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رقم الت�صـريح بالن�صـر من قبل

وزارة الإعالم

MEC 284

ثمن العدد

البــحــــــرين دينـــــار

الكــويت دينــار وربع

عــمــــــان 1.5 ريــــااًل

الـيـمـــن 500 ريــاالت

اجلــزائــر 250 دينـار

لــيــبــيـــا 2 ديــنـــــار

�ســــوريـــا 100 ليــرة

الأردن دينـــار ون�صف

ال�سعــوديـة 15 ريــااًل

االإمــــارات 15 درهـمــًا

قـطـــــــر 15 درهـمــــــًا

تـــــونـــــ�س دينــاريـن

املغـــــرب 30 درهمــــًا

م�صـــر 10 جـنـيهـــات

لـبـنــــان 6000 ليـــرة

ال�ســـودان 700 جنيـه

التـــوزيـــع :

موؤ�ص�صة الأيام لل�صحافة والن�صـر والتوزيع

هاتف: 17617733، فاك�س : 17617744 (973+) - مملكة البحــرين

alayam@batelco.com.bh : الربيد الإلكرتوين  
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الهيئة اال�شت�شارية

  رئي�س الهيئة اال�شت�شارية

اأ. د. مـنـى �صـالـح الأنـ�صـاري

القائم باأعمال عميد كلية الرتبية/ جامعة البحرين

اأع�شاء الهيئة اال�شت�شارية

اأ. د. داود عبــداملــلك احلــــدابي

جامعة �سنعاء

اأ. د. �صــام عبـــدالكـــريـــم عمــــار

جامعة دم�صق

اأ. د. �صــالــــح عبــــداهلل جـــــا�صــــم

جامعة الكويت

اأ. د. عـامـر بـن عـبداهلل ال�صهـــراين

جامعة امللك خالد

اأ. د. عبـــــــداهلل خـــ�صــــــــر مــــدين

جامعة اخلرطوم

اأ. د. عبـــــــدال�صـــــــالم الــــــــوزاين

جامعة حممد اخلام�س

اأ. د. عبدالعزيز عبدالرحمن كمال

جامعة قطر

اأ. د. عبــداللطيـف حيدر احلكيمي

جامعة �سنعاء

اأ. د. عــــــــــدنــــــــــــان الأمـــيــــــــن

اجلامعة اللبنانية

اأ. د. حمـمــد �صعـيــد ال�صبـاريني

جامعة الريموك

اأ. د. ممــدوح عبــداملنعـم الكناين

جامعة املن�صورة

اأ. د. هــــدى حــــ�صــن اخلــــاجـــــــة

جامعة البحرين

Prof. Gary M. Ingersoll
United Arab Emirates University

Prof. Rozhan M. Idrus
Universiti Sains Malaysia

هيئة التحـرير

رئي�س التحرير

اأ. د. مـنـى �صـالـح الأنـ�صـاري

القائم باأعمال عميد كلية الرتبية/ جامعة البحرين

مدير التحرير

د. في�صل حميــد املـالعبداهلل

اأع�شاء هيئة التحرير

اأ. د. خـلــيــــل اإبــراهـيــــم �صـبـــــــــر

اأ. د. مـعـيـــن حـلـمــي اجلــمــــــــــالن

د. جـيـهـــــان بـورا�صـــد العمــــــران

د. را�صـــــد حمــــــــاد الـــدو�صــــــري

املدقق اللغوي

د. الـ�صيد عـي�صـى جــواد الــوداعـي

االإخراج والتنفيذ الفني

فــاطــمـــة الــ�صـيد بـاقـــر مـــحــمــد

�شكرتارية التحرير

نــــــــــوال عــــبـــدعـــــلــــي مـــحــمــد

 لــيــلــى �صـــيـــد جـــعــفــر مـــحــمــد

085378-2011
�ص. ب: 32038، ال�صخري - مملكة البحرين

تلفون:  17438806 (973+)

فاك�س:  17449632 (973+)

الطبـــاعـــــة

مطبعة جامعة البحرين
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›

3 á∏ÛÉH ô°ûædG óYGƒb
(1(åëÑdG á«é¡æÃ Ωõà∏J »àdG ¢ùØædG º∏Yh á«HÎdG ‹É› ‘ á∏«°UC’G á«ª∏©dG çƒëÑdG á∏ÛG ô°ûæJ

⁄h ájõ«∏‚E’G hCG á«Hô©dG Úà¨∏dG ióMEÉH áHƒàµe ¿ƒµJh ,kÉ«ŸÉY É¡«∏Y ±QÉ©àŸG ¬JGƒ£Nh »ª∏©dG

‘ IOÉŸG ô°ûæJ ’CG Öéj ∫ƒÑ≤dG ádÉM ‘h .åëÑdG ÜÉë°UCG/ÖMÉ°U øe »£N QGôbEÉH Égô°ûf ≥Ñ°ùj

.ôjôëàdG ¢ù«FQ øe »HÉàc ¿PEG ¿hO iôNCG ájQhO ájCG

(2(äGô“DƒŸG ∫ƒM á«ª∏©dG äÉ©HÉàŸGh ,ôjQÉ≤àdGh ÖàµdG äÉ©LGôeh ,äGAGô≤dGh ,äÉªLÎdG á∏ÛG ô°ûæJ

.É¡°UÉ°üàNG ∫ƒ≤ëH á∏°üàŸG á«ÁOÉcC’G á£°ûfC’Gh äGhóædGh

(3(¿CG á£jô°T á∏ÛÉH Égô°ûf ≥Ñ°S çÉëHCG ≈∏Y á«Yƒ°VƒŸG äÉ≤«∏©àdGh äÉÑ«≤©àdG ô°ûæH á∏ÛG ÖMôJ

»∏°UC’G åëÑdG ∞dDƒe ÉªgóMCG ÚªµÙG øe ÚæKG πÑb øe ô°ûæ∏d áeó≤ŸG äÉ≤«∏©àdG º«µ– ºàj

≈∏Y Oô∏d »∏°UC’G åëÑdG ∞dDƒe IƒYO ºàj á∏ÛÉH ô°ûæ∏d ≥«∏©àdG IRÉLEG ádÉM ‘h .≥«∏©àdG ´ƒ°Vƒe

.∂dP ‘ ÖZQ GPEG ≥«∏©àdG

(4(: Úà«JB’G Úà≤jô£dG ióMEÉH kÉZƒ°üe åëÑdG ¿ƒµj ¿CG

á«fGó«ŸG çƒëÑdG : k’hCG:,¬«dEG áLÉ◊G ióeh ¬JGQÈeh åëÑdG á©«ÑW É¡«a ÚÑj áeó≤e åMÉÑdG OQƒj

èFÉàf ¢Vô©j ºK ,¬JÉfÉ«H π«∏– á«Ø«ch ,¬JGhOCGh åëÑdG á≤jôW ¢Vô©j ºK ,åëÑdG á∏µ°ûe Oóëj ºK

.™LGôŸG áªFÉb âÑãj kGÒNCGh ,É¡æY á≤ãÑæŸG äÉ«°UƒàdGh É¡à°ûbÉæeh åëÑdG

á«∏«∏ëàdG ájô¶ædG çƒëÑdG : kÉ«fÉK:É¡«a kÉæ«Ñe ,åëÑdG á∏µ°ûŸ É¡«a ó¡Á áeó≤e åMÉÑdG OQƒj

¤EG ∂dP ó©H ¢Vô©dG º°ù≤j ºK .ójó÷ÉH É¡FÉæZEGh ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG ¤EG áaÉ°VE’G ‘ ¬àª«bh ¬à«ªgCG

QÉWEG øª°V á∏≤à°ùe Iôµa É¡æe πc ‘ ¢Vô©j å«ëH ,É¡æ«H Éª«a ∫Ó≤à°S’G øe áLQO ≈∏Y ΩÉ°ùbCG

kGÒNCGh ,¬d á∏eÉ°T á°UÓîH ´ƒ°VƒŸG ºàîj ºK .É¡«∏j ÉŸ ó¡“h É¡≤Ñ°S ÉÃ §ÑJôJ »∏µdG ´ƒ°VƒŸG

.™LGôŸG áªFÉb âÑãj

(5( á``````````````````«µjôeC’G ¢ù`ØædG º`∏Y á`«©ªL ΩÉ¶æd kÉ≤ah QOÉ`°üŸGh ™`LGôŸG ≥``«KƒJ ºàj ¿CG

American Psychological Association (APA(.á«HôY ΩCG ájõ«∏‚EG âfÉcCG kAGƒ°S

: ájQhO ‘ Qƒ°ûæe åëH ≥«Kƒàd ∫Éãe

G .¿OQC’G ‘ …ƒHÎdG åëÑdG äÉjƒdhCG .(1990) Üƒ≤©j Qƒàµa ,¬∏Hh ∞°Sƒj π«∏N ,»∏«∏ÿG:∑ƒeÒdG çÉëHC

6 ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á∏°ù∏°S.34-19 (3)

:ÜÉàc ≥«Kƒàd ∫Éãe

 .(2004) OÉªM ó°TGQ ,…ô°ShódGIô°UÉ©e ÉjÉ°†bh äÉ≤«Ñ£Jh AiOÉÑe :…ƒHÎdG Ëƒ≤àdGh ¢SÉ«≤dGQGO : ¿ÉªY .

.ôµØdG

(6(,º«µëà∏d É¡à«∏gCG ôjô≤àd ôjôëàdG áÄ«g πÑb øe ‹hCG ¢üëØd á∏ÛG ¤EG á∏°SôŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ

.ÜÉÑ°SC’G AGóHEG ¿hO åëÑdG ∫ƒÑb øY Qòà©J ¿CG É¡d ≥ëjh

(7(.á∏ÛG ‘ Égô°ûf πÑb »ª∏©dG º«µëà∏d IQƒ°ûæŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ

(8(.åMÉÑdG ¤EG √ô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG ºàJ ⁄ …òdG åëÑdG OÉ©j ’

(9(.¬ãëH øe äÓà°ùe ô°ûYh á∏ÛG øe IóMGh áî°ùf Qƒ°ûæŸG åëÑdG ÖMÉ°U íæÁ

قواعد الن�رش باملجلة
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4åëÑdG º«∏°ùJ óYGƒb
(1( ¥Qh ≈∏Y áYƒÑ£e åëÑdG øe ï°ùf çÓK åMÉÑdG Ωó≤j(A4(∂dP ‘ ÉÃ{ ÚàaÉ°ùÃh ,óMGh ¬Lh ≈∏Y

2.5) á©°SGh m¢TGƒëHh ,z≥MÓŸGh ,∫hGó÷Gh ,äÉØ£à≤ŸGh ,™LGôŸGh ,(¢ûeGƒ¡dG) »°TGƒ◊G≈∏YCG (ÌcCG hCG º°S

.áëØ°üdG »ÑfÉL ≈∏Yh πØ°SCGh

(2(ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH kÉ≤aôe kÉHÉ£N åMÉÑdG Ωó≤j

.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤EG ¬°ùØf âbƒdG ‘ iôNCG á¡÷  ô°ûæ∏d Ωó≤j ød ∂dòch ,iôNCG äÉ¡L ‹EG

(3(.¬fCÉ°ûH ” …òdG AGôLE’Gh åëÑdG º∏°ùJ ïjQÉàH kÉ«£N åëÑdG ÖMÉ°U º∏©j

(4(,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SGh ,åëÑdG ¿GƒæY ≈∏Y åëÑdG øe ¤hC’G áëØ°üdG …ƒà– ¿CG Öéj

á«∏ª©d á∏eÉµdG ájô°ùdG ¿Éª°†dh .(óLh ¿EG) ÊhÎµdE’G ójÈdG hCG ,¢ùcÉØdG ºbQh ,∞JÉ¡dG ºbQh ¿Gƒæ©dGh

.º¡àjƒg øY ∞°ûµJ äGQÉ°TEG ájCG hCG ,åëÑdG Ö∏°U ‘ ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SG ôcP ΩóY Öéj .º«µëàdG

ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T äGQÉÑY ájCG ôcP øµÁh

.á∏≤à°ùe ábQh ‘ åëÑdG

(5((100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d m¢üî∏e Ëó≤J Öéj

.ÚãMÉÑdG hCG åMÉÑdG º°SG ôcP ¿hóHh åëÑdG ¿GƒæY ∂dP …ƒàëj ¿CG ≈∏Y ,á∏≤à°ùe áëØ°U ‘ πc ,áª∏c

(6(.≥MÓŸGh ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷Gh »°TGƒ◊Gh ™LGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ áëØ°U ÚKÓK ≈∏Y åëÑdG ºéM ójõj ’CG ≈YGôj

(7(øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a ,äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCG øe ÉgÒZ hCG ,áfÉÑà°SG åMÉÑdG Ωóîà°SG GPEG

.¬≤MÓe hCG åëÑdG Ö∏°U ‘ ÉgOhQh ” ób øµj ⁄ GPEG IGOC’G ∂∏J

(8( Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe áî°ùf ∫É°SQEÉH åMÉÑdG ó¡©àjIBMáHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H

.á∏ÛG ‘ ô°ûæ∏d åëÑdG ∫ƒÑbh

: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG äÓ°SGôŸG áaÉc ¬LƒJ
   ôjôëàdG ôjóe¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O

: »JB’G ¿Gƒæ©dG ≈∏Y

á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›

øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c

32038 : Ü .¢U Òî°üdG

øjôëÑdG áµ∏‡

973) 17437147 :  ∞JÉg+(
973) 17449089 : ¢ùcÉa+(

. : »fhôàµdE’G ójôÑdG jeps@edu.uob.bh
:ÊhÎµdE’G Éæ©bƒe GhQhR á∏ÛG ≈∏Y ´ÓWEÓd

http://www.jeps.uob.edu.bh

 á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
á∏ÛG ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏ÛG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ™«ªL È©J

4åëÑdG º«∏°ùJ óYGƒb
(1( ¥Qh ≈∏Y áYƒÑ£e åëÑdG øe ï°ùf çÓK åMÉÑdG Ωó≤j(A4(∂dP ‘ ÉÃ{ ÚàaÉ°ùÃh ,óMGh ¬Lh ≈∏Y

2.5) á©°SGh m¢TGƒëHh ,z≥MÓŸGh ,∫hGó÷Gh ,äÉØ£à≤ŸGh ,™LGôŸGh ,(¢ûeGƒ¡dG) »°TGƒ◊G≈∏YCG (ÌcCG hCG º°S

.áëØ°üdG »ÑfÉL ≈∏Yh πØ°SCGh

(2(ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH kÉ≤aôe kÉHÉ£N åMÉÑdG Ωó≤j

.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤EG ¬°ùØf âbƒdG ‘ iôNCG á¡÷  ô°ûæ∏d Ωó≤j ød ∂dòch ,iôNCG äÉ¡L ‹EG

(3(.¬fCÉ°ûH ” …òdG AGôLE’Gh åëÑdG º∏°ùJ ïjQÉàH kÉ«£N åëÑdG ÖMÉ°U º∏©j

(4(,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SGh ,åëÑdG ¿GƒæY ≈∏Y åëÑdG øe ¤hC’G áëØ°üdG …ƒà– ¿CG Öéj

á«∏ª©d á∏eÉµdG ájô°ùdG ¿Éª°†dh .(óLh ¿EG) ÊhÎµdE’G ójÈdG hCG ,¢ùcÉØdG ºbQh ,∞JÉ¡dG ºbQh ¿Gƒæ©dGh

.º¡àjƒg øY ∞°ûµJ äGQÉ°TEG ájCG hCG ,åëÑdG Ö∏°U ‘ ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SG ôcP ΩóY Öéj .º«µëàdG

ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T äGQÉÑY ájCG ôcP øµÁh

.á∏≤à°ùe ábQh ‘ åëÑdG

(5((100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d m¢üî∏e Ëó≤J Öéj

.ÚãMÉÑdG hCG åMÉÑdG º°SG ôcP ¿hóHh åëÑdG ¿GƒæY ∂dP …ƒàëj ¿CG ≈∏Y ,á∏≤à°ùe áëØ°U ‘ πc ,áª∏c

(6(.≥MÓŸGh ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷Gh »°TGƒ◊Gh ™LGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ áëØ°U ÚKÓK ≈∏Y åëÑdG ºéM ójõj ’CG ≈YGôj

(7(øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a ,äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCG øe ÉgÒZ hCG ,áfÉÑà°SG åMÉÑdG Ωóîà°SG GPEG

.¬≤MÓe hCG åëÑdG Ö∏°U ‘ ÉgOhQh ” ób øµj ⁄ GPEG IGOC’G ∂∏J

(8( Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe áî°ùf ∫É°SQEÉH åMÉÑdG ó¡©àjIBMáHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H

.á∏ÛG ‘ ô°ûæ∏d åëÑdG ∫ƒÑbh

: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG äÓ°SGôŸG áaÉc ¬LƒJ
   ôjôëàdG ôjóe¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O

: »JB’G ¿Gƒæ©dG ≈∏Y

á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›

øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c

32038 : Ü .¢U Òî°üdG

øjôëÑdG áµ∏‡

973) 17437147 :  ∞JÉg+(
973) 17449089 : ¢ùcÉa+(

. : »fhôàµdE’G ójôÑdG jeps@edu.uob.bh
:ÊhÎµdE’G Éæ©bƒe GhQhR á∏ÛG ≈∏Y ´ÓWEÓd

http://www.jeps.uob.edu.bh

 á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
á∏ÛG ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏ÛG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ™«ªL È©J

قواعد ت�صليم البحث
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ق�صيمة ال�صرتاك يف املجلة

مجلة علمية متخصصة محكمة فصلية تعني
بنشر األبحاث والدراسات التربوية والنفسية

تصدر عن كلية التربية - جامعة البحرين

تكون االشتراكات السنوية على النحو اآلتي:

* األفراد:                          سنة                        سنتان                      ثالث سنوات
دول مجلس التعاون                        6 د.ب                               12د.ب                                18 د.ب
الدول العربية                                 6 د.ب                               12 د.ب                               18 د.ب

ً أمريكياً ً أمريكياً                 70 دوالرا ً أمريكياً              50 دوالرا البالد األخرى                                  30 دوالرا

:                    سنة                       سنتان                      ثالث سنوات * املؤسسات 
دول مجلس التعاون                       10 د.ب                            20 د.ب                               30 د.ب

ً أمريكياً ً أمريكياً                120 دوالرا ً أمريكياً              80 دوالرا   البالد األخرى                                 40 دوالرا
البريدي النقل  إليها أجرة  * يضاف 

االسـم: ..................................................... املهنة: .............................................

العنوان: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................

الهاتـف: ................................................... الفاكس: ...........................................

البريد اإللكتروني: ................................................................................................

ً من         /         /   االشتراك املطلوب في سنة:          سنة             سنتان              ثالث سنوات     ابتداءا

ً                           مبـبلـغ/ مرفق:            شيك                  نقدا

يكتب الشيك باسم (جامعة البحرين) بالدينار البحريني مسحوباً على أحد البنوك التجارية في مملكة البحرين
ويرسل مع قسيمة االشتراك إلى العنوان اآلتي: 

 32038 :Ü .¢U - Òî°üdG - á«HÎdG á«∏c - øjôëÑdG á©eÉL - øjôëÑdG áµ∏‡

 (+973)17449089 :¢ùcÉa -(+973)17437147 :∞JÉg

 jeps@edu.uob.bh :ÊhÎµdE’G ójÈdG 

http://www.jeps.uob.edu.bh :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG 
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قـواعـد  يف  وم�صنفة  مفهـر�صـة   JEPS والنف�سيـة  الرتبـويـة  العلـوم  جمـلة 

البيانات العاملية والفهار�س العلمية الدولية الآتية:

.)Ulrichs( الـ  الدولية  البيانات  • قاعدة 
.)Edna( الـ  الأ�سرتالية  الرتبوية  البيانات  • قاعدة 

)رامن(. امل�رصية  النف�سيني  الأخ�سائيني  رابطة  بيانات  • قاعدة 
والإن�سانية. الجتماعية  للعلوم  املغاربي  • الفهر�س 

.)EduSearch( ال�سعودية  املنظومة  لدار  الرتبوية  املعلومات  • قاعدة 
.)DOAJ( الإطالع  املفتوحة  العلمية  املجالت  بيانات  • قاعدة 

فهر�صة املجلة

لالإطالع على املجلة زوروا موقعنا الإلكرتوين:

http://www.jeps.uob.edu.bh
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

املحتويات

املو�صوع                                                                                            ال�صفحة

مدى فاعلية العالج النف�سي–الإ�ضالمي يف خف�ض م�ضتوى اأعرا�ض ا�ضطراب ما 

بعد ال�سدمة النف�سية لدى عينة من املراجعني لعيادة الأمل للطب النف�سي يف مدينة 

عمان ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د. �ضلطان العوي�ضة

13

*

م�ؤ�رش  با�ستخدام  الختبار  فقرات  اأزواج  بني  امل��سعي  الرتباط  عن  الك�سف 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 
 Q3

اأثر برنامج تدريبي م�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت يف تنمية التفكري الت�سعيبي 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 
لدى عينة من طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن 

39
*

69

د. فريال اأبو عواد، د. انت�ضار ع�ضا

97

121

فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي يف تدري�س الدرا�سات الجتماعية لدى 

طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان يف التح�سيل والجتاه نح� املادة 

الطالبي يف  للعنف  واإداراتها كم�سببات  اجلامعية و�سيا�ساتها  البيئة  اأهمية  درجة 

اجلامعات الأردنية: درا�سة م�سحية ارتباطية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د. �ضعود النبهاين

د. �ضفاء ال�ضويحات

*

*

*

203

175

مق�مات البيئة ال�سفية ال�سحية بريا�س الأطفال يف دولة الك�يت ومدى ارتباطها 

بالأمناط ال�سل�كية للطفل داخل الف�سل ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

*

مدى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية 

الرتبية يف جامعة جازان من وجهة نظر طالب اجلامعة ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل 

الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د. وائل التل

د. جمدي زامل

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�س

151

افتتاحية العدد ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

اأ.د. منى الأن�ضاري

9

اأوًل      البحوث العلمية باللغة العربية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙          11

*

*

د. اإياد حمادنه
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املو�صوع                                                                                            ال�صفحة

243

التفكري الريا�سي وعالقته باجتاهات الطلبة وحت�سيلهم: درا�سة على طلبة ال�سف 

ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة الريا�سيات ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبدالله عبابنه

د. فوزي ا�ضتيوه

*

البحوث العلمية باللغة الإجنليزية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ثانياً

11

اإدارة امل�ساق )امل�ديل(  اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س ومدى ا�ستخدامهم نظام 

كاأداة م�ساندة لزيادة فعالية عملية التدري�س التقليدية: درا�سة حالة يف الأردن ˙˙˙

*
9

267

طالب  لدى  والكالم  النطق  با�سطرابات  املرتبطة  ال�سخ�سية  املتغريات  بع�س 

املرحلتني البتدائية واملت��سطة باململكة العربية ال�سع�دية: درا�سة تنب�ؤية مقارنة ˙

د. اإبراهيم اإبراهيم

*
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

افتتاحية العدد

عندما بداأنا باإ�سدار “جملة العل�م الرتب�ية والنف�سية” منذ ع�رش �سن�ات، كان اأحد اأهدافنا 

اأن يبحث الرتب�ي�ن والأكادميي�ن يف الق�سايا املعا�رشة يف جمال عل�م الرتبية، واأن يت�ا�سل�ا 

منه زمالوؤهم  ي�ستفيد  والتعليم، كي  الرتبية  امل�ستجدات يف حقل  مع  العلمي  املنرب  عرب هذا 

الآخرون. وقد حتقق هذا الهدف فعال، وامتالأت ك�س�ف البح�ث ال�اردة اإىل املجلة ببح�ث 

ودرا�سات من الأكادمييني والرتب�يني من م�رشق ال�طن العربي ومغربه، تعك�س مدى تفهمهم 

لأهمية البحث العلمي الرتب�ي، ومدى رغبتهم يف تط�ير حركة البحث العلمي يف ال�طن 

العربي وتن�سيطها.

وهكذا اأ�سبحت املجلة �سعيدة بالبح�ث املختلفة والدرا�سات املتن�عة من خمتلف اأقطار 

ال�طن العربي، كما اأنها �سعيدة بالتقدير الذي تناله من كليات الرتبية يف اجلامعات العربية، 

الأكادميية يف  للرتقية  املحّكمة  العلمية  املجالت  واعتمادها �سمن  بها  ال�ستعانة  يتم  فعندما 

كليات الرتبية فال �سك اأن الأمر يفرحنا ويدفعنا لل�سعي اإىل املزيد من العطاء، والعمل بروح 

اجله�د  اإىل  ذلك  يف  الف�سل  ويع�د  التقدير،  من  املزيد  يجلب  ما  ه�  وبينكم  بيننا  التعاون 

�سي�ستمر  ذلك  اأن  من  متاأكدون  ونحن  الر�سينة،  والأبحاث  املخل�سة،  والن�ايا  املت�سافرة، 

ويتط�ر يف امل�ستقبل، من خالل بذل املزيد من اجله�د وحتقيق م�ست�ى اأعلى من الطم�ح، 

وبذلك تتج�سد ه�ية املجلة وتتحقق تطلعاتها امل�ستقبلية.

خمتلف  يف  الرتبية  كليات  يف  والباحثني  الأكادمييني  جميع  تهنئ  اإذ  املجلة،  حترير  وهيئة 

اأرجاء ال�طن العربي بالعام امليالدي اجلديد، فاإنها تدع�هم اإىل ا�ستمرار الت�ا�سل مع املجلة 

يف تقدمي البح�ث الأ�سيلة ذات اجل�دة يف الفكر والأ�سل�ب واملنهج، والتي من �ساأنها �سرب 

اأغ�ار التجديد يف الفكر الرتب�ي العربي وحتقيق الرتقاء مب�ست�ى البحث العلمي.

والعدد احلايل من املجلة يحمل بني دفتيه بابني، اإذ ي�ستمل الباب الأول واخلا�س بالبح�ث 

باللغة العربية على ع�رشة اأبحاث، يتناول البحث الأول مدى فعالية العالج النف�سي-الإ�سالمي 

يف خف�س م�ست�ى اأعرا�س ا�سطرابات ما بعد ال�سدمة، ويتناول البحث الثاين الك�سف عن 

الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات الختبار با�ستخدام م�ؤ�رش Q3، يف حني يتناول البحث 

الثالث اأثر برنامج تدريبي م�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت يف تنمية التفكري الت�سعبي 

الرابع فيدور ح�ل  البحث  اأما  ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن.  ال�سف  لدى عينة من طالبات 

فعالية  ا�ستخدام طريق التمثيل امل�رشحي يف تدري�س الدرا�سات الجتماعية لدى طلبة ال�سف 

اخلام�س  البحث  و  املادة،  نح�  والجتاه  التح�سيل  يف  عمان  �سلطنة  يف  الأ�سا�سي  ال�ساد�س 
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اأ. د. منى الأن�صاري افتتاحية العدد

هذا وباهلل الت�فيق،،،

اأ.د. منى �سالح الأن�ساري

رئي�س هيئة التحرير

القائم باأعمال عميد كلية الرتبية

يدور ح�ل درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها واإداراتها كم�سببات للعنف الطالبي يف 

الأطفال يف  بريا�س  ال�سحية  البيئة  مق�مات  ال�ساد�س  البحث  ويتناول  الأردنية،  اجلامعات 

يتناول  حني  يف  الف�سل،  داخل  للطفل  ال�سل�كية  بالأمناط  ارتباطها  ومدى  الك�يت  دولة 

الإبداعي  التفكري  مهارات  تنمية  يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  ال�سابع  البحث 

داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا، ويدور البحث الثامن ح�ل مدى ت�افر املق�مات 

ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان من وجهة 

التا�سع فيتناول التفكري الريا�سي وعالقته باجتاهات الطلبة  اأما البحث  نظر طالب اجلامعة، 

الريا�سيات يف الأردن، يف  ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة  وحت�سيلهم: درا�سة على طلبة ال�سف 

النطق والكالم  املرتبطة با�سطرابات  ال�سخ�سية  املتغريات  العا�رش بع�س  البحث  يتناول  حني 

لدى طالب املرحلتني البتدائية واملت��سطة باململكة العربية ال�سع�دية: درا�سة تنب�ؤية مقارنة.  

ح�ل  واحد  بحث  على  فيحت�ى  الإجنليزية،  باللغة  بالبح�ث  واخلا�س  الثاين  الباب  اأما 

اإدارة امل�ساق كاأداة م�ساندة لزيادة  التدري�س ومدى ا�ستخدامهم نظام  اأع�ساء هيئة  اجتاهات 

فعالية عملية التدري�س التقليدية.

واحتياجات  متطلبات  تلبية  يف  العدد  هذا  يف  املقدمة  الأبحاث  ت�سهم  اأن  ناأمل  واأخرياً 

ل  كما  الرتبية،  عل�م  خمتلف  يف  ومعلمني  واإداريني  واخت�سا�سيني  اأكادمييني  من  الرتب�يني 

يف�تنا اأن ن�سجل خال�س ال�سكر والتقدير لل�سادة الأفا�سل اأع�ساء هيئة التحرير واملحكمني 

اأو بعيد يف الرقي والنه��س بامل�ست�ى العلمي  والباحثني والقراء وكل من ي�سهم من قريب 

للمجلة لتبقى منرباً علميًا اأ�سياًل. 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

الباب الأول

البحوث العلمية باللغة العربية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

مدى فاعلية العالج النف�صي–الإ�صالمي يف خف�ض م�صتوى 

اأعرا�ض ا�صطراب ما بعد ال�صدمة النف�صية لدى عينة من 

املراجعني لعيادة الأمل للطب النف�صي يف مدينة عمان

د. �صلطان مو�صى العوي�صة

ق�سم علم النف�س

كلية الرتبية– جامعة امللك �سعود
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د. �صلطان العوي�صة

مدى فاعلية العالج النف�صي–الإ�صالمي يف خف�ض م�صتوى اأعرا�ض 

ا�صطراب ما بعد ال�صدمة النف�صية لدى عينة من املراجعني

لعيادة الأمل للطب النف�صي يف مدينة عمان

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/2/23م                           * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/2/3م

مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 

د. �صلطان مو�صى العوي�صة

ق�سم علم النف�س

كلية الرتبية– جامعة امللك �سعود

امللخ�ض

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل الك�سف عن مدى فاعلية العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض 

م�ستوى اأعرا�ض ا�سطراب ما بعد ال�سدمة النف�سية لدى عينة ق�سدية من املراجعني لعيادة 

الأمل للطب النف�سي يف مدينة عمان، بلغت )20( م�سابًا وم�سابة. 

ولت�سخي�ض )PTSD)، قام الباحث با�ستخدام معايري ت�سخي�ض )PTSD) وفقًا ملعايري 

اأعرا�ض  م�ستوى  وخلف�ض   ،)1998( للكبي�سي   (PTSD( ومقيا�ض   (DSM, IV, 1994(
وتطبيقه  ببنائه  قام  الذي  النف�سي-الإ�سالمي  العالج  برنامج  الباحث  اعتمد   ،)PTSD(

)العبيدي، 2003(. اإذ قام الباحث بتطبيقه على عينة من امل�سابني بـ )PTSD)، يف م�سجد 

الغزايل الواقع يف منطقة طارق مبدينة عمان. 

ا�ستمل برنامج العالج النف�سي–الإ�سالمي على )16( جل�سة عالجية ا�ستمرت كل جل�سة 

ثالث �ساعات. 

وبعد النتهاء من تطبيق الربنامج، اأ�سارت نتائج التحليل الإح�سائي اإىل فاعلية العالج 

النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى اأعرا�ض )PTSD)، لدى املجموعة التجريبية مقارنة 

اأعرا�ض  م�ستوى  يف  انخفا�ض  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما  ال�سابطة،  باملجموعة 

)PTSD) بني القيا�سني البعدي واملتابعة لدى اأفراد املجموعة التجريبية. 
العالج، من خالل  النوع من  العمل على تفعيل هذا  الدرا�سة احلالية ب�رشورة  واأو�ست 

تاأ�سي�ض مراكز علمية متخ�س�سة.

الكلمات املفتاحية: ا�سطراب ما بعد ال�سدمة النف�سية، برنامج العالج النف�سي الإ�سالمي.
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The Effectiveness of the Islamic Psychotherapy in Reducing
the Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) for a Sample
of Patients at Al-Amal Clinic for Psychiatry in Amman 

Abstract

The purpose of this current study was to detect The effectiveness of the Is-
lamic Psychotherapy in reducing the level of (PTSD( for a purposive sample of 
(20( patients at Al-Amal Clinic for Psychiatry in Amman. To diagnose (PTSD( 
the researcher used two tools of diagnosis: 1( criteria of diagnose (PTSD( with 
(DSM, IV, 1994(, and 2( Al-Kobeisi (PTSD( questionnaire (1998(.To reduce 
the symptoms of (PTSD( the researcher applied the Islamic Psychotherapy 
Programme which was designed and applied by Al-Obaidi (2003( on a sample 
of PTSD (patients in Al-Ghazali mosque located in Tarik area, Amman.

The Islamic Psychotherapy included (16( therapy sessions, two sessions 
per week on Tuesdays and Fridays. Each session lasted for three hours. The 
results of the statistical analysis indicated the following:

There were significant differences between the pre and post diagnosis for 
both groups.

There were no significant differences between the pre and post diagnosis 
for two small independent groups using the Man Whitney Test.

Based on the previous results, the study strongly recommended the im-
provement and activation of this type of therapy  .

Key words: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD(, the islamic psychotherapy pro-
gramme. 

Dr. Sultan M. Al-Owadah
College of Education
King Saud University
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د. �صلطان العوي�صة

مدى فاعلية العالج النف�صي–الإ�صالمي يف خف�ض م�صتوى اأعرا�ض 

ا�صطراب ما بعد ال�صدمة النف�صية لدى عينة من املراجعني

لعيادة الأمل للطب النف�صي يف مدينة عمان

د. �صلطان مو�صى العوي�صة

ق�سم علم النف�س

كلية الرتبية– جامعة امللك �سعود

املقدمة

ورد و�سفه  القدم، حيث  منذ  العلماء  باهتمام  النف�سية  ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطراب  حظي 

العرب  اإىل اهتمام  العربية لحقًا، والتي ت�سري  القدمية، ويف الأدبيات  الي�نانية  يف الأدبيات 

اإذ �سبق�ا علماء الغرب يف ذلك، ومن بينهم ابن �سينا،  وامل�سلمني ب��سفه وتف�سريه جتريبيًا، 

اأحد من  يتمكن  اأن  امل�سه�رة بربط حمٍل وذئب يف غرفة واحدة، دون  قام بتجربته  الذي 

ال��س�ل اإىل الآخر، الأمر الذي اأدى يف املح�سلة اإىل هزال احلمل وم�ته لحقًا )النابل�سي، 

1991(. وي�سري التط�ر التاريخي لهذا املفه�م اإىل اأن اأُبينهيم )Oppenheim, 1884( ال�ارد 

يف النابل�سي )1991 (، من اأوائل الذين ا�ستخدم�ا مفه�م الُع�ساب ال�سدمي، وعمل على 

و�سفه ومتييزه.

من   (Disorder  Stress  Traumatic–Post PTSD( ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطراب  وُيعد 

ال�سطرابات النف�سية الذي ت�سدت البح�ث والدرا�سات لت�سخي�سه وعالجه، الأمر الذي 

اأدى يف املح�سلة اإىل ظه�ر ت�سنيفات عاملية له، ومن بني هذه الت�سنيفات: الت�سنيف الدويل 

العا�رش لال�سطرابات النف�سية وال�سل�كية )WHO, 10-ICDM, 1993(، والت�سنيف الرابع 

الرابع  الت�سخي�سي  النف�سي )APA IV-DSM, 1994(. والدليل  للطب  الأمريكية  للرابطة 

 (PTSD( ووفقًا للت�سخي�س الرابع املعدل، يعترب .)APA, TR-IV-DSM, 2000( املعَدل

الذين  الأفراد  بع�س  في�سيب  ُمرعبة،  جتارب  بعد  ويحدث  ال�سدمة،  يلي  �سغطيا  ا�سطراًبا 

 .)APA, 2000( تعر�س�ا حل�ادث �سدمية، كالك�ارث الطبيعية، والك�ارث ال�سطناعية

م�ؤملة  وذكريات  م�ستع�سية،  ّمرعبة  اأفكار  من  ال�سطراب  بهذا  امل�سابني  الأفراد  ويعاين 

ذات �سلة باحلادث ال�سدمي الذي ي�سبب لهم دومًا تهديداً للحياة والإنذار بقرب امل�ت، 

وي�ستذكرونه على �سكل ك�ابي�س وا�ستذكارات مزعجة يف النهار، كما قد يعان�ن من م�ساكل 

مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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الن�م، والكاآبة، وال�سع�ر بالنعزال، والربود النفعايل، وانعدام احل�س، و�رشعة اجلفلة،  يف 

وت�ساوؤل الهتمام بالأم�ر التي اعتادوا على ممار�ستها، وال�سع�ر بالهيجان، والعدوانية اأكرث 

الذكرى  تعد  اإذ  الأليمة،  الذكريات  لهم  امل�سببة  وامل�اقف  لالأماكن  وجتنبهم  قبل،  ذي  من 

ال�سن�ية للحادث ال�سدمي مبثابة ال�رشارة الأوىل لهذا ال�سطراب، واملثرية لأعرا�سه ال�سديدة 

)عمار، 2002(. 

وردت يف الأدبيات ال�سيك�ل�جية الأجنبية اأ�سماء عديدة، ت�سمى بها زملة الأعرا�س التي 

البدن،  و�سدمة  القنابل،  �سدمة  ومنها:  النف�سية،  ال�سدمات  اأو  ال�سدمية  الأحداث  تعقب 

وع�ساب  الناج�ن،  ومتالزمة  الع�سبية،  وال�سدمة  ال�سدمة،  ورهاب  ال�سدمة،  وانفعال 

بعد  ما  وا�سطراب  الغت�ساب،  �سدمة  ومتالزمة  العابر،  ال��سعي  وال�سطراب  احلرب، 

 .)APA, 1994( ال�سدمة النف�سية

الع�ساب ال�سدمي، وال�سدة  العربية بت�سميات عديدة، منها:  ي�سّمى هذا ال�سطراب يف 

بعد  ما  وا�سطراب  ال�سدة،  بعد  ما  الإجهاد  وا�سطراب  لل�سدمة،  التعر�س  عقب  النف�سية 

ال�سغ�ط ال�سدمية، وي�سمى عند املحللني النف�سيني بع�ساب ال�سدمة، وعند الأطباء النف�سيني 

ب��سعية الكارثة، وعند علماء النف�س العياديني وال�سحة النف�سية بال�سدمة النف�سية )النابل�سي، 

1991، العطراين، 1995، ال�سامرائي، 1994، الكبي�سي، 1998(. 

ويحتل ا�سطراب ما بعد ال�سدمة النف�سية الرقم )F43) من ا�سطراب القلق يف الت�سنيف 

ال�سل�كية والعقلية  )WHO, 1993( والرقم )8( من ا�سطرابات  العا�رش لالأمرا�س  الدويل 

 .)APA, 2000( القلق يف الدليل الت�سخي�سي املعدل

الإن�سانية  اخلربة  نطاق  خارج  تقع  التي  اخلطرة  كامل�اقف  ال�سدمية،  الأحداث  وتعد 

هذه  عن  ينتج  اإذ  ال�سطراب،  بهذا  لالإ�سابة  امل�ؤدية  الأ�سا�سية  الأ�سباب  من  العتيادية، 

منه  يتطلب  الذي  الأمر  لها،  املتعر�س  ال�سخ�س  لدى  عنيفة  ا�ستجابات  ال�سدمية  الأحداث 

 .)Atkinson, 1990( بذل جه�د كبرية، وملدة ط�يلة لإعادة التكيف

فعند تعر�س اأي �سخ�س خلربة �سدمية مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، فمن املت�قع اأن يعاين من تعطيل 

وظائفه النف�سية )Rothabaum, Rigg, Murdocx & Walsh, 1992( اإن ا�ضطراب ما بعد 

ال�سدمة النف�ضية يتط�ر ا�ستجابة حلادث �سدمي فقط ،فه� ل ميكن اأن يظهر من التعر�ض 

 .(Urasano, 2002( حل�ادث �سغطية اأخرى ،كالعمل ،والطالق مثاًل

وتعتمد ال�ستجابات املبا�رشة لالأحداث ال�سدمية على طبيعة ال�سدمة وخط�رتها ،اأو 

 .)APA, 2000( الكارثة ودرجة عدم ت�قعها
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وتعد الك�ارث وما ينجم عنها من خ�سائر، من التجارب اخلطرة جدا ًعلى الأفراد، اإذ 18

غالباً ما ت�ستح�ذ على جزء كبري من تفكريهم، اإذ تبقى ذكريات خماطر التجربة ال�سدمية يف 

الوعي ل اإراديا. وعليه ،يك�ن �سحية ال�سدمة مرتددا ًجدا يًف التطرق للتجربة ال�سدمية، 

ب�سبب فقدان الثقة الناجم عن اإعادة ال�ستذكار ،اأو خو�ض جتربة امل�ساعر املرتبطة بال�سدمة، 

واخل�ف من اأنها �ستك�ن م�ؤملة جدا.لذا، فاإن التذكر املتكرر لتجربة ال�سدمة ،ينط�ي على 

خماطر ت�سبح بها ال�سدمة ذات اأثر اأ�ضواأ ،يف حني اأن تفاديها عقلياً ه� اآلية غريزية يف الدفاع 

   .(Lange, 2000( عن النف�ض

وعلى الرغم من الت�سابه الكبري بني اأعرا�ض، )PTSD) واأعرا�س كل من القلق والكتئاب، 

فاإن مري�ض )PTSD) يك�ن قد مر باأحداث �سدمية، وا�ستجابات لها متيزت باخل�ف ال�سديد 

اأو العجز، يف حني مر�ض القلق والكتئاب ل ي�سرتط فيهم هذا، واإمنا قد تك�ن اأحداث 

   .(Miller, 1995( حياتية

وهناك تداخل بني ا�ضطراب ما بعد ال�سدمة النف�ضية )PTSD) وبني ا�ضطراب ال�سغط 

احلاد، )Acute Stress Disorder, (ASD) اإذ اإّن )ASD) ه� ا�ستجابة مبا�رشة لالأحداث 

ال�سدمية، ويظهر على الأفراد املتعر�سني لل�سدمة على الرغم من عدم وج�د الأعرا�ض 

الع�سابية لديهم قبل ال�سدمة. 

ويتميز ا�ضطراب )ASD) ب�ج�د ثالثة اأعرا�ض ،هي :ن�بات غري م�سب�طة من النفعال 

م�سح�بة بالقلق، والغ�سب ،والكاآبة، والأرق، والأحالم املزعجة عن احلادث ال�سدمي، 

ونق�س كلي اأو جزئي يف خمتلف املهارات ال�سخ�سية، وفقدان وظائف الذات، وعدم القدرة 

على الرتكيز. 

   (ASD( ففي حالة تكرار هذه الأعرا�ض وتط�رها ب�س�رة م�ستمرة وخطرة ،فاإن ا�ضطراب

يتط�ر اإىل، )PTSD) وبهذا فاإن )ASD) لي�ض من اأن�اع، )PTSD) وتظهر اأعرا�سه خالل 

الأ�سابيع الأربعة الأوىل من ال�سدمة، وت�ستمر من ي�مني اإىل اأربعة اأ�سابيع، وه� اأكرث ا�ستجابة 

  .(Lange, 2000( (PTSD(،للعالج من

وترتاوح �سدة الأعرا�ض امل�ساحبة لهذا ال�ضطراب بني املعتدلة اإىل احلادة ،فاملزمنة، 

فقد تك�ن �رسيعة الزوال، وقد ت�ستمر ل�سه�ر اأو ل�سن�ات، ول يتح�سن امل�ساب�ن بها اإل 

من خالل التدخل العالجي )APA, 2002). وي�سيب هذا ال�ضطراب كال اجلن�سني من 

الذك�ر والإناث، وكافة الفئات العمرية، فق�سم منهم قد ل يحتاج للعالج في�سفى عن طريق 

م�ساعدة الأ�سدقاء بت�جيه الإر�ساد والن�سيحة وتقدمي الدعم لهم، وق�سم اآخر يحتاج اإىل 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

19

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

التدخل العالجي الفعلي )APA, 2002). ما مييز )PTSD) اأن مدة ا�ستمراره تك�ن اأكرث 

ما بعد ال�سدمة النف�ضية  با�سطراب  �سّمى  )1-3( اأ�سهر  فاإذا ا�ستمرت اأعرا�سه  من �سهر، 

احلاد، )Acute- PTSD)، واإذا ا�ستمرت اأعرا�سه لثالثة اأ�سهر فاأكرث، �سّمى با�سطراب ما بعد 

ال�سدمة النف�ضية املزمن، )Chronic-PTSD) اأما اإذا ظهرت عالمات ال�ضطراب بعد �ضتة 

 (Delaved- اأ�سهر، ومل تظهر قبلها، �سّمى با�سطراب ما بعد ال�سدمة النف�ضية املتاأخرة الظه�ر

.(Lange, 2000( (PTSD
 يعترب ت�سخي�س )PTSD) يف املمار�سة الإكلينيكية من الأم�ر ال�سعبة ،وغالباً ما يتعر�ض 
للف�سل، نظرا ًلأن املري�س ل يعطي املعل�مات ط�اعية عن احلادث ال�سدمي اأو �سكل اأعرا�ض 

ال�ضطراب. 

هي :ال�ستعداد  ت�جد العديد من الع�امل املرتبطة بت�سخي�س هذا ال�سطراب،  وعليه، 

ال�راثي، والع�امل النف�سية )كاعتقاد ال�سحية اأنه �سيم�ت(، وتاريخ ال�سحية من حيث تعر�سه 

والإ�سابة  مل�سكالت نف�سية �سابقة جتعله عر�ضة لالإ�سابة بهذا ال�ضطراب اأكرث من غريه، 

امل�سبقة بالكاآبة التي من �ساأنها زيادة ن�سبة الإ�سابة به. 

فال�سخ�س  واأ�سار اأرا�سان� )Urasano, 2002) اإىل اأن التجارب ال�سدمية هي تراكمية، 

)PTSD) وعليه، هناك جملة  املتعر�س لأكرث من �سدمة ،ي�سبح اأكرث ح�سا�سية لأعرا�ض 

ع�امل منف�سلة تبني كيفية ا�ستجابة الفرد لأعرا�ض، )PTSD) هي :النعزالي�ن اأكرث عر�ضة 

لالإ�سابة به، والأفراد الذين يجدون احلادثة ال�سدمية مت�سائلني )ملاذا اأنا بالذات( يك�ن�ن اأكرث 

عر�ضة لالإ�سابة با�سطراب )PTSD) املزمن، والأفراد الذين لديهم تذكر مزمن عن ال�سدمة، 

  .(Urasano, 2002( كفقدانهم ع�ضو من اجل�سم يك�ن�ن اأكرث عر�ضة لالإ�سابة به

وهناك )80 %( من مر�سى )PTSD) يعان�ن من ا�سطرابات م�ساحبة، ومن اأكرثها �ضيوعاً: 

الكبت احلاد، وال�سذوذ العقلي، )Dysthymia) وا�سطراب القلق العام، وا�سطرابات الهلع، 

وال�سطراب ثنائي القطب، و�س�ء ا�ستعمال الأ�سياء ،وا�سطرابات الف�بيا، والنعزال، وتزايد 

 (Lange, الكاآبة، ورف�س الدواء، وفقدان ال�سيطرة على النفعالت والتعر�س خلطر النتحار

فاإّن  الرغم من كرثة الدرا�سات، وتعداد اأدلة الت�سخي�س لهذا ال�سطراب،  وعلى   .(2000
العلم مل يتمكن حتى الآن من التنب�ؤ الدقيق ل�ستجابة الفرد حلادث �سدمي، لكن هناك ع�امل 

ميكن اأن تك�ن مبثابة م�ؤ�رشات على احتمال وحدة وج�د هذا ال�سطراب، ومنها: مدى حدة 

وال�سدمات  ال�سدمة وا�ستمرارها، ومدى قرب ال�سخ�س من ال�سدمة، ومدى خط�رتها، 

   .(Blanchard, 1997( ال�سابقة ودرجة املعاناة منها، واأ�سل�ب التكيف واأ�ساليب الدعم
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كتف�سري 20 لقد ظهرت مناذج عديدة لتف�سري، )PTSD) ومنها الأمن�ذج ال�سيك�دينامي، 

فرويد للع�ساب ال�سدمي، والتف�سري ال�سيك��س�ماتي التحليلي للع�ساب الراهن اأو الع�ساب 

الالمنطي، وتف�سري ميالين كالين ل�سدمة، )الأنا(، واأمن�ذج  املناعة النف�ضية مل��س�ن، واأمن�ذج 

واأمن�ذج الع�امل ال�سخ�سية وامل�قفية لول�ضون وكراو�س،  متالزم التكيف العام ل�سيلي، 

واأمن�ذج الت�سابكات  والأمن�ذج املعريف له�رويتز،  واأمن�ذج ما�سيك  يف ال�سدمة الثقافية، 

 Gelder, Gath, 1990؛  املهدي،  1998؛  )الكبي�سي،  والأمن�ذج ال�سل�كي  الع�سبية، 

.)Mayon & Philip, 1997
لقد ركزت نظرية فرويد يف تف�سري )PTSD) على املفاهيم الآتية: 

الطف�لة  مرحلة  يف  النف�سية  الُعقد  اإىل  ُيعزى  الع�ساب  �سبب  اأن  اأي  ال�سدمي:  الُع�ساب   -

املبكرة. وعليه، فاإن اأي ُع�ساب �سدمي ناجم عن �سدمة نف�سية ل عالقة لها مبرحلة الطف�لة 

املبكرة، يتعار�س مع نظرية فرويد. 

- اعرتاف فرويد قبل وفاته، ب�ج�د ما اأ�سماه )الع�ساب الراهن اأو الع�ساب الالمنطي(، اإذ 

اعتربه مبثابة �سذوذ عن قاعدة طروحات التحليل النف�سي، واأنها غري قابلة لل�سفاء با�ستخدام 

العالج القائم على التحليل النف�سي، الذي ُيركز جه�ده على العقد النف�سية يف مرحلة الطف�لة 

املبكرة )النابل�سي، 1991(. 

ال�سكاكة،  ال�سخ�سية  املعاناة لدى  ازدياد مدة  اإىل   )McDaniel, 1998( اأ�سار ماكدانيل  -

واملت�جهة �سلبيًا نح� احلياة، وغري القادرة على التعاي�س مع الآخرين باأ�سل�ب واع، وذلك 

لأن ال�ستجابة لل�سدمات النف�سية، تعرب عن تراكم �رشاعات ما�سية. 

�سبب ظه�ر  اأن  اإىل   ،)Wilson & Kirouss, 1985( ول�س�ن وكراو�س   اأ�سار كل من   -

اأعرا�ض )PTSD) لدى ال�سحية ُيعزى اإىل �سعف ق�ة الذات ال�رشورية للتعامل مع احلدث 

ال�سدمي. 

اأما اأن�سار التف�سري ال�سيك��س�ماتي التحليلي لـ )PTSD)، فقد ركزوا على مفه�م الع�ساب 

الراهن اأو الع�ساب الالمنطي، حيث اعتربوا اأن امل�ساب بهذا الع�ساب يك�ن اأقل قدرة على 

حتمل ال�سدمات النف�سية، وذلك ب�سبب وج�د خلل يف اجلهاز النف�سي امل�س�ؤول عن اإ�سابته 

بهذا الع�ساب، كما يعتقدون باإمكانية وج�د الع�ساب النف�سي مع الع�ساب ال�سيك��س�ماتي 

)النابل�سي، 1991(. 

�سل�كي،  اإىل: ع�ساب  الالمنطي  اأو  الراهن  الع�ساب  ُي�سنف  الأمن�ذج،  هذا  لآراء  ووفقًا 

التنظيم  كفاية  ناجم عن عدم  طبائعي،  النف�سي، وع�ساب  اجلهاز  تنظيم يف  �س�ء  ناجم عن 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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النف�سي، الذي ُي�سنف من حيث عدم الكفاية اإىل ثالث درجات، هي: جيد التعقيل، وغري 

م�ؤكد التعقيل، و�سيئ التعقيل )النابل�سي، 1991(. 

واأما تف�سري ميالين كالين ل�سدمة الأنا، فقد و�سعته يف جدول م�ؤلف من اأربع نقاط، هي: 

احلياة، واجل�سد  تهدد  التي  ال�سدمة  اجل�سد ه� م�سدر  اأي عندما يك�ن  الأنا،  يهدد  اجل�سد 

ع�امل خارجية،  لتهديد  يتعر�س  ولكنه  �سليمًا،  اجل�سد  يك�ن  عندما  اأي  تهديد،  م��س�ع 

اأو  النف�سي  اأي التفكك  واجل�سد امل�س�ه، اأي اخل�ف من ت�س�يه اجل�سد، واجل�سد املتخلف، 

اجل�سدي )النابل�سي، 1991(. 

اأما اأمن�ذج املناعة النف�سية مل��س�ن )1996( )ترجمة النابل�سي( الذي انبثق عن درا�سات 

عديدة لالأحداث ال�سدمية، فقد اأكدت اأن العامل الأهم يف حتديد ا�ستجابات الأفراد لي�س 

احلادث ال�سدمي بحد ذاته، بل القدرة على امل�اجهة، اأو ال�سيطرة على امل�قف، التي ت�ساعده 

كت�سارع  لها،  امل�ساحبة  والأعرا�س  واخل�ف،  والقلق،  احلرية،  م�ساعر  يف  التحكم  على 

�رشبات القلب، والتعرق، وارتفاع ال�سغط وغريها. 

وبف�سل الدرا�سات التجريبية التي قامت بها م��س�ن، والتي اأكدت على وج�د تفاعالت 

مزدوجة الت�جه بني الدماغ – العقل – وبني ال�س�ابط املناعية، فقد اأ�سبح م��س�ع ال�سبط 

ال�سدمة  ب�سدة  املتعلقة  للدرا�سات  اأ�سا�سيًا  حم�راً  املناعي  الغددي-  الع�سبي–  النف�سي- 

وانعكا�سها )م��س�ن، 1996(. 

لقد اأكدت م��س�ن يف جتاربها على احلي�انات املخربية، اأن احلي�انات الأقدر على امل�اجهة، 

كانت لديها م�ست�يات اأدنى من اأفي�نات املخ امل�سماة )اأندروفني(، وجهاز مناعي وم�ست�ى 

)النابل�سي،  امل�اجهة  على  املنخف�سة  القدرة  ذات  احلي�انات  لدى  مما  اأف�سل،  ن�راأدرينالني 

1991(. واأ�سارت م��س�ن اإىل عامل مهم ي�ؤدي اإىل ارتفاع ن�سب الأمرا�س النف�سية، وه� 

قلق امل�ستقبل، واأن اأف�سل طريقة مل�اجهته تتمثل يف حت�سني الأو�ساع الجتماعية )م��س�ن، 

 .)1996

ووفقًا لأمن�ذج متالزم التكيف العام، لحظ �سيلي )Selye)، ال�ارد يف النابل�سي )1991(، 

منها:  اجل�سدي مبظاهر عديدة،  ال�سعيد  تنعك�س على  ال�سدة  الناجم عن  الإرهاق  نتيجة  اأن 

ت�سخم الطبقة اخلارجية يف الغدتني الكظريتني، ونزيف يف غ�ساء املعدة، وتده�ر يف الأن�سجة 

الليمفاوية. 

وبح�سب راأي �سيلي، هناك ثالث جمم�عات من الع�امل ال�سدمية، وهي: ع�امل ال�سغط 

ال�سغط  وع�امل  اجل�سمية،  والآلم  واجلروح،  املزعجة،  كالأ�س�ات  اجل�سدي  النف�سي 

النف�سي، كاملخاوف، والقلق، وال�حدة، والإرهاق الفكري، وع�امل ال�سغط الجتماعي، 
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كاخلالفات الأ�رشية، والعزلة الجتماعية، وال�رشاعات املهنية، وظروف املعي�سة ال�سعبة. 22

ووفقًا لراأي �سيلي، مير متالزم التكيف العام بثالث مراحل، هي: مرحلة الإنذار وتتمثل برد 

فعل، يتجلى بتحريك قدرات اجل�سد للت�سدي للع�امل ال�سدمية، ومرحلة املقاومة، وتتمثل 

با�ستنزاف  الإنهاك، وتتميز  ال�سدمية، ومرحلة  الع�امل  بتهيئة قدرات اجل�سد كافة مل�اجهة 

قدرات اجل�سد على التكيف مع الع�امل ال�سدمية، مما يجعل اجل�سد عاجزاً عن التفاعل معها، 

اإذ قد ي�ؤدي ا�ستمرارها اإىل امل�ت )النابل�سي، 1991(. 

 Wilson & Kirouss,( ووفقًا للت�س�ر النظري الذي و�سعه كل من ول�س�ن وكراو�س

1985( لتف�سري )PTSD)، فقد اأ�سارا اإىل اأنه يعتمد على عدد من الع�امل ال�سخ�سية وامل�قفية، 
اإذ يحدث ا�سطراب يف ميكانيزمات التكيف، والدفاع الذاتي نتيجة العبء النف�سي الزائد، 

والناجت عن طبيعة اخلربة ال�سدمية، و�سدتها ومعناها. وبذلك، فاإن التعامل مع ال�سدمة النف�سية 

ت�ساهم يف تق�مي حالة العبء النف�سي الزائد، والتي تتاأثر بعدة ع�امل، كخ�سائ�س ال�سخ�سية 

قبل املر�س، وق�ة اأو �سعف الذات، واملي�ل ال�سل�كية، واملتغريات امل�قفية، كتعر�س ال�سحية 

 Wilson & Kirouss,( اآخر  مكان  يف  اأو  البيت،  يف  الآخرين  مع  اأو  ل�حده،  لل�سدمة 

 .)1985
ويرى ول�س�ن وكراو�س )Wilson & Kirouss, 1985( اأن ال�سدمات النف�سية تختلف 

و�رشعة  احلياة،  وتهديد  واملقربني،  الأهل،  كفقدان  وم�قفية عديدة،  �سخ�سية  لع�امل  وفقًا 

ال�سدمي، ومدى  ال�سغط يف احلدث  ال�سدمة، وعزل الأفراد عن املجتمع، وخط�رة  بداية 

ال�سيطرة على اإعادة حدوث امل�قف ال�سدمي، وط�ل مدة ال�سدمة. 

ي�سهل  الجتماعي  الدعم  اأن   )Wilson & Kirouss, 1985( ول�س�ن وكراو�س  ويرى 

�سعرت  اإذا  ال�سحية  لأن  وذلك  الطبيعي،  النف�سي  الجتماعي  الأداء  اإىل  ال�رشيعة  الع�دة 

بنق�س الدعم الجتماعي املهم، فاإن تاأثريات ال�سدمة، رمبا ت�سبح �سديدة، وحينها قد تعزل 

تنتج  اأن  اإمكانية  اإىل  بالعزلة، والقلق، والكتئاب. واأ�سار ول�س�ن وكراو�س  نف�سها، وت�سعر 

 Wilson &( املر�سي  ال�سطراب  مقابل  الت�ازن  واإعادة  النم�،  هما:  فئتان،  ال�سدمة  بعد 

 .)Kirouss, 1985
لـ  اأط�ار  خم�سة  اإىل  اأ�سار  الثقافية،  ال�سدمة  يف   )Masic, 2002( ما�سيك  اأمن�ذج  ويف 

)PTSD)، واأربعة اأط�ار لل�سدمة الثقافية، اأما اأط�ار )PTSD) فهي: ط�ر ال�سدمة احلادة، 
حيث تنخف�س ال�ظائف النف�سية كافة، ويعاين املري�س من ن�بات قلق، وهلع �سديد، وا�سرتجاع 

ح�ادث ال�سدمة وتفا�سيلها، والط�ر ال�سلبي اأو ال�سمني، وفيه يتم تاأ�سي�س دفاعات نف�سية 

ق�ية �سد عملية ا�ستذكار ال�سدمة، وط�ر التعبري النفعايل، وفيه ي�سعر امل�سدوم بغ�سب �سديد 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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جداً نح� نف�سه اأوًل ثم الآخرين، وال�سع�ر باخل�ف والكراهية، واحلزن، والكتئاب، وط�ر 

ما  وفهم  ال�سدمية،  التجربة  عن  التحدث  يف  راغبًا  امل�سدوم  ي�سبح  وفيه  الن�سبي،  التكيف 

حدث، وتك�ن العالقات م�ساملة، بدرجة كبرية مع قلة ال�سك�ى، والط�ر النهائي، وفيه يرى 

امل�سدوم �س�ء ال�سم�س. 

اأما الأمن�ذج املعريف يف تف�سري )PTSD)، فريى ه�رويتز )Horowitz, 1979( اأن اإ�سابة 

الفرد، اأو عدم اإ�سابته باأعرا�س )PTSD) بعد ال�سدمة يعتمد على م�قف الفرد من ال�سدمة، 

وطريقة اإدراكه اإّياها، ومدى التمثيل ال�سخ�سي خلربة ال�سدمة يف املخطط الإدراكي له. 

وقد افرت�ست هذه النظرية اأن التجارب العاطفية خمزونة يف الذاكرة �سمن خمطط معريف 

معقد التنظيم من املثريات وال�ستجابات )الكبي�سي، 1998(.

 (PTSD( بـ  امل�سابني  الأفراد  فاإّن   ،)Litz & Keane, 1989( وكني  ليتز  لآراء  ووفقًا 

للحدث  معاجلتهم  اإىل  ي�ؤدي  الذي  الأمر  لل�سدمة،  الإدراكية  ال�سبكة  يف  خلل  من  يعان�ن 

ويف�رشون  فيه،  مبالغ  نح�  على  املهددة  الأ�سياء  يدرك�ن  حيث  خاطئة،  بطريقة  ال�سدمي 

النظرية على تط�ير من قبل  اأنها تهديد. لقد ح�سلت هذه  عدًدا من الأحداث املهمة على 

جان�ف وب�ملان )Janoff & Bulman, 1985)، امل�سار اإليه يف النابل�سي )1991(، مبينني 

ال�سديدين،  بال�سغط والقلق  تت�سم  التي  الت�ازن  ينتج عنها حالة عدم  التجارب لل�سدمية  اأن 

والناجتة عن عدم اإدراك الفرد ل�سدمة بطريقة �سحيحة، وعدم ت�قعه اإّياها. 

 Synapses( واأما اأمن�ذج الت�سابكات الع�سبية، فريى اأن هناك عالقة بني هذه الت�سابكات

الدرا�سات  ت��سلت  اإذ  ثانية،  جهة  من   (PTSD(و جهة،  من   (Neurotransmitters  or
الأكلينيكية اإىل وج�د ن�ساط مفرط يف كل من: ن�راأدرينالني، والأفي�نات، وحم�ر ما حتت 

 Gelder, Gath, Mayon( (PTSD( لدى امل�سابني بـ )ال�رشير الب�رشي- النخامي- الكظري

 .(& Philip, 1997
واأ�سارت درا�سات اإكلينيكية اأخرى، اإىل الن�ساط الزائد يف اجلهاز الع�سبي الذاتي عن مر�س 

)PTSD)، وذلك من خالل ازدياد �رشبات القلب، وا�سطرابات الن�م وقراءات �سغط الدم 
)الكبي�س�سي، 1998؛ املهدي، 1990(. 

ويف الأمن�ذج ال�سل�كي لتف�سري )PTSD)  يك�ن احلدث ال�سدمي مبثابة مثري غري �رشطي، 

يظهر اخل�ف، والقلق بال�ستجابة غري ال�رشطية، وي�سبح املثري غري الطبيعي )كخربة ما تقرتن 

باحلدث ال�سدمي كالأ�س�ات العالية، اأو �سيارات الإطفاء، اأو الإ�سعاف، وغريها من املثريات 

ي�سعر  والتي  والقلق،  باخل�ف،  املتمثلة  ال�رشطية  العاطفية  ال�ستجابة  وتظهر  �رشطيًا،  مثرياً 

املري�س ب�سببها بعدم الراحة، وي�سلك �سل�كًا جتنبًا �سلبيًا )الكبي�سي، 1998(. لقد ح�سلت 
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املعدل 24 الرابع  الت�سخي�سي  الدليل  با�ستخدام  ت�سخي�سها  مت  التي  واأن�اعه   (PTSD( اأعرا�ض 

 Lange, 2000; Inoue, 2002; Urasano,( على تاأييد وا�سع من قبل العديد من الدرا�سات

يتعر�س  فغالبًا ما  املعقدة،  امل�سائل  )PTSD) من  النف�سي وعالج  الت�سخي�س  2002(. ويعد 
ت�سخي�سه للف�سل، كما ل ميكن تطبيق مفه�م )ال��سفة اجلاهزة( على كافة امل�سطربني، وذلك 

 Bullman &( املعقدة  والبي�ل�جية  النف�سية  وخ�سائ�سه  لأعرا�سه،  ال�ا�سع  النطاق  ب�سبب 

 .)Kany, 1994
امل�سابني بهذا ال�سطراب،  الأفراد  اأ�ساليب عالجية عديدة ومتن�عة لعالج  لقد ظهرت 

تتمثل يف  )PTSD) على ثالث دعائم  يق�م عالج م�سطربي  اإذ  املعاناة عنهم،  بهدف رفع 

التعليمي والثقايف للم�سطرب، واملزاوجة بني العالج الدوائي والنف�سي، باعتباره  امل�ست�ى 

اأف�سل الأ�ساليب العالجية، نظراً ل�ج�د مك�ن بي�ل�جي يف هذا ال�سطراب، فهناك عدة 

ال�سيك�دينامي،  والعالج  وال�سل�كي،  املعريف،  كالعالج  النف�سي،  العالجي  للتدخل  برامج 

والعالج الجتماعي والأ�رشي ) القباجني، 2002(. 

ي�ساهم العالج الدوائي يف ال�سيطرة على اأعرا�س )PTSD) وتخفيفها، ومن ثّم ي�فر للمري�س 

امل�ساركة بفاعلية اأكرب يف العالج النف�سي من دون دواء )APA, 2002) هناك قائمة وا�سعة من 

 .(Lange, 2000( (Zoloft( ومن اأبرزها دواء ،(PTSD( الأدوية امل�ستخدمة يف عالج

للمري�س  تتيح  التي  ال�سدمية،  الأعرا�س  معظم  تاأثريات  من  احلد  يف  الأدوية  وت�ستعمل 

الرتكيز على العالج النف�سي، وذلك لأن اأي و�سفة دوائية، من ال�رشوري، اأن تك�ن جزءاً 

من عملية العالج النف�سي )Lange, 2000). اأما العالج النف�سي اجلماعي اأو الفردي، فهناك 

ق�سم من مر�سى )PTSD) يعتمدون عليه بدياًل عن الأدوية اأو م�ساحبًا لها بهدف ال�سيطرة 

 .(PTSD( على اأعرا�س

وي�سنف العالج النف�سي اإىل عدة اأن�اع، وهي: 

العالج بالتعري�س عن طريق التخيل، حيث يق�م املري�س بتخيل حادث ال�سدمة، ويف�رش 

التعامل مع  اإعادة  العملية مرات عدة، بهدف  بالتف�سيل، ويكرر هذه  الذكريات وي�رشحها 

احلادث ال�سدمي حتى تفقد الذكريات اأثرها الكتئابي. اأما ا�سل�ب التعري�س ال�اقعي، ففيه 

يطلب املعالج من املري�س  اأن يعر�س نف�سه تدريجيًا مل�اقف، اأو اأماكن كان يتجنبها، لأنها 

  .(Young & Blacke, 1999( تذكره بحادث ال�سدمة

على   يركز  حيث  ال�سل�كي–املعريف،  العالج  فه�  النف�سي،  العالج  من  الثاين  الن�ع  اأما 

ت�سحيح الأمناط احلادة، وامل�ؤملة يف �سل�ك املري�س، واأفكاره، وذلك بتعليمه اأ�ساليب عالجية، 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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مر  الأ  ال�سدمة،  ملعتقدات �سحية  املعالج  يتطرق  اإذ  وم�اجهتها،  العقلية،  عملياته  وفح�س 

 .(APA, 2002( الذي ي�ساعد املري�س عل التكيف

على  يركز  الذي  ال�سيك�دينامي،  العالج  فه�  النف�سي،  العالج  من  الثالث  الن�ع  واأما 

واجه�ها،  التي  ال�سل�ك  واأ�ساليب  ال�سخ�سية،  القيم  تعرف  )PTSD) يف  مر�سى  م�ساعدة 

بهدف معرفة الآثار ال�اعية، وغري ال�اعية لل�سدمة، مل�ساعدة املري�س على بناء مفه�مه الذاتي، 

 .(Gelder, Gath, Mayon & Philip, 1997( وا�ستعادة الثقة بالنف�س لديه

على  يركز  الذي  ال�سل�كي،  العالج  فه�  النف�سي،  العالج  اأ�ساليب  من  الرابع  الن�ع  اأما 

ال�سرتخاء،  اأ�ساليب  املر�سى  بتعليم  والتفكري  لل�سل�ك،  وامل�ؤملة  العدائية،  الأمناط  ت�سحيح 

وال�سيطرة على القلق، واحلث على التفكري الإيجابي، والتحدث مع النف�سي لتع�ي�س الأفكار 

 Gelder( ال�سلبية، بهدف فهم م�اجهة العمليات العقلية التي تك�ن م�س�ؤولة عن م�سكالتهم

et al., 1997). واأما العالج الجتماعي والأ�رشي، فريكز على تاأثري �سل�ك الأهل والأقارب 
 .(APA, 2002( (PTSD( يف �سل�ك مري�س

اأما الن�ع ال�ساد�س، من اأ�ساليب العالج النف�سي، وه� العالج اجلماعي، فاإنه يهدف اإىل 

 Gelder et( اإعادة تكيف املري�س مع نف�سه ومع الآخرين، وت�سهيل مهمة اندماجه يف املجتمع

al., 1997). واأما النوع ال�سابع والأخري من اأ�ساليب العالج النف�ضي ،وه� العالج النف�ضي–  
الديني فاإنه ي�ستعمل بهدف اإعادة اإحياء معنى حلياة املري�س ،وتعزيز الإميان لديه لتق�ية اإرادته، 

وت�سحيح ت�س�راته اخلاطئة عن احلياة وامل�ت والك�ن )Hasanovic, 2002). وعلى الرغم 

من ا�ستخدام طيف وا�سع من اأ�ساليب التدخل العالجي النف�سي، فاإّن هناك ازدياًدا يف ن�سبة 

انت�سار )PTSD)، وذلك لأن كافة هذه الأ�ساليب هي م�ساندة، نظراً لأن هذا ال�سطراب 

نتاج تفاعل ع�امل بي�ل�جية وبيئية معًا )مايكل، 2009(. 

انت�سار  ن�سبة  من  احلد  النف�سي يف  العالجي  التدخل  اأ�ساليب  من  العديد  اإىل عجز  ونظراً 

�رشورة  ظهرت  فقد  الأ�سا�س،  يف  الغربية  الثقافة  من  نابعة  لأنها  وذلك  ال�سطراب،  هذا 

ملحة ل�ستخدام العالج النف�سي–الإ�سالمي يف عالج ال�سطرابات النف�سية، ا�ستجابة لعدة 

اأن هذا  ف�ساًل عن  النف�س نظرة كلية متكاملة واحدة،  اإىل  الإ�سالم  تتمثل يف نظرة  مربرات 

مع  والتفاعل  جمتمعاتنا  يف  تطبيقه  ال�سهل  ومن  والأخالقية،  بالإن�سانية  يت�سف  الأ�سل�ب 

مفرداته وال�ستجابة لها، وذلك لأنها نابعة من ثقافتنا، باعتبار اأّن اجلانب الروحي ميثل الركن 

الرابع، اإ�سافة لالأركان اجل�سمية والنف�سية، والجتماعية لل�سحة النف�سية )عمار، 2002(. 

لقد ظهر العالج النف�سي–الإ�سالمي مبنهجية علمية يف بداية الثمانينات من القرن الع�رشين، 
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فخر 26 قام:  ثم  مب�رش،   العبا�سية  م�ست�سفى  العزامي، يف  اأب�  بداأها،  قد  الأوىل  املحاولة  فكانت 

مبمار�سة  الر�ساوي  قام  ثم  اأي�سًا،  العيني مب�رش  الق�رش  م�ست�سفى  الثانية يف  باملحاولة  الإ�سالم 

هذا العالج على نطاق وا�سع يف اململكة العربية ال�سع�دية، فبداأ تطبيقه عام 1981م حتت 

اإ�رشاف الأطروين و الرا�سي  مب�ست�سفى ال�سحة النف�سية يف الطائف، وكانت النتائج م�سجعة، 

ثم ا�ستمر تطبيقه من قبل علماء اجلمعية العاملية الإ�سالمية لل�سحة النف�سية )املهدي، 1990(. 

واهلل  والك�ن،  واملجتمع،  لالإن�سان  ال�سامل  ت�س�ره  يف  النف�سي-الإ�سالمي  العالج  ويتميز 

– �سبحانه وتعاىل – ويت�سف باعتباره عالجًا اإميانيًا، وخلقيًا، وواقعيًا، و�سم�ليًا، وتق�مييًا، 
وتعزيزيًا، كما يهدف اإىل م�ساعدة الفرد على تعديل �سل�كه من خالل ال�سيطرة ال�اعية عليه، 

�سبحانه  نف�سه، وجمتمعه، والك�ن، والت�سالح مع اهلل–  الت�سالح مع  ي�ساعد على  على نح� 

وتعاىل – )�سالح وطارق، 1998(. 

ومير العالج النف�سي–الإ�سالمي باأربع مراحل، هي: مرحلة العرتاف، والتفريغ، والت�بة، 

والتب�رش، واأخرياً تك�ين، واكت�ساب اجتاهات وقيم اإميانية اإ�سالمية جديدة )املهدي، 1990(. 

الإ�سالم،  واأركان  والإميان،  واملفاهيم،  الت�س�رات  وت�سحيح  الت�بة،  فتت�سمن  عنا�رشه،  اأما 

وقراءة القراآن، وال�ستماع اإليه، وذكر اهلل، والدعاء، وال�سرب، والعمل ال�سالح، والرقية ال�رشعية 

)القباجني، 2002(. ووفقًا لهذا الت�س�ر النظري، يت�سح اأن العالج النف�سي الإ�سالمي يتمتع 

بنظرة �سم�لية وتكاملية لكل من الإن�سان واملجتمع، والك�ن، كمنظ�مة واحدة متكاملة. 

الدرا�سة،  ال�سلة مب��س�ع  الأدبيات ذات  ا�ستعرا�س  �سبق، ومن خالل  ما  وتاأ�سي�سًا على 

متكن الباحث من احل�س�ل على درا�سات عربية واأجنبية عديدة، ق�سم منها تناولت ت�سخي�س 

العالج  ا�ستخدام  تناولت  التي  الدرا�سات  لكن  عالجه،  تناولت  اآخر  وق�سم   ،(PTSD(
الباحث  التي ح�سل عليها  الدرا�سات  قليلة جداً. وت�سنف  النف�ضي–الإ�سالمي تكاد تك�ن 

العالج  فاعلية  جمملها  يف  تناولت  التي  املبا�رشة،  غري  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  فئة  فئتني،  اإىل 

النف�ضي – الإ�سالمي يف عالج بع�س ال�سطرابات النف�سية كالكتئاب والإدمان مثاًل، وفئة 

الدرا�سات ذات ال�سلة املبا�رشة مب��س�ع الدرا�سة احلالية، وبلغ عددها ثالث درا�سات، اثنتان 

منهما اأجنبية والثالثة درا�سة عربية. 

الك�سف  اإىل  التي هدفت   (Jelilovic & Bravo, 1999( ففي درا�سة جلي�فيل� وبراف� 

الن�ساء  من  عينة  لدى   (PTSD( اأعرا�ض  خف�ض  يف  النف�سي–الإ�ضالمي  العالج  فاعلية  عن 

الب��سنيات الل�اتي تعر�سن لل�سدمات يف احلروب، اأ�سارت النتائج اإىل فاعلية هذا الأ�سل�ب 

يف خف�ض اأعرا�ض )PTSD) لديهن، وهدفت درا�سة ح�سن�فيك )Hasanovic, 2002) اإىل 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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عينة  لدى   (PTSD( اأعرا�ض  خف�ض  يف  الإ�ضالمي   – النف�سي  العالج  فاعلية  عن  الك�سف 

الأ�سل�ب يف عالج هذا  لهذا  الفاعل  الدور  اإىل  الدرا�سة  الب��سنيني، وت��سلت  الذك�ر  من 

ال�سطراب، عن طريق م�ساعدته يف التغلب على م�سادر ال�سغ�ط امل�سببة لل�سدمات. وقام 

يف  الإ�ضالمي   – النف�سي  العالج  اأثر  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2003( العبيدي 

خف�ض م�ضتوى اأعرا�ض )PTSD) لدى عينة ق�سدية من الأ�رشى العراقيني العائدين من اإيران 

واملراجعني للعيادات النف�سية يف بغداد، بلغت )34( اأ�سرياً، واأظهرت نتائج الدرا�سة وج�د 

م�ضتوى  خف�ض  يف  النف�سي–الإ�ضالمي  والعالج  الدوائي  العالج  بني  للمزاوجة  فاعل  اأثر 

اأعرا�ض )PTSD) لدى الأ�رشى، وا�ستمرار حت�سنهم، اأكرث من العالج الدوائي وحده. 

بع�س  اأعرا�س  خف�س  يف  الإ�سالمي  النف�سي  العالج  اأثر  تناولت  التي  الدرا�سات  اما 

�سماع  اأثر  اإىل  التعرف  هدفت  التي   )1996( اهلل  عبد  درا�سة  فهي:  النف�سية  ال�سطرابات 

اإربد يف  الثان�ية يف حمافظة  املرحلة  لدى طالبات  النف�سي  الأمن  م�ست�ى  الكرمي يف  القراآن 

الأردن، لدى عينة ع�س�ائية بلغت )130( طالبة، خ�سعن ل�سماع القراآن الكرمي على مدار 

)12( جل�سة مدة كل منها )15( دقيقة، واأظهرت النتائج اأن التغري يف م�ست�ى الأمن النف�سي 

ل�سماع  اأثر  وج�د  على  يدلل  مما  ال�سابطة،  املجم�عة  عند  منه  اأعلى  التجريبية  للمجم�عة 

القراآن الكرمي يف م�ست�ى الأمن النف�سي للطالبات. 

وهدفت درا�سة م��سى )1993( اإىل بيان اأثر التدين يف الكتئاب النف�سي لدى عينة بلغت 

تراوحت  الأزهر،  بجامعة  الإن�سانية  والدرا�سات  الرتبية  كليات  من  وطالبة  طالبًا   )180(

اأعمارهم بني )9-23( �سنة، با�ستخدام اختبار ال�سحة النف�سية، الدينية واأ�سارت النتائج اإىل 

من  الكتئابية  العرا�س  يف  حدة  اأقل  والإناث  الذك�ر  من  املرتفع  التدين  ذوي  الأفراد  اأن 

الأفراد مت��سطي ومنخف�سي التدين، مما يدل على اأن التدين يقلل من الأعرا�س الع�سابية. 

التعرف   (Abo El-Azayem & Janial, 1989( وجنيل  العزائم  اأبي  درا�سة  وهدفت 

اأربعة برامج عالجية يف عيادة طبية، م�ازنة بالربامج التي تتم يف املركز النف�سي،  اإىل تقييم 

الإ�سالمي، بالتعاون مع اإحدى الهيئات الأمريكية املهتمة بالإدمان على جمم�عتني من مدمني 

الأفي�ن، بلغت )120( مري�سًا، واأظهرت النتائج اأن املدمنني الذين ع�جل�ا يف امل�سجد قد 

اأحرزوا )7( نقاط على املقيا�س امل�ستمل لتقييم التح�سن بامل�ام�ة )بنقطتني( فقط للمجم�عة 

الأخرى من املدمنني الذين ع�جل�ا يف عيادة طبية عادية، كما اأظهرت نتائج تقييم املتابعة، اأن 

عمليات النتكا�س كانت )اأقل( يف املجم�عة التي ع�جلت يف امل�سجد، وقد اأقرت اجلمعية 

ومطالعة  ال�سابق،  ال�ستعرا�س  خالل  من  ويبدو  النتائج.  هذه  النف�سي  للطب  الأمريكية 
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الدرا�سة 28 مب��س�ع  مبا�رشة  �سلة  ذات  درا�سات  عدم وج�د   ،2009 لعام  احلديثة  الأدبيات 

احلالية، الأمر الذي يعزز بح�سب راأي الباحث من اأ�سالة هذه الدرا�سة، باعتبارها املحاولة 

الأوىل يف الأردن. 

م�صكلة الدرا�صة 

تعد املنطقة العربية من املناطق املت�ترة وامل�ستعلة باحلروب الدولية، والإقليمية، والداخلية، 

التي �سكلت يف جمملها بيئة �ساغطة، ت�ؤثر يف اأفراد املجتمع، وميكن اأن ت�سبب لهم �سدمات، 

اأن  ميكن  ال�سدمات،  لهذه  يتعر�س�ن  الذين  فالأفراد  لديهم،   (PTSD( ظه�ر  عنها  ينتج 

يظهر لديهم مثل هذا ال�سطراب الذي ي�ؤثر �سلبًا يف ج�انب حياتهم النف�سية، واجل�سمية، 

والجتماعية، والدينية كافة، فيقلل من اإنتاجيتهم وفاعلية اأدائهم. وانطالقًا من ذلك، ظهرت 

النف�س  علم  احلديثة يف  والجتاهات  املدار�س  اإىل  ا�ستندت  ومتن�عة  اأ�ساليب عالجية عديدة 

لها،  فاعلية حمدودة  الأعرا�س لدى مر�سى هذا ال�سطراب، وتبني وج�د  خلف�س م�ست�ى 

نظراً لأنها قائمة على نظرة مادية �رشفة، وتفتقر اإىل النظرة ال�سم�لية لالإن�سان واحلياة والك�ن، 

واإغفالها لتاأثري اجلانب الروحي من �سخ�سية الإن�سان يف �سل�كه، وتقليلها من �ساأن البعد الديني 

يف العالج، ف�ساًل عن اأنها ناجمة عن بيئات ثقافية خمتلفة عن ثقافتنا �سكاًل وم�سم�نًا. ويف �س�ء 

ذلك، ونظراً لندرة الدرا�سات الأجنبية عامة، والعربية خا�سة ذات ال�سلة املبا�رشة بالك�سف 

عن فاعلية العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�س م�ست�ى الأعرا�س لدى مر�سى ا�سطراب 

)PTSD)، تكمن م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي: “ما فاعلية العالج 
النف�ضي–الإ�ضالمي يف خف�ض م�ضتوى اأعرا�ض )PTSD) لدى اأفراد عينة الدرا�سة؟”. 

اأهداف الدرا�صة 

م�ست�ى  خف�س  يف  الإ�سالمي  النف�سي  العالج  فاعلية  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

الأعرا�س لدى عينة ق�سدية من املر�سى امل�سابني با�سطراب )PTSD) ، واملراجعني لعيادة 

الأمل للطب النف�سي يف مدينة عمان. 

فر�صيات الدرا�صة 

ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت �سياغة الفر�سيات ال�سفرية الآتية: 

1- ل ي�ؤثر برنامج العالج النف�سي – الإ�ضالمي يف خف�ض م�ضتوى اأعرا�ض )PTSD) لدى 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اأفراد املجم�عة التجريبية مقارنة باأفراد املجم�عة ال�سابطة. 

2- ل ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ست�ى اأعرا�س )PTSD)  بني الت�سخي�سني البعدي 

واملتابعة لدى اأفراد املجم�عة التجريبية. 

اأهمية الدرا�صة 

تنبثق اأهمية هذه الدرا�سة من اأهمية املحافظة على �سالمة ال�سحة النف�سية للفرد، من خالل 

التحقق من فاعلية برنامج  فاإذا ما متكنت الدرا�سة احلالية من  اآمنة، وم�ستقرة له.  بيئة  تاأمني 

العالج النف�ضي–الإ�سالمي يف عالج مر�سى ا�سطراب )PTSD)، فمن امل�ؤمل اأنها �ست�ؤ�س�س 

املمار�سة  يف  امل�ساند  العالجي  التدخل  اأ�ساليب  كاأحد  الأ�سل�ب  هذا  ا�ستخدام  لتاأ�سيل 

الإكلينيكية، وبناء قاعدة معل�مات عن هذا الربنامج، ميكن اأن تفيد الباحثني واملهتمني باإدارة 

الك�ارث وكيفية التغلب على م�اجهة ن�اجتها. 

حمددات الدرا�صة 

لعيادة  واملراجعني   (PTSD( ا�سطراب  مر�سى  من  عينة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رشت 

العالج  برنامج  اإىل  اإ�سافة   ،2008/2007 للعام  عمان  مدينة  يف  النف�سي  للطب  الأمل 

معايري  على  ا�ستملت  التي  الدرا�سة  واأدوات  الدرا�سة،  هذه  يف  املعتمد  النف�ضي–الإ�سالمي 

ت�سخي�س )PTSD) وفقًا ملعايري )DSM, IV, 1994(، ومقيا�س ت�سخي�س )PTSD) للكبي�سي 

 .)1998(

م�صطلحات الدرا�صة 

ا�صطراب ما بعد ال�صدمة النف�صية (Disorder Stress Traumatic-Post (PTSD)): ه� 

ا�سطراب ناجت عن تاأثري ال�سدمة النف�سية، ويتمثل بظه�ر ا�ستجابات ق�ية وم�ستمرة، بحيث 

املثريات  ويتجنب  ال�سدمي،  احلدث  خربة  اإعادة  يف  وي�ستمر  به،  امل�ساب  اأعياء  اإىل  ت�ؤدي 

املرتبطة بال�سدمة، وتك�ن مدة ظه�ر الأعرا�س اأكرث من �سهر، كما ي�سنف تبعًا ل�سدته اإىل 

حاد، ومزمن، ومتاأخر الظه�ر، اإذ ي�ؤثر يف كافة اجل�انب املعرفية، والنفعالية، والجتماعية، 

 .(APA, DSM, IV, 1994( واملهنية للفرد امل�ساب به

اأما اإجرائيًا، فه� الدرجة التي ح�سل عليها مر�سى ا�سطراب )PTSD) واملراجع�ن لعيادة 

 DSM,( )PTSD) والنف�سي وفقًا ملعايري  با�ستخدام معايري ت�سخي�س  النف�سي،  الأمل للطب 
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IV, 1994)، ومقيا�س ت�سخي�س )PTSD) للكبي�سي )1998(، املعتمدة يف هذه الدرا�سة.30
النف�سي–الديني،  العالج  اأ�ساليب  اأن�اع  اأحد  ه�  النف�سي–الإ�سالمي:  العالج  برنامج 

الذي يق�م على افرتا�سات اأ�سا�سية ذات �سلة بالأ�ساليب واملفاهيم، واملبادئ الدينية الروحية 

القراآن  وقراءة  كال�سالة،  الدينية،  الن�ساطات  من  جمم�عة  ممار�سة  يف  ويتمثل  والأخالقية، 

الكرمي، وذكر اهلل، والعمل ال�سالح، والرقية ال�رشعية، ويت�سمن �سل�سلة من اخلط�ات تهدف 

ن�اجتها  والتغلب على  النف�سية،  لل�سدمات  امل�سببة  ال�سغ�ط  الفرد يف م�اجهة  م�ساعدة  اإىل 

)�سالح وطارق، 1998(. 

اأما اإجرائيًا، فيتمثل يف اأثر برنامج العالج النف�سي–الإ�ضالمي يف خف�ض م�ضتوى الأعرا�ض 

لدى مر�سى )PTSD)، املعتمد يف هذه الدرا�سة )العبيدي، 2003(. 

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها: 

منهج الدرا�صة 

لتحقيق اأهداف الدرا�سة ولختبار فر�سياتها، مت اعتماد املنهج ال�رشيري، والقائم يف العديد 

)املجم�عات  ت�سميم  الباحث  ا�ستخدم  كما  التجريبي،  املنهج  ا�ستخدام  على  اإجراءاته  من 

املتكافئة(، واجلدول رقم )1( يبني ذلك. 

اجلدول رقم )1(

نوع الت�صميم التجريبي يف الدرا�صة احلالية

جمموعة 

جتريبية

اختبار قبلي )لت�سخي�س 

PTSD قبل تطبيق 
الربنامج العالجي(

متغري م�ستقل )تطبيق 

برنامج العالج النف�سي – 

الإ�سالمي(

اختبار بعدي ت�سخي�س 

PTSD بعد تطبيق 
الربنامج العالجي

اختبار 

تقييم اأثر 

املتابعة

جمموعة 

�سابطة

اختبار قبلي )لت�سخي�س 

PTSD قبل تطبيق 
الربنامج العالجي(

×
)عدم تطبيق برنامج 

العالج(

اختبار بعدي )بعد النتهاء 

من تطبيق الربنامج 

العالجي على املجموعة 

التجريبية(

اأدوات الدرا�صة 

(PTSD( مقيا�س  هما:  اإكلينيكيتني،  اأداتني  اعتماد  مت  احلالية،  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 

للطب  الأمريكية  للرابطة  الرابعة  املراجعة  �س�ء  يف  تط�يره  مت  الذي   ،)1998( للكبي�سي 

النف�ضي )DSM, IV, 1994) وه� يتاألف من �ستة معايري فرعية، ثالثة منها وهي )اأ، هـ، و( 

معايري  مبثابة  د(  اأخرى وهي )ب، ج،  اأو رف�سها، وثالثة  ال�ستمارة  قب�ل  منها يف  ي�ستفاد 

ت�سخي�سية، على اأ�سا�سها يتم تقييم احلالة املر�سية، ويتاألف هذا املقيا�س من )85( �س�ؤاًل، وه� 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

يتمتع بدرجة �سدق وثبات عاليتني )العبيدي، 2003(. 

اأما الأداة الثانية، فهي معايري ت�سخي�س )PTSD) وفقًا ملعايري )DSM, IV)، والتي ط�رها 

)ل(،  اأو  )بنعم(  عنها  يجاب   (PTSD( لـ  عر�سًا   )17( من  وتتاألف   ،)2003( العبيدي 

وي�سرتط يف امل�ساب ت�افر )6( اأعرا�س فاأكرث، وقد مت اعتماد تطابق الأداتني ليعد ال�سخ�س 

 .(PTSD( م�سابًا بـ

وللك�سف عن اأثر العالج النف�سي – الإ�سالمي يف خف�س م�ست�ى الأعرا�س لدى مر�سى 

بخ�سائ�س  يتمتع  وه�   ،)2003( العبيدي  ط�ره  الذي  الربنامج  اعتماد  مت   ،(PTSD(
�سيك�مرتية مالئمة لأهداف الدرا�سة احلالية، حيث ي�ستمل هذا الربنامج على خط�ات بنائه، 

والفرتا�سات التي يق�م عليها، والأ�ساليب والعمليات والتقنيات امل�ستخدمة فيه، واملراحل 

التي مير بها، والأ�سخا�س املنفذين له، واإجراءات تطبيقه. 

اإجراءات التنفيذ 

احلايل  الباحث  قام  الدرا�سة،  املعتمد يف هذه  النف�سي–الإ�سالمي،  العالج  برنامج  لتنفيذ 

باخلط�ات الآتية: 

 ،(PTSD( 1- حتديد الأ�سخا�س القائمني على تنفيذ الربنامج: الباحث، الذي قام بت�سخي�س

بالإ�سافة لتطبيقه اأ�سل�ب العالج النف�سي – الإ�سالمي، باعتباره ا�ست�ساريًا يف الإر�ساد والعالج 

النف�سي، عالوة على وج�د اأفراد عينة الدرا�سة الذين خ�سع�ا للعالج. 

2- التن�سيق بني املعالج النف�سي- الديني، واملجم�عة العالجية، لتحديد مكان تطبيق الربنامج، 

للربنامج  الإجمالية  واملدة  جل�سة،  كل  ومدة  العالجية،  اجلل�سات  وعدد  تطبيقه،  وم�اعيد 

ككل، فقد مت التفاق على حتديد م�سجد )الغزايل( ال�اقع يف منطقة طارق مبدينة عمان مكانًا 

لتطبيق اجلل�سات العالجية، وبلغت مدة كل جل�سة ثالث �ساعات، تت�سمن كل جل�سة اأهداًفا 

منها  الأوىل  )16( جل�سة،  العالجية  اجلل�سات  بلغ عدد  وقد  واإجراءات حمددة،  وحمت�يات 

واجلمعة(،  )الثالثاء  ي�مي  اأي  الأ�سب�ع،  يف  جل�ستني  وب�اقع  للتق�مي،  والأخرية  للتعارف، 

وا�ستمرت اجلل�سات ملدة �سهرين، بداأت اجلل�سة الأوىل ي�م اجلمعة امل�افق 2007/11/30، 

وانتهت اجلل�سة الأخرية التق�ميية للجل�سات العالجية ي�م اجلمعة امل�افق 2008/1/22م. 

3- بعد ذلك، مت التفاق مع املجم�عتني )التجريبية، وال�سابطة( لإجراء اختبار بعدي لهما، مت 

فيه ت�سخي�س م�ست�ى اأعرا�س الـ )PTSD) من قبل الباحث، وذلك يف عيادة الطبيب النف�سي 

ال�سمي�ساين مبدينة عمان، وذلك  ال�اقعة  يف منطقة  النف�سي  للطب  الأمل  املعتمد يف عيادة 
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2008/2/5م، 32 اأ�سب�عني من تطبيق الربنامج والذي �سادف ي�م الثالثاء امل�افق  بعد مرور 

يف متام ال�ساعة الرابعة م�ساًء، بعدها مت التفاق فقط مع اأفراد املجم�عة التجريبية لتقييم اأثر 

املتابعة لت�سخي�س م�ست�ى اأعرا�س الـ )PTSD) من قبل الباحث، وذلك ي�م اخلمي�س امل�افق 

بعد  اأي  اأعاله،  املذك�رة  النف�سية  العيادة  يف  م�ساًء  اخلام�سة  ال�ساعة  متام  يف  2008/3/6م 

مرور �سهر على تطبيق الربنامج. 

4- اأما ت�زيع ال�قت لكل جل�سة عالجية، با�ستثناء اجلل�ستني الأوىل والأخرية، كما وردت يف 

العبيدي )2003( فقد ُخ�س�ست )15( دقيقه ل�سالة الظهر جماعة و )10( دقائق بعد ال�سالة 

العبيدي  اأعدها  النف�سية والتي  ال�سدمات  اآثار  اأدعية ال�ست�سفاء لعالج  اإىل  مبا�رشة لال�ستماع 

لهذه الغاية، بعدها ا�سرتاحة )5( دقائق، يليها ال�ستماع اإىل اآيات ال�سفاء القراآنية ملدة ثالثني 

دقيقة يق�م بها الباحث نف�سه كمعالج نف�سي، تليها ا�سرتاحة ملدة )5( دقائق، ثم اإلقاء حما�رشة 

دينية يلقيها الباحث نف�سه ملدة )30( دقيقة، بحيث يخ�س�س لكل جل�سة عالجية م��س�ع 

بالعالج  النف�سي  املعالج  يق�م  بعدها  دقيقة،   )15( ملدة  ا�سرتاحة غداء خفيف  بعدها  حمدد، 

ومعاناتها  العالجية  املجم�عة  م�سكالت  يف  احلرة  املناق�سة  طريق  عن  الإ�سالمي  النف�ضي– 

ملدة )30( دقيقة، يليها ا�ستخدام الرقية ال�رشعية لأفراد املجم�عة العالجية ملدة )15( دقيقة 

يق�م بها املعالج النف�سي، بعدها تتم مناق�سة ال�اجبات البيتية ملدة )10( دقائق، ثم )5( دقائق 

تخ�س�س لتعبئة التق�مي الذاتي، واأخرياً تنتهي اجلل�سة ب�سالة الع�رش ملدة )10( دقائق. 

املعاجلة الإح�صائية 

لفح�س الفر�سيات ال�سفرية املعتمدة يف هذه الدرا�سة، مت ا�ستخدام ما ياأتي: 

1- الإح�ساء الالبارامرتي )Statistics Parametric-Non) عن طريق ا�ستعمال ما ياأتي: 

اأ- اختبار مان _وتني )Mann- hitny) لعينتني �سغريتني م�ستقلتني للتعرف على دللة الفروق 

بني املجم�عتني التجريبية وال�سابطة يف الت�سخي�س القبلي والبعدي.

ب- اختبار ولك�ك�سن )Wilcoxon Test) لعينتني �سغريتني مرتابطتني، للتعرف على دللة 

الفروق بني الت�سخي�س )البعدي واملتابعة( للمجم�عة التجريبية.

عر�ض نتائج الدرا�صة ومناق�صتها 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التحقق من فاعلية اأ�سل�ب العالج النف�سي–الإ�ضالمي يف خف�ض 

م�ضتوى اأعرا�ض الـ )PTSD) لدى اأفراد عينة الدرا�سة، وذلك من خالل فح�س الفر�سيات 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ال�سفرية املعتمدة فيها. 

ولتحقيق ذلك، اختريت عينة ق�سدية من �سحايا الـ )PTSD) بلغت )20( م�سابًا وم�سابة، 

وبعد جمع البيانات وحتليلها، ت��سل الباحث اإىل النتائج الآتية: 

اأوًل: النتائج املتعلقة بالإجابة عن الفر�صية ال�صفرية الأوىل

 (PTSD( التي مفادها: ل ي�ؤثر العالج النف�سي–الإ�ضالمي يف خف�ض م�ضتوى اأعرا�ض الـ

لدى اأفراد املجم�عة التجريبية مقارنة باأفراد املجم�عة ال�سابطة. 

ولالإجابة عن هذه الفر�سية، مت ا�ستخدام اختبار مان – وتني لعينتني �سغريتني م�ستقلتني، 

واجلدول رقم )2( يبني نتائج الفر�سية. 

اجلدول رقم )2(

نتائج اختبار مان- وتني لعينتني �صغريتني م�صتقلتني

                                                

  املجموعة

ت�شخي�ص

)PTSD( وفقاً

العدداملجموعة
متو�شط 

الرتب

جمموع 

الرتب

القيمة 

املح�شوبة 

)W(

الداللة

DSM, IV, 1994 ملعايري

105.5055.000جتريبية 

3.854-0.000

1015.50155.000�سابطة 

ملقيا�س الكبي�سي )1998(

105.5055.000جتريبية

3.790-0.000

1015.50155.000�سابطة 

)W) بلغت م�ست�ى الدللة الإح�سائية  اأن قيمة الإح�سائي  من اجلدول رقم )2( يت�سح 

الكبي�سي  ومقيا�س   ،(DSM, IV, 1994( معايري  با�ستخدام   )α≥0.05( م�ست�ى  عند 

)1998(، حيث بلغت القيمة املح�س�بة لالإح�سائي )W) )-3.85، -3.70( بالرتتيب، 

لدى   (PTSD( م�ضتوى  خف�ض  يف  الإ�ضالمي   – النف�سي  للعالج  تاأثري  وج�د  اإىل  ي�سري  مما 

املجم�عة التجريبية مقارنة باملجم�عة ال�سابطة، حيث اإن مت��سط رتب املجم�عة التجريبية 

 DSM,( وفقًا ملعايري )بلغ )5.5(، مقارنة مبت��سط رتب املجم�عة ال�سابطة الذي بلغ )15.5

وج�د  اإىل  ي�سري  وهذا   ،(PTSD( لت�سخي�س   )1998( الكبي�سي  ومقيا�س   ،(IV, 1994
انخفا�س يف م�ست�ى )PTSD) نتيجة للربنامج املعتمد يف الدرا�سة. 

البديلة التي تن�س على  اإىل رف�س الفر�سية ال�سفرية، وقب�ل الفر�سية  اأدت  النتيجة  وهذه 

اأنه “ي�ؤثر العالج النف�سي – الإ�ضالمي يف خف�ض م�ضتوى اأعرا�ض )PTSD) لدى املجم�عة 

التجريبية مقارنة باملجم�عة ال�سابطة”. 



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

ثانيًا : النتائج املتعلقة بالجابة عن الفر�صية ال�صفرية الثانية34

 التي مفادها: ل ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ست�ى اأعرا�س )PTSD) بني الت�سخي�س 

ا�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  عن  ولالجابة  التجريبية.  املجم�عة  اأفراد  لدى  واملتابعة  البعدي 

اختبار ولك�ك�سن  )Wilcoxon) واجلدول رقم )3( ي��سح ذلك.

اجلدول رقم )3(

نتائج اختبار ولكوك�صن (Wilcoxon) لعينات �صغرية مرتابطة 

                                                

  املجموعة

ت�شخي�ص

)PTSD( وفقاً

العدداملجموعة
املتو�شط 

احل�سابي

االجنراف 

املعياري

القيمة 

املح�شوبة 

)W(

الداللة

DSM, IV, 1994 ملعايري

106.901.10القبلي 

1.41-0.016

107.101.15البعدي

ملقيا�س الكبي�سي )1998(

1068.805.01القبلي

0.58-0.058

1068.904.72البعدي

عند  الإح�سائية  الدللة  تبلغ  مل   )W( الإح�سائي  قيمة  اأن  يت�سح   )3( رقم  اجلدول  من 

 ،)1998( الكبي�سي  ومقيا�س   ،(DSM, IV, 1994( ملعايري  وفقًا   )α≥0.05( م�ست�ى 

بلغت  اإذ  التجريبية،  املجم�عة  اأفراد  لدى  املتابعة  اأثر  وتقييم  البعدي  القيا�سني  بني  للفرق 

القيمة املح�س�بة لالإح�سائي )W) )-1.41، -0.58( بالرتتيب، مما ي�سري اإىل عدم وج�د 

انخفا�س يف م�ست�ى اأعرا�س )PTSD) بني القيا�سني البعدي وتقييم اأثر املتابعة، الأمر الذي 

ي�سري اإىل تاأثري الربنامج العالجي الذي مل يختلف مبرور مدة املتابعة، الأمر الذي يف�سي اإىل 

قب�ل الفر�سية ال�سفرية. 

النف�سي  العالج  لربنامج  فاعل  اأثر  وج�د  الأوىل،  ال�سفرية  الفر�سية  نتائج  من  يت�سح 

باأفراد  م�ازنة  التجريبية  املجم�عة  اأفراد  لدى  الأعرا�س  م�ست�ى  خف�س  يف  _الإ�سالمي 

الربنامج  هذا  طبيعة  اإىل  الباحث  راأي  بح�سب  النتيجة  هذه  وتعزى  ال�سابطة،  املجم�عة 

ال�سم�لية  امل�ازنة  اإىل  ثقافتنا والهادف  املن�سجم يف �سكله وم�سم�نه مع مفردات  العالجي 

والكلية بني كافة مك�نات ال�سحة النف�سية )عمار، 2002(. وتن�سجم نتائج هذه الدرا�سة 

 .)Hasanovic, 2002 مع كل من درا�سات )العبيدي، 2003؛

اأما نتائج الفر�سية ال�سفرية الثانية فقد اأكدت على ا�ستمرار فاعلية برنامج العالج النف�سي 

– الإ�سالمي، حيث ظل التح�سن ثابتًا مع مرور فرتة من الزمن لدى اأفراد املجم�عة التجريبية، 
واأخالقيًا،  اإميانيًا،  باعتباره عالجًا  الربنامج  بنجاعة  الباحث  لراأي  وفقًا  النتيجة  وتف�رّش هذه 

الإن�سان،  من  لكل  وتكاملية  �سم�لية  بنظرة  ويتمتع  وتعزيزيًا،  وتق�مييًا،  و�سم�ليًا  وواقعيًا، 

د. �صلطان العوي�صة مدى فاعلية العالج النف�صي-الإ�صالمي 
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واملجتمع والك�ن، واخلالق كمنظ�مة واحدة متكاملة )�سالح وطارق، 1998(. 

 Hasanovic, وتتفق هذه النتيجة مع النتائج ال�اردة يف درا�سات كل من )العبيدي، 2003؛

.)2002

ال�صتنتاجات والتو�صيات

يف �س�ء نتائج الدرا�سة احلالية، ميكن ا�ستنتاج ما ياأتي: 

لأنه  نظراً   ،(PTSD( بـ  امل�سابني  املر�سى  لعالج  النف�سي–الإ�سالمي  العالج  برنامج  ي�سلح 

 ،(PTSD( برنامج متكامل نظريًا وتطبيقيًا، ل�ج�د اأثر فاعل له يف خف�س م�ست�ى اأعرا�س

ف�ساًل عن اأنه عالج �سم�يل وتكاملي. 

وبناء على نتائج هذه الدرا�سة، ي��سي الباحث ب�رشورة تاأ�سي�س مركز علمي متخ�س�س يعنى 

بهذا ال�سطراب، واإدارة الك�ارث، واإن�ساء مركز عالجي نف�سي – ديني ملحق باأحد دور 

العبادة، و�رشورة و�سع معايري عربية واإ�سالمية لت�سخي�س ا�سطراب )PTSD)، وذلك لتاأثر 

معايري هذا ال�سطراب بالع�امل الثقافية واحل�سارية.

املراجع
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www.ibtesama.com/vb/showthrend-t_10908.html http://  :م�قع جملة البت�سامة

www.ibtesama.com/vb/showhread_t_10908.html
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الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار

Q3 با�صتخدام موؤ�صر

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/3/3م                         * تاريخ قبوله للن�رش: 2009/10/7م

الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار

د. اإياد حممد حمادنه

ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�سول 

كلية العلوم الرتبوية- جامعة اآل البيت

امللخ�ض

الختبار  فقرات  اأزواج  بني  املو�سعي  الرتباط  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

مو�سعًيا  ارتباًطا  تظهر  التي  الفقرات  اأزواج  عدد  ن�سبة  ف 
ّ
ومعر  ،Q3موؤ�رش با�ستخدام 

اأحادية  الدرا�سة، وكذلك معرف عالقة افرتا�ض  اأفراد عينة  القدرة لدى  باختالف م�ستوى 

البعد بافرتا�ض ال�ستقالل املو�سعي لنظرية ال�ستجابة للمفردة، وفق النموذج اللوج�ستي 

ثنائي املعلم. ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث البيانات املتوافرة حول اختبار امل�ستوى 

يف احلا�سوب، الذي تعده جامعة اآل البيت؛ لقيا�ض م�ستوى الطلبة امل�ستجدين يف احلا�سوب، 

عند قبولهم يف برنامج البكالوريو�ض للعام اجلامعي 2008/2007، وهو اختبار موؤلف 

عينة  تكونت  احلا�سوب.  يف  املهارات  بع�ض  ويقي�ض  فقرة،   )50( من  الكلية  �سورته  يف 

وعلى  خمتلفة،  جل�سات  خم�ض  على  موزعني  مفحو�ض،   )1108( ا�ستجابات  من  الدرا�سة 

منوذج الختبار نف�سه. ولتحليل بيانات الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ثالث برجميات اإح�سائية 

)SPSS, Bilog–MG3, LDID) على الرتتيب.
موؤ�رشQ3 عن  التي ك�سف  الختبار  فقرات  اأزواج  ن�سبة عدد  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

وجود ارتباط مو�سعي بينها بلغت 0.135. وكذلك اأظهرت النتائج اأن هذه الن�سبة تنخف�ض 

بانخفا�ض م�ستوى القدرة للمفحو�سني. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن افرتا�ض اأحادية البعد 

وافرتا�ض ال�ستقالل املو�سعي لنظرية ال�ستجابة للمفردة، هما افرتا�سان متكافئان.

الكلمات املفتاحية: نظرية ال�ستجابة للمفردة، الرتباط املو�سعي للفقرة، اأحادية البعد، موؤ�رش

.Q3
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Detecting Local Item Dependence between the
Test Item Pairs Using Q3 Index

Abstract

The present study aimed at detecting local item dependence (LID( between 
the test item pairs using Q3 index; identifying the percentage of item pairs 
that appear LID under different levels of examinees ability, and identifying 
the relationship between two Item Response Theory (IRT( assumptions: Uni-
dimensionality and Local Item Independence, according to the 2–Parameters 
Logistic Model (2-PLM(. To achieve this, the researcher used data available 
about the Computer Placement Test prepared by Al al-Bayt University, which 
is used to measure the freshman students’ level when joining the (BA( pro-
gram in 2007/2008. The test consisted of (50( items measure some computer 
skills. The sample of the study consisted of (1108( examinees, distributed into 
five different sessions on the same test. To analyze the collected data, the 
researcher used three statistical programs (SPSS, Bilog-MG3, LDID( respec-
tively.

The results of the study indicated that the percentage of item pairs that re-
veal LID, using Q3 index, estimated at about 0.135. The results also indicated 
that the percentage of item pairs that reveal LID, using Q3 index, increased 
with increased examinees ability level. Finally, the results indicated that the 
two item response theory (IRT( assumptions: Unidimensionality and Local 
Item Independence were equivalent assumptions.

Key words: item response theory, local item dependence, unidimensionality, Q3 in-
dex.

Dr. Iyad M. Hamadneh
Faculty of Educational Sciences

Al al-Bayt University
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الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار

د. اإياد حممد حمادنه

ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�سول 

كلية العلوم الرتبوية- جامعة اآل البيت

املقدمة

اهتم علماء القيا�س بالتحقق من �سدق وثبات الختبارات واملقايي�س النف�سية والرتب�ية، 

وراء هذا  الأ�سمى  الهدف  والرتب�ي، وكان  النف�سي  القيا�س  اأن وجدت حركة  منذ  وذلك 

اأن  وخا�سة  الختبارات،  تلك  يف  والدقة  امل��س�عية  من  درجة  اأعلى  حتقيق  ه�  الهتمام 

ال�حدة الأ�سا�سية يف اأي اختبار هي فقراته. وقد اأجريت العديد من الدرا�سات ح�ل فعالية 

النظرية التقليدية يف القيا�س )CTT, Classic Test Theory) يف اختيار فقرات الختبارات 

 Clarke, 1986; Duff, 1997; Entwistle &( عام  ب�سكل  والرتب�ية  النف�سية  واملقايي�س 

ملعظم  ال�سيك�مرتية  اخل�سائ�س  درا�سة  من خالل  وتبني   ،(Kozeki, 1985; John, 1990
التمييز  ومعامالت  ال�سع�بة  معامالت  مثل:  الدرا�سات  هذه  يف  ا�ستخدمت  التي  املقايي�س 

وال�سدق والثبات، اأنها تتاأثر بخ�سائ�س عينة املفح��سني الذين تطبق عليهم. من هنا، تدع� 

من  متحررة  �سيك�مرتية  خ�سائ�س  ذات  بفقرات  تتمتع  جديدة  مقايي�س  تط�ير  اإىل  احلاجة 

الأفراد، وبتقدير قدرات الأفراد ب�س�رة م��س�عية متحررة من الفقرات التي ي�ستجيب�ن لها 

 .(Frisby, 1991(
القيا�س  جمال  يف  احلديثة  الجتاهات  بع�س  ظهرت  واجله�د  الهتمامات  لهذه  ونتيجة 

 Response  Item للمفردة  ال�ستجابة  نظرية  الجتاهات  هذه  واأبرز  الرتب�ي.  والتق�مي 

اأو   ،)1996 ال�سالم،  وال�سيخ وعبد  1986؛ كاظم وال�رشقاوي  )عالم،   (IRT( Theory
ما يطلق عليها اأحيانًا نظرية ال�سمات الكامنة LTT( Latent Trait Theory)، اإذ تقدم هذه 

النظرية اأ�سا�سًا خمتلفًا عن النظرية التقليدية )CTT)، اإذ تفرت�س اأنه ميكن التنب�ؤ باأداء املفح��سني 

اأو ميكن تف�سري اأدائهم يف اختبار نف�سي اأو عقلي معني يف �س�ء خا�سية اأو خ�سائ�س مميزة لهذا 

الأداء ت�سمى القدرات اأو ال�سمات )Traits). ويف احلقيقة، ي�سعب مالحظة هذه ال�سمات 

من  جمم�عة  على  املفح��سني  اأداء  من  عليها  ال�ستدلل  اأو  تقديرها،  يجب  لذلك  مبا�رشة؛ 

 .(Embretson & Reise, 2000; Skaggs, 2007( فقرات الختبار اأو املقيا�س
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 Latent( ونتج عن هذه النظرية جمم�عة من النماذج تعرف با�سم مناذج ال�سمات الكامنة

Models Trait)، تهدف اإىل حتديد العالقات بني اأداء الفرد يف الختبار وال�سمة التي تكمن 
ال�سنف  يرتبط  اأ�سناف،  ثالثة  اإىل  النماذج  هذه  ت�سنيف  وميكن  وتف�رّشه.  الأداء  هذا  وراء 

الأول منها بال�ستجابات الثنائية )Dichotomous)، اأما ال�سنف الثاين فريتبط بال�ستجابات 

املتعددة )Polytomous)، وال�سنف الثالث، يك�ن خليطا من ال�سنفني الأول والثاين. وجتدر 

والثالثة  واملعلمني  را�س(  )من�ذج  ال�احد  املعلم  ذات  الل�ج�ستية  النماذج  اأن  اإىل  الإ�سارة، 

معامل، من اأهم النماذج وا�سعة النت�سار، وتختلف هذه النماذج يف عدد معامل الفقرة التي 

تقدرها، اإذ ميثل النم�ذج الل�ج�ستي ثالثي املعلم ال�سكل العام للنماذج الل�ج�ستية؛ لأنه ي�سم 

),,( على الرتتيب،  iii bac املعامل الثالثة املمكنة للفقرة، وهي: ال�سع�بة، والتمييز، والتخمني 

اأما يف النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم: فيفرت�س اأن جميع قيم التخمني للفقرات تقرتب من 

ال�سفر، ويف النم�ذج الل�ج�ستي ذي املعلم ال�احد، يفرت�س اأن جميع قيم التخمني للفقرات 

تقرتب من ال�سفر، واأن جميع الفقرات متيز بنف�س القدر بني الأفراد، لكنها تتباين فقط يف 

�سع�بتها، ويعد النم�ذج الل�ج�ستي ذو املعلمة ال�احدة اأكرث مناذج ال�سمات الكامنة يف عدد 

.(Gruijter & kamp, 2005; Lee, 2000( الفرتا�سات الالزم ت�افرها يف البيانات

اأ�سا�س اإح�سائي على الإطالق  اأنه ل ي�جد  وي�سري هامبلت�ن )Hambleton, 1989) اإىل 

وحتليل  البيانات،  من  جمم�عة  قبل  من  حتققت  قد  ما  لنم�ذج  الفرتا�سات  باأن  لنا  ي�سمن 

ال�ستجابة لفرتا�سات  يتم  ما  وبقدر  معني،  غر�س  له  ما  اإح�سائي  من�ذج  البيانات ح�سب 

النم�ذج يف البيانات التي بني اأيدينا، يتم حتقيق الغر�س الذي نريده من حتليل البيانات. ويف 

الدرا�سة احلالية، ا�ستخدم الباحث النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم؛ وذلك لن�سجام بيانات 

الختبار التي مت احل�س�ل عليها مع افرتا�سات النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم.

اأحادية  افرتا�س  اأهمها:  الفرتا�سات  من  على جمم�عة  للمفردة  ال�ستجابة  نظرية  وتق�م 

البعد  )Unidimensionality) ويعني وج�د قدرة واحدة تف�رش اأداء املفح��س يف الختبار، 

وافرتا�س ال�ستقالل امل��سعي للفقرة )Local Item Independence, LII) ويعني اأن 

تك�ن ا�ستجابات املفح��س للفقرات املختلفة يف اختبار م�ستقلة اإح�سائيا، مبعنى اأن ل ت�ؤثر 

 Fennessy,( الأخرى  ا�ستجابة املفح��س لأحد الفقرات يف ا�ستجابته لإحدى الفقرات 

.( 1995; Hambleton & Swaminathan, 1985
ومن اجلدير بالذكر، اأن افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي للفقرة من الفرتا�سات الأ�سا�سية يف 

كل من النظرية التقليدية يف القيا�س)CTT)، ونظرية ال�ستجابة للمفردة )IRT). اإذ تفرت�س 

 Statistically( النظرية التقليدية يف القيا�س وب�سكل �سمني، اأن اأخطاء القيا�س م�ستقلة اإح�سائيا
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Independence) بني الفقرات املختلفة املك�نة لالختبار )Allen & Yen, 1979). اأما يف 44
نظرية ال�ستجابة للمفردة فاإن افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي للفقرة يعني وب�سكل �رشيح، اأن 

ا�ستجابات املفح��س لأي فقرتني خمتلفتني يجب اأن تك�ن م�ستقلة اإح�سائيا عن بع�سها عند 

م�ست�ى قدرة معني. ومبعنى اأكرث حتديداً، اأن ل تعطي اإجابة املفح��س للفقرة اأي تلميحات 

.(Lawson & Brailovsky, 2006( نح� ا�ستجابته عن فقرة اأخرى (Clues( اأو دلئل

وعندما يتحقق افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي بني اأزواج فقرات الختبار، فاإن احتمال منط 

ا�ستجابة ما ملفح��س ت�ساوي حا�سل �رشب احتمال ا�ستجابة املفح��س اإجابة �سحيحة عن 

الفقرة )i( عند م�ست�ى قدرة معني )θ(، واحتمال ا�ستجابة املفح��س لنف�س الفقرة )i( اإجابة 

افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي ملجم�عة ال�ستجابات على فقرات  خاطئة. وعم�ماً، يتحقق 

خمتلفة عددها ) )nعند م�ضتوى قدرة معني)θ(  اإذا كانت العالقة الآتية �سحيحة:

)1(        ),...,,,( )()(/
1

1321 θθθ
Ui

i

Ui

i

n

in QPuuuuL
−

=
Π=

Qi :احتمال  �سحيحة.و  اإجابة   )i( الفقرة  اإجابة  احتمال  اإىل  ت�سري   :Pi)θ( اإن  حيث 

قيمتها  وتك�ن   )i( الفقرة  على  املفح��س  ا�ستجابة   :uiو خاطئة،  اإجابة   )i( الفقرة  اإجابة 

واحًدا �سحيًحا اإذا ا�ستجاب املفح��س على الفقرة ا�ستجابة �سحيحة، و�سفراً اإذا ا�ستجاب 

املفح��س على الفقرة ا�ستجابة خاطئة. و )L(u1, u2, u3, …, un  / θ: ت�سري اإىل الحتمال 

.(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991( امل�رشوط لنمط ا�ستجابة املفح��س

وبني ماكدونالد )McDonald, 1981; Dresher, 2003) اأنه ي�جد ن�عان من ال�ستقالل 

املعادلة  الذي يك�ن عند حتقق  املت�سدد  امل��سعي  ال�ستقالل  )LII)، هما:  للفقرة  امل��سعي 

)1( ال�سابقة، مقابل ال�ستقالل امل��سعي ال�سعيف، الذي يتحقق عندما يك�ن التباين امل�سرتك 

بني اأي فقرتني عند م�ست�ى قدرة معني ي�ساوي �سفراً، ويعرب عنه بال�س�رة الآتية:

Cov (ui uj / θ)  = 0, i ≠ j
ت�ساوي �سفراً، فهذا م�ؤ�رش على عدم  امل�سرتك لأي فقرتني ل  التباين  قيمة  اإذا كانت  اأما 

وج�د ا�ستقالل م��سعي بني الفقرتني م��سع الهتمام، وه� ما يعرف بالرتباط امل��سعي 

.(Local Item Dependence, LID( للفقرة

وقد بني زن�سكي وهامبلت�ن و�سري�سي )Zenisky, Hambleton & Sireci, 2002)  اأن 

وج�د مثل هذا الرتباط بني فقرات اختبار يعّد اأمراً غري مرغ�ب فيه )Undesirable)؛ لأنه 

رمبا ي�ؤدي اإىل تقديرات غري دقيقة ملعامل الفقرات وقدرات املفح��سني واإح�ساءات الختبار 

اأحيانًا تك�ن هنالك حاجة  اأنه  اإىل  اأنف�سهم  الباحث�ن  اأ�سار  اأخرى،  ب�سكل عام. ومن جهة 

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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باأن  ذلك  وبرروا  م��سعيا،  املرتبطة  الفقرات  من  الن�ع  هذا  مثل  الختبار  لت�سمني  مقنعة 

اأن يف�رش  – وخا�سة تلك املتعلقة بحل امل�سكالت - تتطلب من املفح��س  بع�س الفقرات 

اآلية ت��سله لالإجابة على �سكل خط�ات مرتابطة. وعلى اأية حال، فاإن التحدي لدى مط�ر 

الختبار ل يكمن يف التخل�س من الفقرات املرتبطة، واإمنا يكمن يف كيف ينمذج وب�سكل 

منا�سب )Properly Model) مثل هذه الرتباطات، بحيث ل يحدث ارتباط م��سعي بني 

عن  الك�سف  وم�ؤ�رشات  طرق  باأن  وزمالوؤه  زن�سكي  اأ�سار  كما  احلظ،  وحل�سن  الفقرات. 

الرتباط امل��سعي بني الفقرات )LID) م�ج�دة.

الك�سف عن الرتباط امل��سعي بني  التي ت�ستخدم يف  امل�ؤ�رشات  العديد من  فقد ظهرت 

الفقرات )LID) يف بيانات الختبارات التي تتطلب ال�ستجابة الثنائية على الفقرات، ومن 

لتكرار  وما ه� مالحظ  مت�قع  ه�  ما  بني  الفروق  للك�سف عن   G2 م�ؤ�رش  امل�ؤ�رشات،  هذه 

 Contingency Table ال�ستجابات لزوج من الفقرات، بحيث ميكن عمل جدول ت�افقي

 Chen &( الفقرات  من  زوج  لأي  واملت�قعة  املالحظة  التكرارات  تبيان  خالله  من  يتم 

Thissen, 1997). ومن امل�ؤ�رشات الأخرى يف الك�سف عن الرتباط امل��سعي بني الفقرات، 
ه� م�ؤ�رش في�رش )Fisher Z) الذي ا�ستخدمه �سن )Shen, 1997) يف درا�سته امل��س�مة بعن�ان 

“Quantifying Item Dependency by Fisher’s Z” وه� م�ؤ�رش يتم من خالله حت�يل 
الأخطاء املالحظة اإىل اأخطاء معيارية، واملنطق من وراء ذلك، ه� اأن ت�زيع قيم م�ؤ�رش في�رش 

ت�زيعا طبيعيا مبت��سط مقداره �سفر، ومن  يت�زع  اأن  ينبغي  امل�ستقلة  للفقرات   (Fisher Z(
ثمَّ فاإن اأي قيمة من قيم م�ؤ�رش في�رش )Fisher Z) للفقرات اإذا كانت اأعلى مبقدار اإنحرافني 

معياريني لقيم م�ؤ�رش في�رش )Fisher Z) ميكن اعتبارها فقرات غري م�ستقلة م��سعيا.

الفقرات، ه�  امل��سعي بني  للك�سف عن الرتباط  ا�ستخدمت  التي  امل�ؤ�رشات  اأبرز  ومن 

عبارة  وه�   (Yen, 1984; Kim, Cohen, & Lin, 2005( ين  اقرتحته  الذي   Q3موؤ�رس

بعد  الفقرات  الب�اقي لزوج من  العالقة )معامل الرتباط( بني  اإح�سائي يعرب عن  عن م�ؤ�رش 

�سبط ال�سمة املقدرة، فاإذا كان معامل الرتباط بني اأي فقرتني عند م�ست�ى قدرة معني اأكرب 

من ال�سفر فهذا م�ؤ�رش على عدم وج�د ا�ستقالل م��سعي بني الفقرات )ارتباط م��سعي(. 

ويح�سب م�ؤ�رشQ3 باتباع اخلط�ات الآتية:

1- يتم تقدير القدرة )θ( لكل مفح��س.

)Residual) باأخذ الفرق بني العالمة املالحظة والعالمة املت�قعة  2-  يتم احت�ساب الباقي 

للمفح��س على الفقرة، من خالل املعادلة الآتية:
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46dij = uij - Ti )θj(             )3(

حيث )dij( متثل العالمة املالحظة للمفح��س )j( على الفقرة )i( وتاأخذ قيمتني اإما واحًدا 

�سحيًحا عند ال�ستجابة ال�سحيحة اأو �سفراً عند ال�ستجابة اخلاطئة. و متثل )Ti )θj احتمال 

اإجابة الفقرة )i( اإجابة �سحيحة من قبل املفح��س )j( وتاأخذ قيمًا تقع بني ال�سفر وال�احد 

ال�سحيح.

 ،(Pearson product-moment  correlation( بري�س�ن  ارتباط  معامل  ا�ستخدام   -3

  r(dj , dj’( املفح��سني  كافة  وعند  الفقرات  من  زوج  لكل  الب�اقي  بني  العالقة  حل�ساب 

والذي يك�ن مبثابة القيمة املطل�بة مل�ؤ�رش Q3بني الفقرتني )’j،  j ( وميكن التعبري عنه كما يف 

املعادلة الآتية:

Q3jj’ = r)dj ، dj’ (                 )4(

    (-1/n-1(،مبت��سط ح�سابي مقداره كذلك اأ�سارت ين اإىل اأن ت�زيع Q3 يتبع ت�زيعاً عينيا ًّ

وبانحراف معياري مقداره )n-3 /1) حيث )n(  عدد الفقرات املك�نة لالختبار.

الدرا�سات والبح�ث للك�سف عن الرتباط امل��سعي  Q3 يف عدد من  وا�ستخدم م�ؤ�رش 

 Balazs & Deboeck, 2006; Chen & Wang, 2007, Killer,( الفقرات  بني 

:(Swaminathan & Sireci, 2003; Lee, 200
لفقرات  امل��سعي  اأثر الرتباط  اإىل تعرف  )Yen, 1993) درا�سة هدفت  ين  اأجرت  فقد 

يف  املعياري  واخلطاأ  املعل�مات  دالة  من  كل  يف  املعلم  ثالثي  الل�ج�ستي  للنم�ذج  مطابقة 

التقدير ومعلمة التمييز، وا�ستخدمت م�ؤ�رش Q3 للك�سف عن الرتباط امل��سعي لختبارين: 

اأحدهما يف ا�ستيعاب املقروء، والآخر يف الريا�سيات. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الرتباط 

امل��سعي بني الفقرات قد اأثر يف دالة املعل�مات ومعلمة التمييز للفقرة، كما اأ�سارت الدرا�سة 

اإىل فاعلية م�ؤ�رشQ3 يف الك�سف عن اأزواج الفقرات التي بينها ارتباط م��سعي.

 Zenisky, Hambleton, &( ويف درا�سة قام بها كل من زن�سكي وهامبلت�ن و�سري�سي

Sireci, 2002)  مت ا�ستخدام م�ؤ�رشين للك�سف عن الرتباط امل��سعي، وهما: عمل مقارنة 
بني تقديرين خمتلفني ملعامل الثبات، وم�ؤ�رش Q3. ومت ا�ستخدام اختبار قب�ل يف كلية الطب 

بني  امل��سعي  الرتباط  عن  الك�سف  يف  امل�ؤ�رشين  قدرة  الدرا�سة  نتائج  وبينت   .(MCAT(
فقرات الختبار، ولكن مع اأف�سلية مل�ؤ�رش Q3 الذي ا�ستطاع اأن يك�سف عن الرتباط امل��سعي 

بني اأي زوجني من الفقرات وب�سكل اأكرث حتديداً.

واأجرى كل من كلر و�س�اميناثان و�سري�سي )Killer et al., 2003) درا�سة ا�ستخدم فيها 

موؤ�رس Q3 للك�سف عن الرتباط امل��سعي. اإذ ا�ستخدم الباحث�ن ن�عني من الفقرات لختبار 

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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)CPA) املك�ن من جزاأين: اجلزء الأول فقرات من ن�ع الختيار من متعدد وبلغ عددها 75 
فقرة، واجلزء الثاين فقرات تت�سمن اأمناط اإجابة م��س�عية اأخرى وفقرتني مقاليتني. وبينت 

النتائج اأن فقرات الن�ع الأول من الختبار اأظهرت ارتباًطا م��سعًيا، فيما مل تظهر فقرات 

اأي ارتباط م��سعي، فقد تراوحت الفروق بني العالمة املالحظة  الثاين من الختبار  الن�ع 

والعالمة املت�قعة لقيم Q3 بني 0.077 و0.196. 

كما اأجرى بالز�س وديب�يك )Balazs & Deboeck, 2006)  درا�سة ا�ستخدما فيها اأربعة 

م�ؤ�رشات يف للك�سف عن الرتباط امل��سعي بني الفقرات، من �سمنها م�ؤ�رش Q3. وا�ستخدم 

الباحثان بيانات مت ت�ليدها وفق النم�ذج الل�ج�ستي ثالثي املعلم. واأظهرت النتائج وج�د 

ارتباط م��سعي بني الفقرات، دون اأف�سلية لأي م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات الأربعة يف الك�سف عن 

.
ّ
عدد اأزواج الفقرات التي بينها ارتباط م��سعي

Q3 يف  ملعرفة فاعلية م�ؤ�رش   (Chen & Wang, 2007( اأجراها �سن ووانغ  ويف درا�سة 

الك�سف عن وج�د ارتباط م��سعي بني الفقرات، من خالل بيانات مت ت�ليدها وفق النم�ذج 

الل�ج�ستي ثالثي املعلم. اأ�سارت النتائج اإىل اأن م�ؤ�رش Q3 يعمل ب�سكل جيد يف الك�سف عن 

وج�د ارتباط م��سعي بني اأزواج الفقرات.

ويف درا�سة اأجراها النعيمي )2009( هدفت اإىل مقارنة ثالث طرق للك�سف عن انتهاك 

افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي، وهذه الطرق هي:  )Q3, Fisher Z, G2) مت ا�ستخدام بيانات 

الختبار ال�طني ل�سبط ن�عية التعليم يف الأردن ،وطبق هذا الختبار على ال�سف�ف الثامن 

اأ�سارت النتائج اإىل ان�سجام امل�ؤ�رشات الثالثة يف الك�سف عن اأعلى  والعا�رش الأ�سا�سيني. 

املباحث انتهاكا لفرتا�س ال�ستقالل امل��سعي ،وكانت يف مبحث اللغة العربية، وكذلك 

ان�سجام امل�ؤ�رشين )Fisher Z) و Q3  يف الك�سف عن اأقل املباحث انتهاكا لفرتا�س ال�ستقالل 

امل��سعي ،وكانت يف مبحث اللغة الجنليزية.

وبناء على ما تقدم ،يت�ضح الهتمام الكبري الذي ت�ليه الدرا�سات يف مو�ضوع الرتباط 

امل��سعي بني اأزواج فقرات الختبارات املختلفة، وما له من دور كبري يف تط�ير املقايي�س 

ً خمتلفة من الختبارات:  فقد تناولت الدرا�سات اأن�اعا والختبارات يف معظم املجالت. 

منها ما ه� من ن�ع الختيار من متعدد، ومنها ما ه� مقايل، ومنها ما ه� من اإعداد الباحثني، 

ومنها ما مت ت�ليد بياناته حا�س�بيا، ليالئم اأحد افرتا�سات مناذج نظرية ال�ستجابة للمفردة. 

اتفقت غالبية نتائج الدرا�سات ح�ل فاعلية موؤ�رس Q3 يف الك�سف عن  ومن جهة اأخرى، 

الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات اأدوات الدرا�سة امل�ستخدمة يف كل منها، با�ستثناء درا�سة 

بالز�س وديب�يك )Balazs & Deboeck, 2006) التي مل تظهر اأي اأف�سلية مل�ؤ�رش دون 
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اآخر يف الك�سف عن عدد اأزواج الفقرات التي بينها ارتباط م��سعي. اأ�سف اإىل ذلك، قلة 48

الدرا�سات العربية- يف حدود معرفة الباحث - التي تناولت حتديدا ًمو�ضوع الك�سف عن 

الرتباط امل��سعي بني اأزواج الفقرات. من هنا ،تاأتي هذه الدرا�سة يف حماولة للك�سف عن 

الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات اختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب الذي تقدمه جامعة اآل 

البيت للطلبة امل�ستجدين يف برنامج البكال�ري��س للعام اجلامعي2007 / ،2008با�ستخدام 

 .Q3موؤ�رس

م�صكلة الدرا�صة

تعتمد م��س�عية و�سدق نتائج الختبار على دقة الأ�ساليب التي ت�ستخدم يف بنائه واختيار 

الختبار.  يقي�سها  التي  للقدرة  الأ�ساليب  هذه  و�سف  يف  وكذلك  نتائجه،  وتف�سري  فقراته 

 Killer et al., 2003; Fennessy,( حيث اإنه - وكما اأ�سار عدد من الباحثني يف درا�ساتهم

1995)  من املفرو�س عند �سياغة فقرات الختبار، اأن تك�ن الإجابة عن فقرة ما غري مرتبطة 
بالإجابة عن فقرة اأخرى، مبعنى اأكرث حتديدا، اأن تك�ن الفقرات م�ستقلة عن بع�سها، بحيث 

ولنف�س  الطالب  على  تراكمية  اأو  مزدوجة  العق�بة  جعل  وجتنب  اخلطاأ،  تكرار  جتنب  يتم 

القيا�س  يف  احلديثة  الت�جهات  ا�ستخدام  �رشورة  يتطلب  بدوره  وهذا  التعليمي.  امل�قف 

والتق�مي الرتب�ي، واملتمثلة يف نظرية ال�ستجابة للمفردة، ومدى حتقق افرتا�ساتها، بالإ�سافة 

اإىل تطبيقاتها املختلفة، التي اأثبتت البح�ث التجريبية اأنها حتقق الدقة وامل��س�عية املن�س�دة 

يف العل�م النف�سية والرتب�ية.

وه�  البيت،  اآل  جامعة  يف  املهمة  القيا�س  اأدوات  من  واحدة  لختيار  الباحث  دفع  مما 

اختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب الذي تعده اجلامعة للطلبة امل�ستجدين عند قب�لهم يف برنامج 

امل��سعي  ال�ستقالل  وافرتا�س  البعد،  اأحادية  افرتا�س  من  التحقق  وحماولة  البكال�ري��س، 

 (LID( يف الك�سف عن الرتباط امل��سعي Q3بني الأزواج املختلفة لفقراته، وفاعلية م�ؤ�رش

بني الأزواج املختلفة لفقراته، وخا�سة اأن هذا الختبار تتخذ يف �س�ء نتائجه قرارات تهم 

م�ستقبل الطلبة امل�ستجدين يف مرحلة البكال�ري��س اأكادميياًّ ومادياًّ. 

اأهداف الدرا�صة

ميكن تلخي�س اأهداف الدرا�سة احلالية مبا ياأتي:

اآل  اأزواج فقرات اختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب الذي تقدمه جامعة  1- تعرف ن�سبة عدد 

البيت لطلبتها امل�ستجدين يف مرحلة البكال�ري��س خالل العام اجلامعي 2008/2007 التي 

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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.Q3وفق م�ؤ�رش ،(LID( تظهر ارتباًطا م��سعًيا

2- تعرف مدى حتقق افرتا�س اأحادية البعد لنظرية ال�ستجابة للمفردة، لختبار امل�ست�ى يف 

احلا�س�ب الذي تقدمه جامعة اآل البيت لطلبتها امل�ستجدين يف مرحلة البكال�ري��س خالل 

العام اجلامعي 2008/2007، من خالل حتليل ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات 

ال�ستجابة  لنظرية  امل��سعي  ال�ستقالل  بافرتا�س  الفرتا�س  هذا  عالقة  وتعرف  الختبار. 

للمفردة.

اأ�صئلة الدرا�صة

وبالتحديد ت�سعى الدرا�سة احلالية لالإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

1- هل تختلف ن�سبة عدد اأزواج فقرات الختبار، التي تظهر ارتباًطا م��سعًيا، وفق م�ؤ�رش

Q3، باختالف م�ست�ى القدرة لدى اأفراد عينة الدرا�سة؟
2- ما مدى حتقق افرتا�س اأحادية البعد )Unidimensionality) يف بيانات الدرا�سة؟ وما 

عالقة هذا الفرتا�س بافرتا�س ال�ستقالل امل��سعي لنظرية ال�ستجابة للمفردة؟ 

اأهمية الدرا�صة

اإن الختبار ال�سهل من املت�قع اأن يقدم تقديرات اأكرث دقة عند م�ست�يات القدرة املتدنية، 

لذا فه� اأكرث فائدة وفاعلية للمفح��سني ذوي القدرة املتدنية. وعلى العك�س من ذلك، فاإن 

لذا  العليا،  القدرة  اأكرث دقة عند م�ست�يات  يقدم معل�مات  اأن  املت�قع  ال�سعب من  الختبار 

فه� اأكرث فائدة للمفح��سني ذوي القدرة العليا. وعلى الرغم من املحاولت التي يق�م بها 

الباحث�ن يف كتابة فقرات م�ستقلة اإح�سائيا، والذي يعّد اأمراً مرغ�بًا فيه، اإل اأن هذا ل ي�سمن 

حتقق ال�ستقالل امل��سعي ل�ستجابات املفح��سني على الفقرات عند اإخ�ساع تلك الفقرات 

للتحليل الإح�سائي، وذلك كما تبني من خالل الإطار النظري للدرا�سة احلالية. من هنا، تربز 

اأهمية هذه الدرا�سة يف ك�نها -على حد علم الباحث- من الدرا�سات النادرة يف هذا املجال 

على م�ست�ى ال�طن العربي والتي �ستتناول الك�سف عن الرتباط امل��سعي )LID) بني اأزواج 

فقرات اختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب الذي تقدمه جامعة اآل البيت للطلبة امل�ستجدين يف العام 

اجلامعي 2008/2007، با�ستخدام م�ؤ�رشQ3، من خالل حتليل بيانات حقيقية، يتخذ بناء 

على نتائجها قرارات تهم طلبة جامعة اآل البيت، وفق برجميات اإح�سائية جديدة ومتط�رة 

)LDID & Bilog– MG3) وقليلة ال�ستخدام على م�ست�ى البح�ث والدرا�سات العربية، 
لندرتها، و�سع�بة احل�س�ل عليها.
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التعريفات الإجرائية50

اختبار اأحادي البعد (Unidimensionality): اختبار يقي�س �سمة واحدة من خالل جمم�عة 

الفقرات املختلفة التي ت�سكل هذا الختبار.

ال�صتقالل املو�صعي (Independence Local): اأن تك�ن عالمات الفرد م�ستقلة اإح�سائيًا، 

عند اأي نقطة على مت�سل ال�ضمة.

 )Ci( حيث    
2

1
)( i

i

C
P

+
=θ عندها  يك�ن  التي  القدرة  مقدار  ه�   :(bi) ال�صعوبة  معلم 

قيمة معلم التخمني، ولكن يف النم�ذج الل�ج�ستي الثنائي املعلم ل ت�جد اعتبارات ملعلمة 

التخمني، مبعنى اأن قيمة معلم التخمني ت�ساوي �سفراً )Ci=0(، لذلك فاإن التعريف الدقيق 

ملعلم ال�سع�بة يف الدرا�سة احلالية ه� مقدار القدرة التي يك�ن عندها احتمال اإجابة املفح��س 

ت�ساوي 0.5.

الإجابة  احتمال  يف  والتغري  القدرات  يف  التغري  بني  يربط  موؤ�رس  ه�   :(ai) التمييز  معلم 

ال�سحيحة، وحت�سب عند النقطة التي يت�ساوى فيها معلم القدرة ومعلم ال�سع�بة.

ت�ساوي  الفقرات  اأزواج  بني   Q3قيمة موؤ�رس فيها  ارتباط مو�ضعي: تك�ن  وج�د  عدم  حالة 

ارتباط  بينها  التي  الفقرات  اأزواج  بني  فا�سل  كحد  القيمة 0.05  اعتماد  مت  )فقد    0.05

مو�ضعي عن غريها من الفقرات(.

حالة الرتباط املو�صعي الإيجابية: اأن تك�ن قيم Q3 اأعلى من القيمة املطلقة للعدد 0.05 

لأزواج الفقرات، وتعني القيمة امل�جبة للم�ؤ�رش Q3 اأن اإجابة فقرة ما ت�ؤثر اإيجابًا يف اإجابة 

فقرة اأخرى.

للعدد 0.05  املطلقة  القيمة  من  اأقل   Q3 قيم  تك�ن  اأن  ال�صلبية:  املو�صعي  الرتباط  حالة 

اإجابة  يف  �سلبًا  ت�ؤثر  ما  فقرة  اإجابة  اأن   Q3 للم�ؤ�رش  ال�سالبة  القيمة  الفقرات، وتعني  لأزواج 

فقرة اأخرى.

موؤ�صرQ3: وه� موؤ�رس اإح�سائي ي�ستخدم للك�سف عن الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات 

ال�ضمة  �سبط  بعد  الفقرات  من  لزوج  الب�اقي  بني  الرتباط  معامل  عن  ويعرب  الختبار، 

املقدرة.

حمددات الدرا�صة

اأجريت الدرا�سة احلالية يف اإطار املحددات الآتية:

1- اقت�رشت عينة الدرا�سة على الطلبة املقب�لني اجلدد للعام اجلامعي 2008/2007، ممن 

تقدم�ا على نف�س النم�ذج لفقرات اختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب يف جامعة اآل البيت، مما 

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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�سيحد من تعميم نتائج الدرا�سة خارج جمتمعها.

2- اقت�رشت الدرا�سة على ثالثة م�ست�يات للقدرة )مرتفعة، ومت��سطة، ومتدنية(.

 2–Parameters املعلم  ثنائي  الل�ج�ستي  النم�ذج  ا�ستخدام  على  الدرا�سة  اقت�رشت   -3

وذلك  للمفردة؛  ال�ستجابة  نظرية  مفاهيم  على  امل�ستند   Logistic Model (2-PLM(
برجميات  من  ا�ستخدامه  مت  وما  النم�ذج،  هذا  افرتا�سات  مع  الختبار  بيانات  لن�سجام 

.(LDID & Bilog– MG3( اإح�سائية جديدة ومتخ�س�سة، واملتمثلة بربجميتي

عن  الك�سف  Q3 يف  موؤ�رس  فاعلية  ح�ل  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  غالبية  لتفاق  نظرا   -4

الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات اأدوات الدرا�سة امل�ستخدمة يف كل منها، فقد اقت�رشت 

الدرا�سة احلالية على ا�ستخدام موؤ�رس Q3 يف الك�سف عن الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات 

الختبار.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

منهجية الدرا�صة

اعتمد الباحث يف حتليل بيانات الختبار امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية - واملتعلقة باختبار 

امل�ست�ى يف احلا�س�ب الذي تقدمه جامعة اآل البيت- على خط�ات التاأكد من افرتا�سات 

مناذج نظرية ال�ستجابة للمفردة، باعتماد معايري احلكم على افرتا�س اأحادية البعد، با�ستخدام 

برجمية )SPSS). كما مت التاأكد من ح�سن مطابقة البيانات للنم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم، 

وفق برجمية )MG3–Bilog)، وكذلك مت اتباع خط�ات ا�ستخدام موؤ�رس Q3 يف الك�سف عن 

.(LDID( الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات الختبار، وفق برجمية

جمتمع الدرا�صة

تك�ن جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة اجلدد املقب�لني يف برنامج البكال�ري��س يف جامعة 

اآل البيت، والذين تقدم�ا على النماذج املختلفة لختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب الذي تقدمه 

وذلك  وطالبة،  طالبًا   )2867( عددهم  والبالغ   ،2008  /2007 اجلامعي  للعام  اجلامعة 

ح�سب الكرا�س الإح�سائي املعتمد يف دائرة القب�ل والت�سجيل التابعة للجامعة نف�سها.

عينة الدرا�صة

تك�نت عينة الدرا�سة من )1108( طالٍب وطالبة، مت اختيارهم باأ�سل�ب العينة الع�س�ائية 

والذين  البيت،  اآل  جامعة  يف  البكال�ري��س  برنامج  يف  املقب�لني  اجلدد  الطلبة  من  الب�سيطة 
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احلا�س�ب 52 يف  امل�ست�ى  لختبار  الفقرات  وترتيب  حمت�ى  يف  النم�ذج  نف�س  على  تقدم�ا 

املك�ن يف �س�رته الكلية من )50( فقرة، ويف جل�سات منف�سلة، على مدار العام اجلامعي 

.2008/2007

اأداة الدرا�صة

ا�ستخدم الباحث اختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب الذي عقدته جامعة اآل البيت للطلبة املقب�لني 

والخت�سا�س يف  اخلربة  ذوي  من  جلنة  تعده  اجلامعي 2008/2007، والذي  للعام  اجلدد 

احلا�س�ب،  الطالب يف  قيا�س م�ضتوى  اأجل  من  جامعي؛  عام  كل  بداية  احلا�س�ب يف  مركز 

والذي يحدد يف �س�ء نتائجه ما اإذا كان ينبغي للطالب امل�ستجد اأن يدر�س م�ساقًا يف احلا�س�ب 

من  الختيار  ن�ع  من  فقرة  من )50(   يتك�ن  الختبار  هذا  اأن  بالذكر،  اجلدير  اأو ل. ومن 

متعدد، وتك�ن ال�ستجابة عليها اإما �سفراً اأو واحد، وي�سحح اآليا با�ستخدام احلا�س�ب، وكل 

اختبار حتدد له جل�سة منف�سلة، مدة كل منها خم�ضون دقيقة.

�صدق الأداة

بال�سدق  تتعلق  ال�سدق،  دللت  من  م�ؤ�رشات  با�ستق�ساء  الختبار  �سدق  من  التاأكد  مت 

 Principal Component( العاملي على بيانات الدرا�سة، با�ستخدام حتليل املك�نات الأ�ضا�ضية

املف�رش   التباين  ن�سبة  )Eigen value)، ومالحظة  الكامن  اجلذر  قيم  Analysis)، وح�ساب 
الرتاكمي  املف�رش  التباين  ن�سبة  وكذلك  الع�امل،  من  عامل  لكل   (Explained Variance(

املقابلة لكل عامل من الع�امل، وفق برجمية )SPSS)، كما ه� مبني يف اجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

خال�صة نتائج التحليل العاملي ل�صتجابة )1108( فرٍد على الختبار

يف �صورته املكونة من )50( فقرة

ن�شبة التباين املف�شر الرتاكمية %ن�شبة التباين املف�شر%قيمة اجلذر الكامنرقم العامل

14.3168.6328.632

22.0614.12312.755

31.5793.15915.914

41.4552.91018.824

51.3942.78921.612

61.3072.61424.226

71.2362.47226.698

81.1942.38729.085

91.1742.34831.433

101.1432.28733.719

111.1342.26935.988

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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ن�شبة التباين املف�شر الرتاكمية %ن�شبة التباين املف�شر%قيمة اجلذر الكامنرقم العامل

121.1172.23438.222

131.0812.16140.383

141.0732.14642.529

151.0622.12444.653

161.0242.04946.702

171.0172.03448.736

181.0102.01950.755

وه�   4.316 بلغت  الأول  للعامل  الكامن  اجلذر  قيمة  اأن   ،)1( رقم  اجلدول  من  يتبني 

يف�رش ما ن�سبته 8.632% من التباين الكلي، وهي قيمة مرتفعة اإذا ما ق�رنت مع قيم اجلذور 

الكامنة لبقية الع�امل. اأما العامل الثاين فقد بلغت قيمة جذره الكامن 4.123 وف�رشت ما 

اأن العامل الأول ف�رش ما يزيد عن مثلي ما ف�رشه العامل  التباين، مبعنى  4.123% من  ن�سبته 

الثاين من تباين. وهذا م�ؤ�رش على حتقق افرتا�س اأحادية البعد لالختبار يف �س�رته املك�نة من 

 Hulin, Drasgow & Parson, 1983;( فقرة، اأي اأن الختبار يقي�س �سمة واحدة )50(

.(Hambleton & Swaminathan, 1985; Hattie, 1985; Lord, 1980
كما اأمكن التحقق من افرتا�س اأحادية البعد من خالل ا�ستخدام ما يعرف باختبار “اله�سبة” 

)Scree Plot) الذي يظهر يف ال�سكل رقم )1(. 
يالحظ من ال�سكل رقم )1(، اأن اجلذر الكامن للعامل الأول يتميز ب�سكل وا�سح عن بقية 

اجلذور الكامنة للع�امل الأخرى. كما يالحظ اأن هناك انحداراً وا�سحًا يف التمثيل البياين 

بني العامل الأول والذي يليه، وكذلك ا�ستقراراً وتقاربًا يف قيم اجلذور الكامنة لبقية الع�امل، 

مما ي�ؤكد حتقق افرتا�س اأحادية البعد يف بيانات الختبار.

ال�صكل رقم )1(

التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املكونة لالختبار على البيانات الكلية

تابع اجلدول رقم )1(
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ثبات الأداة54

مت تقدير ثبات الختبار النظري )Reliability Theoretical)، والثبات الإمربيقي/التجريبي 

)Reliability Empirical) لالختبار ب�س�رته الأولية قبل مطابقة الفقرات والأفراد لت�قعات 
ثبات  تقدير  MG3–Bilog، وكذلك مت  برجمية  با�ستخدام  املعلم  ثنائي  الل�ج�ستي  النم�ذج 

برجمية  با�ستخدام  لالختبار   ((KR_20(  20 رت�سارد�س�ن-  )ك�درد  الداخلي  الت�ساق 

الفقرات  بعد مطابقة  نف�سها ولكن  ال�سابقة  الثبات  ا�ستخدام م�ؤ�رشات  SPSS، وكذلك مت 
لت�قعات النم�ذج امل�ستخدم. كما ه� مبني يف اجلدول رقم )2(.

اجلدول رقم )2(

معامالت الثبات النظري والتجريبي لفقرات الختبار والت�صاق الداخلي وفق 

النموذج اللوج�صتي  ثنائي املعلم لنظرية ال�صتجابة للمفردة

معامل الثبات

االت�ساق الداخلي KR_20التجريبيالنظري

0.8310.8950.863

تقدير  يعتمد على كيفية  الذي  التجريبي،  الثبات  اأن معامل  يتبني من اجلدول رقم )2(، 

عالمات القدرة، اأعلى من معامل الثبات النظري، الذي يعتمد على تقديرات معامل الفقرة 

تطابق  �سبه  هناك  اأن  يالحظ  املعلم. كما  ثنائي  الل�ج�ستي  النم�ذج  ت�قعات  وفق  لالختبار 

بني قيمتي معاملي الثبات النظري لالختبار، ومعامل الت�ساق الداخلي لالختبار نف�سه من 

جهة اأخرى. وت�سري هذه القيم اإىل اأن الختبار يتمتع بدرجة مقب�لة يف قيا�سه لل�سمة م��سع 

الهتمام.

اإجراءات التنفيذ

- لأغرا�س هذه الدرا�سة مت الطالع على البيانات املت�افرة يف مركز احلا�س�ب التابع جلامعة 

برنامج  يف  املقب�لني  اجلدد  الطلبة  جميع  على  الختبار  تطبيق  بيانات  متثل  التي  البيت،  اآل 

البكال�ري��س يف جامعة اآل البيت، والذين تقدم�ا على النماذج املختلفة لختبار امل�ست�ى يف 

احلا�س�ب الذي تقدمه اجلامعة للعام اجلامعي 2008/2007.

- متكن الباحث من احل�س�ل على اأكرب عدد ممكن من املفح��سني الذين تقدم�ا على نف�س 

النم�ذج من الختبار، الذين مثل�ا عينة الدرا�سة احلالية.

يف  امل�ست�ى  اختبارات  ح�ل  الت�ساوؤلت  ببع�س  املتعلقة  الإجابات  على  احل�س�ل  مت   -

يق�م  من  يقي�س؟  ماذا  الختبار؟  يتك�ن  مم  مثل:  البيت،  اآل  جامعة  تقدمها  التي  احلا�س�ب 

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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باإعداده؟ وكيف يقدم للمفح��س؟ وكيف ي�سحح؟

الربجميات  با�ستخدام  اإح�سائيا  البيانات  ع�جلت  احلالية،  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  ولالإجابة   -

املالئمة.

املعاجلة الإح�صائية

 ,MG3–Bilog, SPSS( لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام ثالث برجميات اإح�سائية

)LDID( على الرتتيب ،وذلك على النح� الآتي:
مت التحقق من افرتا�س اأحادية البعد لالختبار من خالل اإجراء حتليل عاملي للبيانات 

با�ستخدام حتليل املك�نات الرئي�سة ب�ا�سطة برجمية )SPSS). ومت التحقق من افرتا�س ح�سن 

املطابقة )Goodness–of–Fit–Test) لبيانات الدرا�سة وفق النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم 

من خالل برجمية )Bilog–MG3) وبا�ستخدام اختبار مربع كاي )2χ( عند م�ست�ى الدللة 

)α =0.01( كما مت تقدير معامل الفقرات ال�سع�بة، التمييز وقدرات املفح��سني با�ستخدام 

 (Marginal Maximum Likelihood, MML( طريقة الأرجحية العظمى الهام�سية 

من خالل الربجمية نف�سها )Zimowski et al., 1996). وحل�ساب موؤ�رس Q3 يف الك�سف 

ا�ستخدمت برجمية م�ؤ�رشات الرتباط  عن الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات الختبار، 

 (A Computer Program for Local dependence Indices امل��سعي للفقرات الثنائية

  .for Dichotomous Items, LDID( (Kim et al., 2005(

 نتائج الدرا�صة

اأول: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول

ن�س هذا ال�س�ؤال على “هل تختلف ن�سبة عدد اأزواج فقرات الختبار، التي تظهر ارتباًطا 

م��سعًيا، وفق م�ؤ�رشQ3، باختالف م�ست�ى القدرة لدى اأفراد عينة الدرا�سة؟”. 

لالإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت اإتباع وتطبيق املراحل الآتية:

املرحلة الأوىل: مت التحقق من افرتا�س ح�سن املطابقة )test– Fit–of –goodness) لبيانات 

الدرا�سة، اإذ اأُْدِخَلت البيانات اخلا�سة با�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة )1108( طالٍب وطالبة 

امل�ستجدين  للطلبة  البيت  اآل  تقدمه جامعة  الذي  امل�ست�ى يف احلا�س�ب  اختبار  عن فقرات 

يف مرحلة البكال�ري��س خالل العام اجلامعي 2008/2007، واملك�ن من )50( فقرة من 

ن�ع الختيار من اأربعة بدائل، على برجمية )MG3 – Bilog)، ومت ا�ستخراج النتائج وفق هذه 

الربجمية ح�سب اخلط�ات الآتية:
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ا�ستجابات  مطابقة  عدم   )α  =  0.01( الدللة  م�ضتوى  عند   )2χ( كاي  مربع  اإح�سائي 

مقدار  كان  )PLM-2)، حيث  املعلم  ثنائي  الل�ج�ستي  النم�ذج  لت�قعات  ا  مفح��سً  )32(

الحتمالية لبع�سهم اأقل من Fit probability < 0.01( 0.01(. يف حني كان مقدار اخلطاأ 

اخلطاأ  ح�ساب  الربنامج يف  تعذر  عليه  دلل  كبرياً، وهذا ما  الآخر  لبع�سهم  القدرة  تقدير  يف 

املعياري لقدراتهم من خالل اإعطاء القيمة )999.000*( كم�ؤ�رش على ذلك، لذا مت حذف 

ا. ا�ستجاباتهم والإبقاء على )1076( مفح��سً

- ثم اأعيد التحليل لختبار مدى مطابقة فقرات الختبار للنم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم 

مبطابقة  واخلا�سة  الثانية  املرة  يف  التحليل  نتائج  اأظهرت  اإذ  احلالية،  الدرا�سة  يف  امل�ستخدم 

الفقرات من خالل اختبار مربع كاي عند م�ضتوى الدللة  )α = 0.01(عدم مطابقة )6( 

فقرات للنم�ذج، حيث كانت قيمة احتمالية املطابقة لكل منها اأقل من 0.01 وهي الفقرات 

ذات الأرقام الت�سل�سلية )17، 18، 23، 42، 44، 47(.

اخلط�ت  يف  املعلم  ثنائي  الل�ج�ستي  للنم�ذج  املطابقة  غري  ال�ست  الفقرات  حذف  بعد   -

ال�سابقة، مت اإعادة التحليل للح�س�ل على تقديرات نهائية لكل من معامل الفقرات وقدرات 

الدرا�سة،  نتائج  حتليل  اإكمال  لغايات  الختبار  فقرات  بقية  اعتماد  مت  وهكذا  املفح��سني. 

فقد تك�ن الختبار يف �س�رته النهائية املعتمدة من )44( فقرة، و�سكلت فقرات الختبار 

املعتمدة 88% من فقرات اختبار امل�ست�ى يف احلا�س�ب يف جامعة اآل البيت.

املرحلة الثانية: مت تقدير كل من معامل الفقرات )معلم ال�سع�بة، معلم التمييز( ومعامل القدرة 

نف�س  خالل  من   (MML( الهام�سية  العظمى  الأرجحية  طريقة  با�ستخدام  للمفح��سني 

الربجمية، كما ه� مبني يف اجلدول رقم )3(.

اجلدول رقم )3(

قيم تقديرات معلم ال�صعوبة ومعلم التمييز لفقرات الختبار املعايرة وفق النموذج 

اللوج�صتي ثنائي املعلم، واملكون يف �صورته النهائية من )44( فقرة

معلم التمييزمعلم ال�سعوبةرقم الفقرةمعلم التمييزمعلم ال�سعوبةرقم الفقرة

10.4170.536260.3380.301

20.1400.361271.8330.382

30.5530.521281.140-0.373

40.1130.321290.9520.342

51.1600.332301.2110.930

61.7920.443310.2230.921

70.2370.342321.9620.364

80.3510.460332.2510.242

90.772-0.329340.7020.272

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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معلم التمييزمعلم ال�سعوبةرقم الفقرةمعلم التمييزمعلم ال�سعوبةرقم الفقرة

101.8690.485350.046-0.611

110.3100.440360.0720.608

120.501-0.506370.573-1.064

130.218-0.437380.4390.346

140.6410.305391.386-0.766

150.926-1.402401.247-0.573

160.615-0.451411.247-0.587

190.1010.322430.452-0.450

200.3580.438450.604-0.880

212.1050.314460.830-1.468

220.9110.430481.017-1.278

241.7680.518491.8660.275

251.116-1.401500.737-1.232

يتبني من اجلدول رقم )3(، اأن قيم معلم ال�سع�بة ترتاوح بني -1.386 و2.251، فيما 

تراوحت قيم معلم التمييز بني 0.242 و1.468، مما ي�سري اإىل اأن القيم التي اأفرزتها بيانات 

الدرا�سة احلالية تتمتع بدقة مقب�لة.

املرحلة الثالثة: مت اأي�سًا تقدير معلم القدرة، با�ستخدام طريقة الأرجحية العظمى الهام�سية 

املفح��سني  قدرات  معامل   )4( رقم  اجلدول  ويبني  نف�سها.  الربجمية  خالل  من   (MML(
فقرة   )44( املعتمدة  النهائية  �س�رته  يف  الختبار  لفقرات  تقديرها  يف  املعيارية  والأخطاء 

طابقت ت�قعات النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم، علمًا باأن الباحث قام بحذف اأدنى خم�س 

عالمات خام من البيانات )10، 11، 12، 13، 14(؛ ب�سبب عدم احت�ساب قيمة اخلطاأ 

املعياري لتقدير القدرة من خالل برجمية  )Bilog – MG3) لهذه العالمات.

اجلدول رقم )4(

العالمات اخلام ومعامل قدرات املفحو�صني والأخطاء املعيارية يف تقديرها

لفقرات الختبار يف �صورته النهائية املعتمدة )44( فقرة

العالمة 

اخلام
القدرة

اخلطاأ املعياري 

للقدرة
القدرةالعالمة اخلام

اخلطاأ املعياري 

للقدرة

151.921-0.500330.2820.370

161.740-0.471340.4110.380

171.570-0.451350.5710.391

181.412-0.440360.6830.400

191.270-0.430370.8920.420

201.120-0.422381.0310.441

211.011-0.411391.1900.450

220.860-0.401401.2240.461

230.733-0.394411.3110.472

تابع اجلدول رقم )3(
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العالمة 

اخلام
القدرة

اخلطاأ املعياري 

للقدرة
القدرةالعالمة اخلام

اخلطاأ املعياري 

للقدرة

240.602-0.393421.5220.490

250.494-0.381431.7010.522

260.370-0.381441.8930.531

270.251-0.370452.1100.541

280.130-0.370462.3000.560

290.020-0.370472.5200.580

300.0810.370482.8410.610

310.1340.370493.0700.640

320.1910.370

ب�س�رته  الختبار  على  للمفح��سني  القدرة  معامل  قيم  اأن   ،)4( رقم  اجلدول  من  يتبني 

على  15 و49  اخلام  للعالمتني  بني -1.921 و3.070،  تراوحت  فقرة،   )44( النهائية 

م�ست�يات  من  انتقلنا  كلما  املعياري  اخلطاأ  قيم  تناق�س  اجلدول،  من  يالحظ  كما  الرتتيب. 

القدرة الدنيا اإىل العليا، ثم يبداأ بعد ذلك بالزيادة مع زيادة م�ست�يات القدرة.

فقرات  اأزواج  عن  للك�سف   (LDID( الإح�سائية  الربجمية  ا�ستخدام  مت  الرابعة:  املرحلة 

ف�رتران  بلغة  مكت�بة  برجمية  وهي   .Q3م�ؤ�رش وفق  م��سعًيا،  ارتباًطا  تظهر  التي  الختبار 

حمددة  ت�سميات  وذات  رئي�سة،  ملفات  ثالثة  اإىل  ت�سغيلها  عند  وحتتاج   (FORTRAN(
ت�سرتطها الربجمية لكل ملف، وهي:

وعدد  املفح��سني،  )ا�ستجابات  اخلام  البيانات  ي�سم  الذي   (LDID.DAT( ملف   -1

الفقرات( بعد اإجراء عملية املطابقة لت�قعات النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم امل�ستخدم يف 

الدرا�سة احلالية.

2- ملف )LDID.PAR) الذي ي�سم معامل الفقرات املقدرة )معلم ال�سع�بة، ومعلم التمييز( 

التي مت احت�سابها من خالل برجمية، )Bilog–MG3) يف املرحلة الثانية ال�سابقة. 

 (Bilog– الذي ي�سم قدرات املفح��سني املقدرة من خالل برجمية (LDID.SCO( 3- ملف

)MG3  ح�سب املرحلة الثالثة من الدرا�سة احلالية.
وبعد تنظيم امللفات الثالثة يف برجمية )LDID) كان لبد من حتديد نقطة قطع؛ كحد فا�سل 

بني اأزواج الفقرات التي تظهر ارتباًطا م��سعًيا، وتلك التي ل ي�جد بينها ارتباط م��سعي 

)م�ستقلة(، واعتماداً على هذه الربجمية مت اعتماد القيمة املطلقة للعدد 0.05 )0.05( كحد 

 Q3 فا�سل بني اأزواج الفقرات التي بينها ارتباط م��سعي عن غريها من الفقرات. فقيم م�ؤ�رش

الأعلى من 0.05 بني اأزواج الفقرات تعّد م�ؤ�رشاً على الرتباط امل��سعي بني تلك الفقرات، 

تابع اجلدول رقم )4(

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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والقيمة امل�جبة مل�ؤ�رش Q3 تعني اأن اإجابة فقرة ما ت�ؤثر اإيجابياًّ يف اإجابة فقرة اأخرى، فيما تعني 

القيمة ال�سالبة مل�ؤ�رش Q3 اأن اإجابة الفقرة ت�ؤثر �سلبًا يف اإجابة فقرة اأخرى تقارن معها.

واجلدول رقم )5(، يبني قيم م�ؤ�رش Q3 لأول فقرتني )الأوىل، والثانية( مع باقي فقرات 

النهائية  �س�رته  واملك�ن يف  البيت،  اآل  تقدمه جامعة  الذي  احلا�س�ب  امل�ست�ى يف  اختبار 

املعتمدة من )44( فقرة، طابقت ت�قعات النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم.

اجلدول رقم)5(

قيم موؤ�صرQ3 لأول فقرتني من فقرات اختبار امل�صتوى يف احلا�صوب الذي تقدمه 

جامعة اآل البيت، مع باقي فقرات الختبار، واملكون يف �صورته

النهائية املعتمدة من )44( فقرة

قيم موؤ�سر

Q3
اأزواج الفقرات )الفقرة الثانية، مع بقية 

فقرات االختبار(

قيم موؤ�سر

Q3
اأزواج الفقرات )الفقرة االأوىل، مع بقية 

فقرات االختبار(

0.029-)4.2(0.002-)2.1(

0.080-)4.2(0.044-)3.1(

0.005-)5.2(0.013-)4.1(

0.008)6.2(0.006)5.1(

0.007)7.2(0.023)6.1(

0.043)8.2(0.037-)7.1(

0.027-)9.2(0.005)8.1(

0.043-)10.2(0.040-)9.1(

0.012)11.2(0.061-)10.1(

0.006-)12.2(0.011)11.1(

0.005-)13.2(0.015-)12.1(

0.033)14.2(0.024-)13.1(

0.066-)15.2(0.003-)14.1(

0.056-)16.2(0.021)15.1(

0.019)19.2(0.074)16.1(

0.016)20.2(0.063-)19.1(

0.074-)21.2(0.049-)20.1(

0.023-)22.2(0.026-)19.1(

0.003-)24.2(0.013-)21.1(

0.001)25.2(0.002-)24.1(

0.017)26.2(0.046-)25.1(

0.002)27.2(0.024-)26.1(

0.024)28.2(0.044-)27.1(

0.004-)29.2(0.018)28.1(

0.047)30.2(0.011)29.1(

0.001)31.2(0.035)30.1(

0.019)32.2(0.033-)31.1(

0.068-)33.2(0.013)32.1(

0.034)34.2(0.011-)33.1(

0.027-)35.2(0.047-)34.1(

0.042-)36.2(0.025)35.1(

0.030-)37.2(0.013)36.1(
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قيم موؤ�سر

Q3
اأزواج الفقرات )الفقرة الثانية، مع بقية 

فقرات االختبار(

قيم موؤ�سر

Q3
اأزواج الفقرات )الفقرة االأوىل، مع بقية 

فقرات االختبار(

0.029-)38.2(0.003-)37.1(

0.016)39.2(0.027-)38.1(

0.058-)40.2(0.051-)29.1(

0.056)41.2(0.024)40.1(

0.043)43.2(0.006-)41.1(

0.017)45.2(0.007-)43.1(

0.075)46.2(0.052-)45.1(

0.033-)48.2(0.051-)46.1(

0.026-)49.2(0.013)48.1(

0.027)50.2(0.005-)49.1(

0.037-)50.1(

يعني  Q3؛ وهذا  للم�ؤ�رش  �سالبة  واأخرى  قيم م�جبة  )5(، وج�د  رقم  اجلدول  من  يتبني 

اأن هناك بع�س الفقرات ت�ؤثر اإيجابيا يف اإجابة فقرة اأخرى، وكذلك وج�د بع�س الفقرات 

 Q3 املرتبطة التي ت�ؤثر �سلبًا يف اإجابة فقرة اأخرى. وبنف�س الطريقة ال�سابقة، مت ح�ساب م�ؤ�رش

لبقية اأزواج فقرات الختبار، واملك�ن يف �س�رته النهائية من )44( فقرة.

 (LDID( برجمية  وفق  م��سعًيا  ارتباًطا  تظهر  التي  الفقرات  اأزواج  عدد  ن�سبة  وحل�ساب 

با�ستخدام م�ؤ�رش Q3، مت اعتماد املعادلة الآتية:

ن�سبة عدد اأزواج الفقرات التي تظهر ارتباط م��سعي = عدد اأزواج الفقرات التي تظهر 

ارتباًطا م��سعًيا/عدد اأزواج الفقرات امل�ستخدمة )44( فقرة. وعليه، فاإن ن�سبة عدد اأزواج 

الفقرات التي اأظهرت ارتباًطا م��سعًيا، وفق م�ؤ�رشQ3، بلغت 0،135 تقريبا. 

قدرات  للقدرة، وهي:  م�ست�يات  ثالثة  اإىل  الدرا�سة  بيانات  تق�سيم  مت  اخلام�سة:  املرحلة 

مرتفعة، وقدرات مت��سطة، وقدرات متدنية، ب�اقع 200 مفح��س لكل قدرة، ومن ثم مت 

ح�ساب م�ؤ�رش Q3 بني اأزواج الفقرات عند كل م�ست�ى من م�ست�يات القدرة الثالثة، ثم مت 

ح�ساب ن�سبة عدد اأزواج الفقرات التي بينها ارتباط م��سعي، ولكل م�ست�ى من م�ست�يات 

القدرة الثالثة، كما ه� مبني يف اجلدول رقم )6(.

يالحظ من اجلدول رقم )6(، اأن هناك اختالفًا يف ن�سبة عدد اأزواج فقرات الختبار التي 

تظهر ارتباًطا م��سعًيا، وفق م�ؤ�رش Q3، باختالف م�ست�ى القدرة لدى اأفراد عينة الدرا�سة، 

يف  الفرق  اأن  يتبني  كما  للمفح��سني.  القدرة  م�ست�ى  بانخفا�س  الن�سبة  هذه  تنخف�س  اإذ 

بلغ  قد  املت��سطة  القدرات  م�ست�ى  اإىل  املتدنية  القدرات  م�ست�ى  من  النتقال  عند  الن�سب 

)0.057(، يف حني بلغ الفرق يف الن�سب عند النتقال من م�ست�ى القدرات املت��سطة اإىل 

تابع اجلدول رقم )5(

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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م�ست�ى القدرات العالية )0.021(.

اجلدول رقم)6(

ن�صبة عدد اأزواج الفقرات التي بينها ارتباطًا مو�صعياًّ لكل م�صتوى من م�صتويات 

  Q3القدرة الثالثة، با�صتخدام موؤ�صر

القدرات املتدنيةالقدرات املتو�سطةالقدرات املرتفعةم�ستويات القدرة

0.2220.2010.144الن�سبة

ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين

ن�س هذا ال�س�ؤال على: “ما مدى حتقق افرتا�س اأحادية البعد )Unidimensionality) يف 

بيانات الدرا�سة؟ وما عالقة هذا الفرتا�س بافرتا�س ال�ستقالل امل��سعي لنظرية ال�ستجابة 

للمفردة؟”.

حتليل  اإجراء  خالل  من  للمفردة  ال�ستجابة  لنظرية  البعد  اأحادية  افرتا�س  من  التحقق  مت 

عاملي لبيانات الدرا�سة املتعلقة با�ستجابات )1108( مفح��س عن )50( فقرة متثل اختبار 

البيت، وذلك كما مت ت��سيحه يف اجلدول رقم )1(  اآل  امل�ست�ى يف احلا�س�ب يف جامعة 

 Principle Components Analysis,( من الدرا�سة احلالية، بطريقة حتليل الع�امل الرئي�سة

 (Eigenvalues( عاماًل كانت قيم جذرها الكامن )اإذ اأفرز التحليل، وج�د )18 ،(PCA
اأكرب من ال�احد �سحيح، وف�رشت جميع الع�امل 50.755% من التباين الكلي. 

4.316 وه�  بلغت  الأول  للعامل  الكامن  قيمة اجلذر  اأن  وتبني من اجلدول رقم )1(، 

يف�رش ما ن�سبته 8.632% من التباين الكلي، وهي قيمة مرتفعة اإذا ما ق�رنت مع قيم اجلذور 

الكامنة لبقية الع�امل. اأما العامل الثاين فقد بلغت قيمة جذره الكامن 4.123 وف�رشت ما 

اأن العامل الأول ف�رش ما يزيد عن مثلي ما ف�رشه العامل  التباين، مبعنى  4.123% من  ن�سبته 

البعد لالختبار ب�س�رته املك�نة من  اأحادية  الثاين من تباين. وهذا م�ؤ�رش على حتقق افرتا�س 

 Hulin, Drasgow & Parson, 1983;( فقرة، اأي اأن الختبار يقي�س �سمة واحدة )50(

.(Hambleton & Swaminathan, 1985; Hattie, 1985; Lord, 1980
كما اأمكن التحقق من افرتا�س اأحادية البعد من خالل ا�ستخدام ما يعرف باختبار »اله�سبة« 

)Scree Plot) الذي ظهر يف ال�سكل رقم )1( ال�سابق. 
وبعد ذلك، قام الباحث بتق�سيم الفقرات التي اأظهرت ارتباًطا م��سعًيا اإىل ثالث حالت: 

حالة الرتباط امل��سعي املتدنية، حيث يك�ن فيها عدد الفقرات التي بينها ارتباط م��سعي 

ي�ساوي 10، وحالة الرتباط امل��سعي املت��سطة، حيث يك�ن فيها عدد الفقرات التي بينها 

عدد  فيها  يك�ن  حيث  املرتفعة،  امل��سعي  الرتباط  وحالة   ،15 ي�ساوي  م��سعي  ارتباط 
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الفقرات التي بينها ارتباط م��سعي ي�ساوي 20. ومت اإجراء حتليل عاملي حلالت الرتباط 62

املختلفة )متدين، مت��سط، ومرتفع( با�ستخدام طريقة حتليل الع�امل الرئي�سة )PCA). ويبني 

اجلدول رقم )7( قيم اجلذر الكامن، ون�سبة التباين املف�رش للعامل الأول والعامل الثاين، وناجت 

بيانات  مطابقة  بعد  الثاين،  للعامل  الكامن  اجلذر  على  الأول  للعامل  الكامن  اجلذر  ق�سمة 

الدرا�سة لت�قعات النم�ذج الل�ج�ستي ثنائي املعلم، وكذلك يبني اجلدول مت��سط قيم م�ؤ�رش 

Q3 حلالت الرتباط املختلفة.

اجلدول رقم)7(

خال�صة نتائج التحليل العاملي، ومتو�صط قيم موؤ�صرQ3، حلالت الرتباط املختلفة.

رقم العامل

حاالت االرتباط

متدينمتو�شطمرتفعال يوجد

العامل الأول

3.9603.6833.5413.271اجلذر الكامن

12.77212.08211.76711.554التباين املف�سر

العامل الثاين

1.6331.6551.5911.541اجلذر الكامن

5.1675.5015.4255.219التباين املف�سر

2.4252.2252.2262.123ناجت الق�سمة

)n(44444444عدد الفقرات

Q3 0.012-0.014-0.0000.012متو�سط قيم موؤ�سر-

)-0.023()-0.023()-0.023()-0.023()القيمة املتوقعة(*

)-1/ n-1( هي Q3القيمة املتوقعة ملوؤ�سر* 

يتبني من اجلدول رقم )7(، اأن قيم التباين املف�رش للعامل الأول كانت عالية جلميع حالت 

الرتباط الثالثة، وحلالة ال�ستقالل امل��سعي للفقرات، مقارنة مع ما يف�رشه العامل الثاين لتلك 

احلالت. كما كانت قيم اجلذر الكامن الأول اإىل اجلذر الكامن الثاين )ناجت الق�سمة( اأعلى 

من 2 جلميع احلالت، وهذه امل�ؤ�رشات تدل على حتقق افرتا�س اأحادية البعد جلميع احلالت 

.(Hambleton & Swaminathan, 1985( املختلفة

ومن جهة اأخرى، يتبني من اجلدول اأن مت��سطات قيم م�ؤ�رش Q3 كانت قريبة من القيمة 

امل��سعي،  ال�ستقالل  لتحقق  حمكاًّ  تعّد  التي   -0.023  =)-1/n-1(امل�ؤ�رش لهذا  املت�قعة 

عدم وج�د  على  دلّت  �سالبة،  وكانت  املعيار  هذا  من   Q3م�ؤ�رش مت��سطات  اقرتبت  فكلما 

فقرات بينها ارتباط م��سعي )LID)، اأي اأن الفقرات م�ستقلة اإح�سائيا، والعك�س �سحيح. 

ال�ستقالل  افرتا�س  حتقق  للباحث  ي�سمن  البعد  اأحادية  افرتا�س  حتقق  اأن  ن�ستنتج  ثّم  ومن 

امل��سعي )LII)، مبعنى اأن كال الفرتا�سني متكافئان.

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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مناق�صة النتائج والتو�صيات

عدد  ن�سبة  تختلف  “هل  على:  ن�س  الذي  الأول  بال�س�ؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  اأول: 

م�ست�ى  باختالف   ،Q3م�ؤ�رش وفق  م��سعًيا،  ارتباًطا  تظهر  التي  الختبار،  فقرات  اأزواج 

القدرة لدى اأفراد عينة الدرا�سة؟” 

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ن�سبة عدد اأزواج فقرات اختبار احلا�س�ب الذي تقدمه جامعة 

اآل البيت، التي تظهر ارتباًطا م��سعًيا، وفق م�ؤ�رش Q3، تختلف باختالف م�ست�ى القدرة 

لدى اأفراد عينة الدرا�سة، وذلك عند تق�سيم قدرة املفح��سني اإىل ثالثة م�ست�يات )متدنية، 

مت��سطة، ومرتفعة(. اإذ تبني اأن هذه الن�سبة تنخف�س بانخفا�س م�ست�ى القدرة للمفح��سني؛ 

ورمبا يع�د ال�سبب يف هذا الختالف اإىل قيمة نقطة القطع التي مت اعتمادها يف هذه الدرا�سة، 

كمعيار لتحديد الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات الختبار امل�ستخدم، والتي بلغت قيمتها 

0.05 ح�سب برجمية )LDID). بينما يف الدرا�سات ال�سابقة التي اأجريت ح�ل هذا امل��س�ع 

 Balazs & Deboeck, 2006; Chen & Wang, 2007; Killer, Swaminathan &(

Sireci, 2003( كانت قيم املعايري امل�ستخدمة يف حتديد درجة الرتباط امل��سعي بني اأزواج 
امل�ستخدم يف  املعيار  يجعل  مما  )0.10(؛  ه�  قيمًة  اأقلها  وكان  ما،  ن�عًا  مرتفعة  الفقرات، 

الدرا�سة احلالية مقب�ًل يف حتديد الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقرات الختبار. وقد اتفقت 

 Bell & Pattison & Withers,( ووايذرز  وباتي�س�ن  بل  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج 

1988) والتي اأظهرت نتائجها اأّن الرتباط امل��سعي بني اأزواج الفقرات، ينخف�س بانخفا�س 
م�ست�ى قدرة املفح��سني.

البعد  اأحادية  افرتا�س  ما مدى حتقق  ه:  الثاين ون�سّ بال�س�ؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  ثانيًا: 

)Unidimensionality) يف بيانات الدرا�سة؟ وما عالقة هذا الفرتا�س بافرتا�س ال�ستقالل 
امل��سعي لنظرية ال�ستجابة للمفردة؟ 

اأظهرت نتائج التحليل العاملي بطريقة حتليل الع�امل الرئي�سة )PCA)، باأن هنالك عاماًل 

وحيًدا طاغًيا، قام ب�رشح اأكرب تباين ممكن مقارنة مع الع�امل الأخرى، ل�ستجابات )1108( 

مفح��س، على فقرات الختبار الكلية )50( فقرة، حيث اأفرز التحليل، وج�د )18( عاماًل 

كانت قيم جذرها الكامن )Eigenvalues) اأكرب من ال�احد ال�سحيح، وبلغت قيمة اجلذر 

التباين الكلي، وهي قيمة  8.632% من  4.316 وف�رشت ما ن�سبته  للعامل الأول  الكامن 

بلغت  فقد  الثاين  العامل  اأما  الع�امل.  لبقية  الكامنة  اجلذور  قيم  مع  ق�رنت  ما  اإذا  مرتفعة 

على  م�ؤ�رش  وهذا  التباين،  من   %4.123 ن�سبته  ما  وف�رشت   4.123 الكامن  جذره  قيمة 
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حتقق افرتا�س اأحادية البعد يف بيانات الدرا�سة احلالية، وفق امل�ؤ�رشات املعتمدة على اأ�سل�ب 64

املك�نات الرئي�سة، وقد اأ�سار ل�رد  )Lord, 1980) اإىل اأن الفقرات تك�ن اأحادية البعد، اإذا 

كانت قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول كبرية مقارنة مع قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين، 

وبحيث تك�ن قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين قريبة من بقية اجلذور الكامنة التي تليه. كما 

بني حمك هاتي )Hattie, 1985) اأن الفقرات تك�ن اأحادية البعد، اإذا كانت ن�سبة الفرق بني 

قيمتي اجلذرين الكامنني الأول والثاين اإىل الفرق بني قيمتي اجلذرين الكامنني الثاين والثالث 

كبرية، وهذا ينطبق على النتائج التي ت��سلت اإليها هذه الدرا�سة.

وكذلك فاإن القيمة العالية ملعامل ثبات الت�ساق الداخلي )20ـKR) لالختبار يف �س�رته 

كرونباخ  لراأي  وفقا  البعد  اأحادية  افرتا�س  لتحقق  م�ؤ�رشا  اأظهرت  فقرة،   )50( الكلية 

)Cronbach, 1979; Hattie, 1985) اإذ يرى اأن معامل الثبات يعد موؤ�رسا ًجيدا ًلتحقق اأحادية 
 (Split-half Coefficients) ،البعد ،لأنه ميثل مت��سط كل من املعامالت الن�سفية املمكنة

بالإ�سافة اإىل اأن )20ـKR) متثل القيمة املت�قعة بالن�سبة للتباين املف�رش من الع�امل امل�سرتكة 

الفقرات  جتمع  من  ع�س�ائيتني  عينتني  ارتباط  عند  الفقرات  بني   (Factors  Common(
الكلي.

وفيما يتعلق بحالت الرتباط املختلفة، اأظهرت نتائج التحليل، اأن قيم التباين املف�رش للعامل 

الأول كانت عالية جلميع حالت الرتباط املختلفة، مقارنة مع ما يف�رشه العامل الثاين لتلك 

 Hambleton & Swaminathan,( احلالت. وبالعتماد على حمك هامبلت�ن و�س�اميناثان

1985) الذي ين�س على اأن فقرات الختبار تك�ن اأحادية البعد، اإذا كانت قيم اجلذر الكامن 
الأول اإىل اجلذر الكامن الثاين )ناجت الق�سمة( اأعلى من 2.

كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن مت��سطات قيم م�ؤ�رشQ3 كانت قريبة من القيمة املت�قعة لهذا 

امل�ؤ�رش )0.023-( التي تعّد حمكاًّ لتحقق ال�ستقالل امل��سعي، فكلما ابتعدت مت��سطات 

موؤ�رس Q3 عن هذا املعيار وكانت �سالبة، دلّت على حتقق ال�ستقالل امل��سعي بني الفقرات، 

.(Kim & Cohen & Lin, 2005( والعك�س �سحيح

ومن ثّم خل�ست نتائج الدرا�سة احلالية، اإىل اأن حتقق افرتا�س اأحادية البعد ي�سمن للباحث 

حتقق افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي )LII)، مبعنى اأن كال الفرتا�سني متكافئان. وتتفق نتائج 

هذه الدرا�سة مع ما ذكره هامبلت�ن و�س�اميناثان وروجرز )Hambleton et al., 1991) باأن 

افرتا�س اأحادية البعد يكافئ افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي )LII). وكذلك اتفقت مع ما اأ�سار 

اإليه هلن وزمالوؤه )Hulin et al., 1983) يف ق�لهم باأن حتقق افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي 

افرتا�س  حتقق  ي�سمن  البعد  اأحادية  واأن  واحدة،  �سمة  الفقرات  جمم�ع  تقي�س  اأن  ي�سمن 

د. اإياد حمادنة الك�صف عن الرتباط املو�صعي بني اأزواج فقرات الختبار
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 Crocker( ال�ستقالل امل��سعي. كما اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع ما ذكره كروكر واأجلينا

Algina, 1986 &) باأن املتطلب الأ�سا�سي لأي اختبار حتى يك�ن اأحادي البعد، ه� اإمكانية 
عزو الرتباط امل��سعي بني اأزواج فقراته اإىل �سمة واحدة فقط. مبعنى اأكرث حتديًدا، اأن الختبار 

يك�ن اأحادي البعد اإذا كانت فقراته مرتبطة اإح�سائيا لدى املجم�عة الكلية للمفح��سني، 

وفقراته م�ستقلة اإح�سائيا عند كل جمم�عة من املفح��سني الذين ي�سرتك�ن يف نف�س القدرة.  

 Meara,  Robin( فيما اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة  مريا وروبن و�سري�سي

Sireci, 2000 &) التي ت��سلت اإىل اأن افرتا�س ال�ستقالل امل��سعي وافرتا�س اأحادية البعد، 
هما افرتا�سان غري متكافئني.

التو�صيات

يف �س�ء النتائج التي ت��سلت اإليها هذه الدرا�سة، ي��سي الباحث مبا يلي:

1- �رشورة اهتمام القائمني على اإعداد اختبارات امل�ست�ى يف احلا�س�ب بجامعة اآل البيت 

عند �سياغتهم فقرات الختبار، باأن تك�ن الفقرات م�ستقلة عن بع�سها؛ مبعنى اأكرث حتديدا، اأن 

تك�ن الإجابة عن فقرة ما غري مرتبطة بالإجابة عن فقرة اأخرى، بحيث يتم جتنب تكرار اخلطاأ، 

وجتنب جعل العق�بة مزدوجة اأو تراكمية على الطالب عند ا�ستجابته على تلك الفقرات.

2- اإجراء درا�سة مماثلة على اأن�اع اأخرى من الختبارات )فقرات ال�س�اب واخلطاأ، فقرات 

اإكمال الفراغ، فقرات املزاوجة، وغريها(؛ لبيان درجة م�ساهمة اأزواج فقراتها املختلفة يف 

الرتباط امل��سعي.

تظهر  التي  املتن�عة  الختبارات  فقرات  اأزواج  عن  الك�سف  عند   Q3م�ؤ�رش ا�ستخدام   -3

ارتباًطا م��سعًيا؛ نظراً لدقة اإجراءاته ونتائجه.

التي تقدمها  امل�ؤ�رشات الأخرى  )LDID)، وحماولة ال�ستفادة من  4- ال�ستناد على برجمية 

اأزواج الفقرات، بعد مطابقة البيانات  هذه الربجمية يف الك�سف عن الرتباط امل��سعي بني 

امل�ستخدمة لت�قعات مناذج نظرية ال�ستجابة للمفردة املختلفة.
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اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي 

للم�صكالت يف تنمية التفكري الت�صعيبي لدى عينة

من طالبات ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي يف الأردن

د. انت�صـار خليل ع�صـا

ق�سم الرتبية وعلم النف�س

كلية العلوم الرتبوية- الأونروا

د. فريـال حممـد اأبو عـواد

ق�سم الرتبية وعلم النف�س

كلية العلوم الرتبوية- الأونروا
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د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا

اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي للم�صكالت يف

تنمية التفكري الت�صعيبي لدى عينة من طالبات

ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي يف الأردن

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/3/22م                           * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/2/8م

اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي

د. فريـال حممـد اأبو عـواد

ق�سم الرتبية وعلم النف�س

كلية العلوم الرتبوية- الأونروا

د. انت�صـار خليل ع�صـا

ق�سم الرتبية وعلم النف�س

كلية العلوم الرتبوية- الأونروا

امللخ�ض

الإبداعي  احلل  اإىل  م�ستند  تدريبي  برنامج  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 

للم�سكالت يف عينة مكونة من )60( طالبة من طالبات ال�سف ال�سابع يف مدار�ض عمان، 

تكافوؤ  من  التحقق  مت  وقد  �سابطة،  والأخرى  جتريبية  اإحداهما  جمموعتني،  اإىل  موزعة 

التفكري  يف  القبلي  الختبار  با�ستخدام  التدريبي  الربنامج  تطبيق  قبل  املجموعتني 

الت�سعيبي بعد التحقق من اخل�سائ�ض ال�سيكومرتية له با�ستخدام عدد من الإجراءات، وبعد 

طالبات  على  الت�سعيبي  التفكري  يف  البعدي  الختبار  تطبيق  مت  التدريبي  الربنامج  تنفيذ 

املجموعتني. وك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية للربنامج التدريبي 

امل�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت يف كل مهارة من مهارات التفكري الت�سعيبي: الطالقة، 

واملرونة، والأ�سالة، والتفا�سيل، والعناوين، يف الختبار كاماًل، واأو�ست الدرا�سة بتوظيف 

ا�سرتاتيجيات احلل الإبداعي للم�سكالت لطلبة املراحل الدرا�سية املختلفة، واإجراء املزيد من 

الدرا�سات التي تتناول هذه ال�سرتاتيجية على مادة درا�سية مقررة يدر�سها الطلبة، وعلى 

عينة من الطلبة الذكور، وعلى عينة من الطلبة املوهوبني.

الكلمات املفتاحية:  احلل الإبداعي للم�سكالت، التفكري الت�سعيبي، طالبات ال�سف ال�سابع.
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The Effect of a Training Program Based on Creative Problem 
Solving on Developing Divergent Thinking on a Sample

of 7th Graders in Jordan 

Abstract

This study aimed at investigating the effect of a training program based on 
creative problem solving to a sample of 60 female students from the 7th grad-
ers in Amman, distributed into two groups: experimental group and control 
group, the equivalence of the groups was investigated before applying the 
program, using the pretest of divergent thinking after testing its psychometric 
properties using the suitable procedures, and after applying the experiment, 
the post test was applied on the two groups  The findings showed a significant 
effect of the training program based on creative problem solving on every skill 
of the divergent thinking test: fluency, flexibility, originality, details, and titles, 
and on the whole test. The study recommended applying creative problem 
solving for the different grades, and conducting more similar researches on 
different grades and samples.

Key words: creative problem solving, divergent thinking, 7th graders.
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د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا

اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي للم�صكالت يف

تنمية التفكري الت�صعيبي لدى عينة من طالبات

ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي يف الأردن

اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي

د. فريـال حممـد اأبو عـواد

ق�سم الرتبية وعلم النف�س

كلية العلوم الرتبوية- الأونروا

د.انت�صـار خليل ع�صـا

ق�سم الرتبية وعلم النف�س

كلية العلوم الرتبوية- الأونروا

املقدمة

ملا كان التقدم العلمي والتكن�ل�جي واحل�ساري الذي نعي�سه الي�م، ه� ثمرة جله�د م�سنية 

للعديد من املبدعني، فاإن العمل على ا�ستمرار هذا التقدم مره�ن باإطالق املزيد من الطاقات 

�ستى مناحي  يتمخ�س عنه م�سكالت يف  التقدم  اإن هذا  اإذ  الأفراد،  الكامنة لدى  الإبداعية 

من  اإل  تتاأتى  ل  اإبداعية  حل�ل  اإىل  حتتاج  التي  وال�سيا�سية،  والجتماعية  القت�سادية  احلياة 

اإعداد الفرد مل�اجهة مثل هذه التحديات، لذا فاإن الهتمام برتبية الإبداع يعد هدفًا  خالل 

فاجلامعة،  املدر�سة،  اإىل  الأطفال،  ريا�س  من  بدءاً  الرتب�ية،  امل�ؤ�س�سات  اأهداف  من  اأ�سا�سيًا 

فامل�ؤ�س�سات التي حتر�س على الإبداع ول �سيما امل�ؤ�س�سات التجارية والع�سكرية )اأب� جادو 

ون�فل، 2007(.

الت��سل  ي�ستطيع  الفرد مع م�سكالت �سعبة جداً، وقد ل  يتعامل  ويف كثري من الأحيان 

اإىل حل�ل �سهلة لها، وعندما ل ت�ساعده خرباته يف هذا املجال، عليه اأن يبحث عن حل�ل 

اأما  الب�سيطة،  للم�سكالت  حل�ل  اإيجاد  �سخ�س  كل  فبا�ستطاعة  اآخر،  مكان  يف  اإبداعية 

املدر�سية،  احلياة  ويف  مل�اجهتها،  اإبداعية  اأفكار  اإىل  بحاجة  تك�ن  فقد  ال�سعبة  امل�سكالت 

امل�سكالت  من  جمم�عة  وطلبة  ومعلمني  مديرين  من  امليدان  هذا  يف  العاملني  جميع  ي�اجه 

التي ي�سعب عليهم اأحيانًا التعامل معها اأو اإيجاد حل�ل لها، ويرى �سيدين بارنز Barnes اأن 

حل امل�سكالت يتطلب تدريبًا على النظرة الداخلية ال�جدانية، مثل التدريب على احل�سا�سية 

للم�سكالت، وتنمية ال�عي والإدراك والتاأمل، كما يتطلب التدريب على النظرة اخلارجية، 

مثل حل امل�سكالت واتخاذ القرار، فمن خالل النظر اإىل الداخل ميكن الإح�سا�س بامل�سكالت 

والتحديات، بحيث يك�ن الفرد اأكرث وعيًا مبا يحيط به، اأما النظر اإىل اخلارج في�ساعد على 

التغلب على امل�سكالت التي يتم اكت�سافها، كما يرى بارنز اأن حل امل�سكالت بطريقة اإبداعية 



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

73

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ل يختلف اختالفًا ج�هريًا من حيث خط�اته وعملياته املنطقية عن خط�ات التفكري العلمي 

اإذا  الياأ�س  اإىل زيادة احلما�سة وال�سرب وعدم  املتعلمني  املدرو�س، ويدع�  اإل مبزيد من اخليال 

وال�سماح  اآخر،  اإىل  مدخل  من  يتحرك�ا  اأن  اإل  عليهم  وما  �ساقًا،  اأو  بطيئًا  العمل  وجدوا 

لأفكارهم بالتدفق حيثما جتد طريقها ب��سفها ا�ستجابة للمثريات، فاإذا بدا الأمر غام�سًا فاإن 

باإمكانهم تف�سريه كما يبدو لهم، وال�ستجابة دون قلق اأو خ�ف طاملا كان�ا ي�ؤدونه بالطريقة 

ال�سحيحة، ويدع� بارنز املعلمني اإىل �رشورة �سغل الطلبة وجذب اهتمامهم، وتنمية خيالهم، 

واإتاحة الفر�سة لهم لكي ينم� من�اً اإبداعيًا يف حدود بيئاتهم، واأن ي�ستخدم�ا املادة الدرا�سية 

يف ت�فري اخلربات والتمارين الالزمة لتنمية الإبداع، والعمل على �سحب الأفكار من داخل 

اأذهان التالميذ، بدًل من ال�سب يف اأذهانهم )الكناين، 2005(.

ومن النظريات التي تناولت احلل الإبداعي للم�سكالت نظرية احلل البتكاري للم�سكالت 

)TRIZ)، وهي من النظريات احلديثة ن�سبيًا يف جمال الإبداع على الرغم من اأن جذورها تع�د 
يد  النظرية على  الأ�سلية يف هذه  البح�ث  اأجريت  املن�رشم، وقد  القرن  الأربعينات من  اىل 

الت�سلر Altschullr الذي تن�سب اليه هذه النظرية )اأب� جادو، 2004(.

يف  جمالني  اإىل  ي�ستند  امل�سكالت  حلل  عام  من�ذج  بتط�ير   Rantaneen رانتانني  قام  كما 

وقد  املعريف،  النف�س  وعلم   ،(TRIZ( للم�سكالت  البتكاري  احلل  نظرية  هما:  املعرفة 

ا�ستخدم رانتانني نتائج الدرا�سات يف جمال ال�سل�ك الإن�ساين لتط�ير من�ذج اأكرث �سه�لة وقابلية 

للتطبيق، كما ه� مبني يف ال�سكل رقم )1(.

ال�صكل رقم )1(

(Rantaneen, 2002) منوذج رانتانني حلل امل�صكالت
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اإذ يتبني من ال�سكل رقم )1( اأن هذا النم�ذج ي�ستند ب�سكل اأ�سا�سي اإىل نظرية تريز، اإذ ي�ظف 74

مناذج التط�ر واملبادئ البتكارية التي متثل حل�ًل عامة للم�سكالت يف خمتلف املجالت، 

كما يالحظ اأي�سا العتماد على مفه�م التناق�س الذي ي�سكل ركنًا اأ�سا�سيًا يف نظرية تريز جنبا 

ملا ميكن  امل�ستقبلية  الروؤية  يحدد  الذي  للم�سكالت،  البتكاري  احلل  مفه�م  مع  اإىل جنب 

النهائي بعد النتهاء من عملية احلل والتط�ير، اآخذين بعني العتبار  اأن يك�ن عليه ال��سع 

�رشورة الإفادة من كافة امل�سادر الأ�سا�سية والثان�ية التي ميكن ا�ستغاللها حلل امل�سكلة. وقد 

حاول “رانتانني” حت�سني اآلية عمل هذا النم�ذج من خالل ت�سمني كافة مراحل عملية احلل 

واأدواتها الظاهرة يف هذا ال�سكل وه� ما ت��سلت اإليه نتائج البحث والدرا�سة يف علم النف�س 

.(Rantaneen, 1999( املعريف

ومن النظريات الأخرى التي تناولت احلل الإبداعي للم�سكالت نظرية األيك�س اأو�سب�رن 

 Creative وقد عمل اأو�سب�رن على تط�ير من�ذج احلل الإبداعي للم�سكالت ،(Osborn(
�سقله  تكرر  احلني  ذلك  ومنذ  عامًا،   )50( يقارب  ما  منذ   (CPS(  Solving  Problem
لإثارة  وا�سع  نطاق  على  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  اأكرث  من  واحداً  الي�م  اأ�سبح  واختباره حتى 

التفكري الإبداعي، واأ�سبح من اأكرث النماذج التي عنيت بها البح�ث والدرا�سات، ففي درا�سة 

حتليلية حديثة ح�ل التدريب على الإبداع، وجد اأن من�ذج CPS يعد واحداً من اأجنح برامج 

الإبداع امل�ستخدمة يف تغيري الجتاهات، وتط�ير مهارات التفكري املختلفة، وتعزيز مهارة حل 

امل�سكالت، وي�سكل الإطار الذي ينظم املبادئ والإجراءات والأدوات التي ميكن تطبيقها 

حلل امل�سكالت املعقدة، ويعك�س الطريقة التي ينهمك بها النا�س ب�س�رة طبيعية يف التفكري 

الإبداعي، وه� يعمل على تنظيم هذه املبادئ والإجراءات والأدوات يف مراحل، تت�سمن: 

تطبيق هذا  الأفكار، وو�سع خطة عمل، وميكن  امل�سكلة، وت�ليد  ال��سع، وت��سيح  تقييم 

ي�ساعد  فاإنه  ي�ستخدم يف جمم�عات،  اأو �سمن جمم�عات، وعندما  فردي  ب�سكل  النم�ذج 

.(Puccio, 2006( على اإنتاج اأف�سل الأفكار من قبل الأع�ساء

 Treffinger, Isaksen, & Dorval,( ويف ال�سياق ذاته يرى ترفنجر واإيزاك�س�ن ودورفال

2005) اأن من�ذج احلل الإبداعي للم�سكالت ي�ساعد يف حل امل�سكالت واإدارة التغيري ب�سكل 
ابتكاري، فه� ي�فر جمم�عة من الأدوات �سهلة ال�ستخدام للم�ساعدة يف ترجمة الأهداف 

والأحالم اإىل واقع، وي�ؤكدون اأن هذا النم�ذج �سائع ال�ستخدام من قبل املنظمات يف جميع 

اأنحاء العامل، وه� مدع�م بالكثري من البح�ث، مع مئات من الدرا�سات التي ن�رشت ح�ل 

فعاليته وتاأثريه، ونظراً ملا يتميز به من �سه�لة يف التطبيق، فاإنه قابل لال�ستخدام من قبل الأفراد 

واجلماعات من خمتلف الثقافات والظروف، كما ميكن اأن يتكامل مع العديد من الأن�سطة 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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والدائمة على  املهمة  التغريات  وي�ستثري  مفيدة،  اإ�سافية  اأو  اأدوات جديدة  وي�فر  التنظيمية، 

امل�ست�ى ال�سخ�سي وامل�ؤ�س�سي، وميكن اأن ي�ستخدم بفاعلية يف التعامل مع امل�سكالت الي�مية 

العنان مل�هبة  اإطالق  ي�ساعد على  الأجل والفر�س، وه�  التحديات وال�سع�بات ط�يلة  اأو 

البتكار والرتكيز على التفكري الإيجابي البناء.

تلخي�سها  ميكن  اأ�سا�سية  مراحل  ثالث  من  للم�سكالت  الإبداعي  احلل  اأ�سل�ب  ويتك�ن 

فيما يلي )اأب� جادو، 2004(:

من  وتب�يبها  الأ�سا�سية،  عنا�رشها  اإىل  امل�سكلة وحتليلها  ت��سيح  فيها  يتم  الأوىل:  املرحلة 

اأجل عر�سها للمناق�سة يف جل�سة الع�سف الذهني.

الأفراد جتنب  العمل، ويطلب من  بت��سيح كيفية  الن�ساط  قائد  بقيام  تبداأ  الثانية:  املرحلة 

تق�مي الأفكار التي يطرحها امل�سارك�ن، وتقبل اأية فكرة مهما كانت خيالية اأو وهمية، وتقدمي 

اأكرب عدد ممكن من الأفكار، مع احلر�س على متابعة اأفكار الآخرين والبناء عليها.

الثالثة: يتم فيها تق�مي الأفكار واختبارها عمليًا، وقد ت�ستغرق هذه املرحلة وقتًا  املرحلة 

ط�ياًل، اإذ ميكن اأن تظهر اأفكار جديدة ميكن الإفادة منها.

هذا  وفق  الذهني  الع�سف  ل�ستخدام  اأربع  وق�اعد  اأ�سا�سيني  مبداأين  اأو�سب�رن  وحدد 

الأ�سل�ب، هي: 

اأن العقل احل�سيف ي�سع ق�اعد يقيد فيها  اإذ يرى  اإ�سدار الأحكام على الأفكار،  - تاأجيل 

الذي  املبداأ  با�ستخدام  القي�د  من هذه  التخل�س  املبدع، وميكن  العقل  لدى  الأفكار  �سيالن 

ي�سار اإليه بعمليات الكف، وتاأجيل اإ�سدار الأحكام على الأفكار املتدفقة.

متبنيًا مبادئ  القاعدة  اأو�سب�رن هذه  يزيد من رقيها، وقد �ساغ  الأفكار وعددها  - حجم 

املدر�سة الرتابطية، التي تفرت�س اأن الأفكار هي �سل�سلة من جمم�عة الروابط التي يتم ترتيبها 

ب�سكل هرمي، وتزداد فيها احتمالية ظه�ر الأفكار الأكرث �سي�عًا، وحتى يتم ال��س�ل اإىل 

اأفكار غري عادية اأو اأ�سيلة واإبداعية، ينبغي اأن تزداد كمية الأفكار التي تعر�س وتتدفق.

اإبداعية  حل�ل  اإىل  ال��س�ل  طريقها  عن  ميكن  اأ�ساليب،  اأربعة  اإىل  اأو�سب�رن  ت��سل  كما 

للم�سكالت، هي:

- ا�ستبعاد نقد الأفكار مبجرد ظه�رها، وتاأجيل ذلك اإىل وقت لحق.

- عر�س اأية اأفكار تخطر بالبال مهما كانت غريبة، اإذ اإن اأ�سالتها تكمن يف ذلك.

 -ت�سجيع ظه�ر اأكرب عدد ممكن من الأفكار املتدفقة.

 -اإن�ساء الروابط بني الأفكار مبختلف الطرق، بهدف ال��س�ل اإىل الأفكار الإبداعية.

ويذكر اأن ا�سرتاتيجية احلل الإبداعي للم�سكالت ولدت بادئ الأمر على يدي اأو�سب�رن، 
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�ساحب فكرة الع�سف الذهني، ثم جاء بارنز Barnes الذي كر�س اأربعني عامًا من حياته 76

يف قيادة احللقات التدريبية يف جمال تعليم التفكري والإبداع، ويقدم النم�ذج عادة يف �ست 

خط�ات، هي )اأب� جادو، 2004(: 

واخلربات  املي�ل  تلم�س  اخلط�ة  هذه  وتت�سمن   Mess-Finding املاأزق  اإيجاد   -1

والهتمامات، والأخذ يف العتبار بعدد من امل��س�عات العامة التي ميكن اعتمادها كنقاط 

بداية للحل الإبداعي للم�سكالت، وتت�سمن هذه اخلط�ة ترتيب املاآزق ح�سب درجة اإحلاحها 

واختيار الأكرث مالءمة منها.

من  باملاأزق،  ال�عي  زيادة  اإىل  اخلط�ة  هذه  وت�ؤدي   Data-Finding املعل�مات  اإيجاد   -2

خالل جمع املعل�مات املت�افرة، واملعارف واحلقائق وامل�ساعر والأفكار والآراء والت�ساوؤلت 

امل�قف  حتليل  يف  العملية  هذه  وت�ساعد  ال�سابقة،  اخلط�ة  يف  حتديده  مت  الذي  املاأزق  ح�ل 

وت��سيحه والبدء يف حتديد امل�سكالت املحتملة التي تتطلب النتباه وبذل اجلهد.

3- اإيجاد امل�سكلة Problem-Finding ويتم فيها الأخذ بالعتبار بعدد من الأ�سئلة املمكنة 

امل�سكلة  �سياغة  ويجب  ح�لها،  املعل�مات  جمع  املراد  للم�سكلة  املحتملة  ال�سياغات  اأو 

بطريقة تق�د اإىل التفكري يف العديد من الأفكار اجلديدة واملثرية.

4- اإيجاد الأفكار Idea-Finding وتتمثل يف البحث عن ال�ستجابات اأو الأفكار املحتملة 

لل�س�ؤال اأو امل�سكلة، ويك�ن الهدف منها اإيجاد اأكرب عدد من الأفكار اأو البدائل املقرتحة.

املعايري  من  العديد  حتديد  يف  اخلط�ة  هذه  وتتمثل   Solution-Finding احلل  اإيجاد   -5

املمكنة لتق�مي الأفكار، ومن ثم حتليل تلك الأفكار باهتمام وبطريقة منظمة، وي�ستفاد من 

هذه اخلط�ة يف تقدمي اأف�سل الحتمالت املمكنة حلل امل�سكلة.

6- اإيجاد القب�ل Acceptance-Finding ويتم الرتكيز فيها على العنا�رش التي ميكن اأن ت�ؤثر 

يف تط�ير ال�ستخدام الناجح للحل�ل املقرتحة، وي�ؤخذ يف العتبار العديد من اجل�انب التي 

ميكن اأن ت�ساعد اأو تع�ق اجله�د املبذولة يف حل امل�سكلة.  

التاأكيد امل�ستمر على تاأثري هذا النم�ذج وفاعليته يف ا�ستثارة  وبناء على ما �سبق، يالحظ 

التفكري  عن  احلديث  ميكن  ال�سياق  هذا  ويف  العليا،  التفكري  مهارات  وبخا�سة  التفكري، 

فقد   ،Williams وليامز  فرانك  نظر  وجهة  من  الإبداعية  العملية  عنا�رش  كاأحد  الت�سعيبي، 

نظر اإىل الإبداع باعتباره ح�سيلة تفاعل اأربعة من املك�نات املعرفية، هي: الأ�سالة، واملرونة، 

واملخاطرة،  اخليال،  تت�سمن:  النفعالية،  املك�نات  من  اأربعة  مع  والتفا�سيل،  والطالقة، 

والتعقيد، وحب ال�ستطالع، واأطلق على املك�نات املعرفية الأربعة ا�سم التفكري الت�سعيبي، 

وه� يرى اأن هذه املك�نات تف�رش كما يلي )الفرا، 2006(:

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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ال�سلة  ذات  ال�ستجابات  من  عدد  ت�ليد  ويت�سمن   :Thinking  Fluent الطلق  التفكري   -

التي تتمتع بالتدفق والن�عية، ويقا�س كميًا بعدد ال�ستجابات واحلل�ل والأفكار والن�اجت التي 

ي�لدها الفرد.

- التفكري املرن Thinking Flexible: وفيه تتن�ع الأفكار ويتمكن الفرد من النتقال من 

فئة اإىل اأخرى، ويقا�س كميًا بعدد الفئات اأو الطرق التي يفكر بها الأفراد لإنتاج ال�ستجابات 

من خالل عدد الفئات اأو اجتاهات التفكري.

- التفكري الأ�سيل Thinking Original: ويت�سمن القدرة على اإنتاج ا�ستجابات غري ماأل�فة، 

واأفكار ذكية، بعيداً عما ه� وا�سح وظاهر، ويقا�س كميًا بعدد ال�ستجابات غري املاأل�فة التي 

ترتدد كثرياً يف جمتمع ال�ستجابات ومتثل اجتاهات جديدة اأو قفزة ن�عية بعيداً عن املاأل�ف.

- التفكري التف�سيلي اأو امل��سع Thinking Elaborative: ويت�سمن ت��سعة الفكرة، وحت�سني 

اإ�سافتها  التي ميكن  التفا�سيل  بعدد  ويقا�س كميًا  اأكرث جماًل وو�س�حًا،  ال�ستجابة جلعلها 

لتح�سني ال�ستجابات ال�سابقة. 

باأن  علمًا  اأ، ب،  ب�س�رتيه  الت�سعيبي  للتفكري  وليامز  اختبار  احلالية  الدرا�سة  وقد وظفت 

بطارية اختبارات وليامز ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف مدار�س ال�ليات املتحدة الأمريكية، 

الأطفال  لدى  املت�افر  الإبداعي  ال�ستعداد  وتقييم درجة  وامل�ه�بني،  املبدعني  اإىل  للتعرف 

كما   ،)2006 )الفرا،  �سنة  ع�رشة  وثماين  �سن�ات،  �ست  عمر  بني  واإناثًا،  ذك�راً  العاديني 

ي�ستخدمها املعلم�ن املهتم�ن بتنمية الإبداع لدى طلبتهم داخل �سف�فهم.

وقد اهتمت الدرا�سة احلالية بطالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي لأن هذا ال�سف  يعرّب عن 

املبكرة ح�سب  املراهقة  مرحلة  ميثل�ن  ال�سف  هذا  طلبة  واأن  مهمة، خا�سة  انتقالية  مرحلة 

تق�سيم  املجردة يف  العمليات  مرحلة  بداية  ميثل�ن  النم�، وهم  ملراحل  هافجهر�ست  تق�سيم 

بياجيه ملراحل النم� املعريف، لذلك كان ل بد من الهتمام بتك�ين الأ�سا�س يف تنمية التفكري 

وتنمية ال�سخ�سية وتط�يرهما للمراحل الالحقة.

ومن اجلدير بالذكر اأن مناذج احلل الإبداعي للم�سكالت قد حظيت باهتمام العديد من 

من  العديد  ا�ستخدامها يف  اأثر  وا�ستق�ساء  والتف�سري  بالتحليل  منهم  كثري  وتناولها  الباحثني، 

املتغريات. وفيما يلي عر�ٌس لأبرز هذه الدرا�سات.

التدري�س  ا�سرتاتيجيات  بع�س  تاأثري  ا�ستق�ساء  قناوي )1993( بهدف  اأجراها  يف درا�سة 

يف تنمية القدرات الإبداعية، من خالل مادة اللغة العربية لدى طلبة احللقة الثانية مبحافظة 

وتاآلف  للم�سكالت،  الإبداعي  احلل  تدريبية:  ا�سرتاتيجيات  ثالث  ا�ستخدام  مت  القاهرة، 

للتعبري  اختباٍر  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  هذه  اأهداف  ولتحقيق  الذهني،  والع�سف  الأ�ستات، 
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الكتابي، وثالث وحدات 78 للتعبري  الدرجات، ومقيا�ٍس  لتقدير  الكتابي والإبداعي، وطريقة 

تدريبية متكاملة من مقرر الكتابة والن�س��س من واقع حمت�ى اللغة العربية، وذلك مبا يتالءم 

الثاين  ال�سف  طلبة  من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  الثالث،  الإبداع  ا�سرتاتيجيات  ومتطلبات 

باحللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي، ومت تق�سيمها اإىل اأربع جمم�عات، ثالث جمم�عات جتريبية 

وجمم�عة �سابطة، ومت تطبيق الختبارات على عينة الدرا�سة تطبيقًا قبليًا، ثم جرى تدري�س 

ا�سرتاتيجيات  خالل  من  الثالث،  التجريبية  للمجم�عات  املتكاملة  التدريبية  ال�حدات 

خمتلفة، يف حني در�ست املجم�عة ال�سابطة بالطريقة التقليدية، وبعد النتهاء من التدري�س، 

تطبيق  فاعلية  اإىل  الدرا�سة  وت��سلت  بعديًا.  تطبيقًا  عينة الدرا�سة  على  الختبارات  طبقت 

طلبة  وتف�ق  العربية،  اللغة  الإبداعي يف  التفكري  مهارات  تنمية  الثالث يف  ال�سرتاتيجيات 

املجم�عات التجريبية الثالث على طلبة املجم�عة ال�سابطة يف هذه املهارات، ويف مهارات 

التعبري الكتابي الإبداعي. 

واأجرت اجلا�سم )1994( درا�سة هدفت اإىل معرفة تاأثري برنامج تدريبي يف حل امل�سكالت 

تنمية  الربنامج يف  فعالية  املتف�قني، ومدى  للطالب  امل�سكالت  اكت�ساب خط�ات حل  يف 

العينة من )42( طالبًا  التجريبية، وتك�نت  اأفراد املجم�عة  الإبداعي لدى  التفكري  قدرات 

وطالبة من طلبة ال�سف الثاين الثان�ي بدولة البحرين، وا�ستخدم يف الدرا�سة الأدوات الآتية: 

مقيا�س ال�ستدلل على الأ�سكال، واختبار الذكاء اللغ�ي، ومقيا�س تق�مي ال�سفات ال�سل�كية 

للطلبة املتميزين، وا�ستبيانة اختبار الزمالء بال�سف، واختبار حل امل�سكالت اإبداعيًا، وبرنامج 

املجم�عة  اأفراد  اأن  عن  الدرا�سة  نتائج  اأ�سفرت  وقد  اإبداعيًا،  امل�سكالت  حل  ا�سرتاتيجية 

التفكري  قدرات  تنمية  جانب  اإىل  امل�سكالت  حل  ا�سرتاتيجية  خط�ات  اكت�سب�ا  التجريبية 

الإبداعي، وتف�ق البن�ن يف املجم�عة التجريبية على البنات يف قدرتي الطالقة والأ�سالة ومل 

تظهر فروق بني اجلن�سني يف اكت�ساب خط�ات حل امل�سكالت ويف قدرة املرونة.

 Fleith, Renzulli, & Westberg,( اأما الدرا�سة التي اأجراها فليث ورنزويل وو�ستربغ

التباعدي  التفكري  تنمية  يف  لالإبداع  تدريبي  برنامج  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  هدف  فقد   (2002
ومفه�م الذات لدى طلبة ال�سف�ف البتدائية يف اإجنلرتا اجلديدة، وقد ا�ستملت العينة على 

اللغة طلبة  ثنائية  ال�سف�ف  اللغة، و�سمت  اأحادية  اللغة و)6( �سف�ف  ثنائية  )8( �سف�ف 

برازيليني، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل ظه�ر حت�سن طفيف يف قدرات التفكري التباعدي 

لدى املجم�عات التجريبية، تعزى ل�ستخدام برنامج الإبداع، كما اأ�سارت املقابالت التي 

اأجريت مع كل من املعلمني والطلبة اإىل ثالثة عنا�رش ت�ساعد على ت��سيح كيفية تاأثري الربنامج 

التدريبي يف تنمية القدرة على التفكري التباعدي ومفه�م الذات، وهذه العنا�رش هي: تطبيق 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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الربنامج، ودرجة ثنائية اللغة لدى الطلبة الربازيليني، وال�سئ�ن الثقافية.

اإىل  هدفت  فقد   (Wang & Horng, 2002( وه�رنغ  وانغ  اأجراها  التي  الدرا�سة  اأما 

ا�ستق�ساء اأثر التدريب على احلل الإبداعي للم�سكالت يف تنمية الإبداع والنمط املعريف على 

عاماًل   )71( منهم  تط�ع  تاي�ان،  يف  كبرية  �سناعية  �رشكة  يف  العاملني  من  عامٍل   )106(

اإىل ثالث جمم�عات، تلقت  التدريب على احلل الإبداعي للم�سكالت، وقد ق�سم�ا  لتلقي 

متب�عة  اإبداعيًا،  امل�سكالت  تدريبية يف حل  �ساعة   )12( مدتها  تدريبية  دورة  كل جمم�عة 

بجل�ستني للمتابعة امتدتا عرب �سنة من الزمن، وقد تعر�ست املجم�عات اإىل اختبار ت�ران�س 

مت  وقد  انتهائها،  وبعد  التجربة  قبل  وذلك  ملايرز-بريجز،  النمط  وم�ؤ�رش  الإبداعي  للتفكري 

احل�س�ل على مت��سط اأداء العاملني يف ال�رشكة من اإدارة ال�رشكة يف اآخر ثالث �سن�ات، ويف 

الطالقة  على  العاملني  درجات  اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت  التدريب.  عملية  تلت  التي  ال�سنة 

واملرونة، كانت اأعلى بعد التدريب، كما كان هنالك زيادة يف عدد العاملني الذين �سنف�ا 

كانب�ساطيني على م�ؤ�رش النمط، وبعبارة اأخرى كان هنالك زيادة ملم��سة يف عدد العاملني 

امل�ساركني يف م�ساريَع اخلدمة احلك�مية بعد الختبار القبلي، يف حني مل يظهر مثل هذا التغيري 

لدى العاملني الذين مل ي�سارك�ا يف التدريب والذين بلغ عددهم )35( عاماًل.

اأما الدرا�سة التي اأجراها عبد الكرمي )2003( فقد هدفت اإىل الك�سف عن اأثر الع�سف 

الذهني باأ�سل�ب التعلم التعاوين لبع�س امل�سكالت البيئية الأكرث خط�رة، و�سبل عالجها اأو 

احلد من اأ�رشارها على الإبداع، وا�ستخدم فيها الأدوات التالية: ا�ستبيانة للتعرف اإىل مدى 

و�س�ح مفه�م الع�سف الذهني لدى طالب جمتمع الدرا�سة، وا�ستبيانة اأخرى لتحديد بع�س 

امل�سكالت البيئية الأكرث خط�رة، ودليل للطالب يف امل�سكالت نف�سها، واختباًرا لالإبداع، 

وطبقت هذه الأدوات على عينة من طلبة العل�م بال�سنة الأوىل يف كلية الرتبية ب�سلطنة عمان. 

الثانية، وعدم  التجريبية  املجم�عة  الن�سبي لطالب  التف�ق  الدرا�سة  نتائج هذه  اأبرز  وكانت 

ظه�ر فروق ذات دللة اإح�سائية يف املجم�عة الأوىل والثالثة، وعدم و�س�ح الفروق بني 

درجات املجم�عات يف اختبار الإبداع كان اأق�ساها عند م�ست�ى )5%( ل�سالح املجم�عة 

الثانية، وتبني اأن هنالك اإمكانية فعلية لتنمية الإبداع من خالل تدري�س العل�م.

نظرية  اإىل  تدريبي م�ستند  برنامج  اأثر  باإجراء درا�سة ل�ستق�ساء  اأب� جادو )2003(  وقام 

ال�سف  الإبداعي لدى عينة من طلبة  التفكري  تنمية  للم�سكالت )تريز(، يف  الإبداعي  احلل 

ق�سدية  بطريقة  الغ�ث  وكالة  مدار�س  من  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت  وقد  الأ�سا�سي،  العا�رش 

بالطريقة  للطالبات  ومدر�ستني  للطالب  مدر�ستني  اختيار  مت  كما  عمان،  �سمال  منطقة  من 

الع�س�ائية الب�سيطة لختيار اأفراد العينة التجريبية واأفراد املجم�عة ال�سابطة منها، وا�ستخدم 
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يف الدرا�سة اأداتني هما: برنامج تدريبي م�ستند اإىل نظرية احلل الإبداعي للم�سكالت )تريز( 80

ومقيا�س ت�ران�س للتفكري الإبداعي. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�سائية 

تعزى لتطبيق الربنامج التدريبي ل�سالح طلبة املجم�عة التجريبية، فيما مل ت�جد فروق ذات 

دللة اإح�سائية تعزى للجن�س اأو للتفاعل بني الطريقة واجلن�س. 

الإبداع  ا�سرتاتيجيات  مقارنة  بهدف   (Russo, 2004( رو�س�  اأجراها  التي  الدرا�سة  اأما 

واحلل الإبداعي للم�سكالت، على الطلبة ذوي الذكاء املت��سط واملرتفع، فقد مت فيها تقييم 

قدرات التفكري الإبداعي الآتية: الطالقة، واملرونة، والأ�سالة، والت��سيع، وقد تك�نت العينة 

من )17( طالبًا من طلبة ال�سفني اخلام�س وال�ساد�س من ذوي الذكاء املرتفع، و)20( طالبًا 

اختبارات  اإىل  تعري�سهم  املت��سط، مت  الذكاء  وال�ساد�س من ذوي  اخلام�س  ال�سفني  من طلبة 

ت�ران�س اللفظية وال�سكلية، وذلك مرة قبل تطبيق الربنامج ومرة ثانية بعد التطبيق. وقد وجد 

تفاعاًل دالًّ اإح�سائيًا بني الأداء ومعامل الذكاء يف الطالقة اللفظية، فالطلبة ذوو الذكاء املرتفع، 

ارتفعت درجاتهم يف الختبار البعدي مقارنة باأدائهم على الختبار القبلي، اأما الطلبة ذوو 

الذكاء املت��سط فكانت درجاتهم يف الختبار القبلي مرتفعة، ولكنها انخف�ست يف الختبار 

هنالك  اإذ كان  ال�سكلي،  الت��سيع  الأداء ومهارة  بني  تفاعل �سعيف  هنالك  البعدي، وكان 

ارتفاع يف الدرجات على الختبار البعدي بالن�سبة للطلبة ذوي الذكاء املت��سط، وانخفا�س 

يف الدرجات بالن�سبة للطلبة ذوي الذكاء املرتفع.

للحل  تدريبي  برنامج  فعالية  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2005( واعر  واأجرت 

الإبداعي للم�سكالت واأثره يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي واأ�سل�ب التفكري لدي عينة 

من طلبة وطالبات كلية الرتبية بال�ادي اجلديد، وتك�نت عينة الدرا�سة من طلبة الفرقة الرابعة 

الدرا�سي  للعام  الإجنليزية(  واللغة  والريا�سيات،  والكيمياء،  والطبيعة،  العربية،  )اللغة  �سعبة 

2004/2003، وبلغ عددهم )30( طالبًا وطالبًة من كلية الرتبية بال�ادي اجلديد مبت��سط 

عمري )19.7( �سنة، وقد ت��سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج، منها: وج�د فروق دالة 

اإح�سائيًا يف مهارات التفكري الإبداعي حلل امل�سكالت بني مت��سط درجات اأفراد املجم�عة 

البعدي بعد تطبيق الربنامج، وعدم وج�د فروق دالة  القبلي والقيا�س  القيا�س  التجريبية يف 

اإح�سائيا بني مت��سط درجات اأفراد املجم�عة التجريبية يف القيا�س القبلي والقيا�س البعدي 

يف الدرجة الكلية ملقيا�س كريت�ن لأ�سل�ب التفكري الإبداعي، مما ي�ؤكد اأن املهارات تنم� اأما 

الأ�سل�ب فيبقى ثابتًا ن�سبيًا ل يتغري.

اأما الدرا�سة التي قامت بها ت�فيق )2006( فقد هدفت اإىل ا�ستق�ساء مدى فعالية الجتاه 

فى  الأداء  برنامج  خالل  من  الطلبة،  بني  التعاون  م�اقف  حتدثه  الذى  التعاوين  التعلم  نح� 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

احلل الإبداعي للم�سكالت لدى طلبة كلية الرتبية بال�ادي اجلديد، اإذ تك�نت عينة الدرا�سة 

الإجنليزية، والريا�سيات،  العربية، والتاريخ، واللغة  )اللغة  الرابعة من �سعب  ال�سنة  من طلبة 

طالبًا   )27( عددهم  وبلغ   ،2006-2005 الدرا�سى  العام  خالل  والكيمياء(  والطبيعة، 

وطالبة. وقد كان من اأبرز نتائج هذه الدرا�سة وج�د فروق دالة اإح�سائيًا فى احلل الإبداعى 

للم�سكالت عند م�ست�ى 0.01 بني مت��سط درجات اأفراد املجم�عة التجريبية فى القيا�س 

القبلي والقيا�س البعدي بعد تطبيق الربنامج، وعدم وج�د فروق بني الذك�ر والإناث بالن�سبة 

للتخ�س�سات العلمية والأدبية على مقايي�س الدرا�سة.

تنمية  يف  الق�سة  رواية  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت   )2006( الفرا  اأجرتها  التي  والدرا�سة 

الإبداع لدى عينة من اأطفال ال�سف الرابع، املقي�س باختباري وليامز للتفكري الت�سعيبي، وقد 

بنت  البرتاء ومتا�رش  الطالبات، يف مدر�ستي  الدرا�سة من ثالث جمم�عات من  تك�نت عينة 

ْت جمم�عتان منهما لتك�نا جمم�عتني جتريبيتني  �سَ عمرو التابعتني ملديرية عمان الأوىل، وُخ�سِّ

الت�سعيبي على  الت�سعيبي وال�سع�ر  التفكري  القبلي يف  والثالثة �سابطة، وبعد تطبيق الختبار 

على  القائمة  املعاجلة  من  خمتلفني  مل�ست�يني  التجريبيتان  املجم�عتان  خ�سعت  املجم�عات، 

ويليامز  ا�سرتاتيجيات  الق�سة وع�رش من  رواية  املزاوجة بني  اإىل  الأوىل  ت�ستند  الق�سة،  رواية 

التغري،  واأمثلة  ال�سمات،  وقائمة  الب�رشية،  والتمثيالت  احلد�سي،  )التعبري  الإبداع  لتنمية 

اأجل  من  والتعديل  والت�سابهات،  واملفارقة،  الغم��س،  وحتمل  املنظم،  الع�س�ائي  والبحث 

النم�، والأ�سئلة احلثية(، وت�ستند املعاجلة الثانية اإىل املزاوجة بني رواية الق�سة وثالث ع�رشة 

الق�س�سية، و�سال�سل اجلمل،  لتنمية الإبداع )الدائرة  ا�سرتاتيجيات ف�ر�ست  ا�سرتاتيجية من 

واإيجاد الق�س�س يف الأغاين، وال�س�رة باألف كلمة، والأمثال: حكايات حكمة بال حبكة، 

احلبكة:  وت�سميم  ال�سخ�سية،  العربة  وحكايات  الأجزاء،  جتميع  اإعادة  الأحجية:  واحلكاية 

اإبداع ق�س�س جديدة، والباب الأمامي: رحلة خيالية، وو�سف حجر، وال�سرية الذاتية لأي 

مت  التدريبي  الربنامج  انتهاء  وبعد  الق�س�سي(.  املهرجان  وي�م  العائلية،  الق�س�س  �سيء جمع 

تطبيق الختبار البعدي يف التفكري الت�سعيبي وال�سع�ر الت�سعيبي، وبينت النتائج وج�د فروق 

الت�سعيبي  وال�سع�ر  الت�سعيبي  التفكري  متغريي  على  للمجم�عة  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات 

ل�سالح املجم�عات التجريبية، ووج�د فروق دالة اإح�سائيًا على متغري التفكري الت�سعيبي بني 

املجم�عتني التجريبيتني ل�سالح املجم�عة الثانية.

احلل  ا�سرتاتيجية  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل   (Bahr, et al., 2006( وزمالوؤه  بري  هدف  وقد 

عينة  تك�نت  وقد  البتدائية،  املدار�س  يف  التعلم  فرق  على   (CPS( للم�سكالت  الإبداعي 

الدرا�سة من )24( فرقة مت تخ�سي�سها ب�س�رة ع�س�ائية اإىل جمم�عتي الدرا�سة: التجريبية التي 



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

التقليدية، 82 التي تعر�ست لال�سرتاتيجية  الدرا�سة، وال�سابطة  تعر�ست لال�سرتاتيجية م��س�ع 

تف�ق  تبني  الدرا�سي  العام  نهاية  ويف  الفريقي،  العمل  ن�اجت  قيا�س  اأدوات  ا�ستخدام  مت  وقد 

اأجريت  التالية  ال�سنة  التجريبية على املجم�عة ال�سابطة يف جميع املقايي�س، ويف  املجم�عة 

درا�سة اأخرى بهدف ا�ستق�ساء اأثر طريقتني يف التدريب على ا�سرتاتيجية )CPS)، اإذ تدربت 

خم�س فرق على اأيدي اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات، وت�سع فرق اأخرى تلقت التدريب 

على اأيدي م�ظفني يف ال�زارة، ممن تدرب�ا على هذه ال�سرتاتيجية، وقد بينت النتائج اأن اأداء 

املجم�عتني كان متماثاًل.

واأجرى �سينغ ولي� و�سانغ )Cheng, Liu & Chang, 2007) درا�سة هدفت اإىل بحث 

اآثار التدري�س با�ستخدام احلل الإبداعي للم�سكالت يف الإبداع وحل امل�سكالت، والتح�سيل 

الدرا�سي يف مادة العل�م لدى تالميذ املدار�س البتدائية، وتك�نت عينة الدرا�سة من )206( 

كاو�سي�نغ  مدينة  ابتدائية يف  مدار�س  �سعب يف ثالث   )6( من  اخلام�س  ال�سف  من  طالب 

من  و53  الذك�ر،  من   52 )ن=105،  جتريبية  اإىل جمم�عتني:  العينة  ووزعت  ال�سني،  يف 

الإناث(، و�سابطة )ن=101، 53 ذكرا و48 اأنثى(، وا�ستملت اأدوات الدرا�سة على اختبار 

الإبداع، واختبار احلل الإبداعي للم�سكالت، واختبار املفاهيم واملعرفة العلمية، واأ�سارت 

النتائج اإىل اأن الطلبة يف املجم�عة التجريبية كان اأداوؤهم اأف�سل على الإبداع ال�سكلي، وكفاية 

حل امل�سكالت، واختبار املعرفة العلمية، كما بينت نتيجة متابعة الختبار )بعد 6اأ�سهر من 

الإبداع  يف  ال�سابطة  من  اأف�سل  اأداوؤهم  كان  التجريبية  املجم�عة  يف  الطلبة  اأن  التجربة( 

اللفظي، مما يدل على دوام اأثر التدري�س.

للم�سكالت  الإبداعي  واحلل  الإبداع  مناذج  تن�ع  ال�سابقة  الدرا�سات  من  يالحظ 

امل�ستخدمة فيها، مثل: تريز، و)CPS)، والع�سف الذهني، بالإ�سافة اإىل ا�سرتاتيجيات متن�عة 

لتنمية الإبداع، كما اأن غالبيتها اأجريت يف م�ؤ�س�سات ترب�ية، مثل درا�سة )قناوي، 1993(، 

ودرا�سة )اجلا�سم، 1994(، ودرا�سة )Fleith, Renzulli & Westberg, 2002)، ودرا�سة 

)عبد الكرمي، 2003(، ودرا�سة )اأب� جادو، 2003(، ودرا�سة )Russo, 2004)، ودرا�سة 

 Wang &( درا�سة  مثل:  عمل،  واأماكن  م�ؤ�س�سات  يف  بع�سها  واأجري   ،)2006 )واعر، 

نفذ  فقد  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  يف  اأجريت  التي  بالدرا�سات  يتعلق  وفيما   ،(Horng, 2002
 Fleith, Renzulli,( ودرا�سة ،)بع�سها يف املرحلة املدر�سية، مثل: درا�سة )قناوي، 1993

Westberg, 2002 &)، ودرا�سة )اأب� جادو، 2003(، ودرا�سة )Russo, 2004)، وبع�سها 
الآخر يف الكليات اجلامعية على الطلبة الدار�سني فيها، مثل: درا�سة )عبد الكرمي، 2003(، 

ودرا�سة )واعر، 2005(، وقد ت�سابهت الدرا�سة احلالية مع بع�س هذه الدرا�سات يف تناولها 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

املرحلة الأ�سا�سية يف التعليم املدر�سي، كما تناول بع�سها فئات من الطلبة، مثل الطلبة ذوي 

فقد  الدرا�سات،  هذه  يف  امل�ستخدم  التابع  باملتغري  يتعلق  وفيما  املت��سط،  اأو  املرتفع  الذكاء 

اأو  التباعدي  التفكري  اأو  التفكري الإبداعي  لقيا�س مهارات  ا�ستخدم يف كثري منها اختبارات 

الت�سعيبي، مثل اختبار ت�ران�س اأو اختبار وليامز، ويف درا�سات اأخرى ا�ستخدمت مقايي�س 

الت�سعيبي  للتفكري  وليامز  ملقيا�س  با�ستخدامها  احلالية  الدرا�سة  متيزت  وقد  الذات،  ملفه�م 

اأو�سب�رن وبارنز، يف  اأثر برنامج م�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت وفق من�ذج  لقيا�س 

ال�قت الذي يالحظ فيه قلة الدرا�سات العربية التي تناولت هذا النم�ذج، من هنا جاءت هذه 

الدرا�سة ل�ستق�ساء اأثر برنامج تدريبي م�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت يف تنمية التفكري 

الت�سعيبي لدى عينة من طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.

م�صكلة الدرا�صة

تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الت�ساوؤل الآتي:

التفكري  تنمية  اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت يف  ا�ستخدام برنامج تدريبي م�ستند  اأثر  ما 

الت�سعيبي لدى عينة من طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟

اأهداف الدرا�صة

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء اأثر ت�ظيف برنامج يق�م على اأ�سا�س نظرية احلل الإبداعي 

والأ�سالة،  واملرونة،  )الطالقة،  الفرعية  ومهاراته  الت�سعيبي  التفكري  تنمية  يف  لأو�سب�رن 

والتفا�سيل، والعناوين(.

فر�صيات الدرا�صة

ت�سعى الدرا�سة احلالة اإىل فح�س الفر�سية ال�سفرية الآتية:

اأفراد  اأداء  ≤ 0.05( بني مت��سط   α( اإح�سائية عند م�ست�ى ل ت�جد فروق ذات دللة 

املجم�عة التجريبية ومت��سط اأداء اأفراد املجم�عة ال�سابطة وذلك على كل جمال من جمالت 

اختبار التفكري الت�سعيبي وعلى الختبار كاماًل.

اأهمية الدرا�صة

الإبداعي  احلل  ل�سرتاتيجيات  عمليًا  تطبيقًا  ت�فر  ك�نها  من  اأهميتها  الدرا�سة  ت�ستمد 

للم�سكالت من خالل املنحى امل�ستقل عن املنهاج يف التدري�س، كما تعمل هذه الدرا�سة على 
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ت�جيه انتباه الطلبة وزياده فاعليتهم يف العملية التعليمية- التعلمية، وتركيز تفكريهم، و�سقل 84

مهاراتهم يف البحث عن اأدلة وبراهني، وتف�سري امل�اقف واإيجاد احلل�ل املبدعة لها، وزيادة 

قدرتهم على �سياغة الأفكار التي تق�د اإىل احلل�ل املطل�بة.

وبالإ�سافة اإىل ما �سبق فاإن هذه الدرا�سة ت�ساهم يف ت�جيه تفكري الآباء واملربني والعاملني 

العليا لدى  التفكري  اأهمية ت�ظيف نظرية احلل الإبداعي للم�سكالت يف تنمية مهارات  اإىل 

الأبناء والطلبة، وحتديداً مهارات التفكري الإبداعي والت�سعيبي كما اأوردها فرانك وليامز. 

حمددات الدرا�صة

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة يف �س�ء ما ياأتي :

الإبداعي  احلل  ا�سرتاتيجية  وهي  التدريبي،  الربنامج  اإليها  ي�ستند  التي  ال�سرتاتيجية   -1

للم�سكالت CPS لأو�سب�رن.

2-  امل�ست�ى ال�سفي واجلن�س، اإذ اقت�رشت هذه الدرا�سة على طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 

يف مدار�س وكالة الغ�ث الدولية يف منطقة جن�ب عمان/مدر�سة اإناث نزال الإعدادية.

3- اأدوات الدرا�سة، اإذ مت ا�ستخدام مقيا�س وليامز للتفكري الت�سعيبي، وما حتقق له من دللت 

ال�سدق والثبات.

التعريفات الإجرائية

ت�سمنت الدرا�سة جمم�عة من امل�سطلحات الأ�سا�سية، التي عّرفت على النح� الآتي:

الربنامج التدريبي: جمم�عة من اللقاءات املخططة واملنظمة واملربجمة زمنيًا، التي بلغ عددها 

�ستة ع�رش لقاًء، ت�سمنت جمم�عة من امل�اقف وامل�سكالت العامة غري العتيادية.

احلل الإبداعي للم�صكالت : من�ذج تعلّمي ي�ساعد على حل امل�سكالت واإدارة التغيري ب�سكل 

ترجمة  على  ت�ساعد  ال�ستعمال،  ال�سهلة  واخلط�ات  الأدوات  من  جمم�عة  وي�فر  مبدع، 

الأهداف اإىل حقيقة، ويتاألف هذا النم�ذج من �ست مراحل هي: اإيجاد الف��سى )الأهداف(، 

واإيجاد احلقائق، واإيجاد امل�سكلة، واإيجاد الأفكار، واإيجاد احلل�ل، وقب�ل احلل.

اأو  ال�احد  لل�س�ؤال  املختلفة  ال�ستجابات  العديد من  ت�ليد  القدرة على  التفكري الت�صعيبي: 

املك�نة  اخلم�سة  الأبعاد  على  الطالبة  عليها  حت�سل  التي  بالعالمة  ويقا�س  ال�احدة،  امل�سكلة 

ملقيا�س التفكري الت�سعيبي، وعليه كاماًل. 

– 13( �سنة،  اأعمارهن ما بني )12  الل�اتي ترتاوح  الطالبات  طالبات ال�صف ال�صابع: هن 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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وكالة  مدار�س  يف  الدرا�سي  عمرهن  من  ال�سابعة  ال�سنة  يف  الدرا�سة  مقاعد  على  ويجل�سن 

الغ�ث الدولية يف منطقة جن�ب عمان.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة وت�صميمها

اتخذت الدرا�سة احلالية املنهج �سبه التجريبي، ومت اختيار الت�سميم الآتي لها:

اإذ اإن:

O1:  قيا�س قبلي لكلتا املجم�عتني، با�ستخدام ال�س�رة )اأ( من اختبار التفكري الت�سعيبي.

O2:  قيا�س بعدي لكلتا املجم�عتني، با�ستخدام ال�س�رة )ب( من اختبار التفكري الت�سعيبي.

X: املعاجلة )الربنامج التدريبي( التي تعر�ست لها املجم�عة التجريبية.

جمتمع الدرا�صة وعينتها

يتك�ن جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�سة اإناث نزال 

الإعدادية الأوىل يف مدينة عمان يف الأردن، وعددهن 180 طالبة ح�سب ت�سكيالت العام 

الدرا�سي 2007/2006. اأما اأفراد عينة الدرا�سة فقد تك�نت من )60( طالبة مت اختيارهن 

على  الدرا�سة  اأفراد  ت�زيع   )1( رقم  اجلدول  ويبني  العنق�دية.  الع�س�ائية  العينة  بطريقة 

املجم�عتني: التجريبية وال�سابطة.

اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد الدرا�صة على املجموعتني التجريبية وال�صابطة

العدداملجموعة

30جتريبية

30�سابطة

60املجموع

اأدوات الدرا�صة

ت�سمنت الدرا�سة اأداتني رئي�ستني هما: اختبار وليامز للتفكري الت�سعيبي، وبرنامج تدريبي 

ي�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت )CPS)، وفيما يلي تف�سيل لهما.

Exp. )G.(:  O1          X      O2     

Con. )G.(:  O1         -        O2     
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اختبار وليامز للتفكري الت�صعيبي 86

يتك�ن هذا الختبار من اختبارين متكافئني لقيا�س التفكري الت�سعيبي، اإذ ت�ستخدم ال�س�رة 

)اأ( للقيا�س القبلي وال�س�رة )ب( للقيا�س البعدي، وتتك�ن كل �س�رة من اثني ع�رش ر�سًما 

مفت�حة النهاية، يطلب من الطالب اإكمالها وو�سع عن�ان لها، ويقي�س هذا الختبار جمم�عة 

للن�سف  الإدراكية  الب�رشية  والقدرات  للدماغ،  الأي�رش  للن�سف  اللغ�ية  القدرات  من  مركبة 

الأمين للدماغ، ويعطى الطالب درجات على املجالت الأربعة للتفكري الت�سعيبي )الطالقة، 

امل�سمى من�ذج  النظري  التي و�سفها ويليامز يف من�ذجه  واملرونة، والأ�سالة، والتفا�سيل(، 

عالمة  اإعطاء  يتم  كما   ،(Cognitive-Affective Model( العاطفي  املعريف-  التفاعل 

للعناوين التي تتطلب مهارات لغ�ية اإبداعية، وهذا الختبار يقي�س قدرات الإنتاج املعريف- 

العاطفي الناجت عن عمل ن�سفي الدماغ الأمين والأي�رش )الفرا، 2006(.

تطبيق اختبار وليامز وت�صحيحه يف �صورته الأ�صلية

يطبق اختبار وليامز للتفكري الت�سعيبي جماعيًا لل�سف الرابع الأ�سا�سي فما ف�ق، وي�ستغرق 

اثني ع�رش  من  الختبار  وتتك�ن كل �س�رة من �س�رتي  دقيقة،   30-20 من  تطبيقه  زمن 

ر�سًما  يطلب من الطالب اإكمالها، ويتم تقدير عالمته على كل مهارة من مهارات التفكري 

الت�سعيبي وفق املعايري الآتية:

من  الطالب  يتمكن  التي  الر�س�مات  عدد  جمم�ع  من  الطالقة  درجة  تتك�ن  الطالقة:   -

اإكمالها، اإذ مُيَْنح الطالب عالمة على كل ر�سمة يحاول اإكمالها، ومن ثم فاإنه يح�سل على 

اثنتي ع�رشة عالمة على الختبار كحد اأق�سى.

- املرونة: مينح الطالب عالمة على كل نقلة يف التفكري من ر�سم اإىل اآخر، اإذ ق�سم ويليامز 

امل��س�عات املحتملة اإىل فئات، وكل ر�سٍم ينتقل من فئة اإىل اأخرى حت�سل على درجة واحدة، 

فاإن جاءت ر�سمتان متتاليتان مت�سابهتان يف الفئة، فاإن الفرد يح�سل على �سفر، وهكذا، فاإن 

اأعلى عالمة حمتملة هي اإحدى ع�رشة درجة.

- الأ�صالة: يح�سل الطالب الذي ير�سم خارج اخلط املمن�ح له لإكمال الر�سم على عالمة 

واحدة، يف حني يح�سل الطفل الذي ير�سم داخل اخلط املتاح له على درجتني، اأما الطفل 

الذي ير�سم داخل اخلط وخارجه فيح�سل على ثالث عالمات، لأنه يعرب بذلك عن اأ�سالة يف 

التفكري، وعدم خ�س�ع لالإمالءات التي يفر�سها اخلط املر�س�م املتاح له.

- التفا�صيل: يح�سل الطفل على ثالث عالمات اإن اأنتج ر�سمًا ل يت�سم بالتماثل عرب اأي حم�ر 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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يف الر�سمة داخل اخلط وخارجه، ويحظى بقدر من التفا�سيل والت��سعة، اأما اإن اأنتج ر�سًما ل 

مياثل داخل حدود اخلط فقط فاإنه يح�سل على عالمتني، واإن اأنتج ل متاثل خارج اخلط فقط، 

فاإنه يح�سل على عالمة واحدة، وباملقابل اإذا اأنتج ر�سمًا متماثاًل فاإن عالمته تك�ن �سفراً.

ويعّد وليامز هذه الدرجات الفرعية الأربع، تغطي وظائف الن�سف الأمين من الدماغ، لذا 

فقد قام ب��سع عالمة فرعية خام�سة للعن�ان، لتغطية وظائف الن�سف الأي�رش للدماغ، كما 

ياأتي:

- العناوين: يح�سل العن�ان الذي ي�سعه الطالب على ثالث عالمات اإذا كان فيه درجة من 

التعقيد واخليال، وعالمتني اإذا كان يحمل �سفة، وعالمة واحدة اإذا كان ب�سيطًا اأو مفرداً ول 

ي�سم �سفة.

- العالمة الكلية للتفكري الت�صعيبي: هي جمم�ع هذه امل�ؤ�رشات اخلم�سة ال�سابق ذكرها.

اخل�صائ�ض ال�صيكومرتية لختبار وليامز للتفكري الت�صعيبي

الأ�سلية  وثباته يف �س�رته  الت�سعيبي  للتفكري  وليامز  اختبار  ا�ستخراج دللت �سدق  مت 

با�ستخدام عينة مك�نة من )1259( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف�ف الأول اإىل الثاين ع�رش، 

ال�سدق  معامالت  بلغت  كما  ال�ستينات،  يف  الختبار  ثبات  معامل  كان  الإعادة  وبطريقة 

و)0.76(   )0.71( الختبار  ل�س�رتي  الإبداعي(  للتفكري  ت�ران�س  )اختبار  حمك  بدللة 

على الرتتيب، كما بلغ معامل ارتباط �س�رتي الختبار )0.74( وه� مقارب ملعامل ثبات 

الختبار، وقد مت تعريب هذا الختبار من قبل الفرا )2006( وتطبيقه على طالبات ال�سف 

الرابع يف مدينة عمان.

�صدق الختبار يف الدرا�صة احلالية

مت التحقق من �سدق هذا الختبار بالطرق الآتية:

�صدق املحكمني

مت عر�س هذا الختبار على �سبعة حمكمني من ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمال الرتبية 

التابعة  اجلامعية  الرتب�ية  العل�م  وكلية  الأردنية  اجلامعة  يف  والتق�مي  والقيا�س  النف�س  وعلم 

ومالءمتها،  للم��س�ع،  الفقرات  مالءمة  مدى  الراأي ح�ل  لإبداء  الدولية،  الغ�ث  ل�كالة 

واأية  الدرا�سة،  اأفراد  من  امل�ستهدفة  للفئة  منا�سبتها  ومدى  منها،  كل  املطل�ب يف  وو�س�ح 

مالحظات اأخرى. 
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ال�صدق التجريبي

لتطبيق  الأوىل  الإعدادية  نزال  اإناث  الدرا�سة يف مدر�سة  عينة من خارج جمتمع  اختريت 

هذا الختبار عليها. وقد قدر عدد اأفراد هذه العينة بـ )30( طالبة من طالبات ال�سف ال�سابع 

الأ�سا�سي، الل�اتي مت اختيارهن ب�س�رة ع�س�ائية با�ستخدام �سجل اأح�ال الطالبات، ومل تظهر 

اأية مالحظات اأو ا�ستف�سارات ح�ل فقرات الختبار ب�س�رة عامة.

ثبات الختبار يف الدرا�صة احلالية 

للتحقق من ثبات الختبار، مت تطبيقه على عينة ا�ستطالعية خارج عينة الدرا�سة مك�نة من 

)30( طالبة من طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�سة اإناث نزال الأعدادية الأوىل، ثم 

ا�ستخدمت معادلة كرونباخ األفا لالت�ساق الداخلي بدللة اإح�سائيات الفقرة. ويبني اجلدول 

املك�نة لالختبار، ولالختبار كاماًل  )املهارات(  لالأبعاد اخلم�سة  الثبات  رقم )2( معامالت 

با�ستخدام هذه املعادلة.

اجلدول رقم )2(

معامالت الثبات با�صتخدام معادلة كرونباخ األفا لأبعاد اختبار

التفكري الت�صعيبي ولالختبار كاماًل

معامل الثباتاملهارةالبعد

0.80الطالقةالأول

0.86املرونةالثاين

0.89الأ�سالةالثالث

0.85التفا�سيلالرابع

0.69العناويناخلام�س

0.87جميع املهاراتالكلي

وليامز  اختبار  يت�سمنها  التي  لالأبعاد  الثبات  معامالت  اأن   )2( رقم  جدول  من  يالحظ 

للتفكري الت�سعيبي قد تراوحت ما بني )0.69( للبعد اخلام�س )العناوين(، و)0.89( للبعد 

جميعًا  القيم  وهذه   ،)0.87( كاماًلَ  لالختبار  الثبات  معامل  بلغ  كما  )الأ�سالة(،  الثالث 

مقب�لة لأغرا�س البحث العلمي.

برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي للم�صكالت

احلل  نظرية  على  بالعتماد  اإعدادها  مت  تدريبيًا،  لقاء  ع�رش  �ستة  من  الربنامج  هذا  تك�ن 

الإبداعي للم�سكالت )CPS)، ومت التحقق من �سدق الربنامج، بعر�سه على اأربعة حمكمني 

من ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمال الرتبية وعلم النف�س، يف كلية العل�م الرتب�ية اجلامعية 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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التدريبي  الربنامج  حمت�ى  مالءمة  مدى  ح�ل  الراأي  لإبداء  الدولية،  الغ�ث  ل�كالة  التابعة 

مل��س�ع الدرا�سة، وللفئة امل�ستهدفة يف هذه الدرا�سة واأية اقرتاحات اأخرى.

ويف �س�ء القرتاحات والآراء التي اقرتحها املحكم�ن مت اإجراء بع�س التعديالت على هذا 

الربنامج وطباعته يف �س�رته النهائية، ليتم تطبيقه يف مرحلة التجريب الرئي�سة.

اإجراءات التنفيذ

مت ال�سري يف اإجراءات تنفيذ الدرا�سة وفق اخلط�ات الآتية:

- اختيار مدر�سة اإناث نزال الإعدادية الأوىل بطريقة ق�سدية.

- اختيار �سعبتي �سف �سابع من املدر�سة )اأ وب( بالطريقة الع�س�ائية العنق�دية، وتخ�سي�س 

بالتن�سيق مع مديرة  اإحداهما ع�س�ائيا ب��سفها جمم�عة جتريبية والأخرى جمم�عة �سابطة، 

املدر�سة من اأجل اإجراءات الدرا�سة.

- تطبيق اختبار وليامز للتفكري الت�سعيبي )ال�س�رة اأ( على اأفراد املجم�عتني ب��سفه قيا�ًسا قبلًيا 

بهدف التحقق من تكاف�ؤ جمم�عتي الدرا�سة، وا�ستخراج املت��سطات احل�سابية والنحرافات 

التفكري  مهارات  من  مهارة  كل  على  املجم�عتني  لطالبات  املتحققة  للدرجات  املعيارية 

الت�سعيبي وعلى الختبار كاماًل، ثم ا�ستخراج نتائج اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة للك�سف 

عن دللة الفروق بني املت��سطات. ويبني اجلدول رقم )3( هذه النتائج.

 اجلدول رقم )3(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية للدرجات التي حققتها طالبات 

املجموعتني يف التطبيق القبلي على كل مهارة من مهارات التفكري الت�صعيبي،

وعلى الختبار كاماًل، ونتائج اختبار )ت(

العدداملجموعةاملهارة
املتو�شطات 

احل�سابية

االنحرافات 

املعيارية
قيمة ت

م�شتوى 

الداللة

الطالقة
3011.630.72التجريبية

1.150.258
3011.271.60ال�سابطة

املرونة
3031.874.38التجريبية

0.990.326
3030.734.48ال�سابطة

الأ�سالة
3017.503.66التجريبية

0.770.443
3016.704.33ال�سابطة

التفا�سيل
3018.804.11التجريبية

0.760.449
3017.904.99ال�سابطة

العناوين
3013.973.72التجريبية

0.030.974
3013.934.21ال�سابطة

الختبار كاماًل
3093.7710.34التجريبية

1.100.277
3090.5312.37ال�سابطة
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يالحظ من اجلدول رقم )3( عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية، عند م�ست�ى الدللة 90

)α 0.05≤( بني جمم�عتي الدرا�سة التجريبية وال�سابطة، يف التطبيق القبلي على كل مهارة 

من مهارات التفكري الت�سعيبي )الطالقة، واملرونة، والأ�سالة، والتفا�سيل، والعناوين(، وعلى 

الختبار كاماًل، اأي اأن املجم�عتني متكافئتان.

- تطبيق الربنامج التدريبي على اأفراد املجم�عة التجريبية على مدى �ست ع�رشة جل�سة.

ب��سفه  املجم�عتني  اأفراد  على  ب(،  )ال�س�رة  الت�سعيبي  للتفكري  وليامز  اختبار  تطبيق   -

مقيا�ًسا بعديًا.

متغريات الدرا�صة

ا�ستملت الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية:-

1- املتغري امل�ستقل: الربنامج التدريبي امل�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت، وله م�ست�يان 

هما: التعر�س للربنامج التدريبي، وعدم التعر�س له.

والأ�سالة،  واملرونة،  الطالقة،  اخلم�س:  مبهاراته  الت�سعيبي،  التفكري  التابع:  املتغري   -2

والتفا�سيل، والعناوين. 

3- املتغري ال�سابط: ال�سف )ال�سابع(، واجلن�س )الإناث(.

املعاجلة الإح�صائية

لختبار فر�سية الدرا�سة مت ا�ستخراج املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات 

الطالبات على كل مهارة من مهارات التفكري الت�سعيبي، وعلى الختبار كاماًل، ثم ا�ستخرجت 

نتائج اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة، للك�سف عن دللة الفروق بني املت��سطات.

عر�ض النتائج ومناق�صتها

 α( ن�ست فر�سية الدرا�سة على ما ياأتي: “ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى

0.05≤( بني مت��سط اأداء اأفراد املجم�عة التجريبية، ومت��سط اأداء اأفراد املجم�عة ال�سابطة، 

وذلك على كل جمال من جمالت اختبار التفكري الت�سعيبي، وعلى الختبار كاماًل.”

وللتحقق من �سحة هذه الفر�سية، مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، 

الت�سعيبي،  التفكري  مهارات  من  مهارة  كل  على  املجم�عتني  لطالبات  املتحققة  للدرجات 

عن  للك�سف  امل�ستقلة،  للعينات  )ت(  اختبار  نتائج  ا�ستخرجت  ثم  كاماًل،  الختبار  وعلى 

دللة الفروق بني املت��سطات. ويبني اجلدول رقم )4( هذه النتائج.

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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 اجلدول رقم )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية للدرجات التي حققتها طالبات 

املجموعتني يف التطبيق البعدي على كل مهارة من مهارات التفكري 

لت�صعيبي، وعلى الختبار كاماًل ونتائج اختبار )ت(

العدداملجموعةاملهارة
املتو�شطات 

احل�سابية

االنحرافات 

املعيارية
قيمة ت

م�شتوى 

الداللة
مربع اإيتا

الطالقة
3011.970.18التجريبية

*2.390.0240.09
3011.271.60ال�سابطة

املرونة
3049.675.63التجريبية

*14.430.0010.78
3030.704.48ال�سابطة

الأ�سالة
3029.072.27التجريبية

*13.700.0010.76
3016.974.27ال�سابطة

التفا�سيل
3029.971.63التجريبية

*11.270.0010.69
3018.375.40ال�سابطة

العناوين
3026.132.10التجريبية

*13.870.0010.77
3014.334.16ال�سابطة

الختبار 

كاماًل

30146.806.76التجريبية

*21.330.0010.89
3091.6312.45ال�سابطة

)0.05 ≥ α( ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى :*

 )≥0.05 α( وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى )يالحظ من جدول رقم )4

ال�سابطة، وذلك  اأفراد املجم�عة  اأداء  التجريبية، ومت��سط  اأفراد املجم�عة  اأداء  بني مت��سط 

على كل مهارة من مهارات التفكري الت�سعيبي، وعلى الختبار كاماًل، فقد بلغت قيمة )ت( 

على  ياأتي  كما  الت�سعيبي،  التفكري  مهارات  على  املجم�عتني  مت��سطات  بني  الفرق  لدللة 

الرتتيب: 2.39، 14.43، 13.70، 11.27، 13.87، وهي ذات دللة اإح�سائية عند 

م�ست�ى الدللة )α 0.05≤(، اأما قيمة )ت( لدللة الفروق بني مت��سطات املجم�عتني على 

الختبار كاماًل، فقد بلغت )21.33(، وهي ذات دللة اإح�سائية على امل�ست�ى نف�سه. 

لذا، فاإننا نرف�س الفر�سية ال�سفرية، ونقبل الفر�سية البديلة الآتية" ت�جد فروق ذات دللة 

اإح�سائية عند م�ست�ى )α 0.05≤( بني مت��سط اأداء اأفراد املجم�عة التجريبية، ومت��سط اأداء 

اأفراد املجم�عة ال�سابطة، وذلك على كل جمال من جمالت اختبار التفكري الت�سعيبي، وعلى 

الختبار كاماًل".

املت��سطات  اأن   )4( رقم  جدول  من  يالحظ  املت��سطات  بني  الفروق  هذه  اجتاه  وملعرفة 

احل�سابية لدرجات اأفراد املجم�عة التجريبية، اأكرب منها لدرجات اأفراد املجم�عة ال�سابطة، 

مما يعني اأن هذه الفروق هي ل�سالح املجم�عة التجريبية. اأي اأن هنالك اأثراً للربنامج التدريبي 

امل�ستند اإىل احلل الإبداعي للم�سكالت، يف تنمية التفكري الت�سعيبي ومهاراته اخلم�س.
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وقد بلغت قيمة حجم الأثر با�ستخدام مربع اإيتا على الختبار كاماًل )0.89(، وهي قيمة 92

مرتفعة ومنا�سبة، اأي اأن ما يقارب من 89% من التباين يف اأداء الطالبات على اختبار التفكري 

الت�سعيبي بني املجم�عتني يعزى اإىل تطبيق الربنامج التدريبي، وقد كانت قيمة مربع اإيتا على 

كل مهارة من مهارات التفكري الت�سعيبي منا�سبة ومقب�لة وتدعم هذه النتيجة.

وميكن اأن تعزى هذه النتيجة، اإىل اأن الربنامج امل�ستخدم يف احلل الإبداعي للم�سكالت 

ي�سكل اأ�سل�بًا فاعاًل للتفكري اجلماعي اأو الفردي يف حل كثري من امل�سكالت العلمية واحلياتية 

املختلفة، بق�سد زيادة القدرات والعمليات الذهنية، فمن خالل املراحل املختلفة التي مير بها 

اأنه ي�سجع الفرد على جمع اأكرب قدر ممكن من  من�ذج احلل الإبداعي للم�سكالت، يالحظ 

املمكنة  اأف�سل الحتمالت  العالقة، وفح�سها، وتدقيقها، وتقدمي  املتن�عة ذات  املعل�مات 

حلل امل�سكلة، وال��س�ل اإىل احلل املالئم، وكل ذلك ين�سجم مع مهارات التفكري الت�سعيبي 

التي يقي�سها اختبار وليامز، كما اأن عملية تاأجيل اإ�سدار الأحكام على الأفكار التي قدمتها 

الأفكار  من  عدد  اأكرب  تقدمي  على  ت�سجيعهن  يف  �ساهم  الربنامج،  تطبيق  خالل  الطالبات 

وتدفقها.

املدر�سية  بحياتهن  املرتبطة  بامل�سكالت  الطالبات  تعريف  فاإن  �سبق،  ما  اإىل  بالإ�سافة 

الطالبات،  له�ؤلء  املعرفية  الأبنية  تنمية  يف  �ساهم  مف�سلة،  بطريقة  ومناق�ستها  واملجتمعية 

ومكنهن من الإملام باجل�انب املختلفة لهذه امل�سكالت، ومهد الطريق لإعطاء حل�ل جديدة 

واأ�سيلة، وعزز لديهن الرغبة يف اخلروج عن الأطر التقليدية يف التفكري، وهذا يت�اءم اإىل حد 

ما مع مفه�م التفكري الت�سعيبي ومهاراته، كما اأن تعدد الجتاهات التي تعاملت فيها الطالبات 

مع م�سكلة معينة اأدت بال�رشورة اإىل وفرة يف عدد ال�ستجابات وتن�ع يف فئاتها، الأمر الذي 

زاد من احتمال ظه�ر املزيد من ال�ستجابات الأ�سيلة. وكل هذا �ساهم يف فتح الطريق اأمام 

قدراتهن الإبداعية للتط�ر والنماء من خالل تفاعلهن مع الأن�سطة واملهمات التي ت�سمنها 

هذا الربنامج التدريبي.

ومن جهة اأخرى فقد اأثارت اجلل�سات التدريبية التي نفذ خاللها الربنامج دافعية الطالبات 

ورغبتهن يف تعلم املزيد، وا�ستغرقت فرتة التطبيق ف�ساًل درا�سيًا كاماًل طبقت فيه �ست ع�رشة 

جل�سة. وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من قناوي )1993(، التي ت��سلت 

والع�سف  الأ�ستات،  وتاآلف  للم�سكالت،  الإبداعي  احلل  ا�سرتاتيجيات  تطبيق  فاعلية  اإىل 

املجم�عات  طلبة  وتف�ق  العربية،  اللغة  يف  الإبداعي  التفكري  مهارات  تنمية  يف  الذهني 

التعبري  مهارات  ويف  هذه املهارات،  يف  ال�سابطة  املجم�عة  طلبة  على  الثالث  التجريبية 

د. فريال اأبو عواد، د. انت�صار ع�صا اأثر برنامج تدريبي م�صتند اإىل احلل الإبداعي
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الكتابي الإبداعي، كما تتفق مع نتائج درا�سة فليث وزمالئه )Fleith et al., 2002)، التي 

ت��سلت اإىل ظه�ر حت�سن طفيف يف قدرات التفكري التباعدي لدى املجم�عات التجريبية 

تعزى ل�ستخدام برنامج الإبداع، ودرا�سة وانغ وه�رنغ )Wang & Horng, 2002)، التي 

بينت اأن درجات العاملني على الطالقة واملرونة، كانت اأعلى بعد تعر�سهم للتدريب على 

برنامج احلل الإبداعي للم�سكالت.

ال�صتنتاجات والتو�صيات

ويف �س�ء النتائج التي مت الت��سل اإليها، يالحظ وج�د اأثر دال اإح�سائيًا للربنامج التدريبي 

لذا،  الفرعية،  الت�سعيبي ومهاراته  التفكري  تنمية  للم�سكالت يف  الإبداعي  احلل  اإىل  امل�ستند 

ميكن تقدمي بع�س الت��سيات، مثل: 

1- ت�ظيف ا�سرتاتيجيات احلل الإبداعي للم�سكالت لطلبة املراحل الدرا�سية املختلفة.

2- حث الطلبة على البحث عن حل�ل جديدة واأ�سيلة للم�سكالت التي ت�اجههم.

3- اإجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول هذه ال�سرتاتيجية على مادة درا�سية مقررة يدر�سها 

الطلبة، وعلى عينة من الطلبة الذك�ر، وعلى عينة من الطلبة امل�ه�بني.
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فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض 

الدرا�صات الجتماعية لدى طلبة ال�صف ال�صاد�ض 

الأ�صا�صي يف �صلطنة عمان يف التح�صيل 

والجتاه نحو املادة

د. �صعود �صليمان النبهاين

كلية العلوم التطبيقية

وزارة التعليم العايل– �سلطنة عمان
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د. �صعود النبهاين

فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض الدرا�صات 

الجتماعية لدى طلبة ال�صف ال�صاد�ض الأ�صا�صي يف �صلطنة

عمان يف التح�صيل والجتاه نحو املادة

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/2/15م                           * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/2/9م

فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض

د. �صعود �صليمان النبهاين

كلية العلوم التطبيقية

وزارة التعليم العايل– �سلطنة عمان

امللخ�ض

يهدف البحث احلايل اإىل الك�سف عن فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل يف تنمية التح�سيل 

عمان.  �سلطنة  يف  الأ�سا�سي  ال�ساد�ض  ال�سف  طلبة  لدى  املادة  نحو  والجتاه  الدرا�سي 

ولتحقيق اأهداف البحث، مت بناء اختبار حت�سيلي ومقيا�ض لالجتاه نحو املادة. وقد تكونت 

عينة البحث من )12( طالبا وطالبة من طلبة ال�سف ال�ساد�ض الأ�سا�سي، مت اختيارهم وفق 

الطريقة الع�سوائية الب�سيطة، ومت تق�سيمهم اإىل جمموعات �سابطة واأخرى جتريبية، وك�سفت 

نتائج البحث عن فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي يف تنمية التح�سيل الدرا�سي 

والجتاه نحو املادة، وكان ذلك ل�سالح الإناث.

الدرا�سي،  التح�سيل  الأ�سا�سي،  التعليم  مرحلة  امل�رشحي،  التمثيل  طريقة  املفتاحية:  الكلمات 

الجتاه نحو املادة.
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 Efficiency of Using Theatrical Method in Teaching Social Studies
at Sixth Grade, Basic Education in the Sultanate of Oman
 and its Effects on Achievement and Subject Orientation

Abstract

The current research aims to highlight the efficiency of using theatrical 
methods in teaching social studies at sixth grade, Basic Education in the Sul-
tanate of Oman and its effects on achievement and subject orientation. To 
achieve the objectives of the research and answer its questions, the researcher 
prepared an achievement test that aimed to demonstrate the efficiency of using 
theatrical methods in developing educational achievement. The test consisted 
of (20( multiple choice questions. To further consolidate the objectives of the 
research, the researcher prepared a measure of subject orientation that aimed 
to highlight the effects of using theatrical methods in developing the students’ 
orientation towards the subject of social studies. In its final form, this measure 
consisted of (20( statements and three responses for each according to the 
tripartite scale. These measures have been subjected to veracity and stability 
procedures. As far as the sample is concerned, it consisted of (120( students 
half of them males and the other half females. The findings of the research 
pointed out that there was a statistically significant difference in developing 
achievement and subject orientation between the students in the experimental 
group who studied by using theatrical methods and those of control group who 
studied according to the traditional methodology. The first group did better. 
According to gender, there was also a statistically significant difference in 
favor of the female students of the experimental group.

Key words: academic achievement, basic education, theatrical method, subject at-
titude.

Dr. Saud S. AL-Nabhani
College of Applied Sciences  
Nizwa– Sultanate of Oman
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د. �صعود النبهاين

فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض الدرا�صات 

الجتماعية لدى طلبة ال�صف ال�صاد�ض الأ�صا�صي يف �صلطنة

عمان يف التح�صيل والجتاه نحو املادة

د. �صعود �صليمان النبهاين

كلية العلوم التطبيقية

وزارة التعليم العايل– �سلطنة عمان

املقدمة 

اإىل  ال��س�ل  اأجل  من  والتط�ير،  البحث  على  يق�م  اإطار  وفق  التعليمية  العملية  ت�سري 

اأف�سل الطرق والأ�ساليب التدري�سية، التي تك�ن اأكرث ديناميكية و�سه�لة يف م�ساعدة املتعلم 

بناء �سخ�سيته  اأجل  اإليه، وذلك من  العلمية املقدمة  للمادة  الهادف  الفهم وال�ستيعاب  على 

  .(Holden, 1981( واإك�سابها القدرات واملهارات املطل�بة

عملية  يف  وا�سح  اأثر  والنف�سية  الرتب�ية  العل�م  جمال  يف  الكبري  للتقدم  كان  فقد  ولهذا 

التعليمية،  املراحل  كافة  يف  الرتب�ية  الأهداف  حتقيق  اإىل  ت�سعى  عملية  لك�نها  التدري�س، 

وكان من مظاهر هذا التقدم الهتمام با�سرتاتيجيات وطرق التدري�س، وابتكار العديد منها 

)الغبي�سي، 2001(.

واجتاهات  اأفكار  تبنـي  ب�رشورة  الرتب�يـة  العملية  علـى  القائمني  من  العديد  نادى  لقد 

ومداخل وطرائق تدري�سية جديدة، تعتمد علـى اإيجابية املتعلم ون�ساطه، وجتعله حم�راً للعملية 

التعليمية/ التعلمية باأكملها، في�سبح املتعلم م�ساركًا وم�ساهمًا فـي املـ�قف التعليمي/ التعلمي، 

ولهذا جاء التعليم املم�رشح ليعلن �سق�ط الثال�ث التقليدي يف العملية التعليميـة )املعلم امللقن، 

والكتاب املدر�سي م�سدر املعرفة ال�حيد، وال�سب�رة التي تقدم امللخ�س للمتعلم(، من خالل 

احلي�يـة  يك�سبها  ب�سكـل  التمثيل،  على  يعتمد  م�رشحي  قالب  يف  الدرا�سيـة  املناهـج  و�سـع 

واحلركة، وتقبل املعل�مات )عفانة والل�ح، 2008(.

فمعرفة الإن�سان بالتمثيل والتعبري الدرامي قدمية قدم الإن�سان نف�سه، ولهذا ميكن الق�ل باأن 

الإن�سان ممثل بطبعه، فالطفل ال�سغري يق�م بحركات متثيلية ي�ستهدف من ورائها جذب انتباه 

الكبار، وانتزاع �سحكاتهم، وي�ستمر يف ممار�سة هذا ال�سل�ك يف جميع مراحل من�ه املختلفة، 

ليتمكن من اأداء كافة الأدوار الجتماعية التي يت�قعها منه املجتمع )القر�سي، 2001(. 

فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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وتاأتي اأهمية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي يف التدري�س من ك�نها مدخاًل م�ؤثًرا وفعاًل 

يف ت��سيل املعل�مات اإىل املتعلم، فهـي طريقـة تتيـح الفر�س اأمامـه ليعرب عن اإمكاناته اجل�سمية 

الدرا�سي  املنهاج  حمت�ى  وجت�سيد  اهتمامـه،  يثري  عمـل  اأداء  خالل  من  والعقلية،  واحلركية 

ب�سكل يجعله اأكرث و�س�حًا وقدرة على الفهم وال�ستيعاب وال�سرتجـاع، لأنـها ارتبطـت 

     .(Lewis & Rainer, 2005( بخربة عا�سها املتعلم يف اإطار م�رشحي

التعمـق  اأجـل  للطلبـة من  الفر�سة  يتيح  “و�سط ترب�ي تعليمي  التمثيلية هي  فامل�رشحيات 

 Robert,(  ”بفعاليـة وب�سكـل علمـي يف املادة التعليمية املقدمة اإليهم من خالل املنهاج املدر�سي

p 15 ,1982). وهي تب�سيط وا�سح مل�اقف حياتية طبيعية، يحياها الفرد يف املجتمع، ومن ثّم 
ت�ساعد املتعلم على عملية التعبري عن م�ساعره الداخليـة، وانفعالتـه جتـاه امل�سكـالت املثـارة 

.(Goodman, 1999( فـي امل�اقف التعليمية / التعلمية داخل غرفة ال�سف

باختالف  املم�سـرح،  التعليـم  فـي  امل�ستخدمة  التعليمية  امل�رشحيات  اأ�سكال  وتختلف 

الأهداف التعليمية، وحمت�ى املنـاهج الدرا�سيـة وتنـ�ع م��س�عاتـها، كمـا تختلف باختالف 

التمثيل  طريقة  مفه�م  تناولت  التي  التعريفات  تعددت  ولهذا  للتالميذ.  العمرية  املرحلة 

امل�رشحي يف العملية التعليمية )عفانة والل�ح، 2008(.

املدر�سي  املنهاج  حمت�ى  تنظيم  “اإعادة  باأنها:   )210 �س   ،2000( �سحاته  عرفها  فقد 

وطريقة التدري�س يف �سكل م�اقف ح�ارية طبيعية، يق�م فيها التالميذ بتمثيل الأدوار التي 

اأهداف  لتحقيق  وتف�سريها  التعليمية  املادة  اجلديد؛ ل�ستيعاب  التعليمي  امل�قف  منها  يتاألف 

املنهاج املدر�سي”.

كما تعرف باأنها: “و�سع املناهج الدرا�سية يف قالب م�رشحي، من خالل جت�سيد امل�اقف 

�س   ،2003 واجلمل،  )اللقاين  خم�س�س”  مكان  يف  ومتثيلها  تت�سمنها،  التي  والأحداث 

  .)262

اأما ح�سني )2005، �س 109(، فيعرفها باأنها: “اإعادة تقدمي امل��س�ع التعليمي ب�سكل 

مبا�رش من خالل و�سعه يف خربة حياتية، و�سياغته يف قالب م�رشحي، لتقدميه اإىل املتعلمني 

داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية، يف اإطار من عنا�رش الفن امل�رشحي، بهدف حتقيق مزيد من الفهم 

والتف�سري”. 

ويعرفها عفانة والل�ح، )2008، �س 20( باأنها “اخلروج بامل�اد الدرا�سية من املجالت 

يي�رش فهمها  ب�سكل  واإقناعًا،  اأكرث حي�ية  اإىل �س�رة متحركة مما يجعلها  ال�سيقة واملحدودة 

املتلقي، عن طريق حت�يل  اأو  للم�ؤدي  �س�اء  املبا�رشة  اخلربة  الأذهان، ويحقق  ور�س�خها يف 

املادة العلمية من كالم نظري اإىل فعل حركي، يي�رش فهم املادة ويثبتها يف اأذهان املتعلمني”.  



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

ولكي حتقق طريقة التمثيل امل�رشحي اأثراً ترب�يًا اإيجابيًا كما ه� خمطط له، ل بد من ا�سرتاك 102

عدد من العنا�رش من اأهمها: احلبكة، والبناء امل�رشحي، وال�رشاع، والعقدة، وال�سخ�سيات، 

واحل�ار، مع عدد من العنا�رش املكملة للعمل امل�رشحي، فكل هذه العنا�رش تتكامل مع بع�سها 

.(Plastow, 1996( منذ بداية الأحداث مروراً بالعقدة، ثم و�س�ًل اإىل احلل

ال�سيء  هي  ولي�ست  ال�سيء،  متثيل  هي  التعليمية  امل�رشحية  اأن   )2002( النقيب  وترى 

احلقيقي نف�سه، فاإنها وجدت من اأجل حتقيق اأهداف تعليمية / تعلمية حمددة، اأي اأنها عملية 

ترب�ية يتم من خاللها تقم�س لل�سخ�سيات، ومتثيل لالأدوار، وتنفيذ لالأحداث التي ت�سمنها 

املنهاج الدرا�سي حتقيقًا لأهدافها التعليمية. 

الأ�سا�سية لأي م�رشحية  امل�ا�سفات  ال�رشيع وبدير )1993( جمم�عة من  ويذكر كل من 

واحلركة  بالل�ن  تتميز  واأن  الطلبة،  جلميع  مفه�مة  امل�رشحية  تك�ن  اأن  منها  جيدة،  تعليمية 

تك�ن  اأن  يجب  كما  الت�س�يق،  عنا�رش  ت�افر  مع  مبا�رشة،  العقدة  يف  تدخل  واأن  امل�سلية، 

امل�رشحية حمركة مل�ساعر الطلبة واأحا�سي�سهم، مع وج�د عن�رش الفكاهة والطرافة، م�ؤكدة على 

�رشورة متيزها بنهاية عادلة يتم فيها ت�زيع العقاب والث�اب، كما ي�سرتط يف ن�س امل�رشحية 

العبارات امل�جزة، اخلالية من الإطناب اململ والإيجاز املخل، واأن تك�ن احل�ارات طبيعية 

ومقنعة.

وينبغـي اأن يت�سمـن الن�س امل�رشحي اأي�سًا �سمات ال��س�ح والق�ة، واجلمال يف ال�سياغة 

اأ�سل�ب طرح العبارات، وق�ته يف املثريات  اللغ�ية، وو�س�ح الأفكـار وترابطها، وب�ساطة 

الطلبة  م�ست�ى  مراعاة  التاأكيد على  مع  انتباههم،  الطلبة وجذب  اأحا�سي�س  اإيقاظ  اأجل  من 

اللغ�ي والفكري، ودرجة قدرتهم على الأداء، حيث يف�سل اأّل تط�ل فقرات امل�رشحية واأّل 

تك�ن عباراتها معقدة )اأب� اخلري، 1988(ِ.

املكان  هي  بل  امل�رشحي،  التمثيل  طريقة  لتنفيذ  املنا�سب  املكان  هي  ال�سف  غرفة  وتعد 

الأن�سب الذي يجب على املعلم ا�ستغالله عند تقدمي امل�رشحيات التعليمية، وذلك لرتباطه 

باملادة الدرا�سية، ولك�نه املكان الذي يتلقي فيه الطلبة املعارف والقيم والجتاهات وخمتلف 

اخلربات، ولذلك على املعلم عند ا�ستخدامه لطريقة التمثيل امل�رشحي اأن ي�ستفيد من كل جزء 

 Shurgot &( من اأجزاء حجرة ال�سف، لتتح�ل غرفة ال�سف باإبداع املعلم م�رشحًا م�سغراً 

 .(Owens, 2005
�سريون  يرى  الرتب�يـة،  وفل�سفتـه  امل�رشحـي  التمثيل  على  القائم  التعليم  لطبيعة  ونتيجة 

)Sherwin, 2006) اأن طريقة التمثيـل امل�رشحي فـي التدري�س هـي طريقـة تعمـل علـى تنمية 

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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العمل التعاوين بني املتعلمني الذي يعد من اأهم الأهداف التي ت�سعى الدرا�سات الجتماعية 

اأنهـا طريقـة ت�ساهـم فـي التقليل من م�سكلـة الفروق الفردية بني الطلبة.  اإىل حتقيقها، كما 

وي�ؤكد ذلك ما اأو�سحه فيلدمان )Feldman, 1986) من اأن طـرق التدري�س التـي تفعل البعد 

اجلماعي يف التعلم؛ هي طرق تعني املعلم يف التغلب على م�سكلة الفروق الفردية بني الطلبـة، 

من خالل ما تغر�سه يف نف��سهم من جتان�س واألفة وحمبة.

التعليمـي واأهدافها  الدرا�سات الجتماعيـة بحكم حمت�اهـا  اإّن مادة  الق�ل  وعليه، ميكن 

الرتب�ية تعد وثيقة ال�سلة بطريقة التمثيل امل�رشحـي، لأنها طريقـة منا�سبـة وبدرجـة كبرية فـي 

حتقيـق اأهدافها، بل اإنها تتنا�سب مع طبيعتها القائمة علـى النفتاح و�سعيها يف حتقيق التفاعـل 

الإيجابـي بني الطلبة )القاع�د وع�ين، 1996(.   

فالدرا�سات الجتماعية تعمل على متكني الطلبة من احل�ار اجلاري يف اأي مناق�سة هادفة، 

لأنها مادة ت�سعى اإىل تنمية القدرات العقلية لدى املتعلم، التي جتعله قادراً على تطبيق املعرفة 

النظرية وحت�يلها اإىل �سل�ك حقيقي )الرب�سي، 2007(. 

ويرى جريبر ولد�ست�ن )Gerber & Lidstone, 1996) اأن طريقة التمثيل امل�رشحي من 

الطرق التدري�سية احلديثة التي اأثبتت فاعليتها يف تنمية التح�سيل الدرا�سي لدى الطلبة يف مادة 

الدرا�سات الجتماعية وغريها من امل�اد الدرا�سية الأخرى، وفـي خمتلف املراحل الدرا�سية، 

اأثر  عن  الك�سف  ا�ستهدفت  التي   )1996( وع�ين  القاع�د  من  كل  درا�سة  اأكدته  ما  وهذا 

ا�ستخدام طريقة التمثيل يف حت�سيل طالب ال�سف اخلام�س واجتاهاتهم نح� البيئـة فـي مبحث 

اإىل  تق�سيمهم  مت  طالبًا،   )268( من  الدرا�سة  عينة  تك�نت  اإذ  بالأردن،  الجتماعية  الرتبية 

جمم�عتني اإحداهما �سابطة تعلمت وفق الطريقة العتيادية، والثانية جتريبية در�ست با�ستخدام 

التح�سيل  تنمية  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروقًا  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  التمثيل،  طريقة 

والجتاه نح� البيئة ل�سالح طريقة التمثيل مقارنة بالطريقة التقليدية.

كما ي�ؤكد على ذلك اأي�سًا النتائج التي ت��سلت اإليها درا�سة الغ�ل )1997( التي هدفت 

الرتبية  مفاهيم  بع�س  العا�رش  ال�سف  اإك�ساب طلبة  امل�رشحية يف  الدراما  ا�ستخدام  اأثر  تعرف 

الفنية واحتفاظهم بها، وقد تك�نت عينة الدرا�سة من )131( طالًبا وطالبة، ق�سمهم الغ�ل 

اإىل جمم�عتني: جتريبية در�ست با�ستخدام طريقة الدراما امل�رشحية، و�سابطة در�ست با�ستخدام 

الطريقتني  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  الدرا�سة عن وج�د  نتائج  العتيادية، وك�سفت  الطريقة 

ل�سالح طريقة الدراما امٍل�رشحية، يف حني مل تك�سف النتائج عن وج�د فروق دالة اإح�سائيًا 

تعزى ملتغري اجلن�س اأو التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س. 
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وقد اأكد مف�سي )2000( على فاعلية طريقة التمثيل امل�رشحي اأي�سًا، من خالل درا�سته 104

التي هدف اإىل الك�سف عن اأثر ا�ستخدام الدراما التعليمية يف تنمية حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع 

لبع�س مفاهيم الرتبية الإ�سالمية، اإذ تاألفت عينته الدرا�سية من )136( طالبًا وطالبة، ق�سمهم 

مف�سي اإىل جمم�عتني الأوىل جتريبية در�ست وفق الأ�سل�ب الدرامي التعليمي، والثانية �سابطة 

يف  التجريبية  املجم�عة  طلبة  تف�ق  عن  النتائج  وك�سفت  العتيادية،  الطريقة  وفق  در�ست 

التح�سيل الدرا�سي لكال اجلن�سني.   

اأثر  ويف الدرا�سة التي اأجراها فرين�سلر )Fernsler, 2003) والتي ا�ستهدفت التعرف اإىل 

ا�ستخدام طريقة الدراما امل�رشحية يف حت�سيل طلبة الدرا�سات الجتماعية يف ال�ليات املتحدة 

الأمريكية، مت التاأكيد على الأثر الإيجابي لطريقة التمثيل امل�رشحي يف تنمية التح�سيل الدرا�سي، 

اإىل جمم�عتني:  ق�سمهم  الثالث،  ال�سف  )30( طالبًا يف  الدرا�سة على  عينة  ا�ستملت  حيث 

العتيادية،  الطريقة  وفق  در�ست  و�سابطة  امل�رشحية،  الدراما  با�ستخدام  در�ست  جتريبية 

وك�سفت النتائج عن وج�د فروق دالة اإح�سائيًا بني طلبة املجم�عتني يف التح�سيل، ل�سالح 

طلبة املجم�عة التجريبية على الختبار التح�سيلي املعد لذلك. 

ا�ستق�سى من خاللها دور الدراما  التي  )Pardun, 2004) يف الدرا�سة  اأكد باردون  كما 

كالقمع،  الجتماعية  املفاهيم  لبع�س  اخلام�س  ال�سف  طلبة  اإدراك  تط�ير  يف  التعليمية 

التح�سيل  تنمية  امل�رشحي يف  التمثيل  فاعلية طريقة  ... وغريها على  والعنف  وال�سطهاد، 

الدرا�سي، حيث تك�نت العينة من )30( طالبًا وزعهم ع�س�ائيًا اإىل جمم�عتني جتريبية در�ست 

با�ستخدام طريقة الدراما التعليمية، و�سابطة در�ست با�ستخدام الطريقة العتيادية، وت��سلت 

النتائج اإىل اأن الدراما التعليمية تزيد من وعي الطلبة، واإدراكهم للمفاهيم الجتماعية.

ويتفق هيالت )2006( مع جميع الباحثني على فاعلية طريقة التمثيل امل�رشحي يف درا�سته 

التي اإجراها يف الأردن، والتي ا�ستهدفت ا�ستق�ساء فاعلية ا�ستخدام طريقة التمثيل الدرامي 

للمادة التعليمية يف حت�سيل طلبة ال�سف الرابع يف مبحث الرتبية الجتماعية مقارنة بالطريقة 

�سبع  يف  م�زعني  الطالب  من   )208( من  مك�نه  عينة  على  الدرا�سة  طبقت  اإذ  التقليدية، 

جمم�عات مت اختيارهم ع�س�ائيًا، اإذ ا�ستملت املجم�عة التجريبية على )180( طالبًا وطالبة 

در�س�ا بطريقة التمثيل الدرامي، واملجم�عة ال�سابطة تك�نت من )69( طالًبا وطالبة در�س�ا 

بالطريقة التقليدية، واأظهرت النتائج وج�د فروق دالة اإح�سائيًا يف التح�سيل الدرا�سي ل�سالح 

طلبة املجم�عة التجريبية.

ولك�ن طريقة التمثيل امل�رشحي تعتمد يف اأ�سا�سها على احل�ار واملناق�سة بني املمثلني، فاإن 

�سارب )Sharpe, 2001) يرى اأن للح�ار يف بنية امل�رشحية التعليمية اأهمية كبرية، فه� مبثابة 

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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اأداء  ن�سيجها الذي تق�م عليه، لأنه ي�سفي عليها قيمتها الأدبية، وتت�سح �س�رته من خالل 

عن  احل�ار  ويعرب  اأ�س�ات،  ونربات  حركات  من  ي�ساحبه  وما  ال�سف،  غرفة  داخل  الطلبة 

ويف  وال�سعادة  احلزن  يف  والغ�سب،  الر�سا  يف  املختلفة،  حالتها  يف  ال�سخ�سية  انفعالت 

كل احلالت، وهي جميعها حالت تعمل على تنمية اجتاهات الطلبة نح� م�قف �سل�كي 

حمدد.

وي�ؤكد عفانة و الل�ح )2008( على اأن معظم الدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة اأثر طريقة 

اأثبتت فاعليتها يف تنمية الجتاهات الإيجابية نح�  الطلبة قد  التمثيل امل�رشحي يف اجتاهات 

املعلم واملادة الدرا�سية، ونح� املدر�سة، والزمالء يف غرفة ال�سف، مما انعك�س على معدلت 

الإجناز التي حقق�ها. 

ا�ستهدف  التي   (Harvey & Tony, 2000( وت�ين  هاريف  من  كل  درا�سة  ذلك  وي�ؤيد 

التعرف اإىل اأثر ا�ستخدام الدراما املم�رشحة يف اجتاهات الطلبة نح� مر�س الإيدز يف جن�ب 

اأفريقيا، اإذ تك�نت عينة الدرا�سة من )1008( طالب وطالبة، ق�سم�ا ع�س�ائيًا اإىل جمم�عتني 

اإحداهما جتريبية قدمت لها معل�مات عن الأيدز على هيئة م�ساهد درامية، والأخرى �سابطة 

دالة  فروقًا  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت  عادي.  ب�سكل  مكت�بة  معل�مات  اأعطيت 

اإح�سائيًا يف من� اجتاهات الطلبة وكان ذلك ل�سالح طلبة املجم�عة التجريبية.

ونتيجة ملا �سبق، يحاول هذا البحث الك�سف عن فعاليـة ا�ستخـدام طريقة التمثيل امل�رشحي 

يف تدري�س الدرا�سات الجتماعية بال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي فـي �سلطنة عمان يف التح�سيل 

هذه  مع  يتنا�سب  مبا  درا�سية  وحـدة  حمـت�ى  �سياغة  اإعادة  خالل  من  املادة،  نح�  والجتاه 

الطريقة التدري�سية. 

م�صكلة الدرا�صة 

الدرا�سية  املناهج  م�رشحة  اأن  اإىل  النف�س  وعلم  الرتبية  جمال  يف  املهتمني  من  الكثري  ينظر 

وتفعيلها من خالل طريقة التمثيل امل�رشحي ه� اجتاه ترب�ي حديث له مربراته الرتب�ية، لأنه 

الطلبة  فينقل  الدرا�سية،  املناهج  يف  احلياة  ويبعث  املبا�رشة،  اخلربة  حتقيق  يف  املتعلم  ي�ساعد 

للمناهج  العلمي  املحت�ى  ا�ستيعاب  الطلبة  على  ي�سهل  ولهذا  املعاي�سة،  اإىل  ال�ستظهار  من 

الدرا�سية، لأن اأ�سل�ب تقدميه يتميز بالت�س�يق وحتبيب املادة العلمية يف نف��س الطلبة )القر�سي، 

  .)2001

ولهذا ت�الت دع�ات الباحثني ب�رشورة تفعيل طريقة التمثيل امل�رشحي يف العملية التعليمية 

 Harvey القاع�د و ع�ين، 1996؛ والغ�ل، 1997؛ ومف�سي، 2000؛ هيالت، 2006؛(
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الرتب�ية 106 لقدرتها   )Miller, 2006  ;Fernsler, 2003; Pardun, 2004 & Tony, 2000
على الرتقاء بامل�ست�يات التح�سيلية لدى الطلبة، ولفاعليتها يف تنمية اجتاهاتهم الإيجابية، 

وهذا ما ي�ؤكده ت�ملين�س�ن )Tomlinson, 2001) اإذ يرى اأن طريقة التمثيل امل�رشحي ت�سهم 

م�ساهمة فاعلة يف اإك�ساب املتعلم م�سامني املنهاج املدر�سي، املعرفية، واملهارية، وال�جدانية، 

النف�سية  اإ�سباع حاجاته  للمتعلم، من خالل  املتكامل  النم�  �سهل ومي�رش، ويحقق  باأ�سل�ب 

والجتماعية والعلمية.

وا�ستجابة لذلك �سهدت الكثري من دول العامل خالل ال�سن�ات الأخرية تط�رات اإيجابية 

اإذ ي�سري حمم�د )2004(  التعليمية،  العملية  التمثيل امل�رشحي يف  عديدة يف ت�ظيف طريقة 

اإىل اإهتمام الكثري من الدول الأجنبية كاأمريكا واإجنلرتا وفرن�سا ورو�سيا بتفعيل طريقة التمثيل 

امل�رشحي يف خمتلف امل�اقف ال�سفية، كما مت اإعادة �سياغة الكثري من مناهجها الدرا�سية بحيث 

اأ�سبح التمثيل ه� اأ�سل�ب تقدميها للمتعلم. 

التمثيل  طريقة  تفعيل  �رشورة  اإىل  الداعية  واملحلية  العاملية  الهتمامات  هذه  خالل  ومن 

املجتمعات،  يف  والرتب�ي  التعليمي  العمل  تط�ير  اأجل  من  التدري�س،  عملية  يف  امل�رشحي 

جاءت حماولة هذه الدرا�سة يف تقدمي دليل جتريبي لفعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي 

يف تدري�س الدرا�سات الجتماعية وتنمية الجتاهات نح� املادة لدى طلبة ال�سف ال�ساد�س 

علم  ال�سابقة )ح�سب  الدرا�سات  ندرة  املحاولة  وقد عزز هذه  �سلطنة عمان،  الأ�سا�سي يف 

الباحث( يف املجتمع العماين.  

اأهداف الدرا�صة 

ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

- تعرف اأثر طريقة التمثيل امل�رشحي يف تنمية التح�سيل الدرا�سي لدى طلبة ال�سف ال�ساد�س 

الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان. 

- الك�سف عن فعالية طريقة التمثيل امل�رشحي يف تنمية اجتاه طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي 

يف �سلطنة عمان نح� مادة الدرا�سات الجتماعية.

اأ�صئلة الدرا�صة

ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة احلالية يف حماولة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:  

التح�سيل الدرا�سي والجتاه نح� مادة  التمثيل امل�رشحي يف تنمية  ما فعالية ا�ستخدام طريقة 

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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الدرا�سات الجتماعية لدى طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ؟

ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س ال�س�ؤالن الفرعيان الآتيان: 

1. هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى دللة )α ≤ 0.05( يف مت��سطات 

درجات طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مادة الدرا�سات الجتماعية على الختبار ككل 

تعزى ملتغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟

2. هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى دللة )α ≤ 0.05( يف مت��سطات 

اجتاهات طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان نح� املادة ككل تعزى ملتغري طريقة 

التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟

اأهمية الدرا�صة

تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من الأم�ر الآتية: 

- ا�ستجابتها ملا نادى به املرب�ن عامة، والباحث�ن يف جمال طرق التدري�س خا�سة، من �رشورة 

ابتكار اأ�ساليب تدري�سية جديدة تثري اهتمام الطلبة، وتهيئ لهم فر�س العمل اجلماعي والتعاون 

امل�ستمر. 

اإىل ت�سجيع معلمي  الرامية  الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان  اتفاقها مع ت�جيهات وزارة   -

ومعلمات مرحلة التعليم الأ�سا�سي على ا�ستخدام طرق واأ�ساليب تدري�سية حديثة، تفّعل من 

دور املتعلم، وجتعله يق�م بدور اإيجابي ن�سط. 

- تقدميها مثاًل اإجرائيا لكيفية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي يف جمال تدري�س الدرا�سات 

الجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي، الأمر الذي قد يفيد املهتمني والقائمني على هذا ال�ساأن 

يف دائرة تط�ير املناهج ب�زارة الرتبية والتعليم. 

التح�سيل  تنمية  امل�رشحي يف  التمثيل  اأثر طريقة  تناولت  التي  البح�ث والدرا�سات  ندرة   -

والجتاه نح� امل�اد الـدرا�سية، يف خمتلف املراحل التعليمية يف �سلطنة عمان، وبناًء على ذلك 

يعد هذا البحث الأول من ن�عه – على حد علم الباحث – يف ال�سلطنة. 

حمددات الدرا�صة

ميكن تعميم نتائج الدرا�سة احلالية يف �س�ء املحددات الآتية:

الداخلية يف  املنطقة  الأ�سا�سي مبدار�س  ال�ساد�س  ال�سف  احلالية على طلبة  الدرا�سة  تقت�رش   -

�سلطنة عمان يف مادة الدرا�سات الجتماعية.
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- طبق الباحث يف درا�سته اختباراً حت�سيليًا ومقيا�س اجتاهات نح� مادة الدرا�سات الجتماعية، 108

وعليه فاإن تعميم نتائج الدرا�سة �سيت�قف على مدى ت�افر دللت ال�سدق والثبات فيهما. 

- مت تطبيق البحث احلايل على نهاية الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2008/2007م. 

م�صطلحات الدرا�صة  

طريقة التمثيل امل�صرحي: جمم�عة من الإجراءات املنظمة، يتم من خاللها حت�يل املحت�ى 

العلمي ملنهاج الدرا�سات الجتماعية بال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي على �سكل اأدوار م�رشحية 

تاأخذ اأ�سل�ب امل�اقف احل�ارية، يق�م الطلبة بتمثيلها داخل غرفة ال�سف. وي�ستمل كل م�قف 

متثيلي على خم�سة عنا�رش رئي�سة هي: اأهداف امل�رشحية، وحمت�اها، واإجراءات مناق�ستها مع 

الطلبة، ثم جمم�عة من الأن�سطة التعلمية، واأخرياً اأ�سئلة التق�مي. 

مرحلة التعليم الأ�صا�صي:  املرحلة الدرا�سية التي متتد من ال�سف الأول الأ�سا�سي وحتى نهاية 

ال�سف العا�رش الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان. 

التح�صيل الدرا�صي: ه� جمم�ع الدرجات التي يح�سل عليها طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي 

يف �سلطنة عمان يف الختبار التح�سيلي املعد من قبل الباحث لتحقيق اأغرا�س الدرا�سة. 

الجتاه نحو املادة: ه� راأي الطلبة الذي يعربون من خالله عن درجة حبهم اأو كرههم ملادة 

التي يح�سل�ن  الدرجات  املختلفة، وذلك من خالل  الدرا�سات الجتماعية وم��س�عاتها 

عليها على مقيا�س الجتاهات الذي اأعده الباحث.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة 

اإذ ق�سم الباحث الطلبة عينة الدرا�سة اإىل  �سممت الدرا�سة احلالية وفق املنهج التجريبي، 

جمم�عتني اإحداهما �سابطة در�ست وفق الطريقة املعتادة، والأخرى جتريبية در�ست با�ستخدام 

ا�ستخدام  فعالية  عن  الك�سف  اإىل  تهدف  احلالية  الدرا�سة  ولك�ن  امل�رشحي،  التمثيل  طريقة 

طريقة التمثيل امل�رشحي يف تدري�س الدرا�سات الجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة 

عمان يف التح�سيل والجتاه نح� املادة، فاإن املتغريات امل�ستقلة فيها هي:

1- طريقة التدري�س ولها م�ست�يان، هما: )طريقة التمثيل امل�رشحي، والطريقة العتيادية(.  

2- اجلن�س وله فئتان، هما: )ذك�ر، واإناث(.  

اأما املتغريات التابعة فهي: التح�سيل الدرا�سي يف مادة الدرا�سات الجتماعية وتنمية الجتاه 

نح� مادة الدرا�سات الجتماعية. 

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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جمتمع الدرا�صة 

املنطقة  مدار�س  يف  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تك�ن 

الداخلية يف �سلطنة عمان البالغ عددهم )4674( طالبًا وطالبة، منهم )2454( من الذك�ر، 

و)2220( من الإناث.   

عينة الدرا�صة 

يف  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )120( من  البحث  عينة  تك�نت 

با�ستخدام  اختيارهم  مت  اإذ  عمان،  �سلطنة  يف  الداخلية  باملنطقة  الأ�سا�سي  التعليم  مدار�س 

الطريقة الع�س�ائية. منهم )60( طالبًا وطالبة مثل�ا املجم�عة ال�سابطة، و)60( طالًبا وطالبة 

�سكل�ا املجم�عة التجريبية، واجلدول رقم )1( ي��سح ت�زيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري 

اجلن�س. 

اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفق متغري اجلن�ض

املجموعات
اجلن�ص

املجموع
االإناثالذكور

303060املجموعات ال�سابطة

303060املجموعات التجريبية

6060120الإجمايل

ال�حدة الدرا�سية املعاد �سياغتها مبا يتنا�سب مع طريقة التمثيل امل�رشحي:-

قام الباحث باإعادة �سياغة وحدة درا�سية كاملة من كتاب الدرا�سات الجتماعية بال�سف 

 )14( على  ال�حدة  ا�ستملت  اإذ  امل�رشحي،  التمثيل  وطريقة  يتنا�سب  مبا  الأ�سا�سي  ال�ساد�س 

تدري�س هذه  ا�ستغرق  التعلمية، وقد   / التعليمية  الأن�سطة  تعليمية، مع جمم�عة من  م�رشحية 

ال�حدة �ستة اأ�سابيع كاملة، و�سارت عملية اإعادة �سياغة هذه ال�حدة وفقًا للخط�ات الآتية: 

- حتديد الأهداف العامة لل�حدة املقرتحة. 

- حتديد الأهداف التعلمية لكل م�رشحية. 

- حتديد اإجراءات مناق�سة كل م�رشحية داخل غرفة ال�سف. 

- اإعداد جمم�عة من الأن�سطة التعليمية التعلمية لكل م�رشحية تعليمية. 

- اقرتاح جمم�عة من اأ�سئلة التق�مي. 

- ظه�ر ال�حدة الدرا�سية املعاد �سياغتها مبا يتنا�سب مع طريقة التمثيل امل�رشحي يف �س�رتها 

املبدئية. 
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- عر�س ال�حدة الدرا�سية املعاد �سياغتها على )4( من اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات 110

الرتب�ية بكليات العل�م التطبيقية يف �سلطنة عمان، من اأجل حتكيمها وحتديد مدى تنا�سبها مع 

طريقة التمثيل امل�رشحي. 

التمثيل  طريقة  وفق  �سياغتها  املعاد  الدرا�سية  لل�حدة  النهائية  ال�س�رة  اإىل  ال��س�ل   -

امل�رشحي.    

اأدوات الدرا�صة 

لتحقيق اأهداف الدرا�سة، ا�ستخدم الباحث الأداتني الآتيتني: 

 )1( الختبار التح�صيلي:

اإذ تك�ن  املحددة،  الدرا�سية  ال�حدة  اختبار حت�سلي يف �س�ء م�سامني  ببناء  الباحث  قام 

الختبار من )20( �س�ؤاًل م��س�عيًا من منط الختيار من متعدد، وذلك بهدف تعرف فعالية 

طريقة التمثيل امل�رشحي يف تنمية التح�سيل الدرا�سي لدى طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف 

�سلطنة عمان. وبعد التحقق من �سدقه املنطقي ب��ساطة عر�سه على جمم�عة من املحكمني 

الباحث  قام  والتق�مي  القيا�س  وجمال  التدري�س،  وطرق  املناهج  جمال  يف  املخت�سني  واخلرباء 

بتطبيقه واإعادة تطبيقه على جمم�عة من طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي من خارج عينة الدرا�سة 

بلغ عددهم )30( طالبة، بفا�سل زمني قدره اأ�سب�عان، من اأجل ح�ساب ثبات الختبار، اإذ 

كرونباخ  معامل  با�ستخدام  اأي�سًا  الثبات  ح�سب  كما   ،)0.82( الثبات  معامل  قيمة  بلغت 

الدرا�سة. كذلك مت  م�ؤ�رش كاٍف لأغرا�س  القيمتني  )0.79(، وكال  قيمته  بلغت  الذي  األفا 

ح�ساب معامالت ال�سع�بة وال�سه�لة والتمييز لكل �س�ؤال يف الختبار، وقد تراوحت قيم 

معامالت ال�سع�بة بني )0.26-0.77(، وقيم القدرة على التمييز بني )0.80-0.55(، 

والقيم ال�سابقة تدل على اأن جميع اأ�سئلة الختبار جيدة من حيث �سه�لتها و�سع�بتها، واأنها 

قادرة على التمييز بني م�ست�يات الطلبة. 

)2( مقيا�ض الجتاه نحو املادة:

من اأجل تعرف اأثر طريقة التمثيل امل�رشحـي فـي تنمية اجتاه طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي 

نح� مادة الدرا�سات الجتماعية، قام الباحث ببناء مقـيا�س اجتاهـات يحقق غر�س البحث 

الثالثي:  التدريجي  ال�سلم  علـى  ا�ستجابات  فقرة ثالث  كـل  يقابل  فقرة،   )20( من  تك�ن 

)اأوافق – غري متاأكد – ل اأوافق(. 

جمال  املخت�سني يف  من  على جمم�عة  الأولية  �س�رته  املقيا�س يف  بعر�س  الباحث  قام  ثم 

املناهج وطرق التدري�س، ويف جمال القيا�س والتق�مي وذلك من اأجل تعرف �سدق املحكمني، 

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اأنه  اأجله، كما  اأعد من  الذي  الهدف  يتنا�سب مع  املقيا�س  اأن  اإىل  املحكمني  اأغلب  اأ�سار  اإذ 

يتنا�سب مع امل�ست�ى العمري والعقلي لطلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي، ثم طبقه الباحث على 

)30( طالبة من طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي من خارج عينة الدرا�سة، من اأجل ح�ساب 

ثباته با�ستخدام طريقة الت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ األفا، وقد بلغت قيمة معامل 

الثبات )0.78(، وهي م�ؤ�رش م�سجع ل�ستخدام املقيا�س للهدف الذي اأعد من اأجله.    

�صبط جتربة الدرا�صة

قام الباحث ب�سبط جتربته البحثية يف حدود الإمكانات املتاحة، ويتمثل ذلك يف مراعاة 

املجم�عة  طلبة  يدر�س  الذي  نف�سه  ه�  التجريبية  املجم�عة  طلبة  يدر�س  الذي  املعلم  ك�ن 

ال�سابطة، كما روعي ك�ن تدري�س ح�س�س املجم�عات متن�عًا وم�زعًا ب�سكل مقب�ل ترب�يًا 

على جميع الف�س�ل. وتاأكد الباحث من اأن جميع الطلبة متقارب�ن يف الأعمار، واأن جميع 

الف�س�ل مزودة بامل�ست�ى نف�سه من املتطلبات التدري�سية املادية كالتكييف والإ�ساءة وغريها، 

تاأكد  كما  املجم�عات،  جميع  على  الدرا�سة  اأدوات  تطبيق  زمن  ب�سبط  الباحث  قام  كما 

درا�سة  قبل  الطلبة  على  الدرا�سة  اأدوات  تطبيق  املجم�عات، من خالل  تكاف�ؤ  من  الباحث 

ومقيا�س  التح�سيلي  الختبار  على  متكافئة  املجم�عات  اأن جميع  وتبني  املقرتحة،  ال�حدة 

الجتاه نح� املادة.  

اإجراءات التنفيذ

مت تنفيذ هذه الدرا�سة وفقًا للخط�ات الآتية: 

- الطالع على الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة، والأدب النظري املت�سل بالدرا�سة احلالية. 

اإعادة �سياغة حمت�ى ال�حدة اخلام�سة من كتاب الدرا�سات الجتماعية لل�سف ال�ساد�س   -

الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان مبا يتنا�سب مع طريقة التمثيل امل�رشحي، وحتكيمها من قبل جمم�عة 

من املخت�سني. 

- اإعداد اختبار حت�سيلي يف حمت�ى ال�حدة الدرا�سية مك�ن من )20( �س�ؤاًل من منط الختيار 

من متعدد ثم ح�ساب �سدقه وثباته. 

- بناء مقيا�س اجتاهات نح� مادة الدرا�سات الجتماعية من خالل طريقة التدري�س امل�رشحي؛ 

ا�ستجابات على مقيا�س  يقابلها ثالث  تقريرية  فقرة، على �سكل عبارات  مك�ن من )20( 

ثالثي التدريج، ثم مت التحقق من �سدقه وثباته.  

- حتديد جمتمع البحث وعينته. 
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- اختيار )60( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي باملنطقة الداخلية يف �سلطنة 112

عمان ليمثل�ا املجم�عة التجريبية التي �ستدر�س وفق طريقة التمثيل امل�رشحي، و)60( طالبًا 

وطالبة من امل�ست�ى نف�سه ليمثل�ا طلبة املجم�عة ال�سابطة، الذين �سيدر�س�ن ال�حدة نف�سها 

ولكن بالطرق العتيادية. 

- التاأكد من تكاف�ؤ الطلبة يف املجم�عات ال�سابطة والتجريبية، ومت ذلك من خالل تطبيق 

الختبار التح�سيلي ومقيا�س الجتاه نح� املادة تطبيقًا قبليا على الطلبة. 

املنا�سبة  الكيفية  اإك�سابهم  اأجل  من  الدرا�سة،  تنفيذ جتربة  امل�ساركني يف  املعلمني  تدريب   -

وال�سحيحة يف التدري�س وفق طريقة التمثيل امل�رشحي.  

املجم�عتني  لطلبة  امل�رشحي  التمثيل  طريقة  وفق  املختارة  الدرا�سية  ال�حدة  تدري�س   -

التجريبيتني، ووفق الطريقة العتيادية لطلبة املجم�عتني ال�سابطتني. 

- متابعة تطبيق جتربة البحث عن طريق الت�ا�سل امل�ستمر بني الباحث وميدان التطبيق. 

- تطبيق اأدوات الدرا�سة على جميع الطلبة يف املجم�عات ال�سابطة والتجريبية. 

- جمع البيانات ومعاجلتها اإح�سائيًا، ثم مناق�ستها وتف�سريها.    

- الت��سل اإىل جمم�عة من الت��سيات واملقرتحات البحثية. 

املعاجلة الإح�صائية

لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة؛ مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، لأداء 

التباين  حتليل  ح�ساب  مت  كما  املادة،  نح�  الجتاه  ومقيا�س  التح�سيلي  الختبار  على  الطلبة 

ل�ستجابات  احل�سابية  املت��سطات  بني  الظاهرية  الفروق  دللة  من  التحقق  اأجل  من  الثنائي 

الطلبة يف كل من: الختبار التح�سيلي، ومقيا�س الجتاه نح� املادة.   

عر�ض نتائج الدرا�صة  

الدرا�سات  تدري�س  يف  امل�رشحي  التمثيل  طريقة  فاعلية  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

اأ�سفرت عنها  التي  للنتائج  يلي عر�س  وفيما  املادة.  التح�سيل والجتاه نح�  الجتماعية يف 

الدرا�سة يف �س�ء اأ�سئلة الدرا�سة ومتغرييها:-

اأوًل: عر�ض النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الأول

 )0.05 ≥ α( الذي ين�س على: هل ت�جد فـروق ذات دللـة اإح�سائيـة عند م�ست�ى دللة

يف مت��سطات درجات طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مادة الدرا�سات الجتماعية على 

الختبار ككل تعزى ملتغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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لغر�س الإجابة عن هذا ال�س�ؤال، مت ا�ستخراج املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

والتفاعل  واجلن�س  التدري�س  طريقة  ح�سب  ككل،  التح�سيلي  الختبار  على  الطلبة  لأداء 

بينهما، واجلدول رقم )2( يبني ذلك:

اجلدول رقم )2(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتح�صيل الطلبة على الختبار

ككل، ح�صب طريقة التدري�ض واجلن�ض

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�صطريقة التدري�س

الطريقة العتيادية

3027.006.64ذكر

3028.275.03اأنثى

6027.635.87الكلي

التمثيل امل�سرحي

3033.933.81ذكر

3037.402.04اأنثى

6035.673.50الكلي

الكلي

6030.476.40ذكر

6032.835.97اأنثى

12031.656.28الكلي

يتبني من اجلدول رقم )2( وجـ�د فـروق ظاهرية بني املت��سطات احل�سابية اخلا�سة باختبار 

التباين  اإجراء حتليل  الظاهرية، مت  الفروق  التحقق من دللـة هذه  التح�سيل ككـل وبهـدف 

التدري�س  طريقة  ح�سب  ككل  التح�سيلي  الختبار  على   (ANOVA  Way  Tow( الثنائي 

واجلن�س والتفاعل بينهما، كما ه� مبني يف اجلدول رقم )3(.

اجلدول رقم )3(

نتائج حتليل التباين الثنائي لالختبار التح�صيلي ككل ح�صب طريقة 

التدري�ض واجلن�ض والتفاعل بينهما

م�شدر التباين
جمموع 

املربعات

درجة 

احلرية

متو�شط 

املربعات

قيمة ف 

املح�شوبة

الداللة 

االإح�سائية

الداللة 

العملية

0.0000.431*1936.03311936.03387.969طريقة التدري�س

0.0070.062*168.0331168.0337.635اجلن�س

36.300136.3001.6490.2020.014طريقة التدري�س × اجلن�س

2552.93311622.008اخلطاأ

4693.300119الكلي

)α ≥ 0.05( دال اإح�سائيا عند م�ستوى دللة *

 α( الدللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  )3( وج�د  رقم  اجلدول  من  يتبني 

التدري�س،  التح�سيلي ككل يعزى ملتغري طريقة  الطلبة على الختبار  0.05 ≤( يف حت�سيل 

بلغ  ح�سابي  مبت��سط  امل�رشحي،  التمثيل  طريقة  با�ستخدام  در�س�ا  الذين  الطلبة  ول�سالح 
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)35.67(، مقابل مت��سط ح�سابي بلغ )27.63( للطلبة الذين در�س�ا با�ستخدام الطريقة 114

العتيادية. كما ت�سري الدللة العملية اإىل اأن )43.1 %( من التباين يف حت�سيل الطلبة فـي مادة 

الدرا�سات الجتماعية عائد للتباين يف طريقة التدري�س.

اإح�سـائية عند م�ست�ى  فـروق ذات دللـة  اأي�سًا وج�د  يتبني من اجلدول رقم )3(  كما 

ول�سالح  اجلن�س،  ملتغري  يعزى  الختبار ككل  على  الطلبة  )α ≥ 0.05( يف حت�سيل  دللة 

الإناث مبت��سط ح�سابي قدره )32.83(، مقابل مت��سط ح�سابي قدره )30.47( للذك�ر. 

كما تبني الدللة العملية اأن )7%( من التباين يف حت�سيل الطلبة يف مادة الدرا�سات الجتماعية 

عائد للتباين يف متغري اجلن�س.

 )α ≥ 0.05( عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى )ويبني اجلدول رقم )3

يف حت�سيل الطلبة على الختبار ككل يعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.

ثانيًا: عر�ض النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الثاين

 )0.05 ≥ α( الذي ين�س علـى هـل ت�جد فروق ذات دللـة اإح�سائية عند م�ست�ى دللة

املادة ككل  نح�  �سلطنة عمان  الأ�سا�سي يف  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  اجتاهات  مت��سطات  يف 

تعزى ملتغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  ا�ستخراج  مت  ال�س�ؤال،  هذا  عن  لالإجابة 

التدري�س واجلن�س  املادة ككل، ح�سب طريقة  الجتاه نح�  مقيا�س  الطلبة على  ل�ستجابات 

والتفاعل بينهما، واجلدول رقم )4( يبني ذلك:

اجلدول رقم )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات الطلبة على مقيا�ض

الجتاه نحو املادة وفق متغري طريقة التدري�ض واجلن�ض

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�صطريقة التدري�س

الطريقة العتيادية

301.870.12ذكر

302.180.30اأنثى

602.020.28الكلي

التمثيل امل�سرحي

302.250.06ذكر

302.600.20اأنثى

602.420.23الكلي

الكلي

602.060.21ذكر

602.390.33اأنثى

1202.220.32الكلي

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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اخلا�سة  احل�سابية  املت��سطات  بني  ظاهرية  فروق  وج�د   )4( رقم  اجلدول  من  يتبني 

با�ستجابات الطلبة على مقيا�س الجتاه نح� املادة. وبهدف التحقق من دللة هذه الفروق 

الظاهرية، مت اإجراء حتليل التباين الثنائي )ANOVA Way Tow) على مقيا�س الجتاه نح� 

املادة وفق متغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما، كما يف اجلدول رقم )5(.

اجلدول رقم )5(

نتائج حتليل التباين الثنائي ل�صتجابات الطلبة على مقيا�ض الجتاه نحو املادة

وفق متغري طريقة التدري�ض واجلن�ض والتفاعل بينهما

م�شدر التباين
جمموع 

املربعات

درجة 

احلرية

متو�شط 

املربعات

قيمة ف 

املح�شوبة

الداللة 

االإح�سائية

الداللة 

العملية

0.0000.531*4.80014.800131.243طريقة التدري�س

0.0000.433*3.23413.23488.427اجلن�س

0.00810.0080.2280.6340.002طريقة التدري�س × اجلن�س

4.2431160.037اخلطاأ

12.28492119الكلي

)α ≥ 0.05( ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية *

الدللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وج�د   )5( رقم  اجلدول  من  يتبني 

الإح�سائية )α ≤ 0.05( يف ال�ستجابات على مقيا�س الجتاه نح� املادة يعزى ملتغري طريقة 

التدري�س، ول�سالح الطلبة الذين در�س�ا با�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي، مبت��سط ح�سابي 

بلغ )2.42(، مقابل مت��سط ح�سابي بلغ )2.02( للطلبة الذين در�س�ا با�ستخدام الطريقة 

العتيادية. كما تبني الدللة العملية اأن )53.1%( من التباين يف اجتاه الطلبة نح� املادة عائد 

للتباين يف طريقة التدري�س.

الدللة            اإح�سائية عند م�ست�ى  اأي�سًا وج�د فروق ذات دللة  وي��سح اجلدول رقم )5( 

)α ≥ 0.05( يف ال�ستجابات على مقيا�س الجتاه نح� املادة يعزى ملتغري اجلن�س، ول�سالح 

الإناث مبت��سط ح�سابي بلغ )2.39(، مقابل مت��سط ح�سابي بلغ )2.06( للذك�ر. كما 

التباين يف اجتاه الطلبة نح� املادة عائد للتباين يف  اأن )43.3%( من  ت��سح الدللة العملية 

متغري اجلن�س.

كما يتبني من اجلدول )5( عدم وج�د فروق ذات دللـة اإح�سائيـة عند م�ستـ�ى الدللـة 

)α ≥ 0.05( يف ا�ستجابات الطلبة على مقيا�س الجتاه نح� املادة يعزى للتفاعل بني طريقة 

التدري�س واجلن�س.
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مناق�صة نتائج الدرا�صة 116

ك�سفت نتائج البحث التـي ت��سحها اجلـداول )2( و)3( و)4( و)5( عن وجـ�د فروق 

دالة اإح�سائيًا بني طلبة املجم�عـة ال�سابطـة الـذين در�سـ�ا با�ستخدام الطريقة العتيادية، وبني 

طلبة املجم�عة التجريبية الذين در�س�ا با�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي يف تنمية التح�سيل 

الدرا�سي، وكان ذلك ل�سالح طلبة املجم�عة التجريبية الذين در�س�ا با�ستخدام طريقة التمثيل 

امل�رشحي، وقد اتفقت نتائج هذا البحث مـع تلك النتائـج التـي ت��سلت اإليها درا�سة كل من: 

 ;2000, Harvey & Tony القاع�د وع�ين، 1996؛ الغ�ل، 1997؛ مف�سي، 2000؛(

 . )Fernsler, 2003; Pardum, 2004
با�ستخدام طريقة  الذين در�س�ا  التجريبية  املجم�عة  تف�ق طلبة  النتائج عن  كما ك�سفت 

التمثيل امل�رشحي مقارنة بطلبة املجم�عة ال�سابطة الذين در�س�ا با�ستخدام الطريقة العتيادية 

يف تنمية الجتاه نح� املادة الدرا�سية، وبهذا تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كل من: 

)القاع�د وع�ين، 1996؛ عفانة والل�اح، 2008(، التي بينت اأن هناك اأثراً داًل اإح�سائيًا 

يف تنمية اجتاهات الطلبة يع�د اإىل طريقة التمثيل امل�رشحي. 

وعم�مًا ميكن اأن تعزى فاعلية طريقة التمثيل امل�رشحي يف تنمية التح�سيل الدرا�سي والجتاه 

نح� مادة الدرا�سات الجتماعية اإىل �سبب اأو اأكرث من الأ�سباب الآتية: 

1- عامل اجلدية والجنذاب الذي متيزت به طريقة التمثيـل امل�رشحـي، اإذ �ساهمت يف زيادة 

ثمَّ الحتفاظ بها م�ستقباًل، وي�ؤكد ذلك كل من  الدرا�سية، ومن  املتعلم واملادة  التفاعل بني 

)هيالت، 2006؛ Morris, 2001؛  Sherwin, 2006(، ل �سيما اأن الطالـب الُعمانـي غري 

معتـاد علـى التعلم وفق طريقة التمثيل امل�رشحي. 

2- ما تتميز به طريقة التمثيل امل�رشحي من قدرة عالية على ربط العملية التعليمية / التعلمية 

باملمار�سة العملية، التي حت�ل اخلربة املعن�ية اإىل عمليات حم�س��سة، ب�سكل ي�سهم يف بقاء اأثر 

التعلم ملدة اأط�ل، والقدرة على ت�ظيفه لفرتة زمنية اأط�ل، وي�ؤكد ذلك كل من: )القاع�د 

.)Sharpe, 2001 وع�ين، 1996؛

جتعله  اإذ  التعليمية،  العملية  يف  املتعلم  دور  تفعيل  على  امل�رشحي  التمثيل  طريقة  قدرة   -3

مركز الهتمام، وحم�ره الأ�سا�سي، مما يعني م�ساركته يف عملية التعلم يف و�سط ترب�ي يت�سم 

باملرح وال�ستمتاع، وي�ؤكد ذلك ما ت��سل اإليه )هيالت، 2006؛ عفانة والل�اح، 2008؛ 

.)Sharpe, 2001
4- تتميز طريقـة التمثيل امل�رشحـي بقـدرة عالية علـى حتـ�يل غرفة ال�سف اإىل م�رشٍح ترب�ي 

د. �صعود النبهاين فعالية ا�صتخدام طريقة التمثيل امل�صرحي يف تدري�ض
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

التي  املعارف  الكثري من  يك�سبه  ثمَّ  التعلم، ومن  لعمليـة  وي�س�قـه  الطالـب  م�سغر، يجذب 

     .(Plastow, 1996; Shurgot & Owens, 2005 ( :تنميه علميًا، وي�ؤيد ذلك كل من

5- اإ�سهام طريقة التمثيل امل�رشحـي وبفعـالية فـي اإك�سـاب املتعلم امل�سامني املعرفية واملهارية 

النم�  حتقيق  ي�سمن  ب�سكل  ومي�سـر،  �سـهل  باأ�سلـ�ب  الرتبـ�ي  للمنهـاج  وال�جدانية 

اأكده  النف�سية والجتماعيـة والعلمية، وهذا ما  اإ�سباع حاجاتـه  املتكامل للمتعلم من خالل 

 .(Tomlinson, 2001(
طلبة  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وج�د  الثنائي  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرت  كما 

املجم�عة التجريبية يف تنمية التح�سيل الدرا�سي والجتاه نح� املادة وفق متغري اجلن�س ل�سالح 

الإناث، ويعزو الباحث ذلك اإىل �سبب اأو اأكرث من الأ�سباب الآتية: 

1- ما تتميز به الطالبات من قدرات عالية يف ا�ستخدام ال�س�ت وحركات اجل�سم وتعابري 

  .(Chambers, 2007( ال�جه مقارنة بالطلبة الذك�ر، وي�ؤكد ذلك ما اأ�سار اإليه

 Sharpe,( ذلك  وي�ؤيد  التعبري،  على  وقدرتهن  الإناث،  لدى  العالية  اللفظية  الطالقة   -2

2001). ل�سيما اأن طريقة التمثيل امل�رشحي تق�م يف اأ�سا�سها على املحادثة، وتعتمد الطالقة 
والقدرة على التعبري. 

3- تنا�سب طريقة التمثيل امل�رشحي مع مي�ل الطالبات نح� اللعب، ونزوعهن نح� اخلروج 

من التقليدية يف التعلم )عفانة والل�اح، 2008(.  

4- طابع الهتمام ال�سديد الذي تتميز به املعلمات مقارنة باملعلمني، الذي انعك�س اإيجابيًا 

على الطالبات، ل�سيما يف تطبيق كل ما ه� اإيجابي وجديد، ويدلل على ذلك ما اأو�سحه 

حظيت  فقد  الطالبات،  على  جديدة  امل�رشحي  التمثيل  طريقة  ولك�ن   .)2002( النقيب، 

باهتمام املعلمة وت�سجيع الطالبات على التعلم والفهم وفقها.

تو�صيات الدرا�صة 

يف �س�ء نتائج الدرا�سة احلالية، ي��سي الباحث مبا ياأتي:

مبختلف  الجتماعية  الدرا�سات  تدري�س  يف  امل�رشحي  التمثيل  طريقة  ا�ستخدام  تفعيل   -

ال�سف�ف الدرا�سية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي. 

ال�سفية  التعليمية يف امل�اقف  اأن�اع خمتلفة من امل�رشحيات  ا�ستخدام  التاأكيد على �رشورة   -

مثل: )متثيل الأدوار، وامل�اقف التمثيلية، وامل�سكالت الجتماعية، وال�ستعرا�س التاريخي، 

وم�رشح الدمى والعرائ�س، وغريها(. 
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التعليم 118 مرحلة  الجتماعية يف  الدرا�سات  ملعلمي  تدريبية  دورات وور�س  بعقد  الهتمام   -

الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ح�ل التدري�س با�ستخدام طريقة التمثيل امل�رشحي. 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها 

كم�صببات للعنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية: 

درا�صة م�صحية ارتباطية 

د. �صفاء نعمة ال�صويحات

كلية العلوم الطبيعية 

اجلامعة الأملانية الأردنية عمان- الأردن
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د. �صفاء ال�صويحات

درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها كم�صببات للعنف 

الطالبي يف اجلامعات الأردنية: درا�صة م�صحية ارتباطية

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/3/28م                       * تاريخ قبوله للن�رش: 2009/12/23م

درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها

د. �صفاء نعمة ال�صويحات

كلية العلوم الطبيعية 

اجلامعة الأملانية الأردنية عمان- الأردن

امللخ�ض

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل درجة تقدير طلبة اجلامعات الأردنية لأهمية م�سببات 

العنف الطالبي ذات العالقة ببيئة اجلامعات الأردنية و�سيا�ساتها واإداراتها، مت اإعداد اأداة 

خا�سة للدرا�سة، وتطبيقها على عينة ع�سوائية بلغت 2100 طالٍب وطالبة من امللتحقني 

بالدرا�سة يف جميع اجلامعات الأردنية يف العام الدرا�سي 2008-2007 . 

اأظهرت نتائج التحليل الإح�سائي ما ياأتي:

1- اأن اأعلى درجات الأهمية كانت للم�سببات الآتية على التوايل: “عدم امل�ساواة يف تطبيق 

“�سيا�سة القبول التي  التعليمات اجلامعية”، و“قلة فر�ض اللتقاء بعمداء �سئون الطلبة”، 

ت�سطر الطلبة لاللتحاق بتخ�س�سات ل يرغبون يف درا�ستها”. 

2- كما تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا تبعا لنوع اجلامعة ) حكومية/

ملوقع  تبعا  فروق  وجود  اإىل  النتائج  ت�رش  ومل  العقوبات،  بنظام  الطلبة  ومعرفة  خا�سة( 

اجلامعة. 

اجلامعات  �سيا�سيات  اجلامعية،  البيئة  الأردنية،  اجلامعات  طلبة  العنف،  املفتاحية:  الكلمات 

واإداراتها.
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Importance Degree of University Environment, Policies
and Management as Violence Causes in Jordanian 

Universities Students: Correlated Survey

Abstract

This study aimed to identify the degree of importance degree of: university 
environment, policies and management as causes of violence from students’ 
point of in Jordanian universities. A special questionnaire was prepared and 
applied on a random sample of 2100 attendants for the academic year 2007-
2008 in all Jordanian universities .Statistical analysis results were represented  
below:
1. The most causes of student’s violence degree were:  Absence equality in ap-
plying university laws and rules, university’s acceptance policy that restricts 
student’s academic field and, lack of proper interaction with the deanship 
councilors. 
2. The results varied depending on the type of the university (Public/ Private(, 
and the student’s awareness of punishment rules, and no variations depending 
on the location of the university were extant.

Key words: violence, Jordanian universities students, university environment, uni-
versity policies and management.

Dr. Safa N. AL-Shweihat 
School of Applied Natural Sciences

German-Jordanian University
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د. �صفاء ال�صويحات

درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها كم�صببات للعنف 

الطالبي يف اجلامعات الأردنية: درا�صة م�صحية ارتباطية

درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها

د. �صفاء نعمة ال�صويحات

كلية العلوم الطبيعية 

اجلامعة الأملانية الأردنية عمان- الأردن

املقدمة

اأهم ما مييز عمل امل�ؤ�س�سات الرتب�ية عن غريها من م�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى التاأكيد على 

احلرية والتفكري امل�ستقل والقدرة على املخالفة يف الراأي والبحث عن احلقيقة والإ�سافة اإليها 

واللتزام بد�ست�ر خلقي يحكم عمليات البحث والدرا�سة. ومن امل�ؤكد اأن النظام الرتب�ي 

كفيل بتغيري �سكل اأي جمتمع وتط�يره، ولكن احلقيقة اأن مهمته يف جمتمع ت�س�ده التحديات 

اآثاره وتداعياته ال�سلبية  املختلفة هي حمايته والإبقاء عليه ومن امل�ؤكد اأن لل�سل�ك العدواين 

على جميع اأطراف العملية التعليمية وعلى حق الطالب يف التعلم يف مناخ اآمن بال خ�ف.

وبدخ�ل الربع الأخري من القرن الع�رشين، ل�حظ اأن هناك ازدياًدا ملح�ًظا ملمار�سة اأن�اع 

تكرار  اأن دللت  امل�ؤكد  الأردنية. ومن  اجلامعات  فئة من طلبة  قبل  العنف من  خمتلفة من 

العنف املرتكب من قبل الطالب وا�ستمرار ذلك، دليل على بدايات م�سكلة اأمنية واجتماعية 

الأردنية  اجلامعات  اأن  اإىل  الأردن  القرار يف  الأفراد و�سناع  لدى  متزايدة  قناعات  �سكلت 

تعاين من م�سكالت �سبابية متن�عة وهي اإىل حد ما مقلقة وت�ستدعي التدخل من قبل الباحثني 

واأ�سحاب ال�ساأن يف اجلامعات واملجتمع .

يف حني مييل عدد من املفكرين الجتماعيني اإىل ح�رش العنف يف اإطار الأفعال الفيزيقية 

التي ت�ؤدي اإىل اأ�رشار مادية يف الأ�سخا�س اأو املمتلكات، مييل بع�سهم الآخر لعتبار العنف 

خا�سية من خ�سائ�س الن�ع الإن�ساين متاأ�سلة يف طبيعته البي�ل�جية، وهناك فريق ثالث ينظر 

)كال�سرت،  اأخرى  ثقافات  وتقاومه  الثقافات  بع�س  ت�سجعه  خا�سية ثقافية  اأنه  على  للعنف 

وغ��سيه ، 1985(. 

الآخر  حرية  يف  خطرياً  تدخاًل  ميثل  فعل  كل  باعتباره  للعنف  ينظر  اأخرى  ناحية  ومن 

وحرمانه من التفكري والراأي والتقرير، وحت�يل الآخر اإىل و�سيلة اأو اأداة لتحقيق اأهدافه دون 
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اأن يعامله كع�س� حر كفء )زحالوي، 1985(. ومهما تعددت وجهات النظر يف تعريف 

مفه�م العنف ، اإل اأن اجلميع يقرُّ على اأنه �سل�ك ل عقالين، م�ؤٍذ، غري مت�سامح. 

ويرى ديب�را )Deborah, 1997) اأن العنف املدر�سي ومن ثم العنف بني طالب اجلامعة 

يك�ن نتيجة ات�سال معقد بني العديد من ع�امل املخاطرة، ول ي�جد عامل واحد ي�ؤثر ب�سكل 

تام يف �سل�ك الطالب، فكل عامل له القدرة على امل�ساركة يف �سل�ك العنف �س�اء كان هذا 

اأكدت  املدر�سية. و  اأو  الأ�رشية  البيئة  اإىل  اأو منتمًيا  اقت�ساديا  اأو  اأو اجتماعيا  العامل �سخ�سيا 

ال�سخ�سية  �سمات  بني  عالقة  على وج�د   (Tania, et al., 2003( واآخرين  )تانيا(  درا�سة 

 Chappell,( ورفاقه  )�سابيل(  ي�ؤكد  العنف  تداعيات  وعن  املدار�س.  يف  ال�سغب  و�سل�ك 

ل�سل�ك  Bulling  بني طالب الكليات واأ�ساتذتهم ميثل امتداداً  اأن ال�سغب   )et al., 2004
ال�سغب يف املرحلة الثان�ية وما قبلها، واأن لـه انعكا�ساته ال�سلبية على ال�سحة النف�سية للطالب 

على املدى البعيد، وه� ما يعنى فيما بعد ارتباط العنف ب�سمات �سخ�سية الطالب. ويتعر�س 

طالب اجلامعة اإىل اأن�اع �ستى من العدوان والعنف التي يك�ن لها نتائج �سلبية ج�سميًا وانفعاليًا 

واجتماعيًا واأكادمييًا، حيث تعر�س كلية �سنى Suny يف بروكب�رت Brockport يف تقريرها 

ال�سادر يف ي�ني� 2005 قائمة من ال�سل�كيات العدوانية التي متار�س يف حرم اجلامعة ت�سمل 

ما يلي: �سفع ، و�رشب، وم�سك، ودفع �سخ�س ما، والت�سبب يف حدوث جروح ج�سدية 

ل�سخ�س اآخر اغت�ساب فرد، واختطاف فرد، والقتل، وتهديد �سخ�س ما اأو عائلته اأو �رشكاوؤه، 

والأ�رشار العمد اأو حتطيم اأو تهديد بال�رشب، اأو التهديد با�ستخدام ر�سائل الهاتف SMS اأو 

ر�سائل الربيد الإلكرتوين، اأو التخ�يف اأو اإجبار اأحد العاملني اأو الطالب على ممار�سة اأفعال 

خاطئة ت�ؤثر يف م�سالح الكلية، واملتابعة املتكررة وامل�ستمرة واخلبيثة ل�سخ�س اآخر ت�ؤدى اإىل 

�سع�ره باخل�ف، اأو الإ�ساءة اللفظية وامل�سايقة، اأو ارتكاب اأفعال مرتبطة بالتحر�س والإ�ساءة 

اأو ال�ستخدام  اأو ت�ؤذي ملكيته والمتالك  اآخر  اأو ممار�سة �سل�كيات جترح �سخ�سا  اجلن�سية 

غري امل�رشوع وغري املالئم لالأ�سلحة النارية اأو اأي اأدوات اأخرى تعد خطرا يف حرم اجلامعة. 

العنف  اإّن تقديرات �سل�كيات  الق�ل  العنف ميكن  )Suny, 2005). وح�ل حجم م�سكلة 
البيانات  العنف وطرق جمع  امل�ستخدمة مل�سطلح  التعريفات  بتباين  تتبتني  اجلامعة  يف حرم 

ومناهج البحث امل�ستخدمة، وعلى اأح�سن الظروف وطبقًا لتقرير �سحايا العنف من طالب 

اجلامعة الذي اأعده كلٌّ من ب�م، وكالو�س )Baum & Klaus, 2005) يف وا�سنطن عن الفرتة 

التي امتدت من عام 1995 حتى عام 2002 من اأن اأعداد الطالب ال�سحايا الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 18- 24 �سنة تقرتب من ن�سف ملي�ن طالب �سن�يًا )479 األف( وعلى الرغم 

اأقل من معدله بني غري  ال�سبع كان  ال�سن�ات  الطالب خالل هذه  العنف بني  اأن معدل  من 
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ل�سبع وثالثني   (Akiba, 2002( اإكيبا  اأجراه  اإح�ساء  بامل�سكلة ففي  اهتمامها  العامل، ومدى 

على  للطالب  اللفظي  العدوان  معدل  حيث  من  الأول  املركز  يف  ا�سرتاليا  جاءت  ثقافة، 

 ،)%36.2( املتحدة  وال�ليات   ،)%40.5( الدامنارك  وتبعها   ،)%45.7( بن�سبة  املعلمني 

البدين فقد  العدوان  اأما  والك�يت )32.1%(، وني�زلندا )31.7%(، وتايالند )%30.5( 

الك�يت )22.2%(، وك�ل�مبيا )%16.7(،  ثم  الأول )%25(،  املركز  تايالند يف  جاءت 

وك�ريا )10.9%(، اإ�رشائيل )9.1%(، ورومانيا )6.3%(. ول يعنى عدم ورود م�رش وكثري 

من الدول العربية �سمن هاتني القائمتني خل�هما من العنف بني طالب املدار�س واجلامعات 

ولكنها قد تعني اأحد اأمرين الأول عدم وج�د اإح�ساءات متعلقة بامل�سكلة نظراً لتجاهلها، اأو 

اإخفاء حقيقة امل�سكلة وعدم ن�رشها. ويف درا�سة حتليلية بعن�ان “ثقافة العنف يف اليمن”. اأكد 

ال�رشبجي، )2006( وج�د جملة من الثقافات ميكن اأن ت�سكل املناخ الأمثل لتنامي العنف 

وال�سل�ك العدواين واأهمها الثقافات التي تت�سم فيها ال�سلطة بال�سخ�سنة وعدم املاأ�س�سة، التي 

ت�ستند فيها العالقات الجتماعية على اأ�س�س القرابة والنتماءات العرقية وال�ساللية والقبلية ل 

على اأ�سا�س مبداأ امل�اطنة.

والأمناط  الأ�سباب  ال�س�دانية  اجلامعات  يف  الطالبي  العنف  بعن�ان  حتليلية  درا�سة  ويف 

والنتائج بني  �سليمان ) 2006( اأن الع�امل امل�سببة للعنف مرتبطة بالعالقات الأفقية والراأ�سية 

داخل اجلامعة: عالقة الطالب مع بع�سهم ببع�س وعالقة الطالب باأجهزة اجلامعة املختلفة، 

وتتمثل هذه الع�امل يف تدنى ال�عي بكيفية اإدارة ال�رشاع، وغياب اآليات ال�رشاع الفكري 

التي تعلم الطالب كيفية عر�س الراأي وتقبل الراأي الآخر. وغياب الأجهزة النقابية للطالب 

وبخا�سة الحتادات الطالبية لفرتات ط�يلة، وغياب الأن�سطة الطالبية، والفراغ الذي يعي�سه 

و�س�ء  املنهجي،  غري  للن�ساط  املخ�س�سة  امليزانيات  �سعف  نتيجة  اجلامعة  داخل  الطالب 

املمار�سة التي ت�ساحب العملية النتخابية اخلا�سة بالأجهزة النقابية للطالب، وعدم �سماع 

اإدارات بع�س اجلامعات �س�ت الطالب، وعدم اإ�رشاكهم يف مناق�سة الق�سايا العامة للجامعة 

خا�سة تلك التي مت�س الطالب مما يدفع الطالب اإىل اإي�سال �س�تهم بطرق اأخرى غري طريق 

اأحيانا الأكادميية. احل�ار العقالين، وعدم العدل يف تطبيق النظم والل�ائح ال�سل�كية وحتى 

واأخريا عدم حما�سبة اأولئك الذين ثبت ا�سرتاكهم يف اأحداث العنف.

“دور البحث العلمي يف درا�سة العنف  ويف مراجعة علمية �س�يحات )2007( بعن�ان 

تبني   ،”)2007-1999( من  �سن�ات  ت�سع   )9( خالل  الأردنية  اجلامعات  يف  الطالبي 

فيها: قلة الدرا�سات امليدانية التي تناولت اأ�سباب العنف الطالبي ب�سكل مبا�رش، واأن تركيز 

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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املتغريات يف  بع�س  واأثر  انت�ساره،  العنف، ومدى  اأ�سكال  اإىل  التعرف  اجته نح�  الدرا�سات 

م�ست�يات امليل اإىل العنف، واأ�سكال العنف الذي تعر�س له طلبة اجلامعات اأثناء طف�لتهم، 

العنف  بدرا�سة  الهتمام  ذروة  واأن  القيمي،  وال�رشاع  الالعقالنية  بالأفكار  العنف  وعالقة 

الطالبي ميدانيا يف اجلامعات الأردنية كانت يف 2004، مع مالحظة عدم تنفيذ اأية درا�سة 

وفقا  العنف  باأ�سباب  تعلق  ما  الدرا�سات  نتائج  من  و2002(.ون�رد   2000( �سن�ات  يف 

لأهداف وت�جهات هذه الدرا�سة:

اجلامعات  طلبة  بني  الالعقالنية  الأفكار  ل�سي�ع  اأن   )2004( عامر  درا�سة  نتائج  بينت 

اأن   )2004( ومقبل  الزي�د  درا�سة  وبينت  والأرق.  والت�تر  بالغ�سب  ارتباًطا  الأردنية 

والثقافية  الجتماعية  التغريات  ب�سبب  القيمي  ال�رشاع  من  يعان�ن  الأردنية  اجلامعات  طلبة 

والقت�سادية وال�سيا�سية يف �س�ء التغريات العاملية املعا�رشة، واأن درجة اإ�سهام البيئة اجلامعية يف 

ال�رشاع القيمي عند الطالب اأكرث ما وجد يف املجال الثقايف الفكري، ثم املجال الجتماعي. 

وح�ل واقع طبيعة العالقة الرتب�ية بني طلبة اجلامعات الأردنية ومدر�سيهم، اأظهرت نتائج عدد 

من الدرا�سات اأن هناك تدنًيا يف التزام املدر�سني مبهامهم الإر�سادية والأكادميية والجتماعية 

)احل�امدة، 2003؛ العبابنة، 2007؛ �س�يحات، 2007(. واأن طبيعة املناخ الجتماعي 

وي�سكل  املت�قع  امل�ست�ى  من  اأقل  �سل�كهم  وتعديل  الطلبة  مع  املدر�سني  وتفاعل  النف�سي 

ال�رشايرة،  2006؛  2007؛املخازير،  )�س�يحات،  العنف  نح�  الطلبة  لدفع  اأر�سية خ�سبة 

2006(. كذلك بينت نتائج جمم�عة من الدرا�سات اأن تدين اللتزام بتطبيق نظام العق�بات 

1998؛  اأ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية )خم�س وحمدي وحداد،  يعّد من 

املركز  درا�سة  نتائج  اأظهرت  نف�سه  ال�سياق  ويف   .)2006 ال�رشايرة،  2003؛  احل�امدة، 

ال�طني )2005( اأن التاأثري امللح�ظ ملفاهيم املجتمع العامة من عادات وتقاليد خاطئة عامل 

م�ساعد على انتهاك بع�س احلق�ق، واأظهرت النتائج اأن هناك فج�ة معرفية بحق�ق الإن�سان 

عند طلبة اجلامعات الأردنية. يف حني اأظهرت درا�سة احل�امدة )2003( اأن ن�سبة التعدي 

على الطلبة دون مربر كانت الأكرث انت�سارا، يليها ن�سبة التعر�س املبا�رش لأن�اع التهديد ون�سبة 

امل�ساركة يف ال�سجار داخل احلرم اجلامعي، واأن الع�امل الكامنة وراء �سل�ك العنف كان من 

بينها ال�سع�ر بالكبت الزائد )76%(، والتع�سب القرابى القبلي )62.2%(، وال�سع�ر بعدم 

امل�ساواة يف تطبيق الق�انني )51.7%(، وعدم التكيف والن�سجام وال�سع�ر بالنط�اء داخل 

اجلامعة )52.2%(، وجندة الأ�سدقاء عند تعر�سهم لال�ستهزاء اأو عند العتداء )%50.2(، 

وال�سع�ر ب�قت الفراغ )42.2%(، م�سايقة الأ�ستاذ للطالب وا�ستفزازه )37.8%(. وبينت 

نتائج درا�سة العبابنة )2007( اأن من اأ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية انت�سار 
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املعي�سي 128 امل�ست�ى  تدين  عن  الناجت  والإحباط  باجلامعة،  املحيط  املجتمع  يف  العنف  مظاهر 

الربامج  خالل  من  العنف  مناذج  وم�ساهدة  اأ�رشهم،  يف  للعنف  الطلبة  وتعر�س  للطلبة، 

املعي�سي  امل�ست�ى  وارتفاع  للطلبة،  الر�سيدة  غري  ال�ستهالكية  والأمناط  وغريها،  التلفزي�نية 

يف  املت�سببة  ال�سيا�سية  الع�امل  تتمثل  ذاتها  الدرا�سة  لنتائج  ووفقا  القت�سادي.  والت�سخم 

التنظيمات  و�سعف  اجلامعة،  خارج  من  و�سيا�سية  فكرية  تيارات  بتدخل  اجلامعي  العنف 

والأحزاب ال�سيا�سية داخل اجلامعة، وتقييد حرية الطلبة وعدم ال�سماح باملظاهرات الطالبية 

اأخرى  اأ�سبابا  اأن هناك  ذاتها  الدرا�سة  الطلبة، وبينت  تعرب عن م�اقف  التي  والحتجاجات 

اأماكن  بالتجمع والكتظاظ يف  للطلبة  ال�سماح  تتعلق مب�ظفي الأمن ومنها  الطالبي  للعنف 

معينة، وغياب نظام الرقابة فيها، وال�سماح ملن لي�س لهم عمل ر�سمي بدخ�ل اجلامعة وعدم 

كفاية م�ظفي الأمن اجلامعي يف م�اجهة اأحداث العنف. اأما بخ�س��س املتغريات امل�ؤثرة يف 

�سل�ك العنف فقد دلت نتائج درا�ستني على اختالف جمالت العنف تبعا لختالف اجلامعة 

)منيزل، وعبدالرحمن، 2006(. ويف ال�سياق نف�سه اأظهرت نتائج درا�سة العبابنة )2007( 

اأن هناك اأثرا ملتغري م�قع اجلامعة يف �سل�ك العنف عند طالبها. وبينت نتائج بع�س الدرا�سات 

الطالبي  العنف  للطالب واأثره يف  الرتاكمي  املعدل  ارتباطيه بني  ال�سابقة على وج�د عالقة 

ول�سالح م�ست�ى ال�سعيف )منيزل ، وعبد الرحمن، 2006؛ احل�امدة، 2003؛ العبابنة، 

اإح�سائية  الدرا�سات على وج�د عالقة ذات دللة  من  نتائج عدد  اأجمعت  2007(. كما 

بني وقت الفراغ املتاح لطلبة كليات العل�م الإن�سانية و�سل�ك العنف الطالبي يف اجلامعات 

)خم�س واآخرين، 1998؛ الفقهاء، 2001؛ ح�امدة 2003؛ ال�سق�ر، 2005؛ املخازير، 

الدرا�سات  نتائج  دلت  كما   .)2007 العبابنة،  2006؛  وعبدالرحمن،  منيزل  2006؛ 

ال�سابقة على وج�د عالقة بني ال�سنة الدرا�سية والعنف الطالبي ول�سالح طلبة ال�سنة الثانية يف 

اأغلب الأحيان )خم�س واآخرون، 1998 ؛ احل�امدة، 2003(. 

اأن اأهم م�سببات العنف الطالبي   ويف درا�سة حديثة �س�يحات )2008( بينت نتائجها 

ذات ال�سلة بالطالب اأنف�سهم من وجهة نظرهم هي امل�سببات املتعلقة باملهارات ال�سخ�سية 

الرتب�ية  اخللفية  تلتها  الأهمية،  مرتفعة  وبدرجة  الأوىل  الرتبة  على  ح�سلت  اإذ  للطالب 

والجتماعية للطالب وبدرجة مرتفعة الأهمية اأي�سا، ويف الرتبة الثالثة ثقافة الطالب وبدرجة 

مت��سطة الأهمية. اأما املرتبة الرابعة فكانت لأ�سباب اأكادميية وبدرجة اأهمية مت��سطة. كما 

دلت نتائج الدرا�سة ذاتها على وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة تقدير اأفراد عينة 

اجلامعة،  وم�قع  اجلن�س،  ملتغري  تبعا   0.05 م�ست�ى  عند  العنف  م�سببات  لأهمية  الدرا�سة 

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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129

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ومرجعية اجلامعة )حك�مية/خا�سة(، والتخ�س�س الدرا�سي، وطريقة اختياره.

واملالحظ على العينات الطالبية التي ت�سمنتها الدرا�سات امليدانية ال�سابقة على امل�ست�ى 

الأملانية  اجلامعة  طلبة  با�ستثناء  احلك�مية.  اجلامعات  طلبة  كان على  فيها  الرتكيز  اأن  ال�طني 

من  طلبة  عيناتها  ت�سمنت  التي  الدرا�سات  يف  ندرة  جند  حني  يف  الن�ساأة(  )حديثة  الأردنية 

اإذ ا�ستثنت من عينات الدرا�سات امليدانية املنفذة طلبة كل من اجلامعات  اجلامعات اخلا�سة 

اخلا�سة التالية )البرتا، والزيت�نة، وعمان الأهلية، وجامعة الأمرية �سمية للعل�م والتكن�ل�جيا(. 

الأردنية  اجلامعات  طلبة  جلميع  �ساملة  ارتباطية  م�سحية  درا�سة  اجراء  اإىل  احلاجة  ي�ؤكد  مما 

احلك�مية واخلا�سة. 

من  البكال�ري��س  طلبة  �ستت�سمن  عينتها  اأن  ه�  الدرا�سة  هذه  �سيميز  ما  اأن  امل�ؤكد  ومن 

جميع اجلامعات الأردنية احلك�مية واخلا�سة، لدرا�سة اأثر متغري مرجعية ، لذا �ستغطي عينة 

هذه الدرا�سة طلبة جميع اجلامعات الأردنية )وعددها 22 جامعة( مما �سي�سيف التميز لهذه 

الدرا�سة بت�سمينها لعينة اأكرث �سم�ًل ومتثياًل ملجتمع الدرا�سة، ومن ثمَّ ارتفاع م�ست�ى �سدق 

تعميم نتائج هذه الدرا�سة. ونظرا لتقدير الباحثة لأهمية اطالع طلبة اجلامعات على الأنظمة 

اجلامعية ب�سكل عام و نظام العق�بات ب�سكل خا�س، �ستت�سمن هذه الدرا�سة درا�سة اإمكانية 

وج�د فروق دالة يف تقدير الطلبة لدرجة اأهمية البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها واإداراتها تبعا ملتغري 

معرفة الطالب بنظام العق�بات يف جامعته وهذا اأي�سا ما مل تتناوله الدرا�سات ال�سابقة.

م�صكلة الدرا�صة 

يف ال�قت الذي �سعت اجلامعات الأردنية ب��سفها م�ؤ�س�سات ترب�ية منذ ن�ساأتها لتكري�س 

قيم امل�اطنة ال�ساحلة والدميقراطية و نبذ العنف والعدوان والتع�سب، واعتماد احل�ار للتفاهم 

بني  العنف  اأحداث  تكرر  الأخرية  الآونة  ويف  جند  اأننا  اإل  واجلماعات،  الأفراد  بني  فيما 

الطلبة يف اجلامعات الأردنية،  وبدت اأ�سكال ممار�سة العنف املادي فيما بني طلبة اجلامعات 

الأردنية من خالل فعل ال�رشب واجلرح واإ�ساءة الآداب، اأما اأ�سكال العنف الرمزي فتعددت 

مظاهرها: كالتحر�سات املختلفة، وا�ستفحال ظاهرة الكالم النابي، وتنامي ال�سل�كيات غري 

املت�ساحمة. فما الذي يجعل اجلامعات م�رشحًا للعنف وهى التي يجب اأن تك�ن منارات للعلم 

واملعرفة واأدب احل�ار وتعليم اأ�س�س اإدارة ال�رشاع بالطرق ال�سلمية، كل هذا وغريه ه� الذي 

اإليه، والتحذير من مغبته، ومن ثمَّ قرع ناق��س اخلطر على املنحى الالترب�ي  التنبيه  وجب 

الذي غدت تعرفه الكثري من م�ؤ�س�ساتنا التعليمية.
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اأهداف الدرا�صة 130

هدفت هذه الدرا�سة وب�سكل عام اإىل الك�سف عن تقدير طلبة البكال�ري��س يف اجلامعات 

الأردنية لدرجة اأهمية البيئة اجلامعية، و�سيا�ساتها واإداراتها كم�سببات للعنف بني الطلبة يف 

اجلامعات، وهل يختلف تقدير الطلبة لدرجة الأهمية تبعا ملتغريات الدرا�سة: مرجعية اجلامعة 

)ال�سمال/واجلن�ب، وال��سط(. ومعرفة  اململكة  )حك�مية/خا�سة(، وم�قعها وفقا لأقاليم 

الطالب بنظام العق�بات يف جامعته.

اأ�صئلة الدرا�صة

1- ما اأ�سباب العنف الطالبي ذات ال�سلة بالبيئة اجلامعية من وجهة نظر الطلبة يف اجلامعات 

الأردنية ؟

طلبة  نظر  من وجهة  واإداراتها  اجلامعة  ب�سيا�سة  ال�سلة  ذات  الطالبي  العنف  اأ�سباب  ما   -2

اجلامعات الأردنية؟

3- هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف يف 

)حك�مية/ اجلامعة  ملرجعية  تبعا  واإداراتها(  اجلامعة  و�سيا�سة  اجلامعية  )البيئة  الدرا�سة  جمايل 

خا�سة(، م�قعها وفقا لأقاليم اململكة )ال�سمال/واجلن�ب، وال��سط(. ومعرفة الطالب بنظام 

العق�بات يف جامعته.

اأهمية الدرا�صة 

)عنف  جمالته  �ستى  يف  »العنف«  وحتليل  درا�سة  على  النكباب  اأهمية  من  الرغم  على 

فاإن  العامل ...(،  العمل �سد  املراأة، عنف الآباء �سد الأطفال، عنف �ساحب  الرجل �سد 

ما ميار�س من عنف يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية مل ينل احلظ الكايف من الدرا�سة والتحليل، ومن 

العايل،  التعليم  وزارة  يف  القرار  اأ�سحاب  من  املعنيني  تفيد  اأن  الدرا�سة  هذه  لنتائج  املت�قع 

هيئة  واأع�ساء  اجلامعات  روؤ�ساء  من  الأردنية،  اجلامعات  ل�اء  حتت  ين�س�ون  الذين  وجميع 

هذه  نتائج  ت�ظيف  وميكن  اأنف�سهم،  والطلبة  والإداريني  الطلبة،  �سئ�ن  وعمداء  التدري�س، 

الدرا�سة لأغرا�س احلد من انت�سار ظاهرة العنف، والعمل على ت�فري بيئة تعليمية اآمنة ت�فر 

للطلبة حقهم يف التعلم �سمن اأج�اء م�ستقرة مفعمة بالأمن وال�سالم الجتماعي.

حمددات الدرا�صة

من  البكال�ري��س  الدرا�سة من طلبة  عينة  اأفراد  تقدير  بنتائج  الدرا�سة  نتائج هذه  تتحدد   

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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131

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

خمتلف التخ�س�سات وخمتلف امل�ست�يات الدرا�سية، من جميع اجلامعات الأردنية يف الف�سل 

الدرا�سي ال�سيفي من العام الدرا�سي 2008-2009 وي�ستثنى من الدرا�سة طلبة الدرا�سات 

اأهمية  درجة  على  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتقت�رش  والدكت�راه،  املاج�ستري  م�ست�ى  من  العليا 

الع�امل امل�سببة للعنف فيما بني طلبة اجلامعات الأردنية ذات العالقة بالبيئة اجلامعية و�سيا�سة 

اجلامعة واإداراتها من وجهة نظر الطلبة فقط.

م�صطلحات الدرا�صة

العنف: يف مراجعة علمية اأعدها  اأ�سهب�ن )2007( ح�ل العنف جاء فيها: يعرف جميل 

�سليبا، يف معجمه ال�سهري: املعجم الفل�سفي، العنف بك�نه فعل م�ساد للرفق، ومرادف لل�سدة 

والق�س�ة. والعنيف )Violent) ه� املت�سف بالعنف. والعنيف ه� الق�ي الذي ت�ستد �س�رته 

بازدياد امل�انع التي تعرت�س �سبيله. والعنيف من الرجال ه� الذي ل يعامل غريه بالرفق، ول 

تعرف الرحمة �سبياًل اإىل قلبه. اأما يف معجم قام��س علم الجتماع، فاإن العنف يظهر عندما 

يك�ن ثمة فقدان لل�عي لدى اأفراد معينني اأو يف جماعات ناق�سة املجتمعية. وبهذه ال�سفة 

ميكن و�سفه بال�سل�ك الالعقالين. يف حني يرى )ب�ل ف�لكي( يف قام��سه الرتب�ي اأن العنف 

ه� اللج�ء غري امل�رشوع اإىل الق�ة، �س�اء للدفاع عن حق�ق الفرد، اأو عن حق�ق الغري “كما 

اأن العنف ل يبدو بحدة اإل يف وج�د الفرد/املراهق يف جمم�عة ما”. اأما )اأندري للند( فقد 

اأو عن كلمة  “فعل،  باأنه عبارة عن  اأحد جزئياته املهمة،  ركز على حتديد مفه�م العنف يف 

عنيفة”. وهذا ما يدخل يف نطاق العنف الرمزي. فاأول �سل�ك عنيف ه� الذي يبتدئ بالكالم 

ثم ينتهي بالفعل. 

البناء يف  اأكرث من  ويق�سد بالعنف يف هذه الدرا�سة اإحدى الق�ى التي تعمل على الهدم 

م�اقف  تثريه  و  متعددة  ع�امل  ت�سببه  انفعال  والعنف  ومن�ها،  الإن�سانية  ال�سخ�سية  تك�ين 

خمتلفة، ي�ؤدي بالفرد اإىل ارتكاب اأفعال م�ؤذية يف حق الآخرين ويف حق ذاته اأحيانًا اأخرى، 

ويظهر العنف يف اأ�سكاله املادية التي تتمثل يف الإيذاء اجل�سدي والأفعال الفيزيقية التي ت�ؤدي 

اإىل اأ�رشار مادية يف الأ�سخا�س اأو املمتلكات، كما يظهر العنف يف الأ�رشار املعن�ية و تتمثل 

يف الإيذاء النف�سي والتدخل يف حرية الآخر وحرمانه من التفكري والراأي والتقرير.

اجلامعية  بالبيئة  العالقة  ذات  الدرا�سة،  اأداة  يف  املت�سمنة  الع�امل  جمم�عة  العنف:  م�صببات 

و�سيا�ساتها واإداراتها،  والتي من �ساأنها ت�سكيل اأر�سية خ�سبة لتنامي الغ�سب والنفعال وتدفع 

الطلبة  جتاه  وج�سديا  نف�سيا  امل�ؤذي  العدواين  ال�سل�ك  اإىل  و�س�ل  امل�ساجرات  اإىل  بالطالب 

الآخرين ، و/ اأو التعدي بالتخريب والتك�سري واإتالف املمتلكات العامة داخل حرم اجلامعة. 
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اأداة 132 املت�سمنة يف  امل�سببات  اأهمية  الدرا�سة ح�ل  عينة  اأفراد  اتفاق  درجة  الأهمية:   درجة 

لتنامي  خ�سبة  بيئة  واإداراتها  و�سيا�ساتها  اجلامعية  البيئة  من  جتعل  ع�امل  ب��سفها  الدرا�سة 

ال�سل�ك العدواين بني الطلبة، ولأغرا�س التحليل الإح�سائي اأعطيت الإجابة “م�افق ب�سدة” 

والإجابة  درجات   3 متاأكد”  “غري  والإجابة  درجات   4 “م�افق”  والإجابة  درجات   5

“غري م�افق” درجتني والإجابة “غري م�افق ب�سدة” درجة واحدة. وقد اعتمد املعيار الآتي 
لتحديد درجة اأهمية الأ�سباب ح�سب املت��سطات احل�سابية للفقرات واملجالت: املت��سطات 

مت��سطة. اأهمية  ذات   )3.66-2.34( مرتفعة.املت��سطات  اأهمية  ذات   ،)5-3.67(

املت��سطات )1-2.33( ذات اأهمية متدنية.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة 

املنهج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة ه� املنهج امل�سحي الرتباطي.

متغريات الدرا�صة

املتغري التابع: الع�امل امل�سببة للعنف الطالبي .

املتغريات امل�ستقلة: مرجعية اجلامعة )حك�مية/خا�سة(، وم�قع اجلامعة وفقا لأقاليم اململكة 

ال�سمال/واجلن�ب، وال��سط(. ومعرفة الطالب بنظام العق�بات يف جامعته ) نعم، ل(.

جمتمع الدرا�صة وعينتها

واخلا�سة  احلك�مية  الأردنية  اجلامعات  البكال�ري��س يف  طلبة  الدرا�سة من  تك�ن جمتمع 

 21 يف  وطالبة  طالبا   )209312( عددهم  والبالغ  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  امل�زعني 

جامعة، وفقا لإح�سائيات وزارة التعليم العايل لأعداد طلبة البكال�ري��س امللتحقني بالدرا�سة 

وطالبة  طالٍب   )2100( من  الدرا�سة  عينة  وتك�نت   .2008/2007 الدرا�سي  العام  يف 

امل�ست�يات  التخ�س�سات، ومن خمتلف  الدرا�سة، من خمتلف  )1%( من جمتمع  يعادل  ما  اأي 

الدرا�سية يف اجلامعات الأردنية احلك�مية واخلا�سة امل�زعني يف خمتلف اأقاليم اململكة )ال�سمال 

واجلن�ب وال��سط( من )21( جامعة مت اختيارهم بالطريقة العنق�دية ب�اقع )100( طالٍب 

وطالبة من كل جامعة مت اختيارهم من ال�سعب الدرا�سية التي يدر�س طالبها متطلب جامعة 

على  الدرا�سة  ملتغريات  وفقا  العينة  اأفراد  ت�زع  وقد  هذا  العينة.  اختيار  يف  التن�ع  ل�سمان 

النح� الآتي: ن�ع اجلامعة )1000 طالب وطالبة من اجلامعات احلك�مية، و11000 من 

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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اجلامعات اخلا�سة(. وم�قع اجلامعة بالن�سبة لأقاليم اململكة )600 فرد من اأفراد عينة الدرا�سة 

من جامعات ال�سمال و1200 من جامعات ال��سط و300 من جامعات اجلن�ب( ومعرفة 

الطالب بنظام العق�بات )يعرف 1155 ، ل يعرف 931، والباقي غري معروف 14(.

اأداة الدرا�صة

اأعدت الباحثة ا�ستبانة خا�سة للدرا�سة مك�نة من29 فقرة م�زعة )ب�اقع 18 فقرة لع�امل 

الدرا�سة يف �س�رتها  اأداة  واإداراتها(، وجاءت  ل�سيا�سة اجلامعة  فقرات   10 البيئة اجلامعية، 

النهائية مك�نة من اأربعة اأجزاء: خ�س�س اجلزء الأول للتعريف بالدرا�سة واجلزء الثاين للبيانات 

ال�سخ�سية، وخ�س�س اجلزء الثالث لإر�ساد الطلبة لكيفية الإجابة عن فقرات ال�ستبانة يف حني 

ت�سمن اجلزء الأخري فقرات الدرا�سة. وللتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها ، مت عر�سها 

على جلنة حتكيم تاألفت من )10( من الأ�ساتذة املتخ�س�سني من خمتلف اجلامعات الأردنية ومت 

الأخذ مبالحظاتهم من حيث ا�ستبعاد بع�س الفقرات واإ�سافة فقرات اأخرى. كما مت احت�ساب 

معامل ثبات الت�ساق الداخلي ملجالت الدرا�سة ككل، وبلغ معامل الثبات الكلي للمقيا�س 

وح�سلت   0.88 ثبات  معامل  على  اجلامعية  البيئة  جمال  ح�سل  اإذ   60.8 الفا(  )كرونباخ 

�سيا�سة اجلامعة واإدارتها على 0.84. واعتربت هذه القيم مقب�لة لتحقيق اأهداف الدرا�سة.

الأ�صاليب الإح�صائية

مت احت�ساب اأ�ساليب الإح�ساء ال��سفي الآتية: التكرارات، والن�سب املئ�ية ، واملت��سطات 

احل�سابية، والنحرافات املعيارية(، كما مت ا�ستخدام اختبار ت )t( لفح�س الفروق ح�سب 

املتغريات ذات الفئتني، وا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لفح�س الفروق ح�سب املتغريات 

ذات الفئات الثالث فاأكرث وفيما يلي عر�س للنتائج لكل متغري على حدة.

نتائج الدرا�صة

الدرا�سة  جمايل  يف  العنف  مل�سببات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  ح�سبت 

املعيار  ح�سب  اأهميتها  درجات  وحددت  تنازليا  ترتيبها  ومت  املختلفة  املجالت  لدرجات 

املحدد �سابقا، ووفقا للنتائج العامة املبينة يف اجلدول رقم )1( ح�سلت البيئة اجلامعية ب��سفها 

عاماًل م�سبًبا للعنف بني طلبة اجلامعات الأردنية على مت��سط ح�سابي عام 3.49، و انحراف 

اأن   )2( رقم  اجلدول  يف  العامة  النتائج  وبينت  اأهمية مت��سطة،  معياري 0.78 وبدرجة 

املت��سط احل�سابي العام ل�سيا�سة اجلامعة واإدارتها 3.38 بانحراف معياري 0.78 وبدرجة 
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والبيئة 134 واإداراتها  اجلامعة  ل�سيا�سة  العام  احل�سابي  املت��سط  جاء  وعليه  اأي�سا،  اأهمية مت��سطة 

اجلامعية 3.44 وبناء على معايري الدرا�سة فاإن درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها واإداراتها 

مت��سطة الأهمية ك�نها تت�سمن ع�امل م�سببة للعنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية.

اأوًل: نتائج ال�صوؤال الأول

ن�س هذا ال�س�ؤال على: ما اأ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية ذات ال�سلة بالبيئة 

اجلامعية؟

بينت نتائج اجلدول رقم )1( اأن اأهم الأ�سباب ذات ال�سلة بالبيئة اجلامعية كما يراها الطلبة 

هي “�سع�ر الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية” )الفقرة 18( مبت��سط ح�سابي 

3.72 وبدرجة اأهمية مرتفعة. اأما “قلة فر�س التقاء الطالب بعمداء �سئ�ن الطلبة” )الفقرة 

)الفقرة6(  الثالثة  املرتبة  ويف   .3.66 ح�سابي  مبت��سط  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  فقد   )12

مبت��سط  والتعليمات  اجلامعية  الأنظمة  يخالف  من  لكل  العق�بات  بتطبيق  اللتزام  »درجة 

ح�سابي 3.65. اأما املرتبة الرابعة فكانت “�سي�ع ال�ا�سطة و قيم املح�س�بية عند الإداريني”. 

)الفقرة9( ومبت��سط ح�سابي 3.63 ويف املرتبة اخلام�سة “عدم كفاية الإر�ساد الجتماعي” 

)الفقرة 16( مبت��سط ح�سابي 3.55. اأما بقية الأ�سباب فقد تراوحت مت��سطاتها احل�سابية 

من3.55 -3.02 وبدرجات اأهمية مت��سطة.

اجلدول رقم )1(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال البيئة اجلامعية

م�سببات العنف 
املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الرتبة

درجة 

االأهمية

متو�سطة3.380.78البيئة اجلامعية املجموع

مرتفعة183.721.351. �سعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية

مرتفعة123.661.322. قلة فر�س التقاء الطالب بعمداء �سئون الطلبة

متو�سطة63.651.253.تدين درجة اللتزام بتطبيق نظام العقوبات 

متو�سطة93.631.454. �سيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني

متو�سطة163.551.245. عدم كفاية الإر�ساد الجتماعي

متو�سطة113.511.376. تق�سري عمادات �سئون الطلبة يف توفري الأن�سطة الرتفيهية

متو�سطة103.451.407. عدم متابعة عمادات �سئون الطلبة ل�سكاوى الطالب

متو�سطة173.431.278. عدم كفاية الإر�ساد الأكادميي

متو�سطة43.371.329. قدرات رجال الأمن اجلامعي يف اإدارة الأزمات

متو�سطة13.281.3810. جتمع الطلبة يف اأماكن حمددة مع غياب نظام الرقابة فيها

متو�سطة153.281.4111. تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم للطلبة

متو�سطة133.251.3812. اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�سفية

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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م�سببات العنف 
املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الرتبة

درجة 

االأهمية

واملختربات  )املكتبات  للطلبة  تت�سع  كافية  مرافق  وجود  عدم   .14

وغريها(
متو�سطة3.251.5813

متو�سطة23.241.4314. ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول اجلامعة

متو�سطة83.221.3115. تاأثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج اجلامعة

متو�سطة73.201.4816. التناف�س غري ال�سريف على النتخابات الطالبية

متو�سطة33.161.4417. قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة اأحداث العنف

حرم  داخل  الأمن  على  احلفاظ  يف  مهامهم  الأمن  رجال  اإهمال   .5

اجلامعة
متو�سطة3.021.3818

ثانيًا: نتائج ال�صوؤال الثاين

ال�سلة  ذات  الأردنية  اجلامعات  يف  الطالبي  العنف  اأ�سباب  ما  على:  ال�س�ؤال  هذا  ن�س 

ب�سيا�سة اجلامعة واإدارتها؟

بينت نتائج اجلدول رقم )2( اأن اأهم الأ�سباب ذات ال�سلة ب�سيا�سة اجلامعة واإدارتها كما 

يراها الطلبة هي “�سيا�سة القب�ل التي ت�سطر الطلبة اإىل اللتحاق بتخ�س�سات ل يرغب�ن يف 

الثانية  املرتبة  مرتفعة.ويف  اأهمية  وبدرجة   3.76 ح�سابي  مبت��سط   )25 )الفقرة  درا�ستها” 

“عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قب�ل الطلبة” )الفقرة 26( مبت��سط ح�سابي 3.59. يف 
بقية  اأما  امل�اظبة والدوام” )الفقرة20(  “�رشامة تطبيق �رشوط  الثالثة  املرتبة  حني جاءت يف 

الأ�سباب فقد تراوحت مت��سطاتها احل�سابية من 3.56 اإىل 3.34.

اجلدول رقم )2(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال �صيا�صة اجلامعة واإدارتها

 م�سببات العنف  
املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الرتبة

درجة 

االأهمية

متو�سطة-3.490.78�سيا�سة اجلامعة واإدارتها املجموع

ل  بتخ�س�سات  اللتحاق  اإىل  الطلبة  ت�سطر  القبول  �سيا�سة   .25

يرغبون يف درا�ستها
مرتفعة3.761.291

متو�سطة263.591.222. عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول الطلبة

متو�سطة203.571.143. �سرامة تطبيق �سروط املواظبة والدوام

متو�سطة193.561.224. تدين عدالة تطبيق نظام قرو�س الطلبة

متو�سطة243.541.225. الإجراءات الروتينية يف حل امل�سكالت الأكادميية للطالب

متو�سطة273.541.296. التحيز يف تطبيق نظام البعثات ل�سالح فئة من الطلبة

متو�سطة293.451.267. عدم العدالة يف تطبيق العقوبات وفقا لالأنظمة املعمول بها

متو�سطة213.381.188. عدم و�سوح اأ�س�س تر�سيح الطالب يف جمل�س الطلبة

متو�سطة283.341.279. عدم و�سوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة

متو�سطة223.331.5710. تعقيدات نظام الت�سجيل و�سعوبة الإجراءات

متو�سطة233.321.4211. تعقيدات اإجراءات �سحب املواد واإ�سافتها

تابع اجلدول رقم )1(
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ثالثًا: نتائج ال�صوؤال الثالث136

الطلبة  اإح�سائية يف درجات تقدير  ال�س�ؤال على: هل ت�جد فروق ذات دللة  ن�س هذا 

واإداراتها  اجلامعة  و�سيا�سة   ، اجلامعية  بالبيئة  العالقة  ذات  الطالبي  العنف  م�سببات  لأهمية 

تبعا ملرجعية اجلامعة )حك�مية/خا�سة(، م�قع اجلامعة ، ومعرفة الطالب بنظام العق�بات يف 

جامعته.

1- متغري مرجعية اجلامعة )حك�مية/خا�سة(.

اأ- الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال البيئة اجلامعية تبعا 

ملتغري مرجعية اجلامعة(.

- يبني اجلدول رقم )3( الفروق يف تقدير الطلبة لدرجة اأهمية م�سببات العنف )الفقرات 

اإح�سائيا عند  دالة  فروقا  اأن هناك  اجلامعة،  ملتغري مرجعية  تبعا   ، اجلامعية  للبيئة   18-1 من 

م�ضتوى 0.05 يف تقدير الطلبة لدرجة اأهمية البيئة اجلامعية تبعا ملرجعية اجلامعة،  ل�سالح 

املت��سط  بلغ  3.44، يف حني  لهم  احل�سابي  املت��سط  بلغ  اإذ  اجلامعات احلك�مية  الطلبة يف 

احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�سة 3.33، وقد تبني اأن الفروق جاءت عند م�ست�ى 6 

فقرات هي:

الطلبة يف اجلامعات  ل�سالح  فيها،  الرقابة  نظام  اأماكن حمددة مع غياب  الطلبة يف  1. جتمع 

اجلامعات  يف  للطلبة  احل�سابي  املت��سط  بلغ  حني  يف   ،3.37 ح�سابي  مبت��سط  احلك�مية، 

اخلا�سة 3.2.

ال�ا�سطة و قيم املح�س�بية عند الإداريني، ل�سالح الطلبة يف اجلامعات احلك�مية  9. �سي�ع 

اخلا�سة  اجلامعات  يف  للطلبة  احل�سابي  املت��سط  بلغ  حني  يف   ،3.79 ح�سابي  مبت��سط 

.3.49

الطلبة يف اجلامعات احلك�مية  الطلبة، ل�سالح  التقاء الطالب بعمداء �سئ�ن  12. قلة فر�س 

اخلا�سة  اجلامعات  يف  للطلبة  احل�سابي  املت��سط  بلغ  حني  يف   ،3.77 ح�سابي  مبت��سط 

.3.57

مبت��سط  احلك�مية  اجلامعات  يف  الطلبة  ل�سالح  ال�سفية،  القاعات  يف  الطلبة  اكتظاظ   .13

ح�سابي 3.47، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�سة 3.05.

14. عدم وج�د مرافق كافية تت�سع للطلبة )املكتبات واملختربات وغريها(، ل�سالح الطلبة 

للطلبة يف  املت��سط احل�سابي  بلغ  3.39، يف حني  يف اجلامعات احلك�مية مبت��سط ح�سابي 

اجلامعات اخلا�سة 3.13.

18. �سع�ر الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية، ل�سالح الطلبة يف اجلامعات 

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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احلك�مية مبت��سط ح�سابي 3.79، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�سة 

.3.65

ب- الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال �سيا�سة اجلامعة 

واإداراتها تبعا ملتغري مرجعية اجلامعة.)حك�مية/خا�سة(. 

- مل تظهر نتائج اجلدول رقم )3( اأن هناك فروقا دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى 0،05 يف تقدير 

ن�ع  ملرجعية  تبعا   )29-19 من  )الفقرات  واإداراتها  اجلامعة  �سيا�سة  اأهمية  لدرجة  الطلبة 

اجلامعة. 

اجلدول رقم )3(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وم�صتوى الدللة للفرق يف تقدير

اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صة اجلامعة واإداراتها تبعا ملرجعية اجلامعة

 

نوع اجلامعة

 
خا�سةحكومي

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الرقابة  نظام  غياب  مع  حم��ددة  اأماكن  يف  الطلبة  جتمع   .1

فيها
3.371.353.201.410.01

23.251.433.241.440.86. ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول اجلامعة

33.141.393.181.490.50. قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة اأحداث العنف

43.361.293.381.350.82. قدرات رجال الأمن اجلامعي يف اإدارة الأزمات

5. اإهمال رجال الأمن مهامهم يف احلفاظ على الأمن داخل 

حرم اجلامعة
3.081.342.961.410.06

الأنظمة  لكل من يخالف  العقوبات  بتطبيق  اللتزام  6. درجة 

اجلامعية والتعليمات ال�سادرة عنها
3.601.233.701.260.06

73.221.483.191.490.56. التناف�س غري ال�سريف على النتخابات الطالبية

83.281.303.171.320.05. تاأثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج اجلامعة

93.791.383.491.500.00. �سيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني

103.491.333.411.460.18. عدم متابعة عمادات �سئون الطلبة ل�سكاوى الطالب

الأن�سطة  ت��وف��ري  يف  الطلبة  ���س��ئ��ون  ع��م��ادات  تق�سري   .11

الرتفيهية
3.491.353.541.390.35

123.771.263.571.360.00. قلة فر�س التقاء الطالب بعمداء �سئون الطلبة

133.471.363.051.370.00. اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�سفية

)املكتبات  للطلبة  تت�سع  ك��اف��ي��ة  م��راف��ق  وج���ود  ع���دم   .14

واملختربات وغريها(
3.391.693.131.450.00

153.341.363.231.450.08. تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم الطلبة

163.591.203.521.280.20. عدم كفاية الإر�ساد الجتماعي .

173.451.233.421.320.55. عدم كفاية الإر�ساد الأكادميي

التعليمات  تطبيق  عند  امل�����س��اواة  ب��ع��دم  الطلبة  �سعور   .18

اجلامعية
3.791.323.651.380.02
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نوع اجلامعة

 
خا�سةحكومي

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

3.440.753.330.800.00البيئة اجلامعية

193.481.203.641.230.00. تدين عدالة تطبيق نظام قرو�س الطلبة

203.531.123.611.160.13. �سرامة تطبيق �سروط املواظبة والدوام

213.331.173.421.190.09. عدم و�سوح اأ�س�س تر�سيح الطالب يف جمل�س الطلبة

223.211.433.431.680.00. تعقيدات نظام الت�سجيل و�سعوبة الإجراءات

233.251.423.381.420.04. تعقيدات اإجراءات �سحب املواد واإ�سافتها

الأكادميية  امل�سكالت  ح��ل  يف  الروتينية  الإج�����راءات   .24

للطالب
3.531.093.551.330.69

25. �سيا�سة القبول ت�سطر الطلبة اإىل اللتحاق بتخ�س�سات 

ل يرغبون يف درا�ستها
3.831.223.701.340.02

263.631.163.561.270.22. عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول الطلبة

273.601.263.481.310.02. التحيز يف تطبيق نظام البعثات ل�سالح فئة من الطلبة

283.301.213.381.310.16. عدم و�سوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة

املعمول  لالأنظمة  وفقا  العقوبات  تطبيق  العدالة يف  29. عدم 

بها
3.461.223.431.290.58

3.470.743.510.830.28�سيا�سة اجلامعة واإدارتها

3.450.673.400.750.11اجلامعة ب�سكل عام

2- متغري م�قع اجلامعة )�سمال، و�سط، جن�ب اململكة (.

اأ- الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال البيئة اجلامعية تبعا 

ملتغري م�قع اجلامعة. 

- مل تظهر نتائج اجلدول رقم )4( اأن هناك فروًقا دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى0،05 يف تقدير 

الطلبة لدرجة اأهمية م�سببات العنف يف البيئة اجلامعية )الفقرات من 1- 18( تبعا ملتغري م�قع 

اجلامعة 

ب- الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال �سيا�سة اجلامعة 

واإداراتها تبعا ملتغري م�قع اجلامعة 

- مل تظهر نتائج اجلدول رقم )4( اأن هناك فروًقا دالة اإح�سائيا يف تقدير الطلبة لدرجة اأهمية 

�سيا�سة اجلامعة واإداراتها ب�سكل عام ح�سب م�قع اجلامعة.

تابع اجلدول رقم )3(

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

139

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اجلدول رقم )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وم�صتوى الدللة للفرق يف تقدير اأهمية 

البيئة اجلامعية و�صيا�صة اجلامعة واإداراتها تبعا ملتغري موقع اجلامعة

موقع اجلامعة

م�شتوى 

الداللة

اجلنوبالو�شطال�سمال

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

1. جتمع الطلبة يف اأماكن حمددة مع غياب نظام 

الرقابة فيها
3.351.393.271.383.201.400.25

بدخول  ر�سمي  عمل  له  لي�س  ملن  ال�سماح   .2

اجلامعة
3.231.473.271.403.201.510.72

ملواجهة  اجلامعي  الأمن  موظفي  عدد  قلة   .3

اأحداث العنف
3.231.463.131.443.161.410.37

43.371.323.381.323.331.330.84. قدرات رجال الأمن اجلامعي يف اإدارة الأزمات

على  احلفاظ  يف  مهامهم  الأمن  رجال  اإهمال   .5

الأمن داخل حرم اجلامعة
3.171.382.931.363.071.420.00

6. درجة اللتزام بتطبيق العقوبات لكل من يخالف 

الأنظمة اجلامعية والتعليمات ال�سادرة عنها
3.611.263.661.233.681.280.67

النتخابات  على  ال�سريف  غري  التناف�س   .7

الطالبية
3.201.483.221.463.141.560.68

8. تاأثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج 

اجلامعة
3.281.293.201.333.211.310.47

93.811.413.541.463.661.470.00. �سيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني

ل�سكاوى  الطلبة  �سئون  عمادات  متابعة  عدم   .10

الطالب
3.431.373.471.403.421.410.81

توفري  يف  الطلبة  �سئون  عمادات  تق�سري   .11

الأن�سطة الرتفيهية
3.571.363.481.383.561.390.32

�سئون  بعمداء  الطالب  التقاء  فر�س  قلة   .12

الطلبة
3.701.293.621.333.731.300.29

133.241.383.161.363.621.390.00. اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�سفية

للطلبة  تت�سع  كافية  مرافق  وجود  عدم   .14

)املكتبات واملختربات وغريها(
3.181.453.201.663.581.420.00

احرتامهم  وقلة  بفوقية  الإداريني  تعامل   .15

الطلبة
3.331.393.241.433.341.400.33

163.611.243.521.243.591.240.33. عدم كفاية الإر�ساد الجتماعي .

173.561.243.371.283.431.290.01. عدم كفاية الإر�ساد الأكادميي

تطبيق  عند  امل�ساواة  بعدم  الطلبة  �سعور   .18

التعليمات اجلامعية
3.861.333.621.363.851.330.00

3.430.743.350.793.430.810.06البيئة اجلامعية

193.641.223.531.193.551.300.19. تدين عدالة تطبيق نظام قرو�س الطلبة

203.561.143.571.133.581.190.98. �سرامة تطبيق �سروط املواظبة والدوام

21. عدم و�سوح اأ�س�س تر�سيح الطالب يف جمل�س 

الطلبة
3.431.143.391.173.241.270.07

223.181.453.401.653.321.430.02. تعقيدات نظام الت�سجيل و�سعوبة الإجراءات

233.271.453.351.403.301.440.54. تعقيدات اإجراءات �سحب املواد واإ�سافتها
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موقع اجلامعة

م�شتوى 

الداللة

اجلنوبالو�شطال�سمال

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

امل�سكالت  حل  يف  الروتينية  الإجراءات   .24

الأكادميية للطالب
3.561.153.541.283.521.130.90

اللتحاق  اإىل  الطلبة  ت�سطر  القبول  �سيا�سة   .25

بتخ�س�سات ل يرغبون يف درا�ستها
3.871.243.691.323.841.230.01

قبول  ا�ستثناءات  تطبيق  يف  العدالة  عدم   .26

الطلبة
3.731.213.541.223.541.220.00

من  فئة  ل�سالح  البعثات  نظام  تطبيق  يف  التحيز   .27

الطلبة

3.671.283.481.283.521.330.01

283.381.303.341.253.281.290.57. عدم و�سوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة

لالأنظمة  وفقا  العقوبات  تطبيق  يف  العدالة  عدم   .29

املعمول بها

3.511.273.401.243.511.300.17

3.530.753.470.803.470.790.37�سيا�سة اجلامعة واإدارتها

3.470.673.390.723.450.730.12اجلامعة ب�سكل عام

ثالثا: متغري معرفة الطالب بنظام العق�بات 

اأ- الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال البيئة اجلامعية تبعا 

ملتغري معرفة الطالب بنظام العق�بات: 

تبني من نتائج اجلدول رقم )5( اأن هناك فروقا دالة اإح�سائيا يف تقدير الطلبة لدرجة اأهمية 

العق�بات  بنظام  املعرفة  ملتغري  تبعا  اجلامعية  للبيئة   )18  -1 من  )الفقرات  العنف  م�سببات 

ل�سالح الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.46، يف 

حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.32، 

وقد تبني اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى 0.05 يف م�سببات العنف الطالبي 

عند م�ست�ى 14 فقرة:

اجلدول رقم )5(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وم�صتوى الدللة للفرق يف تقدير اأهمية 

البيئة اجلامعية و�صيا�صة اجلامعة واإداراتها تبعا ملتغري املعرفة بقانون العقوبات

 

هل لديك معرفة بنظام قانون العقوبات

م�شتوى 

الداللة

النعم

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

13.191.373.391.390.00. جتمع الطلبة يف اأماكن حمددة مع غياب نظام الرقابة فيها

23.131.463.391.390.00. ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول اجلامعة

33.091.463.261.420.01. قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة اأحداث العنف

تابع اجلدول رقم )4(

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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هل لديك معرفة بنظام قانون العقوبات

م�شتوى 

الداللة

النعم

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

43.391.333.341.320.33. قدرات رجال الأمن اجلامعي يف اإدارة الأزمات

5. اإهمال رجال الأمن ملهامهم يف احلفاظ على الأمن داخل حرم 

اجلامعة
2.961.383.081.380.06

الأنظمة  يخالف  من  لكل  العقوبات  بتطبيق  اللتزام  درجة   .6

اجلامعية والتعليمات ال�سادرة عنها
3.721.253.561.240.01

73.121.493.311.460.00. التناف�س غري ال�سريف على النتخابات الطالبية

83.201.333.251.290.33. تاأثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج اجلامعة

93.561.463.731.430.01. �سيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني

103.361.413.561.370.00. عدم متابعة عمادات �سئون الطلبة ل�سكاوى الطالب

113.441.393.611.340.01. تق�سري عمادات �سئون الطلبة يف توفري الأن�سطة الرتفيهية

123.591.333.761.290.00. قلة فر�س التقاء الطالب بعمداء �سئون الطلبة

133.201.383.321.370.06. اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�سفية

14. عدم وجود مرافق كافية تت�سع للطلبة )املكتبات واملختربات 

وغريها(
3.181.683.341.430.03

153.221.443.371.380.02. تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم للطلبة

163.461.273.671.200.00. عدم كفاية الإر�ساد الجتماعي .

173.341.293.551.240.00. عدم كفاية الإر�ساد الأكادميي

183.661.403.801.290.02. �سعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية

3.320.773.460.790.00البيئة اجلامعية

193.541.223.591.200.41. تدين عدالة تطبيق نظام قرو�س الطلبة

203.601.153.541.130.20. �سرامة تطبيق �سروط املواظبة والدوام

213.341.203.421.150.14. عدم و�سوح اأ�س�س تر�سيح الطالب يف جمل�س الطلبة

223.271.683.401.410.05. تعقيدات نظام الت�سجيل و�سعوبة الإجراءات

233.271.443.391.390.06. تعقيدات اإجراءات �سحب املواد واإ�سافتها

243.541.293.551.130.78. الإجراءات الروتينية يف حل امل�سكالت الأكادميية للطالب

ل  بتخ�س�سات  اللتحاق  اإىل  الطلبة  ت�سطر  القبول  �سيا�سة   .25

يرغبون يف درا�ستها
3.751.313.781.260.57

263.591.263.611.170.68. عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول الطلبة

273.511.323.581.250.23. التحيز يف تطبيق نظام البعثات ل�سالح فئة من الطلبة

283.131.313.611.150.00. عدم و�سوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة

293.341.303.581.190.00. عدم العدالة يف تطبيق العقوبات وفقا لالأنظمة املعمول بها

3.440.793.550.770.00�سيا�سة اجلامعة واإدارتها

3.370.703.490.710.00اجلامعة ب�سكل عام

تابع اجلدول رقم )5(
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1. جتمع الطلبة يف اأماكن حمددة مع غياب نظام الرقابة فيها، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم 142

معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.39، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي 

للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.19. )الفقرة  رقم )1((.

2. ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخ�ل اجلامعة، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة 

بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.39، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة 

الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.13.)الفقرة رقم )2((. 

3. قلة عدد م�ظفي الأمن اجلامعي مل�اجهة اأحداث العنف، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم 

معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.26، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي 

للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.09 )الفقرة  رقم )3((. 

4. درجة اللتزام بتطبيق العق�بات لكل من يخالف الأنظمة اجلامعية والتعليمات ال�سادرة 

عنها، ل�سالح الطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.72، 

يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 

3.56. )الفقرة رقم )6((.

5. التناف�س غري ال�رشيف على النتخابات الطالبية، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة 

بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.31، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة 

الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.12. )الفقرة  رقم )7((. 

6. �سي�ع ال�ا�سطة و قيم املح�س�بية عند الإداريني، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة 

بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.73، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة 

الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.56 )الفقرة  رقم )9((.

لديهم  لي�س  الذين  الطلبة  ل�سالح  الطالب،  �سكاوى  الطلبة  �سئ�ن  متابعة عمادات  7. عدم 

معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.56، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي 

للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.36. )الفقرة رقم )10((.

8. تق�سري عمادات �سئ�ن الطلبة يف ت�فري الأن�سطة الرتفيهية، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم 

معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.61، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي 

للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.44. )الفقرة رقم )11((.

معرفة  لديهم  لي�س  الذين  الطلبة  ل�سالح  الطلبة،  �سئ�ن  بعمداء  الطالب  التقاء  فر�س  قلة   .9

بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.76، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة 

الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.59. )الفقرة رقم )12((.

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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الطلبة  ل�سالح  واملختربات وغريها(،  )املكتبات  الطلبة  تت�سع  كافية  مرافق  10. عدم وج�د 

الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.34، يف حني بلغ 

املت��سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.18. )الفقرة رقم 

 .))14(

11. تعامل الإداريني بف�قية وقلة احرتامهم للطلبة، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة 

بنظام العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي 3.37، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة 

الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.22.)الفقرة رقم )15((.

12. عدم كفاية الإر�ساد الجتماعي، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العق�بات 

لديهم  الذين  للطلبة  احل�سابي  املت��سط  بلغ  حني  يف   ،3.67 ح�سابي  مبت��سط  جامعتهم  يف 

معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.46. )الفقرة رقم )16((.

13. عدم كفاية الإر�ساد الأكادميي، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العق�بات 

لديهم  الذين  للطلبة  احل�سابي  املت��سط  بلغ  حني  يف   ،3.55 ح�سابي  مبت��سط  جامعتهم  يف 

معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.34. )الفقرة رقم )17((.

14. �سع�ر الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم 

املت��سط احل�سابي  بلغ  3.8، يف حني  العق�بات يف جامعتهم مبت��سط ح�سابي  بنظام  معرفة 

للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.66. )الفقرة رقم )18((.

ب - الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال �سيا�سة اجلامعة 

واإداراتها تبعا ملتغري معرفة الطالب بنظام العق�بات 

يف   0.05 م�ست�ى  عند  اإح�سائيا  دالة  فروقا  هناك  اأن   )5( رقم  اجلدول  نتائج  من  تبني   -

تقدير الطلبة لدرجة اأهمية م�سببات العنف )الفقرات من 19-29( تبعا ملتغري املعرفة بنظام 

ح�سابي  مبت��سط  جامعتهم  يف  العق�بات  بنظام  معرفة  لديهم  لي�س  الذين  ل�سالح  العق�بات 

3.55، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 

3.44، وقد تبني اأن الفروق جاءت عند م�ست�ى الفقرتني )28و 29( وهما:

- عدم و�س�ح تعليمات العق�بات يف اجلامعة، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام 

العق�بات يف جامعتهم اإذ بلغ املت��سط احل�سابي لهم 3.61، يف حني بلغ املت��سط احل�سابي 

للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.13، )الفقرة 28(.

- عدم العدالة يف تطبيق العق�بات وفقا لالأنظمة املعم�ل بها، ل�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم 

معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم اإذ بلغ املت��سط احل�سابي لهم 3.58، يف حني بلغ املت��سط 

احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العق�بات يف جامعتهم 3.34، )الفقرة 29(.
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مناق�صة النتائج 144

بالبيئة  العالقة  ذات  الطالبي  العنف  مل�سببات  احل�سابي  املت��سط  اأن  العامة  النتائج  بينت 

اجلامعية 3.38، وبلغ املت��سط احل�سابي مل�سببات العنف الطالبي ذات ال�سلة ب�سيا�سة اجلامعة 

واإداراتها 3.49، وعليه يك�ن املت��سط احل�سابي العام 3.44، ووفقا ملعايري هذه الدرا�سة فاإن 

درجة اأهمية م�سببات العنف ذات ال�سلة بالبيئة اجلامعية و�سيا�ساتها واإداراتها تقع يف م�ست�ى 

املت��سط. وباملقارنة مع املت��سط احل�سابي العام )3.64( لأ�سباب العنف الطالبي ذات العالقة 

بالطلبة اأنف�سهم )ثقافة الطلبة، و اخللفية الرتب�ية والجتماعية واملهارات ال�سخ�سية الدرا�سية 

والأكادميية( كما جاء يف النتائج العامة لدرا�سة  �س�يحات )2008( اأمكننا الق�ل اإن درجة 

من  اأعلى  اأنف�سهم  بالطلبة  العالقة  ذات  الطالبي  العنف  اأ�سباب  اأهمية  لدرجة  الطلبة  تقدير 

تقديرهم لدرجة اأهمية اأ�سباب العنف الطالبي ذات العالقة بالبيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة 

واإداراتها.

كما تبني اأي�سا من النتائج العامة اأن اأهم اأ�سباب العنف الطالبي وفقا ملجايل هذه الدرا�سة 

“البيئة ، و�سيا�سات اجلامعة واإداراتها”، التي ح�سلت على الرتب الثالث الأوىل وبدرجات 
تقدير مرتفعة الأهمية هي:“�سيا�سة القب�ل التي جتعل الطلبة يلتحق�ن بدرا�سة تخ�س�سات ل 

تطبيق  امل�ساواة عند  بعدم  الطلبة   مبت��سط ح�سابي 3،76، و“�سع�ر  يرغب�ن يف درا�ستها” 

�سئ�ن  بعمداء  الطالب  التقاء  “قلة فر�س  مبت��سط ح�سابي )3.72( و  التعليمات اجلامعية” 

الطالبي يف اجلامعات  العنف  اأهم م�سببات  فاإن  مبت��سط ح�سابي )3.66(. وعليه  الطلبة” 

ارتباط وثيق بتدين درجات  بالبيئة اجلامعية و�سيا�ساتها واإداراتها ذات  ال�سلة  الأردنية ذات 

تطبيق دميقراطية التعليم. وهذا م�ؤ�رش على وعي طلبة اجلامعات الأردنية وتقديرهم لدرجة 

اأهمية �سيادة دميقراطية التعليم من اأجل ت�فري بيئة ترب�ية اآمنة خالية من العنف، ومن امل�ؤكد 

اأن �سيا�سة القب�ل امل�حد يف اجلامعات الأردنية التي تنطلق يف قب�ل الطلبة وت�زيعهم على 

نتائج  يف  للطالب  الدرا�سي  التح�سيل  م�ست�ى  تقييم  من  الدرا�سية  والتخ�س�سات  الكليات 

اأ�سا�س مي�ل الطالب واهتماماته، مما يعني حرمان عدد  الثان�ية العامة، ولي�س على  امتحان 

ي�ؤثر  ما  وهذا  درا�سته،  يف  يرغب�ن  الذي  التخ�س�س  بدرا�سة  اللتحاق  من  الطلبة  من  كبري 

يف  التحاقهم  بدايات  يف  الطلبة  لبع�س  الجتماعي  والندماج  الأكادميي  الت�افق  يف  �سلبا 

الدرا�سة اجلامعية، ومن ثمَّ عدم القدرة على الإيفاء مبتطلبات امل�اد الدرا�سية وتدين التح�سيل 

الذات  مع  الت�افق  ل�س�ء  اأر�سية خ�سبة  ت�سكل  �سلبية  انفعالت  من  ي�ساحبه  وما  الدرا�سي، 

ثاين  والعدوان.  والعنف  العدائية  امل�ساعر  لتنامي  اأر�سية خ�سبة  ي�سكل  قد  مما  الزمالء،  ومع 

ومربرات حتقيق  فل�سفة  على  تق�م  التي  املكرمات  اأ�سا�س  على  يق�م  القب�ل  ل�سيا�سة  منطلق 

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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عدالة اجتماعية اأو�سع ملختلف مناطق اململكة، وملختلف اأبناء الفئات الجتماعية، كاملكرمة 

امللكية لأبناء العاملني يف الق�ات امل�سلحة، ومكرمة لأبناء املناطق واملدار�س الأقل حظا، ول 

اأو�سع. عدم اطالع الطلبة على فل�سفة ومربرات ال�ستثناءات  جمال هنا للبحث يف تفا�سيل 

يف القب�ل والت�زيع، يجعل الطلبة يطلق�ن الأحكام ويعقدون املقارنات من وجهة نظرهم 

اخلا�سة، ودون اأ�سا�س معريف م��س�عي، ومن الطبيعي اأن تاأتي نتائج املقارنات �سلبية ب�سبب 

عدم ت�افر املعرفة املتعلقة مبربرات ال�ستثناءات، وبالتاأكيد �سيك�ن الإح�سا�س بعدم امل�ساواة 

والتظلم من �سيا�سة القب�ل قائًما.

�سك�ى الطلبة من “قلة التقائهم بعمداء �سئ�ن الطلبة” ح�سلت اأي�سا على درجات تقدير 

ال�ستماع  املفت�ح يف  الباب  �سيا�سة  باتباع  اللتزام  الأهمية ، وهذا م�ؤ�رش على تدين  مرتفع 

مل�سكالت الطلبة ، رمبا يع�د ال�سبب يف ذلك اإىل عدة اأم�ر منها كرثة عدد الطلبة ، وكرثة 

الأعباء الإدارية ، اأو تدين مهارات التعامل مع الق�سايا الطالبية، مما يدع� الطلبة اإىل اللج�ء حلل 

م�سكالتهم باأنف�سهم، وهنا تبقى م�ساكل الطلبة معلقة ، اأو اأن يلجاأ الطلبة اإىل حل م�سكالتهم 

بطلب الع�ن والنجدة من زمالئهم ، ومن امل�ؤكد اأنهم قد يلجاأون اإىل الق�ة والعنف كاأ�رشع 

�سبيل حلل م�سكالتهم. 

معينة  ملرجعيات  وفقا  تطبيقها  اإهمال  مع  التجاوب  و  الق�انني  بتطبيق  اللتزام  تدين 

الطلبة  يجعل  اأم�رهم،  واأولياء  الطلبة  ميار�سها  التي  واملح�س�بية  ال�ا�سطة  مع  كالتجاوب 

م�ستهرتين ل يخ�س�ن نتائج �سل�كياتهم ال�سلبية ، وعدم اإح�سا�سهم بامل�سئ�ليات املرتتبة على 

جتاوزهم لأنظمة اجلامعة،  ومن ثمَّ عدم تقديرهم لع�اقب الأم�ر، وانخراطهم يف م�اقف 

ت�سل اإىل حد العنف والعدوان. اإّن تطبيق اإيقاع العق�بات وفقا ملا تن�س عليه الق�انني والأنظمة 

والتعليمات اجلامعية، يحفز الطلبة للع�دة اإىل جادة ال�س�اب، .

)خم�س  ال�سابقة  الدرا�سات  من  عدد  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت  عام  ب�سكل 

اأجمعت  اإذ   )2006 2006؛ �سليمان،  2003؛ ال�رشايرة،  1998؛ احل�امدة،  واآخرون، 

على اأن تدين اللتزام بتطبيق نظام العق�بات يعّد من اأ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات 

كما بينت النتائج وج�د فروق يف درجات تقدير الطلبة لأهمية البيئة اجلامعية تبعا ملتغري 

نتائج  مع  النتيجة  هذه  .واتفقت  احلك�مية  اجلامعات  يف  الطلبة  ول�سالح  اجلامعة  مرجعية 

اأظهرت اختالف جمالت  التي   )2006 2007؛  منيزل، وعبدالرحمن،  درا�سة )العبابنة، 

العنف تبعا لختالف مرجعية اجلامعة. هذا ومل تبني نتائج الدرا�سة وج�د فروق ذات دللة 

اإح�سائية يف درجة اأهمية البيئة اجلامعية، و�سيا�سة اجلامعة واإداراتها ب�سكل عام ح�سب م�قع 

ال�سمال  الأردنية يف  اجلامعات  من جميع  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اتفاق  على  يدل  مما  اجلامعة. 
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بالبيئة 146 ال�سلة  ذات  الطالبي  للعنف  امل�سببة  الع�امل  اأهمية  درجة  على  واجلن�ب  وال��سط 

و�سيا�سة اجلامعات واإداراتها،  وقد يع�د ال�سبب يف ظه�ر النتيجة على هذا النح� اإىل ك�ن 

ظروف البيئة اجلامعية مت�سابهة بغ�س النظر عن م�قعها اجلغرايف ، وكذلك اإىل ك�ن جميع 

اجلامعات تخ�سع ل�سيا�سات قب�ل م�حد ة. هذا وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 

العبابنة )2007( التي بينت وج�د اأثر ملتغري م�قع اجلامعة يف �سل�ك العنف عند طالبها، وقد 

يك�ن �سبب الختالف هذا راجًعا اإىل اأن الدرا�سة احلالية ا�ستبعدت درا�سة العنف الطالبي 

وتاأثره بالبيئة املحيطة للجامعة، لغايات تتعلق بتعرف اأ�سباب العنف داخل دائرة اجلامعات 

الأردنية فقط. وتبني من النتائج اأن هناك اأي�سا فروقا ذا دللة اإح�سائية ب�سكل عام يف درجة 

بنظام  معرفتهم  عدم  اأو  الطالب  ملعرفة  تبعا  واإدارتها  اجلامعة  و�سيا�سة  اجلامعية  البيئة  اأهمية 

العق�بات، ول�سالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العق�بات عند م�ست�ى )16( فقرة 

من اأ�سل 29 فقرة واإن دلت هذه النتيجة على �سيء فاإمنا تدل على اأن الطلبة غري املطلعني على 

نظام العق�بات يرون يف البيئة اجلامعية ع�امل خ�سبة لتنامي العنف الطالبي. ويف املقابل فاإن 

اطالع الطلبة على نظام العق�بات و غريه من الأنظمة اجلامعية �س�اء كان ب�سكل ذاتي من 

خالل قراءة املن�س�رات وال�سحف اجلامعية، اأو من خالل املدر�سني وعمداء �سئ�ن الطلبة اأمر 

يف غاية الأهمية، ذلك اأنه وبتزويد الطلبة بالأنظمة والتعليمات تتحدد لديهم الأدوار املت�قعة 

وواجباتهم  حق�قهم  لديهم  تتحدد  كما  �سل�كية،  م�سئ�ليات  من  عليها  يرتتب  وما  منهم 

ب��سفهم طالًبا داخل حرم اجلامعة، فعندما يتزود الطالب باملعرفة املت�سمنة يف نظام العق�بات 

يطمئن ويحدد �سل�كه �سمن مرجعيات النظام، ومن ثمَّ يتك�ن لديه خط فا�سل بني امل�سم�ح 

واملحظ�ر ومن ثمَّ تتحدد لديه م�سئ�لياته وم�سئ�ليات الآخرين ال�سل�كية.

التو�صيات

يف �س�ء ما ت��سلت اإليه نتائج الدرا�سة نقدم الت��سيات الآتية: 

- اإعادة النظر يف �سيا�سة قب�ل الطلبة والتحاقهم بالتخ�س�سات التي يرغب�ن فيها يف اجلامعات 

الأردنية.

- تنفيذ برامج تثقيفية لالإداريني لغايات: جتذير مفاهيم  امل�ساواة والعدالة والق�ساء على �سي�ع 

الذين  اأولئك  خا�سة  اجلامعات  ل�اء  حتت  ين�س�ي  من  كل  عند  املح�س�بية  قيم  و  ال�ا�سطة 

يتعامل�ن ب�سكل مبا�رش مع الطلبة. .

والنف�سية  الرتب�ية  ال�سبل  اأف�سل  الطلبة على  �سئ�ن  الإداريني خا�سة يف عمادات  تدريب   -

د. �صفاء ال�صويحات درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�صيا�صاتها واإداراتها
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لق�ساء حاجات الطلبة وم�ساعدتهم يف اإيجاد احلل�ل مل�سكالتهم اأفرادا وجماعات، وتاأكيد 

اللتزام بتفعيل �سيا�سة الباب املفت�ح من قبل عمادات �سئ�ن الطلبة ، وتطبيق نظام العق�بات 

لكل من يخالف الأنظمة اجلامعية بغ�س النظر عن اأية اعتبارات مرجعية واأثر ذلك يف ت�فري 

بيئة اآمنة اجتماعيا وترب�يا.

ب�سكل  العق�بات  ونظام  عام  ب�سكل  اجلامعية  الأنظمة  على  الطلبة  اطالع  على  التاأكيد   -

خا�س، وذلك بت�زيع ن�سخ كافية من خمتلف الأنظمة اجلامعية على الطلبة اجلدد يف بداية كل 

ف�سل درا�سي، اإذ تبني اأن 931 طالبا من اأ�سل 2100، غري مطلعني على نظام العق�بات – 

النظام التاأديبي للطلبة. 

- تفعيل دور الإر�ساد الجتماعي والأكادميي ب�سكل يتنا�سب مع حجم الطلبة يف كل كلية 

والتاأكد من التزامهم ال�ظيفي وم�سئ�لياتهم جتاه الطلبة.

- اإجراء مزيد من الدرا�سات ح�ل دور البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها واإداراتها يف العنف الطالبي 

يف اجلامعات من وجهة نظر الإداريني واأع�ساء هيئة التدري�س فيها.
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مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال

يف دولة الكويت ومدى ارتباطها بالأمناط

ال�صلوكية للطفل داخل الف�صل

د. هناء غالب الأمعري

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

 كلية الرتبية-جامعة الكويت

د. نداء عبد الرزاق اخلمي�ض

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

 كلية الرتبية-جامعة الكويت
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مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال يف دولة الكويت 

ومدى ارتباطها بالأمناط ال�صلوكية للطفل داخل الف�صل

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/4/30م                         * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/2/24م

مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال

د. هناء غالب الأمعري

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

 كلية الرتبية-جامعة الكويت

د. نداء عبد الرزاق اخلمي�ض

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

 كلية الرتبية-جامعة الكويت

امللخ�ض

ال�سحية  ال�سفية  البيئة  مقومات  توافر  مدى  على  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 

ال�سلوكية لالأطفال داخل  يف ريا�ض الأطفال يف دولة الكويت، ومدى ارتباطها بالأمناط 

عن  عبارة  رئي�سة  بحث  اأداة  ت�سميم  مت  الغر�ض،  هدا  اأجل  من  الريا�ض.  هذه  يف  الف�سل 

ا�ستبانة مكونة من )35( عبارة وزعت على حمورين هما: مقومات البيئة ال�سفيةال�سحية 

 )131( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  عبارة(.   13( ال�سف  داخل  الطفل  �سلوك  و  عبارة(   22(

معلمة من معلمات ريا�ض الأطفال.

تو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج من اأهمها توافر مقومات البيئة ال�سفية ال�سحية 

اأنه عدم  اإىل  اأ�سارت النتائج  بدرجة كبرية يف ف�سول ريا�ض الأطفال بدولة الكويت، كما 

من  جمموعة  توافر  حول  الريا�ض  مدر�سات  اآراء  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

مقومات البيئة ال�سفية ال�سحية يف هذه الريا�ض، كما اأظهرت الدرا�سة اأنه عدم وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية بني اآراء املدر�سات باختالف امل�ستوى التعليمي حول توافر جمموعة 

من مقومات البيئة ال�سفية ال�سحية يف ريا�ض الأطفال.

بينت الدرا�سة اأن هناك ارتباًطا ذا دللة اإح�سائية بني اآراء املدر�سات حول توافر جمموعة 

من مقومات البيئة ال�سفية ال�سحية، وممار�سة الطفل جمموعة من ال�سلوكيات داخل ال�سف 

يف هذه الريا�ض و اأن وجود هذه املقومات ب�سكل دائم ينعك�ض اإيجابًا على �سلوك الطفل 

بهذه الريا�ض. قدمت الدرا�سة عددا من التو�سيات واملقرتحات حول اأهمية توفري مقومات 

البيئة ال�سفية ال�سحية يف الف�سول يف ريا�ض الأطفال يف دولة الكويت.

الكلمات املفتاحية: ريا�ض الأطفال، البيئة ال�سفية ال�سحية، الأمناط ال�سلوكية.
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Healthy Classroom Environment and its Effect on the Children’s 
Behavior in Kindergarten Schools in Kuwait

Abstract

This study was designed to assess the perception of kindergarten teachers 
in Kuwait city regarding the effect of a healthy classroom environment on the 
children’s behavior the factors of a healthy in kindergarten schools in Kuwait. 
For this purpose, a questionnaire was designed and administered to a sample 
of 131 female KG teachers in Kuwait City. The questionnaire included 35 
sentences divided into two main sections. The first section consisted of 22 
sentences related to the healthy environmental factors in the classrooms. The 
second section consisted of 13 sentences that measure the kindergarten chil-
dren’s behavior in the classroom. 

The results of the study illustrated that healthy classroom environmental 
factors are highly provided in KG schools in Kuwait. Findings indicated that 
no significant difference was found between the teacher’s opinion from differ-
ent school areas, (Hawalli and Ahmadi( and from different educational level.

In addition, it was found that there was a significant difference in the opin-
ion of KG school teachers about the healthy classroom environment, and the 
children’s behavior in the classroom; Results showed that healthy classroom 
environment affected positively kindergarten children behavior in the class-
room, which shows that a healthy environment is very important in the chil-
dren’s schools.

In the light of findings, the researchers suggested some recommendations 
and future studies to be examined. 

Key words: kindergarten children, healthy classroom environment, children’s behav-
ior.

Dr. Hanaa G. Al-Amari
College of Education

Kuwait University

Dr. Neda A. Al-Khamees
College of Education

Kuwait University
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مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال يف دولة الكويت 

ومدى ارتباطها بالأمناط ال�صلوكية للطفل داخل الف�صل

مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال

املقدمة

ال�سحية  ال�سفية  البيئة  التعليمية، ولكن  العملية  الأهم يف  العن�رش  الأطفال هم  اأن  ل�سك 

التي ت�سكل الإطار الذي يتم فيه التعليم ،تعّد من الأم�ر املهمة يف زيادة الفاعلية والإنتاجية 

خ�سع هذا البعد من اأبعاد العملية التعليمية للكثري من الدرا�سات، واأ�سبح تنظيم بيئة املتعلم 

من املهارات اأو الكفايات الأ�سا�سية التي تدخل �سمن قيا�س تق�مي اأداء املعلم.

اإّن جانبي ال�سخ�سية وطرق التفكري، ل ميكن تنميتهما باملعنى الكامل اإل من خالل منهج 

مرن قابل للتغيري، ميكن املتعلمني الأطفال اأن يتخذوا قراراتهم اخلا�سة ب�ساأن ما ميار�س�نه من 

اأن�سطة، ومن �سي�ساركهم فيها لتنمية اجل�انب ال�سخ�سية، بالإ�سافة اإىل ال�سرتاك الإيجابي يف 

الن�ساط، اإذ اإّن الن�ساط يثري اهتمامهم، ومن ثمَّ ي�ستغرق�ن فيه بانتباه واهتمام بالغ، وي�سيف�ن 

اإىل خرباتهم ال�سابقة من خالل اأن�سطة ال�ستك�ساف واللعب و تنمية اجل�انب العقلية واملعرفية 

.(Pattillo & Vaughan, 2001( باتل� وف�جهان

اإّن البيئة يف الرو�سة تعني اأكرث من جمرد وج�د بناء حديث و�ساحات كافية ومعدات تالءم 

ال�سغار، اإنها تعني املناخ املالئم لالأطفال من اأجل تلبية ما يحتاج�نه من اأ�سياء، وت�سجيع ما 

يختارونه من ن�ساطات، وم�ساركة وجدانية لهتماماتهم ون�ساطاتهم، وعالج م�سكالتهم 

بطريقة الت�جيه والإر�ساد حتى ي�سبح ج� الرو�سة كالبيت ،ويجب اأن تتيح الرو�سة للطفل 

اإمكاناته وقدراته، وتتيح له طريقة ال�ستغالل حني متنحه حرية اختيار امل�اد  الفر�س لينمي 

بها  يق�م  التي  الأدوار  طريق  عن  الجتماعية  املهارات  فيه  وتنمي  بها،  يعمل  التي  املنا�سبة 

يف امل�ساركة والتعاون مع بقية الأطفال يف اأعمال البناء والر�سم، واللعب بالرمل، والرق�س 

والغناء، وامل��سيقى، وامل�ساركة بدور القائد اأحيانا والتابع اأحيانا اأخرى، في�سعر بعد مدة من 

ال�قت بانتمائه اإىل جماعة الأطفال يف الرو�سة )اخلليلي، 2003(.

الأطفال  �سحة  على  للحفاظ  اأ�سا�سًيا  عن�رًشا  الف�سل  يف  الطبيعية  الإ�ساءة  ت�افر  يعّد 

واملعلمة، لذا يجب ت�فري الإ�ساءة الطبيعية من خالل الن�افذ، ويجب األ تك�ن الن�افذ خلف 

د. هناء غالب الأمعري

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

 كلية الرتبية-جامعة الكويت

د. نداء عبد الرزاق اخلمي�ض

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

 كلية الرتبية-جامعة الكويت
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مقاعد الأطفال اأو اأمامهم حتى تك�ن روؤية الأطفال وا�سحة ومريحة )ال�سبيعي، 2003(. 

البيئة اخلارجية، وكذلك  الن�افذ منخف�سة بحيث تتيح لالأطفال روؤية  اأن تك�ن  كما يجب 

ال�ستفادة من الإ�ساءة الطبيعية و التعرف على املناخ ويجب اأي�سًا األ تقل م�ساحة الن�افذ عن 

8% من م�ساحة اأر�سية القاعة، كما ينبغي ت�اجد نافذة يف الباب اخلارجي للقاعة بحيث تتيح 

التدخل عند احلالت الطارئة، ويجب اأي�سًا ت�فري ال�ستائر لكل الن�افذ.

يف  وج�دها  ب�رشورة  نعرتف  اأ�سبحنا  التي  املهمة  الأم�ر  من  تعّد  املتعلم  ا�ستقاللية  اإّن 

لالأطفال  ت�سمح  التي  التعليم  اأ�ساليب  اأهمية  بح�ث  اأو�سحت عدة  وقد  التعليمي.  امل�قف 

اأن هذا الن�ع من  اأو�سحت الدلئل  ت�جيه تعلمهم اخلا�س واتخاذ قراراتهم اخلا�سة. فقد 

التعليم يبني املهارات الجتماعية وال�سخ�سية، ويعطي ميزات ط�يلة املدى على �سعيد كل 

من التعلم ومن� امل�سئ�لية الجتماعية )فرماوي واملجادي، 2004(.

والت�ازن يف  فالأل�ان  تقليديًا،  ولي�س  مثرياً  الف�سل  داخل  الأل�ان  مناخ  يك�ن  اأن  يجب 

اأو  ارباكًا  له  ت�سكل  األ  النجاح، كما يجب  اإىل  الطفل  تق�د  اأن  الت�سميم والأ�سكال يجب 

.(Gayle-Evans, 2004( م�سدراً لالإزعاج جايل-ايفانز

اإّن ت�فري الدورة اله�ائية املنا�سبة يف الف�سل يعّد عن�رًشا اأ�سا�سًيا للحفاظ على �سحة الأطفال، 

ويجب اإدخال اله�اء النقي، وجتنب الن�افذ املبا�رشة لدورة اله�اء حتى يتجنب الطلبة لفحات 

اله�اء، واملعيار املنا�سب للته�ية ه� و�س�ل الطالب ملا يحتاجه من اله�اء النقي غري املل�ث 

)قطامي وقطامي، 2005(، ويجب ت�فري درجة حرارة منا�سبة لالأطفال يف الف�سل، ف�سبط 

اأو يف ف�سل  ال�ستاء  الف�سل عند درجة حرارة منا�سبة لالأطفال �س�اء يف ف�سل  درجة حرارة 

ال�سيف ي�ساعدهم على الرتكيز، وميكن ا�ستخدام اأجهزة تكييف اله�اء اأو املراوح الكهربائية 

يف ف�سل ال�سيف، كما يجب التاأكد من غلق الن�افذ يف ف�سل ال�ستاء، لتجنب اإ�سابة الأطفال 

باأمرا�س الربد. اإن احلرارة والرط�بة ت�ؤثر يف م�ست�ى تعاون الأطفال ومدى جناحهم الفكري، 

وي��سي باأن تك�ن درجة حرارة احلجرة ما بني20: 22 درجة مئ�ية.

50 و65 درجة يعمل على زيادة راحة واإنتاجية  اإن م�ست�ى الرط�بة الذي يرتاوح بني 

الأطفال، وقد جتد املعلمات اأن البديل العملي جلهاز الرتطيب ه� مرطب م��س�ع بحر�س 

و�سائل اأخرى قد ت�فر رط�بة 
ً
اأي�سا  ومثبت يف ممر ال�سري بحيث ي�سل اإىل الأطفال، وهناك 

اإ�سافية كاأح�ا�س ال�سمك املفت�حة والنباتات )احلبيب، 1995(.

يعك�س تنظيم بيئة التعلم معتقداتنا ح�ل الأطفال وتعلمهم ب�سكل كبري، فاإذا ما كنا نعتقد 

باأن الأطفال يعتمدون علينا يف تلقي املعرفة والتعلم، فاإننا ننظم الغرفة ب�س�رة تعك�س مركزية 

دور املعلمة يف عملية التعلم كما يف حالة تنظيم الف�سل يف �س�رة �سف�ف اأو �سكل حدوة 
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حني اأننا اإذا كنا ن�ؤمن بدور الأطفال يف تعليم اأنف�سهم، واهتمامنا بالتعلم اأكرث يف اختياراتهم 

وخرباتهم. فاإننا ننظم الغرفة بطريقة تعك�س هذا الإميان كما يف حالة تنظيم الفرق يف �س�رة 

جمم�عات عمل اأو مراكز اهتمام، وو�سع الأدوات ب�س�رة تي�رش لالأطفال تناولها واإعادتها 

باأنف�سهم، بحيث ي�سعرون بدرجة اأكرب من ال�ستقالل وامل�سئ�لية )النا�سف، 2005(.

لبد اأن يت�افر يف غرفة الف�سل عدد من املقاعد يكفي جلل��س جميع الأطفال اإذا ما احتاج�ا 

لذلك، وهذا ل يعني اأن الطفل ملزم باجلل��س يف مكانه طيلة الي�م، فاحلركة والتن�يع مهمان، 

كما اأن طبيعة الن�ساط هي التي حتدد املكان والطريقة التي يجل�س بها الأطفال عند ممار�ستهم 

الن�ساط )م�سع�د، 2005(.

يجب اأن حت�ي غرفة ال�سف العدد الكايف من اخلزائن املفت�حة، بحيث تت�افر فيها الرف�ف 

والأدراج وتك�ن يف م�ست�ى الأطفال لي�ستطيع�ا اأن حفظ حاجياتهم اخلا�سة )مالب�س، .. 

اإلخ( واإنتاجهم الفني فيها. وللمعلمة خزانة خا�سة بها حلفظ الأدوات واخلامات وال��سائل 

بحيث  الغرفة  جدران  بتنظيم  الهتمام  يجب  التعليمية.  الأن�سطة  يف  امل�ستخدمة  التعليمية 

تتيح م�ساحات وا�سعة لعر�س امل�س�رات والبطاقات والر�س�مات املرتبطة مب��س�ع اخلربة، 

الأطفال،  اهتمام  لإثارة  اآخر  اإىل  وقت  من  تتغري  اأن  يجب  وهذه  الأطفال،  اإنتاج  وعر�س 

واأن تك�ن وظيفية تخدم اأوجه الن�ساط الذي ميار�سه الأطفال يف ذلك ال�قت )عبد الفتاح، 

.)2006

يتطلب تنظيم بيئة التعلم الكثري من اجلهد اأو التكلفة ولكن يحتاج اإىل فهم طبيعة املتعلمني 

واحتياجاتهم النف�سية والجتماعية واأ�ساليبهم يف العمل، بالإ�سافة اإىل ح�سن التخطيط بحيث 

يتم ا�ستغالل كل جزء وركن من اأركان الغرفة دون و�سع اأ�سياء ل �رشورة لها وت�زيع الأثاث 

التعليمية  الأن�سطة واخلربات  يتنا�سب مع طبيعة  مبا  التعليمية  وال��سائل  وامل�اد  والتجهيزات 

وي�سمح بتنقل الأطفال ب�سه�لة بني الأركان املختلفة )فهمي، 2007(. 

الف�سل ب��سفه  فاإن  التعليمي،  العن�رش الأهم يف امل�قف  الف�سل هم  اإذا كان الأطفال يف 

ذاته،  امل�قف  يف  اأي�سًا  مهم  عن�رش  وه�  ويتفاعل�ن  ويجتمع�ن  الأطفال  فيه  يجل�س  مكاًنا 

لأنه املكان الذي يتم فيه التعلم، وي�ؤدي دوراً يف زيادة فاعلية هذا التعلم واإنتاجيته، ولذلك 

فاإن تنظيم بيئة التعلم لالأطفال وال�ستخدام الأمثل لها يحتاج اأن تاأخذه املعلمة عند تقدميها 

لالأن�سطة، ذلك لأن الطفل يق�سي معظم ي�مه الدرا�سي داخل الف�سل، فيجب اأن يك�ن مرتبًا 

الف�سل وا�ستغالل م�ساحته مبا يجعله مكانًا  الرو�سة ح�سن تنظيم  ومريًحا له، وعلى معلمة 

املعلمة  قبل  الهتمام من  الف�سل مركز  اأثاث  يحتل  الطفل، كما  تعلم  لعملية  �سحيًا ومهيئًا 

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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لالأطفال  العمرية  للمرحلة  منا�سبًا  يك�ن  واأن  والأمان،  ال�سالمة  �رشوط  فيه  تت�افر  بحيث 

ولأط�الهم. اإن طبيعة التعلم يف هذه املرحلة ت�ستدعي ا�ستخدام العديد من الأدوات وامل�اد 

التي يجب اأن تك�ن يف متناول الطفل ي�سل اإليها كلما �ساء، ولبد اأن تت�افر يف كل ركن يف 

الف�سل حلفظ حمت�ياته وتف�سله عن الأركان الأخرى )قنديل وبدوي، 2007(.

يهتم علماء علم النف�س )طاهر، 2007(، يف ميدان ال�سل�ك بثالثة اأن�اع من ال�سل�ك:

- ال�سل�ك ال�ستجابي

- ال�سل�ك الفعال

- ال�سل�ك العقالين

اأول: ال�سل�ك ال�ستجابي )التقليدي( اأو النعكا�سي

ه� رد فعل ملنبه ذاتي داخلي اأو بيئي خارجي. ويتميز املنبه الذي يثري هذا الن�ع من ال�سل�ك 

اأو  اإبداء ال�سل�ك املطل�ب  اأو خياًرا يف  اإرادة  اأن الأطفال ل ميلك�ن  اأي  بالإمالء والق�رشية، 

عدمه.

ثانيا: ال�سل�ك الإجرائي الفعال

الق�رشي حيالها )طاهر،  الفعل  البيئة ورد  الأ�سياء وظروف  الطفل بخ�س��س  �سع�ر  ه� 

2007( اإن ال�سل�ك الفعال يج�سد ما يق�م به الطفل اأو يعمله للتفاعل مع البيئة وت�سخريها 

ل�ساحله.فه� تط�عي نتيجة اإرادته الذاتية واختياره، واللتني يحكمهما ن�ع النتائج املرتتبة عن 

ال�سل�ك نف�سه.فاإذا كانت اإيجابية ومر�سية عندئذ مييل الطفل غالبا اإىل تكراره يف امل�ستقبل 

للح�س�ل على التعزيز الإيجابي املبا�رش.اأما اإذا كانت �سلبية اأو غري مر�سية فاإن ال�سل�ك عمل 

ل يتكرر.

ثالثا: ال�سل�ك العقالين

اإّن ال�سل�ك الإن�ساين ترجع اأ�س�له اإىل العقل واملنطق والقدرة على احلكم.اإن الطفل يت�رشف 

بطريقة لي�ست ميكانيكيه من خالل ما ي�سمى بنظرية املنبه وال�ستجابة،واإمنا نتيجة عمليات 

فكرية ومنطقية وقدرة عالية من احلكم والتنب�ؤ يت��سل ب�ا�سطتها لن�ع ال�سل�ك املطل�ب واإن 

اأفعال الطفل حم�سلة لع�امل ثالثة اأ�سا�سية هي ال�سل�ك،وامل�ؤثرات البيئية، والع�امل املعرفية.

اأن تخل� الف�س�ل من  قد تظهر يف الف�س�ل م�سكالت �س�تية )ال�سدى( ولذلك يجب 

الف�س�ل  اأن  الرغم من  الدرا�سي. وعلى  الف�سل  يبداأ  اأن  قبل  املنا�سبة  ال�س��ساء غري  ظروف 

الف�س�ل  اأن  اإل  املادي،  للمكان  املبدع  لال�ستخدام  اأكرث  فر�سًا  ت�فر  قد  ال�سكل  امل�ستطيلة 

تقليل  املعلمات من  تتمكن  البيئة  ال�س�ت يف  اأقل �س��ساء. فمن خالل خف�س  املربعة هي 

ن�سبة ال�س��ساء البيئية وت�فري حجرة درا�سة اأكرث جاذبية �س�اء كانت مرئية اأم بنائية. كما اأن 
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واملخدات والنباتات )�رشيف، 1997(.

الرتبية احلديثة ل ترتكز على املحت�ى من املعارف التي يجب اأن يكت�سبها الأطفال بقدر 

ما تركز على بناء ال�سخ�سية والعقلية التي ميكنها اأن تتناول هذه املعارف، فت�سيف اإليها اأو 

تغريها اأو ترف�سها، اإذا ما وجدت اأنها ل تتفق مع املنطق ال�سليم، اإن حتديد حمت�يات املنهج 

املعلمة  ت�سارك  اأن  دون  ن�ساط  كل  ي�سغله  اأن  يجب  الذي  والزمن  تقدميها،  وت�اريخ  بدقة، 

والأطفال يف التخطيط لهذا املنهج وفق اهتمامات الأطفال ورغباتهم، اأمر يتنافى مع اإمياننا 

بحرية املتعلم يف اختيار امل�سكلة التي يهتم ببحثها، واملدة التي ي�ستغرقها كل متعلم يف حل 

م�سكلة ما، بناء على طريقة امل�سكلة ودرجة تعقيدها، وقدرات الفرد و ذكائه وا�ستعداداته 

)ج�هر، 2008(.

عر�ست الباحثتان بع�س الدرا�سات والبح�ث ال�سابقة ذات ال�سلة بالدرا�سة احلالية ت�سري 

الف�سل واأل�ان اجلدران ت�ؤثر  اأن الإ�ساءة داخل  )Grangaard, 1995) اإىل  درا�سة جاجنارد 

يف ال�ستجابة البدنية لالأطفال والأداء الأكادميي. ا لأل�ان الفاحتة للجدران والإ�ساءة اجليدة 

ت�ؤدي اإىل انخفا�س �سغط الدم الإنقبا�سى واإىل �سع�ر الأطفال بالراحة داخل الف�سل واإىل 

قلة ال�سل�كيات غري املرغ�ب فيها بن�سبة 22%. اأما درا�سة تق�مي كفاءة مرحلة ريا�س الأطفال 

التي قام بها قطاع البح�ث الرتب�ية واملناهج - اإدارة القيا�س والتق�مي ب�زارة الرتبية والتعليم 

بدولة الك�يت )1995- 1996( فقد هدفت اإىل تق�مي عدة ج�انب كان من اأبرزها تق�مي 

اجلانب ال�سحي يف ريا�س الأطفال ومراعاة اأن تك�ن ته�ية غرفة الف�سل منا�سبة واإ�ساءتها 

ت��سلت  كما  الأطفال،  حركة  الأثاث  يع�ق  ل  بحيث  وا�سعة  الف�س�ل  تك�ن  واأن  كافية 

اأن يتنا�سب عدد دورات املياه مع عدد الأطفال  اأنه من اجلانب ال�سحي يجب  اإىل  الدرا�سة 

الدورية.  وال�سيانة  وال�سالمة  الأمن  �رشوط  وت�فري  والتكييف  امل�سارب  وكذلك  امللتحقني 

واأو�ست الدرا�سة اإىل تقليل عدد الأطفال يف الف�سل ال�احد.

 Weinstein & Woolfolk,( ولقد اأظهرت الدرا�سة التي قام بها كل من وان�ستني وولف�لك

ترتبط  ال�سل�كيات  امل�اقف و  العنا�رش الأخرى مثل  اإّن  الأداء.  البيئة يف  تاأثري  1997) مدى 
بعنا�رش البيئة، فالف�س�ل املريحة جتعل الأطفال الذين يق�س�ن فيها عدة �ساعات ي�ميا ي�سعرون 

اأنهم اأف�سل، بغ�س النظر عن تاأثري ذلك يف الإجناز.

كما اأو�سحت الدرا�سة التي قام بها وان�ستني )Weinstein, 1997) اأن بيئة اأركان التعلم 

تت�سكل من اأجنحة وزوايا يف حجرة ال�سف تخت�س كل زاوية اأو ركن فيها مبجال فريد اأو 

اأن له تركيزا حمدودا، وتك�ن امل�اد يف كل ركن منظمة بحيث يتمكن الأطفال من ممار�سة 

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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ن�ساطات التعلم.

وت�سري نتائج درا�سة دو�سارم )Ducharme, 2001)  عن اأثر البيئة ال�سفية على م�ست�ى طفل 

الرو�سة يف الر�سم، وقدرته اللغ�ية يف التعبري عما ير�سم، والزمن الذي يق�سيه يف ممار�سته، 

وعدد الر�س�م التي ينجزها .وقد بّينت الدرا�سة اأن اأداء الأطفال يف بيئة الأركان كانت اأف�سل 

من اأداء نظرائهم يف البيئة التقليدية.

كما اأو�سحت درا�سة كل من العتيبي وال�س�يلم )2002( اأن من ال�سع�بات التي ت�اجه 

حتقيق اأهداف ريا�س الأطفال ق�س�ر البيئة ال�سفية يف ت�فري مناخ تعليمي مالئم خل�سائ�س من� 

الطفل، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن من اأهم ال�سع�بات �سغر حجم الف�سل الذي ل يتيح 

للطفل فر�سة العمل بحرية يف الأركان التعليمية.

اأما درا�سة ال�سبيعي )2003( فقد هدفت اإىل التعرف على اأثر البيئة ال�سفية يف مفه�م الذات 

والتح�سيل والجتاهات نح� املدر�سة يف البيئة ال�سفية ال�سحية  لدى الطالب يف البيئة ال�سفية 

العادية .كما اأن مفه�م الذات يت�افر لطالب البيئة ال�سحية اأكرث مما ه� عليه لدى اأقرانهم ممن 

التعلم يف  بيئتي  تظهر فروق ج�هرية بني طالب  اأنه مل  اإل  تعلم عادية.  بيئة  يتعلم�ن داخل 

التح�سيل.

الرتب�ية  الأهداف  لتحقيق  املتطلبات  اأهم  من  اأّن  اإىل   )2005( م�سع�د  درا�سة  وت�سري 

املادية مالءمتها لال�ستخدام،  التجهيزات  املالئم، و  املبني  ت�افر  الأطفال هي  ملرحلة ريا�س 

كما اأظهرت النتائج اأن من اأهم امل�سكالت التي تع�ق حتقيق تلك الأهداف الف�س�ل �سغرية 

امل�ساحة التي ل ت�سمح بعمل اأركان متعددة للعب الأطفال و الته�ية غري جيدة.

يت�سح من العر�س ال�سابق للدرا�سات والبح�ث ال�سابقة مدى تاأثري ت�افر مق�مات البيئة 

ال�سفية اجليدة يف �سل�ك الطفل داخل الف�سل، وتفاعله يف البيئة التعليمية. اأتت اأهمية الدرا�سة 

احلالية ملحاولة معرفة مدى ت�افر مق�مات البيئة ال�سفية ال�سحية يف الف�س�ل بريا�س الأطفال 

للطفل داخل  ال�سل�كية  بالأمناط  ارتباطها )عالقتها(  الك�يت وانعكا�ساتها ومدى  يف دولة 

الف�سل.

م�صكلة الدرا�صة

تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف الآتي:

- هل تت�افر يف ريا�س الأطفال بكل من املنطقتني العا�سمة و ح�يل مق�مات البيئة ال�سفية 

ال�سحية؟

 -هل ت�ؤثر البيئة ال�سفية ال�سحية يف الأمناط ال�سل�كية للطفل داخل الف�سل؟
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اأهداف الدرا�صة160

من  عينة  ال�سحية يف  ال�سفية  البيئة  مق�مات  ت�افر  مدى  ر�سد  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 

ريا�س الأطفال مبنطقتي العا�سمة وح�يل التعليميتني، والتعرف على اأهم انعكا�ساتها ومدى 

ارتباطها بالأمناط ال�سل�كية لالأطفال داخل الف�سل بهذه الريا�س.

اأ�صئلة الدرا�صة

حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

- ما اأهم مق�مات البيئة ال�سفية ال�سحية يف ريا�س الأطفال بدولة الك�يت؟

- ما اأهم املمار�سات ال�سل�كية للطفل يف حجرة ال�سف يف ريا�س الأطفال بدولة الك�يت؟

ال�سفية ال�سحية  البيئة  مق�مات  ت�افر  الريا�س ح�ل  معلمات  اآراء  بني  فروق  ت�جد  - هل 

واملمار�سات ال�سل�كية للطفل يف ريا�س الأطفال بدولة الك�يت مبنطقتي العا�سمة وح�يل 

التعليميتني؟

ال�سحية  ال�سفية  البيئة  مق�مات  ت�افر  الريا�س ح�ل  معلمات  اآراء  بني  فروق  ت�جد  - هل 

امل�ست�ى  ملتغري  تعزى  الك�يت  بدولة  الأطفال  ريا�س  يف  للطفل  ال�سل�كية  واملمار�سات 

التعليمي للمعلمات؟

)الأمناط(  واملمار�سات  ال�سحية،  ال�سفية  البيئة  مق�مات  بني  ارتباطيه  عالقة  ت�جد  هل   -

ال�سل�كية لالأطفال بهذه الريا�س من وجهة نظر املعلمات؟

اأهمية الدرا�صة

للمناهج  التخطيط  اأمر  على  للقائمني  تقدمة  ما  خالل  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تاأتي 

والفل�سفات الرتب�ية بريا�س الأطفال اإذ يت�قع اأن ي�ستفاد من نتائجها و تتمثل يف ما ياأتي:

- حماولة ر�سد مق�مات البيئة ال�سفية ال�سحية يف ريا�س الأطفال بدولة الك�يت. 

- ت�فري جانب من املعل�مات العلمية املتعلقة بالبيئة ال�سفية ال�سحية اأمام متخذي القرار يف 

دولة الك�يت.

- اإ�سافة بيانات علمية حديثة على امل�ست�ى النظري والتطبيقي ح�ل م��س�ع البيئة ال�سفية 

ال�سحية. 

حمددات الدرا�صة

املحددات املكانية: مت تطبيق الدرا�سة على عينة ع�س�ائية من معلمات ريا�س الأطفال بكل 

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

من منطقة العا�سمة ومنطقة ح�يل التعليميتني.

الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  اأثناء  يف  الدرا�سة  تطبيق  مت  الزمنية:  املحددات 

.2009/2008  

م�صطلحات الدرا�صة

�سن  من  الأطفال  ت�ستقبل  ترب�ية  م�ؤ�س�سة   :(Children  Kindergarten) الأطفال  ريا�ض 

البتدائية من  املرحلة  ت�سبق  اإذ  بذاتها  قائمة  العمر وهي مرحلة  ال�ساد�سة من  �سن  اإىل  الثالثة 

مراحل التعليم العام وتعقب مرحلة احل�سانة، وظيفتها ال�سعي اإيل ت�فري البيئة الرتب�ية املنا�سبة 

لرعاية الق�ى الكامنة لدى الطفل بغية اإيقاظها وت�سهيل �سبل تنميتها يف خمتلف جمالت النم� 

)الر�سيدى، 2004(.

البيئة ال�صفية (Environment Classroom): يق�سد بها الظروف ال�سفية ال�سحية، التي 

ت�فرها املعلمة لتالميذها يف امل�قف التعليمي داخل القاعة وبقدر ج�دة الظروف ومالءمتها، 

ما تك�ن بيئة ال�سف منا�سبة لت�فري خربات غنية وم�ؤثرة وفعالة، الأمر الذي ي�ساعد على مرور 

التالميذ باخلربات، واخلروج منها باأف�سل ن�اجت التعلم، وتنمية م�ست�ى الدافعية الذي ت�فره 

هذه البيئة ال�سفية )اللقاين واجلمل، 2003(.

الأمناط ال�صلوكية (Attitudes Behavioral): يعرف ال�سل�ك باأنه كل الأفعال والن�ساطات 

التي ت�سدر عن الطفل �س�اء كانت ظاهرة اأم غري ظاهرة. وهذه الن�ساطات �س�اء كانت اأفعال 

غري  نح�  على  ن�ساطات  اأو  واحلركية  الف�سي�ل�جية  كالن�ساطات  وقيا�سها  مالحظتها  ميكن 

ملح�ظ كالتفكري وغريها )طاهر، 2007(.

كذلك يعرف ال�سل�ك باأنه ذلك اجلزء من تفاعل الكائن احلي مع بيئته، الذي ميكن من خالله 

حتري حركة الكائن احلي، اأو حركة جزء منه يف املكان والزمان، الذي ينتج عنه تغيري قابل 

باأنه ال�ستجابة الكلية 
ً
للقيا�س يف جانب واحد على الأقل من ج�انب البيئة. ويعرف اأي�سا 

التي بيديها كائن حي اإزاء اأي م�قف ي�اجهه )�سحاتة والنجار وعمار، 2003(.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة

ا�ستخدمت  فقد  الدرا�سة  اإىل طبيعة  ال��سفي ونظرا  امل�سحي  املنهج  الدرا�سة  اأتبعت هذه 

اأ�سل�ب الدرا�سة امل�سحية وكذلك اأ�سل�ب الدرا�سة الرتباطية )عد�س وعبيدان، 2002(.
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جمتمع الدرا�صة162

يتك�ن جمتمع الدرا�سة من معلمات ريا�س الأطفال يف منطقة العا�سمة التعليمية ومنطقة 

ح�يل التعليمية بدولة الك�يت، خالل العام الدرا�سي 2009/2008.

عينة الدرا�صة

العا�سمة  الأطفال مبنطقتي  الدرا�سة من )131( معلمة من معلمات ريا�س  تتك�ن عينة 

وح�يل التعليميتني، وو�سف العينة من املعلمات ح�سب متغريات الدرا�سة ي��سحه اجلدول 

رقم )1( الآتي:

اجلدول رقم )1(

%العدداملتغري

املنطقة التعليمية
6650.4العا�سمة

6549.6حويل

131100املجموع

عدد �سنوات اخلربة 
4937.4اأقل من 5 �سنوات

58262.6 �سنوات فاأكرث

131100املجموع

امل�ستوى التعليمي

129.2دبلوم

11789.3جامعي

21.5ماج�ستري

131100املجموع

اأداة الدرا�صة

الدرا�سة  املتعلقة مب��س�ع  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الأدب  من خالل الطالع على 

تت�سل  التي  العبارات  من  جمم�عة  جتميع  مت   ،)2002 احلق،  عبد  عبيدان،  )عد�س،  احلالية 

 )35( من  مك�نة  ا�ستبانة،  عن  عبارة  رئي�سة  بحث  اأداة  ت�سميم  مت  ومنها  الدرا�سة،  بهدف 

عبارة وزعت على حم�رين هما: 

- املح�ر الأول: مق�مات البيئة ال�سفية وي�سمل )22( عبارة.

اأفراد  اإجابات  اأعطيت  الثاين: �سل�ك الطفل داخل ال�سف وي�سمل )13( عبارة.  - املح�ر 

اأوزانًا  ال�سفية  البيئة  مق�مات  الأول  املح�ر  ال�ستبانة يف  عبارات  على  املعلمات  من  العينة 

متدرجة على مقيا�س ذي خم�س درجات، ت�سري اإىل درجة ت�افر املق�مات يف الف�سل.

من  العينة  اأفراد  اإجابات  اأعطيت  فقد  الف�سل(  داخل  الطفل  )�سل�ك  الثاين  املح�ر  يف  اأما 

املعلمات على عبارات ال�ستبانة اأوزانًا متدرجة على مقيا�س ذي ثالث درجات، ت�سري اإىل 

درجة ممار�سة �سل�ك الطفل داخل حجرة ال�سف.

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�صدق الأداة

درجة  يحمل�ن  ممن  حمكمني  �سبعة  على  ال�ستبانة  بعر�س  الأداة  �سدق  من  التحقق  مت 

النف�س ،كلية  التدري�س،وق�سم علم  املناهج وطرق  الدكت�راه، من ذوي الخت�سا�س ،ق�سم 

منا�سبتها  حيث  من  العبارات  �سدق  مدى  بيان  منهم  ُطلب  اإذ  الك�يت،  جامعة  الرتبية، 

للمح�ر التي تندرج حتته، وكذلك مدى منا�سبة العبارة مل��س�ع الدرا�سة ككل، بالإ�سافة اإىل 

التاأكد من ح�سن ال�سياغة اللغ�ية وو�س�حها، و منا�سبة العبارة لهدف الدرا�سة، مع حذف 

اأو تعديل اأو اإ�سافة ما يرونه منا�سبًا، وبعد الطالع على اآراء ومالحظات املحكمني تاأكدت 

الباحثتان من اإجراء التعديالت التي اأ�ساروا اإليها و مت ت�سميم ال�ستبانة يف �سكلها النهائي، ثم 

طرحت للتطبيق.

ثبات الأداة

قيمة  )Cronbach Alpha)، حل�ساب  ثبات  ا�ستخدام معامل  الأداة: مت  ثبات  للتاأكد من 

معامل الثبات لالت�ساق الداخلي للعبارات يف املحاور املختلفة، واجلدول رقم )2( الآتي يبني 

معامالت الثبات لكل حم�ر من حماور ال�ستبانة.

اجلدول رقم )2(

قيم معامل ثبات األفا كرونباخ ملحاور الدرا�صة

معامل الثباتاملحور

0.912املحور الأول: مقومات البيئة ال�سفية

0.865املحور الثاين: �سلوك الطفل داخل ال�سف

0.922الأداة ككل

الأ�صاليب الإح�صائية

�سار البحث وفقا لالإجراءات واخلط�ات الآتية:

- مت ا�ستخدام برنامج حزمة الربامج الإح�سائية للعل�م الجتماعية )SPSS)، فقد مت اإدخال 

البيانات للحا�سب الآيل ومعاجلتها بالأ�ساليب التي تنا�سب طبيعة البيانات واأهداف الدرا�سة 

كالآتي:

- مت ح�ساب عدد التكرارات )Frequency) والن�سب املئ�ية )Percentage) لإجابات اأفراد 

العينة من املعلمات.

مت��سط  لقيا�س   (Means( احل�سابية  املت��سطات  املركزية:  النزعة  مقايي�س  ا�ستخدام  مت   -

ا�ستجابات اأفراد العينة من املعلمات.
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- مقايي�س الت�ستت: النحراف املعياري )Standard Deviation) لقيا�س مدى ت�ستت القيم 164

عن مت��سطها احل�سابي.

- مقايي�س الإح�ساء ال�ستدليل: اختبار )T-Test) ملعرفة الفروق بني مت��سطي درجات عينة 

دالة عند  )العا�سمة - ح�يل( وبيان مدى وج�د فروق  التعليمية  املنطقة  املعلمات ح�سب 

م�ست�يات الدللة )0.05(.

- حتليل التباين الأحادي )One Way Anovas) ملعرفة الفروق بني اأفراد العينة من املعلمات 

يف متغري امل�ست�ى التعليمي.

- م�سف�فة معامالت الرتباط للتعرف على مدى وج�د ارتباط بني اآراء ووجهات نظر اأفراد 

العينة من املعلمات ح�ل ت�افر مق�مات البيئة ال�سفية، وال�سل�ك املمار�س داخل الف�سل من 

قبل اأطفال هذه الريا�س.

عر�ض نتائج الدرا�صة

النح�  على  وذلك  اخلم�سة  الفرو�س  �سحة  اختبار  �س�ء  على  البحث  نتائج  عر�س  مت 

الآتي:

عر�ض نتائج الفر�ض الأول

ال�سفية  البيئة  املتعلق مبدى ت�افر جمم�عة من املق�مات يف  الفر�س الأول  لختبار �سحة 

املعلمات عن عبارات  التكرارات والن�سب واملئ�ية لإجابات  الأطفال، مت ح�ساب  بريا�س 

املح�ر الأول “مق�مات البيئة ال�سفية” وكذلك ح�ساب املت��سط احل�سابي لإجاباتهم ح�ل 

هذا املح�ر، وكانت كما ه� م��سح يف اجلدول رقم )3( الآتي:

اجلدول رقم )3(

بيان التكرارات والن�صب املئوية لإجابات املعلمات عن عبارات املحور الأول من

مقومات البيئة ال�صفية مرتبة تنازليا ح�صب متو�صطها احل�صابي

العباراتم

تتوافر هذه املقومات بدرجة

قليلة جداًقليلةمتو�شطةكبريةكبرية جداً

ط 
�ش

و
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ب
ي
ت
رت

ل
ا

%ت%ت%ت%ت%ت

1
ت�سميم الكرا�سي يتنا�سب مع ج�سم 

الطفل
6851.94332.81713.021.510.84.341

6146.65340.51612.20010.84.322ارتفاع الطاولت منا�سب للطفل.2

14
دورة مياه الأطفال منا�سبة للمرحلة 

العمرية.
6247.34534.42015.332.310.84.253

20

ي�سمح  ب�����س��ك��ل  م��ن��ظ��م��ة  الأرك������ان 

اأثناء  الأطفال يف  ترى  باأن  للمعلمة 

العمل.

5844.35038.21813.732.321.54.214

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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العباراتم

تتوافر هذه املقومات بدرجة

قليلة جداًقليلةمتو�شطةكبريةكبرية جداً

ط 
�ش

و
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ب
ي
ت
رت

ل
ا

%ت%ت%ت%ت%ت

19

يتنا�سب  اأركان الف�سل جمهزة مبا 

وط��ب��ي��ع��ة الأن�������س���ط���ة واخل�����ربات 

التعليمية.

4937.45239.72821.410.810.84.15

13
تنا�سب  �سبورة  الف�سل  يف  تتوافر 

ارتفاع الطفل.
4735.95844.31713.096.9004.096

12
امل�سكالت  م����ن  ال��ف�����س��ل  ي��خ��ل��و 

ال�سوتية )�سدى ال�سوت(.
5642.74131.32418.386.121.54.087

5
الطبيعية  بالإ�ساءة  ت�سمح  النوافذ 

الكافية يف الف�سل والتهوية جيدة.
5441.23929.83123.764.610.84.068

8
الإ�ساءة  و�سائل  الف�سل  يف  تتوافر 

اجليدة.
5542.03929.82619.8107.610.84.059

21

خ�سبية  اأرف�����ف  رك���ن  ب��ك��ل  ي��وج��د 

الأرك����ان  ع��ن  تف�سله  مل��ح��ت��وي��ات��ه 

الأخرى.

4937.44836.62216.896.932.34.0010

4635.14735.92821.475.332.33.9611اأر�سيات الف�سل اآمنة للطفل.10

18

يتيح  ب�����س��ك��ل  م��ن��ظ��م��ة  الأرك��������ان 

بحرية  الأن�سطة  ممار�سة  لالأطفال 

دون اإزعاج الآخرين.

4332.84836.62821.4129.2003.9312

4
اجلدران ذات م�ساحة وا�سعة ت�سمح 

بعر�س اإنتاج الأطفال .
5038.234263526.7107.621.53.9213

22
التو�سيالت  ال��ف�����س��ل  يف  ت��ت��واف��ر 

الكهربائية.
5239.73728.22519.1139.943.13.9214

9
درجة حرارة الف�سل منا�سبة للطفل 

يف ف�سل ال�سيف اأو ال�ستاء.
4232.14030.53325.21511.510.83.8215

3
منا�سبة  ب��األ��وان  مطلية  اجل���دران 

للطفل .
4534.43426.03929.886.153.83.8116

17
كافية  ومم����رات  ف���راغ���ات  وج����ود 

لتحرك الأطفال دون اإزعاج.
4030.54131.33224.41511.532.33.7617

7
باألوان  �ستائر  الف�سل  يف  تتوافر 

منا�سبة للطفل.
5239.72619.82619.8129.21511.53.6718

11
لتتنا�سب  متنوعة  الف�سل  اأر�سيات 

مع الأن�سطة.
4131.33022.93022.92116.096.93.5619

16
م�ستوى  يف  لالأطفال  خزائن  توجد 

ارتفاع الطفل.

3325.23627.52418.31713.02116.03.3320

3123.72216.83728.22922.1129.23.2421النوافذ تتيح روؤية البيئة اخلارجية.6

15

ل��ل��م��ع��ل��م��ة حلفظ  ي���وج���د خم����زن 

والو�سائل  واخل���ام���ات  الأدوات 

والأن�سطة التعليمية.

3325.22720.62619.82015.32519.13.1822

يت�سح من اجلدول رقم )3( اأن مق�مات البيئة ال�سفية اجليدة تت�افر بدرجة كبرية يف ريا�س 

الأطفال بدولة الك�يت.

تابع اجلدول رقم )3(
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عر�ض نتائج الفر�ض الثاين166

لختبار �سحة الفر�س الثاين املتعلق بالتعرف على اأهم املمار�سات ال�سل�كية لأطفال الريا�س 

يف حجرة الف�سل، مت ح�ساب التكرارات والن�سب واملئ�ية لإجابات اأفراد العينة من املعلمات 

املت��سط  ح�ساب  وكذلك  الف�سل”  حجرة  داخل  الطفل  “�سل�ك  الثاين  املح�ر  عبارات  عن 

احل�سابي لإجاباتهم عن هذا املح�ر، وكانت كما ه� م��سح يف اجلدول رقم )4(.

اجلدول رقم )4(

بيان التكرارات والن�صب املئوية لإجابات اأفراد العينة من املعلمات عن

عبارات املحور الثاين”�صلوك الطفل داخل حجرة ال�صف

 مرتبة تنازليا ح�صب متو�صطها احل�صابي

العباراتم

ميار�س الطفل ال�سلوك

ط 
�ش

و
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ب
ي
ت
رت

ل
ا

اأحياناغالبادائما

%ت%ت%ت

10781.72317.610.82.811تهيئ البيئة التعليمية للطفل ال�سعور بالأمان.33

30
اأثناء  يف  واملرح  بال�سعادة  اإح�سا�سًا  الطفل  يبدي 

املوقف التعليمي.
9975.63224.4002.762

26
املوكلة  املهام  ممار�سة  يف  اأقرانه  الطفل  ي�سارك 

اإليهم.
9874.83325.2002.753

9673.33426.010.82.734يتحرك الطفل بحرية يف حجرة ال�سف.23

9068.74131.3002.695ي�ستمع الطفل اإىل املعلمة باهتمام.25

31
املالحظة  على  الطفل  التعليمية  البيئة  ت�سجع 

وال�ستك�ساف.
8564.94635.1002.656

34
ال�ستغراق  فر�س  للطفل  التعليمية  البيئة  تهيئ 

والنهماك يف العمل دون �سو�ساء اأو ت�ستت.
8363.44635.121.52.627

8061.14635.153.82.578تهيئ البيئة التعليمية للطفل فر�س التاأمل .32

7456.55642.710.82.569يحرتم الطفل زمالءه يف الف�سل.29

6146.66851.921.52.4510يبادر الطفل بطرح الأ�سئلة.24

5542.07255.043.12.3911ميار�س الطفل الن�ساط بهدوء.28

4735.97960.353.82.3212يبادر الطفل بعر�س اأرائه.27

4030.58564.964.62.2613يتحدث الطفل مع �سديقه دون اإزعاج الآخرين.35

عبارات  عن  املعلمات  لإجابات  احل�سابية  املت��سطات  اأن   )4( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

املح�ر الثاين )�سل�ك الطفل داخل الف�سل( قـد تراوحت بني )2.26 – 2.81(.

وب�سفة عامة يت�سح من اجلدول رقم )4( اأن ريا�س الأطفال بدولة الك�يت تهيئ البيئة ال�سفية 

اجليدة التي تعني الطفل على ممار�سة العديد من املمار�سات ال�سل�كية الإيجابية ب�سكل كبري.

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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عر�ض نتائج الفر�ض الثالث

املعلمات  من  العينة  اأفراد  بني  فروق  وج�د  مبدى  التعلق  الثالث  الفر�س  �سحة  لختبار 

الأطفال  للطفل يف ريا�س  ال�سل�كية  ال�سفية واملمار�سات  البيئة  ت�افر مق�مات  ح�ل مدى 

قيمة  حل�ساب   (T-Test( اختبار  ا�ستخدام  مت  التعليمية؛  املنطقة  ملتغري  تعزى  الك�يت  بدولة 

اأفراد العينة من املعلمات يف املحاور املختلفة، وكانت كما ه� م��سح يف  )ت( لإجابات 

اجلدول رقم )5( الآتي:

اجلدول رقم )5(

بيان دللة الفروق حول مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية يف ريا�ض

الأطفال تبعا ملتغري املنطقة التعليمية

املحور
املنطقة 

التعليمية
العدد

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
قيمة ت

درجة 

احلرية

الداللة 

االإح�سائية
مالحظات

مقومات البيئة 

ال�سفية

6685.43914.953العا�سمة

غري دالة1290.893- 0.135

6585.76912.917حويل

�سلوك الطفل 

داخل ال�سف

6633.4094.232العا�سمة

غري دالة1290.703- 0.381

6533.6773.788حويل

درجات  مت��سطي  بني  للمقارنة  )ت(  اختبار  اإجراء  وبعد   )5( رقم  اجلدول  خالل  من 

الفروق  لبيان  التعليميتني،  وح�يل  العا�سمة  مبنطقتي  الأطفال  بريا�س  املعلمات  جمم�عتي 

�سل�ك  يف  وتاأثريها  اجليدة  ال�سفية  البيئة  مق�مات  ت�افر  ح�ل  املعلمات  نظر  وجهات  بني 

العينة  اأفراد  اإح�سائية بني  اأنه ل ت�جد فروق ذات دللة  يت�سح  ال�سف،  الطفل داخل غرفة 

من املعلمات يف املنطقتني، اإذ كانت قيم )ت( هي )- 0.135( يف املح�ر الأول: مق�مات 

البيئة ال�سفية، و)- 0.381( يف املح�ر الثاين: �سل�ك الطفل يف الريا�س، وعند درجة احلرية 

 .)129(

عر�ض نتائج الفر�ض الرابع

لختبار �سحة الفر�س الرابع عن مدى وج�د فروق بني اآراء املدر�سات ح�ل مدى ت�افر 

مق�مات البيئة ال�سفية اجليدة، وكذلك املمار�سات ال�سل�كية لالأطفال بالريا�س داخل الف�سل 

تبعا ملتغري امل�ست�ى التعليمي؛ مت ا�ستخدام اختبار )One Way Anova) حل�ساب قيمة )ف( 

لإجابات اأفراد العينة من املعلمات يف املحاور املختلفة، وكانت كما ه� م��سح يف اجلدول 

رقم )6( الآتي:
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اجلدول رقم )6(168

بيان دللة الفروق حول مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية واملمار�صات

ال�صلوكية لطفل الريا�ض تبعا ملتغري امل�صتوى التعليمي

م�شدر التبايناملحور
جمموع 

املربعات

درجة 

احلرية

متو�شط 

املربعات
ف

الداللة 

االإح�سائية
مالحظات

مقومات 

البيئة 

ال�سفية

544.9062272.453بني املجموعات

غري دالة1.4140.247 24670.453128192.738داخل املجموعات

25215.359130املجموع

�سلوك 

الطفل داخل 

ال�سف

3.10521.552بني املجموعات

غري دالة0.0950.909 2081.41512816.261داخل املجموعات

2084.519130املجموع

اآراء  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل  اأنه  يت�سح   )6( رقم  اجلدول  خالل  من 

املجم�عات املختلفة للمعلمات بح�سب امل�ست�ى التعليمي ح�ل ت�افر املق�مات ال�رشورية 

للبيئة ال�سفية اجليدة بريا�س الأطفال، اأو ح�ل انعكا�سات هذه املق�مات على �سل�ك الطفل، 

اإذ كانت قيم )ف( هي )1.414( يف املح�ر الأول مق�مات البيئة ال�سفية، ويف املح�ر الثاين 

�س�ك الطفل كانت قيمة ف )0.095(، وهي قيم غري دالة عند م�ست�ى الدللة )0.05(.

عر�ض نتائج الفر�ض اخلام�ض

لختبار �سحة الفر�س اخلام�س واملتعلق مبدى وج�د ارتباط اآراء ووجهات نظر اأفراد العينة 

من املعلمات ح�ل مدى ت�افر مق�مات البيئة ال�سفية اجليدة، وكذلك املمار�سات ال�سل�كية 

داخل الف�سل لالأطفال بالريا�س ؛ مت عمل م�سف�فة معامالت الرتباط لإجابات اأفراد العينة 

من املعلمات يف املحاور املختلفة، وكانت كما ه� م��سح يف اجلدول رقم )7( الآتي:

اجلدول رقم )7(

بيان م�صفوفة معامالت الرتباط بني مقومات البيئة ال�صفية

واملمار�صات ال�صلوكية لطفل الريا�ض

�سلوك الطفل يف حجرة ال�سفمقومات البيئة ال�سفية

0.546 **مقومات البيئة ال�سفية

0.546 **�سلوك الطفل يف حجرة ال�سف

** دالة عند م�ستوى 0.01

من اجلدول رقم )7( يت�سح اأن هناك ارتباًطا ذا دللة بني اآراء املعلمات ح�ل ت�افر جمم�عة 

من مق�مات البيئة ال�سفية اجليدة، وممار�سة الطفل ملجم�عة من ال�سل�كيات داخل ال�سف يف 

هذه الريا�س، اإذ اأ�سارت نتائج اجلدولني )3، 4( اإىل اأن البيئة ال�سفية يت�افر لها جمم�عة جيدة 

من املق�مات التي جتعلها غنية باملثريات و مهياأة لأن يتعلم الطفل ويكت�سب خربات جيدة، 

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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ووجد اأن املمار�سات ال�سل�كية للطفل بهذه الريا�س هي ممار�سات �سل�كية تت�سف بالإيجابية 

والعتدال والت�ازن؛ ومن هنا ميكن تف�سري معنى وج�د ارتباط دال ح�سبما ي��سح اجلدول 

رقم )7(.

مناق�صة النتائج

امل�ستلزمات  وت�فري  ا�ستكمال  على  الريا�س  هذه  على  القائمني  من  حر�س  هناك  اأول: 

اإعداد وجتهيز هذه  اإليها عند  ي�ستند  معايري جيدة  واأن هناك  فيها،  الأطفال  لرتبية  ال�رشورية 

الأهداف  حتقيق  وكذلك  ؛  الأطفال  ريا�س  ت�سملها  التي  العمرية  املرحلة  لتنا�سب  البيئات 

الرتب�ية لهذه الريا�س؛ اأما املق�مات التي اأ�سارت اإجابات املدر�سات اإىل عدم ت�افرها ب�سكل 

جيد فبالتدقيق فيها جند اأنها تتعلق بعدم وج�د خزائن لالأطفال ل��سع حقائبهم وحاجياتهم، 

اأو اأن الن�افذ ل تتيح روؤية البيئة اخلارجية.

تدفعه  التي  وال�سعادة  بالأمان  الإح�سا�س  الأطفال  ريا�س  للطفل يف  يت�افر  اأنه  يت�سح  ثانيا: 

البيئة ال�سفية غنية باملثريات التي  للمرح، مع ت�فري احلرية الكافية لأن يتحرك بحرية ؛ واأن 

ت�ساعد الطفل على ال�ستغراق والنهماك يف العمل، وت�ساعده على التخيل والت�س�ر .كما 

يالحظ من اإجابات املعلمات عن عبارات املح�ر الثاين اأن هناك جمم�عة من املمار�سات التي 

ميار�سها الطفل يف الف�سل يف ريا�س الأطفال لي�ست بال�سكل املرغ�ب فيه، من اأهمها: اأن 

اأراءه واأفكاره ب�سكل مت��سط، واأنه ميار�س الن�ساط يف  الطفل يطرح بع�س الأ�سئلة ويعر�س 

وج�د جمم�عة من الت�رشفات غري الإيجابية من باقي الأطفال، ولكن اإذا اأمعنا النظر يف تلك 

الرتبية  اإىل  اأنها ت�رشفات طبيعية، فالطفل يف تلك املرحلة مل يزل يف حاجة  املمار�سات جند 

والعناية التي ت��سح له ما يجب عليه القيام به، وما يجب عليه الكف عنه.

بدولة  الأطفال  ريا�س  يف  ال�سفية  البيئة  اأن  املعلمات،  من  العينة  اأفراد  اإجابات  من  يت�سح 

الك�يت غنية باملق�مات التي تدفع الطفل وحتثه على ممار�سة القيم ال�سل�كية الإيجابية، يبقي 

�رشورة العمل على تنميتها يف املراحل الدرا�سية التالية، وت�طيد اأوا�رش التعاون بني املدر�سة 

والأ�رشة من اأجل تن�سئة الطفل تن�سئة �سليمة و متكاملة.

ثالثا: يت�سح اأن اأفراد العينة من املعلمات يف ريا�س الأطفال على اختالف منطقة العمل يتفقن 

على ت�افر جمم�عة من مق�مات البيئة ال�سفية اجليدة يف ريا�س الأطفال، واأنهن يرين اأن البيئة 

كبرية،  بدرجة  الإيجابية  ال�سل�كيات  ممار�سة  على  الطفل  حتث  التي  باملثريات  غنية  ال�سفية 

تن�سئة �سحيحة  تن�سئته  على  وت�ساعد  ال�سحيحة،  الرتب�ية  القيم  لديه جمم�عة  ت�ؤ�سل  والتي 

ومتكاملة.
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رابعا: يت�سح اأن هناك اتفاًقا بني اأفراد املجم�عات املختلفة ح�سب متغري امل�ست�ى التعليمي 170

التي  ال�سل�كية  املمار�سات  كذلك  اجليدة،  ال�سفية  البيئة  مق�مات  من  جمم�عة  ت�افر  ح�ل 

عنها  ك�سفت  قد  ال�سل�كية  واملمار�سات  املق�مات  وهذه  الريا�س.  يف  الأطفال  ميار�سها 

اإجابات اأفراد العينة عن اأ�سئلة الدرا�سة، وكما �سبق الإ�سارة اإليه يف اجلدولني رقمي )3، 4(.

خام�سا: اإّن ت�افر مق�مات البيئة ال�سفية اجليدة قد اأعان الأطفال على اأن يكت�سب�ا ال�سل�ك 

اإيجابًا على  ينعك�س  دائم  ب�سكل  املق�مات  اأن وج�د هذه  والرتب�ي.اأي  والإيجابي  الق�مي 

�سل�ك الطفل يف هذه الريا�س.

ال�صتنتاجات

اأفرزت الدرا�سة عدًدا من النتائج من اأهمها:

تت�افر بدرجة كبرية يف ريا�س الأطفال بدولة  ال�سفية اجليدة  البيئة  اأن معظم مق�مات   -1

التي ت�سملها ريا�س  العمرية  لتنا�سب املرحلة  البيئات  اإعداد وجتهيز هذه  يتم  الك�يت، واأنه 

الأطفال ؛ وكذلك حتقيق الأهداف الرتب�ية لها.

اأنها غري مت�افرة  تبني  اإذ  اأكرب  ب�سكل  يتم ت�فريها  اأن  التي يجب  املق�مات  بع�س  2- هناك 

لروؤية  الفر�سة  وتتيح  اجليدة  بالته�ية  ت�سمح  التي  ال�ا�سعة  الن�افذ  مثل وج�د  كبري،  ب�سكل 

البيئة الطبيعية خارج ال�سف، فالته�ية والإ�ساءة اجليدة من الع�امل واملق�مات ال�رشورية التي 

ينبغي ت�فريها يف ريا�س الأطفال. وتتفق الدرا�سة يف ذلك مع درا�سة )م�سع�د، 2005(.

3- اأن ريا�س الأطفال بدولة الك�يت تهيئ البيئة ال�سفية اجليدة التي تعني الطفل على ممار�سة 

بالأمان  الإح�سا�س  له  ت�فر  حيث  كبري،  ب�سكل  الإيجابية  ال�سل�كية  املمار�سات  من  العديد 

وال�سعادة التي تدفعه للعب واملرح، مع اإف�ساح املجال له لأن يتحرك باأمان وحرية؛ واأن البيئة 

ال�سفية غنية باملثريات التي ت�ساعد الطفل على ال�ستغراق والنهماك يف العمل.

4- تبني اأنه ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية بني اأفراد العينة يف منطقتي العا�سمة وح�يل 

ح�ل ت�افر جمم�عة من مق�مات البيئة ال�سفية اجليدة يف ريا�س الأطفال، واأن البيئة ال�سفية 

غنية باملثريات التي حتث الطفل على ممار�سة ال�سل�كيات الإيجابية بدرجة كبرية.

بح�سب  املختلفة  املجم�عات  اآراء  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل  اأنه  تبني   -5

اأو  ال�سفية اجليدة بريا�س الأطفال  للبيئة  ال�رشورية  املق�مات  التعليمي ح�ل ت�افر  امل�ست�ى 

ح�ل انعكا�سات هذه املق�مات على �سل�ك الطفل.

6- تبني اأن هناك ارتباًطا ذا دللة بني اآراء املعلمات ح�ل ت�افر جمم�عة من مق�مات البيئة 

د. هناء الأمعري، د. نداء اخلمي�ض مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال
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ال�سفية اجليدة، وممار�سة الطفل ملجم�عة من ال�سل�كيات داخل ال�سف يف هذه الريا�س، مما 

يعني اأن وج�د هذه املق�مات ب�سكل دائم ينعك�س اإيجابًا على �سل�ك الطفل يف هذه الريا�س. 

ون�ستني  )2003( واخلليلي)2003(  ال�سبيعي  من  درا�سة كل  مع  الدرا�سة يف ذلك  وتتفق 

.(Weinstein, 1997(
التي  الكيفية  تاأثري ق�ي يف  لها  ال�سحية  ال�سفية  البيئة  باأن  اأن نالحظ  وب�سفة عامة ميكننا 

يق�سي  الطفل  اأن  وخا�سًة  بها،  يت�رشف�ن  التي  والكيفية  الف�سل،  داخل  الأطفال  بها  ي�سعر 

الإ�سافات على ت�سميم  العديد من  التفكري يف  فاإنه يجب  الف�سل،  معظم وقته داخل غرفة 

امل�ساحات املت�فرة يف املكان، واملالمح الهند�سية، وجدول الأن�سطة الي�مية.

تو�صيات الدرا�صة

يف �س�ء اأدبيات البحث ونتائجه ميكن حتديد ت��سيات البحث على النح� الآتي:

ميار�س  الطفل  التي جتعل  ال�سبط  ق�اعد  ال�رشورية، وحتديد  املق�مات  ت�فري  على  العمل   .1

الن�ساط بهدوء.

2. العمل على تخ�سي�س اأوقات اأكرث للمرح وتبادل الأحاديث واحل�ار بني الأطفال، حتى 

يعرب الطفل عما بداخله دون اإزعاج الآخرين.

حقائبهم  )ل��سع  الطفل  ارتفاع  م�ست�ى  يف  لالأطفال  خزائن  ت�فري  على  العمل   .3

وحاجياتهم..(.

4. زيادة م�ساحة الن�افذ يف غرفة ال�سف واإعدادها ب�سكل يتيح روؤية البيئة اخلارجية.
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العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية

مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة

ال�صفية يف مدار�ض الأونروا

د. جمدي علي زامل

ق�سم الرتبية- كلية العلوم الرتبوية الأونروا

رام اهلل- فل�سطني
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العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري 

الإبداعي  داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�ض الأونروا

* تاريخ ت�سلم البحث: 2008/10/20م                         * تاريخ قبوله للن�رش: 2009/6/22م

العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري

د. جمدي علي زامل

ق�سم الرتبية- كلية العلوم الرتبوية الأونروا

رام اهلل- فل�سطني

امللخ�ض

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد العوائق التي تواجه معلمي اللغة العربية، واللغة الإجنليزية، 

والعلوم، والريا�سيات يف مدار�ض الأنروا يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة 

بناء  مت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  ومعلمة،  معلمًا   )87( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  ال�سفية. 

ا�ستبانة مكونة من )30( فقرة متثل عوائق تنمية مهارات التفكري الإبداعي.

املعلمني  لدى  الإبداعي  التفكري  تنمية  عوائق  تقدير  درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 

اإح�سائية يف درجة عوائق تنمية  اإىل وجود فروق ذات دللة  النتائج  منخف�سة. واأ�سارت 

التفكري الإبداعي تعزى ملتغري املوؤهل العلمي ول�سالح حملة درجة الدبلوم والبكالوريو�ض. 

يدر�سها  التي  واملادة  اجلن�ض،  ملتغريات  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم 

املعلم، وعدد �سنوات اخلربة، واملحافظة.

الكلمات املفتاحية: معيقات تنمية التفكري الإبداعي، الغرفة ال�سفية، مدار�ض الأونروا.
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The Obstacles Facing the Palestinian Teacher in Developing
Creative Thinking Skills Inside the Classroom in 

U.N.R.W.A Schools

Abstract

The study attempted to identify the obstacles that face U.N.R.W.A school 
teachers who teach Arabic, English, Science and Math in developing creative 
thinking skills inside the classroom. The sample of the study consisted of (87( 
male and female school teachers.

To accomplish the purpose of the study, a questionnaire was prepared con-
sisting of (30( items that represent the obstacles that impede creative thinking 
skills.

The results of the study revealed a low degree of teachers’ consideration of 
the obstacles facing the development of creative thinking. A further finding 
showed that there were statistically significant differences in the degree of the 
obstacles facing the development of creative thinking attributed to the vari-
able of qualification for the benefit of holders of diploma or bachelor degrees. 
Also, the study revealed that there were no statistically significant differences 
attributed to the variables of gender, school subject, years of experience or the 
governorate.

Key words: obstacles to creative thinking development, classroom and .N.R.W.A 
schools.

Dr. Majdi A. Zamel
Dept. of Education 

Educational Science Faculty– Palestine
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العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري 

الإبداعي  داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�ض الأونروا

العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري

د. جمدي علي زامل

ق�سم الرتبية- كلية العلوم الرتبوية الأونروا

رام اهلل- فل�سطني

املقدمة

ي�اجه الأفراد عاملًا �رشيع التغريات من حيث التط�ر التكن�ل�جي، والنفجار املعريف مّما 

يجعل حياتهم �سعبة، مليئة بالعقبات التي تع�ق عملهم. وهذا ما يتطلب الهتمام بالأفراد 

املعلم  اإّن  التعليم خا�سة. حيث  باملعلمني والرتب�يني يف قطاع  القطاعات عامة،  يف خمتلف 

الذي ميتلك املهارات واملعارف الالزمة يف جمال تنمية التفكري، يك�ن قادراً على تنمية هذه 

املهارات لدى الطلبة، ومن ثّم جعلهم قادرين على اللحاق بهذا التط�ر والتغري ال�رشيعني. 

كما يجعلهم مبدعني يف معاجلتهم للق�سايا التي تعرت�سهم.

وفهمها  وتذكرها  الأم�ر  من  الكثري  معرفة  طريقها  عن  يتم  عقلية  عملية  التفكري  وميثل 

عقلية  عملية  عن  عبارة  باأنه   (Beyer, 2001( باير  ويعرفه   .(Wilson, 2003( وتقبلها 

ي�ستطيع الطالب عن طريقها عمل �سيء ذي معنى من خالل اخلربة التي مير بها. وي�ؤكد ك�تن 

)Cotton, 2002) على �رشورة ت�فري اجل� امل�سجع للتفكري، اإذ يك�ن الطالب حرا يف التعامل 
مع الأفكار للت��سل اإىل ما ه� جديد. 

وي�سري ويل�س�ن )Wilson, 2003) اإىل اأن مهارات التفكري ترتبط بالعمليات العقلية التي 

يق�م بها الطالب من اأجل جمع املعل�مات وحفظها اأو تخزينها، وذلك من خالل اإجراءات 

التحليل والتخطيط والتقييم وال��س�ل اإىل ا�ستنتاجات و�سنع القرارات.

اأما جروان )1999( فيعرف الإبداع باأنه مزيج من القدرات وال�ستعدادات واخل�سائ�س 

ال�سخ�سية التي اإذا وجدت بيئة منا�سبة ميكن اأن ترقى بالعمليات العقلية لت�ؤدي اإىل نتاجات 

اأ�سلية ومفيدة، �س�اء بالن�سبة خلربات الفرد ال�سابقة، اأو خربات امل�ؤ�س�سة، اأو املجتمع اأو العامل. 

ويعرفه والي�س )Wallis, 1994) باأنه العملية التي مير بها الفرد يف اأثناء خرباته، والتي ت�ؤدي 

اإىل حت�سني ذاته وتنميتها، كما اأنها تعبري عن فرديته وتفرده.

وقد عّرف �سعادة وقطامي )1996( التفكري الإبداعي باأنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل 

فيها الطالب مع اخلربات العديدة التي ي�اجهها، بهدف ا�ستيعاب عنا�رش امل�قف، من اأجل 
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ال��س�ل اإىل فهم جديد اأو اإنتاج جديد، يحقق حاًل اأ�سياًل مل�سكلته، اأو اكت�ساف �سيء جديد 

ذي قيمة بالن�سبة له اأو للمجتمع الذي يعي�س فيه الطالب.

وت�سري الرتبية الناجحة اإىل تعلم الفرد كيف يفكر، وعلى املعلم و�سع الطالب اأمام امل�اقف 

وامل�سكالت التي تتطلب ا�ستخدام العقل، واملحاولت اجلادة والعميقة لإيجاد اآراء منطقية 

ومدرو�سة، ويتطلب ذلك من املعلم ا�ستخدام الفعاليات والأن�سطة الفعالة والأ�سئلة التي تثري 

 Tye,( اإليه من قبل املعلم  تفكري الطالب، وت�جهه نح� ما تعلمه، وتف�سريه ال�س�ؤال امل�جه 

.(1984
املجتمع، وعلى  م�ؤ�س�سات  م�سئ�لية كل  الإبداع  تنمية  اأن  اإىل   )2002( وي�سري جروان 

راأ�سها امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتب�ية، فمن املعل�م اأنها تنمي مهارات التفكري الإبداعي من 

خالل املناهج الدرا�سية املختلفة، والربامج التدريبية امل�ستقلة عن املناهج الدرا�سية، وذلك يف 

�س�ء ت�افر الإمكانات املنا�سبة لذلك.

ا�ستعدادات  تنمية خمتلف  اأ�سا�سيًا يف  اأن املدر�سة ت�ؤدي دوراً  اإىل  العزيز )2006(  وي�سري 

ال�سفي  واملناخ  العام  املدر�سي  ومناخها  بفل�سفتها  فهي  املختلفة،  وقدراته  ومي�له  الطالب 

اإر�ساد  من  تقدمه  ومبا  تقييمها،  وباأ�ساليب  للتعلم،  م�سادر  من  لديها  ومبا  خا�س،  ب�سكل 

لطلبتها، ت�سكل حجر الزاوية يف تك�ين الإبداع لدى الطلبة ومن�هم وتط�يرهم.

املبدع عن غريه وهي:  الطالب  متيز  التي  اخل�سائ�س   (Rogers, 1980( وبينت روجرز 

المتثال  واملمار�سة، وعدم  التفكري  وال�ستقاللية يف  والغام�س،  املجه�ل  اقتحام  الرغبة يف 

لالأعراف والتعليمات التقليدية اجلامدة، وذلك بهدف اخل��س يف امل�اقف ال�سعبة لل��س�ل 

اإىل احلل والت��سيح املنا�سب.

والتعليم املميز ي�سهم يف تنمية الإبداع لدى الطلبة، واملعلم املتميز ه� الذي ميتلك املعارف 

واملهارات احلديثة يف التعليم، ويتمتع ب�سفات �سخ�سية ومهاراتية كالبحث الدائم، والتفكري 

بذهن �ساف، وتقبل اأفكار الطلبة املختلفة، وا�ستخدام الأ�ساليب وال��سائل التعليمية الفعالة 

غري التقليدية.

ال�سخ�سية،  يف  تغيريات  اإحداث  يف  املميز  التعليم  اأهمية  اإىل   )2005( م�ساد  وي�سري 

وجعل الطالب ن�سطًا يف العملية التعليمية التعلمية، وتنمية قدرته يف تنظيم وترتيب احلقائق 

احلل�ل  اإىل  وال��س�ل  الإبداعي،  التفكري  تنمية  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التي  واملعل�مات، 

اجلديدة للم�سكالت.

وت�اجه تنمية التفكري الإبداعي ع�ائق عدة، تتمثل يف قلة املهارات التي ميتلكها املعلم يف 

تنفيذ الأن�سطة الإبداعية، و�سعف الثقة بالنف�س، والفتقار اإىل املرونة، والتقيد ببع�س الأفكار 
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والتقاليد اجلامدة، ونق�س املعل�مات والإمكانات املادية، والأخذ ب�جهة نظر واحدة واإهمال 180

وجهات نظر الآخرين، وان�سغال املعلم الزائد بالأعمال الروتينية )�سعادة، 2003(.

اأ�ساليب  على  واعتماده  ال�حيد،  املرجع  ه�  املدر�سي  الكتاب  باأن  املعلم  اعتقاد  اأن  كما 

الدنيا  التفكري  مهارة  �س�ى  تقي�س  ل  التي  الأ�سئلة  ت�جيه  على  واقت�ساره  التقليدية،  التعليم 

)احلفظ( يجعل تنمية التفكري الإبداعي لديهم حمدودة )�سعادة، 2003(. 

ويرى م�ساد )2005( اأن الع�ائق التي تعرت�س التفكري الإبداعي تتمثل يف الرتبية التقليدية 

فيها،  التفكري  دون  بحفظها  ومطالبته  واملعل�مات،  احلقائق  الطالب  تلقني  اإىل  الهادفة 

واقت�سارها على الكتب املدر�سية غري املرتبطة مب�ساكل املجتمع اخلارجي وامل�ساكل التي ت�اجه 

العلمية  اإىل اعتمادها على الأن�سطة املدر�سية دون العتماد على الرحالت  اإ�سافة  الطالب، 

وال�ستك�سافية، وعدم اإ�رشاك الطلبة يف الأعمال التعاونية التي تنمي التفكري لديهم.

وي�سري اأب� عمرية )1991( اإىل اأن احلد من الع�ائق التي ت�اجه التفكري الإبداعي، يتطلب 

تغيري املناهج املدر�سية، وال�ستعانة ب��سائل التقدم التكن�ل�جي يف تدري�س امل�اد. كما يجب 

الدرا�سية  للم�اد  الي�مية  احل�س�س  خالل  من  الإبداعي  التفكري  مهارات  بتنمية  الهتمام 

 Melvin,( واأ�سار ملفني .(Judith, Fraivillling, & Karen, 1999( -املناهج املدر�سية–
1999) اإىل اإمكانية رفع م�ست�ى تفكري الطالب الإبداعي من خالل التعامل املنا�سب من قبل 

ال�الدين واملعلمني.

عمليتي  كبرية يف  اأهمية  من  ال�سفية  الغرفة  داخل  الإبداعي  التفكري  لتنمية  ما  اإىل  ونظرا 

خمرج  اإيجاد  ويف   ، التعليمية  التعلمية  العملية  حم�ر  الطالب  يف  ذلك  واأثر  والتعليم،  التعلم 

ي�ستطيع التعامل مع امل�سكالت التي ت�اجهه ب�سكل علمي، ويف الإبداع يف معاجلة العديد 

من الق�سايا احلياتية، ومن ثّم تط�ير املجتمع، فقد بداأ الهتمام ينم� ويتزايد يف خمتلف البيئات 

التي  الع�ائق  من  واحلد  الإبداعي،  التفكري  تنمية  جتاه  املعلم  كفاية  لرفع  والأجنبية،  العربية 

ت�اجهه يف ذلك.

معلمني  املدر�سة من  وتنميته على �سعيد  الإبداعي  بالتفكري  الباحثني  من  اهتم عدد  وقد 

ومديرين وم�رشفني ترب�يني، ومن الدرا�سات التي اأجريت يف هذا امليدان: ما قام به ال�سمري، 

التفكري  مهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج  اأثر  معرفة  ح�ل   )2007( وح�امدة  جردات 

جمم�عتني  من  الدرا�سة  عينة  تك�نت  وقد  الأ�سا�سي،  العا�رش  ال�سف  طلبة  لدى  الإبداعي 

اإح�سائية يف  اأن هناك فروقًا ذات دللة  النتائج  جتريبيتني، وجمم�عتني �سابطتني. واأظهرت 

م�ست�ى التفكري الإبداعي تعزى للربنامج، وكانت الفروق ل�سالح املجم�عتني التجريبيتني، 

اإح�سائية يف م�ست�ى التفكري الإبداعي تعزى للجن�س  اأن هناك فروقًا ذات دللة  واأظهرت 

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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ول�سالح الإناث.

ويف الدرا�سة التي اأجراها العرجان )2007( على معلمي الرتبية الريا�سية يف مديرية التعليم 

اخلا�س يف الأردن، تبنّي وج�د فروق دالة اإح�سائيًا على بعد اأ�سل�ب التعزيز الجتماعي، تبعا 

ملتغري اجلن�س ول�سالح الذك�ر، و وج�د فروق اإح�سائية دالة على مقيا�س القدرة على التفكري 

البتكاري تبعًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�سالح حاملي درجة املاج�ستري، و�رشورة  تخ�سي�س 

قدر كبري من احل�افز املادية واملعن�ية للمعلمني املتميزين واملبدعني.

والجتماعية  النف�سية  امل�سكالت  حتديد  اإىل  هدفت  فقد   )2005( العجمي  درا�سة  اأما 

والتعليمية التي ت�اجه املعلم يف تنمية الإبداع ، وقد بينت نتائج الدرا�سة ، اأن اأكرث امل�سكالت 

النف�سية هي �سع�بة التعامل مع الأعداد الكبرية من الطالبات داخل الغرفة الدرا�سية، واأقل 

اأكرث  اأن  اأي�سًا  وبينت  الطالبات.  اأ�سئلة  كرثة  من  بالت�تر  ال�سع�ر  هي  النف�سية  امل�سكالت 

امل�سكالت الجتماعية هي قلة وعي اأولياء الأم�ر باأهمية التعلم الإبداعي اأو الذاتي، واأقلها 

تديًنا ال��سع القت�سادي للمعلمة. واأن اأكرث امل�سكالت التعليمية هي اإلزام كل معلمة مبنهج 

التقيد  التعليمية هي  درا�سي حمدد يجب النتهاء منه يف مدة زمنية حمددة، واأقل امل�سكالت 

التعاوين  والتعلم  امل�سكالت  على حل  القائمة  التعلم  مناذج  واإغفال  املبا�رش،  التعلم  بنم�ذج 

والتعلم من اأجل التفكري.

وقام ليفنج�ست�ن )Livingstone, 1998) بدرا�سة هدفت اإىل حتديد تاأثري الع�امل البيئية 

للمعلمني  املادية  والظروف  العمل،  ظروف  درا�سة  خالل  من  الإبداع،  يف  للعمل  واملادية 

باأمريكا، وطبق  العينة من )50( معلمًا مبدعًا مبدار�س و�سط كالف�رنيا  املبدعني. وتك�نت 

الباحث ال�ستبانة واملالحظة واملقابلة ال�سخ�سية. وبينت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث الع�امل ذات 

املادية، كما  والظروف  العمل،  النف�سية، وظروف  ال�سغ�ط  الإبداع هي  ال�سلبي يف  التاأثري 

اأ�سارت اإىل اأن ال�سغ�ط النف�سية لها تاأثري يف الإبداع اأكرث من الظروف املادية، واأن حت�سني 

ظروف العمل ي�ؤدي اإىل الر�سا ال�ظيفي وزيادة الأداء الإبداعي، وبينت النتائج وج�د عالقة 

اإيجابية بني الدوافع الداخلية وال�سغ�ط النف�سية.

وطبق ج�دمان )Goodman, 1993) درا�سة هدفت اإىل حتديد امل�سكالت التي ي�اجهها 

املعلم الذي يرغب يف ت�سجيع التفكري الإبداعي ب�لية امل�سي�سبي باأمريكا. على عينة عددها 

قلة  نتائجها:  اأهم  من  وكان  امل�سكالت.  لتحديد  ا�ستبانة  الباحث  وطبق  معلمًا،   )250(

املدر�سي،  باجلدول  تتعلق  وم�سكالت  ال�قت،  و�سغط  املدر�سية،  للبيئة  املادية  الإمكانات 

و�س�ء العالقة بني مدير املدر�سة واملعلمني من ناحية، وبني املعلمني اأنف�سهم من ناحية ثانية، 

اخت�ساراً  وذلك  اجلاهزة،  باحلل�ل  الطلبة  اإخبار  اإىل  املعلم  ميل  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت 
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لل�قت، وانطالقًا من عدم متكنه من املادة والأ�ساليب املنا�سبة لتطبيق التفكري الإبداعي.182

ويف الدرا�سة التي اأجراها كل من تيجان� و�ساور )Tegano & Sawer, 1991) يف ولية 

اإىل  الباحثان  ت��سل  ال�سخ�سية،  املقابلة  عليهم  طبق  م�رشفًا،   )30( على  باأمريكا  ميت�سجن 

عدم تاأهيل املعلمني لكيفية تطبيق الإبداع يف املدار�س، وعدم ت�افر الإمكانات املادية لهذه 

الن�ساطات يف املدار�س، وعدم ت�فري الإمكانات املعن�ية من ت�سجيع وح�افز مادية اأو رمزية 

للمعلمني املتميزين. 

يجب   التي  ال�رشوط  اأهم  على  التعرف  اإىل   (Eunice, 1990( ي�نيك  درا�سة  وهدفت 

الأداة  وكانت  الأمريكية،  اأريزونا  ولية  يف  واملعلمني  للطالب  الإبداع  لتط�ير  تهيئتها 

معينة من  بخ�سائ�س  املعلم  متيز  بالتاأكيد على  الدرا�سة  ال�ستبانة. وخرجت  امل�ستخدمة هي 

واإك�سابهم  كاأفراد،  بالطالب  الهتمام  اأهمها:  ومن  الطالب  لدى  الإبداع  تط�ير  اأجل 

املعلم نف�سه امل�سدر  املعل�مات واملهارات الالزمة، وم�ساعدتهم عند احلاجة، وعدم اعتبار 

ال�حيد للمعرفة، وال�سماح للطلبة بقدر من احلرية يف العمل واختيار اخلربات التي تنا�سبهم، 

بينت  كما  الطلبة.  اأعمال  على  الأحكام  اإ�سدار  يف  الت�رشع  وعدم  الأفق،  ب�سعة  والتحلي 

لتقبل  ا�ستعداده  واأهمها،  املعلمني  اإبداع  تط�ير  اأجل  من  بخ�سائ�س عدة  املدير  متيز  النتائج 

الآراء املخالفة لراأيه واحرتامها، وت�سجيع الزيارات بني املعلمني لتبادل اخلربات خا�سة تلك 

التي تت�سم بالإبداع.

الرتبية  اإن  تق�ل  التي  امل�سلمة  من  التحقق  اإىل  هدفت  فقد   (Tye, 1984( تي  درا�سة  اأما 

الناجحة هي تلك العملية التي يتعلم الفرد فيها كيف يفكر، ل اأن ن�سقط عليه اأفكار الآخرين، 

وطبق الباحث ا�ستبانة مالحظات على )525( ف�سال من املدار�س البتدائية. وبينت نتائج 

الدرا�سة اأن كثرياً من املعلمني مل ي�ستخدم�ا اإل القليل من امل�اد والأن�سطة، وذلك ب�سبب عدم 

تدريبهم على كيفية ا�ستعمالها يف اأثناء درا�ستهم، وامليزانية املحدودة، وات�ساع مدى الفروق 

النتائج عدم وج�د  اأظهرت  املدر�سة. كما  ال�سارمة يف نظام  الطلبة، واجلداول  الفردية بني 

املجم�عات التعليمية ال�سغرية التي ت�ستخدم اأ�سل�ب التدري�س امل�جه.

تنمية  املدر�سية يف  البيئة  دور  معرفة  اإىل  دار�سة هدفت   (Tomas, 1981( ت�ما�س  وطبق 

الإبداع عند الأطفال، على عينة من )500( معلم و)30( مديراً و)25( م�رشفًا يف ولية 

بن�سلفانيا باأمريكيا، وقد جمعت بيانات الدرا�سة با�ستخدام ا�ستبانة، واأظهرت نتائجها اأهمية 

ممار�سة الدميقراطية، والت�سجيع على تفتح الإمكانات الإبداعية لدى املعلمني، وت�فري الأن�سطة 

الغنية ملا تتميز به من الت�س�ر والإبداع، وت�فري بيئة م�سبعة بال�سداقة وعالقات الدفء واملحبة 

واحلرية والألفة بني املعلمني واإدارة املدر�سة.

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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الغرفة  داخل  الإبداعي  التفكري  تنمية  اأن  اإىل  ت�سري  الدرا�سات  نتائج  ان  نالحظ  وهكذا 

الإبداعي ل  التفكري  تنمية  يتم  التعليمية، وحتى  التعلمية  للطالب وللعملية  اأمر مهم  ال�سفية 

بد من التخل�س من الع�ائق التي ت�اجه املعلم، كما بينت اأن للع�ائق دوراً يف احلد من تنمية 

التفكري الإبداعي عند الطلبة، الأمر الذي يقت�سي اإجراء املزيد من الدرا�سات يف هذا املجال، 

لتحديد الع�ائق التي ت�اجه املعلم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية، 

حتى ي�ستطيع املعلم معاجلتها، ومن ثّم  تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة.

م�صكلة الدرا�صة

تظهر يف كثري من الأحيان، ع�ائق وم�سكالت تعرت�س عمل الفرد، اإذ اإّن املعلم وخالل 

تعامله مع الطلبة يف اأعماله الي�مية ي�اجه العديد من الع�ائق، التي حت�ل دون حتقيق الأهداف 

املرج�ة، وحتى ي�ستطيع حتقيق ما يريد من اأهداف ترب�ية وتعليمية، ل بد من تظافر اجله�د 

اأن املعلم ل بد له من اكت�ساب الأ�ساليب  للحد من الع�ائق التي تعرت�س عمله. وهذا يعني 

واملهارات التي ت�سهم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة، وذلك خالل تعليمهم 

امل�اد الدرا�سية املختلفة، اإذ اإّن املعلم املتمكن من هذه الأ�ساليب واملهارات يك�ن اأكرث قدرة 

واإثارة  اإمكاناته  ت�سخري  الطالب  من  ت�ستدعي  التي  التعليمية  امل�اقف  من  العديد  اإثارة  على 

ا�ستخدام تفكريه الإبداعي يف امل�اجهة،  اأن جتعله قادراً على  �ساأنها  التي من  الدافعية لديه، 

وتعلم العديد من الق�سايا التعليمية واحلياتية.

ولكي يتمكن املعلم من حتقيق ذلك داخل الغرفة ال�سفية ل بد من احلد اأو التخل�س من 

الع�ائق التي ت�اجهه يف تنمية التفكري الإبداعي، كا�ستخدام اأ�ساليب التعليم التقليدية، وقلة 

ت�افر امل�اد والأدوات امل�ساندة لالأن�سطة الإبداعية، واهتمام املعلم باإنهاء الكتاب املدر�سي، 

على   )2006( العزيز  واأكد  العليا،  التفكري  مهارات  تنمي  التي  باجل�انب  الهتمام  دون 

كعدم  الفرد  م�ست�ى  على  ه�  ما  منها  الإبداعي،  التفكري  تع�ق  قد  التي  الع�ائق  من  عدد 

امتالكه مهارات التفكري الإبداعي املتمثلة يف الطالقة واملرونة والأ�سالة، ومنها ما ه� خا�س 

بامل�ؤ�س�سة التعليمية مبا فيها املعلم، من حيث عدم امتالكها الأ�ساليب واملهارات املحفزة لتنمية 

التفكري الإبداعي، وقلة احل�افز املعن�ية واملادية للمبدعني.

واأ�سارت العديد من الدرا�سات والبح�ث الرتب�ية اإىل اأن التفكري الإبداعي الكامن لدى الطلبة 

اأ�ساليب املعلم و�سل�كه ومهاراته، واإثارتها يف م�اقف تعليمية. ومن هذه  يحدث من خالل 

الدرا�سات ما اأ�سار اإليه ج�دمان )Goodman, 1993) يف درا�سته التي اأو�سحت بع�س نتائجها 

اأن ا�ستخدام الأ�ساليب الإبداعية يف التدري�س ي�ؤدي اإىل ظه�ر الن�ساط الإبداعي لدى الطلبة.
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ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة للتعرف على الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية 184

واإيجاد  التعليم  مب�ست�ى  لالرتقاء  وذلك  ال�سفية،  الغرفة  داخل  الإبداعي  التفكري  مهارات 

الطالب املبدع. لذا تتحدد م�سكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

“ما الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة 
ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم وجنني؟”

اأهداف الدرا�صة

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتديد الع�ائق التي ت�اجه معلمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية 

مدار�س  يف  ال�سفية  الغرفة  داخل  الأ�سا�سي   )9-5( من  لل�سف�ف  والريا�سيات  والعل�م 

الأونروا يف حمافظتي ط�لكرم وجنني، وذلك من خالل حتديدها والتعرف عليها للحد منها، 

وتنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة.

اأ�صئلة الدرا�صة

هدفت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

1- ما الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة 

ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم وجنني؟

التفكري  مهارات  تنمية  يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  هل   -2

اإىل  تعزى  وجنني  ط�لكرم  مبحافظتي  الأونروا  مدار�س  يف  ال�سفية  الغرفة  داخل  الإبداعي 

النوع؟

التفكري  مهارات  تنمية  يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  هل   -3

اإىل  تعزى  وجنني  ط�لكرم  مبحافظتي  الأونروا  مدار�س  يف  ال�سفية  الغرفة  داخل  الإبداعي 

امل�ؤهل العلمي؟

التفكري  مهارات  تنمية  يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  هل   -4

الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم وجنني تعزى اإىل املادة 

التي يدر�سها املعلم؟

التفكري  مهارات  تنمية  يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  هل   -5

الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم وجنني تعزى اإىل عدد 

�سن�ات اخلربة؟

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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185

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

التفكري  مهارات  تنمية  يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  هل   -6

اإىل  تعزى  وجنني  ط�لكرم  مبحافظتي  الأونروا  مدار�س  يف  ال�سفية  الغرفة  داخل  الإبداعي 

املحافظة؟

اأهمية الدرا�صة

تتمثل اأهمية الدرا�سة يف اإلقاء ال�س�ء على الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية 

املعلمني  مل�ساعدة   ، الأونروا  مدار�س  يف  ال�سفية  الغرفة  داخل  الإبداعي  التفكري  مهارات 

يف التخل�س منها، واإيجاد الأن�سطة التعليمية التي تثري التفكري لدى الطلبة، وو�سع الربامج 

املنا�سبة الداعمة ل�ستخدام الأ�ساليب املعززة لتنمية التفكري داخل الغرفة ال�سفية. كما ت�سهم 

هذه الدرا�سة يف اإفادة اأ�سحاب القرار يف ق�سم التعليم ب�كالة الغ�ث الدولية، ووزارة الرتبية 

والتعليم العايل الفل�سطينية، ومديري املدار�س الأ�سا�سية لتذليل العقبات التي تعرت�س معلمي 

املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها يف تنمية التفكري الإبداعي داخل ال�سف.

حمددات الدرا�صة

تتمثل حدود الدرا�سة احلالية يف الآتي:

العامة  والعل�م  الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  معلمي ومعلمات  الدرا�سة على  اقت�رشت   -1

والريا�سيات ومعلماتها يف املرحلة الأ�سا�سية لل�سف�ف من )5-9( الأ�سا�سي.

2- اأجريت الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2008/2007م.

3- اقت�رشت الدرا�سة على مدار�س وكالة الغ�ث الدولية يف حمافظتي ط�لكرم وجنني.

يف  مدر�سة   )11( يف  ومعلمة،  معلما   )87( عددها  بلغ  عينة  على  الدرا�سة  اقت�رشت   -4

حمافظتي ط�لكرم وجنني، )5( مدار�س يف ط�لكرم، و)6( مدار�س يف جنني.

5- اقت�رشت الدرا�سة احلالية على قيا�س الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات 

التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا يف حمافظتي ط�لكرم وجنني.

6- تتحدد الدرا�سة يف الأداة امل�سممة لقيا�س الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية 

مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا.

م�صطلحات الدرا�صة

تتمثل اأهم املفاهيم اأو امل�سطلحات التي وردت يف الدرا�سة يف الآتي:

الأ�ساليب  ت�ظيف  املعلم يف  ت�اجه  التي  ال�سع�بات  التفكري الإبداعي: هي  عوائق تنمية 
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والأن�سطة وال��سائل التعليمية يف امل�اقف الإبداعية، التي من �ساأنها ان ت�ؤدي اإىل عدم ت�فري 186

التي  العقبات  ومتثل  الذاتي،  للتعلم  الطالب  دافعية  من  والتقليل  املنا�سب،  التعليمي  املناخ 

تعرت�س املعلم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي يف خمتلف امل�اقف.

التفكري الإبداعي: ويعرفه حناوي )2007( باأنه ن�ساط عقلي مركب وهادف، ت�جهه رغبة 

ق�ية يف البحث عن احلل�ل، اأو الت��سل اإىل ن�اجت اأ�سيلة مل تكن معروفة �سابقا. ومن �سفاته 

ومهاراته املرونة، والطالقة، والأ�سالة، والإ�سهاب اأو الإفا�سة، وال�عي بامل�سكالت.

ويعرفه بروك�س )Brooks, 1990) باأنه قدرة الفرد على جتنب الروتني العادي، والطرق 

التقليدية يف التفكري، مع اإنتاج اأ�سيل وجديد اأو غري �سائع ميكن تنفيذه اأو حتقيقه.

ت�فري  اأجل  من  املعلم  يتبعها  التي  وال��سائل  والأن�سطة  الأ�ساليب  باأنه  الباحث  ويعرفه 

الذاتي  للتعلم  دافعيتهم  ا�ستثارة  يف  ت�ساعدهم  التي  الطلبة  اإمكانيات  لتنمية  املنا�سب  املناخ 

والإبداع.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة

ا�ستبانة  ا�ستخدام  خالل  من  وذلك  امليداين،  امل�سحي  ال��سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 

خا�سة بذلك، لأن هذا املنهج يق�م على و�سف الظاهرة، ومن ثم حتليلها وتف�سريها.

جمتمع الدرا�صة

الإجنليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  م�اد  معلمي  جميع  من  احلالية  الدرا�سة  جمتمع  يتك�ن 

الأونروا يف  الأ�سا�سي يف مدار�س  لل�سف�ف من )9-5(  والعل�م، والريا�سيات ومعلماتها 

حمافظتي ط�لكرم وجنني للعام الدرا�سي 2007-2008م، والبالغ عددهم )140( معلمًا 

ومعلمة.

عينة الدرا�صة

اأفراد املجتمع ، ومن ثم  اختار الباحث عينة ع�س�ائية ب�سيطة بالقرعة ، من خالل ترقيم 

�سحب اأفراد العينة ب�سكل ع�س�ائي، وقد بلغ حجمها ) 87 ( معلمًا ومعلمة من اأفراد جمتمع 

هذه  اختريت  وقد   .)%62.1( بلغت  وبن�سبة  معلمة،  و)53(  معلمًا   )34( منهم  الدرا�سة 

اإىل املعلمني كافة،  الباحث من ال��س�ل  العينة ومل ي�ؤخذ املجتمع كامال، نتيجة عدم متكن 

الإ�رشائيلي على حمافظتي  �سلطات الحتالل  التي تفر�سها  الع�سكرية  نتيجة احل�اجز  وذلك 

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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187

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ط�لكرم وجنني. واجلدول رقم )1( ي��سح ت�زيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقًا ملتغرياتها:

اجلدول رقم )1(

عينة الدرا�صة ح�صب اجلن�ض واملوؤهل العلمي واملادة التي يدر�صها

وعدد �صنوات اخلربة واملحافظة

الن�شبة املئويةالتكرارامل�شتوياتاملتغري

اجلن�س

39.1%34ذكر

60.9%53اأنثى

100%87املجموع

املوؤهل العلمي

32.3%29دبلوم

54%47بكالوريو�س

12.6%11درا�سات عليا

100%87املجموع

املادة التي يدر�سها

32.2%28لغة عربية

20.7%18لغة اإجنليزية

24.1%21علوم

23%20ريا�سيات

100%87املجموع

عدد �سنوات اخلربة

25.3%522�سنوات فما دون

23%20من 6-10�سنوات

51.7%45اأكرث من 10�سنوات

100%87املجموع

املحافظة

46%40طولكرم

54%47جنني

100%87املجموع

اأداة الدرا�صة

ط�ر الباحث اأداة الدرا�سة اخلا�سة بالع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات 

 ، وجنني  ط�لكرم  مبحافظتي  الأونروا  مدار�س  يف  ال�سفية  الغرفة  داخل  الإبداعي  التفكري 

الأ�سا�سية ومعلماتها،  املرحلة  معلمي  مع عدد من  اأجريت  التي  اللقاءات  وذلك من خالل 

وبعد مراجعة الأدب الرتب�ي والبح�ث والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مب��س�ع الدرا�سة. 

وقد تك�نت ال�ستبانة من ق�سمني، الأول ر�سالة م�جهة للمعلمني. والثاين ي�ستمل على قائمة 

العربية  اللغة  التفكري الإبداعي لدى معلمي م�اد  الفقرات اخلا�سة بع�ائق تنمية  مك�نة من 

واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات ومعلماتها لل�سف�ف من )5-9( الأ�سا�سي يف مدار�س 

الأونروا يف حمافظتي ط�لكرم وجنني.

جداًً،  )كبرية  اخلما�سي:  ليكرت  �سلم  وفق  فقرة   )37( الأولية  ب�س�رتها  الأداة  �سملت 

كبرية، مت��سطة، قليلة، قليلة جداً(.
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�صدق الأداة188

عر�ست اأداة الدرا�سة يف �س�رتها الأولية على )15( حمكمًا، وذلك للتحقق من �سدق 

حمت�ى الأداة ومدى حتقيقها الأهداف التي و�سعت من اأجلها. منهم )5( من املعلمني يف 

التدري�س اجلامعي  اأع�ساء هيئة  املدار�س الأ�سا�سية بالأونروا واملدار�س احلك�مية، )10( من 

جامعة  يف  والعل�م  تدري�سها  واأ�ساليب  واملناهج  الرتبية  يف  الدكت�راه  درجة  يحمل�ن  ممن 

نابل�س وفرع رام اهلل، وجامعة بري  املفت�حة/فرع  القد�س  بنابل�س، وجامعة  ال�طنية  النجاح 

زيت، وكلية العل�م الرتب�ية التابعة ل�كالة الغ�ث الدولية برام اهلل؛ وذلك لإبداء الراأي ح�ل 

و�س�ح الفقرات ومدى مالءمتها لأهداف الدرا�سة. ومت تثبيت الفقرات التي اأجمع عليها 

)9( حمكمني فاأكرث، حيث تك�نت ال�ستبانة يف �س�رتها النهائية من )30( فقرة، مت ا�ستبعاد 

)7( فقرات مل تبلغ ن�سبة اإجماع املحكمني عليها، وه� املعيار الذي حدد يف تثبيت الفقرات 

يف اأداة الدرا�سة.

ثبات الأداة

اإذ  األفا،  اأداة الدرا�سة )ال�ستبانة( باإ�ستخدام معادلة كرونباخ  لقد تاأكد الباحث من ثبات 

باأغرا�س  ويفي  ثبات عال جدا  معامل  )0.90( وه�  ال�ستبانة  لفقرات  الثبات  معامل  بلغ 

الدرا�سة.

املعاجلة الإح�صائية

 ،(SPSS( من اأجل حتليل نتائج الدرا�سة، مت ا�ستخدام الرزمة الإح�سائية للعل�م الجتماعية

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  التالية:املت��سطات  الإح�سائية  املعاجلات  با�ستخدام  وذلك 

واختبار   ،(Independent t-test( م�ستقلتني  ملجم�عتني  )ت(  واختبار  املئ�ية،  والن�سب 

بني  البعدية  للمقارنات  �سيفيه  واختبار   ،(One Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل 

املت��سطات احل�سابية.

عر�ض النتائج ومناق�صتها

يت�سمن هذا اجلزء عر�سًا للنتائج التي ت��سلت اإليها الدار�سة مع املناق�سة، فيما يتعلق بالع�ائق 

ال�سفية يف  الغرفة  داخل  الإبداعي  التفكري  مهارات  تنمية  الفل�سطيني يف  املعلم  ت�اجه  التي 

مدار�س الأونروا. وذلك بعد ا�ستخدام الرزمة الإح�سائية للعل�م الجتماعية )SPSS) ويف 

�س�ء اأ�سئلة الدرا�سة وهي كالآتي:

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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اأوًل: عر�ض نتائج ال�صوؤال الأول ومناق�صتها

ن�س ال�س�ؤال الأول للدرا�سة على الآتي: ما هي اأهم الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني 

الأونروا يف حمافظتي  ال�سفية يف مدار�س  الغرفة  الإبداعي داخل  التفكري  تنمية مهارات  يف 

ط�لكرم وجنني؟

التفكري  مهارات  تنمية  يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  درجة  اإىل  وللتعرف 

الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا، ا�ستخدم الباحث التقديرات التي اعتمد 

عليها العديد من الباحثني يف جمال حتديد الع�ائق للعديد من الق�سايا الرتب�ية، وهي كالآتي:

.(A( درجة تقدير مرتفع، ويرمز لها بالرمز )اأكرث من )3.5 -

.(B( درجة تقدير مت��سط، ويرمز لها بالرمز )من )3( حتى)3.5 -

.(C( درجة تقدير منخف�س، ويرمز لها بالرمز )اأقل من)3 -

والنحرافات  احل�سابية،  املت��سطات  الباحث  ا�ستخدم  الأول،  ال�س�ؤال  عن  ولالإجابة 

املعيارية، والن�سب املئ�ية، ودرجة تقدير املعلمني واملعلمات للع�ائق التي ت�اجه معلمي اللغة 

العربية واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات ومعلماتها يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي 

داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا، واجلدول رقم )2( ي��سح ذلك:

اجلدول رقم )2(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية والن�صب املئوية لتقديرات

املعلمني واملعلمات لفقرات ا�صتبانة العوائق التي تواجههم يف تنمية

التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية

رقم 

الفقرة
ن�ص العبارة

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف

املعياري

الن�شبة 

املئوية

درجة

ال�شعوبة

32C%1.600.946عدم متكن املعلم من املادة العلمية.1
43C%2.151.244ُبعد املواد التي يدر�سها املعلم عن تخ�س�سه. 2
72.2A%3.611.175كرثة الأعباء التدري�سية امللقاة على عاتق املعلم.3
47.2C%2.360.902ا�ستخدام اأ�ساليب التعليم القائمة على التلقني واحلفظ.4

5
على  القائمة  الأ�ساليب  تعزيز  يف  ي�سهم  للمعلم،  القت�سادي  الو�سع  تدين 

احلفظ والتلقني.
1.870.998%37.4C

38C%1.900.965عدم تعاون اإدارة املدر�سة مع املعلم يف تنمية التفكري الإبداعي.6
77.6A%3.881.252طول املناهج الدرا�سية وازدحامها باملعلومات.7
55.6C%2.781.061عدم اهتمام املناهج املدر�سية باجلوانب التطبيقية والعملية.8
52.4C%2.621.037عدم تعزيز املناهج املدر�سية لأ�ساليب التعلم احلديثة.9

53.8C%2.691.004عدم تعر�س املناهج املدر�سية لالأن�سطة التي تثري التفكري.10
52.4C%2.620.879عدم تعر�س املناهج املدر�سية لأ�ساليب التقييم التي تثري التفكري.11
54.6C%2.731.062عدم تعر�س املناهج الدرا�سية للم�سكالت التي تالم�س احلياة.12
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رقم 

الفقرة
ن�ص العبارة

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف

املعياري

الن�شبة 

املئوية

درجة

ال�شعوبة

47.2C%2.361.089عدم توفر الو�سائل التعليمية التعلمية املنا�سبة كاللوحات والأجهزة التعليمية.13

14
والتهوية  كالإ�ساءة  ال�سف  غرفة  يف  الأ�سا�سية  التجهيزات  توافر  عدم 

والتدفئة.
2.371.365%47.4C

41C%2.050.999قلة اهتمام اإدارة املدر�سة بالتفكري الإبداعي.15
60.4B%3.021.320قلة الت�سجيع املعنوي واحلوافز املادية للمعلمني املتميزين.16

17
اإدارة  قبل  من  التعليم  يف  اجلديدة  الأفكار  لتجربة  الفر�س  تهيئة  عدم 

املدر�سة.
2.381.154%47.6C

18
داخل  الطالب  يطرحه  ما  مناق�سة  عدم  يف  ي�سهم  املدر�سي  اجلدول  �سغط 

ال�سف.
3.441.309%68.8B

40.2C%2.010.946اإهمال اإدارة املدر�سة الأن�سطة ال�سفية اأو الال�سفية للطالب.19

20
ا�سغال املعلم بالأعمال الإدارية الروتينية واملتكررة من جانب اإدارة املدر�سة، 

يعوقه عن ت�سميم الأن�سطة والفعاليات التي تثري التفكري.
3.051.397%61B

21
اجلو  توفر  عدم  يف  ي�سهم  امل�ساحة  �سيق  مع  ال�سف  يف  الطلبة  عدد  ارتفاع 

ال�سفي املنا�سب للتعلم.
3.531.396%70.6A

22
تطبيق  عدم  يف  ي�سهم  الواحد،  ال�سف  داخل  الطلبة  م�ستويات  اختالف 

الأن�سطة التي تنمي التفكري الإبداعي.
3.381.260%67.6B

23
اأنف�سهم  املعلمني  وبني  ناحية،  واملعلمني من  املدر�سة  اإدارة  العالقة بني  �سوء 

ي�سهم يف عدم تنمية التفكري الإبداعي.
2.171.269%43.4C

24
يف  لي�سري  التفكري  مهارات  يطبق  الذي  املعلم  على  الزمالء  املعلمني  �سغط 

�سلوكهم العام )التقليدي(.
1.870.912%37.4C

25
عدم توافر املكتبات املدر�سية الغنية باملراجع، والكتب العلمية التي ت�سهم يف 

تنمية التفكري الإبداعي.
2.191.055%43.8C

26
اإلزام املعلم باملواد، وامللخ�سات ال�سادرة من اإدارة املدر�سة، ي�سهم يف عدم 

قدرته على تطبيق الأن�سطة والفعاليات التي تثري التفكري الإبداعي.
2.441.020%48.8C

27
اإدارة املدر�سة الت�سلطية ت�سهم يف اإيجاد املعلم املت�سلط، وهذا يوؤدي اإىل تبني 

اجتاهات �سلبية جتاه اأ�ساليب التعلم التي تنمي التفكري الإبداعي.
2.111.195%42.2C

76.6A%3.831.002قلة وعي اأولياء اأمور الطلبة بالأن�سطة التي تثري التفكري الإبداعي للطلبة.28

29
تطبيق  عدم  يف  ي�سهم  التفكري،  مهارات  بتنمية  الرتبوي  امل�سرف  وعي  قلة 

الفعاليات القائمة على التفكري الإبداعي.
2.161.190%43.2C

30
تزويد املعلم بالتغذية الراجعة بعد الزيارة ال�سفية من جانب امل�سرف، ي�سهم 

يف توليد ال�سراعات والتناق�سات..
2.501.119%50C

51.8C%2.590.562الدرجة الكلية

الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  معلمي  ت�اجه  التي  الع�ائق  اأكرث  اأن  اإىل  النتائج  هذه  ت�سري 

والعل�م والريا�سيات ومعلماتها لل�سف�ف من )5-9( الأ�سا�سي يف مدار�س الأونروا، متثلت 

يرتاوح  اإذ  الع�ائق،  بالرتتيب ح�سب درجة   )21  ،3  ،28  ،7( الأرقام  العبارات ذات  يف 

 ،22  ،18( الفقرات  )3.88 - 3.53(. وح�سلت  الفقرات من  لهذه  احل�سابي  املت��سط 

20، 16( على درجة تقدير مت��سطة، اإذ تراوح املت��سط احل�سابي لها من )3.44 - 3.02(. 

واأ�سارت النتائج اإىل اأن اأقل الع�ائق وج�داً متثلت يف الفقرات ذات الأرقام )1، 5، 24، 6، 

 )8 ،12 ،10 ،11 ،9 ،30 ،26 ،17 ،14 ،4 ،13 ،25 ،23 ،29 ،2 ،27 ،15 ،19

تابع اجلدول رقم )2(

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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بالرتتيب ح�سب اأقل ن�سبة وج�د لها، وب��سط ح�سابي تراوح ما بني )1.60 – 2.78(.

 )2.59( بلغ  ح�سابي  مت��سط  على  ح�سلت  فقد  ال�ستبانة  لفقرات  الكلية  الدرجة  اأما   

وهذا يعني درجة �سع�بة منخف�سة.

اأكانت  �س�اء  فل�سطني،  مدار�س  يف  به  املعم�ل  النظام  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 

املدار�س حك�مية اأم تابعة ل�كالة الغ�ث الدولية – الأونروا، اإذ اإّن املنهاج املطبق ه� منهاج 

العربية واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات هي نف�س  اللغة  الدرا�سية :  واحد، واأن امل�اد 

امل�اد التي تطبق يف جميع املدار�س، ونتيجة ازدحام املناهج املدر�سية باملعل�مات وط�لها. 

ما جعل املعلمني يركزون على اإنهاء املنهاج يف ال�قت املحدد، اإذ اإّن امل�رشف الرتب�ي ويف 

مقارنة مع  ينهها  التي مل  واملادة  اأنهاها،  التي  املادة  معه  يناق�س  للمعلم  الإ�رشافية  زيارته  اأثناء 

ال�قت. ويع�د اأي�سا اإىل حجم الأعباء امللقاة على عاتق املعلم من حيث ن�سابه من احل�س�س 

والغياب،  احل�س�ر  كر�سد  منه  املطل�بة  الإدارية  والأم�ر  الإ�سافية،  والأن�سطة  الأ�سب�عية، 

ومعاجلة العديد من الق�سايا، ويجعل تركيز املعلم على اإنهاء مهماته املطل�بة ومن ثّم ي�ؤثر �سلبًا 

يف تط�ير مهارات التفكري وتنميتها لدى الطالب من خالل تدري�س امل�اد الأ�سا�سية: كاللغة 

ال�سف  غرفة  يف  الطلبة  عدد  اأن  نن�سى  ول  والريا�سيات.  والعل�م  الإجنليزية  واللغة  العربية 

ال�احدة مقارنة مع م�ساحته يع�ق من قدرة املعلم على تطبيق الأن�سطة والفعاليات التي قد 

تنمي مهارات التفكري لديهم.

ويعزو الباحث ح�س�ل الفقرة التي تن�س على اأن: “قلة وعي اأولياء اأم�ر الطلبة بالأن�سطة 

الأم�ر  اأولياء  زيارة  عدم  اإىل  مرتفع،  عائق  درجة  على  للطلبة”  الإبداعي  التفكري  تثري  التي 

املدار�س، اإ�سافة اإىل عدم تفعيل دور جمال�س اأولياء الأم�ر، وقلة الأن�سطة التثقيفية الرامية اإىل 

ت��سيح اأهمية الأن�سطة غري التقليدية يف تنمية التفكري الإبداعي، اإذ اإّن هذه الأم�ر حت�ل دون 

اإدراك اأولياء الأم�ر لأهمية ذلك ، ودور املعلم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي.

اإىل �سع�بة  اأ�سارت  التي   )2005( العجمي  درا�سة  نتائج  بع�س  النتيجة مع  اتفقت هذه 

مرتفعة يف تعامل املعلم مع الأعداد الكبرية، وقلة وعي اأولياء الأم�ر باأهمية التعلم الإبداعي،  

واإلزام املعلمة مبنهج درا�سي حمدد والنتهاء منه يف مدة زمنية حمددة.

اإىل وج�د  اأ�سارت  التي   (Tomas, 1981( نتائج درا�سة ت�ما�س  اأي�سا مع بع�س  واتفقت 

تعاون بني املعلمني من ناحية واإدارة املدر�سة من ناحية ثانية، واتفقت اأي�سا مع بع�س نتائج 

درا�سة ي�نيك )Eunice, 1990) التي بينت متيز املعلم بخ�سائ�س اإبداعية.

 Tegano & Sawer,( و�ساور  تيجان�  درا�سة  نتائج  بع�س  مع  النتيجة  هذه  وتعار�ست 

املدار�س. وتعار�ست  الإبداع يف  تطبيق  لكيفية  املعلم  تاأهيل  اإىل عدم  اأ�سارت  التي   (1991
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امل�اد 192 ا�ستخدام  على  املعلم  تدريب  عدم  بينت  التي   (Tye, 1984( تي  درا�سة  مع  اأي�سا 

 (Goodman, 1993( والأن�سطة بفعالية. وكذلك تعار�ست مع بع�س نتائج درا�سة ج�دمان

التي اأ�سارت اإىل �س�ء العالقة بني املعلمني اأنف�سهم وعدم متكنهم من املادة والأ�ساليب املنا�سبة 

لتطبيق التفكري الإبداعي.

ثانيًا: نتائج ال�صوؤال الثاين ومناق�صتها

يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  “هل  على:  ال�س�ؤال  هذا  ن�س 

تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم 

وجنني تعزى اإىل الن�ع ؟”

م�ستقلتني  ملجم�عتني  )ت(  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  ال�س�ؤال،  هذا  عن  ولالإجابة 

Independent t- test وقد ظهرت نتائجه يف اجلدول رقم )3( الآتي:

اجلدول رقم )3(

نتائج اختبار )ت( لعينتني م�صتقلتني تبعًا ملتغري اجلن�ض

الداللة*

(Sig. 2) tailed
قيمة ت

اإناث)ن=53( ذكور)ن=34(

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

0.177 1.362 0.5207 2.524 0.6142 2.691

)0.05=α ( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة*

ويتبني من اجلدول ال�سابق رقم )3( عدم وج�د فروق دالة اإح�سائيًا بني اإجابات معلمي 

اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات ومعلماتها لل�سف�ف من )5-9( الأ�ضا�ضي 

يف مدار�س الأونروا جتاه الع�ائق التي ت�اجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي، وذلك 

لأن م�ست�ى الدللة اأكرب من )0.05(.

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل املعلمني من كال اجلن�سني الذين يخ�سع�ن للظروف نف�سها 

والتعليمات نف�سها والنظام التعليمي نف�سه، اأي اأن النظام التعليمي ل يفرق بني املعلمني ذك�راً 

واإناثَا. فالربامج التي تنفذ من قبل ق�سم التعليم ب�كالة الغ�ث الدولية ت�ستهدف املعلمني من 

لهم  ويقدم  للمعلمني،  اإ�رشافية  بزيارات  يق�م  الرتب�ي  امل�رشف  اأن  اإىل  اإ�سافة  اجلن�سني،  كال 

الت�جيهات والإر�سادات الالزمة، التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تقليل الع�ائق التي ت�اجههم 

اإح�سائيًا بني  دالة  اأنه ل ت�جد فروق  اأي  ال�سفية،  الغرفة  الإبداعي داخل  التفكري  تنمية  يف 

معلمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات ومعلماتها لل�سف�ف من )9-5( 

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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الأ�سا�سي يف مدار�س الأونروا، يف الع�ائق التي ت�اجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي 

داخل الغرفة ال�سفية.

وتعار�ست هذه النتيجة مع بع�س نتائج درا�سة ال�سمري واآخرين )2007( التي اأ�سارت اإىل 

وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ست�ى التفكري الإبداعي ل�سالح الإناث. وتعار�ست 

اأي�سا مع بع�س نتائج درا�سة العرجان )2007( التي بينت وج�د فروق اإح�سائية دالة تبعًا 

ملتغري اجلن�س ول�سالح الذك�ر.

ثالثًا: نتائج ال�صوؤال الثالث ومناق�صتها

يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  “هل  على:  ال�س�ؤال  هذا  ن�س 

تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم 

وجنني تعزى اإىل امل�ؤهل العلمي؟”

مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية لع�ائق تنمية التفكري الإبداعي، 

ح�سب امل�ؤهل العلمي )دبل�م، بكال�ري��س، درا�سات عليا(. ويبني اجلدول رقم )4( النتائج 

التي مت الت��سل اإليها.

اجلدول رقم )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية للعوائق التي تواجه املعلم

الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية

يف مدار�ض الونروا تبعا ملتغري املوؤهل العلمي

االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي املوؤهل العلمي

0.526 2.72 دبلوم

0.533 2.62 بكالوريو�س

0.583 2.58 درا�سات عليا

امل�ؤهل  عند  الإبداعي  التفكري  لع�ائق  احل�سابي  املت��سط  اأن   )4( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

العلمي )الدبل�م( ي�ساوي )2.72( بانحراف معياري ي�ساوي )0.526(. كما بلغ املت��سط 

وبلغ   .)0.533( معياري  بانحراف   )2.62( )البكال�ري��س(  العلمي  للم�ؤهل  احل�سابي 

املت��سط احل�سابي للم�ؤهل العلمي )الدرا�سات العليا( )2.58( بانحراف معياري )0.583(. 

 One Way وللتاأكد من دللت الفروق بني هذه املت��سطات مت اإجراء حتليل التباين الأحادي

ANOVA كما ه� م��سح يف اجلدول رقم )5(:
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اجلدول رقم )5(194

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي

الداللة* قيمة)ف( متو�شط االنحراف درجات احلرية جمموع مربعات االنحراف م�شدر التباين

0.007 5.280 1.515 2 3.029 بني املجموعات

0.287 84 24.096 داخل املجموعات

86 27.126 املجموع

)0.05=α ( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة*

واللغة  العربية  اللغة  معلمي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وج�د   )5( رقم  اجلدول  من  يتبني 

الإجنليزية والعل�م والريا�سيات ومعلماتها لل�سف�ف من )5-9( الأ�سا�سي، يف مت��سطات 

الدرجة الكلية للع�ائق التي ت�اجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية 

يف حمافظتي ط�لكرم وجنني، تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي، وذلك لأن م�ست�ى الدللة اأقل من 

 .)0.05(

 Scheffe �سيفيه  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  الفروق،  هذه  تع�د  من  ل�سالح  ولتحديد 

للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول رقم )6( ت��سح ذلك:

اجلدول رقم )6(

نتائج اختبار �صيفيه للمقارنات البعدية على العوائق التي تواجه املعلم 

 الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية

يف مدار�ض الأونروا تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي

درا�سات عليابكالوريو�صدبلوماملوؤهل العلمي

0.6078*0.1053------------دبلوم

0.5026*-------------بكالوريو�س

-------------درا�سات عليا

)0.05=α ( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة*

يت�سح من اجلدول رقم )6( اأن الفروق يف الع�ائق التي ت�اجه املعلم الفل�سطيني يف اللغة 

تنمية  يف  الأ�سا�سي،   )9-5( من  لل�سف�ف  والريا�سيات  والعل�م  الإجنليزية  واللغة  العربية 

مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا تبعًا ملتغري امل�ؤهل العلمي 

كانت كالآتي:

وج�د  الدبل�م.اأي  ل�سالح  العليا(  والدرا�سات  )الدبل�م،  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  هناك   -

ع�ائق التفكري الإبداعي لدى حملة الدبل�م اأكرث من حملة الدرا�سات العليا.

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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- هناك فروق دالة اإح�سائيًا بني )البكال�ري��س، والدرا�سات العليا( ل�سالح البكال�ري��س. اأي 

وج�د ع�ائق التفكري الإبداعي لدى حملة البكال�ري��س اأكرث من حملة الدرا�سات العليا.

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل امتالك املعلم من حملة الدرا�سات العليا الكفاءة التعليمية، 

اأ�ساليب التعلم احلديثة، ولديه القدرة على معاجلة العديد من امل�اقف التعليمية  اإنه ميتلك  اإذ 

ت�ستدعي  التي  امل�اقف  واإثارة  الطلبة،  مع  التعامل  اجليدة يف  املعرفة  ينبع من  ال�سفية، وهذا 

ت�ظيف مهارات التفكري الإبداعي لديهم. اإ�سافة اإىل اأن حملة الدرا�سات العليا يتجه�ن اإىل 

تط�ير اأنف�سهم من خالل اللتحاق بالربامج الرتب�ية اأكرث من حملة الدبل�م والبكال�ري��س، 

كما يتابع�ن الندوات وامل�ؤمترات الرتب�ية الهادفة اإىل التط�ير املهني اأكرث من غريهم. وهذا ما 

يجعلهم يتمتع�ن بكفاءة تعليمية، تق�دهم اإىل اتباع الأ�ساليب والأن�سطة الإبداعية يف م�اد 

اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات لل�سف�ف من )5-9( الأ�سا�سي. 

بالأم�ر  باإنهاء  واللتزام  املدر�سية،  الكتب  اإنهاء  اإىل  يتجه�ن  فاإنهم  الدبل�م،  حملة  اأما 

الغالب نح�  املدر�سة، ويك�ن اجتاههم يف  اإدارة  قبل  التي تطلب منهم من  الإدارية والفنية 

اإذ يتم فيها ا�ستدعاء الطالب للمهارات  الرتبية القدمية القائمة على اأ�ساليب التعلم التقليدية. 

العقلية الدنيا كاحلفظ. ويتجه اأ�سحاب حملة الدبل�م اإىل مقاومة التغيري، لأن ذلك يتطلب 

بكفاءة  يتمتع�ن  جعلهم  اإن  اأي  احلديثة،  اإىل  التقليدية  من  التعليم  اأ�ساليب  يف  التغيري  منهم 

تعليمية جيدة، ي�ؤدي بهم اإىل حت�سري الأدوات وحتليل املحت�ى وت�سميم الأن�سطة والفعاليات 

التعليمية التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تنمية التفكري الإبداعي لديهم، اأي التفكري املنتج. 

اإح�سائية دالة على  العرجان )2007( يف وج�د فروق  نتائج درا�سة  واتفقت مع بع�س 

مقيا�س القدرة على التفكري الإبداعي تبعًا ملتغري امل�ؤهل العلمي، ولكن الفروق ل�سالح حاملي 

درجة املاج�ستري)الدرا�سات العليا(.

رابعًا: نتائج ال�صوؤال الرابع ومناق�صتها

يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  “هل  على:  ال�س�ؤال  هذا  ن�س 

تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم 

وجنني تعزى اإىل املادة التي يدر�سها املعلم؟”

مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية لع�ائق تنمية التفكري الإبداعي، 

ح�سب املادة التي يدر�سها املعلم )لغة عربية، لغة اإجنليزية، عل�م، ريا�سيات(. ويبني اجلدول 

رقم )7( النتائج التي مت الت��سل اإليها.
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اجلدول رقم )7(196

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية للعوائق التي تواجه املعلم

الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية

يف مدار�ض الونروا تبعًا ملتغري املادة التي يدر�صها املعلم

االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي املادة التي يدر�شها

0.548 2.61 لغة عربية

0.618 2.78 لغة اإجنليزية

0.542 2.63 علوم

0.436 2.60 ريا�سيات

التي  املادة  عند  الإبداعي  التفكري  للع�ائق  احل�سابي  املت��سط  اأن   )7( اجلدول  من  يت�سح 

يدر�سها املعلم )لغة عربية( ي�ساوي )2.61( بانحراف معياري ي�ساوي )0.548(. كما بلغ 

املت��سط احل�سابي للمادة التي يدر�سها )لغة اإجنليزية( )2.78( بانحراف معياري )0.618(. 

وبلغ املت��سط احل�سابي للمادة التي يدر�سها)عل�م( )2.63( بانحراف معياري )0.542(. 

فيما بلغ املت��سط احل�سابي للمادة التي يدر�سها املعلم )ريا�سيات( )2.60( بانحراف معياري 

)0.436(. وللتاأكد من دللت الفروق بني هذه املت��سطات مت اإجراء حتليل التباين الأحادي 

One Way ANOVA كما ه� م��سح يف اجلدول )8(:

اجلدول رقم )8(

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي تبعًا ملتغري املادة التي يدر�صها املعلم

الداللة* قيمة)ف( متو�شط االنحراف درجات احلرية جمموع مربعات االنحراف م�شدر التباين

0.343 1.127 0.354 3 1.062 بني املجموعات

0.314 83 26.064 داخل املجموعات

86 27.126 املجموع

)0.05=α ( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة*

اللغة  معلمي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وج�د  عدم   )8( رقم  ال�سابق  اجلدول  من  ويتبني 

الأ�سا�سي،   )9-5( لل�سف�ف من  والريا�سيات ومعلماتها  والعل�م  الإجنليزية  واللغة  العربية 

ويف  اإح�سائيًا.  دالة  غري  اأنها  اإل  الإجنليزية،  اللغة  معلم  لدى  الع�ائق  اأعلى  كانت  بينما 

مت��سطات الدرجة الكلية للع�ائق التي ت�اجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل 

الغرفة ال�سفية يف حمافظتي ط�لكرم وجنني، تعزى ملتغري املادة التي يدر�سها املعلم، وذلك لأن 

م�ست�ى الدللة اأكرب من )0.05(. 

والعل�م  الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  معلمي  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 

التفكري  مهارات  تنمية  على  ي�ساعدهم  ما  واملهارات،  الأ�ساليب  من  ميتلك�ن  والريا�سيات 

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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الإبداعي داخل غرفة ال�سف، اإ�سافة اإىل اأن ق�سم التعليم ب�كالة الغ�ث الدولية ينفذ  الربامج 

التدريبية اخلا�سة باملناهج املدر�سية دون اأن يفرق بني معلم اللغة العربية اأو اللغة الإجنليزية اأو 

العل�م اأو الريا�سيات. اإذ يتم الرتكيز على تدريب املعلمني من خمتلف التخ�س�سات على تنمية 

مهارات التفكري الإبداعي من خالل املن�س�رات وال�ر�سات التدريبية التي ينظمها ق�سم التعلم 

بالأونروا ب�رشف النظر عن تخ�س�س املعلم. كما يتم يف بداية العام الدرا�سي حتليل للمحت�ى 

وجتديد اأ�ساليب التعليم احلديثة التي ت�ستدعي مهارات التفكري العليا ، كما يتجه كل تخ�س�س 

اإىل ت�سميم الأن�سطة والفعاليات الإبداعية التي تتنا�سب مع املادة الدرا�سية من ناحية، وتنمية 

التفكري الإبداعي من ناحية اأخرى. اإل اأن اأعلى الع�ائق كانت لدى معلمي اللغة الإجنليزية 

وهذا يع�د اإىل طبيعة املادة واختالفها عن بقية امل�اد املدر�سية، و�سعف الطلبة فيها لك�نها 

ل تعّد اللغة الأم، فهذا يجعل معلم اللغة الإجنليزية ي�اجه الع�ائق اأكرث من غريه، اإذ يتجه اإىل 

اإك�ساب الطالب املعارف واملفاهيم التي ي�سعى اإليها الكتاب املدر�سي اأول.

خام�صًا: نتائج ال�صوؤال اخلام�ض ومناق�صتها

يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  “هل  على:  ال�س�ؤال  هذا  ن�س 

تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم 

وجنني تعزى اإىل عدد �سن�ات اخلربة؟”

مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية لع�ائق تنمية التفكري الإبداعي، 

ح�سب عدد �سن�ات اخلربة )5�سن�ات فما دون، من 6-10�سن�ات، اأكرث من 10�سن�ات(. 

ويبني اجلدول رقم )9( النتائج التي مت الت��سل اإليها.

اجلدول رقم )9(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية للعوائق التي تواجه املعلم

الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية

يف مدار�ض الأونروا تبعًا ملتغري عدد �صنوات اخلربة

االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي عدد �سنوات اخلربة

0.472 2.63 5�سنوات فما دون

0.632 2.81 من 6-10�سنوات

0.512 2.58 اأكرث من 10�سنوات

التفكري الإبداعي ح�سب عدد  اأن املت��سط احل�سابي لع�ائق  يت�سح من اجلدول رقم )9( 

�سن�ات اخلربة )5�سن�ات فما دون( ي�ساوي )2.63( بانحراف معياري ي�ساوي )0.472(. 

بانحراف   )2.81( 6-10�سن�ات(  )من  اخلربة  �سن�ات  لعدد  احل�سابي  املت��سط  بلغ  كما 
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10�سن�ات( 198 من  )اأكرث  اخلربة  �سن�ات  لعدد  احل�سابي  املت��سط  وبلغ   .)0.632( معياري 

)2.58( بانحراف معياري )0.512(. وللتاأكد من دللت الفروق بني هذه املت��سطات 

رقم  اجلدول  يف  م��سح  ه�  كما   One Way ANOVA الأحادي  التباين  حتليل  اإجراء  مت 

:)10(

اجلدول رقم )10(

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي تبعًا ملتغري عدد �صنوات اخلربة

الداللة* قيمة)ف( متو�شط االنحراف درجات احلرية جمموع مربعات االنحراف م�شدر التباين

0.103 2.333 0.714 2 1.427 بني املجموعات

0.306 84 25.698 داخل املجموعات

86 27.126 املجموع

)0.05=α ( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة*

ويت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )10( عدم وج�د فروق دالة اإح�سائيا بني معلمي اللغة 

العربية واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات ومعلماتها لل�سف�ف من )5-9( الأ�سا�سي، يف 

مت��سطات الدرجة الكلية للع�ائق التي ت�اجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل 

لأن  وذلك  اخلربة،  �سن�ات  عدد  ملتغري  تعزى  وجنني،  ط�لكرم  حمافظتي  يف  ال�سفية  الغرفة 

م�ست�ى الدللة اأكرب من )0.05(. 

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن املعلم ذا اخلربة الط�يلة يف التعليم يك�ن قادراً على تنمية 

لأ�ساليب  امل�ستمر  واكت�سابه  الط�يلة،  خربته  خالل  من  وذلك  الإبداعي،  التفكري  مهارات 

معاهد  خريجي  من  يك�ن  الغالب  يف  اخلربة  حديث  املعلم  واأن  التفكري.  تثري  التي  التعليم 

وكليات اإعداد املعلمني واملعلمات التابعة ل�كالة الغ�ث الدولية، واأن ما مييز هذه الكليات 

ه� التدريب الذي يخ�سع له الطالب الذي يعد ملهنة التعليم ط�ال مدة تعليمه اأي ال�سن�ات 

ي�مًا   )21( ب�اقع  دورات   )7( اإىل  اجلامعي  التعليم  فرتة  الطالب خالل  يخ�سع  اإذ  الأربع. 

وخالل  تدريبية.  دورة  كل  يف  ح�سة   )21( تنفيذ  منه  ويتطلب  ال�احدة،  للدورة  تقريبًا 

اإك�ساب الطالب/املعلم  اإىل  اأ�ساتذة ومعلم�ن مدرب�ن مما ي�ؤدي  هذه الدورات ي�رشف عليه 

قد  التي  الأربع  تقليل  ي�سهم يف  ثّم  ومن  احلديثة،  التعليمية  والأ�ساليب  واملهارات  املعارف 

ي�اجهها خالل عمله يف تنمية التفكري الإبداعي. وهذا الأمر يح�ل دون وج�د فروق دالة 

اإح�سائيًا بني املعلم �ساحب اخلربة الط�يلة واملعلم �ساحب اخلربة الق�سرية جتاه الأربع التي 

الأونروا يف  مدار�س  والريا�سيات يف  والعل�م  الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  معلمي  ت�اجه 

تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية.

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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�صاد�صًا: نتائج ال�صوؤال ال�صاد�ض ومناق�صتها

يف  الفل�سطيني  املعلم  ت�اجه  التي  الع�ائق  يف  فروق  هناك  “هل  على:  ال�س�ؤال  هذا  ن�س 

تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي ط�لكرم 

وجنني تعزى اإىل املحافظة؟”

م�ستقلتني  ملجم�عتني  )ت(  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  ال�س�ؤال،  هذا  عن  ولالإجابة 

Independent t-test، ونتائج اجلدول رقم )11( ت��سح ذلك:

اجلدول رقم )11(

نتائج اختبار )ت( لعينتني م�صتقلتني تبعًا ملتغري املحافظة

الداللة*

(Sig. 2) tailed
قيمة ت

جنني)ن=47( طولكرم)ن=40(

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�سابي

0.05 -1.988 0.5327 2.698 0.5744 2.461

)0.05=α ( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة*

ويت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )11( عدم وج�د فروق دالة اإح�سائيًا بني املعلمني يف 

حمافظتي ط�لكرم وجنني، يف اإجاباتهم جتاه الع�ائق التي ت�اجه معلمي اللغة العربية واللغة 

مدار�س  يف  الأ�سا�سي   )9-5( من  لل�سف�ف  ومعلماتها  والريا�سيات  والعل�م  الإجنليزية 

الأونروا يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�سفية، وذلك لن م�ست�ى الدللة 

اأكرب من )0.05(.

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن الق�سم املخت�س مبتابعة املعلمني واملديرين يف حمافظات 

الدولية-مكتب  الغ�ث  ب�كالة  التعليم  ق�سم  ه�  وجنني،  ط�لكرم  حمافظتا  ومنها  ال�سمال 

ال�سمال-، اأي اأن مدير التعليم وامل�رشفني الرتب�يني هم الأفراد اأنف�سهم الذين يق�م�ن بالت�جيه 

والإ�رشاف لكال املنطقتني. واأن الربامج املنفذة ملعلمي ط�لكرم ومعلماتها هي الربامج نف�سها 

التي تنفذ يف جنني. كما يعمل على تنفيذ الأن�سطة الالمنهجية التي ت�سهم يف تنمية التفكري 

الإبداعي. ويع�د اأي�سا اإىل طبيعة عمل مركز التط�ير ب�كالة الغ�ث الدولية الذي ي�ستهدف 

التعليمية،  التخ�س�سات  املعلمني من خمتلف املحافظات، وينظم الربامج املركزية يف خمتلف 

وتزويد املحافظات بالن�رشات وامل�اد التعليمية الإبداعية، التي من �ساأنها اأن حتفز املعلم على 

تنمية مهارات التفكري الإبداعي، واحلد من ع�ائق داخل الغرفة ال�سفية.
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ميكن اإيجاز ا�ستنتاجات الدرا�سة فيما يلي:

1- اأّن اأكرث الع�ائق التي حتد من تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمي اللغة العربية 

واللغة الإجنليزية والعل�م والريا�سيات ومعلماتها لل�سف�ف من )5-9( الأ�سا�سي يف مدار�س 

ال�سف  يف  الطلبة  عدد  وكرثة  املدر�سية،  الكتب  اإنهاء  على  املعلمني  تركيز  هي:  الونروا 

ال�احد، وعدم تعاون اأولياء اأم�ر الطلبة يف تنظيم الأن�سطة املحفزة للتفكري الإبداعي لدى 

الطلبة.

2- وج�د فروق دالة اإح�سائيًا بني حملة )الدبل�م، والدرا�سات العليا( ل�سالح الدبل�م. وبني 

)البكال�ري��س، والدرا�سات العليا( ل�سالح البكال�ري��س.

3- عدم وج�د فروق دالة اإح�سائيًا تبعًا ملتغريات: اجلن�س، واملادة التي يدر�سها املعلم، وعدد 

�سن�ات اخلربة، واملحافظة.

التو�صيات

يف �س�ء النتائج وال�ستنتاجات التي ت��سلت اإليها الدرا�سة، ي��سي الباحث مبا يلي:

1- �رشورة تنفيذ املعلمني الأن�سطة التي تنمي التفكري الإبداعي لدى الطلبة.

2- ت�عية اأولياء اأم�ر الطلبة باأهمية الأن�سطة املحفزة للتفكري الإبداعي لدى الطلبة. 

3- التخفيف من الأعباء التدري�سية امللقاة على كاهل املعلم، وذلك من خالل تعيني معلمني 

جدد. 

التفكري  مهارات  تنمية  يف  ت�سهم  التي  احلديثة  التعلم  اأ�ساليب  املعلمني  اتباع  �رشورة   -4

الإبداعي لدى الطلبة.

5- قيام اإدارة املدر�سة ومكتب التعليم بالأونروا بتحفيز املعلمني املبدعني من ناحية، والطلبة 

املبدعني من ناحية ثانية، معن�يًا وماديًا. 

6- تنظيم الأن�سطة والفعاليات الإبداعية من خالل الإذاعة املدر�سية وامل�سابقات والرحالت 

العلمية.

مباٍن  اإن�ساء  اأو  للطلبة،  �سفية  قاعات  بت�فري  الدولية  الغ�ث  ب�كالة  التعليم  ق�سم  قيام   -7

للمعلم  يت�سنى  وذلك حتى  ال�احد،  ال�سف  الطلبة يف  عدد  من  للتخفيف  مدر�سية جديدة 

تطبيق الأن�سطة التي تتطلب م�ساحة جيدة، وعدًدا منا�سًبا من الطلبة، التي من �ساأنها اأن ت�سهم 

يف تنمية التفكري الإبداعي لديهم.

د. جمدي زامل العوائق التي تواجه املعلم الفل�صطيني يف تنمية مهارات التفكري
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8- اإجراء درا�سات وبح�ث اأخرى ح�ل حتديد الع�ائق التي ت�اجه املعلمني يف ال�سف�ف 

الثالثة الأوىل يف مدار�س الأونروا واملدار�س احلك�مية واملدار�س اخلا�سة.
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مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي يف 

اأع�صاء هيئة التدري�ض بكلية الرتبية يف جامعة

جازان من وجهة نظر طالب اجلامعة

د. وائل عبد الرحمن التل

ق�سم اأ�سول الرتبية

كلية الرتبية- جامعة جازان
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د. وائل التل

مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي يف اأع�صاء

هيئة التدري�ض بكلية الرتبية يف جامعة جازان من

وجهة نظر طالب اجلامعة

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/6/4م                         * تاريخ قبوله للن�رش: 2009/12/7م

مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي

د. وائل عبد الرحمن التل

ق�سم اأ�سول الرتبية

كلية الرتبية- جامعة جازان

امللخ�ض

تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على م�ستوى توافر املقومات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

اجلامعة  طالب  يقّدره  كما  جازان  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  يف 

امللتحقون بدرا�سة مقررات تربوية، واإىل الك�سف عن الفروق الدالة اإح�سائيًا بني متو�سطات 

تقديرات هوؤلء الطالب وفقًا ملتغريات �سفة التخ�س�ض الدرا�سي وامل�ستوى الدرا�سي وتقدير 

املعدل الرتاكمي. لتحقيق هذه الأهداف اأُعّدت ا�ستبانة من )48( فقرة ت�ستمل على ال�سفات 

واخل�سائ�ض املكونة للمقومات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي، وطّبقت على عينة من )358( 

و)30( �سفة وخ�سي�سة  عام،  ب�سكل  ال�سخ�سية  املقومات  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  طالبًا. 

منها، توافرت يف اأع�ساء هيئة التدري�ض مب�ستوى مرتفع، يف حني توافرت فيهم )18( �سفة 

وخ�سي�سة مب�ستوى متو�سط. وتو�سلت اإىل وجود فروق دالة تعزى ملتغريي �سفة التخ�س�ض 

الدرا�سي ل�سالح الطالب ذوي التخ�س�سات الأدبية، وامل�ستوى الدرا�سي ل�سالح الطالب يف 

ال�سنة الرابعة، ومل تكن هناك فروق دالة تعزى ملتغري تقدير املعدل الرتاكمي.

الكلمات املفتاحية: املقومات ال�سخ�سية، ال�سفات اجل�سمية، ال�سفات العقلية، ال�ستقرار النفعايل، 

التفاعل الجتماعي، ع�سو هيئة التدري�ض، جامعة جازان.
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The Availability Extent of University Teacher’s Personal Char-
acteristics of Staff Members at the College of Education, Jazan 

University from the University Students’ Viewpoints

Abstract

The present study aimed at identifying and investigating the level of avail-
ability of university teacher’ personal characteristics of staff members at the 
College of Education, Jazan University, K.S.A, as was assessed by the uni-
versity students who were studying and taking education courses or classes. It 
also aimed at identifying the significant statistical and indicative differences 
among the above-mentioned students’ grades, in accordance with their aca-
demic specialties, academic levels and General Points Average.

To achieve such objectives, a questionnaire has been designed and devel-
oped and consisted of (48( items’, covering the qualities and special attributes 
which shape university teacher’s personal characteristics. The study sample 
was applied to the sample of about (358( students.

The fresults of the study indicated and revealed that, about (30( traits and 
prerogatives of personal characteristics were available in staff members in a 
higher level. However, about (18( traits and prerogatives of personal charac-
teristics were available in an average level. The study also revealed that, there 
were significant statistical differences, which were due to academic specialty 
and attributed to the advantage of literary specialties. The academic levels 
were attributed to the advantages of the 4th year university students. The re-
sults did not indicate any statistical and indicative differences that, were due 
to General Points Average.

Key words: personal characteristics, physical qualities, mental qualities, emotional 
stability, social interaction, staff member, Jazan University.

Dr. Wael A. AL-Tal
College of Education

Jazan University- KSA
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د. وائل التل

مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي يف اأع�صاء

هيئة التدري�ض بكلية الرتبية يف جامعة جازان من

وجهة نظر طالب اجلامعة

مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي

د. وائل عبد الرحمن التل

ق�سم اأ�سول الرتبية

كلية الرتبية - جامعة جازان

املقّدمة

يرتبط جناح الطالب يف اجلامعة اأكادمييًا واجتماعيًا و�سخ�سيًا مبدى اهتمام اجلامعة باإغناء 

وحت�سني وتعميق عملية تنمية ج�انب �سخ�سيته برّمتها من خالل تطبيق املمار�سات امل�ؤ�س�سية 

مفه�مي  باأ�سا�س  تتمتع  التي  اأو  والتجربة،  بالختبار  وقيمتها  فائدتها  ثبتت  التي  الفاعلة 

وهيئات  م�ؤ�س�سات  عليه  ت�سّدد  الذي  والتط�ير  النظرية  املبادئ  مثل  ومقنع  متني  ونظري 

الذي  التغرّي  عن  الناجتة  املعا�رشة  للتحديات  ا�ستجابة  ُطّ�رت  التي  اأو  الأكادميي،  العتماد 

 Kuh,( يطراأ على �سفات و�سمات وخ�سائ�س الطالب وت�قعات م�ؤ�س�سات التعليم العايل 

Kenzy & Associates, 2005)، لكّن تطبيق هذه املمار�سات يف اجلامعة يرتبط ب�سكل كبري 
بن�عية ع�س� هيئة التدري�س فيها. لذلك حتر�س اجلامعات العريقة على ا�ستقطاب الكفاءات 

تلك  تعتمدها  التي  املعيارية  املق�مات  فيهم  تت�افر  الذين  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  املتميزة 

اجلامعات، وذلك لك�نهم اأهم العنا�رش امل�ؤّثرة يف حتّ�ل الأق�سام الأكادميية بكليات اجلامعة 

اإذ ي�سهم�ن يف   ،)2006 )اأجنل�،  تعّلم منتجة، ويف حت�سني ج�دة خمرجاتها  اإىل جماعات 

ت�سكيل اجتاهات الطالب فكريًا و�سل�كيًا، واكت�ساف م�اهبهم يف وقٍت مبّكر من التحاقهم 

ا�ستعداداتهم وخرباتهم واهتماماتهم،  باجلامعة، وت�ظيف قدراتهم، وتنمية مهاراتهم وفق 

وت��سيح الروؤية اأمامهم )را�سد، 1988(.

ال�سخ�سية،  املق�مات  هي  اجلامعي  التدري�س  هيئة  لع�س�  املعيارية  املق�مات  اأهم  ولعّل 

اأو  اإذ ي�ؤّثر ت�افر هذه املق�مات يف ع�س� هيئة التدري�س يف درجة ر�سا الطالب عن الكلية 

 (Schulte, Thompson, Hayes,  Noble & Jacobs, اجلامعة وت�جهاته لال�ستمرار فيها

Schnake, Fredenberger, & Dumler, 2004 ;2001). ويف حت�سيله الدرا�سي )اآل ناجي، 
1998؛ واملحب�ب والنعيم، 2008(، ويف تكّيفه، و�سبط �سل�كه، وتقدير اأدواره، وحل 

اجتياز  الناجتة عن  امل�سكالت  والنف�سية، وخا�سة  التعليمية والجتماعية  كثري من م�سكالته 
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والقت�سادي،  والجتماعي  النف�سي  وال�ستقالل  الر�سد،  مرحلة  ودخ�ل  املراهقة  مرحلة 

و�سغ�ط الدرا�سة، وت�قعات الأ�رش )ال�سالح، 2004(، ويف حتقيق املناخ الدرا�سي الإيجابي 

داخل القاعات الدرا�سية، واإ�سباع املناخ اجلامعي العام بالنماذج ال�سل�كية املُر�سية، واإ�ساعة 

 Robie & Kidwell,( للطالب  اخللقي  التطّ�ر  وا�ستمرارية  لل�سل�ك،  ال�سابطة  املعايري 

.(2003
لذلك، تهتم تلك اجلامعات بالتخطيط الدقيق لعملية مقابلة اأع�ساء هيئة التدري�س املر�سحني 

 Gmelch &( للتعيني فيها، والتدقيق يف ن�عية الأ�سئلة التي �ستطرحها جلان املقابالت عليهم

Miskin, 1995; Bensimon, Ward, & Sanders, 2000)، حتى تتمّكن من الك�سف 
عن اجتاهات املر�سح واهتماماته، وعن مدى الت�افق بني م�ؤهالته وم�ست�ى ح�س�ره، وعن 

)النفتاح،  ق�سمات وجهه  تعبريات  اأم ك�س�ل(، وعن  اأم عادي،  )ن�سيط،  م�ست�ى حي�يته 

اأم الغطر�سة، اأم احلرية، اأم الر�سا، اأم ال�سجر، اأم اليقظة(، وعن �سمات طبيعته )الع�سبية، اأم 

.(Tucker, 1992( )الهدوء، اأم الثقة، اأم الرتباك، اأم الدفاع، اأم ال�سالبة

كما حتر�س تلك اجلامعات على تقييم اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، اجلدد والقدامى، مرة 

على الأقل كل ف�سل درا�سي، وتت�سمن ا�ستمارات هذا التقييم املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ 

ذلك  ومن  بها،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  التزام  مدى  متابعة  بهدف  تعتمدها  التي  اجلامعي 

ت�ا�سلهم مع الطالب وعالقاتهم التفاعلية داخل القاعة الدرا�سية وخارجها، وقدرتهم على 

وبتقدمي  الطالب  مع  مناق�سات جادة  باإجراء  ومبادراتهم  مهاراتهم،  الطالب و�سقل  حتفيز 

الن�سح وامل�س�رة لهم ح�ل اأو�ساعهم الدرا�سية ون�ساطاتهم وم�ستقبلهم، ول�سيما الطالب 

 .)Kuh et al., 2005 الذين يحتاج�ن اإىل عناية خا�سة )اأومريا، 2006؛

اإن هذا الهتمام باملق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي لي�س وليد الع�رش احلايل، فقد كانت 

الع�س�ر؛ فقد  الإ�سالمي عرب  الرتب�ي  الفكر  اهتمام  العامِل حمط  املق�مات وت�افرها يف  هذه 

“ل يزال  اأن عبد اهلل بن م�سع�د قال:  اأورد ابن عبد الرب القرطبي )د.ت، ج1، �س158( 

النا�س بخري ما اأخذوا العلم عن اأكابرهم فاإذا اأخذوه عن اأ�ساغرهم و�رشارهم هلك�ا”، وروى 

اخلطيب البغدادي )1983، ج1، �س129( اأن اأبا هريرة قال: “اإن هذا العلم دين فانظروا 

عّمن تاأخذونه”، وروى )1983، ج1، �س 128( اأن اإبراهيم التيمي قال: “كان�ا اإذا اأت�ا 

الرجل لياأخذوا عنه نظروا اإىل �َسْمِتِه، واإىل �سالته، واإىل حاله، ثم ياأخذون عنه”. وقد كان 

اكت�ساب �سفات وخ�سائ�س العلماء هدفًا بحد ذاته، اأو�سى حبيب بن ال�سهيد ابنه: “يا بني 

ا�سحب الفقهاء والعلماء وتعّلم منهم وخذ من اأدبهم...” )ابن جماعة، د.ت، �س2(، وقال 

)ابن عبد الرب القرطبي، د.ت،  ناأتي م�رشوقًا فنتعّلم من هديه ودّله”  “كّنا  اإبراهيم النخعي: 
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ج1، �س105(.208

للعامِل وحتليلها وتقييمها،  ال�سخ�سية  اأ�سهم املفكرون امل�سلم�ن يف حتديد املق�مات  وقد 

ومن هذه املق�مات: العمل بالعلم، ومراعاة اأفهام الطلبة، واحللم، والرفق، واحلزم يف لني، 

وحفظ ال�رش، والن�سح، والت�ا�سع وترك الفخر على الطلبة، والعرتاف باخلطاأ، والعرتاف 

وال�قار، وامل�ساواة بني  وال�سرب،  العلم،  نقل  العلماء وف�سلهم، وال�سدق، والأمانة يف  بعلم 

الطلبة، وحب الطلبة، والرتحيب بالطلبة عند اإقبالهم، واجتناب دع�ى ما ل يعلم، اجتناب 

احلقد وال�ق�ع يف العلماء، واجتناب الغ�سب، وترك احل�سد، واجتناب خلط العلم ب�سحك 

اأو مبزاح، والتنّزه عن الطمع، واجتناب الرياء، واجتناب حب املدح )ابن عبد الرب القرطبي، 

د.ت(، والأمانة يف نقل العلم، والت�ا�سع، واجتناب العجب، واجتناب دع�ى ما ل يح�سن، 

واجتناب الأنفة من ق�ل ل اأعلم، واجتناب الغ�سب )املاوردي، 1988(، ومراعاة املظهر 

احل�سن، وال�سدق، واجتناب الكذب يف العلم، وال�ستعداد الذهني، واجلل��س على ال�جه 

اأو مبزاح، والتنّزه عن الطمع )اخلطيب البغدادي،  املحم�د، واجتناب خلط العلم ب�سحك 

وامل�ساواة  الطلبة،  بني  والعدل  والقناعة،  العلم،  نقل  يف  والأمانة  والت�كل،   ،)1983

الطلبة  بتعليم  الق�سد  وح�سن  الطلبة،  مع  احلديث  عند  املنا�سبة  الألفاظ  وانتقاء  املعاملة،  يف 

وتهذيبهم، وال�رشاحة يف الكالم مع الطلبة، وال�سدق، وال�سرب، والعرتاف باخلطاأ والرج�ع 

عنه، واحلياء، وال�فاء، والتاأين، وامل��س�عية، واحللم، الرفق، وال�سفقة، والت�سامح مع الطلبة، 

العناية باملظهر اخلارجي، والت�ا�سع، والن�سح للطلبة، والرتحيب بالطلبة وح�سن ا�ستقبالهم، 

اأفهام  ومراعاة  راأيهم،  و�سماع  للح�ار  الطلبة  اأمام  الفر�سة  واإتاحة  ال�سكينة،  وال�قار، 

الطلبة، واإر�ساد الطلبة وت�جيههم، واجتناب الِكرْب، واجتناب الغ�سب، واجتناب العجب، 

اأو مبزاح،  العلم ب�سحك  الرياء، وترك احل�سد، واجتناب خلط  واجتناب احلقد، واجتناب 

واجتناب الأنفة من ق�ل ل اأعلم، والتنّزه عن الطمع، واجتناب الغيبة، واجتناب الفح�س يف 

والت�ا�سع،  ال�سحك،  وقلة  والب�سا�سة،  ال�جه  1997؛ 1984(، وطالقة  )الغزايل،  الق�ل 

والرفق، والعف�، وكظم الغيظ، وح�سن احلديث وطيب الكالم، وحفظ الل�سان، والقناعة، 

وح�سن املظهر، واجتناب املجادلة، واجتناب املداهنة، واجتناب العجب، واجتناب الغرور، 

واجتناب الِكرْب، واجتناب ف�س�ل الكالم واخل��س فيما ل يعنيه، واجتناب املزاح )الآجري، 

1984(، والطهارة، والنظافة، والتطّيب،و لب�س اأح�سن الثياب، والت�ا�سع، والإن�ساف يف 

الل�سان،  وحفظ  وال�سكينة،  وال�قار،  وال�سرب،  وال�سدق،  للطلبة،  والدعاء  ال�س�ؤال،  �سماع 

الطلبة  م�سالح  يف  وال�سعي  الطلبة،  وحب  املعاملة،  يف  والعدل  الطلبة،  بني  وامل�ساواة 

الطلبة برفق و�سعة بال،  اإقبالهم، واإر�ساد  بالطلبة عند  القدرة، والرتحيب  وم�ساعدتهم عند 

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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والت�دد للحا�رشين من الطلبة، وذكر الغائب من الطلبة بخري وال�ستف�سار عن اأح�اله، واإكرام 

الطالب  على  والثناء  الطلبة،  من  الأفا�سل  وت�قري  اأح�الهم،  عن  بال�س�ؤال  واإينا�سهم  الطلبة 

والإيثار،  وال�سفقة،  الِب�رش،  وظه�ر  ال�جه،  وطالقة  الدر�س،  بعد  للطلبة  واملك�ث  املجد، 

ال�س�ت، وكف  الطلبة وتهذيبهم، والق�سد يف رفع  بتعليم  الق�سد  ال�سالم، وح�سن  واإف�ساء 

الأذى، وكظم الغيظ، واجتناب البغي، واجتناب الع�سبية لغري اهلل تعاىل، واجتناب اللغط، 

واجتناب خلط العلم ب�سحك اأو مبزاح، وترك احلقد، واجتناب الغيبة، والتنّزه عن الطمع، 

ترب�ية  اهتمت عدة درا�سات  )ابن جماعة، د.ت(. وقد  الغ�س  الرياء، واجتناب  واجتناب 

بتجلية هذه املق�مات عند املفكرين امل�سلمني وت�سنيفها، منها: درا�سة العم��س )1997(، 

ودرا�سة ال�سمادي )1997(، ودرا�سة العطا�س )1999(، ودرا�سة ح�سن والتل )2000(.

العقدين  يف  ترب�ية  درا�سات  عدة  اهتمت  العايل،  التعليم  م�ؤ�س�سات  ج�دة  جمال  ويف 

الأخريين بتحديد املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي، اأو بالك�سف عن ت�افر هذه املق�مات 

 Meredith,( يف اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات من وجهة نظر طالبهم، فقد قام مريديث

وال�عي،  وال�سداقة،  الدفء،  الآتية:  ال�سخ�سية  واخل�سائ�س  ال�سفات  بتحديد   (1988
وامل��س�عية، واللتزام بامل�اعيد، وت�سجيع املناق�سة والقدرة على اإثارة التفكري، وال�ستماع 

اإىل الطالب، والإجابة عن الأ�سئلة ب��س�ح.

وطّ�ر ع�دة و�سباريني )1990( اأداة لتقييم املمار�سات التدري�سية لع�س� هيئة التدري�س 

يف جامعة الريم�ك بالأردن ت�سّمنت بع�س فقراتها ال�سفات واخل�سائ�س ال�سخ�سية التالية: 

اللتزام بامل�اعيد مع الطلبة، وعدم التمييز بني الطلبة يف التعامل، وعدم اإف�ساء اأ�رشار الطلبة التي 

ُيطلع�نه عليها، والتعامل مع الطلبة ب��س�ح، وت�فري فر�س كافية للطلبة لاللتقاء به ومراجعته 

يف مكتبه، واللني والق�س�ة حيثما يتطلب امل�قف ذلك، وال�سداقة مع الطلبة بال�سكل الذي 

املمار�سات  لبع�س  الطلبة ب�عي وحذر  باملادة، واملرونة مع  �سلبًا على اهتمامهم  ينعك�س  ل 

الطالب  الطلبة، وحتري ظروف  وم�ساعر  وتفهم حاجات  والتغيب،  المتحان  تاأجيل  مثل 

والتكلم  طلبته،  وبني  بينه  الفج�ة  ت�سييق  وحماولة  به،  يتعلق  ما  قرار  اتخاذ  قبل  وتقديرها 

ب�س�ت وا�سح م�سم�ع.

التي يف�سلها طالب كلية  اإىل ترتيب املق�مات  وقام ال�سخيبي )1992( بدرا�سة هدفت 

الرتبية يف جامعتي عني �سم�س وقناة ال�س�ي�س مب�رش، واإىل بيان مدى اختالف هذه املق�مات 

الأهداف مت  لتحقيق هذه  املتغريات.  لبع�س  املف�سلة لأ�ستاذ اجلامعة وفقًا  ال�س�رة  عن واقع 

اإعداد ا�ستبانة من )24( فقرة طبقت على عينة من )748( طالبًا وطالبًة. ت��سلت الدرا�سة اإىل 

تطابق ترتيب �س�رة املق�مات املف�سلة لأ�ستاذ اجلامعة من وجهة نظر العينة الكلية وجمم�عة 
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الطالب، وكانت هناك فروق دالة ل�سالح الطالبات، يف حني مل تكن هناك فروق دالة تعزى 210

للتخ�س�س ب�سكل عام. كما ت��سلت الدرا�سة اإىل وج�د اختالف كبري بني ترتيب املق�مات 

املف�سلة وواقع هذه املق�مات من وجهة نظر الطالب، يف حني مل تكن هناك فروق دالة تعزى 

التي يف�سلها  اأو وج�د عالقة دالة بني ترتيب املق�مات  اأو للتخ�س�س ب�سكل عام،  للجن�س 

الطالب يف اأ�ستاذ اجلامعة وروؤيتهم ل�اقع هذه املق�مات.

وقامت �سبيجل واآخرون )Spiegel, Tabachnick, & Allen, 1993) بدرا�سة هدفت 

اإىل الك�سف عن ال�سل�ك اخُللقي لالأ�ستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، واإىل الك�سف عن 

الفروق الدالة اإح�سائيًا بني ا�ستجاباتهم التي تعزى للجن�س. لتحقيق هذه الأهداف مت اإعداد 

ا�ستبانة من )107( فقرات طّبقت على عينة من )482( طالبًا وطالبة. ت��سلت الدرا�سة اإىل 

وج�د فروق دالة بني ا�ستجابات الطلبة تعزى اإىل اجلن�س ل�سالح الطالبات يف �ست فقرات 

اعتربنها �سل�كيات ل ُخلقية متامًا، وهي: يتجاهل الدلئل وال�س�اهد يف عمليات الغ�س لدى 

الطلبة، وُي�سِدر تعليقات اأو حتر�سات جن�سية بحق طالب/طالبة من اجلن�س الآخر دون رغبة 

باأنه منجذب نح�ه/ الآخر  لطالب/طالبة من اجلن�س  الطالب/الطالبة يف هذا، وُي�رّشح  من 

ها جن�سيًا، ويق�م بعر�س فيلم ي�ؤّثر يف نف�سيات بع�س الطلبة اأو ي�ؤدي بهم لالإحباط دون اأن 

ي�سعرهم م�سبقًا مب�سم�ن الفيلم، وُيلزم الطلبة مب�ساهدة فيلم عن تقنية زراعة الأدمغة للقرود، 

وُيلزم الطلبة خالل النقا�س ال�سفي بالك�سف عن معل�مات �سخ�سية بحتة. 

الك�يت  جامعتي  طالب  اآراء  على  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )1993( وطفة  وقام 

ودم�سق جتاه م�ؤ�رشات التفاعل التي ا�ستملت على �سبعة ع�امل هي: تقّبل الأ�ساتذة اآراء الطلبة، 

وتفهم  لعملهم،  الأ�ساتذة  بهم، وحما�س  والرتحيب  الطلبة،  على  اآراءهم  املدر�سني  وفر�س 

الأ�ساتذة لأو�ساع طالبهم النف�سية والجتماعية، وقدرة الأ�ساتذة على اإثارة حما�س الطلبة، 

والعدالة مع الطلبة. ت��سلت الدرا�سة اإىل انخفا�س م�ست�ى التفاعل بني الطلبة والأ�ساتذة يف 

اجلامعتني، واإىل عدم وج�د فروق دالة بني الطلبة جتاه م�ؤ�رشات التفاعل تعزى للجن�س.

وقام ال�سامي )1994( بدرا�سة هدفت اإىل حتديد بع�س مهام اأع�ساء هيئة التدري�س وواقع 

عن  الك�سف  واإىل  بال�سع�دية،  في�سل  امللك  بجامعة  والأع�ساء  الطالب  يدركه  كما  اأدائها 

الفروق الدالة اإح�سائيًا بني ما يدركه الطالب والأع�ساء ح�ل قيام الأع�ساء مبهامهم. لتحقيق 

هيئة  ع�س�   )120( من  عينة  على  طّبقت  فقرة   )40( من  ا�ستبانة  اإعداد  مت  الأهداف  هذه 

تدري�س و)250( طالبًا وطالبة. ت��سلت الدرا�سة فيما يتعلق باملظهر ال�سخ�سي وال�سفات 

ال�سخ�سية من وجهة نظر الطالب والطالبات اإىل اأن اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة يت�سف�ن 

بها بدرجة مت��سطة، واأن هذه ال�سفات مل تت�افر يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية اإل 

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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وت�افرت  احلي�انية،  والرثوة  البيطري  الطب  بكلية  الهيئة  اأع�ساء  يف  واثنتان  واحدة،  �سفة 

جميع ال�سفات يف اأع�ساء الهيئة بكلية العل�م الزراعية والأغذية عدا اأربع �سفات، ومل تت�افر 

اأن  اإىل  الدرا�سة  ت��سلت  كما  والتخطيط.  الإدارية  العل�م  بكلية  الهيئة  اأع�ساء  يف  منها  اأي 

الكفاية املتعلقة بالعالقة مع الطالب غري مت�افرة يف اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة، واإىل عدم 

وج�د فروق دالة تعزى للكلية اأو للجن�س.

وقام عبد ربه وعبا�س )1994( باإعداد اأداة لتقييم ع�س� هيئة التدري�س يف جامعة البحرين 

ت�سّمنت بع�س فقراتها ال�سفات واخل�سائ�س ال�سخ�سية الآتية: الثقة بالنف�س، وق�ة ال�سخ�سية، 

وح�سن الت�رشف، والهدوء والتزان، واملرونة يف التفكري، وحتمل امل�سئ�لية، وب�سا�سة ال�جه، 

والتم�سك  طالبه،  م�ساعر  واحرتام  والدميقراطية،  والتعاون،  الغرور،  وعدم  والت�ا�سع 

بالعقيدة، واجلد والإخال�س يف العلم، والتلفظ باألفاظ مهذبة، والرفعة يف اخُللق.

وقام الأغربي )1998( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف على ت�س�ر الطلبة بجامعة نا�رش بليبيا 

ل�سفات وخ�سائ�س �سخ�سية الأ�ستاذ اجلامعي الكفء يف التدري�س. ولتحقيق هذا الهدف مت 

اإعداد ا�ستبانة من )22( فقرة طّبقت على عينة من )300( طالٍب وطالبة. ت��سلت الدرا�سة 

بني  عاًما  اتفاًقا  هناك  اأن  اإىل  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  واخل�سائ�س  بال�سفات  يتعلق  فيما 

الطالب والطالبات يف معظم هذه ال�سفات واخل�سائ�س، وانفردت الطالبات ب�سفة اأن يك�ن 

حليمًا و�سب�راً. اأما ال�سفات واخل�سائ�س ال�سخ�سية التي اتفق عليها طالب ال�سنتني الثالثة 

والرابعة فهي: احرتام الطالب ومعاملته معاملة تليق به، وحتقيق العدالة بني الطلبة يف التقييم، 

الثالثة  ال�سنة  طالب  ويرى  بها.  واللتزام  امل�اعيد  يف  والدقة  ال�سخ�سية،  ق�ي  يك�ن  واأن 

واإتاحة  و�سب�راً،  حليمًا  يك�ن  واأن  عالية،  باأخالق  التمتع  التالية:  ال�سفات  ت�افر  �رشورة 

ت�افر  �رشورة  الرابعة  ال�سنة  طالب  يرى  حني  يف  املحا�رشة،  يف  واحل�ار  للنقا�س  الفر�سة 

ال�سفات الآتية: احلزم و�سبط الف�سل دون انفعال، واأن يك�ن ذا مظهر لئق.

وقامت �سلتي واآخرون )Schulte et al., 2001) بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن ت�س�رات 

اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة للمناخ اخُللقي يف كلية الرتبية باإحدى اجلامعات الأمريكية، واإىل 

الك�سف عن الفروق الدالة اإح�سائيًا بني ت�س�راتهم والتفاعل بني دور كل فئة وتخ�س�سها. 

ت��سلت الدرا�سة اإىل اأن اأكرث اأمناط �سل�ك الأ�ستاذ اجلامعي تاأثرياً يف املناخ اخللقي هي: يبدي 

اهتمامًا بتطّ�ر الطلبة مهنيًا، ويقبل ت�سّلم ال�اجبات الدرا�سية املتاأخرة عن م�عد ت�سليمها يف 

حال وج�د اأعذار حقيقية عند الطلبة، ويقدم الدعم والت�سجيع ال�رشوريني للطلبة، ويحافظ 

املكتبية  ال�ساعات  يف  ا�ستقبالهم  عند  بلطف  ويعاملهم  الطلبة  ويجامل  الطلبة،  اأ�رشار  على 

املخ�س�سة ملراجعاتهم. وت��سلت الدرا�سة اإىل وج�د فروق دالة بني ت�س�رات العينة يف جمال 
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اأع�ساء هيئة التدري�س، يف حني تبنّي عدم وج�د 212 �سل�ك الأ�ستاذ اجلامعي جتاه الطلبة ل�سالح 

فروق دالة تعزى للتفاعل بني دور امل�ستجيب اأو تخ�س�سه.

اإىل  هدفت  بدرا�سة   (Morgan & Korschgen, 2001( وك�ر�سجني  م�رجان  وقام 

لدرجة  والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ت�س�رات  بني  اإح�سائيًا  الدالة  الفروق  عن  الك�سف 

اإىل  الدرا�سة  ت��سلت  الأمريكية.  اجلامعات  اإحدى  التدري�س يف  هيئة  اأع�ساء  �سل�ك  ُخلقية 

وج�د فروق دالة بني ت�س�رات اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة لأمناط ال�سل�ك الآتية: ي�سعى 

لل�سعبية من خالل عقد امتحانات �سهلة، ويقبل عم�لة مالية عند طباعة كتاب جامعي مقرر، 

طلبته،  اأحد  مع  جن�سية  عالقة  يف  وينغم�س  املحا�رشات،  خالل  الإهانة  اأ�سل�ب  وي�ستعمل 

وينتهك الثقة التي يرن� اإليها الطلبة. 

وقام ال�سهري )2001( بدرا�سة هدفت اإىل حتديد �سفات اأ�ستاذ اجلامعة من وجهة نظر 

الطالب والطالبات يف كلية الرتبية بجامعة امللك عبد العزيز بال�سع�دية، وبيان الختالف يف 

وجهة نظرهم وفقًا لبع�س املتغريات. لتحقيق هذه الأهداف مت اإعداد ا�ستبانة من )45( فقرة 

طّبقت على عينة من )482( طالبًا وطالبة. ت��سلت الدرا�سة اإىل اأن اأكرث ال�سفات ال�سخ�سية 

ت�افراً يف ع�س� هيئة التدري�س هي: الثقة بالنف�س، والتحدث بلغة مفه�مة، واللتزام بالعقيدة 

هيئة  لع�س�  اأهمية  ال�سخ�سية  ال�سفات  اأكرث  واأن  بالأق�ال.  الأفعال  ومطابقة  الإ�سالمية، 

حت�سيل  تق�مي  يف  والعدالة  بامل�اعيد،  واللتزام  الإ�سالمية،  بالعقيدة  اللتزام  هي:  التدري�س 

الطالب، والقدرة على �سبط �سل�ك الطالب يف اأثناء املحا�رشة. كما ت��سلت الدرا�سة اإىل 

طالب  ل�سالح  التدري�س  هيئة  ع�س�  يف  ال�سفات  بع�س  ت�افر  اإدراك  يف  دالة  فروق  وج�د 

وطالبات امل�ست�ى الأول العلمي وطالب امل�ست�ى الأول وطالبات امل�ست�ى النهائي الأدبي 

اأهمية  اإدراك  يف  دالة  فروق  وج�د  واإىل  املنخف�سة.  املعدلت  ذوي  والطالبات  والطالب 

�سفات الأ�ستاذ اجلامعي ل�سالح طالب امل�ست�ى الأول العلمي وذوي املعدلت املرتفعة.

هيئة  لع�س�  الأكادميي  الأداء  تق�مي  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2004( واليحي�ي  غنيم  وقام 

بال�سع�دية من وجهة نظر الطالب والطالبات، وحتديد  العزيز  التدري�س بجامعة امللك عبد 

من  ا�ستبانة  اإعداد  مت  الأهداف  هذه  لتحقيق  نظرهم.  بني وجهات  اإح�سائيًا  الدالة  الفروق 

)71( فقرة طّبقت على عينة من )1554( طالبًا وطالبة. ت��سلت الدرا�سة فيما يتعلق مبجال 

بهذه  يتحلى  باجلامعة  التدري�س  هيئة  ع�س�  اأن  اإىل  بالطالب  والعالقة  ال�سخ�سية  ال�سفات 

املاأم�ل  من  كان  مت��سطة، يف حني  بدرجة  الطالب  مع  دوره يف عالقته  وي�ؤدي  ال�سفات 

اأن يتحلى بها ويك�ن اأداوؤه لها بدرجة عالية، ووج�د فروق دالة بني وجهات نظر الطالب 

اأداء املاأم�ل  والطالبات ل�سالح املاأم�ل مبا يجب اأن يتحلى به ع�س� هيئة التدري�س ول�سالح 

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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فيما يتعلق بعالقته مع الطالب.

وقام يعق�ب )2005( بدرا�سة هدفت اإىل حتديد الكفايات املهنية وال�سفات ال�سخ�سية 

املرغ�بة يف الأ�ستاذ اجلامعي من وجهة نظر طالب كلية املعلمني يف بي�سة بال�سع�دية، واإىل 

الك�سف عن الفروق الدالة اإح�سائيًا بني درجات تف�سيلهم لهذه الكفايات وال�سفات وفقًا 

لبع�س املتغريات. لتحقيق هذه الأهداف مت اإعداد ا�ستبانة من )48( فقرة طّبقت على عينة 

الأ�ستاذ  يف  املرغ�بة  ال�سخ�سية  ال�سفات  اأهم  اأن  اإىل  الدرا�سة  ت��سلت  طالبًا.   )190( من 

ب�س��س،  املظهر، وذو وجه  لديه �س�ت وا�سح وم�سم�ع، ونظيف وح�سن  اجلامعي هي: 

وتتميز ردوده النفعالية بالتزان، ول ت�جد فيه عي�ب َخْلقية ت�ؤثر يف عمله �سلبًا، وي�ستمع 

اإىل الطالب ويحرتم اآراءهم، وي�ؤمن بالقيم الأخالقية ويعمل على غر�سها يف نف��س الطالب، 

واإن�سان متدين. كما ت��سلت الدرا�سة اإىل وج�د فروق دالة بني درجات التف�سيل لل�سفات 

ال�سخ�سية تعزى ملتغري الق�سم ل�سالح طالب ق�سم العل�م وق�سم الدرا�سات القراآنية، وملتغري 

امل�ست�ى الدرا�سي ل�سالح طالب امل�ست�يني الثالث وال�سابع.

وطّ�ر احل�راين وطنا�س )2007( اأداة لتقييم الأخالقيات الأكادميية لع�س� هيئة التدري�س 

التالية: احرتام  ال�سخ�سية  ال�سفات واخل�سائ�س  الأردنية ت�سّمنت بع�س فقراتها  يف اجلامعة 

الطلبة وتقدير اآرائهم ووجهات نظرهم وخلفياتهم، واللياقة وح�سن الت�رشف ومراعاة الآداب 

العامة، وعدم ا�ستغالل اجلامعة اأو الطلبة، واجتناب العالقات الغرامية مع الطلبة، واجتناب 

الطلبة  الهدايا منهم، ومراعاة خ�س��سية  اأو قب�ل  اأو مع ذويهم  الطلبة  املالية مع  التعامالت 

واملحافظة عليها، واملحافظة على ج� الزمالة وعدم الإ�ساءة للزمالء، واحرتام تعليمات اجلامعة 

وعدم اإيذاء الطلبة، وعدم التحّيز يف املعاملة مع الطلبة انطالقًا من اأبعاد معّينة، واجتناب اإهانة 

الطالب اأو ال�ستهزاء به ب�ج�د اآخرين، وال�سماح جلميع الطلبة وعلى قدم امل�ساواة بالت�سال 

ال�سهل معه خارج قاعة التدري�س، واإظهار امل�دة والألفة جلميع الطلبة، واجتناب احلديث مع 

الطلبة يف م�سكالتهم اخلا�سة دون رغبة منهم، واجتناب اإطالع زمالئه على اأ�رشار الطلبة، 

والعرتاف بالأداء املتميز الذي يقّدمه الطالب، وارتداء املالب�س الر�سمية عند التدري�س.

م�صكلة الدرا�صة

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يف  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  اأهمية  �س�ء  يف 

باجلامعات، ومبا اأن الطالب هم اأكرث عنا�رش املجتمع التعليمي اجلامعي تاأّثراً بهذه املق�مات، 

فاإن اإ�رشاك ه�ؤلء الطالب يف عملية تقييم مدى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

تعّد تقديراتهم على  الأهمية، حيث  ينط�ي على جانب كبري من  التدري�س  اأع�ساء هيئة  يف 
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غريهم 214 تقديرات  من  امل�سداقية  من  كبري  جانب  وعلى  واقعية  اأكرث  املحددة  التقييم  فقرات 

ت�افر  مدى  تقييم  يف  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  حتددت  فقد  وعليه،   ،(Gardiner, 1996(
املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان 

من وجهة نظر طالب اجلامعة.

اأهداف الدرا�صة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتقيق ما ياأتي:

- التعرف على م�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س 

بكلية الرتبية يف جامعة جازان كما يقّدره طالب اجلامعة امللتحق�ن بدرا�سة مقررات ترب�ية.

اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان  - الك�سف عن فروق ذات دللة 

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

التخ�س�س  �سفة  الدرا�سة:  متغريات  اإىل  تعزى  باجلامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

الدرا�سي، وامل�ست�ى الدرا�سي، وتقدير املعدل الرتاكمي.

اأ�صئلة الدرا�صة

حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

1- ما م�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية 

الرتبية يف جامعة جازان كما يقّدره طالب اجلامعة امللتحق�ن بدرا�سة مقررات ترب�ية؟

تقديرات طالب جامعة جازان  مت��سطات  اإح�سائية بني  فروق ذات دللة  ت�جد  2- هل 

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى ل�سفة التخ�س�س الدرا�سي )علمي، اأدبي(؟

تقديرات طالب جامعة جازان  مت��سطات  اإح�سائية بني  فروق ذات دللة  ت�جد  3- هل 

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى للم�ست�ى الدرا�سي )�سنة ثانية، �سنة ثالثة، 

�سنة رابعة(؟

تقديرات طالب جامعة جازان  مت��سطات  اإح�سائية بني  فروق ذات دللة  ت�جد  4- هل 

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى لتقدير املعدل الرتاكمي )ممتاز، جيد جداً، 

جيد، مقب�ل(؟

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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فرو�ض الدرا�صة

حتققت هذه الدرا�سة من الفرو�س ال�سفرية التالية:

جازان  جامعة  طالب  تقديرات  مت��سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل   -

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى ل�سفة التخ�س�س الدرا�سي.

جازان  جامعة  طالب  تقديرات  مت��سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل   -

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى للم�ست�ى الدرا�سي.

جازان  جامعة  طالب  تقديرات  مت��سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل   -

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى لتقدير املعدل الرتاكمي.

اأهمية الدرا�صة

عن  الإجابة  من  متّكنها  ويف  ذاته،  امل��س�ع  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  اكت�سبت 

اأ�سئلتها، بالإ�سافة اإىل اجل�انب الآتية:

املق�مات  ت�افر  م�ست�ى  لقيا�س  الدرا�سة  جمتمع  على  طّبقت  التي  الأوىل  الدرا�سة  اإنها   -

ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة جازان.

لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  �سم�ل  اأهمية  اإىل  التنبيه  يف  الدرا�سة  نتائج  تفيد  اأن  يت�قع   -

اجلامعي يف خطة برامج عمادة التط�ير الأكادميي باجلامعة.

- يت�قع اأن تفيد نتائج الدرا�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة جازان يف التعرف 

على م�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي فيهم كما يقّدر ذلك طالب اجلامعة 

امللتحق�ن بدرا�سة مقررات ترب�ية لديهم.

- تقدمي اأداة تتمتع بدرجة جيدة من ال�سدق والثبات يت�قع اأن ي�ستخدمها باحث�ن اآخرون يف 

اإجراء درا�سات ترب�ية اأخرى ذات �سلة باملق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي.

حدود الدرا�صة

اقت�رشت هذه الدرا�سة على قيا�س م�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان ك�نها الكلية التي يعّ�ل عليها املجتمع 

املحلي واجلامعة نف�سها يف اإك�ساب طالب اجلامعة اأخالقيات املهن، و�سبط �سل�كهم اخللقي 
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الدينية ال�سائدة يف املجتمع. كما اقت�رش تطبيق هذه الدرا�سة على طالب جامعة جازان الذين 

هم مب�ست�ى ال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة وال�سنة الرابعة مبختلف التخ�س�سات الدرا�سية العلمية 

والإن�سانية امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية خالل الف�سل الثاين من العام اجلامعي 1429-

1430هـ )2009-2008(.

م�صطلحات الدرا�صة

يعّرف الباحث امل�سطلحات ال�اردة يف عن�ان الدرا�سة على النح� الآتي:

اأ�ساتذتهم  لتمثل  جازان  جامعة  طالب  تقديرات  مت��سطات  ت�سنيف  ه�  التوافر:  مدى 

اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية للمق�مات ال�سخ�سية التي حتددت يف اأداة الدرا�سة وفقًا 

لإجاباتهم داخل اإحدى اخلانات املقابلة لكل فقرة يف الأداة. 

املقومات ال�صخ�صية: هي ال�سفات اأو اخل�سائ�س التي يت�سف بها �سخ�س ما وتتفق مع الق�اعد 

 Leaming,( الآخرين  وجتاه  نف�سه  جتاه  �سل�كه  يف  ويتمثلها  ال�سائدة  والأعراف  والأنظمة 

وانفعالية  )48( �سفة ج�سمية وعقلية  بتحديد  اإجرائيًا  التعريف  ُعرّب عن هذا  2003). وقد 
لقيا�س  اإعدادها  با�ستبانة مت  فقرة م�ستقلة  اأُدرجت كل منها يف  لالأ�ستاذ اجلامعي  واجتماعية 

الطالب  ي�ستطيع  جازان  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يف  ت�افرها  مدى 

امللتحق�ن بالدرا�سة لديهم التعرف عليها.

الأ�صتاذ اجلامعي/ع�صو هيئة التدري�ض: ه� ال�سخ�س الذي يحمل درجة الدكت�راه ويت�ىل 

م�ساعد  اأ�ستاذ  اأو  م�سارك  اأ�ستاذ  اأو  اأ�ستاذ  برتبة  وكان  اجلامعات  اإحدى  التدري�س يف  مهمة 

)جمل�س التعليم العايل، 2007(. وقد ُعرّب عن هذا التعريف اإجرائيًا باأنه كل �سخ�س يحمل 

درجة الدكت�راه وينت�سب اإىل كادر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان وكان 

اأكرث  اأو  درا�سي  مقرر  تدري�س  مهمة  ويت�ىل  م�ساعد  اأ�ستاذ  اأو  م�سارك  اأ�ستاذ  اأو  اأ�ستاذ  برتبة 

خالل الف�سل الثاين من العام اجلامعي 1429-1430هـ )2009-2008(.

مقّيداً  وكان  اجلامعات  اإحدى  للدرا�سة يف  املنتظم/املنت�سب  ال�سخ�س  ه�  طالب اجلامعة: 

ُعرّب  وقد   .)2007 العايل،  التعليم  )جمل�س  اجلامعة  بكليات  املعتمدة  التخ�س�سات  اأحد  يف 

عن هذا التعريف اإجرائيًا باأنه كل �سخ�س منتظم للدرا�سة يف جامعة جازان وكان مقيداً يف 

اأحد التخ�س�سات العلمية اأو الإن�سانية مب�ست�ى ال�سنة الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة وكان يدر�س 

1429-1430هـ )2008- العام اجلامعي  الثاين من  الف�سل  اأكرث خالل  اأو  ترب�يًا  مقرراً 

.)2009

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج ال��سفي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة واأهدافها.

جمتمع الدرا�صة

تكّ�ن جمتمع الدرا�سة من جميع طالب جامعة جازان يف التخ�س�سات العلمية والإن�سانية 

الذين مب�ست�ى ال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة وال�سنة الرابعة ويلتحق�ن بدرا�سة مقرر ترب�ي اأو 

اأكرث خالل الف�سل الثاين من العام اجلامعي 1429-1430هـ )2008-2009( وعددهم 

)1170( طالبًا.

عينة الدرا�صة

تكّ�نت عينة الدرا�سة من )358( طالبًا، اأي ما ن�سبته )31%( تقريبًا من جمتمع الدرا�سة، 

وقد مت اختيار اأفرادها بالطريقة الع�س�ائية، وت�زع�ا ح�سب متغريات الدرا�سة كما يف اجلدول 

رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

توزع اأفراد العينة ح�صب متغريات الدرا�صة ون�صبهم املئوية

املتغري

�شفة التخ�ش�ص 

الدرا�شي
تقدير املعدل الرتاكميامل�شتوى الدرا�شي

الكلي

مقبولجيدجيد جداًممتاز�شنة رابعة�شنة ثالثة�شنة ثانيةاأدبيعلمي

1661921101051432910916852358العدد

100%46.453.630.729.3408.130.546.914.5الن�سبة املئوية

اأداة الدرا�صة

حتليل  بعد  وذلك  اجلامعي،  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  باملق�مات  ا�ستبانة  باإعداد  الباحث  قام 

وجامعة  �سع�د  امللك  وجامعة  جازان  بجامعة  التدري�س  لفعاليات  الطالب  تقييم  ا�ستمارة 

امللك عبد العزيز بال�سع�دية وجامعة الريم�ك بالأردن، ومراجعة اأدبيات الدرا�سة والدرا�سات 

ال�سابقة ذات ال�سلة. وقد تك�نت هذه ال�ستبانة يف �س�رتها النهائية من )48( فقرة مقرونة 

اأوافق، ل  اإجابات �سّمم وفق من�ذج )ليكرت( ذي التدرج اخلما�سي )اأوافق ب�سدة،  ب�سلم 

اأدري، ل اأوافق، ل اأوافق اأبداً(، اإذ يجيب كل فرد من اأفراد العينة عن كل فقرة يف ال�ستبانة 

باختيار درجة م�افقة واحدة فقط من بني بدائل الإجابة اخلم�سة ال�سابقة ب��سع اإ�سارة )√( 

داخل اخلانة املنا�سبة، وت�زعت هذه الفقرات على اأربعة جمالت هي:
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- جمال ال�سفات اجل�سمية )7 فقرات(: 1، 6، 11، 16، 21، 26، 218.31

- جمال ال�سفات العقلية )10 فقرات(: 2، 7، 12، 17، 22، 27، 32، 36، 40، 44.

- جمال ال�ستقرار النفعايل )11 فقرة(: 3، 8، 13، 18، 23، 28، 33، 37، 41، 45، 

.48

- جمال التفاعل الجتماعي )20 فقرة(: 4، 5، 9، 10، 14، 15، 19، 20، 24، 25، 

.47 ،46 ،43 ،42 ،39 ،38 ،35 ،34 ،30 ،29

�صدق الأداة

مت التحقق من ال�سدق الظاهري لال�ستبانة بعر�سها على ع�رشة حمكمني ذوي خربة وكفاءة 

امللك خالد  العزيز وجامعة  امللك عبد  التدري�س يف جامعة جازان وجامعة  اأع�ساء هيئة  من 

اإ�سافة  اإليها،  اأ�ساروا  التي  التعديالت  كافة  واإجراء  بالأردن،  الريم�ك  وجامعة  بال�سع�دية 

وحذفًا وتعدياًل، واملتعلقة ب�سم�ل ال�ستبانة للمق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي وكفايتها 

لغايات هذه الدرا�سة، وانتماء كل فقرة ملجالها، وو�س�ح هدفها، ودقة �سياغتها، ومنا�سبة 

املحكمني  من   )%85( م�افقة  ُعّدت  وقد  اأخرى.  ملح�ظات  واأي  ال�ستبانة،  ت�زيعها يف 

على منا�سبة الفقرة �رشطًا لعتمادها.

الدرجات  بني  الرتباط  معامالت  ح�ساب  مّت  لال�ستبانة  الداخلي  ال�سدق  من  وللتاأكد 

املتحققة على الأداة وجمالتها ومعامالت ارتباط املجالت بع�سها ببع�س، وه� ما ي��سحه 

اجلدول رقم )2(

اجلدول رقم )2(

قيم معامالت الرتباط بني الدرجات املتحققة على الأداة وجمالتها الأربعة

الكليالرابعالثالثالثايناالأولاملجال

0.73**0.62**0.58**0.65**-الأول

0.89**0.79**0.80**-الثاين

0.93**0.87**-الثالث

0.96**-الرابع

يت�سح من اجلدول رقم )2( اأن قيم معامالت الرتباط دالة اإح�سائيًا عند م�ست�ى الدللة 

.)0.01(

ثبات الأداة

ح�سب  الداخلي  الت�ساق  بطريقة  الثبات  معامل  ح�ساب  مت  ال�ستبانة  ثبات  من  للتاأكد 

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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معادلة كرونباخ-األفا، وه� ما ي��سحه اجلدول رقم )3(.

اجلدول رقم )3(

معامل الت�صاق الداخلي كرونباخ-األفا ملجالت ال�صتبانة

االت�ساق الداخليعدد الفقراتاملجالالرقم

70.77ال�سفات اجل�سمية1

100.76ال�سفات العقلية2

110.85ال�ستقرار النفعايل3

200.90التفاعل الجتماعي4

يت�سح من اجلدول رقم )3( اأن ال�ستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع ميّكنها من حتقيق اأهداف 

الدرا�سة.

متغريات الدرا�صة

احت�ت الدرا�سة على ثالثة متغريات م�ستقلة ومتغري تابع واحد، وهي:

1- املتغريات امل�ستقلة:

العلمية(،  الكليات  )التخ�س�سات يف  علمي  م�ست�يان:  وه�  الدرا�سي:  التخ�س�س  �سفة   -

اأدبي )التخ�س�سات يف الكليات الإن�سانية(.

- امل�ست�ى الدرا�سي: وه� ثالثة م�ست�يات: �سنة ثانية، �سنة ثالثة، �سنة رابعة.

- تقدير املعدل الرتاكمي: وه� اأربعة م�ست�يات: ممتاز، جيد جداً، جيد، مقب�ل.

ال�سخ�سية لالأ�ستاذ  التابع: تقديرات طالب جامعة جازان ملدى ت�افر املق�مات  2- املتغري 

اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة.

املعاجلات الإح�صائية

اأ�سئلة  لطبيعة  املنا�سبة  الإح�سائية  الأ�ساليب  بع�س  الإح�سائية  املعاجلة  لغايات  ا�ستخدمت 

الدرا�سة، وهي: 

1- املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لالإجابة عن ال�س�ؤال الأول املتعلق بتقديرات 

هيئة  اأع�ساء  اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  طالب جامعة جازان 

املتعلق  والرابع  الدرا�سي،  امل�ست�ى  مبتغري  املتعلق  والثالث  باجلامعة،  الرتبية  بكلية  التدري�س 

ّنفت تقديرات الطالب وفق  مبتغري تقدير املعدل الرتاكمي. ولل��س�ل اإىل بيانات و�سفية �سُ

ثالثة م�ست�يات: )3.50-5( م�ست�ى مرتفع، و)2.50-3.49( م�ست�ى مت��سط، )اأقل 

من 2.50( م�ست�ى منخف�س.
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2- اختبار )ت( )t-test) لالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين املتعلق مبتغري �سفة التخ�س�س الدرا�سي.220

الدرا�سي،  املتعلقة مبتغري امل�ست�ى  الفروق الظاهرية  التباين الأحادي ملعرفة دللة  3- حتليل 

واملتعلقة مبتغري تقدير املعدل الرتاكمي.

امل�ست�ى  مبتغري  املتعلقة  الزوجية  الفروق  ملعرفة  البعدية  للمقارنات  )�سيفيه(  طريقة   -4

الدرا�سي.

عر�ض نتائج الدرا�صة

عر�ض نتائج ال�صوؤال الأول

لالأ�ستاذ اجلامعي  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  الأول على مايلي: ما م�ست�ى  ال�س�ؤال  ن�س 

يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان كما يقدره طالب اجلامعة امللتحق�ن 

بدرا�سة مقررات ترب�ية؟

لالإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة 

يف  تت�افر  كما  ككل  وال�ستبانة  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ا�ستبانة  فقرات  من 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة جازان وفقًا لتقديرات طالب اجلامعة امللتحقني 

بدرا�سة مقررات ترب�ية، وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )4(

اجلدول رقم )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد العينة مرتبة تنازليًا

الفقراتالرقم
املتو�شطات 

احل�سابية

االنحرافات 

املعيارية
الرتبة

4.290.741يحافظ على نظافة ج�سمه1

4.160.952يلب�س الثياب التي تليق بالأ�ستاذ اجلامعي6

4.110.963يهتم بنظافة مالب�سه*16

3.940.944ميتلك مفردات لغوية غزيرة متكنه من التعبري عن اأفكاره ب�سهولة27

3.900.965يت�سم تفكريه بالعقالنية واملنطق44

3.880.966يقدر �سحيًا على القيام باملمار�سات التدري�سية*31

3.851.117يتفاءل باخلري يف جميع الأحوال13

3.841.128يحافظ على اأ�سرار الطالب التي يطلعونه عليها برغبة منهم*19

3.821.179ُيقّدر الطالب املتفوقني واملوهوبني42

3.811.0510تعرّب اأفكاره عن نظرة اإيجابية نحو احلياة*23

3.791.1311ينطق حروف الكالم بو�سوح21

3.781.1712يهتم بال�سوؤال عن الطالب الذين يطيلون الغياب*25

3.761.2013يلتزم مبواعيده مع الطالب يف الأوقات املخ�س�سة*38

3.731.0314يت�سف بدقة املالحظة17

3.701.0515ي�سدر قراراته بحزم دون انفعال28

3.671.0116يكون يف حالة ا�ستعداد ذهني يف معظم الأحيان*2

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

الفقراتالرقم
املتو�شطات 

احل�سابية

االنحرافات 

املعيارية
الرتبة

14
يبادر بتقدمي امل�سورة اأو الن�سح للطالب مبا فيه م�سلحتهم دون م�سا�س 

بزميل له اأو مبقرر درا�سي بعينه*
3.671.2816

3.641.3818يتوا�سع مع الطالب اإذا قاموا مبا يجب عليهم من واجبات*37

3.621.1419يتكلم ب�سوت م�سموع*26

3.620.9119ميتلك مهارة التفكري التاأملي32

3.620.9519يعرّب عن م�ساعره نحو الأ�سخا�س اأو الأحداث باتزان33

3.611.1522ي�سغي برتكيز ملن يتحدث اإليه*12

35
يعدل بني جميع الطالب يف املعاملة بغ�س النظر عن خلفياتهم الثقافية 

اأو الجتماعية اأو القت�سادية
3.611.2822

3.591.1224تتطابق اأقواله مع اأفعاله7

3.560.9625يتمتع بقوة الذاكرة والقدرة على ال�سرتجاع*22

3.561.2925يراعي م�ساعر الطالب43

41
ي�سفي على املحا�سرة جوًا منا�سبًا من املرح الذي يف�سي اإىل الفاعلية 

يف القاعة الدرا�سية
3.531.2427

39
عليها  يطلعونه  التي  اأو  الأكادميية  الق�سايا  يف  الطالب  مع  يتحدث 

بو�سوح و�سراحة*
3.521.1928

3.511.3129ي�سعر دومًا بال�سعادة لوجوده بيننا20

29
النظر عن م�ستوى  ي�ستهزئ بهم بغ�س  اأو  يهينهم  يحرتم الطالب فال 

حت�سيلهم الدرا�سي
3.511.3529

3.491.2531يتقبل اآراء الطالب ووجهات نظرهم واإن خالفت راأيه اأو وجهة نظره* 46

3.481.2432يقابل جميع الطالب بالب�سر وطالقة الوجه47

3.471.1133يت�سف باحلكمة يف معاجلة امل�سكالت الطارئة بالقاعة الدرا�سية18

3.461.0534ميتلك احل�س اجلمايل يف اختيار مالب�سه اأو تنا�سق األوانها*11

24
اأو  التدري�س  �سري  على  يوؤثر  ل  مبا  واأعذارهم  الطالب  ظروف  يتفهم 

يتعار�س مع التعليمات النافذة يف اجلامعة
3.441.2335

3.421.3936يتحلى بال�سرب على خطاأ الطالب وكرثة �سوؤالهم48

3.391.2337يقدر على �سبط انفعالته يف املواقف ال�سعبة مع الطالب*3

3.371.2838ينتقي الألفاظ املنا�سبة يف حديثه مع الطالب* 9

3.351.1639يهتم باملبادرات الفردية للطالب*40

3.301.2440يعرتف مبا ي�سدر عنه من اأخطاء8

3.291.2241تتنا�سب اأفكاره مع م�ستوى ا�ستيعاب الطالب*36

3.171.1842ميتلك قدرًا من املرونة يف تعديل اأخط��اء الطالب*15

3.161.0543يحر�س على ح�سور الأن�سطة الطالبية املتاحة داخل اجلامعة*10

30
خارج  امل�ستقبلية  حياتهم  خطط  مناق�سة  فر�سة  الطالب  اأمام  يتيح 

القاعات الدرا�سية
3.021.3344

2.941.3145يهتم مب�سكالت الطالب اخلا�سة التي يطلعونه عليها برغبة منهم5

2.921.3346م�ستقر املزاج يف تعامله مع الطالب*45

4
يف  اأو  املحا�سرة  انتهاء  بعد  به  لاللتقاء  كافية  فر�سًا  للطالب  يوفر 

مكتبه*
2.881.2847

34
ي�سعى اإىل اإ�سراك الطالب يف الأن�سطة اجلامعية الالمنهجية ما اأمكن 

ذلك 
2.811.2848

3.550.63الأداة ككل

* فقرات �سلبية يف الأ�سل، عك�ست تقديرات املقيا�س عند ت�سحيحها 

تابع اجلدول رقم )4(
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يبني اجلدول رقم )4( املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من 222

فقرات ا�ستبانة املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي وال�ستبانة ككل وفقًا لتقديرات طالب 

جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر هذه املق�مات يف اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة. وميكن ت��سيح النتائج التي ت�سمنها هذا اجلدول رقم )4( 

على النح� الآتي:

ال�سخ�سية  املق�مات  جازان  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يف  تت�افر   -1

ال�سفات  ملجم�ع  احل�سابي  املت��سط  بلغ  اإذ  مرتفع،  مب�ست�ى  عام  ب�سكل  اجلامعي  لالأ�ستاذ 

واخل�سائ�س املكّ�نة لهذه املق�مات ككل )3.55(. كما تت�افر فيهم بهذا امل�ست�ى )30( 

�سفة وخ�سي�سة تراوحت مت��سطاتها احل�سابية بني )4.29( و)3.51(، كانت اأعالها ثالث 

�سفات وخ�سائ�س وردت يف الفقرة )1( “يحافظ على نظافة ج�سمه” ومت��سطها )4.29(، 

فالفقرة )6( “يلب�س الثياب التي تليق بالأ�ستاذ اجلامعي” ومت��سطها )4.16(، فالفقرة )16( 

“يهتم بنظافة مالب�سه” ومت��سطها )4.11(. يف حني كانت اأدناها �سمن هذا امل�ست�ى ثالث 
بهم  ي�ستهزئ  اأو  يهينهم  فال  الطالب  “يحرتم   )29( الفقرة  �سفات وخ�سائ�س وردت يف 

بغ�س النظر عن م�ست�ى حت�سيلهم الدرا�سي” والفقرة )20( “ي�سعر دومًا بال�سعادة ل�ج�ده 

بيننا” ومت��سطهما )3.51(، فالفقرة )39( “يتحدث مع الطالب يف الق�سايا الأكادميية اأو 

التي يطلع�نه عليها ب��س�ح و�رشاحة” ومت��سطها )3.52(.

2- تت�افر يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان )18( �سفة وخ�سي�سة من 

ال�سفات واخل�سائ�س املكّ�نة للمق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي مب�ست�ى مت��سط، حيث 

تراوحت مت��سطاتها احل�سابية بني )3.49( و)2.81(، كانت اأعالها ال�سفات واخل�سائ�س 

ال�اردة يف الفقرة )46( “يتقبل اآراء الطالب ووجهات نظرهم واإن خالفت راأيه اأو وجهة 

ال�جه”  بالب�رش وطالقة  “يقابل جميع الطالب  نظره” ومت��سطها )3.49(، فالفقرة )47( 

اإ�رشاك  اإىل  “ي�سعى   )34( الفقرة  يف  ال�اردة  اأدناها  كانت  حني  يف   .)3.48( ومت��سطها 

فالفقرة   ،)2.81( ومت��سطها  ذلك”  اأمكن  ما  الالمنهجية  اجلامعية  الأن�سطة  يف  الطالب 

اأو يف مكتبه” ومت��سطها  املحا�رشة  انتهاء  بعد  به  لاللتقاء  كافية  فر�سًا  للطالب  “ي�فر   )4(

.)2.88(

ال�سفات  من  اأي  جازان  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يف  تت�افر  3- مل 

كانت  اإذ  منخف�س،  مب�ست�ى  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  للمق�مات  املكّ�نة  واخل�سائ�س 

جميع مت��سطاتها احل�سابية اأعلى من )2.50(.

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

عر�ض نتائج ال�صوؤال الثاين

مت��سطات  بني  اإح�سائية  ذات دللة  فروق  ت�جد  ياأتي: هل  ما  الثاين على  ال�س�ؤال  ن�س 

املق�مات  ت�افر  ترب�ية مل�ست�ى  امللتحقني بدرا�سة مقررات  تقديرات طالب جامعة جازان 

ل�سفة  ُتعزى  باجلامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يف  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية 

التخ�س�س الدرا�سي )علمي، اأدبي(؟

لالإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار 

تقديرات طالب جامعة  مت��سطات  بني  اإح�سائيًا  الدالة  الفروق  عن  للك�سف   (t-test( ت 

جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية 

واملجالت ككل وفقًا ل�سفة التخ�س�س الدرا�سي )علمي، اأدبي(، وقد جاءت النتائج كما يف 

اجلدول رقم )5(.

اجلدول رقم )5(

نتائج اختبار )ت( ملعرفة الفروق بني متو�صطات تقديرات اأفراد العينة

وفقًا ل�صفة التخ�ص�ض الدرا�صي

املجال
�شفة 

التخ�ش�ص
العدد

املتو�شط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

قيمة 

)ت(

درجة 

احلرية

الداللة 

االإح�سائية

ال�سفات اجل�سمية

1663.820.57علمي

2.349-3560.019

1923.970.58اأدبي

ال�سفات العقلية

1663.550.56علمي

2.385-3560.018

1923.700.61اأدبي

ال�ستقرار النفعايل

1663.360.78علمي

3.546-3560.000

1923.640.73اأدبي

التفاعل الجتماعي

1663.280.74علمي

3.278-3560.001

1923.530.71اأدبي

املجالت ككل

1663.430.62علمي

3.365-3560.001

1923.660.62اأدبي

ت  اختبار  ونتائج  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات   )5( رقم  اجلدول  يبني 

ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  بدرا�سة مقررات  امللتحقني  لتقديرات طالب جامعة جازان   (t-test(
على  باجلامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات 

الدرا�سي.  التخ�س�س  ل�سفة  وفقًا  واملجالت ككل  الفرعية  ال�ستبانة  من جمالت  جمال  كل 

وبالنظر يف قيم )ت( واملت��سطات احل�سابية ال�اردة يف اجلدول رقم )5( يتبنّي وج�د فروق 
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اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ست�ى ت�افر هذه املق�مات 224 ذات دللة 

يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية 

واملجالت ككل تعزى ل�سفة التخ�س�س الدرا�سي ل�سالح الطالب ذوي التخ�س�سات الأدبية، 

وهذا يعني رف�س الفر�سية ال�سفرية الأوىل التي تن�س “ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية 

مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني  تقديرات طالب جامعة جازان  مت��سطات  بني 

الرتبية باجلامعة  التدري�س بكلية  اأع�ساء هيئة  ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف  ت�افر املق�مات 

ُتعزى ل�سفة التخ�س�س الدرا�سي”.

عر�ض نتائج ال�صوؤال الثالث

مت��سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  هل  مايلي:  على  الثالث  ال�س�ؤال  ن�س 

املق�مات  ت�افر  ترب�ية مل�ست�ى  امللتحقني بدرا�سة مقررات  تقديرات طالب جامعة جازان 

ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى للم�ست�ى 

الدرا�سي )�سنة ثانية، �سنة ثالثة، �سنة رابعة(؟

لالإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للك�سف عن 

الفروق الدالة اإح�سائيًا بني مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات 

ترب�ية مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية 

باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل وفقًا للم�ست�ى الدرا�سي 

)�سنة ثانية، �سنة ثالثة، �سنة رابعة(، وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )6(.

اجلدول رقم )6(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ملعرفة الفروق بني متو�صطات

تقديرات اأفراد العينة وفقًا للم�صتوى الدرا�صي

االنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةالعددامل�شتوى الدرا�شياملجال

ال�سفات 

اجل�سمية

1103.870.54�سنة ثانية

1053.800.64�سنة ثالثة

1434.000.54�سنة رابعة

3583.900.58املجموع

ال�سفات العقلية

1103.580.54�سنة ثانية

1053.540.64�سنة ثالثة

1433.730.59�سنة رابعة

3583.630.59املجموع

ال�ستقرار 

النفعايل

1103.450.73�سنة ثانية

1053.380.81�سنة ثالثة

1433.660.73�سنة رابعة

3583.510.76املجموع

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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االنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةالعددامل�شتوى الدرا�شياملجال

التفاعل 

الجتماعي

1103.360.68�سنة ثانية

1053.290.74�سنة ثالثة

1433.550.74�سنة رابعة

3583.420.73املجموع

املجالت ككل

1103.500.57�سنة ثانية

1053.440.66�سنة ثالثة

1433.680.63�سنة رابعة

3583.550.63املجموع

يبني اجلدول رقم )6( املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات طالب جامعة 

جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية 

واملجالت ككل وفقًا للم�ست�ى الدرا�سي. وبالنظر يف قيم املت��سطات احل�سابية ال�اردة يف 

اجلدول رقم )6( يتبنّي وج�د فروق ظاهرية بني مت��سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ست�ى 

ت�افر هذه املق�مات يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت 

ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل تعزى للم�ست�ى الدرا�سي، وملعرفة دللة هذه الفروق مت 

اإجراء حتليل التباين الأحادي، وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )7(.

اجلدول رقم )7(

نتائج حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق بني متو�صطات تقديرات

اأفراد العينة وفقًا للم�صتوى الدرا�صي

جمموع املربعاتم�شدر التبايناملجال
درجات 

احلرية

متو�شط 

املربعات

قيمة 

)ف(

م�شتوى 

الداللة

ال�سفات 

اجل�سمية

2.51321.256بني املجموعات

3.8280.023 116.5123550.328داخل املجموعات

119.025357املجموع

ال�سفات 

العقلية

2.50421.252بني املجموعات

3.6140.028 123.0093550.347داخل املجموعات

125.513357املجموع

ال�ستقرار 

النفعايل

5.69522.847بني املجموعات

5.0130.007 201.6393550.568داخل املجموعات

207.334357املجموع

التفاعل 

الجتماعي

4.54422.272بني املجموعات

4.3400.014 185.8393550.523داخل املجموعات

190.383357املجموع

املجالت 

ككل

3.9621.988بني املجموعات

5.1600.006 136.7693550.385داخل املجموعات

140.745357املجموع

تابع اجلدول رقم )6(
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بني 226 الظاهرية  الفروق  دللة  ملعرفة  الأحادي  التباين  حتليل  نتائج   )7( رقم  اجلدول  يبني 

مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر 

على  باجلامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات 

كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل وفقًا للم�ست�ى الدرا�سي. وبالنظر 

يف نتائج حتليل التباين الأحادي ال�اردة يف اجلدول رقم )7( يتبنّي وج�د فروق ذات دللة 

اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ست�ى ت�افر هذه املق�مات يف اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل 

تعزى للم�ست�ى الدرا�سي، وملعرفة الفروق الزوجية بني هذه املت��سطات مت اإجراء املقارنات 

البعدية بطريقة )�سيفيه(، وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )8(

اجلدول رقم )8(

نتائج املقارنات البعدية ملعرفة الفروق الزوجية بني متو�صطات تقديرات

اأفراد العينة وفقًا للم�صتوى الدرا�صي

االنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابية(I-J)امل�شتوى الدرا�شي (J)امل�شتوى الدرا�شي (I)املجال

ال�سفات 

اجل�سمية

�سنة ثانية
0.070.659�سنة ثالثة

0.221-0.13�سنة رابعة

�سنة ثالثة
0.659-0.07�سنة ثانية

0.028-0.20)*(�سنة رابعة

�سنة رابعة
0.130.221�سنة ثانية

0.200.028)*(�سنة ثالثة

ال�سفات 

العقلية

�سنة ثانية
0.040.898�سنة ثالثة

0.134-0.15�سنة رابعة

�سنة ثالثة
0.898-0.04�سنة ثانية

0.048-0.19)*(�سنة رابعة

�سنة رابعة
0.150.134�سنة ثانية

0.190.048)*(�سنة ثالثة

ال�ستقرار 

النفعايل

�سنة ثانية
0.070.773�سنة ثالثة

0.082-0.21�سنة رابعة

�سنة ثالثة
0.773-0.07�سنة ثانية

0.012-0.29)*(�سنة رابعة

�سنة رابعة
0.210.082�سنة ثانية

0.290.012)*(�سنة ثالثة

التفاعل 

الجتماعي

�سنة ثانية
0.070.752�سنة ثالثة

0.130-0.19�سنة رابعة

�سنة ثالثة
0.752-0.07�سنة ثانية

0.021-0.26)*(�سنة رابعة

�سنة رابعة
0.190.130�سنة ثانية

0.260.021)*(�سنة ثالثة

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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االنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابية(I-J)امل�شتوى الدرا�شي (J)امل�شتوى الدرا�شي (I)املجال

املجالت 

ككل

�سنة ثانية
0.070.737�سنة ثالثة

0.083-0.18�سنة رابعة

�سنة ثالثة
0.737-0.07�سنة ثانية

0.010-0.24)*(�سنة رابعة

�سنة رابعة
0.180.83�سنة ثانية

0.240.010)*(�سنة ثالثة

يبني اجلدول رقم )8( نتائج املقارنات البعدية بطريقة )�سيفيه( ملعرفة الفروق الزوجية بني 

مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر 

املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل 

الفرعية واملجالت ككل وفقًا للم�ست�ى الدرا�سي. وبالنظر يف  جمال من جمالت ال�ستبانة 

نتائج املقارنات البعدية ال�اردة يف اجلدول رقم )8( يتبنّي وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية 

بني مت��سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ست�ى ت�افر هذه املق�مات يف اأع�ساء هيئة التدري�س 

تعزى  الفرعية واملجالت ككل  ال�ستبانة  باجلامعة على كل جمال من جمالت  الرتبية  بكلية 

ال�سفرية  الفر�سية  يعني رف�س  الرابعة، وهذا  ال�سنة  الطالب يف  ل�سالح  الدرا�سي  للم�ست�ى 

الثانية التي تن�سعلى اأنه “ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب 

جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ 

اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى للم�ست�ى الدرا�سي”.

عر�ض نتائج ال�صوؤال الرابع

مت��سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  يلي: هل  ما  على  الرابع  ال�س�ؤال  ن�س 

املق�مات  ت�افر  ترب�ية مل�ست�ى  امللتحقني بدرا�سة مقررات  تقديرات طالب جامعة جازان 

لتقدير  ُتعزى  باجلامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يف  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية 

املعدل الرتاكمي )ممتاز، جيد جداً، جيد، مقب�ل(؟ 

لالإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للك�سف 

عن الفروق الدالة اإح�سائيًا بني مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة 

مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س 

بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل وفقًا لتقدير 

املعدل الرتاكمي )ممتاز، جيد جداً، جيد، مقب�ل(، جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )9(.

تابع اجلدول رقم )8(
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اجلدول رقم )9(228

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ملعرفة الفروق بني متو�صطات

تقديرات اأفراد العينة وفقًا لتقدير املعدل الرتاكمي

االنحرافات املعياريةاملتو�سطات احل�سابيةالعددالتقدير العاماملجال

ال�سفات اجل�سمية

293.860.56ممتاز

1093.920.62جيد جدًا

1683.860.56جيد

524.010.56مقبول

3583.900.58املجموع

ال�سفات العقلية

293.520.57ممتاز

1093.600.61جيد جدًا

1683.650.57جيد

523.680.63مقبول

3583.630.59املجموع

ال�ستقرار النفعايل

293.440.69ممتاز

1093.440.73جيد جدًا

1683.550.79جيد

523.570.80مقبول

3583.510.76املجموع

التفاعل الجتماعي

293.230.72ممتاز

1093.380.71جيد جدًا

1683.460.73جيد

523.450.76مقبول

3583.420.73املجموع

املجالت ككل

293.430.58ممتاز

1093.520.62جيد جدًا

1683.580.64جيد

523.610.66مقبول

3583.550.63املجموع

يبني اجلدول رقم )9( املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات طالب جامعة 

جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية 

واملجالت ككل وفقًا لتقدير املعدل الرتاكمي. وبالنظر يف قيم املت��سطات احل�سابية ال�اردة 

اجلامعة  طالب  تقديرات  مت��سطات  بني  ظاهرية  فروق  وج�د  يتبنّي   )9( رقم  اجلدول  يف 

مل�ست�ى ت�افر هذه املق�مات يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية على كل جمال من جمالت 

ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل تعزى لتقدير املعدل الرتاكمي، وملعرفة دللة هذه الفروق 

مت اإجراء حتليل التباين الأحادي، وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )10(.

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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اجلدول رقم )10(

نتائج حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق بني متو�صطات تقديرات

اأفراد العينة وفقًا لتقدير املعدل الرتاكمي

م�شدر التبايناملجال
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�شط 

املربعات

قيمة 

)ف(

م�شتوى 

الداللة

ال�سفات اجل�سمية

0.87830.293بني املجموعات

0.8770.453 118.1463540.334داخل املجموعات

119.025357املجموع

ال�سفات العقلية

0.59830.199بني املجموعات

0.5650.639 124.9163540.353داخل املجموعات

125.513357املجموع

ال�ستقرار النفعايل

1.09730.366بني املجموعات

0.6280.598 206.2373540.583داخل املجموعات

207.334357املجموع

التفاعل الجتماعي

1.51730.506بني املجموعات

0.9480.418 188.8663540.534داخل املجموعات

190.383357املجموع

املجالت ككل

0.81730.272بني املجموعات

0.6890.559 139.9283540.395داخل املجموعات

140.745357املجموع

الظاهرية بني  الفروق  الأحادي ملعرفة دللة  التباين  نتائج حتليل  يبني اجلدول رقم )10( 

مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر 

املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل 

جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل وفقًا لتقدير املعدل الرتاكمي. وبالنظر يف 

نتائج حتليل التباين الأحادي ال�اردة يف اجلدول رقم )10( يتبنّي عدم وج�د فروق ذات دللة 

اأع�ساء  املق�مات يف  ت�افر هذه  مل�ست�ى  اجلامعة  تقديرات طالب  مت��سطات  بني  اإح�سائية 

هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت 

تن�س  التي  الثالثة  ال�سفرية  الفر�سية  قب�ل  يعني  وهذا  الرتاكمي،  املعدل  لتقدير  تعزى  ككل 

على اأنه “ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان 

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ُتعزى لتقدير املعدل الرتاكمي”.

مناق�صة نتائج الدرا�صة

بينت نتائج الدرا�سة املرتبطة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول املتعلق بتقديرات طالب جامعة 
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اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية 230 جازان مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف 

الرتبية باجلامعة اأن هذه املق�مات تت�افر فيهم ب�سكل عام مب�ست�ى مرتفع، كما تت�افر فيهم 

ال�سفات  جمم�ع  من  تقريبًا   )%63( ن�سبته  ما  اأي  وخ�سي�سة،  �سفة   )30( امل�ست�ى  بهذا 

واخل�سائ�س املكّ�نة للمق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي، يف حني مل تت�افر يف اأع�ساء هيئة 

التدري�س ه�ؤلء اأي من ال�سفات واخل�سائ�س املكّ�نة للمق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

بدرا�سة  امللتحقني  النتيجة من جهة طالب اجلامعة  ُتعزى هذه  اأن  مب�ست�ى منخف�س. ميكن 

مقررات ترب�ية اإىل اإنه رمبا ت�ّلد لديهم اجتاهات اإيجابية نح� اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية 

التدري�س ه�ؤلء، ولتقارب  اأع�ساء هيئة  �سل�ك وممار�سات  مبثالية  باجلامعة لعتقادهم  الرتبية 

ال�س�رة ال�اقعية مع ال�س�رة الذهنية لديهم ل�سل�ك وممار�سات الأ�ستاذ اجلامعي. اأما من جهة 

ع�س� هيئة التدري�س يف كلية الرتبية باجلامعة فقد تعزى هذه النتيجة اإىل اإدراكه للمكانة التي 

باأهمية  و�سع�ره  واجتماعيًا،  اأكادمييًا  اجلامعي  التدري�س  ومهنة  اجلامعي  الأ�ستاذ  بها  يحظى 

تخ�س�سه الرتب�ي يف تعّلم الطلبة وتربيتهم وتهذيب �سل�كهم واإعدادهم للم�ستقبل، وبتميز 

لدى  ت�سّكل  التي  مبمار�ساته  وبالثقة  وخارجها،  اجلامعة  داخل  به  املن�طة  املتعددة  الأدوار 

الطالب يف هذه املرحلة قاعدة اأ�سا�سية من ق�اعد احلكم اخللقي، وهذا ما جعله ينظر اإىل ذاته 

باحرتام، ويحر�س على متّثل ال�سفات ال�سخ�سية اجل�سمية والعقلية والنفعالية والجتماعية 

الالزمة لالأ�ستاذ اجلامعي يف �سل�كه وممار�ساته. اأما من جهة جامعة جازان فيمكن اأن تعزى 

هذه النتيجة اإىل حر�س اجلامعة على حتّري ت�افر املق�مات ال�سخ�سية يف ع�س� هيئة التدري�س 

وذلك من خالل ت�سمينها ا�ستمارات تقييم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة، ومن خالل 

اأن  كما  فيها.  للتعيني  اأو  للتعاقد  املر�سحني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مقابالت  معايري  ت�سمينها 

اجلامعة يف حالت عديدة ت�ستبق املقابلة ال�سخ�سية للمر�سح بالت�سال هاتفيًا مع الأ�سخا�س 

هذه  ُتعّد  حيث  تزكية.  خطابات  منهم  قّدم  كان  واإن  كاإ�سناد  اأ�سماءهم  املر�سح  ذكر  الذين 

اخلط�ة مهمة يف تقييم ع�س� هيئة التدري�س املر�سح علميًا و�سخ�سيًا، واأكرث و�س�حًا وفائدة 

 Bensimon et al.,( مما قد تت�سمنه خطابات التزكية كما اأ�سار اإىل ذلك بن�سيم�ن واآخرون

.(2000
امل�ست�ى  الأوىل �سمن هذا  الثالث  املراتب  احتلت  التي  لل�سفات واخل�سائ�س  وبالن�سبة 

 )1( الفقرة  التي وردت يف  اجل�سمية،  ال�سفات  مبجال  تتعلق  مرتفع(، وجميعها  )م�ست�ى 

اجلامعي”،  بالأ�ستاذ  تليق  التي  الثياب  “يلب�س   )6( والفقرة  ج�سمه”،  نظافة  على  “يحافظ 
والفقرة )16( “يهتم بنظافة مالب�سه”، فاإمنا تع�د اإىل معرفة ع�س� هيئة التدري�س بكلية الرتبية 

يف جامعة جازان باأن هذه ال�سفات اجل�سمية جتعله لئقًا بني طالبه واأقرانه وعامة النا�س، كما 

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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231

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

تع�د اإىل اإدراكه لأهمية هذه ال�سفات يف الرتبية الإ�سالمية، حيث نّبه ابن جماعة )د.ت(، 

مثاًل، العامِلَ اإىل اأن يك�ن عند ت�سّدره جمل�س العلم متهيئًا دومًا يف نف�سه، ويف ج�سده، ويف 

لبا�سه؛ فيتطّهر ويتنّظف ويتطّيب ويلب�س اأح�سن الثياب.

اأما بالن�سبة لل�سفات واخل�سائ�س التي احتلت املراتب الثالث الأخرية �سمن هذا امل�ست�ى 

)م�ست�ى مرتفع(، وجميعها تتعلق مبجال التفاعل الجتماعي، والتي وردت يف الفقرة )29( 

“يحرتم الطالب فال يهينهم اأو ي�ستهزئ بهم بغ�س النظر عن م�ست�ى حت�سيلهم الدرا�سي”، 
والفقرة )20( “ي�سعر دومًا بال�سعادة ل�ج�ده بيننا”، والفقرة )39( “يتحدث مع الطالب 

يف الق�سايا الأكادميية اأو التي يطلع�نه عليها ب��س�ح و�رشاحة”، فهي تعني اإدراك اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان لأهمية ت�افر هذه ال�سفات فيهم، واإن كان مت��سط 

اأقل من مت��سط ت�افر بقية ال�سفات واخل�سائ�س �سمن هذا امل�ست�ى. حيث ت�ؤّكد  ت�افرها 

الرتبية الإ�سالمية اأن حتقري الطالب وال�ستهزاء به ينفي عن العامِل �سفة العاملية، فقد اأورد ابن 

فيه ثالث  تك�ن  عامِلًا حتى  الرجل  يك�ن  “ل  القرطبي )د.ت، ج1، �س131(:  الرب  عبد 

خ�سال: ل يحّقر َمْن دونه يف العلم، ...”، واإنه بهذا ال�سل�ك يك�ن متكرباً بعلمه )الغزايل، 

 ،)1983 البغدادي،  اخلطيب  1988؛  )املاوردي،  العلماء  جبابرة  من  ويك�ن   ،)1997

ويك�ن ممق�تًا بغي�سًا عند اهلل تعاىل )الغزايل، 1997(، وَيِذلُّ )ابن عبد الرب القرطبي، د.ت(. 

وقد حّذرت الرتبية الإ�سالمية من اقرتاف كل ما يق�د اإىل هذا ال�سل�ك، ومن ذلك الغ�سب، 

الذي ُيعّد اآفة خطرية من اآفات العلم، قال الغزايل )1997، ج3، �س123(: “اأما طاعة كلب 

الغ�سب فتنت�رش منها اإىل القلب �سفة الّته�ر، والبذالة والبذخ، وال�سلف وال�ست�ساطة، والتكرّب 

بال�سعادة  “ي�سعر دومًا  العبارة  اأما  النا�س...”.  والعجب، وال�ستهزاء وال�ستخفاف وحتقري 

ل�ج�ده بيننا” فقد بّينت الرتبية الإ�سالمية اأن العامِل حني ي�سعر بال�سعادة ل�ج�ده بني الطالب 

فاإمنا يعرّب بذلك لطالبه عن حّبه لهم )ابن جماعة، د.ت(؛ ومما روي يف ذلك اأن ع�ن بن عبد 

اهلل بن عتبة قال: “لقد اأتينا اأم الدرداء فتحدثنا عندها، فقلنا: اأمللناك يا اأم الدرداء؟ فقالت: ما 

اأمللتم�ين، لقد طلبت العبادة يف كل �سئ فما وجدت �سيئًا اأ�سفى لنف�سي من مذاكرة العلم” 

الطالب  “يتحدث مع  العبارة  اأما  القرطبي، د.ت، ج1، �س103-102(.  الرب  )ابن عبد 

يف الق�سايا الأكادميية اأو التي يطلع�نه عليها ب��س�ح و�رشاحة” فاإن ذلك دليل على �سدقه 

وح�سن ق�سده بتعليم طلبته وتربيتهم وتهذيب �سل�كهم، وه� ما اأكد عليه الغزايل )1997( 

وابن جماعة )د.ت(، كما اأن ذلك دليل على حتّمله اأمانة وم�سئ�لية مهنته، وبها يقي نف�سه من 

الت�سام ب�سفات ُخُلقية مذم�مة مثل الغ�س والبخل واملداهنة والرياء )ابن جماعة، د.ت(.   

كما بينت النتائج ت�افر )18( �سفة وخ�سي�سة من ال�سفات واخل�سائ�س املكّ�نة للمق�مات 
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ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان مب�ست�ى 232

للمق�مات  املكّ�نة  ال�سفات واخل�سائ�س  تقريبًا من جمم�ع   )%37( ن�سبته  ما  اأي  مت��سط، 

ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي، وكان معظم هذه ال�سفات متعلقًا مبجال التفاعل الجتماعي. 

وميكن اأن ُتعزى هذه النتيجة من جهة طالب اجلامعة امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية اإىل 

حتّفظ ه�ؤلء الطالب على تخّ�ف اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية من التفاعل مع الطالب 

اإىل م�اقف  والت�ا�سل معهم بدرجة اأكرب، حتى واإن كان هذا التفاعل والت�ا�سل ل ُيف�سي 

اأما من جهة  اأو ج�هر عمله.  اأمانة م�سئ�لياته  اأو  التدري�س  م�سب�هة مت�ّس مكانة ع�س� هيئة 

ع�س� هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان فقد تك�ن هناك بع�س الع�امل التي ت�ؤّثر 

�سلبًا يف الت�ا�سل مع الطالب والتفاعل معهم، منها وج�د م�سكالت داخلية تتعلق بالعمل 

اأو اقت�سادية ت�سغل تفكريه وُتبعده عن الهتمام  اأو اجتماعية  اأ�رشية  اأو خارجية �س�اء كانت 

بالت�ا�سل مع الطالب والتفاعل معهم. ومن هذه الع�امل ان�سغاله باأعباء اأخرى ُتلقى على 

كاهله غري اأعباء التدري�س، ورمبا تك�ن هذه الأعباء اأكرث مما يحتمل اأو اإنها رمبا حتتاج اإىل وقٍت 

اأكرب مما يخ�س�سه لها. وقد اأّكد كي�ه واآخرون )Kuh et al., 2005) على اأهمية ارتباط ع�س� 

هيئة التدري�س اجلامعي بالطالب وم�ساركته ق�ساياهم، واإتاحة املجال اأمامهم للت�ا�سل معه، 

وم�ساركته يف الأن�سطة والفعاليات الطالبية، لتعميق م�ساعر ال�لء للجامعة لديهم، ولزيادة 

الرتباط بني الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س.

ال�سفات  بني  والثانية  الأوىل  املرتبتني  احتلتا  اللتني  اخل�سي�ستني  اأو  لل�سفتني  وبالن�سبة 

واخل�سائ�س الـ )18( �سمن هذا امل�ست�ى )م�ست�ى مت��سط( واللتني وردتا يف الفقرة )46( 

والفقرة )47(  اأو وجهة نظره”،  راأيه  الطالب ووجهات نظرهم واإن خالفت  اآراء  “يتقبل 
اإىل  التدري�س  هيئة  يعني حاجة ع�س�  فذلك  ال�جه”  بالِب�رش وطالقة  الطالب  “يقابل جميع 
تنمية هذه املق�مات يف �سخ�سيته، لأن تقّبل اآراء الطالب ووجهات نظرهم دليل على احرتام 

اآراء  تقّبل  متى  وه�  التدري�س،  يف  واإخال�سه  فيه  وتعّمقه  لتخ�س�سه  التدري�س  هيئة  ع�س� 

ووجهات نظر الطالب فاإنه ينفي عن نف�سه �سفة العجب، وهي يف الرتبية الإ�سالمية �سفة 

ُخُلقية منّفرة قبيحة للعلماء، قال املاوردي )1988، �س119(: “والعجب منّفر، وه� بكل 

اأحد قبيح، وبالعلماء اأقبح، لأن النا�س بهم يقتدون”، واإذا بادر ع�س� هيئة التدري�س بت�سجيع 

اأهمية  اأما  بالنف�س.  الثقة  فيهم  ي�ّلد  فاإن ذلك  اآرائهم ووجهات نظرهم  اإبداء  الطالب على 

من خ�سال  الإ�سالمية خ�سلة  الرتبية  فالأنها يف  ال�جه  بالِب�رش وطالقة  الطالب  مقابلة  ت�افر 

العامِل القدوة )الذهبي، 1990(، ومما تكُمل بها مروءة الرجل، فقد ذكر اخلطيب البغدادي 

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�سفيان  اأبي  بن  ي�مًا على معاوية  بن مروان دخل  امللك  اأن عبد  )د.ت، ج10، �س389( 

وعنده عمرو بن العا�س ف�سّلم عبد امللك وجل�س و�رشعان ما نه�س، فقال معاوية: “ما اأكمل 

مروءة هذا الفتى! فقال عمرو: يا اأمري امل�ؤمنني اإنه اأخذ باأخالق اأربعة وترك اأخالقًا ثالثة، اإنه 

اأخذ باأح�سن الِب�رْش اإذا لقي،...”. وهي باب من اأب�اب اإكرام الطلبة ومعاملتهم باحل�سنى )ابن 

جماعة، د.ت(. 

اأما بالن�سبة لل�سفتني اأو اخل�سي�ستني اللتني احتلتا املرتبتني الأخريتني �سمن هذا امل�ست�ى 

اإ�رشاك الطالب يف الأن�سطة  اإىل  “ي�سعى  الفقرة )34(  )م�ست�ى مت��سط( واللتني وردتا يف 

اجلامعية الالمنهجية ما اأمكن ذلك” والفقرة )4( “ي�فر للطالب فر�سًا كافية لاللتقاء به بعد 

امللتحقني  اإىل �سع�ر طالب اجلامعة  اأن يعزى ذلك  فيمكن  اأو يف مكتبه”،  انتهاء املحا�رشة 

بدرا�سة مقررات ترب�ية بتق�سري ع�س� هيئة التدري�س يف التفاعل معهم وفق م�سامني هاتني 

ت�ا�سل ع�س�  اإىل  اأكرب  بدرجة  �سع�رهم بحاجتهم  واإىل  اأكرب من غريهما،  ب�سكل  الفقرتني 

هيئة التدري�س معهم وزيادة الفر�س اأمامهم لاللتقاء به. اإن هذه امل�سامني تتيح اأمام الطالب 

فر�سًا حقيقية لتنمية �سخ�سياتهم واأ�ساليب تفكريهم و�سقل مهاراتهم وتعزيز الثقة باأنف�سهم 

والتعرف على روؤية اأ�ساتذتهم لالأ�ساليب النافعة التي متّكنهم من حتقيق طم�حاتهم والتغلب 

على م�سكالتهم. اأما اأهمية اأن يرتيّث ع�س� هيئة التدري�س يف اخلروج من القاعة الدرا�سية بعد 

انتهاء املحا�رشة فقد اأكدت الرتبية الإ�سالمية على اأن يف ذلك اآداب كثرية له، منها اأنه يجّنب 

نف�سه مزاحمة الطالب يف اخلروج، ويحقق للطالب ف�ائد كثرية، منها اأنه يتمكن من �س�ؤال 

اأ�ستاذه اإن كان يف نف�سه بقايا �س�ؤال )ابن جماعة، د.ت(. 

1993؛  1992؛ وطفة،  مل تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة )ال�سخيبي، 

ال�سامي، 1994؛ وغنيم واليحي�ي، 2004(، فقد بّينت نتائج درا�سة ال�سخيبي )1992( 

وج�د اختالف كبري يف ترتيب املق�مات املف�سلة لأ�ستاذ اجلامعة وواقع هذه املق�مات كما 

درا�سة وطفة  نتائج  وبّينت  ال�س�ي�س.  وقناة  �سم�س  بجامعتي عني  الرتبية  كلية  يراها طالب 

جتاه  واأ�ساتذتهم  ودم�سق  الك�يت  جامعتي  طلبة  بني  التفاعل  م�ست�ى  انخفا�س   )1993(

م�ؤ�رشات التفاعل التي ا�ستملت على �سبعة مق�مات �سخ�سية. وبّينت نتائج درا�سة ال�سامي 

نظر  وجهة  من  ال�سخ�سية  وال�سفات  ال�سخ�سي  باملظهر  املتعلقة  ال�سفات  اأن   )1994(

الطالب والطالبات مت�افرة يف اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�سل بدرجة مت��سطة. 

يرون  العزيز  عبد  امللك  جامعة  طالب  اأن   )2004( واليحي�ي  غنيم  درا�سة  نتائج  وبّينت 

مع  عالقته  دوره يف  وي�ؤدي  ال�سخ�سية  بال�سفات  يتحلى  باجلامعة  التدري�س  هيئة  ع�س�  اأن 

الطالب بدرجة مت��سطة.
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�سفة 234 مبتغري  املتعلق  الثاين  ال�س�ؤال  عن  بالإجابة  املرتبطة  الدرا�سة  بنتائج  يتعلق  فيما  اأما 

تقديرات  اإح�سائية بني مت��سطات  بينت وج�د فروق ذات دللة  الدرا�سي فقد  التخ�س�س 

هيئة  اأع�ساء  اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  طالب جامعة جازان 

التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل 

طالب  جهة  من  النتيجة  هذه  ُتعزى  اأن  ميكن  الأدبية.  التخ�س�سات  ذوي  الطالب  ل�سالح 

اجلامعة امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية اإىل تاأّثر الطالب ذوي التخ�س�سات الأدبية بطبيعة 

املقررات الدرا�سية املعتمدة يف خططهم الدرا�سية، �س�اء كانت مقررات ترب�ية اأو دينية اأو 

اجتماعية اأو مقررات اللغة العربية واآدابها، اإذ ي�ستمل حمت�ى هذه املقررات على اآيات قراآنية 

واأحاديث نب�ية وق�سائد اأو �س�اهد �سعرية ون�س��س نرثية من الرتاث الفكري القدمي واملعا�رش 

تنّمي اإدراك الطالب بال�سل�كيات املرغ�ب فيها. اأما من جهة ع�س� هيئة التدري�س فقد تعزى 

رمبا  الأدبية جتاه طالبهم  التخ�س�سات  التدري�س يف  هيئة  اأع�ساء  �سل�ك  اأن  اإىل  النتيجة  هذه 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  �سل�ك  من  اأكرب  بدرجة  الق�ل  ودفء  والأحا�سي�س  بامل�ساعر  ي�سطبغ 

اأع�ساء هيئة  اهتمام  اأكرث من  يهتم�ن  اأنهم رمبا  واإىل  العلمية جتاه طالبهم،  التخ�س�سات  يف 

التدري�س يف التخ�س�سات العلمية با�ستثمار املنا�سبات ال�طنية والدينية والجتماعية اأو الق�سايا 

الطالبية اأو الظ�اهر ال�سل�كية لت�جيه الطالب نح� النتماء وال�لء واللتزام بالق�اعد والقيم 

والآداب التي ت�افق عليها املجتمع، ولبيان اآثار هذا النتماء وال�لء واللتزام على كل من 

الفرد واملجتمع. وهذا كله جعل الطالب ذوي التخ�س�سات الأدبية اأكرث اإدراكًا من الطالب 

واأكرث  ال�سخ�سية،  للمق�مات  املكّ�نة  وللخ�سائ�س  لل�سفات  العلمية  التخ�س�سات  ذوي 

اإح�سا�سًا مب�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية 

الرتبية باجلامعة، وقد عرّب ه�ؤلء الطالب عن هذا الإح�سا�س بتحديد ت�افر م�سم�ن كل فقرة 

من فقرات ا�ستبانة املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية 

باجلامعة بدرجة اأكرب من م�ست�ى حتديد طالب التخ�س�سات العلمية.

اإذ  اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�سهري )2001( ودرا�سة يعق�ب )2005(، 

الدرا�سي.  للتخ�س�س  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وج�د  الدرا�ستني  كال  نتائج  بينت 

 Schulty et 1994؛  ال�سامي،  1992؛  )ال�سخيبي،  نتيجة درا�سات  تتفق مع  يف حني مل 

تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  عدم وج�د  الدرا�سات  هذه  نتائج  بينت  اإذ   (al., 2001
للتخ�س�س الدرا�سي.

واأما فيما يتعلق بنتائج الدرا�سة املرتبطة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث املتعلق مبتغري امل�ست�ى 

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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الدرا�سي فقد بينت وج�د فروق زوجية ذات دللة اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب 

جامعة جازان مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س 

بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جمالت ال�ستبانة الفرعية واملجالت ككل ل�سالح 

امللتحقني  اجلامعة  من جهة طالب  النتيجة  هذه  تعزى  اأن  الرابعة. ميكن  ال�سنة  الطالب يف 

بدرا�سة مقررات ترب�ية اإىل اأن الطالب يف ال�سنة الرابعة قد در�س�ا مقررات ترب�ية اأكرث من 

اأتاح  مما  الأخرى  الدرا�سية  ال�سن�ات  م�ست�يات  الطالب يف  در�سها  التي  الرتب�ية  املقررات 

اأمامهم فر�سة التعرف بدقة اأكرب على املق�مات ال�سخ�سية التي ا�ستملت عليها اأداة الدرا�سة 

يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية. وميكن اأن تعزى هذه النتيجة اأي�سًا اإىل ن�سج �سخ�سية 

الطالب يف ال�سنة الرابعة وقدرتهم على تنظيم العالقة مع ع�س� هيئة التدري�س ب�سكل اأكرب من 

قدرة الطالب يف م�ست�يات ال�سن�ات الدرا�سية الأخرى. اأما من جهة ع�س� هيئة التدري�س 

الباحث حقيقة  يلم�سه  اإىل ما  النتيجة  ُتعزى هذه  اأن  الرتبية بجامعة جازان فيمكن  يف كلية 

يف اأن اأع�ساء هيئة التدري�س ه�ؤلء يعامل�ن الطالب يف ال�سنة الرابعة باأ�سل�ب يختلف عّما 

يعامل�ن به بقية الطالب يف امل�ست�يات الدرا�سية الأخرى، اإذ يك�ن اأع�ساء الهيئة خالل هذا 

التعامل اأقّل حتفظًا واأكرث انفتاحًا مع الطالب مبا ل يخرج عن ال�س�ابط العامة التي حتددها 

الطالب بحكم  له�ؤلء  تقديراً  والطالب، وذلك  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بني  للعالقة  اجلامعة 

بتنفيذ  والتزامهم  الدرا�سية  باملتطلبات  القيام  م�سئ�لية  وحتّملهم  الدرا�سي  وم�ست�اهم  �سّنهم 

التدريبات والن�ساطات املحددة يف خطة املقرر اأكرث من قدرة والتزام الطالب يف امل�ست�يات 

الدرا�سية الأخرى جتاه حتقيق هذه املتطلبات نف�سها.

اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�سهري )2001( ودرا�سة يعق�ب )2005(، فقد 

بينت نتائج كال الدرا�ستني وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى للم�ست�ى الدرا�سي.

واأما فيما يتعلق بنتائج الدرا�سة املرتبطة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع املتعلق مبتغري تقدير املعدل 

الرتاكمي فقد بينت عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب 

جامعة جازان مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س 

تعزى  الفرعية واملجالت ككل  ال�ستبانة  باجلامعة على كل جمال من جمالت  الرتبية  بكلية 

لتقدير املعدل الرتاكمي. ميكن اأن ُتعزى هذه النتيجة اإىل اأن طالب اجلامعة امللتحقني بدرا�سة 

مقررات ترب�ية قادرون على حتديد ال�سفات اجل�سمية والعقلية والنفعالية والجتماعية يف 

�سخ�سية ع�س� هيئة التدري�س بغ�س النظر عن تقدير املعدل الرتاكمي، وذلك اإما ل��س�ح هذه 

املق�مات ال�سخ�سية يف ممار�سات و�سل�ك ع�س� هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ومن ثّم 



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

التي ميكن 236 العمليات  اإىل عمليات تفكري عليا وهي  التعرف عليها وحتديدها ل يحتاج  فاإن 

ينطلق�ن يف  الطالب  اأن ه�ؤلء  واإما  الرتاكمي،  املعدل  لتقدير  الطالب وفقًا  فيها  يتمايز  اأن 

تقييمهم للمق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي واإ�سدار اأحكامهم ح�ل م�ست�ى ت�افر هذه 

املق�مات يف ع�س� هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة من منطلقات قيمية متجان�سة. كما 

ميكن اأن ُتعزى هذه النتيجة اإىل عدم وج�د تفاوت كبري يف تقدير املعدل الرتاكمي بني اأفراد 

عينة الدرا�سة، اإذ بلغت ن�سبة عدد الطالب اأفراد عينة الدرا�سة الذين تقدير معدلهم الرتاكمي 

جيد جداً اأو جيد )%77.4(.

اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�سهري )2001( التي بّينت وج�د فروق ذات 

دللة اإح�سائية تعزى للمعّدل الرتاكمي.

ا�صتنتاجات الدرا�صة

يف �س�ء نتائج الدرا�سة احلالية ي�ستنتج الباحث ما ياأتي:

التدري�س بكلية الرتبية يف  اأع�ساء هيئة  ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف  - ت�افرت املق�مات 

جامعة جازان ب�سكل عام و)30( �سفة وخ�سي�سة من بني ال�سفات واخل�سائ�س املكّ�نة لهذه 

املق�مات مب�ست�ى مرتفع. كما ت�افرت فيهم )18( �سفة وخ�سي�سة مب�ست�ى مت��سط. يف 

حني مل تت�افر فيهم اأي �سفة اأو خ�سي�سة مب�ست�ى منخف�س.

- وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني 

اأع�ساء  يف  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة 

هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تعزى ل�سفة التخ�س�س الدرا�سي ل�سالح الطالب ذوي 

التخ�س�سات الأدبية.

- وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية بني مت��سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني 

بدرا�سة مقررات ترب�ية مل�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تعزى للم�ست�ى الدرا�سي ل�سالح الطالب يف ال�سنة الرابعة.

تقديرات طالب جامعة جازان  مت��سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  عدم وج�د   -

اجلامعي يف  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات  ت�افر  مل�ست�ى  ترب�ية  مقررات  بدرا�سة  امللتحقني 

اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تعزى لتقدير املعّدل الرتاكمي.

تو�صيات الدرا�صة

يف �س�ء نتائج الدرا�سة احلالية ي��سي الباحث مبا ياأتي:

د. وائل التل مدى توافر املقومات ال�صخ�صية لالأ�صتاذ اجلامعي
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1- فيما يتعلق مب�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س 

بكلية الرتبية يف جامعة جازان فاإن الباحث ي��سي بن�رش املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

باجلامعة، وب�سم�ل  التدري�س  اأع�ساء هيئة  احلالية على جميع  الدرا�سة  اأداة  التي حتددت يف 

باجلامعة  الأكادميي  التط�ير  عمادة  برامج  خطة  يف  اجلامعي  لالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  املق�مات 

م�ست�ى  وعلى  كلية  كل  يف  اجلدد  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  امل�ّجهة  الربامج  تلك  وخا�سة 

اأق�سامها الأكادميية، وذلك بهدف زيادة م�ست�ى متّثل اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة ب�سكل 

لالأ�ستاذ اجلامعي عمليًا يف ممار�ساتهم و�سل�كياتهم، وللمحافظة  ال�سخ�سية  للمق�مات  عام 

على م�ست�ى ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي التي تت�افر يف اأع�ساء هيئة التدري�س 

بكلية الرتبية مب�ست�ى مرتفع، ولرفع م�ست�ى ت�افر هذه املق�مات التي تت�افر فيهم مب�ست�ى 

مت��سط.

2-  فيما يتعلق بالنتائج املرتبطة مبتغريات الدرا�سة فاإن الباحث ي��سي ب�رشورة عقد عدد من 

ور�س العمل بهدف حتديد الأ�سباب اأو الع�امل التي اأ�سهمت يف زيادة اإدراك طالب اجلامعة 

امللتحقني بدرا�سة مقررات ترب�ية )ذوي التخ�س�سات الأدبية وممن هم مب�ست�ى ال�سنة الرابعة 

ومن خمتلف م�ست�يات تقدير املعدل الرتاكمي( لت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي 

يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية، وذلك لالإفادة منها يف زيادة م�ست�ى اإدراك الطالب 

)ذوي التخ�س�سات العلمية، وممن هم يف م�ست�يات ال�سنتني الثانية والثالثة( لت�افر املق�مات 

ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية.

تتناول  اأخرى  درا�سات  باإجراء  ي��سي  الباحث  فاإن  الدرا�سة،  هذه  جلهد  ا�ستكماًل   -3

املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات من حيث اجل�انب 

الآتية:

- العالقة الرتباطية بني ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف ع�س� هيئة التدري�س 

وم�ست�ى فاعليته يف التدري�س.

- العالقة الرتباطية بني ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف ع�س� هيئة التدري�س 

وطبيعة امل�سكالت التي يعاين منها.

- العالقة الرتباطية بني ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف ع�س� هيئة التدري�س 

وتن�ع خ�سائ�س الطالب الجتماعية والقت�سادية والثقافية.

- العالقة الرتباطية بني ت�افر املق�مات ال�سخ�سية لالأ�ستاذ اجلامعي يف ع�س� هيئة التدري�س 

وم�ست�ى ر�سا الطالب عن اجلامعة واجتاهاتهم نح� ال�ستمرار فيها اأو النتقال منها.   
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التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة وحت�صيلهم: درا�صة 

على طلبة ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي يف مادة الريا�صيات

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/4/23م                         * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/4/26م

التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة

امللخ�ض

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تق�سي العالقة بني التفكري الريا�سي واجتاهات طالب ال�سف 

من  الدرا�سة  عينة  تكونت  فيها،  الدرا�سي  وحت�سيلهم  الريا�سيات  نحو  الأ�سا�سي  ال�سابع 

)104( طالب من ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت تطبيق 

الريا�سي  للتفكري  واختبار  فقرة،   )40( من  مكون  لالجتاهات  مقيا�ض  وهي  اأدوات  ثالث 

مكون من )40( فقرة، وكذلك اختبار للتح�سيل الدرا�سي مكون من )50( فقرة. 

اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات  النتائج وجود فروق ذات دللة  اأظهرت 

�سعوبة  بني  موجبة  عالقة  ووجود  الريا�سيات،  نحو  الجتاهات  اأبعاد  على  الطالب 

الريا�سيات وطبيعة الريا�سيات والتح�سيل الدرا�سي والتفكري الريا�سي، وانتهت الدرا�سة 

بالتو�سية ب�رشورة بناء برامج تدريبية ملعلمي الريا�سيات تتمحور حول الجتاهات نحو 

الريا�سيات باأبعادها املختلفة و�سبل تنميتها. والأخذ بعني العتبار الأهداف الوجدانية 

واجتاهات الطالب عند تاأليف كتب الريا�سيات 

الكلمات املفتاحية: التفكري الريا�سي، الجتاهات نحو الريا�سيات، التح�سيل.

د. حممد اأحمد اخلطيب

اإدارة البحث والتطوير الرتبوي

وزارة  الرتبية والتعليم- الأردن

اأ.د. عبداهلل يو�صف عبابنه

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- جامعة موؤته



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

245

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

The Mathematical Thinking and its Relationship with Students’ 
Attitudes and Achievement: A Study on Seventh Grade 

Students in Mathematic in Jordan

Abstract

This study aimed to explore the relationship between mathematical think-
ing and the seventh grade students’ attitudes towards math and achievement. 
The study sample consisted of (104( students from seventh grade in Jordan. In 
order to achieve the objectives of the study, three tools were applied: attitudes 
measurement, mathematical thinking test and achievement test. The first two 
tools consisted of (40( items each and the third one encompassed (50( items. 

The results showed that there were statistically significant differences be-
tween the mean averages of students’ marks on the dimensions of attitudes 
towards mathematics. There was a positive relationship between the difficulty 
of mathematics and its nature, academic achievement and mathematical think-
ing. The study recommended that there was a need to design and develop 
training programs for teachers of mathematics that focused on the attitudes 
towards mathematics and it spotlighted various dimensions of development. 
The study also concentrated on the students’ emotional goals and trends when 
developing and writing math curricula.

Key words: mathematical thinking, attitudes, achievement.

Dr. Mohammad A. Alkhateeb 
Directorate of Educational Research

Ministry of Education - Jordan

Prof. Abdullah Y. Ababneh 
Dept. of Curricula & Teaching 

Mu’tah University
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كلية العلوم الرتبوية- جامعة موؤته

املقدمة

مظاهر  اأغلب  دورها يف  يتجلى يف  كلها،  احلياة  ميادين  مهم يف  دور  الي�م  للريا�سيات 

التقدم التكن�ل�جي مبا تقدمه من و�سائل واأ�ساليب وتطبيقات خمتلفة، وامتدت ا�ستخداماتها 

بني  للتعامل  اأداة �رشورية  الريا�سيات  وتعد  الأخرى،  العل�م  فروع  من  كثرياً  �سملت  حتى 

التعرف على امل�سكالت احلياتية، وت�سهم يف  الي�مية، فهي ت�ساعدهم يف  الأفراد يف احلياة 

و�سع حل�ل لهذه امل�سكالت، ومن هنا غدت الريا�سيات من م�ستلزمات الع�رش احلا�رش ومن 

املك�نات الأ�سا�سية للثقافة، ول ميكن ال�ستغناء عن درا�ستها.

اأن الدع�ة اإىل الهتمام بالريا�سيات وبراجمها املقدمة للطلبة، ت�ؤدي بال�رشورة  ول ريب 

اإىل حتري حت�سيلهم وتفكريهم واجتاهاتهم نح� هذه املادة وتقت�سي بحثها، اإذ بداأ الهتمام 

بدرا�سة الجتاهات بعد ظه�ر مفه�م الجتاه يف بداية القرن املا�سي، وقد تط�ر هذا الهتمام 

ب�سكل خا�س خالل العقدين املن�رشمني، حتى اأ�سبحت تنمية الجتاهات املرغ�ب فيها هدفًا 

اأ�سا�سيًا من اأهداف الرتبية يف املراحل التعليمية املختلفة، واأ�سبحت الجتاهات ل تقل اأهمية 

عن اكت�ساب املعرفة العلمية، وتط�ير مهارات التفكري العلمي، ويذهب بع�س الباحثني اإىل 

عد تنمية الجتاهات الهدف الأ�سا�سي للرتبية )الي�ن�سك�، 1988( )ترجمة عمر ال�سيخ(.

وتباينت نظرة الباحثني ح�ل مفه�م الجتاهات. مبعنى اأنه ل ي�جد تعريف واحد جامع 

يتفق عليه الرتب�ي�ن لالجتاه. ويعد الفيل�س�ف الإجنليزي )هربرت �سبن�رش( اأول من ا�ستخدم 

اخلربة،  تنظمه  وع�سبي  عقلي  وا�ستعداد  حالة  باأنه  عرفه  وقد   (Attitude( الجتاه  م�سطلح 

بها  ترتبط  التي  وامل�اقف  الأ�سياء  نح�  الفرد  ا�ستجابة  ديناميكيا على  وت�جيها  تاأثريا  وي�لد 

)�س�احلة، 2004(.

ويعرف كري�ستا )Krista, 2004) الجتاه باأنه مفه�م يعك�س جمم�عة ا�ستجابات الفرد، كما 

التي تختلف نح�ها ا�ستجابات  يتمثل يف �سل�كه نح� امل��س�عات وامل�اقف الجتماعية، 

فيها  تختلف  اأي  بال�رشورة،  جدلية  تك�ن  وامل�اقف  امل��س�عات  هذه  اأن  بحكم  الأفراد 
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بدرجات  بالرف�س  اأو  متباينة  بدرجات  بالقب�ل  الفرد  ا�ستجابات  وتت�سم  النظر،  وجهات 

متباينة.

اإن هناك اعتقاداً عامًا لدى الكثري من الرتب�يني، باأن اجتاهات الطالب نح� الريا�سيات التي 

يتعلمها، ت�ؤثر يف مدى تقبله ملفاهيمها وخرباتها، وكذلك ت�ؤثر يف مدى اإملامه بها وت�ظيفه 

لها. لذلك من ال�رشوري عمل كل ما يلزم من اأجل تنمية الجتاهات الإيجابية لدى الطالب 

)اجلابري،  اأي�سًا  ال�سلبية نح�ها  الجتاهات  يتعلمها، وكذلك حت�سني  التي  الريا�سيات  نح� 

.)1993

وي�سري ع�دة )1985( اإىل اأن معظم املربني ي�ؤكدون على اأهمية الرتكيز على غر�س بذور 

الجتاهات املرغ�ب فيها وتنميتها يف مادة الريا�سيات. اإل اأن الهتمام ما يزال مرتكزاً على 

املجال املعريف دون املجال ال�جداين. فقيا�س ن�اجت التعلم وتق�ميه يف املجال ال�جداين، ما 

يزال يحظى باهتمام قليل عند مقارنته باملجال املعريف. اإذ ترتبط الجتاهات نح� الريا�سيات 

الأهداف   )1993 )بل،  ويعّد  ال�جداين.  املجال  يف  لتدري�سها  املحددة  الأهداف  ببع�س 

يف�رش  هذا  ولعل  املعرفية،  الأهداف  من  قيا�سها  يف  �سع�بة  اأكرث  الريا�سيات  يف  ال�جدانية 

ما كنا نراه يف كتب الريا�سيات املدر�سية من ت�سدرها بق�ائم لالأهداف املعرفية، وبتذييلها 

باختبارات للقدرات الريا�سية املعرفية، يف حني يندر اأن جند فيها اإ�سارة ول� ب�سيطة لالأهداف 

ال�جدانية، اأو لطرق قيا�سها.

يرجع  الريا�سيات،  تدري�س  يف  ال�جداين  اجلانب  اإهمال  اأن   ،)1993( ال�رشيدة  ويرى 

اإىل عدة ع�امل منها: النظر اإىل اجتاهات ال�سخ�س ومعتقداته على اأنها م�سائل �سخ�سية، يف 

حني ينظر اإىل حت�سيله على اأنه �سيء عام، وكذلك ندرة املقايي�س التي ميكن اأن تقي�س اأهداف 

الأهداف  باأن حتقيق  ال�سائد  العتقاد  اإىل  اإ�سافة  الريا�سيات،  تدري�س  ال�جداين يف  اجلانب 

ال�جدانية يحتاج اإىل مدة زمنية ط�يلة ن�سبيًا، اأ�سف اإىل ذلك اأن الأهداف ال�جدانية ت�ساغ 

عادة ب�س�رة عامة، بحيث ي�سعب تف�سريها باأ�سل�ب ي�سلح للتدري�س والقيا�س.

الريا�سيات  اأن  تدري�سها  واأ�ساليب  الريا�سيات  مناهج  نح�  احلديثة  الجتاهات  وت�ؤكد 

اأ�سل�ب الكت�ساف واملناق�سة لل��س�ل  اأ�سا�سه الفهم واملنطق، ويعتمد  التفكري،  اأ�سل�ب يف 

اإىل احلل )Lutfiyya, 1998). كما اأن التفكري الريا�سي وتنميته من املعايري ال�ا�سحة من بني 

معايري منهاج الريا�سيات املدر�سية لعام )1989(، اإذ كان اأحد اأهم الأهداف التي يراد اأن 

.(NCTM, 1989( تتحقق لدى جميع الطلبة يف جميع املراحل

ولقد �سمت وثيقة الحتاد ال�طني للريا�سيات )NCTM, 1989) اأهدافا تف�سيلية للتفكري 

من  عدد  والتفكري(  )الريا�سيات  معيار  يف  جاء  فقد  العمرية،  املراحل  ح�سب  الريا�سي 
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الأهداف املت�قعة يف تدري�س الريا�سيات ومنها الت��سل اإىل نتائج منطقية عن الريا�سيات، 248

الإجابات  وتربير  الأفكار،  لتف�سري  والعالقات  واخل�سائ�س  واحلقائق  النماذج  وا�ستخدام 

والإجراءات التي مت الت��سل اإليها من خالل احلل�ل، وا�ستخدام الأمناط والعالقات لتحليل 

امل�اقف الريا�سية، والعتقاد باأن الريا�سيات ذات معنى.

اأما وثيقة املبادئ واملعايري للريا�سيات املدر�سية لعام )2000(، فقد بينت يف املعيار ال�سابع 

وه� )معيار التفكري والربهان( اأنه يجب على املناهج املدر�سية ملبحث الريا�سيات اأن متكن 

طلبة املراحل جميعها، ابتداء من مرحلة ريا�س الأطفال حتى ال�سف الثاين ع�رش، من حتقيق 

ريا�سية  تخمينات  وبناء  الريا�سيات،  يف  والربهان  التفكري  اأهمية  اإدراك  الآتية:  الأهداف 

والتحقق منها، وتط�ير وتقييم حجج وبراهني ريا�سية، واختيار وا�ستخدام اأمناط خمتلفة من 

.(NCTM, 2000( التفكري واأ�ساليب الربهان

الأ�سا�سية  للمرحلتني  الريا�سيات  مناهج  يف  وردت  التي  الأهداف  بني  من  كان  وقد 

والثان�ية يف الأردن اأن ينمي الطالب قدرته على التفكري املنطقي، والربهان، واأن يكت�سب 

اجتاهات اإيجابية نح� الت�ساوؤل، والبتكار، والبحث، كما اأن علماء النف�س الرتب�ي يركزون 

كثرياً على درا�سة الأ�ساليب املعرفية، وا�سرتاتيجيات حل امل�سكلة ب��سفها من اأبرز مك�نات 

التفكري الالزم للتعلم والتعليم )اخلطيب، 2007(.

امل�سكالت  م�اجهة  يف  للفرد  امل�ساحب  التفكري  ذلك  الريا�سي  التفكري  اعتبار  وميكن 

وامل�سائل الريا�سية يف حماولة حلها. وحتده عدة اعتبارات تتعلق بالعمليات العقلية التي تتك�ن 

الأن�اع،  منها عملية حل م�سائل خمتلفة  تتك�ن  التي  املنطقية  منها عملية احلل، والعمليات 

الريا�سية.  امل�سائل  اأو  امل�سكلة  �س�ؤال  لإجابة  ت�ستخدم  اأن  يجب  التي  الريا�سية  والعمليات 

)اخلطيب، 2004(.

ومع تط�ر العلم، فقد تط�رت اأهداف تدري�س الريا�سيات لك�نها تتحمل ق�سطًا مهمًا من 

م�سئ�لية التعليم ب�سكل عام. واملتتبع لتط�ر مناهج الريا�سيات الأخرية يجد التغري ال�ا�سح 

اأ�سبحت  بل  الأهم،  ه�  املعريف  املجال  يعد  فلم  الريا�سيات.  تدري�س  اأهداف  طبيعة  يف 

اأهداف مناهج الريا�سيات تت�سف بال�سم�لية، فنجد بالإ�سافة اإىل الهتمام باملجال املعريف 

اهتمامًا وا�سحًا باملجال النفعايل للريا�سيات، من خالل الرتكيز على تقدير قيمة الريا�سيات 

ومكانتها، وتذوق البعد اجلمايل، وتنمية التفكري املنطقي، والدقة يف التعبري، واإدراك طبيعتها 

وتطبيقاتها املهمة يف احلياة الي�مية ودورها يف تقدم احلياة )عبابنة، 1995(.

وجنم عن هذا التط�ر �رشورة اإعادة النظر يف منظ�مة خمرجات التعلم مبا يتم�سى مع متطلبات 

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة
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الع�رش ومبا ين�سجم مع اأغرا�س اقت�ساد املعرفة، مما ا�ستدعى اإعادة النظر يف كيفية بناء املناهج 

الأ�سا�سية  املراحل  يف  جديدة  م��س�عات  فاأدخلت  الريا�سيات،  مناهج  ومنها  عام  ب�سكل 

مبا�رشة  غري  تدري�سية  با�سرتاتيجيات  الريا�سي  املحت�ى  عر�س  ومت  والأمناط،  الإح�ساء  مثل 

وحم�رها املتعلم واأ�سا�سها ال�ستقراء وال�ستنتاج وال�ستق�ساء وحل امل�سكالت، مما يحتم على 

املعلم اأن يك�ن بنائيًا يف تدري�سه يعي اأهمية التعلم ال�سابق والبنية الذهنية واعتقادات املتعلمني 

عند تدري�سه، لأن خمرجات التعلم مل تعد املعرفة باملحت�ى بل تعدته اإىل ال�جدان والتفكري 

والقدرة على الإبداع يف حل امل�سكالت وتعزيز مهارات الت�سال.

وتنميتهما  املخرجات،  منظ�مة  يف  املهمة  العنا�رش  من  الريا�سي  والتفكري  فالجتاهات 

يتطلب يف الأ�سا�س الرتكيز على املعرفة، لأن املعرفة من مك�ناتهما الأ�سا�سية، لذا جند اأن كثرًيا 

الريا�سي  التح�سيل والتفكري  التح�سيل والجتاهات وبيت  العالقة بني  الدرا�سات بينت  من 

عبابنة  1999؛  البابطني،  1986؛  احمد،  1999؛  نا�رش،  2002؛  و�سعيدي،  )عابد 

 ;1987 �س�املة،  1999؛  البايطني،  1991؛  ي�ن�س،  2001؛  ك��سا،  1994؛  والنهار، 

.(Vanayan, White, Ynen & Teper, 1997
فائدة   ( باأبعادها  الجتاهات  من  كل  م�ساهمة  مدى  ملعرفة  الدرا�سة  هذه  جاءت  لذا 

الريا�سيات، ومكانة الريا�سيات، و�سع�بة الريا�سيات، وطبيعة الريا�سيات( والتح�سيل يف 

تك�ين التفكري الريا�سي.

م�صكلة الدرا�صة 

اإن الغر�س من درا�سة الجتاهات، ه� تف�سري ال�سل�ك والتنب�ؤ به، اإ�سافة اإىل اإمكانية التحكم 

به، ومن ثم العمل على تعديله مبا يتنا�سب وم�سلحة الفرد واجلماعة. وهذا الأمر ينطبق على 

قيا�س الجتاهات، ملعرفة وج�دها ودرجة ق�تها، لنتمكن من معرفة اأثرها يف العمل، والرتبية 

الدرا�سية،  امل�اد  نح�  وق�تها  الطلبة  اجتاهات  ن�ع  قيا�س  املجال  فيهمنا، يف هذا  والتعليم، 

ونح� بيئتهم املدر�سية ومعلميهم. )املخزومي، 1995(.

اأن اأهمية قيا�س الجتاهات تنبع من اأهمية الجتاهات نف�سها من  ويرى العملة )1995( 

الفائدة  الدوافع، كذلك هناك  لتلك  قيا�سًا  يعّد  لل�سل�ك، وقيا�سها  اإنها تعمل كدوافع  حيث 

التعديل  برامج هذا  وبناء  تغيريه،  اأو  ال�سل�ك،  التعلم، وتعديل  فاإن  الجتاه،  لقيا�س  التطبيقية 

الفعلية  لالجتاهات  الدقيق  العلمي  القيا�س  دون  وجمدية  فعالة  تك�ن  اأن  ميكن  ل  والتغيري، 

ال�اقعية، وتلك املت�قعة بعد تنفيذ الربامج.
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التعرف 250 اإمكانية  يف  الريا�سيات  نح�  الجتاهات  قيا�س  اأهمية   )1986( اأحمد  ويجمل 

اإليها، وحماولة تعديل ال�سلبية منها وتط�يرها وحت�سينها، اإذ اإّن تك�ين اجتاهات ايجابية نح� 

الريا�سيات.  اإىل حتقيقها من وراء تدري�س  ن�سعى  التي  املهمة  الأهداف  يعّد من  الريا�سيات 

وحتديد رغبات الطلبة وتف�سيالتهم نح� امل�اد الدرا�سية، واختيارهم للتخ�س�سات الدرا�سية 

التي يرغب�ن يف ال�ستمرار يف درا�ستها يف �س�ء اجتاهاتهم نح� هذه امل�اد الدرا�سية. ويف 

الريا�سيات، يحاول�ن جتنب درا�سة الريا�سيات، ما اأمكنهم حينما، تك�ن اجتاهاتهم �سلبية 

اجتاهاتهم  �س�ء  – يف  الريا�سيات  يف  الطلبة  حت�سيل  م�ست�يات  وت�قع  العك�س.  اأو  نح�ها 

نح�ها- يف بع�س الأحيان، لرتباط التح�سيل بالجتاهات يف حدود معينة.

حترت  درا�سات  قامت  الجتاهات،  يف  البح�ث  من  مزيد  اإجراء  اإىل  للدع�ات  وا�ستجابة 

واجلن�س  كالتح�سيل  بالرتبية  عالقة  ذات  مبتغريات  وتاأثريها  تاأثرها  اأو  الجتاهات،  ارتباط 

)عبابنة،1998؛ Tall & Yudaniah, 1994; Higgins,1993)  و�سريا ًنح� هذا الجتاه، 
فقد تناولت هذه الدرا�سة التح�سيل ،والتفكري الريا�ضي ،وهي متغريات لها عالقة بالجتاهات 

وت�سكيلها لدى طالب املرحلة الأ�ضا�ضية.

اأ�صئلة الدرا�صة

بالتحديد حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

دالة  امل�ساهمة  هذه  مقدار  وهل  الريا�سي،  التفكري  يف  التح�سيل  م�ساهمة  مدى  ما   -

اإح�سائيًا؟

- ما مدى م�ساهمة الجتاه ب�سكل عام يف التفكري الريا�سي، وهل مقدار هذه امل�ساهمة دالة 

اإح�سائيًا؟

- ما مدى م�ساهمة الجتاه باأبعاده ) طبيعة الريا�سيات، �سع�بة الريا�سيات، مكانة الريا�سيات، 

فائدة الريا�سيات( يف التفكري الريا�سي، وهل مقدار هذه امل�ساهمة دالٌّ اإح�سائيًا؟

اأهمية الدرا�صة

ت�ستمد الدرا�سة اأهميتها من الآتي:

- م��س�ع الريا�سيات الذي يحتل مكانة متميزة بني املجالت املعرفية الأخرى، ملا له من 

ميدانا خ�سبا  يعد  ك�نه  الأخرى، ويف  بامل��س�عات  ومن عالقته  متعددة  حياتية  تطبيقات 

طيلة  تالزمهم  بحيث  وتنميتها  ال�سليم،  التفكري  اأ�ساليب  من  اأمناط  على  الطلبة  لتدريب 

حياتهم. 

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة
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اأهداف  اأ�سا�سيا من  فيها هدفا  املرغ�ب  تنمية الجتاهات  اأ�سبحت  اإذ  اأهمية الجتاهات،   -

الرتبية يف املراحل التعليمية املختلفة. واأ�سبحت الجتاهات ل تقل اأهمية عن اكت�ساب املعرفة 

العلمية، وتط�ير مهارات التفكري العلمي.

 

التعريفات الإجرائية

فيما يلي عدد من م�سطلحات البحث التي مت تعريفها اإجرائيا على النح� الآتي:

 الجتاهات نحو الريا�صيات: هي ا�ستجابات القب�ل اأو الرف�س نح� عدد من الفقرات التي 

تدور ح�ل اأبعاد ذات �سلة مب��س�ع الريا�سيات. وتتمثل هذه الأبعاد بـ )طبيعة الريا�سيات، 

 ،)2007 )اخلطيب،  الريا�سيات(.  وفائدة  الريا�سيات،  ومكانة  الريا�سيات،  و�سع�بة 

وتقا�س بالعالمة التي ح�سل عليها الطالب على مقيا�س الجتاهات نح� الريا�سيات. 

املتعلم عندما  الإن�سان  به  يق�م  الذي  التفكري،  اأمناط  النمط من  التفكري الريا�صي: ه� ذلك 

يتعر�س مل�قف ريا�سي، والذي يتمثل يف اأحد املظاهر الآتية: ال�ستقراء، وال�ستنتاج، والتعبري 

والنقد،  وال�سببية،  والتعليل  والنمذجة،  والتخمني،  املنطقي،  والتفكري  والربهان،  بالرم�ز، 

والتنب�ؤ. )اخلطيب، 2007(، ويقا�س بالعالمة التي ح�سل عليها الطالب على اختبار التفكري 

الريا�سي.

التح�صيل الدرا�صي: جمم�عة املفاهيم واملهارات واملعرفة التي اكت�سبها الطالب نتيجة خربات 

الختبار  الطالب يف  التي يح�سل عليها  بالعالمة  ويقا�س   .)2005 ترب�ية حمددة )خ�سان، 

التح�سيلي لل�حدات )املعادلت، وامل�ساحات واحلج�م( من منهاج ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 

الذي اأعد لأغرا�س الدرا�سة.

حمددات الدرا�صة

التابعة  باملدار�س  امللتحقني  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  الدرا�سة على طالب  تطبيق  1- اقت�رش 

ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الزرقاء الثانية يف العام الدرا�سي 2007/2006م.

2- تتمثل الجتاهات نح� الريا�سيات يف هذه الدرا�سة باأربعة اأبعاد هي: طبيعة الريا�سيات، 

تتمثل  اأن  املمكن  ومن  الريا�سيات،  وفائدة  الريا�سيات،  ومكانة  الريا�سيات،  و�سع�بة 

الجتاهات نح� الريا�سيات يف غري هذه الأبعاد، اأي اأن تعميم نتائج الدرا�سة مق�س�ر على 

هذه الأبعاد الأربعة فقط.
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منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:252

عينة الدرا�صة

الها�سمية  مدر�سة  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طالب  جميع  من  الدرا�سة  اأفراد  ت�سكل 

الثان�ية ال�ساملة للبنني، التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الزرقاء الثانية يف العام الدرا�سي 

2007/2006. والبالغ عددهم )104( طالب م�زعني على اأربع �سعب �سفية.

اأدوات الدرا�صة

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة الأدوات الآتية:

اأول: اختبار التح�صيل املعريف

مت اإعداد اختبار من ن�ع الختيار من متعدد يقي�س حت�سيل الطالب يف الريا�سيات مك�ن 

من )55( فقرة، ومت التاأكد من �سدق الختبار من خالل عر�سه على جمم�عة من املحكمني 

اأجريت  املحكمني  اآراء  على  الطالع  وبعد  امل��سفات،  جدول  اإعداد  بطريقة  م�سح�بًا 

التعديالت الالزمة، ومت تطبيق الختبار على عينة ا�ستطالعية، وذلك ملعرفة زمن الختبار، 

وح�ساب درجة ال�سع�بة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات الختبار، وحذف الفقرات 

ذات درجة ال�سع�بة ومعامل التمييز املنخف�س، وبهذا اأ�سبح عدد فقرات الختبار ب�س�رته 

النهائية )50( فقرة، والزمن الالزم لتطبيقه )60( دقيقة، ومت ح�ساب معامل الثبات بطريقة 

التجزئة الن�سفية با�ستخدام معادلة �سبريمان – براون الذي بلغ )0.84(، علمًا باأن العالمة 

الق�س�ى لالختبار هي )50( درجة.

ثانيا: اختبار التفكري الريا�صي

درا�سة  مثل  الريا�سي  التفكري  تناولت  التي  الدرا�سات  على  الطالع  بعد  الباحثان  قام 

اخلطيب )2004( وال�سباغ )2003(، ل�تيفيا )Lutiffyya, 1998) باإعداد اختبار للتفكري 

الريا�سي، وقد ت�سمن الختبار  التفكري  لقيا�س قدرة الطالب على  ا�ستخدم  الريا�سي، وقد 

ع�رش مهارات، بزيادة ثالث مهارات جديدة على اختبارات التفكري الريا�سي ال�سابقة وهي: 

التعليل والتربير )ال�سببية(، والنقد، والتنب�ؤ. ولقد مت بناء الختبار وفق اخلط�ات الآتية:

1- تعريف التفكري الريا�سي على اأنه ذلك النمط من اأمناط التفكري، الذي يق�م به الإن�سان 

ال�ستقراء،  الآتية:  املظاهر  اأحد  يف  يتمثل  والذي  ريا�سي،  مل�قف  يتعر�س  عندما  املتعلم 

وال�ستنتاج، والتعبري بالرم�ز، والربهان، والتفكري املنطقي، والتخمني، والنمذجة، والتعليل 

التفكري  اختبار  الطالب على  عليها  التي ح�سل  بالعالمة  ويقا�س  والتنب�ؤ.  والنقد،  وال�سببية، 

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة
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الريا�سي الذي اأعده الباحثان )اخلطيب، 2004(.

وا�ستندت  الريا�سي  التفكري  تك�ين  يف  اأ�سا�سية  اعتربت  مهارات  ع�رش  ا�ستخل�ست   -2

2003؛  ال�سباغ،  2004؛  )اخلطيب،  املعروفة  الختبارات  من  عدد  مع  م�سم�نها  يف 

.)Lutiffyya, 1998
3- ترجمت املهارات الع�رش )ال�ستقراء، وال�ستنتاج، والتعبري بالرم�ز، والتفكري املنطقي، 

اإىل فقرات  والتنب�ؤ(  )ال�سببية(، والنقد،  والربهان، والنمذجة، والتخمني، والتعليل والتربير 

اختبار، بحيث �سملت كل مهارة �ستة اأ�سئلة. 

اختبار  وتك�ن  الريا�سي،  التفكري  مهارات  من  مهارة  كل  على  فقرات  خم�س  تثبيت   -4

التفكري الريا�سي يف �س�رته الأولية من )50( فقرة، م�زعة على مهارات التفكري الريا�سي، 

ب�اقع )5( فقرات لكل مهارة من املهارات الع�رش. 

5- للتحقق من �سدق الختبار عر�س على جمم�عة من املحكمني عددهم )10( حمكمني، 

مبهارة  املتعلقة  الفقرات  بع�س  يف  النظر  اإعادة  اأبرزها:  من  كان  التي  باآرائهم  الأخذ  ومت 

ال�ستقراء، واإعادة �سياغة بع�س الفقرات وخ�س��سًا يف مهارتي التخمني والتعبري بالرم�ز، 

وجتنب اأ�سئلة الختيار من متعدد يف بع�س املهارات، واإحكام اجلانب اللغ�ي، ودقة الر�سم 

لالأ�سكال الهند�سية والر�س�مات الأخرى.

6- مت تطبيق اختبار التفكري الريا�سي على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة عددها )50( 

طالبا قبل اإجراء الدرا�سة، ومت ح�ساب معامل ال�سع�بة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات 

اختبار التفكري الريا�سي، وكانت معامالت ال�سع�بة ترتاوح قيمتها بني )0.86-0.11(. 

ومعامالت التمييز ترتاوح قيمتها بني )0.08-0.82(. وقد مت حذف الفقرات التي كانت 

اأقل من )0.20(،  اأقل من )0.20(، والفقرات التي معامالت متييزها  معامالت �سع�بتها 

واختيار الفقرات ذات التمييز الأف�سل اإذ مت اختيار )40( فقرة، مع مراعاة اأن يبقى الختبار 

ممثاًل ملهارات التفكري الريا�سي، وبذلك تك�ن اختبار التفكري الريا�سي يف �س�رته النهائية 

من )40( فقرة.

طالبا،   )40( عددها  الدرا�سة  جمتمع  من  ا�ستطالعية  عينة  على  الختبار  تطبيق  مت   -7

بني  بري�س�ن  ارتباط  معامل  با�ستخراج  الختبار  فقرات  ا�ستجاباتهم يف حتليل  وا�ستخدمت 

ال�ستجابة للفقرة والدرجة على املهارة الفرعية التي تقع فيها. واأظهرت النتائج وج�د ارتباط 

ذي دللة اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α = 0.05( بني الدرجة على كل فقرة وبني الدرجة 

على املهارة الفرعية. 

8- ح�ساب م�سف�فة معامالت الرتباط فيما بني املهارات الفرعية وبني كل منها والدرجة 
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الفقرات 254 حتليل  عليها  اأجري  التي  التجريب  عينة  ا�ستجابات  من  ا�ستقت  والتي  الكلية، 

)ن=40( وتظهر هذه امل�سف�فة باجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1( 

م�صفوفة معامالت الرتباط بني املقايي�ض الفرعية وبينها وبني 

الدرجة الكلية لختبار التفكري الريا�صي

املهارة

ء
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الدرجة 

الكلية

0.78*10.900.420.330.310.650.540.850.860.89ال�ستقراء

0.82*10.620.730.510.750.580.890.760.91ال�ستنتاج

0.87*10.910.970.870.900.620.640.48التعبري بالرموز

0.80*10.900.880.810.500.570.39التفكري املنطقي

0.80*10.820.800.510.550.38الربهان

0.92*10.800.700.800.62التخمني

0.87*10.720.660.60النمذجة

0.89*10.960.94التعليل والتربير

0.91*10.93النقد

0.83*1التنبوؤ

)0.05 = α( ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة *

يظهر اجلدول رقم )1( اأن قيم معامالت الرتباط مرتفعة ن�سبيًا، مما ي�سري ب�سكل وا�سح 

اإىل اأنها جميعها ت�سرتك يف قيا�س مفه�م واحد للتفكري الريا�سي، ويتاأكد ذلك يف ارتباطات 

الدرجات الفرعية مع الدرجة الكلية. هذه النتائج ت�سكل دللة على �سدق الختبار.

9- ولزيادة التحقق من �سدق اختبار التفكري الريا�سي، مت تطبيق الختبار يف �س�رته النهائية 

على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة عددها )50( طالبا، وح�ساب معامل الرتباط بني 

عالمات العينة ال�ستطالعية على اختبار التفكري الريا�سي وعالمتهم املدر�سية يف الريا�سيات 

للف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2009/2008، وكان معامل الرتباط )0.94(، 

وهي قيمة مقب�لة لأغرا�س الدرا�سة.

ثبات اختبار التفكري الريا�صي 

التي   )40  = )ن  التجريب  عينة  ا�ستجابات  من  الن�سفية  الثبات  معامالت  ا�ستخرجت 

ت�سحيحها  بعد  الناجتة  القيم   )2( الفقرات، ويبني اجلدول رقم  اأجريت عليها عملية حتليل 

مبعادلة �سبريمان- براون.

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

255

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اجلدول رقم )2(

 معامالت الثبات للمهارات الفرعية لختبار التفكري الريا�صي

ء
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االختبار الكلي

0.790.780.910.910.840.820.730.700.640.690.97

وقد اعتربت هذه القيم مقب�لة لأغرا�س تطبيق الختبار يف الدرا�سة. وو�سعت اإجابات 

لالإجابة  اإعطاء درجة )عالمة( واحدة  ت�سحيح من خالل  من�ذجية لأ�سئلة الختبار، و�سلم 

التفكري  اختبار  على  الق�س�ى  العالمة  بلغت  وبذلك  اخلطاأ.  لالإجابة  و�سفر  ال�سحيحة 

الريا�سي )40( درجة والعالمة الدنيا �سفرا. 

ثالثًا: مقيا�ض الجتاهات نحو الريا�صيات

ط�ر الباحثان لأغرا�س الدرا�سة مقيا�سا لالجتاهات نح� الريا�سيات م�ؤلفا من )40( فقرة، 

م�زعة بالت�ساوي على اأربعة اأبعاد فرعية. وقد مت بناء املقيا�س وفق اخلط�ات الآتية:

1- تعريف الجتاه على اأنه ميثل نظرة تق�ميية ملفه�م اأو م��س�ع تعرب عن درجة من التقبل اأو 

الرف�س اأو الأف�سلية، وميكن اأن ترتجم اإىل فعل م�ساهد لفظيًا اأو �سل�كيًا، ويكمن الفرتا�س 

يف اأن تق�مي الأف�سلية ميكن اأن يتناول مفه�مًا له �سفة اإيجابية اأو اآخر له �سفة �سلبية والعك�س 

طريقة  ا�ستخدام  يف  الفرتا�سي  الأ�سا�س  يقدم  الرف�س  اأو  التقبل  يف  التدرج  واأن  �سحيح. 

ليكرت يف تدريج ال�ستبانة يف خم�س قيم اأو م�ست�يات. )اأب� زينة والكيالين، 1980(.

2- ا�ستخل�ست اأربعة اأبعاد اعتربت اأ�سا�سية يف تك�ين الجتاه نح� الريا�سيات وهي )�سع�بة 

يف  وا�ستند  الريا�سيات(،  ومكانة  الريا�سيات،  وفائدة  الريا�سيات،  وطبيعة  الريا�سيات، 

م�سم�نها مع بع�س الأبعاد املاأخ�ذ بها يف عدد من املقايي�س املعروفة. ) عبابنة، 1997؛ اأب� 

.(Aiken, 1976;1980 ،زينة والكيالين

3- مت تعريف املفاهيم الإيجابية واملفاهيم ال�سلبية يف كل بعد من الأبعاد الأربعة. 

�سلبية،  اإيجابية، وخم�س  منها  فرعي، خم�س  مقيا�س  على كل  فقرات  �سياغة ع�رش  مت   -4

وقد �سكلت تلك الفقرات مقايي�س الجتاهات الأربعة، ولذا تك�نت مقايي�س الجتاهات من 

)40( فقرة.

 )10( عددهم  املحكمني  من  جمم�عة  على  عر�ست  الجتاهات،  مقايي�س  اإعداد  بعد   -5

حمكمني، وقد مت الأخذ باآرائهم التي كان من اأبرزها: اإعادة النظر يف بع�س الفقرات، واإعادة 

�سياغة بع�س الفقرات، والبتعاد عن الفقرات املركبة، واإحكام اجلانب اللغ�ي.
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مت تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة عددها )60( طالبا، وا�ستخدمت 256

ا�ستجاباتهم يف حتليل فقرات املقيا�س با�ستخراج معامل ارتباط بري�س�ن بني ال�ستجابة للفقرة 

والدرجة على املقيا�س الفرعي الذي تقع فيه، وبينها وبني الدرجة الكلية، واأظهرت النتائج 

اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α= 0.05( بني الدرجة على كل  وج�د ارتباط ذي دللة 

على  الدرجة  وبني  فقرة  كل  على  الدرجة  وبني  الفرعي،  املقيا�س  على  الدرجة  وبني  فقرة 

وتراوحت   .)50-10( بني  فرعي  مقيا�س  لكل  الكلية  الدرجة  تراوحت  الكلي،  املقيا�س 

الدرجة الكلية للمقيا�س الكلي بني )40-200(. اأما الدرجة الكلية للطالب فيتم ح�سابها 

بجمع الدرجات التي يح�سل عليها على كل عبارة من عبارات املقيا�س. 

�صدق املقيا�ض

 حتققت الدللت الآتية عن �سدق املقيا�س:

تعريف  ت�سمن  والذي  املقيا�س  اإعداد  �سبق  الذي  النظري  التحليل  من  م�ستخل�سة  الأوىل: 

و�سياغة  اإجرائيا  وتعريفها  الفرعية  باملقايي�س  متثلت  التي  اأبعاده،  وحتديد  املقي�س،  املفه�م 

الفقرات وفق العالقة املنطقية بني م�سم�ن الفقرة والتعريف الإجرائي للبعد املقي�س.

الثانية: تعرب عن ن�ع من �سدق املحت�ى املتحقق يف اأحكام املخت�سني الذي عر�س عليهم 

املقيا�س، واأجروا اأحكامهم ح�ل ارتباط الفقرات بالبعد املقي�س، والتعديالت املرتتبة على 

هذه الأحكام.

الثالثة: م�ستقة من ا�ستجابات عينة التجريب، التي اأجريت عليها حتليل الفقرات )ن = 60(، 

املقايي�س  بني  الرتباط  معامالت  م�سف�فة  ح�ساب  يف  ال�ستجابات  هذه  ا�ستخدمت  فقد 

الفرعية وبني كل منها والدرجة الكلية، وتظهر هذه امل�سف�فة باجلدول رقم )3(.

اجلدول رقم )3(

م�صفوفة معامالت الرتباط بني املقايي�ض الفرعية لالجتاهات وبينها وبني

الدرجة الكلية على مقيا�ض الجتاهات

املقيا�س
طبيعية 

الريا�شيات

فائدة 

الريا�شيات

مكانة 

الريا�شيات
الدرجة الكلية

0.63*0.75*0.77*0.85*�سعوبة الريا�سيات

0.74*0.80*0.66*1طبيعة الريا�سيات

0.92*0.73*1فائدة الريا�سيات

0.80*1مكانة الريا�سيات

)0.05 = α( ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة *

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة
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يظهر اجلدول )3( اأن قيم معامالت الرتباط مرتفعة ن�سبيًا، مما ي�سري ب�سكل وا�سح اإىل اأن 

جميعها ت�سرتك يف قيا�س مفه�م واحد لالجتاه، ويتاأكد ذلك يف ارتباطات الدرجات الفرعية 

مع الدرجة الكلية، وهذه النتائج ت�سكل دللة على �سدق املقيا�س.

ثبات املقيا�ض

التي   )60  = )ن  التجريب  عينة  ا�ستجابات  من  الن�سفية  الثبات  معامالت  ا�ستخرجت 

ت�سحيحها  بعد  الناجتة  القيم   )4( الفقرات، ويبني اجلدول رقم  اأجريت عليها عملية حتليل 

مبعادلة �سبريمان- براون.

اجلدول رقم )4(

معامالت الثبات للمقايي�ض الفرعية لالجتاهات

املقيا�س الكليمكانة الريا�شياتفائدة الريا�سياتطبيعة الريا�سيات�شعوبة الريا�شيات

0.750.830.780.660.84

ت هذه القيم مقب�لة لأغرا�س تطبيق املقيا�س يف الدرا�سة.  وقد ُعدَّ

اإجراءات التنفيذ 

1- تطبيق مقيا�س لالجتاهات نح� الريا�سيات. 

2- تطبيق اختبار للتفكري الريا�سي. 

3- تطبيق اختبار للتح�سيل املعريف

نتائج الدرا�صة ومناف�صتها

اأ�سفر التحليل الإح�سائي للبيانات يف �س�ء متغريات الدرا�سة التفكري الريا�سي والتح�سيل 

والجتاهات نح� الريا�سيات عن النتائج الآتية:

اأوًل: نتائج ال�صوؤال الأول

والختبار  الريا�سي  التفكري  اختبار  على  الطالب  باأداء  املتعلق  الأول  ال�س�ؤال  ن�س   

التح�سيلي: ما مدى م�ساهمة التح�سيل يف التفكري الريا�سي، وهل مقدار هذه امل�ساهمة دالٌّ 

اإح�سائيًا؟

ولالإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام النحدار اخلطي بني عالمات الطالب على اختبار 

التفكري الريا�سي وعلى الختبار التح�سيلي، ويظهر اجلدول رقم )5 ( معامل الرتباط بني 
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التفكري الريا�سي وحت�سيل طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، الذي بلغ )0.54( مما يدل على 258

اأن العالقة بني التفكري الريا�سي وحت�سيل طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي كانت م�جبة، مبعنى 

اأن زيادة التح�سيل تزيد من التفكري الريا�سي.

اجلدول رقم )5(

معامالت الرتباط بني التح�صيل الدرا�صي والتفكري الريا�صي

التح�سيل التفكري الريا�شي

0.54

1

1

0.54

معامل الرتباط  التفكري الريا�سي

التح�سيل

0.000 0.000 الدللة الإح�سائية

كما يظهر اجلدول رقم )6( قيمة )R2( البالغة )0.29( التي تدل على قدرة متغري التح�سيل 

الدرا�سي يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي .وحتليل التباين الأحادي من خالل اختبار  )F( الذي 

بني اأن مقدرة متغري التح�سيل الدرا�سي يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي مقب�لة اإح�سائياً اإذ كانت 

قيمة )ف=41.40( وهي ذات دللة عند م�ضتوى )0.000(.  

اجلدول رقم )6(

 قيمة )R2( للتنبوؤ بالتفكري الريا�صي من خالل التح�صيل الدرا�صي

)R( قيمة)R2 ( قيمة)الداللة االإح�سائيةقيمة ) ف

0.540.2941.400.000

كما يظهر اجلدول )7 ( قيمتي )α( و )β( التي تدل على �سكل معادلة التنب�ؤ: 

التفكري الريا�سي = x 0.43 + 8.6 التح�سيل الدرا�سي

اجلدول رقم )7(

قيمة )α( و )β( والعالمة املعيارية يف معادلة التنبوؤ

)α( قيمة)β( العالمة املعياريةقيمة

8.600.430.54

وهذه املعادلة تدل على اأن الزيادة يف التح�سيل الدرا�سي يرافقها زيادة يف التفكري الريا�سي، 

البالغ   )β( معامله  خالل  من  الدرا�سي  التح�سيل  متغري  اأثر  تف�سري  ال�سهل  من  لي�س  ولكن 

العالمة  ا�ستخدام  بعد  املعامل  ح�ساب  يتم  عندما  اأ�سهل  التف�سري  هذا  ويك�ن   ،)0.43(

التابع وامل�ستقل، ويك�ن هذا املعامل م�ساويًا لقيمة  Scores -Z لكل من املتغريين  املعيارية 

معامل الرتباط بني املتغريين:

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

القيمة املعيارية للتفكري الريا�سي = x 0.54  القيمة املعيارية للتح�سيل الدرا�سي.

التفكري الريا�سي  اأن زيادة التح�سيل الدرا�سي درجة واحدة يرافقه زيادة يف  وهذا يعني 

مبقدار ) 0.54(. وميكن تعليل هذه النتيجة باأن اختبار التفكري الريا�سي ه� عبارة عن اختبار 

حت�سيلي يقي�س قدرات عقلية وريا�سية، ولذلك ميكن اعتبار اأداء الطالب على اختبار التفكري 

اأب�  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الريا�سيات.  يف  التح�سيلي  م�ست�اه  اإىل  م�ؤ�رشاً  الريا�سي 

الهدى )1985( ودرا�سة ن�رش  )1988(.

ثانيًا: نتائج ال�صوؤال الثاين

يف  عام  ب�سكل  الريا�سيات  نح�  الجتاهات  م�ساهمة  مدى  ما  الآتي:  على  ين�س  الذي 

التفكري الريا�سي، وهل مقدار هذه امل�ساهمة دالٌّ اإح�سائيًا؟ 

ولالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام النحدار اخلطي بني عالمات 

الريا�سي، ويظهر اجلدول رقم )8(  التفكري  الطالب على مقيا�س الجتاهات وعلى اختبار 

ال�سف  طالب  لدى  الريا�سي  والتفكري  الريا�سيات  نح�  الجتاهات  بني  الرتباط  معامل 

ال�سابع الأ�سا�سي، الذي بلغ )0.35( مما يدل على اأن العالقة بني الجتاهات نح� الريا�سيات 

زيادة  اأن  مبعنى  م�جبة،  كانت  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طالب  لدى  الريا�سي  والتفكري 

الجتاهات نح� الريا�سيات تزيد من التفكري الريا�سي. 

اجلدول رقم )8(

معامالت الرتباط بني الجتاهات نحو الريا�صيات والتفكري الريا�صي

التفكري الريا�شي االجتاهات نحو الريا�شيات

0.35

1

1

0.35

معامل الرتباط  الجتاهات نحو الريا�سيات

    التفكري الريا�سي    

0.000 0.000 الدللة الإح�سائية

كما يظهر اجلدول )9 ( قيمة )R2( البالغة )0.12( التي تدل على قدرة متغري الجتاهات 

 )F( نح� الريا�سيات يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي وحتليل التباين الأحادي من خالل اختبار

الذي بني اأن مقدرة متغري الجتاهات نح� الريا�سيات يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي مقب�لة 

اإح�سائياً اإذ كانت قيمة )ف=14.10( وهي ذات دللة عند م�ضتوى )0.000(. 
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اجلدول رقم )9(260

 قيمة )R2( للتنبوؤ  بالجتاهات نحو الريا�صيات من خالل التفكري الريا�صي

)R ( قيمة)R2 ( قيمة)الداللة االإح�سائيةقيمة ) ف

0.350.1214.100.000

كما يظهر اجلدول رقم )10 ( قيمتي )α( و )β( واللتني تدلن على �سكل معادلة التنب�ؤ: 

التفكري الريا�سي = x 0.13 +3.20 الجتاهات نح� الريا�سيات

اجلدول رقم )10(

قيمة )α( و )β ( يف معادلة التنبوؤ

)α( قيمة)β( العالمة املعياريةقيمة

3.200.130.35

هذه املعادلة تدل على اأن الزيادة يف الجتاهات نح� الريا�سيات يرافقها زيادة يف التفكري 

البالغ   )β( الريا�سي من خالل معامله التفكري  اأثر  ال�سهل تف�سري  لي�س من  الريا�سي، ولكن 

العالمة  ا�ستخدام  بعد  املعامل  ح�ساب  يتم  عندما  اأ�سهل  التف�سري  هذا  ويك�ن   ،)0.35(

التابع وامل�ستقل، ويك�ن هذا املعامل م�ساويًا لقيمة  Scores -Z لكل من املتغريين  املعيارية 

معامل الرتباط بني املتغريين:

القيمة املعيارية للتفكري الريا�سي = x 0.35 القيمة املعيارية لالجتاهات نح� الريا�سيات

التفكري  زيادة يف  يرافقه  الريا�سيات درجة واحدة  زيادة الجتاهات نح�  اأن  يعني  وهذا 

الريا�سي مبقدار ) 0.35(.

وميكن تعليل هذه النتيجة باأن اأحد مك�نات التفكري الريا�سي ه� اجلانب ال�جداين الذي 

يتمثل يف اجتاهات الطالب نح� الريا�سيات. وت�حي هذه النتائج – يف جملتها- مبا يعتقده 

ا وذا قيمة عالية، وتفيد يف املهن املختلفة،  الطالب ح�ل الريا�سيات من ك�نها م��س�ًعا مهمٍّ

وتت�سف باأنها علم متط�ر با�ستمرار، وقد يالحظ هذا جليًا من خالل ما ميكن اأن ي�سار اإليه 

باتفاق عام لدى الطالب يف اجتاهاتهم نح� ماجاء يف مفردات مقيا�س الجتاهات، ولعل اتفاق 

الطالب تربره درايتهم بال�اقع الذي يعي�س�نه، فما يحيط بهم من تط�ر علمي وتكن�ل�جي 

يدع�هم اإىل العتقاد باأهمية الريا�سيات. مما ينعك�س ب�سكل اإيجابي على تفكريهم الريا�سي. 

واحلريقي   )1999( ونا�رش   )1987( �س�املة  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق 

وم��سى )1993(.

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ثالثًا: نتائج ال�صوؤال الثالث

الريا�سيات، و�سع�بة  ) طبيعة  باأبعاده  ما مدى م�ساهمة الجتاه  الآتي:  ين�س على  الذي 

الريا�سيات، ومكانة الريا�سيات، وفائدة الريا�سيات( يف التفكري الريا�سي، وهل مقدار هذه 

امل�ساهمة دالٌّ اإح�سائيًا؟

ولالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام النحدار املتعدد بني عالمات 

ويظهر  الريا�سي،  التفكري  اختبار  وعلى  الأربعة  باأبعاده  الجتاهات  مقيا�س  على  الطالب 

اجلدول رقم )11( معامل الرتباط بني اأبعاد الجتاهات الأربعة نح� الريا�سيات والتفكري 

الريا�سي لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، الذي بلغ )0.35( مما يدل على اأن العالقة 

الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طالب  لدى  الريا�سي  والتفكري  الريا�سيات  نح�  الجتاهات  بني 

كانت م�جبة، مبعنى اأن زيادة الجتاهات نح� الريا�سيات تزيد من التفكري الريا�سي. 

اجلدول رقم )11(

معامالت الرتباط بني الجتاهات نحو الريا�صيات والتفكري الريا�صي

املقيا�س 

الكلي

�شعوبة 

الريا�شيات

مكانة 

الريا�شيات

طبيعة 

الريا�شيات

فائدة 

الريا�شيات
معامل االرتباط

0.35 0.45 0.08 0.34 0.06 التفكري الريا�سي

0.00 0.000 0.19 0.000 0.27 الدللة الإح�سائية

ولتحديد مقدار اإ�سهام املتغريات املرتبطة بالجتاهات نح� الريا�سيات يف التنب�ؤ بالتفكري 

 (Regression Multiple Stepwise( الريا�سي، ا�ستخدم حتليل النحدار املتعدد املتدرج

وي�سري اجلدول رقم )12( اإىل نتائج هذا التحليل على التفكري الريا�سي.

اجلدول رقم )12( 

نتائج حتليل النحدار املتعدد لبعد التفكري الريا�صي على

املتغريات املتنّباأة لدى عينة الدرا�صة

الزيادة يفRR2املتنبئاتاملتنباأ به

R2
الداللةف 

 االإح�سائية

التفكري 

الريا�سي

0.610.370.0813.3650.000�سعوبة الريا�سيات

0.640.410.047.0960.09طبيعة الريا�سيات

-----فائدة الريا�سيات

-----مكانة الريا�سيات

--0.12--املجموع

يت�سح من نتائج حتليل النحدار املتعدد اجلدول رقم )12( اأن املتغريات الداخلة يف معادلة 

النحدار ف�رشت جمتمعة )12%( من التباين يف التفكري الريا�سي لدى عينة الدرا�سة، وقد ف�رش 
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متغري �سع�بة الريا�سيات )8%(، كما ف�رش متغري طبيعة الريا�سيات ) 4%(، يف حني مل يف�رش 262

فائدة الريا�سيات ومتغري مكانة الريا�سيات �سيئًا من التباين، كما يت�سح اأي�سًا اأن قيمة التغري 

يف مربع معامالت الرتباط كانت ذات دللة اإح�سائية للمتنبئات �سع�بة الريا�سيات، ولكن 

مل تكن ذات دللة اإح�سائية للمتنباأ طبيعة الريا�سيات.

ورمبا تعزى هذه النتيجة املتمثلة يف تف�سري �سع�بة الريا�سيات وطبيعة الريا�سيات اإىل التباين 

يف التفكري الريا�سي واإىل احلقيقة املتمثلة يف اأن هذين املتغريين )�سع�بة الريا�سيات وطبيعة 

الريا�سيات( كانا اأق�ى متغريات الجتاهات نح� الريا�سيات )�سع�بة الريا�سيات، وطبيعة 

)اجلدول  الريا�سي  بالتفكري  ارتباطًا  الريا�سيات(  ومكانة  الريا�سيات،  وفائدة  الريا�سيات، 

رقم 1(.

من  اأكرث  تبايًنا  ف�رش   )%8 الريا�سيات  )�سع�بة  املتنبَّاأ  املتغري  اأن  النتائج  عنه  ك�سفت  ومما 

بعد )طبيعة الريا�سيات 4%( الأمر الذي يعزز الفرتا�س القائل باأن بعد �سع�بة الريا�سيات 

يتباين بدرجات كبرية  الريا�سيات وهذا املك�ن  يرتبط ) باملك�ن املعريف( لالجتاهات نح� 

اأن بعد طبيعة الريا�سيات يرتبط ) باملك�ن النفعايل( لالجتاهات نح�  بني الطلبة، يف حني 

الريا�سيات وهذا املك�ن يتباين بدرجات قليلة بني الطلبة. وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج 

 Bookman & Friedman,(وب�كمان وفردمان )درا�سة �س�املة )1987( و نا�رش )1999

1998) وعبد العال ومبارك )1992(.
)�سع�بة  املختلفة  باأبعادها  الريا�سيات  نح�  والجتاهات  التح�سيل  اأن  نرى  وهكذا 

ب�س�رة  تعمل  الريا�سيات(  ومكانة  الريا�سيات،  وفائدة  الريا�سيات،  وطبيعة  الريا�سيات، 

خمتلفة عند الطلبة، ففي حني يف�رش التح�سيل و�سع�بة الريا�سيات وطبيعة الريا�سيات معظم 

التباين يف التفكري الريا�سي، جند اأن الجتاهات نح� الريا�سيات وفائدة الريا�سيات، ومكانة 

الريا�سيات ل تف�رش مثل هذا التباين.

التي  هي  الريا�سيات  وطبيعة  الريا�سيات  و�سع�بة  التح�سيل  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وت�سري 

حتدد التفكري الريا�سي وذلك ب�سبب تداخل ع�امل التف�ق واخل�ف من الف�سل والن�سغال 

نظرا  الطالب  ب�س�رة كبرية عند  الريا�سيات  اختبار  العقلي على  الأداء  الإجناز مع  مب�ست�ى 

لإدراكهم باأن الريا�سيات م��س�ع �سعب ويحتاج اإىل م�ساعدة يف تعلمه، وه� عبارة عن 

جمم�عة من الق�انني والنظريات املحددة ولها لغة دقيقة خا�سة بها.

كثرية،  جتريدات  على  ا�ستمالها  حيث  من  خا�سة  طبيعة  ذات  الريا�سيات  كانت  وملا 

وحاجتها اإىل طريقة تفكري خا�سة حلل امل�سائل مثل ا�ستخدام التفكري الفر�سي ال�ستدليل، 

اإىل  ينظرون  زال�ا  ما  تفكري حم�س��س،  مبا مييزهم من منط  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  فاإن طلبة 

د. حممد اخلطيب، اأ.د. عبداهلل عبابنه التفكري الريا�صي وعالقته باجتاهات الطلبة
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الريا�سيات على اأنها م��س�ع �سعب، واأن املهم بالن�سبة لهم الآن يف هذه املرحلة ه� النجاح 

يف مادة الريا�سيات.

اإن هذه النتائج تك�سف عن اأن معاجلة م��س�ع التفكري الريا�سي ميكن التعامل معه ب�س�ر 

خمتلفة، رمبا بزيادة التعلم ملادة الريا�سيات والتمكن منها والأداء اجليد على اختباراتها ) بعد 

اإىل  النظرة  الريا�سيات وخ�س��سا يف  نح�  الطالب  اجتاهات  تغيري  اأو مبحاولة  التح�سيل(، 

املربني واملعلمني واملر�سدين واأولياء  الريا�سيات. مما يحتم على  الريا�سيات وطبيعة  �سع�بة 

الأم�ر يف تعاملهم مع التفكري الريا�سي بان ياأخذوا بعني العتبار مثل هذه املحددات، ومن 

تك�ينه  حيث  من  الريا�سي  للتفكري  املفه�مي  الت�س�ر  من  عززت  النتائج  فاإن  اأخرى  جهة 

وبناوؤه )مك�ن معريف، ومك�ن انفعايل، ومك�ن عمليات( وقد تبني ذلك بدللة تف�سري متغري 

التح�سيل )معريف( و�سع�بة الريا�سيات )انفعايل(.

التو�صيات

1- بناء برامج تدريبية ملعلمي الريا�سيات تتمح�ر ح�ل الجتاهات نح� الريا�سيات باأبعادها 

املختلفة و�سبل تنميتها.

كتب  تاأليف  عند  الطالب  واجتاهات  ال�جدانية  الأهداف  العتبار  بعني  الأخذ   -2

الريا�سيات.
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بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات 

النطق والكالم لدى طالب املرحلتني البتدائية 
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د. اإبراهيم اإبراهيم

بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق والكالم

لدى طالب املرحلتني البتدائية واملتو�صطة باململكة العربية 

ال�صعودية: درا�صة تنبوؤية مقارنة

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/5/24م                            * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/1/7م

بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق

امللخ�ض

هدفت الدرا�سة اإىل بحث العالقة بني ا�سطرابات النطق والكالم وكل من: القلق، ورهاب 

الفروق بني طالب  الأم،ودرا�سة  الوالدي من جانب  الرف�ض  والقبول-  والكتئاب،  الكالم، 

اإمكانية  مدى  وبحث  والكالم،  النطق  ا�سطرابات  يف  واملتو�سطة  البتدائية  املرحلتني: 

التنبوؤ با�سطرابات النطق والكالم لدي 726 من طالب املرحلتني البتدائية، واملتو�سطة 

الذكور.اأظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة بني ا�سطرابات النطق والكالم 

ا�سطرابات  بني  دالة  عك�سية  ارتباطية  عالقة  توجد  كما  الكالم،والقلق،  رهاب  من:  كل  و 

النطق والكالم والرف�ض الوالدي من جانب الأم. يف حني ل توجد عالقة ارتباطية دالة بني 

والكتئاب.واأظهرت  الأم،  جانب  من  الوالدي  القبول  من:  وكل  والكالم  النطق  ا�سطرابات 

ا�سطرابات  البتدائية واملتو�سطة يف  املرحلتني  دالة بني طالب  اأنه توجد فروق  النتائج 

النطق والكالم ل�سالح طالب املرحلة البتدائية.واأظهرت النتائج اأن القلق ورهاب الكالم 

والرف�ض الوالدي لديها القدرة على التنبوؤ با�سطرابات النطق والكالم.

الرف�ض  القبول،  الكتئاب،  القلق،  الكالم،  والكالم، رهاب  النطق  ا�سطرابات  املفتاحية:  الكلمات 

الوالدي، التنبوؤ.

د. اإبراهيم ال�صافعي اإبراهيم

ق�سم الرتبية وعلم النف�س 

كلية الرتبية– جامعة امللك خالد
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Some Personal Variables Associate with Articulation and Speech 
Disorders Among Elementary and Intermediate Students 

in Saudi Arabia: Predictive Study Comparison

Abstract

Study aims to examine the relationship between speech disorders and: anxi-
ety, Speech phobia, depression, and acceptance - rejection by the mother’s 
parenting. Allow study of the differences between the students of the two 
stages: primary and middle male in Saudi Arabia, and finally discuss the pos-
sibility of predict speech disorders through the previous changes I have 726 
students from primary and secondary levels. Results showed that there was a 
positive correlation signification between the function of speech disorders and 
all of: speech phobia, anxiety, and there are relational negative relationship 
between the function of speech disorders and parental rejection by the mother. 
While there is no relationship between the connectivity function of speech dis-
orders and parental acceptance on the part of the mother. The results showed 
that there are differences in function between the students of elementary and 
middle-speech disorders for the benefit of primary school students. Finally, 
the results showed that anxiety, speech phobia and parental refusal to have the 
ability predictability of speech disorders, not acceptance and depression have 
this ability to predict the speech disorders among students.

Key words: articulation and speech disorders, anxiety, speech phobia, depression, 
acceptance, rejection by the mother’s parenting, predict. 

Dr. Ibrahim A. Ibrahim
Dept. of Education & Psychology

King Khaled University
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د. اإبراهيم اإبراهيم
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لدى طالب املرحلتني البتدائية واملتو�صطة باململكة العربية 

ال�صعودية: درا�صة تنبوؤية مقارنة

د. اإبراهيم ال�صافعي اإبراهيم

ق�سم الرتبية وعلم النف�س 

كلية الرتبية– جامعة امللك خالد

املقدمة

البيان اإحدى النعم التي اأنعم اهلل بها على الب�رش دون �سائر املخل�قات، ولهذا ُعدَّ غياب 

القدرة على التعبري فقدانًا اأو �سعفًا اأحد اأوجه الق�س�ر يف الب�رش،ومن و�سائل البيان ا�ستخدام 

اللغة: كالما وا�ستماعا وكتابة، وقراءة لتحقيق الت�ا�سل بني النا�س. وتعد اللغة من اأهم و�سائل 

تنتقل  التي  الطريقة  اأو  “العملية  بالت�ا�سل  ويق�سد  الب�رش.  بني   communication الت�ا�سل

احلجم  حيث  من  يختلف  معني  اجتماعي  ن�سق  داخل  الب�رش  بني  واملعل�مات  الأفكار  بها 

تت�سمن  الت�ا�سل  وعملية   ،)337  ،2007 النبي،  )عبد  فيه”  املت�سمنة  العالقات  وحمت�ى 

عملية اأكرث حتديداً وهي الت�ا�سل البني �سخ�سي interpersonal communication التي تتم 

من خالل عملية قائمة على �سل�ك م�سرتك بني مر�سل، وم�ستقبل، اأو مر�سل وعدة م�ستقبلني، 

ويتم الت�ا�سل اللغ�ي من خالل �س�رتني متمايزتني هما: ال�س�رة املنط�قة اأو لغة احلديث 

والكالم، وال�س�رة املكت�بة املدونة اأو لغة الكتابة. 

ول مياري اأحد يف اأن اللغة مفه�م اأ�سمل واأعم من الكالم، ومن املعل�م اأن النا�س يتفاوت�ن 

فيما ميلك�ن من قدرات على حتقيق مطالبهم وحاجاتهم احلياتية ومن هذه القدرات: القدرة 

على  قدرته  ال�سخ�سية يف  الفرد  �سمات  وت�ؤثر  الت�ا�سلية،  اللغ�ية  والكفاية  الت�ا�سل،  على 

حتقيق الت�ا�سل مع غريه، ولذا “فاإن من ميتلك �سحة نف�سية جيدة ميتلك بال�رشورة قدرة على 

الب�رشية  النف�س  بع�امل  ترتبط  الت�ا�سل  مهارات  اأن  ذلك  اخلارجي،  واقعه  مع  اجليد  التفاهم 

ارتباطًا وثيقًا، ومن ثم فاإن اإتقان هذه املهارات ميثل اأهمية بالغة يف اإ�سالح النف�س، وتهذيبها، 

ما  ذلك  وي�ؤكد  �س325(،   ،2007 النبي،  )عبد  طباعها”  وتن�سيق  مداركها،  وترتيب 

اأظهرته نتائج درا�سة ي��سف )1991( من وج�د فروق ذات دللة بني العاديني والع�سابيني 

وي�ؤثر  العاديني.  ل�سالح  واإنتاجا  فهما  اللغ�ية  الكفاية  و�س�ر  مناحي  معظم  والذهانيني يف 

بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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من  الكثري  يف  العي�ب  من  اخلايل  ال�سحيح  الكالم  على  والقدرة  اللغ�ي  النم�  ا�سطراب 

ال�سطراب،وي�ؤكد  من  الن�ع  بهذا  امل�ساب  ال�سخ�س  لدى  والجتماعية  النف�سية  الن�احي 

 Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase( اأظهرته درا�سة �سن�لج واآخرون  ذلك ما 

التي  العينة  لدى  منخف�سا  كان  النف�سية  ال�سطرابات  معدل  اأن  من   (& Kaplan, 2006
اللغ�ي  ال�سعف  ا�ستمر لديهم  مل يكن لديها �سعف لغ�ى حتى �سن )5.5( �سنة، واأن من 

وا�سطرابات الكالم يف اأثناء الدرا�سة باملرحلة البتدائية كان�ا اأكرث عر�سة للقلق، والرهاب 

الجتماعي، وق�س�ر النتباه يف املرحلة املت��سطة مقارنة مبن تخل�س�ا من هذا ال�سعف وتلك 

ال�سطرابات يف مرحلة التعليم البتدائي.

اأن من لديهم ا�سطرابات يف   ويرى بع�س الباحثني املعنيني بذوي الحتياجات اخلا�سة 

النطق والكالم ينتم�ن اإىل فئات ذوى الحتياجات اخلا�سة مبفه�مها ال�ا�سع والأ�سمل مع 

لفئات ذوى الحتياجات اخلا�سة تختلف اختالفًا  امل�سافة حديثًا  الفئات  باأن هذه  الت�سليم 

العقلية،  الإعاقات:  على ذوى  ت�ستمل  التي  عليها  املتعارف  التقليدية   الفئات  ج�هريًا عن 

والب�رشية، وال�سمعية )ال�سخ�س، 1997؛ القري�تي واآخرون، 2001(.

ت�جهات  اإجمال  وميكن  والكالم  النطق  ا�سطرابات  ت�سنيف  ح�ل  الباحث�ن  واختلف 

الباحثني يف هذا ال�ساأن يف اأربعة ت�جهات رئي�سة هي: الت�جه الأول يعنى اأن�ساره باأعرا�س 

والكالم  النطق  ا�سطرابات  ق�سم�ا  الت�سنيف،ولهذا  اأ�سا�س  ويعّدونه  ومظاهره  ال�سطراب 

على  ا�سطلح�ا  ما  اأو   Phonological الإبدالية  النطق  ا�سطرابات  هي:  فئات  اأربع  اإىل 

 ،Symbols speech وا�سطرابات الفهم وا�ستخدام  رم�ز الكالم ،Articulation ت�سميته

الطالقة  وا�سطرابات   ،Voice disorders وطبقته  ال�س�ت  نربات  يف  وا�سطرابات 

 Fluency disorders الكالم  ان�سياب  ومعدل  والإيقاع،  واحلب�سة  والتلعثم  كاللجلجة، 

)ال�سخ�س، 1997؛ قا�سم، 2002؛ الطاهر، 2005(، والت�جه الثاين ي�سنف ا�سطرابات 

الكالم بناء على اأ�سبابها ولهذا يق�سم�ن ال�سطرابات اإىل فئتني الأوىل: ا�سطرابات كالمية 

�سببها ع�س�ي Organic وهي ال�سطرابات الناجتة عن خلل يف اجلهاز الع�سبي مثل احلب�سة، 

يف  خلل  عن  الناجتة  ال�سطرابات  على  فت�ستمل  الثانية:  الفئة  اأما   ،Aphasia الأفازيا  اأو 

اإىل  ي�ؤدى  الذي  الت�سنجي  الرخ�،اأو  ال�سلل  مثل  العقلية  القدرات  �سالمة  مع  النطق  اأع�ساء 

احلنجرة،  اأمرا�س يف  ب�سبب  ال�س�ت  فقدان  اأو  الأرنبية،  ال�سفة  التلعثم، وكما يف حالت 

ا�سطرابات  ت�سنيف  عند  عليه  املع�ل  اأن  اأن�ساره  يرى  الثالث  والت�جه  ا�ستئ�سالها،  اأو 

اأن�اع  خم�سة  اإىل  ي�سنف�نها  ولهذا  ومعانيها،  و�سكلها  الكلمات  بناء  ه�  والكالم  النطق 

الرتكيب  يف  ا�سطرابات   ،Phonology الأ�س�ات  يف  ا�سطرابات  هي:  ال�سطرابات  من 
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املعاين 272 ا�سطرابات يف   ،Syntax النح�ية  الق�اعد  اتباع  وا�سطرابات يف   ،Morphology
 ،pragmatic وا�سطرابات يف ا�ستخدام اللغة وفق ال�سياق الجتماعي املالئم ،Semantics
  Schuster, Andreas, Haderlein, Nrenke, Wohlleben, Rosanowski,( ويف�سلها

الكالم  وتاأخر  ال�راثي،  بط�ؤه  اأو  الكالم  تاأخر  ولي�س خم�سة هي:  اأن�اع  �سبعة  )2006 يف 
وان�سيابية  الطالقة  وا�سطرابات   ،Apraxia وا�سطرابات  ال�سمع،  يف  م�سكالت  ب�سبب 

النطق،  وا�سطرابات  الأج�س،  وال�س�ت  كالبحة  ال�س�ت  وا�سطرابات  كالتلعثم،  الكالم 

وا�سطرابات الكالم اله�ستريي لدي مر�سى الف�سام ونح�ه. والت�جه الرابع يرى اأن�ساره اأن 

املعيار الأن�سب لت�سنيف ا�سطرابات النطق والكالم ه� مظاهر ال�سل�ك اللغ�ي الذي ميكن 

 Comprehension اإخ�ساعه للقيا�س واملالحظة، ويتم ذلك يف �س�ء حمكات ثالثة هي الفهم

واملحاكاة Imitation، والإنتاج التلقائي للكالم Spontaneous production، وعلى �س�ء 

هذه املحكات مت ت�سنيف ال�سطرابات اإىل خم�س فئات هي: تاأخر النم� اللغ�ي اإذ ميار�س 

 Infantile الطفل �سل�كًا لغ�يًا كالميًا يتفق مع ق�اعد اللغة ولكنه غري منا�سب لعمره الزمني

Speech، وا�سطرابات يف �سكل اأو �سيغ الكالم Form وتت�سمن عدم القدرة على التعبري عن 
الأفكار ب�س�رة تي�رش الت�ا�سل مع الآخرين، وا�سطرابات املحت�ى Content حيث ي�سعب 

على الفرد اختيار م�سم�ن الكالم مبا يتنا�سب مع الأفكار التي يريد التعبري عنها، وا�سطرابات 

املختلفة،  للم�اقف  املنا�سب  الكالم  ا�ستخدام  الفرد  على  ال�سعب  من  ويك�ن  ال�ستخدام 

مفككًا  ال�سخ�س  ويك�ن كالم   Separation of Content املحت�ى  تفكك  وا�سطرابات 

1997، �س197- )ال�سخ�س،  اأو طبيعة احلديث  امل�قف  يتفق مع  يف حمت�اه و�سكله ول 

199(. ويبدو اأن الن�ع الأخري من ال�سطرابات �سالفة الذكر ه� ا�سطراب يت�سمن جميع 

مظاهر ال�سطرابات ال�سابقة الأربعة ولعله اأ�سدها.

 والت�سنيف الأول ه� الذي ياأخذ به الباحث يف درا�سته احلالية، ووفق هذا الت�سنيف؛ فاإن 

فئات ال�سطرابات واأن�اعها هي: ا�سطرابات النطق،وا�سطرابات ال�س�ت، وا�سطرابات يف 

طالقة الكالم وان�سيابيته، و�س�ف تعنى الدرا�سة احلالية بهذه الأن�اع الثالثة من ال�سطرابات 

دون الن�ع الرابع املتعلق بفهم رم�ز الكالم وا�ستخدامها لتداخله مع الكفاية اللغ�ية، وق�اعد 

النح�، و�سع�بات تعلم اللغة العربية على نح� قد يربك الإجراءات، كما يح�سن اأن جترى 

درا�سة م�ستقلة لهذا النمط من ال�سطراب. 

اأ�سبابه، والع�امل امل�ؤثرة فيه، ومن هذه  ويتطلب احلديث عن ا�سطرابات الكالم معرفة 

الع�امل واملتغريات الع�امل النف�سية النفعالية كمفه�م الفرد عن ذاته، ومدى كفاءته اللغ�ية، 

وكفاءته العامة، واأ�ساليب املعاملة ال�الدية، والقلق، والت�تر من احلديث اأمام الآخرين اأي ما 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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يعرف برهاب الكالم Speech phobia. ومن الع�امل الأ�رشية امل�ؤثرة يف الكالم: املعاملة 

ال�الدية Parental styles فبداية من اأواخر �سبعينات القرن املا�سي والهتمام يتزايد باأ�ساليب 

املعاملة ال�الدية من جانب اأحد الأب�ين اأو كليهما، كما �سغل الباحث�ن باأمناط التفاعل بني 

ال�الدين والأ�رشة من جهة والطفل اأو الأطفال يف �سن النم� والتك�ين من جهة اأخرى وت�سري 

اأو كليهما  ال�الدين  اأحد  ينتجها  التي  املعاملة  واأ�ساليب  التفاعل،  اأ�سل�ب  اأن  اإىل  الدرا�سات 

)قناوي،  غريه  اأو  الطبيعي  الجتاه  يف  لالأطفال  ال�سامل  النم�  حتقيق  يف  مهمًا  دوراً  ت�ؤدي 

1996؛ ال�سخ�س، 1997(. 

 ويتفق معظم الباحثني على اأن اأ�ساليب املعاملة ال�الدية هي “تلك الأ�ساليب الرتب�ية التي 

يتبعها ال�الدان اأو اأحدهما يف تن�سئة الأبناء ورعايتهم وت�جيههم يف م�اقف احلياة املختلفة مبا 

يعك�س قناعات وخربات كل من الأب�ين والتي يهدفان منها اإىل تن�سئة الأبناء على قيم املجتمع 

 .)2008 اإبراهيم،  1987؛  �سالمة،  1978؛  وال�سيخ،  )جابر  وثقافته  فيه  يعي�س�ن  الذي 

ولأ�ساليب املعاملة ال�الدية بعدان: الأول ه� القب�ل ال�الدي: ويق�سد به ما ميكن اأن مينحه 

الطفل،  على  كالثناء  بالق�ل:  عنه  ُيعرب  قد  الذي  لأطفالهم  واملحبة  الدفء،  من:  ال�الدان 

وح�سن احلديث اإليه، والفخر به وباأعماله،اأو بالفعل مثل: التقبيل، واملداعبة، وال�سعي لرعاية 

الطفل، وامل�ساندة له عند احلاجة” )�سالمة، 1987، �س79(، اأما الرف�س ال�الدي فيق�سد به 

“غياب الدفء، واملحبة ويظهرهما: العدوان على الطفل، والعداء جتاهه، اأو يظهر يف �س�رة 
عدم املبالة بالطفل، واإهماله، وي�سري مفه�م العدوان والعداء اإىل م�ساعر الغ�سب وال�ستياء 

والكراهية امل�جهة للطفل، يف حني ي�سري مفه�م الإهمال – عدم املبالة اإىل انعدام الهتمام 

اأن يك�ن هناك بال�رشورة عدوان يقع على الطفل لأن الإهمال جمرد  احلقيقي بالطفل دون 

اإغفال وجتاهل للطفل ولالأم�ر التي يراها ه� مهمة، و�رشورية بالن�سبة له )�سالمة، 1987، 

ثم  الأفراد ومن  �سل�ك  التي تظهر على  الت�افق  �س�ء  اأو  الت�افق  فالعديد من مظاهر  �س8(، 

اأو الف�سل” ميكن اإرجاعها اإىل ن�ع العالقة الإن�سانية التي �سادت بني  يتحقق لهم “النجاح 

اأفراد الأ�رشة، واإىل اأ�ساليب املعاملة ال�الدية التي ينتهج�نها يف حياتهم. ومن ج�انب النم� 

والنطق؛فاأمناط  الكالم  على  والقدرة  اللغ�ي  النم�  ال�الدية  املعاملة  باأ�ساليب  تاأثراً  الأكرث 

التعامل والتفاعل بني الأب�ين والطفل ت�سهم يف رفع معدلت اكت�ساب اللغة وحت�سني الظروف 

الباحث�ن  واأ�سار  والكالم،  اللغة  وجمالت  ميادين  يف  �سليمًا  من�اً  الطفل  يحقق  كي  املالئمة 

اإىل اأن اللجلجة Stuttering على �سبيل املثال ترجع اأ�سا�سًا اإىل خمتلف الظروف الجتماعية 

امل�سطربة التي يتعر�س لها الطفل اأثناء عملية التن�سئة الجتماعية ل�سيما الظروف الأ�رشية وما 

تت�سمنه من ت�ترات اأو �رشاعات، وخالفات بني الأب�ين، واأ�ساليب املعاملة ال�الدية التي قد 
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تت�سم “بالت�سلط اأو العقاب، اأو ا�سطراب العالقة بني ال�الدين، وكذلك بينهما وبني الطفل 274

ف�ساًل عن التفرقة يف املعاملة بني الأبناء” )ال�سخ�س، 1997، �س292(.

 وهذا ي�ؤكده جاجن�ا وكيل )Janjua & Kyle, 2002) فاإّن تاأخر الكالم، وبطاأه قد ي�سهم 

جيم�س�ن  وا�ستخل�س  الطفل،  مع  اأحدهما  اأو  الأب�ين  بني  التفاعل  اأ�ساليب  حدوثهما  يف 

)Jamieson, 1995) عدة حقائق من خالل مراجعة �ساملة للدرا�سات والبح�ث التي عنيت 
من  الفرتة  واأبنائهن يف  الأمهات  بني  والتفاعل  الت�ا�سل  تي�رش  التي  الأمهات  با�سرتاتيجيات 

1972 – 1974 ف�جد اأن من� الطفل اللغ�ي يعتمد وبدرجة كبرية على تركيز انتباهه على 

مبرونة  له  وال�سماح  بامل��س�ع،  املرتبطة  بال�ستجابات  واإمداده  بعناية،  خمتارة  م��س�عات 

لكي يق�م بدوره يف التفاعل وامل�ساركة ملدد زمنية تتدرج يف كل من: الط�ل، والت�ساع، 

اأ�سل�ب  والمتداد مع احلدب عليه، والرفق به، وت�سجيعه كلما اأجنز عماًل جيداً مما يعك�س 

ل  فاإنه  ال�سم  باأمهات  يتعلق  هذا  اأن  من  االرغم  الطفل،وعلى  مع  ال�الدية  املعاملة  يف  الأم 

الآباء  لدى  اللغة  ا�سطرابات  عالقة  وعن  الأطفال.  من  العاديني  اأمهات  عن  كثرياً  يختلف 

 (Lewis, Freebarin, واآخرون   ل�ي�س  اأجرى  الأبناء  لدى  اللغة  با�سطرابات  والأمهات 

)Hansen, Miscimarra, Tyenger & Taylor, 2007 درا�سة هدفت اإىل تق�سى املهارات 
اللغ�ية وا�سطرابات النطق والكالم ل �سيما ا�سطرابات ال�س�ت لدى اآباء واأمهات اأطفال 

العينة  �سملت  اإذ  نف�سه؛  بال�سطراب  اأبنائهم  باإ�سابة  هذا  وعالقة  لغ�ية  ا�سطرابات  لديهم 

 %15 ن�سبته  ما  لدى  ي�جد  اأنه  النطق  ت�سجيالت  واأفادت  و89اأما(،  اأبا   58( فرداً   147

من اأفراد العينة ا�سطرابات يف الأ�س�ات، واأن ما ن�سبته 8%من الآباء لديهم تكرار لأحرف 

اأقل قدرة على القراءة  وكلمات ولديهم ع�رش يف النطق، واأن معظم الآباء والأمهات كان�ا 

الأبناء  اأحد  اإ�سابة  احتمالت  اأن  اللغة، كما  اإمالئية و�سعف وا�سح يف  ولديهم �سع�بات 

با�سطرابات النطق والكالم لدى هذه الأ�رش تتزايد مبعدل من 1-9 وذلك لدى الأمهات، اأما 

معدل الحتمال لدى اأبناء الآباء الذين يعان�ن من هذا ال�سطراب فقد كان من 4-1.

 ومن الباحثني من ي�يل اأهمية خا�سة للع�امل وال�سمات ال�سخ�سية عند درا�سة ا�سطرابات 

النطق والكالم، على نح� ما اأظهرته نتائج الدرا�سات التي اأجريت ح�ل هذه املتغريات يف 

عالقتها بالكالم: فمثاًل “هناك تاأثري للعجز اللغ�ي، ول�سطرابات الكالم يف التزان النف�سي 

الرهاب  اأو  الآخرين،  مع  الت�ا�سل  قلق  انفعالت  العجز  اأو  ال�سعف  هذا  فيثري  لل�سخ�س 

الجتماعي، وجتنب امل�اقف الكالمية يف حميط اجتماعي ؛ بل قد ي�ؤدى ال�سعف، اأو العجز 

 (McInnes, Fung, Manassis,.”عن ا�ستخدام اللغة ال�سفهية اإىل انخفا�س الأداء الأكادميي

.(Fiksen baum & Tannock, 2004, p. 309

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

على  قدرته  وانخفا�س  ح�له،  من  مع  الناجح  الت�ا�سل  على  الفرد  قدرة  ا�سطراب  اإن   

م�اجهة امل�اقف التي تتطلب تفاعاًل اجتماعيًا ناجحًا، ووج�د ا�سطرابات يف نطقه وكالمه، 

اأو ا�سرت�ساله يف احلديث، واإ�سفاقه من تقييم الآخرين له تقييمًا �سلبيًا بناء على هذه الفكرة التي 

ك�نها ه� عن نف�سه على نح� غري واقعي ميثل �سببا مهمًا يف نف�ره من امل�اقف الجتماعية 

مما قد ي�سلمه اإىل تف�سيل العزلة، وال�حدة، والبعد عن النا�س مما يدخله يف التحليل الأخري اإىل 

ال�سع�ر  ن�بات من  فاإن هناك  القلق والكالم  العالقة بني  املفرغة.ويف جمال  دائرة الكتئاب 

التفاعل والت�ا�سل مع الآخرين ل �سيما  التي ت�ستدعى من الفرد  بالقلق تتزامن مع امل�اقف 

واآخرون  قام ج�لدمان  ال�سياق  تعتمد على احلديث والكالم، ويف هذا  التي  امل�اقف  تلك 

)Goldman, Hargreve, Hillman & Gress, 1996) بدرا�سة هدفت اإىل بحث العالقة 
بني ال�سغ�ط والقلق وال�سكاوى من الأعرا�س اجل�سدية لدى الإناث مع ا�سطرابات ا�ستخدام 

ال�س�ت، وتك�نت العينة من جمم�عتني الأوىل )ن = 27( من الإناث البالغات الالئي يعانني 

البالغات الالئي  17( من الإناث  من ا�سطرابات يف عقد الأحبال ال�س�تية، والثانية )ن = 

اأنه ت�جد فروق  النتائج  لي�س لديهن تاريخ مر�سي له �سلة با�سطرابات ال�س�ت،واأظهرت 

دالة بني املجم�عتني يف كافة املتغريات ل�سالح جمم�عة املري�سات.

ويف ال�سياق ذاته هدفت درا�سة ماهر وت�ر�سيان )Mahr & Torosian, 1999) اإىل درا�سة 

العالقة بني كل من: القلق والرهاب الجتماعي بالتلعثم لدى عينة ممن يعان�ن من التلعثم )ن 

= 22( ومقارنتهم مع جمم�عة �سابطة ل يعان�ن من هذا ال�سطراب )ن = 22(، واأظهرت 

النتائج اأن عينة املتلعثمني لديهم قلق اجتماعي و�سل�ك جتنبي اأعلى من املجم�عة ال�سابطة،واأن 

عينة املتلعثمني لديهم �سع�ر بالتعا�سة الجتماعية اأقل وجتنب اأقل وخماوف من التقييم ال�سلبي 

اأقل من املجم�عة ال�سابطة ولكن لديهم م�ؤ�رشات حمددة من الرهاب الجتماعي وم�ؤ�رشات 

الرهاب الجتماعي،  التي تعانى من  الرهاب من الأماكن املفت�حة مقارنة باملجم�عة  على 

وعم�ما قرر املتلعثم�ن اأن لديهم خماوف مرتبطة بالكالم كنمط اأوىل من املخاوف،واأظهرت 

النتائج اأن املتلعثمني ل يعان�ن من الرهاب الجتماعي ولكن بع�سا من ه�ؤلء رمبا يتجنب�ن 

ك�رن�يل  درا�سة  هدفت  اآخر  منحى  التلعثم.ويف  من  اخل�ف  ب�سبب  الجتماعية  امل�اقف 

ا�ست�رشاف  درا�سة  اإىل   (Cornwell, Johnson, Beoardi & Grillpn, 2006( واآخرين 

الكالم اأمام جماهري يف اإطار م�قف واقعي عملي وعالقته ب�سمة القلق الجتماعي والإ�سفاق 

الرجال،  من   21 الإناث،  من   24 منهم   )45 )ن=  الرا�سدين  من  عينة  لدى  التفاعل  من 

واأظهرت النتائج اأن �سمة القلق الجتماعي لها ارتباط وثيق بج�دة الكالم يف حني اأن القلق 

العام ك�سمة لي�س له هذه العالقة، كما اأثار اإدماج الفرد يف م�قف يتحدث فيه اإىل جمه�ر 
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اختالفا 276 يختلف  امل�اقف  تخيل  اأن  كما  عنيفة،  ج�سمية  فعل  ردود  مفاجئة  بطريق  حقيقي 

ج�هريا عن امل�اقف الفعلية احلقيقية يف اإثارة الرهاب الجتماعي ومن ثم ج�دة الكالم.

 ومن املتغريات التي تنبه لها الباحث�ن م�ؤخرا يف جمال ا�سطرابات الكالم ما يطلق عليه 

الفرد  م�اجهة  من  عقالنية  غري  خماوف  به  يق�سد  الذي   Speech phobia الكالم  رهاب 

لآخرين م�ستمعني حلديثه مما يع�ق قدرته على احلديث اجليد والت�ا�سل الفعال مع الآخرين؛ 

فاملتحدث اجليد يحتاج اإىل درجة من الثقة، والقدرة على م�اجهة اجلماهري، والتاأثري فيها، 

وهناك  التخرج،  عند  اأو  املدر�سة،  يف  �س�اء:  الآخرين  خماطبة  اإىل  يحتاج�ن  الب�رش  ومعظم 

بع�س املهن التي تتطلب من ال�سخ�س اأن يقف متحدثًا اأمام غريه وهناك من يح�سن م�اجهة 

نح�  على  بال�سطراب  ي�سعره  مما  ذلك  يح�سن  ل  من  وهناك  الكالم  خالل  من  الآخرين 

ال�سطراب  ي�ؤدى هذا  قد  بل  الآخرين،  مع  الت�ا�سل  على  قدرته  من  ي�سل حركته، ويحد 

اإىل انقطاع ال�سخ�س عن الدرا�سة اأو العمل لفرتات،فه�ؤلء الأ�سخا�س اإذا اأجربوا، اأو كان�ا 

اإن مل  ال�سديدين ل�سيما  العذاب والأمل  يعان�ن من  فاإنهم  الآخرين  اأمام  للحديث  م�سطرين 

 (Mahr & Torosian, 1999( يكن هناك مهرب من الكالم اأمام الآخرين، واأظهرت درا�سة

اأن من يعان�ن من التلعثم Stuttering لديهم خماوف مرتبطة بكالمهم، ويعان�ن من خ�ف 

مبالغ فيه من التقييم ال�سلبي من قبل الآخرين مما قد يقلل من مكانتهم،اأو ي�ؤدي اإىل انتزاع 

مزايا كانت لهم.

 (Tillfors, Furmark, Marteimsdottir & واآخرون  يتل  درا�سة  اأظهرت  كما   

)Fredrikson, 2002 اأن ما يت�قعه الفرد عن اأدائه يف خماطبة جمه�ر من امل�ستمعني،وانتظاره 
لدوره يف هذه امل�اجهة قد ي�ؤدى اإىل تغريات ف�سي�ل�جية وانفعالية على نح� ميكن قيا�سه من 

خالل ر�سم املخ، والتحاليل الطبية وم�ؤ�رشاتها الدالة على حدوث تغريات ع�سبية تدل على 

ت�تر، وقلق، وهذا ما اأكدت عليه- اأي�سًا- درا�سة )Cornwell et al, 2006) من اأنه ت�جد 

واآخرون  ه�فمان  وبحث  الكالم.  وج�دة  الجتماعي  القلق  بني  عك�سية  ارتباطية  عالقة 

اإىل وج�ه  ال�سل�ك،والنظر  )Hofman, Gerlach & Roth, 1997) ا�سطرابات كل من: 
الجتماعي  الرهاب  من  الفرعية  الأن�اع  بع�س  خالل  من  اجلماهري  خماطبة  اأثناء  امل�ستمعني 

وبحث مدى اإمكانية التنب�ؤ بالرهاب الجتماعي من خالل هذه املتغريات، و�سملت العينة 

24 �سخ�سا ممن يعان�ن من الرهاب الجتماعي عند احلديث كخطباء )املجم�عة التجريبية( 

واأظهرت  ال�سابطة(،  )املجم�عة  النمط من ال�سطرابات  يعان�ن من هذا  �سخ�سا ل  و25 

النتائج اأن الرهاب الجتماعي املعمم كان اأكرث ارتباطا بالقلق العام و�سل�ك جتنب النظر يف 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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اأكرث  التجريبية(  الرهاب الجتماعي )املجم�عة  يعان�ن من  عي�ن املخاطبني. كما كان من 

ت�ترا، وت�قفا عن الكالم ومي�سى وقت ط�يل قبل الدخ�ل يف مناق�سة اأو ا�سرت�سال يف احلديث 

مقارنة باملجم�عة ال�سابطة،وا�ستخل�س الباحث�ن اأن الرهاب الجتماعي مييل اإىل التح�ل اإىل 

ا�سطراب يف النتباه والتح�س�س من املهام التي تتطلب خطابا مع الآخرين. 

ومن ثم فامل�اقف الجتماعية التي تتطلب من ال�سخ�س اأن يتحدث يف جمع من الب�رشقد 

جتعله م�سفقًا من الظه�ر اأمام ح�سد من النا�س مبظهر فاقد القدرة على الكالم اأو التاأثري فيهم، 

– على �سكل اأ�رشار  – من وجهة نظره  ويخ�سى من تقييمهم ال�سلبي له مما قد ينعك�س يف 

ل�سيما اإن كان من بني امل�ستمعني من له مكانة م�ؤثرة على ال�سخ�س املتحدث، ومن هنا فقد 

ت�ؤدى اإثارة م�ساعر اخل�ف املباغتة اإىل ردود فعل لدى الإن�سان تت�سم بالقلق والرهبة التي قد 

يتم تعزيزها وفق �س�ابط وحمددات خمتلف ح�لها بني الباحثني لتتح�ل اإىل ا�سطراب يعانى 

منه ال�سخ�س، ومن هذه امل�اقف اإقحام ال�سخ�س يف م�قف اجتماعي يطلب منه اإلقاء كلمة 

اأمام ح�سد من النا�س مما يحفز الن�احي الع�سبية النف�سية اجل�سمية Neurophysiologic على 

نح� فارق لدى من يعان�ن من الرهاب الجتماعي،وترتاوح امل�ؤ�رشات الف�سي�ل�جية امل�ساحبة 

للقلق من اإلقاء كلمة يف ح�سد من النا�س ما بني تزايد يف معدل �رشبات القلب، وازدياد يف 

معدل ا�ستجابة اجللد اجللفانية مروراً بخلل يف �سغط الدم وانتهاء بالغثيان،والدوار، والرغبة 

اجلاحمة يف الهرب،ومن هنا يرى )Bogels & Mansell, 2004) اأن �سبب حدوث الرهاب 

التحريف يف  ه�  الآخرين  مع  الكالمي  الت�ا�سل  من  رهاب  من  عنه  ينتج  وما  الجتماعي 

حتديد اأ�سباب امل�سكالت مما ي�ؤدى اإىل ارتفاع معدل القلق الجتماعي، ومع ارتفاع معدل 

القلق الجتماعي مييل ال�سخ�س اإىل اإظهار حتيزات �سلبية اجتماعية يف جتهيز الإ�سارات التي 

النتباه  يف  حتيز  فيحدث  اإدراكيًا  منحنًى  تاأخذ  الإ�سارات  ال�سلبي،وهذه  التقييم  على  تدل 

�سلبية  تف�سريات  من  عنها  ينتج  وما  الداخلية،  الف�سي�ل�جية  بالإ�سارات  املفرط  والهتمام 

لالأحداث الجتماعية وامل�اقف الجتماعية عم�ما.

 (Yairi, Ambrose, يايرا واآخرون  اأجرى  النطق والكالم  با�سطرابات  التنب�ؤ  ويف جمال 

التنب�ؤ  على  القادرة  الع�امل  درا�سة  اإىل  درا�سة هدفت   (Paden & Throaneburg, 1996
اأطفال  من  لعينة  ط�لية  درا�سة  خالل  من  تال�سيه  اأو  الأطفال  لدى  التلعثم  بقاء  من:  بكل 

املدر�سة البتدائية عددهم 100 طالب يعان�ن من التلعثم على مدار ال�سن�ات ال�سابقة، ومتت 

مقارنتهم بعينة اأخرى من نف�س ال�سن وال�سف الدرا�سي ولكن ل يعان�ن من التلعثم عددهم 

من  32 طفال  لعدد  النتائج حدوث حت�سن  ال�سابطة،واأظهرت  املجم�عة  ميثل�ن  45 طفال 
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32 طفال حدث لهم 278 التلعثم، واأن  34 طفال يعان�ن من  املجم�عة التجريبية يف حني بقي 

حت�سن مبكر و�رشيع،كما وجدت فروق دالة بني املجم�عتني يف كل من:الطالقة وال�سمات 

مبكر،كما  اأو  تدريجي  حت�سن  لهم  حدث  من  ل�سالح  ال�سف�ية  واملهارات  للكالم  ال�س�تية 

ال�سابق  الكالم  مظاهر  كافة  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجم�عتني  بني  دالة  فروق  وجدت 

ذكرها ل�سالح املجم�عة ال�سابطة، واأن الع�امل املنبئة بالتلعثم وبقائه مالزما لل�سخ�س تتمثل 

يف:متى بداأ التلعثم، وعالقة الطفل ب�الديه ومعاملتهما له، وما قدم من عالج مبكر، ومدى 

تقبل املحيطني له. 

مما �سبق ميكن ا�ستخال�س عدة نقاط مهمة هي

من  بها  يتعلق  وما  والكالم  النطق  با�سطرابات  يتعلق  فيما  قليلة  العربية  الدرا�سات  اأن   -1

ال�سمات ال�سخ�سية.

2- اأن الدرا�سات التي عر�ست اأظهرت وج�د عالقات ارتباطية بني الع�امل اأو املتغريات 

ال�سخ�سية )�سيقا اأو ات�ساعًا( مع ا�سطرابات النطق والكالم.

املنفردة كالقلق  الع�امل  ال�سخ�سية يف عدد حمدود من  املتغريات  اأو  الع�امل  3-  ح�رشت 

وال�سغط النف�سي كما يف درا�سة ج�لدمان واآخرون )Goldman et al., 1996) اأو الرهاب 

الكتئاب  )Tillfors et al., 2002) وظل  واآخرين  ف�ر�س  تيل  الجتماعي كما يف درا�سة 

على  الباحثني  معظم  اهتمام  عن  بعيدين  جمتمعني  ال�الدية  واملعاملة  الكالم  ورهاب  والقلق 

الرغم من اأن الأطر النظرية ت��سح ما لهذه املتغريات من دور م�سارك يف عالج هذه امل�سكلة 

اأو تفاقمها.

ق�رشت  اإذ  متكامل  �سبه  اأو  متكامل  نح�  على  الكالم  با�سطرابات  الدرا�سات  تعن  مل   -4

جه�دها على ن�ع واحد من هذه ال�سطرابات اأو على ن�عني على الأكرث، وظلت اأن�اع 

 (Goldman et al., 1996( اأخرى ل تقل اأهمية بعيدة عن الهتمام فمثاًل درا�سة ج�لدمان

اقت�رشت على ا�سطرابات ال�س�ت.

يعتمد على و�سائل متعددة فقد اعتمدت  الكالم كان  5- ويف جمال ت�سخي�س ا�سطرابات 

اأو   ،)1997 )ال�سخ�س،  الأمر  بهذا  للقيام  العليا  الدرا�سات  على طالب  الدرا�سات  بع�س 

التقارير الذاتية التي يقدمها من يعانى من هذه ال�سطرابات اأو املقابالت الفردية التي يجريها 

م�اقع  اأو عرب   (Snowling et al., 2006( النف�س  علم  متهيديًا يف  مقرراً  يدر�س�ن  طالب 

)Allard, & Williams, 2008) ومل ت�سع الدرا�سات يف العتبار عند  الإنرتنت التفاعلية 

ت�سخي�س ا�سطرابات النطق والكالم لدى عينات من طالب املدار�س التقارير التي يقدمها 

املعلم املقيم مع الطالب يف ال�سف الدرا�سي الذي ي�جد فيه الطالب ويتفاعل معه ملدة ف�سل 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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درا�سي كامل ورمبا ف�سلني كاملني ل يقل اأي منهما عن 16 اأ�سب�عًا اإذ ل ت�جد درا�سة واحدة 

عنيت باأخذ هذا الإجراء بعني العتبار.

م�صكلة الدرا�صة

بن�عيها:الكتابي  اللغ�ية  الت�ا�سلية  الكفاية  من  قدر  ت�افر  يتطلب  الب�رش  بني  الت�ا�سل 

الدرا�سيتني:البتدائية  املرحلتني  الكتابة.ومير طالب  ا�ستخداما من  اأكرث  والكالمي،والكالم 

واملراهقة  املتاأخرة  الطف�لة  مرحلتا  هما:  متمايزتني  منائيتني  مبرحلتني  واملت��سطة 

باملدر�سة  الآخرين  مع  الت�ا�سل  ملهارات  املرحلتني  هاتني  يف  الطالب  املبكرة،ويحتاج 

وخارجها وي�ؤدي الق�س�ر يف النطق والكالم اإىل احلد من مقدرة الطالب على حتقيق حاجاته 

النف�سية والجتماعية يف التفاعل الجتماعي الناجح، وت�سهم بع�س خ�سائ�س ال�سخ�سية يف 

ال�سخ�سية وحمدداتها. ومن هذه اخل�سائ�س  التغلب عليها ح�سب ن�ع  اأو  تكري�س امل�سكلة 

 )Mahr & Terosian, بالكالم  املرتبطة  امل�اقف  جتنب  من  عنه  ينتج  وما  الكالم  رهاب 

الأم  جانب  من  ال�الدية  واملعاملة   (Goldman et al., 1996( والكتئاب  والقلق   1999(
اأثناء  احلايل  الباحث  لحظ  وقد   .(Jamieson, 1995( ال�الدي  –الرف�س  القب�ل  ببعديها 

قيامه بالإ�رشاف واملتابعة لطالب التدريب امليداين للمر�سدين الطالبيني مبدار�س حمافظة بي�سة 

على مدار خم�سة اأع�ام اأن ن�سبة ل ي�ستهان بها من الطالب باملرحلتني: البتدائية واملت��سطة 

اخل�ف  مظاهر  ال�سطرابات  هذه  وي�ساحب  والكالم،  النطق  يف  ا�سطرابات  من  يعان�ن 

والقلق والرهبة. ونظرا للق�س�ر ال�ا�سح يف اإعداد بع�س معلمي املرحلتني فيما يتعلق بالتعامل 

مع امل�سكالت ال�سل�كية والنف�سية للطالب فاإن الباحث لحظ غياب القدرة على ت�سخي�س 

ا�سطرابات النطق والكالم من جانب املعلم ناهيك عن قدرته على ت�جيه واإر�ساد وعالج 

تلك ال�سطرابات، بل اإن بع�س املعلمني عن غري ق�سد ي�سهم باأ�سل�ب خطاأ يف التعامل مع 

الب�ادر الأوىل ل�سطرابات النطق والكالم مما ي�سهم يف تفاقم امل�سكلة وتعقدها.

النطق  ا�سطرابات  بني  العالقة  درا�سة  يف  تتمثل  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  فاإن  هنا  ومن 

والكالم وبع�س خ�سائ�س ال�سخ�سية، والفروق بني طالب املرحلة البتدائية واملت��سطة يف 

تلك ال�سطرابات، ثم بحث مدى اإمكانية التنب�ؤ با�سطرابات النطق والكالم من خالل تلك 

اخل�سائ�س ال�سخ�سية.

اأهداف الدرا�صة

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
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طالب 280 لدى  ال�سخ�سية  �سمات  ببع�س  وعالقتها  والكالم  النطق  ا�سطرابات  درا�سة   -1

املرحلتني البتدائية واملت��سطة وذلك لأول مرة - يف حدود علم الباحث – يف هذه املنطقة 

من مناطق اململكة العربية ال�سع�دية.

2- درا�سة الفروق بني طالب املرحلتني البتدائية واملت��سطة الذك�ر يف  ا�سطرابات النطق 

من  بها  يرتبط  وما  الكالمية  ال�سطرابات  لت�سخي�س هذه  اأ�س�س  ب��سع  ي�سمح  مبا  والكالم 

خ�سائ�س �سخ�سية.

3- درا�سة مدى اإمكانية التنب�ؤ با�سطرابات الكالم من خالل املتغريات م��س�ع الهتمام 

يف الدرا�سة احلالية وحتديد اأهم املتغريات القادرة على التنب�ؤ ل�ستباق وق�ع ال�سطراب متى 

كان ذلك ممكنا لتحقيق ال�قاية التي هي اأحد اأهداف ال�سحة النف�سية.

فرو�ض الدرا�صة

تتمثل يف:

وكل  والكالم  النطق  ا�سطرابات  بني  دالة  ارتباطية  عالقات  ت�جد  الأول:  الفر�س   -1

البتدائية  املرحلتني  طالب  لدى  الكالم  ورهاب  والكتئاب  والقلق  ال�الدية  املعاملة  من 

واملت��سطة.

2- الفر�س الثاين: ل ت�جد فروق دالة بني طالب املرحلة البتدائية وطالب املرحلة املت��سطة 

يف ا�سطرابات النطق والكالم.

الكالم يف  ال�الدية والقلق والكتئاب ورهاب  املعاملة  ي�سهم كل من  الثالث:  الفر�س   -3

التنب�ؤ با�سطرابات النطق والكالم لدى طالب املرحلتني البتدائية واملت��سطة.

اأهمية الدرا�صة

1- تعنى الدرا�سة احلالية بفئة من فئات ذوى الحتياجات اخلا�سة وهي فئة ذوي ا�سطرابات 

النطق والكالم وال�سمات ال�سخ�سية املرتبطة بهذه ال�سطرابات لأول مرة - يف حدود علم 

الباحث - يف هذه املنطقة من مناطق اململكة.

2-  تعنى الدرا�سة احلالية ببحث ا�سطرابات النطق والكالم يف �س�ء ت�سنيف ثالثي دلت 

البح�ث على اأهميته عند الت�سدي لدرا�سة هذه ال�سطرابات، كما مت بحث هذه ال�سطرابات 

من خالل تكامل بني مناحي بحثية متعددة هي: ال��سفي املقارن والتنب�ؤي.

اإحداث  ال�سخ�سية و�سماتها ودورها يف  متغريات  العتبار  بعني  احلالية  الدرا�سة  تاأخذ   -2

ا�سطرابات النطق والكالم.

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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281

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

حدود الدرا�صة

البتدائية  باملرحلتني  فقط  الذك�ر  الطالب  من  عينة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رشت 

واملت��سطة بعدد من مدار�س حمافظة بي�سة مبنطقة ع�سري جن�ب اململكة العربية ال�سع�دية يف 

الفرتة من 9-10-2008 م وحتى 20-3-2009م وتلك حدود مكانية وب�رشية وزمانية 

الإح�سائي  اإل على جمتمعها  تعميمها  احلالية ل ميكن  الدرا�سة  امل�ستخل�سة من  النتائج  جتعل 

واملجتمعات املماثلة لها. 

م�صطلحات الدرا�صة 

ا�صطرابات النطق Articulation Disorders: يق�سد بها فقدان ال�سخ�س القدرة على ممار�سة 

الكالم ب�س�رة طبيعية تتنا�سب مع عمره الزمني ويتمثل ذلك يف �سع�بة نطق الأ�س�ات، اأو 

تركيب الأ�س�ات مع بع�سها لتك�ن كلمات مفه�مة، اأو تركيب الكلمات يف �س�رة جمل 

التعريف  الت�ا�سل مع الآخرين وهذا  اأو ا�ستخدام الكالم ب�س�رة فاعلة يف عملية  مفه�مة، 

اخت�رش ا�سطرابات الكالم يف ا�سطرابات النطق،ولذا فاإن الباحث يرى اأن ا�سطرابات النطق 

اإنتاج الأ�س�ات واإخراج  القيام بعملية  التي ي�اجهها ال�سخ�س عند  حتديدا هي ال�سع�بات 

على  قدرته  يع�ق  مما  اإ�سافة  اأو  ت�س�يه،  اأو  اإبدال،  اأو  حذف،  هيئة  على  فتظهر  الكلمات 

الت�ا�سل الفعال مع الآخرين.

تت�سمن  والتي  الكالم  اإنتاج  ا�سطرابات  هي   :Speech Disorders الكالم  ا�صطرابات 

 Stuttering والطالقة  الكالم،  وا�سطرابات  ال�س�ت،  وا�سطرابات  النطق،  ا�سطرابات 

)ال�سخ�س 1997، �س345(، وهناك من يرى اأن ا�سطرابات اللغة ت�سري اإىل “ال�سطرابات 

املتعلقة با�ستقبال اللغة )فهمها( اأو التعبري بها، ومن ثم ال�سطرابات املت�سلة بالتتابع اللغ�ي”.

)ي��سف، 1991: 171(، وا�سطرابات الكالم ت�سري اإىل م�ساكل يف جمال الت�سالت وما 

يت�سل بها من اأم�ر تتعلق بالنطق والتعبري ال�سف�ي. )Hamaguchi, 1995). ويرى الباحث 

اأن ا�سطرابات الكالم هي:وج�د خلل يف كالم ال�سخ�س وحديثه يحد من الت�ا�سل اجليد 

مع الآخرين يف امل�اقف التي تتطلب كالما �سف�يا مما يجعل ال�سخ�س امل�سطرب كالميا ي�سعر 

باحلرج وال�سيق والإ�سفاق من تلك امل�اقف مما يدفعه اإىل جتنبها.

الكتئاب Depression: يرى بيك يف غريب )1993، �س52( اأن الكتئاب حالة تت�سمن 

الذات  عن  �سالب  ومفه�م  والالمبالة  وبال�حدة  باحلزن  م�ساعر  وج�د  مثل  املزاج  “تغري 
متزامن اأو م�ساحب لت�بيخ الذات وحتقريها ول�مها ورغبات يف عقاب الذات مع الرغبة يف 

الهروب والختفاء وامل�ت وتغريات يف الن�ساط كما تبدو يف �سع�بة الن�م، و�سع�بة الأكل، 
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وتغريات يف م�ست�ى الن�ساط و يف نق�س اأو زيادة يف الن�ساط، ويرى الباحث اأن الكتئاب 282

بالأ�سى  وال�سع�ر  احلزن  انفعالت  ب�سيطرة  يت�سم  لل�سخ�س  املزاجية  احلالة  “اعتالل يف  ه� 

اأو الندم على ما م�سى ونق�س حاد يف درجة ال�ستمتاع باحلياة ذاتها مع انخفا�س الكفاءة 

العقلية والبدنية تظهر من خالل جتنب القيام ب�سل�كيات كانت حمببة فيما م�سى وت�ستمر هذه 

احلالة غالبا ملدة زمنية لي�ست ق�سرية. 

القلــق Anxiety: ه� انفعال غري �سار، و�سع�ر مكدر ب�سبب ت�قع تهديد م�سح�ب مب�ساعر 

ال�سك والإ�سفاق لي�س لها ما يربرها من الناحية امل��س�عية ومعتقدات حمرفة بال اأ�سا�س منطقي 

تبنى عليه، وي�ساحبه م�ؤ�رشات ف�سي�ل�جية من قبيل العرق الغزير و �سح�ب ال�جه والتململ، 

وال�سيق، والرغبة يف الهرب على نح� يحد من قدرة الفرد على الت�ا�سل مع الآخرين ومن 

يف  القلق  اأن  احلايل  الباحث  ويرى   .)1994 اخلالق،  )عبد  بحياته  ال�ستمتاع  على  قدرته 

الدرا�سة احلالية يق�سد به �سع�ر بالت�تر وال�سيق ينتاب الفرد بال مقدمات ت�ساحبه ا�ستجابات 

ف�سي�ل�جية و�سل�كية قد تدفع بالفرد ملحاولة الهرب من امل�قف اأو جتنبه ابتداء مما ينعك�س 

�سلبا على درجة �سع�ره بالراحة والتمتع باحلياة على النح� الذي كان ي�سعر به يف ال�سابق.

اأو  اأنه خماوف غري عقالنية مرتبطة باحلديث  الباحث  Speech phobia: يرى  رهاب الكالم 

بنق�س  ويعتقد  لكين�نته،  مهدد  الكالمي  امل�قف  اأن  ال�سخ�س  فريى  الآخرين  اأمام  الكالم 

قدرته على التاأثري فيمن ي�ستمع�ن اإليه وي�ؤثر كل ذلك يف قدرته على الكالم ومدى كفاءته 

وقد يدفعه هذا اإىل جتنب امل�اقف التي يت�قع اأن يجرب فيها على الكالم.

املعاملة الوالدية Parental styles: هي الطرق وال�سرتاتيجيات التي يتبعها ال�الدان اأو من 

يق�م مقامهما يف اأغلب امل�اقف يف التعامل مع الأبناء من اأق�ال واأفعال تعك�س معتقداتهم 

وقناعاتهم واجتاهاتهم فيما يتعلق برتبية وتهذيب الأبناء” )اإبراهيم،2008، �س80(.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

عينـة الدرا�صة

تك�نت العينة من 726 طالبًا من عدد من مدار�س مدينة بي�سة باملنطقة اجلن�بية بال�سع�دية: 

منهم 354 طالبًا من طالب ال�سف ال�ساد�س البتدائي تراوحت اأعمارهم مابني 11.32،و 

12.49 �سنة مبت��سط عمر زمني مقداره 12.03 وانحراف معياري مقداره 1.89، و372 

طالبًا من طالب ال�سف الثالث املت��سط تراوحت اأعمارهم ما بني 15.00 �سنة و 16.44 

�سنة مبت��سط عمر زمني مقداره 15.88 �سنة وانحراف معياري مقداره 2.04.

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اأدوات الدرا�صة

1- قائمة مالحظة ا�سطرابات النطق والكالم من اإعداد الباحث )اإبراهيم، 2008( هي 

قائمة مك�نة من 25 عبارة م�زعة على ثالثة اأبعاد فرعية، ومت حتديد هذه الأبعاد بناء على 

الت�جه النظري الذي تبناه الباحث والذي �سبق عر�سه يف اأثناء مقدمة الدرا�سة احلالية واإطارها 

النظري، وهذه الأبعاد، وعباراتها م�زعة على النح� الآتي يف �س�رتها النهائية: ا�سطرابات 

عبارات،   7 الطالقة  وا�سطرابات  عبارات،   8 النطق  وا�سطرابات  عبارات،  ال�س�ت10 

وتقدم القائمة للمالِحظ ليحدد درجة انطباق العبارة على املالَحظ من خالل ثالثة اختيارات 

هي “كثرياً، اأحيانًا، نادراً”، ويعطى لكل اختيار درجة وفق التقدير التايل )3،2،1(، وبذلك 

تك�ن اأعلى درجة هي 25 × 3 = 75 تدل على اأعلى درجة من مهارات النطق والكالم، 

واأدنى درجة 25 تدل على اأدنى درجة من مهارات النطق والكالم، ومت التحقق من ال�سدق 

وعلم  الرتبية  بق�سمي:  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  املحكمني  من  عدد  على  القائمة  بعر�س 

النف�ض واملناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية جامعة امللك خالد بال�سع�دية، الذين ي�رشف�ن 

على طالب الرتبية امليدانية يف املدار�س البتدائية واملت��سطة، و مت تعديل بع�س العبارات بناء 

كلها يف  تك�ن  بحيث  املفردات  طريقة عر�ض  املحكمني، وعّدلت  بع�س  مالحظات  على 

الجتاه امل�جب بدًل من اأن يك�ن بع�سها يف الجتاه ال�سالب تي�سريا على املالِحظني للطالب، 

وملزيد من ال�سبط مت اتباع الإجراء الآتي: قام الباحث احلايل ومدر�س اللغة العربية وامل�رشف 

البتدائي )ن = 50(، وقام  ال�ساد�س  ال�سف  طالب  من  مبالحظة عينة  امليدانية  الرتبية  على 

الثالثة مبالحظة كل طالب يف اأثناء حديثه وكل مالِحظ اأعد نفرًدا ا�ستمارة عن كل طالب ثم 

ححت ال�ستمارات وح�سب لكل طالب ثالث درجات، ثم ح�سب معامل الرتباط بني  �سُ

هذه التقديرات فكان معامل الرتباط بني درجات املحكمني الثالثة يرتاوح ما بني 0.79 

خالل  من  للقائمة  الداخلي  التما�سك  من  التحقق  عالية، ومت  دللة  ذو  معامل  وه�   0.96

ح�ساب معامالت الرتباط بني الدرجات على الأبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية واجلدول 

رقم )1( يو�ضح ما مت الت��سل اإليه من نتائج.

اجلدول رقم )1(

قيم معامالت ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية على قائمة مالحظة 

ا�صطرابات النطق والكالم

معامل االرتباطالبعدم

0.69**ا�سطرابات ال�سوت1

0.75**ا�سطرابات النطق2

0.89**ا�سطرابات الطالقة3

ن= 200 ** دال عند م�ستوى اأكرب من  0.001



20
11

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

284
من اجلدول ال�سابق يتبني اأن القائمة تتمتع بالتما�سك الداخلي فجميع معامالت الرتباط 

التحليل  من خالل  ال�سدق  من  التحقق  مت  كما   0.001 من  اأكرب  م�ست�ى  عند  دللة  ذات 

الأ�سا�سية  املك�نات  بطريقة   Exploratory Factor Analysis ال�ستك�سايف  العاملي 

اإىل وج�د  الت��سل  Varimax مت  املتعامد  والتدوير   ،Principal Component Analysis
83.68% من التباين الكلي: العامل الأول=%60.4،  ثالثة ع�امل تف�رش جمتمعة ما ن�سبته 

والعامل الثاين =12.19%، والعامل الثالث=11.08%( وكانت الت�سبعات الدالة وفق حمك 

جليف�رد )±0.3( ترتاوح مابني 0.64 و 0.85 وميثل العامل الأول: �سالمة نطق الأ�س�ات 

الكالمي،  بامل�قف  وعالقته  ال�س�ت  الثاين:نغمات  والعامل  للم�قف،  ال�س�ت  ومنا�سبة 

والعامل الثالث: الطالقة يف الكالم والثقة بالنف�س.ومت التحقق من الثبات من خالل ح�ساب 

معامل األفا كرونباخ لالأبعاد الفرعية، والدرجة الكلية فكانت ترتاوح قيمه ما بني 0.67 و 

0.79 وهي قيم تدل على ثبات مرتفع للقائمة، كما مت ح�ساب معامل الرتباط بني ن�سفي 

القائمة فكان معامل الرتباط بعد الت�سحيح مبعادلة �سبريمان –براون =0.92 وه� معامل 

دال عند م�ست�ى اأكرب من 0.01كما مت ح�ساب الثبات من خالل اإعادة التطبيق على عينة 

مك�نة من 200 طالب من طالب املرحلتني: البتدائية واملت��سطة بفا�سل زمني مقداره 3 

اأ�سابيع فكان معامل الرتباط بني درجات الطالب بعد ا�ستبعاد من تخلف�ا عن التطبيق الثاين 

)ن=184( ه� 0.88 وه� معامل دال عند م�ست�ى اأكرب من 0.001

 )2008 )اإبراهيم،  الباحث  اإعداد  من  واملراهقني  لالأطفال  ك�سمة  العام  القلق  اختبار   -2

متامًا،  تنطبق  رباعي  مدرج  خالل  من  عنها  يجاب  عبارة  ع�رشين  من  يتك�ن  اختبار  وه� 

تنطبق اأحيانًا، ل تنطبق غالبًا، ل تنطبق نهائيًا، واأعد الختبار لينا�سب كاًل من مرحلة الطف�لة 

املتاأخرة واملراهقة املبكرة وال��سطى،  ومت حتديد اأبعاد الختبار من خالل ا�ستقراء كل من: 

الأطر النظرية التي تناولت القلق بالدرا�سة، والختبارات واملقايي�س التي عنيت بقيا�س القلق 

)كا�ستانيدا وكاندل�س، 1987؛ عبد اخلالق،1994( على �سبيل املثال، وما جاء يف الدليل 

 (DSM IV, الرابعة  النف�سية والعقلية الأمريكي يف ن�سخته  لت�سخي�س الأمرا�س  الإح�سائي 

)1994، والتي جاءت يف الأبعاد التالية:م�ؤ�رشات ف�سي�ل�جية، والرغبة يف الهروب، وجتنب 
امل�اقف، و�سع�بات يف الن�م، واحلديث مع الذات، وال�سيق والكدر وفقدان ال�سع�ر باملتعة. 

ح�ساب  خالل  من  �سدقه  من  التحقق  ال�سابقة،ومت  الأبعاد  على  م�زعة  العبارات  و�سياغة 

ال�سدق التجريبي فتم ح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عينة التقنني )ن = 200( على 

الختبار احلايل ودرجاتهم على اختبار القلق العام من اإعداد )كا�ستانيدا و كاندل�س، 1987( 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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0.01، ومت  اأكرب من  دال عند م�ست�ى  0.79 وه� معامل  ي�ساوي  الرتباط  فكان معامل 

التحقق من التما�سك الداخلي لالختبار من خالل ح�ساب معامالت ارتباط درجات عينة 

اإليه من  التقنني على كل مفردة مع الدرجة الكلية واجلدول رقم )2( ي��سح ما مت الت��سل 

نتائج.

اجلدول رقم )2(

قيم معامالت الرتباط بني كل عبارة واملجموع الكلي على اختبار القلق

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطم

1**0.766**0.8211**0.7616**0.75

2**0،777**0.7712**0.817**0.73

3**0.718**0.7313**0.7918**0.81

4**0.769**0.7814**0.7719**0.77

0.78**0.8320**0.815**0.7810د5

ن=200       ** دال عند م�ستوى اأكرب من 0.001

من اجلدول ال�سابق يتبني اأن جميع قيم معامالت الرتباط ذات دللة عند م�ست�ى اأكرب 

من 0.001 اأي اأن الختبار يتمتع بدرجة عالية من الت�ساق الداخلي0.01، كما مت التحقق 

من الثبات من خالل ح�ساب معامل الرتباط بني جزئي الختبار فكان معامل الرتباط بني 

ن�سفي الختبار بعد الت�سحيح مبعادلة �سبريمان- براون ي�ساوي 0.83 وه� معامل دال عند 

م�ست�ى اأكرب من 0.01، كما مت ح�ساب معامل الرتباط بني درجات عينة التقنني يف مرتي 

الثاين )ن  التطبيق  ا�ستبعاد من تخلف�ا عن  اأ�سابيع،وبعد  بفا�سل زمني مقداره ثالثة  التطبيق 

النهائية =184( ُوِجَد اأّن معامل الرتباط ي�ساوي0.79 وه� معامل ذو دللة اإح�سائية عند 

األفا كرونباخ لالختبار ككل فكان =0.87  0.01، كما ح�سب معامل  اأكرب من  م�ست�ى 

وه� معامل يدل على ثبات مرتفع.

 )2008 )اإبراهيم،  الباحث  اإعداد  من  واملراهقني  لالأطفال  الكالم  رهاب  اختبار   -3

اأربعة  20 عبارة كلها يف الجتاه امل�جب يجاب عنها ب�احد من  وه� اختبار ي�ستمل على 

ح�ل  العبارات  وتدور  نهائيًا  تنطبق  ل  نادراً،  تنطبق  غالبًا،  تنطبق  متامًا،  تنطبق  اختيارات 

خم�سة اأبعاد بناء على حتليل كل من: نتائج الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري، وما جاء يف 

 (DSM IV, الدليل الإح�سائي الأمريكي لال�سطرابات النف�سية والعقلية يف ن�سخته الرابعة

)19940، وهذه الأبعاد تتعلق مبا ي�سعر به الفرد عندما ي�اجه م�قفًا يطلب منه فيه الكالم من 
التتجنب  و�سل�ك  الهروب،  الرغبة يف  ممثلة يف  �سل�كية  و  وانفعالية  ف�سي�ل�جية،  م�ؤ�رشات 

لهذه امل�اقف، ومعتقدات ل عقالنية حمرفة. وت�سري اأق�سى درجة )4 × 20( = 80 اإىل اأعلى 

درجة من الرهاب عند الكالم، وت�سري الدرجة الدنيا )1 × 20( = 20 اإىل التحرر من رهاب 
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الكالم، و مت التحقق من �سدق الختبار من خالل: �سدق املحكمني فعر�ست القائمة على 286

امللك  الرتبية  يف جامعة  النف�س بكلية  الرتبية وعلم  بق�سم  التدري�س  اأع�ساء هيئة  خم�سة من 

اأيّة عبارة وفق هذا  خالد واأبقى على العبارات التي حظيت بن�سبة اتفاق 85 % ومل حتذف 

فتم  لالختبار  الداخلي  الت�ساق  من  التحقق  ومت  العبارات،  بع�س  �سياغة  وعّدلت  املحك، 

ح�ساب معامل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية لالختبار واجلدول رقم )3( ي��سح ما مت 

الت��سل اإليه من نتائج

اجلدول رقم )3(

قيم معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة مع الدرجة

الكلية على اختبار رهاب الكالم

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطم

1**0.596**0.7211**0.6616**0.67

2**0.647**0.8112**0.7517**0.79

3**0.618**0.6413**0.7218**0.65

4**0.659**0.7814**0.7119**0.8

5**0.7810**0.6615**0.7720**0.67

ن= 200 ** دال عند م�ستوى اأكرب من  0.001

من اجلدول ال�سابق يتبني اأن جميع قيم معامالت الرتباط ذات دللة عند م�ست�ى اأكرب 

من 0.000، كما مت ح�ساب معامل الرتباط بني درجات عينة التقنني على الختبار احلايل 

 Liebowitz Social Anxiety Scale الجتماعي  للقلق  ليبفتز  مقيا�س  على  ودرجاتهم 

LSAS وه� مقيا�س و�سعه “ليبفتز” لقيا�س القلق الذي ينتاب الفرد يف امل�اقف ذات الطابع 
الجتماعي وترجمه وقننه يف البيئة العربية اإبراهيم )2008( فكان معامل الرتباط ي�ساوي 

0.84 وه� معامل دال عند م�ست�ى اأكرب من 0.01، كما مت التحقق من الثبات من خالل 

طريقة اإعادة التطبيق بفا�سل زمني مقداره 3 اأ�سابيع وكان معامل الرتباط بني درجات عينة 

التقنني يف مرتي التطبيق ي�ساوي 0.89 وه� معامل دال عند م�ست�ى اأكرب من 0.001، كما 

مت ح�ساب معامل الرتباط بني جزئي الختبار فكان بعد الت�سحيح مبعادلة �سبريمان براون 

ي�ساوي 0.85 وه� معامل ذو دللة عند م�ست�ى اأكرب من 0.001. 

4- مقيا�س الكتئاب ال�س�رة )د( لل�سغار )CDI) من اإعداد ماريا ك�فاك�س، واأعده للعربية 

غريب )1988( وا�ستعني يف الدرا�سة احلالية بالن�سخة العربية الف�سيحة. ويف درا�سة م�ستقلة 

لغريب تبني اأن هناك قدراً كافيًا من التكاف�ؤ بني ال�س�رة العامية وال�س�رة الف�سحى للمقيا�س،و 

من  جمم�عة   27 من  تتك�ن  التي  الف�سحى  بال�س�رة  احلالية  الدرا�سة  يف  الباحث  ا�ستعان 

العبارات تقيم وج�د اأعرا�س الكتئاب وتتك�ن كل جمم�عة من ثالث عبارات تتدرج من 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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�سفر – 2 يف اجتاه زيادة العر�س وترتاوح الدرجة على املقيا�س بني �سفر، 54، و فيما يتعلق 

متتعه  نطاق وا�سع يف م�رش، والإمارات وتبني  املقيا�س على  ا�ستخدم  فقد  والثبات  بال�سدق 

مب�ؤ�رشات �سدق جيدة فقد ثبت �سدقه تالزميًا مع كل من: القلق، و�س�رة اأخرى من مقيا�س 

الكتئاب BDI غريب عبد الفتاح )1995(، اأما الثبات فتم التحقق منه من خالل عدة طرق 

�س�اء يف م�رش، اأو الإمارات منها: اإعادة التطبيق، والت�ساق الداخلي، ومعامل األفا )غريب، 

1988، �س16(.وكانت النتائج ت�ؤكد متتع املقيا�س مبعدلت ثبات مرتفعة. وقام الباحث 

احلايل بح�ساب ال�سدق التجريبي للمقيا�س من خالل ح�ساب معامالت الرتباط بني درجات 

اإبراهيم ال�سافعي  اإعداد  التقنني )ن=200( على املقيا�س احلايل ومقيا�س الكتئاب من  عينة 

)2008( فكان معامل الرتباط =0.74 وه� معامل دال عند م�ست�ى اأكرب من 0.001، 

وبعد  اأ�سابيع   3 مقداره  زمني  بفا�سل  التطبيق  اإعادة  خالل  من  الثبات  من  التحقق  مت  كما 

ا�ستبعاد من تخلف�ا عن التطبيق الثاين )ن النهائية=184( كان معامل الرتباط بني درجات 

الطالب يف مرتي التطبيق ه� 0.8 وه� معامل دال عند م�ست�ى اأكرب من 0.001.

5- ا�ستبيانة املعاملة ال�الدية لالأطفال:القب�ل- الرف�س ال�الدي Scale Parental Styles من 

اإعداد Ronner ومن تقنني �سالمة )1988( وه� اختبار يعتمد على التقرير الذاتي ويهدف 

اإىل التقدير الكمي ملدى ما يدركه الأطفال من قب�ل،اأو رف�س من قبل والديهم،اأو من يق�م 

–املحبة  الدفء  هي:  فرعية  اأبعاد  اأربعة  على  م�زعة  عبارة   60 من  مك�ن  وه�  مقامهما، 

املدركة 20 عبارة، والرف�س املدرك غري املحدد 10 عبارات،والعدوان –العداء املدرك 15 

عبارة، والالمبالة –الإهمال 15 عبارة. ويدل بعد الدفء- املحبة املدركة على القب�ل، اأما 

الثالثة الأخرى فتمثل الرف�س ال�الدي، ويحدد الطفل م�قفه مما يعر�س عليه من عبارات من 

خالل اأحد الختيارات الأربعة التالية: دائما –اأحيانا –نادرا- اأبدا، وت�سح�سح ال�ستجابات 

يف �س�ء اجتاه العبارة،ولالختبار م�ؤ�رشات �سدق وثبات جيدة يف البيئة الأمريكية، وقامت 

الأبعاد  م�ست�ى  على  الداخلي  الت�ساق  خالل  من  ال�سدق  بح�ساب  العربية  ال�س�رة  معدة 

الفرعية، وعلى م�ست�ى الدرجة الكلية فرتاوحت معامالت الرتباط ما بني 0.46 و 0.78 

وهي معامالت ذات دللة عند م�ست�ى اأكرب من 0.001، واأ�سار التحليل العاملي اإىل وج�د 

وقام  ال�الدي،  والدفء  والقب�ل  املدرك،  ال�الدي  القب�ل  هما:  لالختبار  اأ�سا�سيني  عاملني 

الباحث احلايل بح�ساب ال�سدق التجريبي من خالل ح�ساب معامل ارتباط درجات عينة من 

طالب املدر�سة البتدائية )بال�سف ال�ساد�س ن=100( على مقيا�س املعاملة ال�الدية املرتبطة 

بالدرا�سة والتح�سيل من اإعداد اإبراهيم ال�سافعي )2008( مع درجاتهم على الختبار احلايل 

من  اأكرب  م�ست�ى  عند  دللة  ذو  معامل  وه�   0.77 ت�ساوي  الرتباط  معامل  قيمة  فكانت 
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م�ست�ى 288 األفا كرونباخ على  معامل  الثبات من خالل ح�ساب  من  التحقق  مت  0.001 كما 

درجة الأبعاد الفرعية فرتاوحت قيم معامل األفا مابني 0.85 و 0.92 وهي قيم تدل على 

بفا�سل  التطبيق  اإعادة  الثبات من خالل  الباحث احلايل بح�ساب  ثبات مرتفع. وقام  معدل 

مرتي  العينة يف  اأفراد  بني درجات  الرتباط  معامل  اأ�سابيع ومت ح�ساب  ثالثة  مقداره  زمني 

اأكرب من  0.88 وه� معامل ذو دللة عند م�ست�ى  ي�ساوي  الرتباط  التطبيق فكان معامل 

0.001

الأ�صاليب الإح�صائية

ا�ستعان الباحث بالأ�ساليب الإح�سائية الآتية:معامل ارتباط بري�س�ن، واختبار »ت« لدللة 

الفروق بني املت��سطات للعينات امل�ستقلة غري مت�ساوية العدد، وحتليل النحدار املتعدد.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها 

نتائج الفر�ض الأول 

ن�س هذا الفر�س على وج�د عالقات ارتباطية دالة بني ا�سطرابات النطق والكالم وكل 

البتدائية  املرحلتني  طالب  لدى  الكالم  ورهاب  والكتئاب  والقلق  ال�الدية  املعاملة  من 

واملت��سطة، ولختبار �سحة هذا الفر�س مت ح�ساب معامالت الرتباط بني ا�سطرابات النطق 

والكالم كدرجة كلية واملتغريات م��س�ع الهتمام، واجلدول رقم )4( ي��سح ما مت الت��سل 

اإليه من نتائج.

اجلدول رقم )4(

معامالت الرتباط بني ا�صطرابات النطق والكالم ومتغريات الدرا�صة مو�صع الهتمام

القلقرهاب الكالماالكتئابالرف�سالقبولالبيان

0.26 * *0.26*0.140.1- * *0.07الدرجة الكلية ل�سطرابات النطق والكالم

ن=726 * دال عند 0.05 * * دال عند 0.001

من اجلدول ال�سابق يتبني اأنه ت�جد عالقات ارتباطية طردية ذات دللة عند م�ست�ى اكرب 

من 0.001 بني ا�سطرابات النطق والكالم وكل من: القلق ورهاب الكالم، وت�جد عالقة 

ارتباطية عك�سية دالة بني ا�سطرابات النطق والكالم والرف�س ال�الدي من جانب الأم، ول 

الأم،  جانب  من  ال�الدي  والقب�ل  النطق  ا�سطرابات  من:  كل  بني  ارتباطية  عالقة  ت�جد 

والكتئاب. وهذه النتائج ت�ؤدي اإىل رف�س الفر�س الثاين جزئيا، وهذا يعني اأن ا�سطرابات 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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النطق والكالم متمثلة يف ا�سطرابات الأ�س�ات، وا�سطرابات اجلمل، وا�سطرابات الطالقة 

ترتبط مع رهاب الكالم اأي الإ�سفاق، واخل�ف من احلديث اأمام الآخرين مما يدفع بال�سخ�س 

اإىل التلعثم واحتبا�س ال�س�ت، وارتعا�سه، والتنف�س اأثناء الكالم مرات متعددة مما يع�ق ال�سخ�س 

عن ال�سرت�سال يف احلديث على نح� يعرب فيه عما ي�سعر به بكفاءة،وو�س�ح، وي�ساهم القلق 

العام، وم�ساعر احلزن، وال�سيق يف تفاقم امل�سكلة على نح� ينذر ب�ج�د ا�سطرابات نف�سية 

م�ساحبة ل�سطرابات النطق والكالم.وي�سهم �سع�ر ال�سخ�س باأن نطقه وكالمه ل يرقى اإىل 

م�ست�ى نطق وكالم اأقرانه يف جعله ي�سعر بالقلق والت�تر وعدم الر�سا عن نف�سه، كما ت�سهم 

املعتقدات الذاتية املحرفة وغري العقالنية يف تكري�س امل�سكلة وتفاقمها ؛اإذ يعتقد ال�سخ�س 

باأن تقييم الآخرين له �سيك�ن �سلبيا، و�ستتاأثر مكانته بينهم تبعا لذلك مما ي�سلمه يف الأخري اإىل 

جتنب تلك امل�اقف والهروب منها. ورمبا حت�ل امل�قف اإىل رهاب من امل�اقف التي يت�قع اأن 

يخاطب فيها جمه�را من امل�ستمعني.واأجريت بح�ث اأظهرت نتائجها اأن ال�سخ�س الذي 

القلق من م�اقف الت�سال الجتماعي وما يرتبط بها من كالم وخماطبة الآخرين  يعاين من 

يظهر لديه حتيزات �سلبية يف جتهيز الإ�سارات والتجاوب معها مرتبطة بالتقييم ال�سلبي له من 

قبل امل�ستمعني ويعاين ال�سخ�س من اإفراط يف النتباه للم�ؤ�رشات الف�سي�ل�جية التي ي�ستدعيها 

 Goldman et al.,( رهاب الكالم. وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع ما اأظهرته نتائج درا�سة

1996) من اأن ا�سطرابات ال�س�ت لها ارتباط م�جب مع القلق العام، وال�سغ�ط النف�سية، 
ترتبط بكل من  الطالقة  اأن ا�سطرابات   (Hofman et al., 1997( نتائج درا�سة  واأظهرت 

الرهاب الجتماعي ورهاب الكالم، واأنها جمتمعة �ساهمت يف اإثارة م�ساعر التح�س�س من 

 Mahr &( امل�اقف الجتماعية التي تتطلب خماطبة اجلمه�ر، ويف نف�س ال�سياق فاإن درا�سة

Torosian, 1999) اأظهرت اأن التلعثم له عالقة ارتباطية م�جبة بكٍل من القلق الجتماعي، 
 (Cornwell et al., 2006( والرهاب الجتماعي، ويف جمال ج�دة الكالم اأظهرت دراسة

وج�د ارتباط �سالب ودال بني ج�دة الكالم والقلق الجتماعي اإّل اأن القلق العام ك�سمة مل 

تكن له هذه العالقة،ف�سع�ر الفرد بالقلق من امل�اقف الجتماعية، و�سيطرة انفعالت الرهبة 

من الكالم اأمام الآخرين لأ�سباب ع�س�ية ف�سي�ل�جية اأحيانًا، ونف�سية انفعالية اأحيانًا اأخرى 

قد تدفع الفرد اإىل اأن يك�ن كالمه عيييًّا، ويدل على خلل وا�سطراب.

ومما ظهر للباحث احلايل اأثناء تطبيق الأدوات اأن كرثة امل�اقف التناف�سية املرتبطة بالتح�سيل 

الطالب  لدى  ال�سلبية  الت�قعات  اإىل  ي�ؤدي  الفردي  والعمل  التعليمية  والأن�سطة  الدرا�سي 

ل�سيما طالب املرحلة املت��سطة يف التعليم الذين بداأوا الدخ�ل يف املراهقة املبكرة مبا حتمله 

 Ranta, Heino, Koivisto,( من تغريات دراماتيكية �رشيعة واأظهر ت درا�سة رانتا واآخرون
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بالرهاب من 290 ارتباطا  الأ�سد  املرحلة  اأن   Tuomisto, Pelkonen & Marttunen, 2007(
خماطبة اجلمه�ر وما قد ينتج عنه من عي�ب يف النطق والكالم هي الفرتة من �سن 16-10 

�سنة واأن ن�سبة من يعان�ن من هذه املخاوف من 2-3% من جملة املراهقني يف بع�س البيئات 

ت�سل اإىل %27

ومل تظهر النتائج وج�د عالقة بني: القب�ل ال�الدي من جانب الأم وا�سطرابات النطق 

الرف�س   / القب�ل  مقيا�س  من  امل�ستخدمة  ال�س�رة  اأن  يف�رشها  رمبا  النتيجة  وهذه  والكالم، 

ال�الدي خا�سة بالأم فقط دون الأب فاإذا علمنا اأن العينة كلها من الذك�ر، واأن املجتمع ُيعّلي 

من �ساأن الذكر على ح�ساب الأنثى، واأن الطفل يف �سن الطف�لة املتاأخرة، وبدايات املراهقة 

يت�حد مع الأب من نف�س اجلن�س فاإننا قد جند تف�سرياً ي��سح ملاذا مل يكن للقب�ل ال�الدي من 

جانب الأم هذه العالقة؟، اإل اأنه ويف املقابل اأظهرت النتائج وج�د عالقة ارتباطية عك�سية 

اأن  الباحث  ويرى  والكالم.  النطق  وا�سطرابات  الأم  من جانب  ال�الدي  الرف�س  بني  دالة 

اإدراك الطفل للرف�س و�سع�ره به اأي�رش من القب�ل ال�الدي الذي ل يك�ن مفاجاأة ول م�ستغربا 

ل �سيما من جانب الأم ؛ فمظاهر ودلئل الرف�س ال�الدي املمثلة يف النبذ والإهمال ورمبا 

العنف اللفظي اأو البدين هي مظاهر ل تخفى على الطفل وخ�س��سا اإذا �سدرت عن الأم التي 

هي م�سدر احلب والعطف الأول للطفل واملراهق ؛ بل والرا�سد الكبري،ومن هنا فاإن الباحث 

ي��سي باأن يتم تطبيق اختبار يقي�س القب�ل /الرف�س ال�الدي )�س�رة لالأب و�س�رة لالأم( اأو 

هما معًا على نح� يعزل التحيز للجن�س من جانب الأبناء عند ت�سمني اأية درا�سة متغري القب�ل 

ـ الرف�س ال�الدي يف املجتمع ال�سع�دي.

كما اأظهرت النتائج اأنه ل ت�جد عالقة ارتباطية بني ا�سطرابات النطق والكالم والكتئاب 

فلم ت�سل قيمة معامل الرتباط اإىل م�ست�ى الدللة املقب�ل وهذه النتيجة ميكن تف�سريها باأن 

اأفراد العينة مازال�ا يف مقتبل العمر ومل تتجذر م�سكلة النطق والكالم يف بنائهم النف�سي بعد، 

متنعهم  لهم �سدمة  ي�سكل  الذي  النح�  على  العي�ب  من وج�د هذه  للحرج  يتعر�س�ا  ومل 

من الت�ا�سل مع الآخرين وتف�سيل العزلة وال�حدة على امل�ساركة يف الأن�سطة الجتماعية.

ولكن لي�س معنى ذلك اأنهم ل يدرك�ن اأنهم يف ماأزق ؛ ولكن كل ما يف الأمر اأنهم مل ي�سل�ا 

لقيا�س  امل�ستخدم  املقيا�س  كان  ل�  ورمبا  يتطلب عالجا،  الذي  املر�سي  الكتئاب  درجة  اإىل 

بني  ما  عالقة  لظهرت  الآخرين  مع  لفظي  تفاعل  مب�اقف  تتعلق  بعبارات  م�سبعا  الكتئاب 

ا�سطرابات النطق والكالم والكتئاب.

اإن الباحثني املعنيني بدرا�سة العالقات بني �سمات ال�سخ�سية ومظاهر �س�ء الت�افق ل �سيما 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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الآخرين  مع  الكالمي  والتفاعل  الت�ا�سل  ا�سطرابات  من  يحت�يه  وما  الجتماعي  الت�افق 

)Pinelse, Vogt & Orr, 2009) يرون اأن هناك �سمات مت بحثها والنتائج امل�ستخل�سة منها 
متناغمة مثل املقب�لية واملرونة وهما عامالن من الع�امل اخلم�سة الكربى يف ال�سخ�سية، يف 

حني اأن الع�سابية والنب�ساطية مل ت�ستقر النتائج ب�ساأنهما على نح� ميكن تعميمه، ومازالت 

هناك اأبعاد يف ال�سخ�سية مل تلق عناية منا�سبة من قبل الباحثني يف عالقتها با�سطرابات النطق 

والكالم خ�س��سا ورهاب الكالم عم�ما.

نتائج الفر�ض الثاين 

البتدائية  املرحلة  طالب  بني  دللة  ذات  فروق  ت�جد  “ل  اأنه  على  الفر�س  هذا  ون�س 

وطالب املرحلة املت��سطة يف ا�سطرابات النطق والكالم”، ولختبار �سحة هذا الفر�س مت 

تطبيق اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة غري مت�ساوية العدد، واجلدول رقم )5( ي��سح النتائج 

التي مت الت��سل اإليها.

اجلدول رقم )5(

قيم )ت(لدللة الفروق بني طالب املرحلتني البتدائية واملتو�صطة

يف ا�صطرابات النطق والكالم

م�شتوى الداللة»ت«االنحراف املعيارياملتو�شطالعدد

ا�سطرابات ال�سوت

35423.813.48ابتدائي

7.3.0.001

37221.714.15متو�سط

ا�سطرابات النطق

35424.363.55ابتدائي

14.30.001

37220.334.01متو�سط

35411.082.5ابتدائي

8.620.001

3729.962.07متو�سطا�سطرابات الطالقة

الدرجة الكلية

35459.248.17ابتدائي

15.760.001

37251.998.88متو�سط

من اجلدول ال�سابق يتبني اأنه ت�جد فروق ذات دللة بني طالب املرحلة البتدائية وطالب 

النطق  وا�سطرابات  )ت=7.31(،  ال�س�ت  ا�سطرابات  من:  كل  يف  املت��سطة  املرحلة 

)ت=15.76(  الكلي  واملجم�ع  )ت=8.62(،  الطالقة  وا�سطرابات  )ت=14.3(، 

ل�سالح طالب املرحلة البتدائية وهذه النتيجة ت�ؤدي اإىل رف�س الفر�س الثاين. 

حّدة  خفت  الدرا�سي  وامل�ست�ى  العمر،  يف  ال�سخ�س  تقدم  كلما  اأنه  النتيجة  تلك  تعني 

تزايد  مع  اأنه  ذلك  عالج،  لها  يقدم  مل  ل�  حتى  دللة  ذي  نح�  على  ال�سطرابات  هذه 
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خربات التفاعل الجتماعي بني ال�سخ�س والآخرين، وات�ساع دائرته وتزايد فر�س امل�ساركة 292

الجتماعية، والرتقي يف التعليم تزداد ثقة الفرد يف قدراته على احلديث والكالم ال�ا�سح؛ 

 Yairi,( بل اإن بع�س اأن�اع ال�سطرابات الكالمية تختفي مع مرور الزمن، واأ�سارت درا�سة

et al., 1996) اإىل اأن من يعان�ن من التلعثم من اأطفال املدر�سة البتدائية ومل يقدم لهم عالج 
حت�سن منهم 32% حت�سنًا �رشيعًا ولكن ظل 34% منهم يعان�ن من التلعثم، وتتفق هذه النتيجة 

مع ما ت��سلت اإليه درا�سة )Reyan, 2001) من خالل درا�سة ط�لية لأطفال يف �سن ما قبل 

املدر�سة على مدار عامني، واأظهرت النتائج اأن ما ن�سبته 68.2% تخل�س�ا من التلعثم دون 

الأ�سخا�س  من  عددا  هناك  فاإن  النم�  مراحل  يف  والتقدم  النم�،  مع  اأنه  اأي  يذكر،  عالج 

يتخل�س�ن من هذه ال�سطرابات حتى ل� مل ُيقدم لهم عالج، وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية 

مع نتائج درا�سة ال�سخ�س )1995( التي اأظهرت نتائجها اأن هناك عالقة ارتباطية عك�سية 

ذات دللة بني العمر الزمني وا�سطرابات الكالم لدى الأطفال يف ال�سن من 4 – 12 �ضنة 

اإذ  لي�ست خطية  الدرا�سية  الزمني واملرحلة  العمر  العالقة بني  اأن  اإّل  الأقل،  الأعمار  ل�سالح 

لي�س كل تقدم يف ال�سن والتعليم يلزم معه اأن يحدث انخفا�س، بل قد يحدث اأحيانًا ارتفاع 

اأو انتكا�س ل�سيما يف نهاية الطف�لة املتاأخرة وبداية املراهقة حيث تق�سي ل�ائح الدرا�سة يف 

بع�س املدار�س بانتقال الطالب من املدر�سة البتدائية اإىل مدر�سة اأخرى م�ستقلة مت��سطة مما قد 

يفجر امل�سكلة ومن ثم تعاود الظه�ر؛ بل حدث ارتفاع م�ؤقت يف ن�سبة انت�سار ال�سطرابات 

يف �سن املرحلة املت��سطة ل�سيما ال�سف�ف الأوىل منها.

اأظهرت نتائج الدرا�سة احلالية اأن طالب املرحلة البتدائية اأكرث ا�سطرابا يف النطق والكالم 

اأ�ساليب  نف�س  –تقريبا-  ويتلق�ن  املدر�سة  نف�س  هم يف  الذين  املت��سطة  املرحلة  من طالب 

املعاملة داخل املدر�سة ويعي�س�ن نف�س الظروف واجل� التعليمي حتت اإدارة واحدة؛ بل اأكرث 

الذي  البتدائي  ال�ساد�س  ال�سف  املرحلتني ل�سيما  بني  الدرا�سي  يت�زع جدولهم  املدر�سني 

من  املت��سط، وكثري  الثالث  ال�سف  اإىل جانب طالب  احلالية على طالبه  الدرا�سة  اقت�رشت 

طالب املرحلة البتدائية ي�ساركهم اإخ�انهم الذين يف املرحلة املت��سطة نف�س املدر�سة وه� 

اإجراء متبع يف ال�سع�دية ل�سم الإخ�ة يف مدر�سة واحدة.مما �سبق من حيثيات فاإن الفروق 

بلغه  الذي  الن�سج  اإىل  ي�سل�ا  مل  البتدائية  املرحلة  طالب  اأن  يف�رشها  املرحلتني  طالب  بني 

املرحلة البتدائية مازال  اأن طالب  املراهقة، كما  الذين دخل�ا يف  املت��سطة  املرحلة  طالب 

لدى بع�سهم خ�سائ�س الكالم الطف�يل وتهيب امل�اقف الجتماعية ل�سيما تلك التي تتطلب 

حديثا مبا�رشا لالآخرين مقارنة بطالب املرحلة املت��سطة الذين تتاح لهم امل�ساركة يف اأن�سطة 

اجتماعية كثرية بل رمبا يق�د اأكرث ه�ؤلء الطالب �سيارة ويتحمل م�سئ�لية اإخ�انه واأخ�اته يف 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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الذهاب اإىل املدر�سة والع�دة منها.

تلك الع�امل مت�سابكة معا قد ت�سهم يف تخفيف بع�س مظاهر ا�سطرابات النطق والكالم 

تلك  ل�سيما  البتدائية  املرحلة  طالب  مع  مقارنتهم  عند  املت��سطة  املرحلة  طالب  لدى 

ال�سطرابات الناجتة عن نق�س الفر�س للم�ساركة يف الأن�سطة الكالمية،اأو تلك ال�سطرابات 

الناجتة عن اأ�سباب نف�سية ولي�ست ع�س�ية.

نتائج الفر�ض الثالث

ون�س هذ الفر�س على اأنه  ي�سهم كل من املعاملة ال�الدية والقلق والكتئاب ورهاب الكالم 

يف التنب�ؤ با�سطرابات النطق والكالم لدى طالب املرحلتني البتدائية واملت��سطة،ولختبار 

 Stepwise بطريقة Mullet Regression سحة هذا الفر�س مت اإجراء حتليل انحدار متعدد�

التنب�ؤ  على  قدرة  املتغريات  اأق�ى  اإدراج  خالل  من  النحدار  حتليل  اإجراء  على  تعتمد  التي 

املتغريات  اأق�ى  اإدراج ثاين  يتم  التالية  التحليل، ثم يف اخلط�ة  اأول يف من�ذج  التابع  باملتغري 

اإ�سافة للمتغري الأول وهكذا حتى يتم ا�ستيفاء كافة املتغريات القادرة على التنب�ؤ ول يتم ت�سمني 

املتغريات ذات القدرة املنخف�سة على التنب�ؤ باملتغري التابع،واأظهرت النتائج وج�د ثالثة مناذج 

لتحليل النحدار هي القادرة على التنب�ؤ با�سطرابات النطق والكالم وهي بالرتتيب: القلق، 

والقلق ورهاب الكالم، والقلق ورهاب الكالم والرف�س ال�الدي، وقيم معامالت الرتباط 

 ANOVA  هي بالرتتيب: 0.26، 0.3، 0.34، واأظهرت نتائج حتليل التباين النحداري

اأن قيم “ف” للنماذج الثالثة ال�سابقة ذات دللة عند م�ست�ى  0.000 واجلدول رقم )6( 

ي��سح ما مت الت��سل اإليه من نتائج 

اجلدول رقم )6(

حتليل التباين النحداري وقيم »ف« للنماذج الثالثة للمتغريات القادرة

على التنبوؤ با�صطرابات النطق والكالم

البيان
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�شط 

جمموع املربعات
قيمة«ف«

م�شتوى 

الداللة

القلق بني جمموعات

داخل املجموعة

5198.65

69157.39

1

724

5198.65

95.52
54.420.001

القلق و رهاب الكالم بني املجموعات

داخل املجموعة

6782.79

67573.25

1

724

6782.79

93.33
72.680.001

القلق ورهاب الكالم والرف�س بني 

املجموعات داخل املجموعة

8512.097

65843.95

1

724

8512.097

91.197
93.590.001

من اجلدول ال�سابق يتبني اأن القلق ه� اأكرث املتغريات قدرة على التنب�ؤ با�سطرابات النطق 
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والكالم،ثم القلق ورهاب الكالم والرف�س ال�الدي من جانب الأم، وتدل قيم »ف »على 294

عند  دللة  ذات  ال�سابقة  النماذج  من  لكل  )ف(  قيم  كانت  حيث  املتعدد  الرتباط  �سدق 

م�ضتوى 0.001 ومن هنا فاإن معامل )B Beta) = )القلق = 0.220، الرهاب = 0.197، 

والرف�س = - 0.16(. وجمم�ع قيم B للكل = 43.54، ولذلك فاإن معادلة التنب�ؤ ميكن 

�سياغتها على النح� الآتي: ا�سطرابات النطق والكالم )α( = 43.54 × �س )0.22( + 

�س )0.197( – ع )0.16(.

التنب�ؤ بدرجة  ال�الدي ميكنها  الكالم والرف�س  القلق ورهاب  اأن  اإىل  ت�سري  النتيجة  وهذه 

مقب�لة من الثقة با�سطرابات الكالم، و�سبق احلديث عن عالقة ا�سطرابات النطق والكالم 

ل�سيما  قلق  من  الفرد  لدى  ما  اإّن  اإذ  ال�الدي  والرف�س  الكالم  ورهاب  القلق  من  بكل 

ينتابه من  اأمام الآخرين وما  اأن يتحدث  امل��س�عات ذات ال�سبغة الجتماعية، ورهبته من 

اأمام الآخرين وحتقيق ذاته من ناحية ورهبة وخماوف  م�ساعر متناق�سة من رغبة يف الظه�ر 

من �سعف الأداء، ومن التقييم ال�سلبي من قبل الآخرين من ناحية اأخرى، وما قد يك�ن لديه 

اإليه  اأو اأحدهما كل ذلك م�ساف  التقبل من والديه  النبذ والإ�ساءة وعدم  اإدراك مل�ساعر  من 

حتريفات معرفية عن ع�اقب عدم الظه�ر مبظهر الكفء قد يدفع اإىل حدوث ا�سطراب يف 

كل من النطق والكالم. ويتفق مع هذا التف�سري كل من )Vrana & Gross, 2004( اإذ يريان 

اأنه ميكن التنب�ؤ بدرجة عالية من الدقة با�سطرابات الكالم وما ي�ستتبعها من رهاب وقلق من 

خماطبة اجلماهري من خالل القلق الجتماعي والقلق العام، ورهاب الكالم على اختالف يف 

مدى قدرة كل منهم على التنب�ؤ.

بناء  بحدوثها  التنب�ؤ  ميكن  والكالم  النطق  ا�سطرابات  اأن  احلالية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

على وج�د �سع�ر عال بالقلق من خماطبة جمه�ر من امل�ستمعني، ورهبة �سديدة من الكالم 

اأمام الآخرين م�سافا اإىل ذلك اإدراك ال�سخ�س للرف�س ال�الدي من جانب الأم.هذه الع�امل 

معا ت�سمح لنا وبدرجة عالية من الثقة باأن نت�قع اأن ال�سخ�س الذي تتجمع لديه �س�ف يعاين 

من ا�سطرابات يف النطق والكالم.ومن هنا فاإن نتائج الدرا�سة احلالية ت�سع اأمام عي�ن الآباء 

واملربني خططا وا�سحة ل�قاية اأبنائهم من ا�سطرابات النطق والكالم التي لي�س لها اأ�سباب 

ع�س�ية من خالل تخفيف القي�د على الكالم، وت�فري ج� منا�سب من التقبل للطفل،وتدعيم 

بالدفء  واإ�سعاره  الطفل  وتقبل  الذم،  ي�سبه  نقد  اأو  تعنيف  بال  والكالم  احل�ار  يف  كفاءته 

والرعاية الكاملة له مبا يحرره من ال�سع�ر بالنبذ والإهمال. 

اإن درا�سة خ�سائ�س ال�سخ�سية املرتبطة باملخاوف املر�سية له دور اإيجابي يف جمال التنب�ؤ 

بها، كما اأن خ�سائ�س ال�سخ�سية ت��سح الدور الفريد الذي متار�سه الع�امل الذاتية يف اكت�ساب 

د. اإبراهيم اإبراهيم بع�ض املتغريات ال�صخ�صية املرتبطة با�صطرابات النطق
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تلك املخاوف مما ي�ساعد كثريا يف ا�ستباق الأحداث والتعامل املبكر مع ا�سطرابات الكالم منذ 

ظه�ر ب�ادرها بدل من تركها تتفاقم مع مرور ال�قت وغياب الت�سخي�س والتدخل الإر�سادي 

 (Pineles et al., 2009( اإذا اقت�ست احلاجة ذلك. ويرى  اأول والعالجي يف مرحلة تالية 

اأن حتليل النحدار كاأ�سل�ب اإح�سائي تالفى الع�س�ائية، واأخطاء معاجلة البيانات من خالل 

اأ�ساليب الرتباط ونح�ه التي تتاأثر بحجم العينة عند الحتكام مل�ست�ى الدللة املقب�ل.

ومل تتح للباحث درا�سات �سابقة عنيت بالتنب�ؤ با�سطرابات الكالم يف الثقافة العربية عم�ما 

مازال  الأمر  فاإن  عليها،ولذا  احلالية  الدرا�سة  نتائج  وال�سع�دية خ�س��سا حتى ميكن عر�س 

للمتغريات  التنب�ؤية  بالقدرة  يتعلق  فيما  ال�س�رة  ت��سيح  ت�سهم يف  اأخرى  لدرا�سات  يحتاج 

ال�سخ�سية فيما يتعلق با�سطرابات النطق والكالم �س�اء من خالل نف�س املتغريات م��س�ع 

الدرا�سة احلالية، اأو متغريات اأخرى �سخ�سية.

التو�صيات

ي��سي الباحث مبا ياأتي

النم�  اإعاقة  اأو  تنمية  ال�الدية يف  املعاملة  اأ�ساليب  الذي متار�سه  بالدور  يتم الهتمام  اأن   -1

والأمهات  تدريبية،لالآباء  دورات  بعقد  وذلك  الأبناء  لدى  والكالم  النطق  و�سالمة  اللغ�ي 

النم�  طريق  يف  بالأبناء  يدفع  نح�  على  تقبلهم  ثم  ومن  اأبنائهم  مع  التعامل  على  لتدريبهم 

اللغ�ي ال�س�ي.

النم�  ا�سطرابات  عن  بالك�سف  تتعلق  مقررات  املعلمني  اإعداد  برامج  ت�سمني  يتم  اأن   -2

اللغ�ي والتي منها النطق والكالم وطرق التعامل معها فاملعلم ه� الركن الأ�سا�سي يف م�اجهة 

كثري من ال�سطرابات ك�سفا واإر�سادا يف ظل انح�سار دور الأ�رشة.

والإن�ساد  اخلطابة  جماعات  �سيما  ل  ال�اجبة  العناية  املدر�سة  داخل  الأن�سطة  ت�ىل  اأن   -3

والإذاعة املدر�سية واأّل يتم اعتبارها كما مهمال وعبئا م�سافا يتم الت�سحية به عند اأول اأزمة 

يف اجلدول الدرا�سي 

التي  املقننة  والختبارات  باملقايي�س  الطالبي  والإر�ساد  الت�جيه  اإدارة  تزويد  يتم  اأن   -4

عليها  امليدان  الطالبيني يف  املر�سدين  تدريب  يتم  واأن  والكالم  النطق  ا�سطرابات  ت�سخ�س 

املنا�سب من خالل وحدات  ال�قت  العالجي يف  التدخل  ي�ساعد يف  ت�سخي�س دقيق  لت�فري 

الت�جيه والإر�ساد املنت�رشة يف كل اأنحاء اململكة.
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البحوث املقرتحة296

يقرتح الباحث باأن جترى درا�سات تتعلق مبا ياأتي:

1- درا�سة عالقة فهم وا�ستخدام رم�ز الكالم باعتباره ن�عا من ا�سطرابات النطق والكالم 

اأن�اع من ا�سطرابات  اأن الدرا�سة احلالية اقت�رشت على ثالثة  اإذ  ببع�س متغريات ال�سخ�سية 

النطق والكالم ومت اإرجاء الن�ع الرابع املذك�ر لحتياجه لدرا�سة م�ستقلة.

2- درا�سة مدى فاعلية العالج املعريف ال�سل�كي يف عالج ا�سطرابات النطق والكالم.

3-  اأن جترى درا�سة للمقارنة بني الذك�ر والإناث يف املتغريات التي قامت عليها الدرا�سة 

احلالية حيث مل يت�سن للباحث احلايل القيام باأخذ عينة من الإناث ل�سع�بات احل�س�ل عليها 

حيث اإن مدار�س البنات لها اإدارات خا�سة واإجراءات متعددة لي�ست مي�س�رة على نح� ما 

ه� متاح يف مدار�س الذك�ر.
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