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ضوء بعض املتغيرات الديمغر افية بمدينة ود مدني-السودان
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ميسون جاد الرب محمد موس ى
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف معدالت الذكاء الوجداني والكشف عن العالقة املحتملة بينه وطول القامة ومحيط الرأس لدى تالميذ مرحلة
التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى ،وذلك في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية .تستمد الدراسة أهميتها من دراسات الذكاء العاطفي وارتباطاتها بعدد من
املتغيرات النفسية والعصبية واالنفعالية واالجتماعية .تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مدارس مرحلة األساس بمدينة ودمدني .طبقت ثالث أدوات
هي :استمارة البيانات األساسية والشريط املتري لقياس طول القامة ومحيط الرأس ،ثم مقياس الرشيد للذكاء العاطفي ملرحلة التعليم األساس ي بعد
التحقق من صالحيته السايكومترية من خالل فحص معامالت الصدق والثبات والتحليل العاملي .أوضحت النتائج أن أبعاد الذكاء العاطفي والدرجة
الكلية له تسود بدرجة كبيرة لدى هؤالء التالميذ ،بينما لم يالحظ أي ارتباط ذا داللة احصائية بينه ومحيط الرأس ،وطول القامة .وظهرت عالقة
ً
ً
ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء العاطفي ومستوي تعليم الوالدين كما لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للذكاء العاطفي
ً
تبعا لنوع األسرة.
الكلمات املفتاحية :الذكاء الوجداني ،طول القامة ،محيط الرأس ،املتغيرات الديمغرافية

.1

املقدمة:

ُحظى موضوع الذكاء العام باهتمام كبير من علماء النفس خالل القرن العشرين ومن ثم تداعت البحوث والدراسات لسبر أغواره ووضع
نظرياته وبناء أدوات القياس املناسبة له ،فقد شهدت الساحة العلمية مبادرات قويه من علماء أمثال واطسون وثورندايك وفرانسيس جالتون وجيمس
كاتل وجون البورت وغيرهم من العلماء الذين تناولوا الذكاء والقدرات العقلية ومفاهيم تطور الذكاء،وما أثر البيئة والوراثة في اإلسهام في هذا التطور.
وقد جاءت موجة أخرى من التحديث والتطوير على يد جاردنر ( )1983بعد خروجه على املجتمع العلمي بنظريته الفذة عن الذكاءات املتعددة
والتي بين فيها إن نظرية الذكاء العام ما عاد لها رونق علمي كما سبق ،وذلك ألنه وضح أن الذكاءات متعددة وليس ذكاءا واحدا ،وأن لكل ذكاء مصدره
الخاص به واملتأثر إلى حد كبير ببيئته االجتماعية والنفسية والعقلية الخاصة بالفرد ذاته فهناك الذكاء املعرفي أو العقلي والذكاء االجتماعي والذكاء
الوجداني.
ثم جاء من بعده جوملان في عام  1995بنظريته التي ركزت على الذكاء العاطفي باعتباره أساسا لبناء القدرات العقلية والنفسية للفرد ،حيث
ً
سواء
أوضح أن الذكاء العاطفي أو الوجداني له إسهاماته األصيله على الصعيد املعرفي واالجتماعي للفرد ومن ثم نسب إليه نجاحات الفرد املتعددة
أكانت على صعيد التحصيل األكاديمي أم األداء املنهي أم الحياة االجتماعية.
ودلت دراسات عديدة على أن الذكاء العام والذكاء العاطفي لكليهما أسس عصبية وبيولوجية ساعدت في التطور بمفهوميهما والتطبيقات
العلمية والعملية التي تأسست على هذه املفاهيم ،فمن ذلك دراسات تبنت البحث في األسس العصبية والبيولوجية للذكاء املعرفي مثل (واطسون
 – Watsonالخليفة وعلي ولين Lynn2010؛لين1990 Lynn،؛ بترجي والخليفة وأحمد 2013؛201بخيت وآخرون )2016 ،بينما سار اتجاه آخر في
البحث عن األسس واملنطلقات البيولوجية أو العصبية للذكاء الوجداني (أبو شعيشع2002 ،؛ ماير وسالوفي1990 Mayer and Salovey،؛ عبد
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الرحيم وإبراهيم .)1988،ومن هذا املنطلق رأى الباحثان تناول موضوع الذكاء العاطفي والبحث في مدي ارتباطاته البيولوجية العصبية متمثلة في
محيط الرأس وطول القامة في مجتمع طالبي بمدينة ود مدني عاصمة والية الجزيرة بالسودان.
مفهوم الذكاء الوجداني
ال يزال موضوع الذكاء الوجداني موضوعا تحت الدراسة والبحث ،وتتطور دراسات الذكاء الوجداني بشكل متعاظم ويلقى ذلك بظالله على
مفهومه وتعريفه أيضا ،ومع ذلك يمكن إن استعراض بعض التعريفات ألشهر من بحثوا وكتبوا في هذا املوضوع .فقد عرف ماير وسالوفي "Mayer and
" )1990( Saloveyالذكاء الوجداني بأنه :قدرة الفرد علي رصد مشاعره وانفعاالته الخاصة ومشاعر اآلخرين وانفعاالتهم والتمييز بينهما ،وأن يستخدم
الفرد هذه املعلومات في توجيه سلوكه وانفعاالته.
وبناء على هذا التعريف فإن الذكاء الوجداني يتضمن القدرات التالية:


إدراك الفرد النفعاالته وعواطفه والتعبير عنها.



تنظيم الفرد النفعاالته وانفعاالت اآلخرين.

توجيه سلوك الفرد.

استدرك ماير وسالوفي " "Mayer and Saloveyإن هذا التعريف يكتنفه الغموض إذ أنه تضمن املنظومة االنفعالية وأغفل الجانب املعرفي
(التفكير) ،ولذلك أعادا تعريف الذكاء الوجداني بأنه :قدرة الفرد على اإلدراك الدقيق النفعاالته والتعبير عنها ،وأن يفهم كيف تؤثر االنفعاالت علي
الفكر ،وأن يفهم ويستدل من االنفعاالت ،وأن ينظم االنفعاالت بما يعزز النمو االنفعالي والعقلي للفرد (السمادوني.)2007 ،
وبهذه اإلضافة أعاله يتم ربط االنفعال بالتفكير (ذكاء معرفي).
مما تقدم يتضح أن الذكاء الوجداني عند مايرو سالوفي هو عبارة عن مجموعة من القدرات التي توضح الفروق الفردية بين األفراد في مستوي
إدراكهم وفهم االنفعاالت .وبصوره أوضح هو القدرة على إدراك املشاعر واالنفعاالت والتعبير عنها ،والقدرة على استيعاب املشاعر في األفكار والقدرة
على فهم املشاعر وتبريرها في الذات واآلخرين.
ويعتبر أهم تطور في موضوع الذكاء هو ما أحدثه دانيال جوملان ) (Daniel Goleman,1995فعرف الذكاء الوجداني بأنه مجموعة من املهارات
العاطفية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح في التفاعالت املهنية وفي مواقف الحياة املختلفة ،ثم عرفه بأنه قدرة الفرد على معرفة مشاعره ومشاعر
اآلخرين لدفع ذواتنا وإدارة انفعاالتنا ب شكل فعال داخل أنفسنا وفي عالقتنا باآلخرين .هذا التعريف يتضمن مجموعة من األبعاد من مثل :معرفة
االنفعاالت الذاتية وإدارتها ،تحفيز الذات والتعاطف مع اآلخرين (املهارات االجتماعية) .وحسبما أورد أبو النصر( )2008نستطيع من خالل التعريفات
السابقة للذكاء الوجداني أن نلخص املؤشرات التي تعكسها طبيعة تعريفات الذكاء الوجداني في املحاور التالية:



القدرة علي الوعي بمشاعر الفرد وانفعاالته.
إدراك الفرد ملشاعر االخرين ووعيه بها وتقديرها وتفهمها.



التحكم في مشاعر الفرد تمكنه من القدرة علي استقراء مشاعر اآلخرين وضبط انفعاالتهم.



استخدام االنفعاالت واملشاعر وضبطها والتحكم فيها وتوجيهها لدي الفرد واآلخرين.



التفاعل االجتماعي مع اآلخرين والتعاطف مع مشاعرهم.

أبعاد الذكاء الوجداني:
يتكون الذكاء الوجداني من عدة أبعاد تتشابه فيما بينها من حيث املفهوم والداللة ،ويمكن توضيحها وفقا لتصور كل عالم ،وحسب جوملان
( )1995فأن الذكاء الوجداني يتكون من خمسة أبعاد هي:
 الوعي بالذات :فالوعي بالذات يعني وعي املرء بمشاعره وعواطف وانفعاالته الشخصية وحالته املزاجية كما تحدث ،وكذلك الوعي بأفكاره
عنها .والوعي بالذات هو أساس الثقة بالنفس والكفاءة في إدارتها وهو األساس الذي يعتمد عليه املرء في اتخاذ قراراته الحياتية املختلفة.
 تنظيم الذات :يقصد به الكيفية التي يتعامل بها الفرد مع املشاعر واالنفعاالت السلبية التي تؤذيه وتزعجه ،وكيفية التخلص منها وتحويلها
إلي انفعاالت إيجابية .ويتضمن تنظيم الذات (إدارة العواطف أو ضبط وتملك النفس)
َ
 الدافعية :هي املحركة لسلوك الفرد لبلوغ هدف معين والقاعدة األساسية ،وإن لكل سلوك دافع سواء ً كان هذا الدافع داخلي أم خارجي،
ويعتبر األمل هو أحد املكونات األساسية للدافعية والتي تعني أن يكون لدي الفرد هدف وأن يعرف الخطوات الضرورية لتحقيقه ،وأن يكون لديه
الحماس واملثابرة الستمرار السعي نحوه.
2
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 التعاطف (التفهم) :يشير مفهوم التعاطف إلي قدرة الفرد علي قراءة مشاعر اآلخرين من أصواتهم أو تعبيرات وجوههم والتعرف عليها
ً
واالستجابة لها ،فالتعبيرات غير اللفظية أصدق بكثير من التعبيرات اللفظية ،فكثيرا ما تقصر اللغة أو تعجز عن التعبير عما يشعر به الفرد أو يفكر
فيه ومن ثم تكون تعبيرات الوجه والنبرات واإليماءات أصدق في التعبير ،فقد يوافق شخص بلسانه في حين يدل وجهه وصوته علي الرفض ،كما
ويتضمن قدرة الفرد علي إدراك وفهم مشاعر اآلخرين ووجهات نظرهم.
 املهارات االجتماعية :وتشير إلي التأثير اإليجابي والقوي في اآلخرين عن طريق إدراك انفعاالتهم ومشاعرهم ،ومعرفة متى تقود ومتى تتبع
اآلخرين ،وتساندهم والتصرف معهم بطريقة الئقة وبناء الثقة وتكوين شبكة عالقات اجتماعية ناجحة.
الذكاء الوجداني والسس العصبية والبيولوجية
ً
يعتبر املخ – أحد مكونات الجهاز العصبي الطرفي -وهو املنظم األساس ي للمشاعر والعواطف ويؤدي دورا مهما في عملية التذكر وهذا يفسر أهمية
املشاعر والعوامل الوجدانية في التذكر (كوتي .)2006 ،ويتميز الجهاز العصبي الطرفي بقوة كافية تجعله يفوق كال من التفكير املنطقي ونماذج
االستجابة الطبيعية لجذع الدماغ "املخ".,ويقوم املخ بالوظائف الوجدانية ،فالجهاز الطرفي " ،"Limbic Brainهو الذي يتحكم في العواطف  ،ويقع
وسط الطبقات الثالث األساسية للدماغ "للمخ" وهي بالترتيب القشرة املخية " "Cortexوالجهاز الطرفي " "Limbic Brainوجذع الدماغ "Brain
" Stemوفي وسط الجهاز الطرفي خلف العينين مباشرة توجد اللوزة "( "Amygdaleسليمان وسليمان )2017 ،وترتبط اللوزة بالكفاءة الوجدانية فان
الوصالت العصبية التي تصل بين الفص املقدمي " مركز األفكار" واللوزة " مركز االنفعال" هي املسؤولة عن الكفاءة الوجدانية للفرد ،وأي تلف في هذه
الوصالت سيؤثر سلبا علي أدائها علي الرغم من أن قدرات الفرد العقلية ستبقي سليمة (سليمان وسليمان .)2017 ،وتم تعزيز هذه الفكرة من خالل
عدة دراسات (جوملان ،1996 ،ماير وآخرون )2007 ،حيث ثبت إن االنفعاالت لها تأثير على السلوك يفوق تأثير العمليات املنطقية .كما أشارت بعض
الدراسات إلى تحديد الوظائف االنفعالية للنصفين الكرويين للدماغ (أبوشعيشع2002 ،؛ عبد الرحيم وإبراهيم ،)1988 ،كما أفاد أبوشعيشع ()2002
أن تلف النصف األيمن يعوق استرجاع املحتوي الوجداني في بعض التجارب ويعوق النواحي الوجدانية والسلوكية.
أهمية الذكاء الوجداني في حياة الفرد
ً
ً
أوضح الهوارى ( )2007بأن الوجدان (االنفعال) يمثل جانبا أساسيا من جوانب السلوك اإلنساني ،وهو ذو صلة وتأثير كبير علي حياة اإلنسان
ً
وشخصيته ،فمن الناس من لديه نضج عاطفي وانفعالي وله القدرة على التكيف مع أفراد املجتمع .ومنهم من ليس له نضج ،وهؤالء غالبا ما يعانون من
مشكالت التكيف والتوافق وإدارة العالقات االجتماعية .واالنفعاالت سواء كانت إيجابية أم سلبية فهي ضرورية للحياة اإلنسانية ،ولها تأثير على
اإلنسان ،وعلى قراراته اليومية ،لذلك فمن املهم جدا تزويد اإلنسان بمهارات الذكاء الوجداني ،فالعالم اليوم يشهد تحوال في القيم األخالقية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية مما يستدعي تحلي األفراد بمهارات التعاطف والتشاور واملشاركة الواعية ،وعلى مدي اكتساب واستخدام هذه
املهارات يتم التكيف السليم مع املشكالت الحياتية.
ومن هنا تتضح أهمية هذه املهارات لدى األفراد والقدرة على إدارتها والتعامل معها .وقد ساهم كل هذا في االهتمام بمفهوم الذكاء العاطفي لتأثيره
القوي علي تلك القدرات .ويشير الهوارى ( ) 2007أيضا إلي أن أحد أسباب اهتمام الباحثين بمفهوم الذكاء الوجداني ( بار ون وباركر & Bar-on
 2000 ،Barker؛ جوملان 1996 ، Goleman؛ عيس ي ورشوان  )2006 ،هو محدودية مقاييس القدرات الذهنية في التنبؤ بشكل كاف بنجاح الفرد في
مختلف مواقف الحياة ،وأهمها املجال االجتماعي واملنهي  ،فيرون أن ما بين  %20 – 10فقط من التباين في مقاييس النجاح املنهي يمكن إيعازه لقدرات
معرفية  ،في حين إن النجاح املنهي يتطلب قدرات أوسع من ذلك  ،كاملهارات االجتماعية  ،وضبط االنفعاالت  ،وإدارة وحفز الذات.
الهمية التطبيقية للذكاء الوجداني
استفادت عدة مجاالت حيوية من مفهوم ونظريات الذكاء الوجداني من ناحية تطبيقيه في االرتقاء باملمارسة املهنية في هذه املجاالت مثل:
 الذكاء الوجداني والسرة
يتحقق النمو الوجداني واالجتماعي للطفل من خالل عملية التنشئة االجتماعية التي تعني باستدخال القيم واالتجاهات االجتماعية واألنماط
السلوكية في شخصيه الطفل .ولعله من املعلوم إن النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل يتأثر إلى حد كبير باملناخ األسرى العام وبدينامية العالقات
االجتماعية داخل األسرة وتلعب االتجاهات الوالدية نحو الطفل دورا مهما في اكتساب أنماطه السلوكية وإدراكه االجتماعي ،ومن ثم في تشكيل
شخصيه الطفل من خالل النمو العقلي واالجتماعي والوجداني حيث يتأثر املناخ النفس ي واالجتماعي لألسرة بأساليب املعاملة الوالدية ،التي تتمثل في
إدراك الطفل للمعاملة التي يتلقاها من والديه في إطار التنشئة الوجدانية إما في اتجاه القبول الذي يتم في إدراك الطفل للدفء واملحبة والعطف
واالهتمام واالستحسان واألمان بصوره لفظيه أو غير لفظيه .أو في اتجاه الرفض الذي يتمثل في إدراك الطفل لعدوان الوالدين وغصبهم عليه
واستيائهم منه أو شعورهم باملرارة وخيبه األمل واالنتقاد والتجريح والتقليل من شأنه( .شنان وانو.)2015 ،
3
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،5العدد2019 -1

الذكاء الوجداني وعالقته بطول القامة وحميط الرأس لدي تالميذ مرحلة التعليم األساسي ......

أمحد شنان ،ميسون موسي

 الذكاء الوجداني واملنظومة التربوية
جرت العادة أن أي مؤسسة تربوية ترتكز على أربع دعائم أساسية هي :املعلم ،الطالب ،واملناهج التعليمية واملوارد املادية ،وتمثل املوارد البشرية –
املعلمون والطالب – ودرجة االهتمام بهما وتطويرهما عنصرا مهما في تحقيق أهداف املؤسسة ،فمن هنا يجدر أن تركز املؤسسات التربوية اهتماما
بالنواحي الوجدانية للمدرسين وأيضا للطالب وذلك لزيادة فعالية وإنتاجية هؤالء األفراد .ولتحقيق تلك فالبد إن تتوافر لدي املدير املهارات الوجدانية
واالجتماعية املكونة للذكاء الوجداني وكشف الكفاءات التي تحتويها تلك املهارات ،ويؤكد السمادونى( )2007إن املدير الذي تنقصه املهارات االجتماعية
والوجدانية فلن تكون لديه القدرة علي إقناع أو تحفيز اآلخرين ،ولن تكون لديه مهارة قيادة فريق عمل جماعي ،ولو كانت تنقصه مهارة الوعي بالذات
فسوف يكون ذلك مؤشرا لنقص الثقة بالنفس لديه ،فالثقة بالنفس تعد عامال مهما في مهارة الوعي بالذات.
الذكاء الوجداني والتحصيل الدراس ي
وفقا ملا ذكره حسين وحسين ( )2006إنه اتفق كل من جاردنر ( "Gardner" )1983وبار – أون " )1988( "Bar –Onوماير وسالوفي & Mayer
, Salovey ,و جوملان  Golemanعلى أن الذكاء املعرفي للطالب لم يعد املعيار الوحيد للنجاح إذ يسهم في ذلك بنسبة ( )%20في نجاح الطالب تاركا
( )%80لعوامل أخري من بينها الذكاء الوجداني للطالب ،وهكذا يمكن القول بأن نجاح الطالب يعتمد اعتمادا كبيرا علي الذكاء الوجداني.
إن بعض الدراسات قد توصلت إلى نتائج أكدت إن مهارات الذكاء الوجداني تعد عامال مهما في مساعدة الطالب علي تحقيق النجاح األكاديمي ،وأن
هناك عالقة موجبة بين ارتفاع مستوي الذكاء الوجداني لدي الطالب وبين عملية التحصيل األكاديمي ،كما أن الطالب ذوي مستوي التحصيل املرتفع
لديهم قدرة علي فهم ذواتهم وقدرة علي ضبط أنفسهم والسيطرة عليها ،وكذلك قدرة علي ضبط البيئة املحيطة بهم وتعديلها .كما أوضحت نتائج بعض
الدراسات أهمية القدرات الفردية للطالب في التحصيل األكاديمي ،وتتمثل هذه القدرات فيما إذا كان الطالب يتمتع بثقة في نفسه أم ليست لديه تلك
الثقة ،خجول أم اجتماعي ،انعزالي أم يفضل العمل الجماعي ،متحكم في نفسه أم غير متحكم .وتلك هي أهم الكفاءات الوجدانية التي تشتمل عليها
مكونات الذكاء الوجداني .وتوصلت أيضا نفس الدراسات في نتائجها إلى أن الطالب الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الوجداني مثل :إدارة الوقت وإنجاز
الهدف والتواصل التوكيدي ،وحل املشكالت ،والتعاطف ،وإدارة الضغوط يكونون أكثر تحقيقا وإدراكا للنجاح في الحياة األكاديمية أو العملية.
إن إمكانية تحسين التحصيل األكاديمي للطالب تتوقف على تنمية املهارات االنفعالية واالجتماعية لديهم ،ولتحقيق ذلك البد من االهتمام برفع
مستوي الوعي بالذات لديهم ،التفهم العطوف وحل املشكالت وإدارة االنفعاالت في محيط بيئة التعلم ،كما توجد عدة برامج تساعد في تنمية مهارات
الذكاء الوجداني لدي الطالب واملعلمين من مثل :برامج إعداد املعلمين ،والتعلم االجتماعي والوجداني وغير ذلك .ولكي تحقق هذه البرامج أهدافها ينبغي
أن يتم تضمينها ضمن املنهج الدراس ي للطالب.
من الدراسات السودانية ،تناولت دراسة عثمان ( )2007الذكاء الوجداني :مفهومه وقياسه وعالقته ببعض املتغيرات الديمغرافية لدى
العاملين والطالب بوالية الخرطوم .استخدمت الباحثة مقياس الذكاء الوجداني الذي أعدته في ضوء نموذج مايرـوسالوفي للذكاء الوجداني ،بلغ حجم
َ
عينة الدراسة ( )410تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة .توصلت الدراسة الي وجود فروق داله إحصائيا في درجات األبعاد الفرعية للذكاء
الوجداني والدرجة الكلية للذكاء الوجداني تعزي ملتغير النوع وكانت الفروق لصالح الذكور ،ويوجد ارتباط موجب بين درجات األبعاد الفرعية للذكاء
الوجداني والدرجة الكلية للذكاء الوجداني مع مستوي العمر الزمني للمفحوصين .ولم تظهر عالقة ارتباط إيجابية بين درجات األبعاد الفرعية للذكاء
الوجداني والدرجة الكلية له مع املستوي التعليمي للمفحوصين .كما تناولت دراسة عوضين ( )2009الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق الدراس ي
والصحة النفسية لدي طالب بعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم ،هدفت الدراسة إلي الكشف عن عالقة الذكاء الوجداني بكل من التوافق
الدراس ي والصحة النفسية ،واستخدمت الباحثة مقياس الذكاء الوجداني من إعداد عثمان الخضر ،وتوصلت الدراسة الي ارتفاع مستوي الذكاء
ً
ً
الوجداني والتوافق لدي عينة الدراسة ،ولم تظهر الدراسة فروقا دالة إحصائيا بين الجنسين في أبعاد الذكاء الوجداني ،ولم تظهر ارتباطا موجبا في
الذكاء الوجداني بأبعاده املختلفة والعمر الزمني لدي عينة الدراسة .أيضا أجري رابح ( )2011دراسة هدفت إلى تعرف الذكاء الوجداني لدي طالب بعض
الجامعات السودانية ،استخدم فيها املنهج الوصفي ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد جهاد الريح علي عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها  140طالبا،
وخلصت النتائج إلي أن الذكاء الوجداني في بعض الجامعات السودانية يتسم باالرتفاع ،وال توجد فروق دالة إحصائيا حسب النوع والدرجة العلمية
والعمر الزمني .واستطرادا لدراسات الذكاء العاطفي في السودان ،فقد أجري شنان وأنو ( )2015دراسة تناولت الذكاء العاطفي ودوره في بناء مركز
التحكم ومفهوم الذات في كل من الطالب املوهوبين والعاديين بمرحلة األساس بوالية الجزيرة .يالحظ من ذلك قلة الدراسات التي تبحث في املكون
البيولوجي للذكاء العاطفي.
أما في البالد العربية ،فقد تناولت دراسة جودة ( )1999بعض مكونات الذكاء الوجداني في عالقتها بمركز التحكم لدى طالب الجامعة فقد
هدفت الدراسة إلى تعرف األبعاد األساسية للذكاء الوجداني ،ومعرفة العالقة بين مركز التحكم (داخلي ـ خارجي) والذكاء الوجداني لدي الجنسين (ذكور
ـ إناث) باألقسام األدبية .تكونت عينة الدراسة من ( ) 410طالب وطالبة من طالب وطالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية ببنها ،وطبق على أفراد العينة
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مقياس الذكاء الوجداني لجيرابك من ترجمة وتقنين الباحث باإلضافة الي مقياس التحكم الذي أعده الباحث .لم تظهر نتائج الدراسة فروق ذات دالله
إحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني ككل وفي األبعاد الفرعية ،مع وجود فروق ذات دالله إحصائية في أبعاد الذكاء الوجداني بين طالب
التخصص العلمي واألدبي في بعد (التعامل مع اآلخرين وحفز الذات) وهذه الفروق لصالح طالب األدبي ،بينما لم تظهر فروقا بين األدبيين والعلميين في
بقية األبعاد الستة وكذلك في املجموع الكلي للعينه .وعلي صعيد الدراسات األجنبية ،أجري ماير وكاروسو وسالوفي Mayer ,Caruco,and
)Salovey(1999دراسة استهدفت الكشف عن الخصائص السيكومترية للذكاء الوجداني ،وقابليته لالستخدام كمقياس للذكاء .وتكونت العينة من
ً
 290طالبا وطالبة في املرحلة الثانوية تراوحت أعمارهم بين  11و 18سنة .طبق مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامل ) ،(MEISوقد بينت نتائج
الدراسة أن الذكاء الوجداني يرتبط بالسلوك الواقعي للفرد أكثر منه بقدراته العقلية أو سماته الشخصية ،وأن اإلناث يتفوقن على الذكور في الذكاء
ً
ً
ً
الوجداني عموما وأن مستوي الذكاء الوجداني أعلي لدي املراهقين األكبر سنا منه لدي املراهقين األصغر سنا.
وتعليقا على تلك الدراسات :فإنها قد أفادت في تحديد املنهجية واختيار أداة القياس املناسبة للدراسة الحالية ،حيث تتفق مع دراستي
عثمان ،والحسين في بحث السمة العامة للذكاء العاطفي في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية (العمر – النوع – املستوى التعليمي) .بينما اختلفت
معهما في طريقة اختيار العينة ،أما بالنسبة لدراسة عوضين فقد اتفقت مع الدراسة الحالية في تناولهما األداة املستخدمة لقياس الذكاء الوجداني.
عالوة على أن دراسة جودة تتفق مع الدراسة الحالية في نوع املقياس املستخدم في الذكاء العاطفي بينما تختلف معها في نوع املفحوصين .وإجماال يمكن
القو  :باستثناء دراسة ماير وكارسو وسالوفي (-)1999التي اهتمت بقياس الذكاء العاطفي بأبعاده املختلفة-تتفق هذه الدراسات في بحث املعدل الكلى
الذكاء العاطفي وارتباطه ببعض املتغيرات الديمغرافية (العمر-النوع –املستوى التعليمي) ،وهذا ما سارت علية الدراسة الحالية ،إال أنها أيضا تفردت
باختيارها للعينة من تالميذ مرحلة األساس فقط وليس املرحلة الجامعية كما في تلك الدراسات.
كما تجدر اإلشارة إلى أن الدراسات املذكورة أعاله لم تبحث في العالقة املحتملة بين الذكاء العاطفي وارتباطاته البيولوجية والعصبية .ونسبه
ألهمية دراسة الذكاء العاطفي ودوره في حياة الطالب األكاديمية ومدى تأثيره علي كل من املدرسة واألسرة واملجتمع ،فقد رأي الباحثان أن ثمة ارتباطات
فسيولوجية واجتماعية للذكاء العاطفي لها تأثيرها املباشر على شخصية الطالب في مراحل التعليم علميا واجتماعيا كمؤشر لنجاحاته في الحياة ،ولعل
ذلك قاد الباحثين إلى محاولة فحص مدي سيادة الذكاء الوجداني وارتباطاته البيولوجية والعصبية متمثلة في طول القامة ومحيط الرأس في ضوء
بعض املتغيرات الديمغرافية.

 .1.1مشكلة الدراسة:

ً
بناء على ذلك فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في قياس معدل الذكاء العاطفي وارتباطاته بمتغيري محيط الرأس وطول القامة (مؤشرات
بيولوجية وعصبية) لدي تالميذ مرحلة التعليم األساس ي في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية بمدينة ود مدني بوالية الجزيرة –السودان.

 .2.1أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية دراسات الذكاء العاطفي وارتباطاتها بعدد من املتغيرات النفسية والعصبية واالنفعالية واالجتماعية وما لذلك
من دور فاعل في بناء شخصية الفرد ،وما يترتب على ذلك من تطبيقات مهمة في املحيط األسري والبيئة االجتماعية والبيئة التعليمية .وقد أشارت
دراسات عديدة الي دور الذكاء العاطفي في نجاحات الفرد األكاديمية واملهنية .ولذلك تنبع أهمية الدراسة الحالية من هذا الدور وما يمكن أن تفض ي إليه
الدراسة من فوائد نظرية وعملية في املجال التعليمي والتربوي.

 .3.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1تعرف معدالت الذكاء الوجداني لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى.
 .2تعرف العالقة املحتملة بين الذكاء الوجداني و طول القامة ومحيط الرأس لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى.
 .3معرفة اتجاه العالقة بين املعدل الكلي للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى .ومستوي تعليم الوالدين.
 .4معرفة الفروق في املعدل الكلي للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى تبعا لنمط األسرة (ممتدة -نووية)

 .4.1فروض الدراسة:
تتمثل فروض الدراسة في اآلتي:
 .1يسود الذكاء العاطفي بمستوى فوق الوسط لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني
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ً
 .2توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متغيري محيط الرأس وطول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم
األساس ي بمدينة ود مدني.
ً
 .3توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء العاطفي مستوي تعليم الوالدين لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني
 .4توجد فروق دالة إحصائيا على الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني وفقا لنوع األسرة (نووية-
ممتدة)

 .5.1حدود الدراسة:


الحدود املكانية  :أجريت هذه الدراسة بمدينة ود مدنى بوالية الجزيرة بالسودان.



الحدود الزمانية :في الفترة من العام ( ،)2018-2017الفصل الدراس ي الثاني

 .6.1مصطلحات الدراسة:


الذكاء العاطفي  :هو مجموعة من القدرات العقلية الوجدانية التى تعمل جنبا إلى جنب مع القدرات املعرفية وتأتى من ذات مركز التحكم في
الدماغ وهى تعالج جانب املشاعر واالنفعاالت التى تؤثر على نجاح وسعادة الفرد في مختلف املجاالت والكفاءات واملهارات في
الحياة(جوملان.)1995،



إجرائيا  :يقصد به في هذه الدراسة الدرجة املتحصل عليها املفحوص نتيجة استجابته لفقرات مقياس الذكاء الوجدانى املعدل لطالب
األساس.
ً
مدينة ود مدنى :هى عاصمة والية الجزيرة وتعتبر من أكثر مدن السودان تقدما ملا حظيت به من موقع جغرافي متميز وتضم كثيرا من
املؤسسات الحكومية واألهلية من مرافق صحية وتعليمية وغيرها من املوارد الطبيعية والبشرية .



 .2منهج الدراسة وإجراءاتها:
استخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي اذ إنه يعد من أكثر مناهج البحث استخداما في البحوث االجتماعية والتربوية (أبو
عالم ،)2007،فإنه يكون مناسبا لهذه الدراسة أكثر من غيره من أنواع املناهج العلمية من حيث إنه يرصد الحقائق املتعلقة بالظاهرة رصدا واقعيا
دقيقا وذلك بجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها وإصدار تعميمات بشأنها.
1.2مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة الحالي من تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني بشقيه الحكومي واألهلي وبنوعية ذكور واناث من
طالب الصف السابع كما يوضحها الجدول أدناه حسب اإلحصاءات التي تحصل عليها الباحثان من وزاره التربية والتعليم العام.
جدو ( :)1يوضح مجتمع الدراسة (طالب الصف السابع) بمدينة ودم دنى
املرحلة الدراسية
األساس

الذكور
3155

النسبة
%51

اإلناث
2984

النسبة
%49

اإلجمالي
6139

املصدر :وزارة التربية والتعليم العام والية الجزيرة

 .2.2اختيار عينة الدراسة :وهي عشوائية طبقية تم اختيارها على مرحلتين:
املرحلة االولى
رشحت وزارة التربية والتعليم العام عددا من املدارس ذات املستوى األكاديمي العالي واملتوسط بلغ عددها ( )38مدرسة بحيث تكون
ممثلة طبقيا ملجتمع مدارس املدينة.
املرحلة الثانية
في هذه املرحلة تم اختيار تالميذ الصف السابع من كل مدرسة نسبة ألنهم أكثر نضجا ووعيا من الصفوف الدنيا مما يجعل تعاملهم مع
أدوات القياس سليما باإلضافة إلى أن تالميذ الصف الثامن مشغولين باالمتحان النهائي للمرحلة مما يجعلهم غير مرتاحين لقضاء وقت في ملء بيانات
أدوات الدراسة .تم االختيار للتالميذ من داخل الصفوف عشوائيا.
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ً
جدو ( :)2يوضح خصائص مجموعة تالميذ مرحلة الساس بعينة البحث تبعا لبعض املتغيرات الديمغر افية
متغيرات التوصيف
النوع

مستويات العمر الزمني

املنحدر الثقافي

املستوى التعليمي لآلباء

التكرار

النسبة املئوية

التدرج
تالميذ بنين

220

44.8

تلميذات
املجموع
 12ـ أقل من 15

271
491
476

55.2
100.0
96.9

 15ـ 17
املجموع
قرية (مناطق ريفية)

15
491
68

3.1
100.0
13.8

مدينة (مناطق حضرية)
املجموع
أقل من الثانوي

423
491
44

86.2
100.0
9.0

جامعي
فوق الجامعي
املجموع
أقل من الثانوي

130
163
154
491
61

26.5
33.2
31.4
100.0
12.4

158
151
121
491
221
270
491

32.2
30.8
24.6
100.0
45.0
55.0
100.0

ثانوي

املستوى التعليمي
لألمهات

نوع السرة

ثانوي
جامعي
فوق الجامعي
املجموع
ممتدة (مع الوالدين وآخرين)
نووية (مع الوالدين فقط)
املجموع

 .3.2أدوات الدراسة
استخدم الباحثان في هذه الدراسة ثالث أدوات هي :استمارة البيانات األساسية ،مقياس الذكاء الوجداني لتالميذ مرحلة األساس،
والشريط املتري لقياس طول القامة ومحيط الرأس.
ً
أوال  :استمارة املعلومات الساسية
اشتملت هذه االستمارة على عدد من املعلومات والبيانات عن  :النوع  ،العمر  ،املنحدر الثقافي ،املؤهل العلمي لألبوين ونوع األسرة
.استمارة البيانات األولية وتحتوي علي املعلومات الشخصية نوع املفحوص (ذكر -أنثي) ،وعمر املفحوص حيث اشتملت العينة علي أفراد تتراوح
أعمارهم بين  15-12سنة املنحدر الثقافي (قرية  -مدينة)  ،املؤهل العلمي لألب واألم واشتمل علي أربعه مستويات أساس – ثانوي – جامعي – فوق
الجامعي)  ،نوع األسرة  :ممتدة (تعيش مع الوالدين وآخرين) أسرة نووية (تعيش مع الوالدين فقط).
ً
ثانيا :مقياس الرشيد(  )2010للذكاء العاطفي ملرحلة التعليم الساس ي
الدراسة االستطالعية ملقياس الذكاء العاطفي ملرحلة الساس
اعتمد الباحثان على مقياس الرشيد ( )2010كأداة طبقت على طالب مدارس االساس وذلك لعدد من املبررات أهمها مناسبة عدد األسئلة
( ،)45ووضوح صياغة العبارات مع العمر العقلي ،باإلضافة الى تطبيقها من قبل في دراسات اخرى .وملعرفة الخصائص القياسية للفقرات بمقياس
الذكاء العاطفي عند تطبيقه على تالميذ الصف السابع بمرحلة األساس بمجتمع الدراسة الحالية ،قام الباحثان بتطبيق صورته املكونة من 45فقرة
ً
ً
على عينة استطالعية حجمها  60تلميذا وتلميذة ،تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من بين تالميذ الصف السابع بمرحلة األساس بمجتمع
الدراسة الحالية ،ملعرفة الصدق العاملي .تم إجراء التحليل العاملي الكشفي لجميع الفقرات والبالغ عددها  45فقرة فبينت نتائج هذا اإلجراء تشبع 39
فقرة فقط علي أربعة عوامل (أبعاد فرعية)؛ وهذا يعني أن هناك ست فقرات لم تتشبع على أي عامل ،وأرقامها هي )41 ،40 ،39 ،17،24،31( :وقد تم
حذف هذه الفقرات الست جميعها من هذا املقياس ،وبهذا القرار يصل هذا املقياس لصورته النهائية ،وهي صورة تتكون من  39فقرة فقط ،وبعد
تصحيح االستجابات تم رصد الدرجات ومن ثم حساب مؤشرات الصدق والثبات التي بلغت علي التوالي ( ).87و(.).76

7
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،5العدد2019 -1

أمحد شنان ،ميسون موسي

الذكاء الوجداني وعالقته بطول القامة وحميط الرأس لدي تالميذ مرحلة التعليم األساسي ......

ً
ثالثا :الشريط املتري لقياس طو القامة ومحيط الرأس
يقاس طول قامة املفحوص من دون حذاء بعد أن يسند ظهره على الحائط لضمان استقامته ثم يقوم شخصان بتثبيت الشريط عند الرأس
وعند القدم ثم تسجل القراءة .أما بالنسبة ملحيط الرأس فإنه يقاس من أعلي األذنين
 .4.2خطوات إجراء الدراسة امليدانية
استكمل الباحثان اإلجراءات اإلدارية املتمثلة في أخذ موافقة الجهات املعنية على تطبيق أدوات الدراسة على العينة املختارة من تالميذ
مرحلة األساس  ،وايضا قام الباحثان باختبار خمسة طالبات من قسم علم النفس و تدريبهن على كيفية تطبيق مقاييس الذكاء الوجداني وهى ال تحتاج
إلى مجهود أو تعليمات كثيره سوى تنظيم التلميذات وإعطاء نبذة بسيطة عن خلفية الدراسة لبث نوع من السكينة في أنفس املفحوصين والتجاوب مع
أعضاء الفريق ،ويعتبر الفريق مؤهل من خالل دراستهم للمقررات الجامعية التي تحتوى على مقررات للكشف عن املوهوبين وكيفية تطبيق االختبارات
النفسية .تم عرض استمارة الذكاء الوجداني وملئها من قبل تالميذ مرحلة األساس ،وقبل البدء في التطبيق قام الفريق البحثي بتوضيح تعليمات التطبيق
ومن ثم مراجعة البيانات بعد جمعها وتحديد البيانات غير املكتملة.

عرض نتائج الدراسة

.3

عرض نتائج الفرض الو
للتحقـق مــن صــحة الفـرض األول مــن فــروض الدراسـة الحاليــة والــذي نصـه " :يســود الــذكاء العـاطفي بمســتوى فــوق الوسـط لــدى تالميــذ
مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني (مجتمع الدراسة الحالية) ،قام الباحثان بإجراء اختبار (ت) ملتوسط مجتمع واحد ،والجدول التالي يوضـح
نتائج هذا اإلجراء:
جدو ( :)3يوضح نتيجة اختبار(ت) ملتوسط مجتمع واحد للحكم على درجة سيادة الذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة الساس بمدينة ود مدني (مجتمع الدراسة
الحالية)

إدارة االنفعاالت وتنظيمها
التدفق االنفعالي
مواجهة ضغوط ومشكالت
الوعي بالذات وتنظيمها
الذكاء االنفعالي درجة كلية

21.9
24.3
22.0
29.61
97.55

2.89
2.68
2.81
3.20
8.64

21.00
24.00
21.00
28.00
91.00

6.912
0.270
7.881
11.175
16.788

490
490
490
490
490

0.01
0.394
0.001
0.001
0.001

كبيرة
غير دالة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

املرحلة

أبعاد الذكاء العاطفي

وسط حسابي

انحراف
معياري

القيمة املحكية

قيمة (ت)
املحسوبة

دح

ح

استنتاج درجة
سيادة البعد

أساس

من الجدول السابق ،يالحظ الباحثان اآلتي :بالنسبة لجميع أبعاد الذكاء العاطفي والدرجة الكلية له :فإن جميع قيم (ت) املحسوبة موجبة
ً
اإلشارة ودالة إحصائيا عند مستوى (- ،)0.001ما عدا بعد التدفق االنفعالي-مما يعني أن هذه األبعاد ،وكذلك الذكاء العاطفي ككل ،تسود بدرجة كبيرة
لدى هؤالء التالميذ بمجتمع الدراسة الحالية ،وذلك في ضوء القيم املحكية الختبار (ت) لهذه األبعاد وللدرجة الكلية ،لدى هذه املجموعة.
عرض نتائج الفرض الثاني
ً
للتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة الحالية والذي نصه " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متغيري محيط الرأس
وطول القامة (مؤشرات عصبية وبيولوجية) مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني ،".قام الباحثان
بحساب معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ،ونتائج هذا اإلجراء موضحة بالجداول التالية:
جدو ( :)4يوضح معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ملعرفة داللة العالقة االرتباطية بين متغيري محيط الرأس وطو القامة مع الدرجة الكلية للذكاء
العاطفي لدى التالميذ بمجتمع الدراسة الحالية
املؤشر

املرحلة التعليمية

معامل االرتباط بالذكاء
العاطفي

حجم املجموعة

قيمة احتمالية

االستنتاج

محيط
الرأس
طول القامة

سابع أساس

0.123-

115

0.96

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

سابع أساس

0.144-

115

0.63

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة
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ً ً
يالحظ الباحثان من الجدول أعاله أنه ليس هناك ارتباطا داال إحصائيا بين محيط الرأس ،طول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي في تالميذ
مرحلة األساس.
جدو ( :)5يوضح معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ملعرفة داللة العالقة االرتباطية بين متغيري محيط الرأس وطو القامة مع الدرجة الكلية للذكاء
العاطفي لدى التالميذ بمجتمع الدراسة الحالية تبعا ملتغير النوع
املرحلة
التعليمية
أساس

معامل االرتباط بالذكاء
العاطفي

حجم املجموعة

قيمة احتمالية

االستنتاج

متغير النوع

املؤشر
محيط الرأس

ذكور

0.17

56

0.452

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

طول القامة

إناث
ذكور
إناث

0.2620.970.223-

59
56
59

0.22
0.238
0.45

االرتباط دا ؛ توجد عالقة عكسية
االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة
االرتباط دا ؛ توجد عالقة عكسية

أشارت نتائج الجدول أعاله الى أن العالقة االرتباطية بين محيط الرأس ،طول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي ،دالة عكسيا في اإلناث
 رغم أن معامل االرتباط ضعيف -مما يعنى أنه كل ما كان محيط الرأس وطول القامة صغيرا كلما كان هناك ذكاء عاطفي أعلى ،بينما كانت العالقة بيناملؤشرات البيولوجية والذكاء العاطفي للذكور غير دال إحصائيا ،وربما يرجع ذلك إلى التكوين البيولوجي.
عرض نتائج الفرض الثالث
ً
للتحقق من صحة الفرض الــثالث من فروض الدراسة الحالية والذي نصه " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء
العاطفي مستوي تعليم الوالدين لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني" ،قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ،ونتائج
هذا اإلجراء موضحة بالجداول التالية:
قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ،ونتائج هذا اإلجراء موضحة بالجدول التالي:
جدو ( :)6يوضح معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ملعرفة داللة العالقة االرتباطية بين املؤهل العلمي لألب واملؤهل العلمي لألم مع الدرجة الكلية
للذكاء العاطفي لدى التالميذ والطالب بمجتمع الدراسة الحالية
املرحلة التعليمية
أساس

املؤشر
مؤهل األب

معامل االرتباط بالذكاء العاطفي
0.050
0.028

مؤهل األم

حجم املجموعة
501

قيمة احتمالية
0.266

501

0.533

االستنتاج
االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة
االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

ً
ً
ثانيا :بالنسبة لنتائج مجموعة تالميذ الصف السابع مرحلة األساس :نالحظ عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05في الدرجة الكلية
ً
للذكاء العاطفي تبعا ملتغير مستوي تعليم األب وتعليم األم.
عرض نتائج الفرض الرابع
الفرض الرابع ينص على أنه توجد فروق دالة إحصائيا للذكاء العاطفي لدى التالميذ والطالب بمدينة ود مدني مع متغير نوع االسرة (نووية -ممتدة).
للتحقق من صحة الفرض أعاله تم إجراء التحليل املبين في الجدول أدناه
جدو ( :)7يوضح نتيجة تحليل التباين الثنائي ملعرفة داللة التفاعل بين ومتغيرنوع السرة (نووية  /ممتدة) على الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى
التالميذ بمرحلة الساس بمدينة ود مدني (مجتمع الدراسة الحالية)
املرحلة
التعليمية
األساس

مصدر التباين

نوع األسرة
التفاعل
الخطأ
الكلي

مجموع املربعات

حد

متوسط املربعات

النسبة الفائية
املحسوبة

قيمة االحتمال

58.086
659.917
34767.787
36599.625

1
5
479
490

58.086
131.983
72.584

0.800
1.818

0.371
0.108

الداللة اإلحصائية
عند مستوى
()0.05
غير دالة
غير دالة
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ً
ً
من العمود األخير بالجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05في الدرجة الكلية للذكاء العاطفي تبعا ملتغير نوع األسرة.

.4

مناقشة النتائج

يهدف البحث الحالي إلي فحص العالقة املحتملة بين الذكاء العاطفي وبعض املؤشرات البيولوجية متمثلة في محيط الرأس وطول القامة في
ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية في عينة من تالميذ مدارس التعليم األساس ي بمدينة ود مدني بوالية الجزيرة في السودان .تم تطبيق مقياس الذكاء
العاطفي وخضعت البيانات الواردة للتحليل اإلحصائي .وستتناول بالنقاش كل فرض على حدة ثم تحتم بملخص عام للنتائج مبينا أبرز ما فيها ومشيرا إلى
أهميتها النظرية والتطبيقية.
مناقشة نتيجة الفرض الو
ينص الفرض األول علي " :يسود الذكاء العاطفي بمستوى فوق الوسط لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني (مجتمع
ً
الدراسة الحالية) .أوضحت النتائج أن أبعاد الذكاء العاطفي والدرجة الكلية له موجبة اإلشارة ودالة إحصائيا مما يعني أن هذه األبعاد جميعها ،وكذلك
الذكاء العاطفي ككل ،تسود بدرجة كبيرة لدى هؤالء التالميذ .و ً
بناء على ذلك يمكن القول أن الفرض األول قد تحقق وبدرجة أعلي مما كان متوقعا في
مرحلة األساس .بشكل عام فان هذه النتيجة تتفق مع دراسة حباب ( )2007مع التحفظ بأن عينة دراستها تشمل طالب جامعات وعاملين بوالية
الخرطوم .وفي ذات السياق فإن النتيجة الحالية تظهر مستوي أعلي من الذكاء العاطفي مما أوردته دراسة أبو الخير وأبو شعيرة ( )2018في مجتمع
مديري مدارس األساس بقطاع غزة إذ كان مستوي الذكاء العاطفي متوسطا إال أن نتيجة الدراسة الحالية تتفق مع دراسة غيث ( )2014التي بينت
نتائجها مستوي مرتفع من الذكاء العاطفي في عينة من الطلبة بالجامعة الهاشمية .أيضا تتفق مع دراسة يسري ( )2017في عينة من مدارس مدينة
الرياض.
مناقشة نتيجة الفرض الثاني
ً
ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة الحالية علي " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متمثلة في متغيري محيط الرأس وطول
القامة (مؤشرات عصبية وبيولوجية) مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني.أوضحت النتائج في جدول
ً
رقم ( )4أنه ليس هناك ارتباطا داال إحصائيا بين املؤشرات العصبية والبيولجية (محيط الرأس ،طول القامة) مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لتالميذ
مرحلة التعليم األساس ي.
نبع االفتراض بان املؤشرات العصبية والبيولوجية متمثلة في متغيري محيط الرأس وطول القامة لها عالقة ارتباطية مع الدرجة الكلية للذكاء
العـاطفي مـن واقـع األدب العلمــي الـذي يشـير إلــي ثمـة عالقـة بـين املؤشـرات العصـبية والبيولوجيـة متمثلــة فـي متغيـري محـيط الــرأس وطـول القامـة والــذكاء
املعرفي (مثل :الخليفة وعلي ولينLynn2010؛ بترجـي والخليفـة و أحمـد2013؛ -بخيـت وآخـرون  ) Bakheet, et.al, 2016ولـذلك تجلـي سـؤال مقابـل مـا
عالقـة هـذه املتغيـرات بالـذكاء العـاطفي وقــد تصـدت دراسـات أخـري لبجابـة عـن هــذا التسـا ل (مثـل :أبوشعيشـع :2002،عبـد الـرحيم و إبــراهيم .)1988 ،
ولذلك فإن نتيجة الدراسة الحالية املتعلقة بهذا الفرض لها اهميتها الخاصة فقد أشارت بوضوح انـه ال توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة احصـائيا بـين محـيط
الــرأس ،طــول القامــة مــع الدرجــة ا لكليــة للــذكاء العــاطفي للعينــة .ولهــذا األمــر داللــة ومعنــي إذ يفصــل بــين الــذكاء العــاطفي وتداعياتــه علــى شخصــية الفــرد
كنجاحاته األكاديمية املهنية التي أشارت إليها العديد من الدراسات والنظريات (ياس ،2011 Yassقاردنر1981 ، Gardner؛ بار-أون1988 ، Bar-on؛
سـالوفي )1993 Salovey،وبـين املؤشـرات العصـبية والبيولوجيـة متمثلـة فـي متغيـري محـيط الـرأس وطـول القامـة .ويـري الباحثـان أن هـذه النتيجـة عالمـة
رئيســية فــي البحــث الحــالي ومهمــة فــي حــد ذاتهــا إذ لهــا داللتهــا التربويــة التطبيقيــة فــي محــيط األســرة واملدرســة والجامعــة ،إذ يمكــن تعزيــز ال ـذكاء العــاطفي
وتنميتيـه بمعــزل عـن مســتوي القــدرات العقليـة التــي يمتلكهــا الفـرد ،إال أن البــاحثين يــرون أيضـا ضــرورة إجــراء املزيـد مــن الدراســات املتعمقـة عبــر وســائل
التقنية الحديثة لفحص العالقة بين املؤشرات العصبية والبيولوجية والذكاء العاطفي.
مناقشة نتيجة الفرض الثالث
ً
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء العاطفي مستوي تعليم الوالدين لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود
مدني هذه النتيجة اتفقت مع بعض نتائج دراسة القحطاني ( )2014إذ لم تجد ارتباطا ذا داللة معنوية بين املستوي التعليمي لكل من األم واألب
والذكاء العاطفي بمحافظة جدة ،تشير هذه النتائج في مجملها إلي أن متغيري تعليم األب وتعليم األم ليس لهما ارتباط في الدرجة الكلية للذكاء
العاطفي .هذا االتفاق مع نتائج الدراسات املذكورة يشير إلي استقالل الذكاء العاطفي عن االرتباط بمستوي تعليم الوالدين وذلك لألسباب اآلتية:
 .1إحتالف طبيعة الذكاء العاطفي عن الذكاء املعرفي في االستجابة للمثيرات العقلية التي غالبا ما تنطلق من الثراء املعرفي املرتبط باملستوي
التعليمي للوالدين.
 .2أن املثيرات األسرية عاطفية كانت أو اجتماعية غالبا ما ترتبط بسمات نفسية واجتماعية للوالدين أكثر من ارتباطها باملستوي التعليمي لهما.
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مناقشة الفرض الرابع
ينص على أنه يوجد فروق دالة إحصائيا على الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني وفقا لنوع
األسرة (نووية-ممتدة).
من العمود األخير بالجدول رقم ( )7يتضح اآلتي:
ً
ً
بالنسبة لنتائج مجموعة تالميذ الصف السابع مرحلة األساس ،ال توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للذكاء العاطفي تبعا ملتغير نوع األسرة،
تشير النتائج أعاله بوضوح أن الفرض لم يتحقق بمعني أن نوع األسرة ً
سوآء كانت ممتدة أم نووية ال دور لها في وجود وتنمية الذكاء العاطفي .لعل التوقع
بوجود فروق في الذكاء العاطفي نبع من أن لألسرة املمتدة مناخا عائليا مشجعا لتنميته خاصة هناك توثيق للدور اإليجابي لها في الصحة النفسية
لألطفال في وسط السودان ( Al-Awad Shennan & E.Shonuga-Barke,1992شنان وشنوقا بارك) .وقد ورد في هذا التوثيق أن ألحاجي الحبوبة
ً
ً
ً
وقصصها أثرا مهدئا وسارا لألطفال .وقد ذكر خوالدة( )2004في هذا الصدد أن للقصص والحكايات التي تحكي لألطفال دورا إيجابيا في تنمية الذكاء
العاطفي.

خالصة عامة:
يعتبر مفهوم الذكاء الوجداني من املفاهيم الحديثة نسبيا في مجال علم النفس ،وما زالت محاوالت العلماء تتواصل للكشف عن بنيته ومكوناته
وعالقته باملتغيرات املتعددة في مجال دراسة الشخصية وسماتها أو في مجال الصحة النفسية أو في دراسات الذكاء العام واملوهوبين .بصفة خاصة
تناولت بعض الدراسات مدي ارتباط الذكاء املعرفي ببعض املؤشرات البيولوجية والعصبية بينما تقل الدراسات التي حاولت معرفة مدي ارتباط الذكاء
الوجداني باملؤشرات البيولوجية والعصبية .الدافع األساس ي للبحث الحالي نبع مما توافر من معلومات حول األسس العصبية والفسيولوجية لكل من
الذكاء العاطفي والذكاء املعرفي ،وإيمانا من الباحثين بأهمية دراسة الظاهرة النفسية من املنظور التكاملي فقد تشكلت لديهما قناعة بأن الذكاء العاطفي
ال يمكن فهم مكوناته وارتباطاته إال من خالل أسسه البيولوجية العصبية .ولذلك تبلورت قضية البحث الحالي في فحص شكل العالقة بين الذكاء
العاطفي وحجم الرأس وطول القامة باعتبارهما مؤشرات بيولوجية وعصبية واللذان استخدما من قبل كمؤشرات للذكاء املعرفي.
وبعد استخدام األدوات البحثية املناسبة وإعمال اإلجراءات املنهجية املطلوبة ،توصل البحث إلي نتائج أبرز ما جاء فيها أن ليست هناك عالقة
بين الذكاء العاطفي واملؤشرات البيولوجية والعصبية متمثلة في حجم الرأس وطول القامة -في مجتمع التالميذ في التعليم األساس ي بمدينة ود مدني
بوالية الجزيرة بالسودان .وربما تكون لهذه النتيجة أهميتها الخاصة بما لها من دالالت التربوية وتطبيقية في محيط األسرة واملدرسة ،إذ يمكن تعزيز
الذكاء العاطفي وتنميته بمعزل عن مستوي القدرات العقلية التي يمتلكها الفرد ،كما أن هذه النتيجة من ناحية نظرية تؤيد االتجاه العلمي الذي ذهب
إلي أن الذكاء العاطفي مستقل ومتمايز في تكوينه عن الذكاءات األخرى.
النتيجة البارزة الثانية هي السمة العامة للذكاء العاطفي في عينة الدراسة حيث ساد بدرجة كبيرة في املعدل الكلي للذكاء العاطفي .الذكاء
العاطفي املرتفع سمة إيجابية في الفرد إذ أشارت األدبيات علي دوره في نجاحات الفرد األكاديمية واملهنية ،واسهاماته في الثبات والتوازن االنفعالي
والتكيف االجتماعي له .ولذلك يمكن االستفادة القصوى من توفر هذه السمة في مجتمع الدراسة الحالية خاصة في مجالي األسرة واملدرسة.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أبو الخير ،أحمد غنيم وأبو شعيرة ،نور عادل )2018( ،مستوي الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري املدارس في املرحلة األساسية
بمنطقة غرب غزة التعليمية ،املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية ،املجلد  ،3العدد 2
أبو شعيشع  ،السيد )2002(،املخ االيسر واملخ االيمن .القاهرة ،دار نهضة الشرق للطباعة والنشر.
بترجي ،عادل ،الخليفة ،عمرو أحمد خليل )2013( ،العالقة املحتملة بين طول القامة والذكاء والتزامن بينهما في السعودية .رسالة التربية وعلم
النفس ص  ،190-175الرياض
جودة ،محمد ابراهيم )1999( ،دراسة لبعض مكونات الذكاء الوجداني وعالقتها بمركز التحكم لدى طالب الجامعة  ،مجلة كلية التربية ببنها
املجلد ( )15العدد ( ،)40ص ص 143 – 53
جوملان ،دانيال( ،ترجمة ليلي الجبالي) ( ،)1995الذكاء الوجداني .سلسلة كتاب األمة ،الكويت
الحسين  ،انس الطيب )2011( ،الذكاء الوجداني عن\ طالب جامعة النيلين ،مجلة كلية اآلداب ،العدد (.)4
حسين ،سالمة عبدالعظيم و حسين ،طه عبدالعظيم )2006( ،الذكاء الوجداني للقيادة التربوية ،الطبعة االولي عمان  ،االردن .دار الفكر للنشر
والتوزيع.
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Abstract:

This study aims at investigating emotional intelligence and its relationship with height and
head circumference in pupils of basic schools under the light of some d demographic variables in Wad
Medani City-Sudan. The significance of the current study stems from the importance of emotional
intelligence and its implication for family life, social and educational environments that encompass the
individual. Stratified random sample was drawn from primary school pupils. Three tools were administered
including: demographic and primary information sheet, a meter strip for measuring height and head
circumference and emotional intelligence scale. The psychometric properties of the scale weree checked to
ensure its suitability for use on the study sample. Results showed that the total scores of the pupils on the
emotional intelligence scale were high. Most importantly, there is no significant statistical correlation
between height and head circumference and emotional intelligence. For the demographic variables, parents’
level of education correlated positively with the total score of emotional intelligence the pupil had.
Moreover, there was no significant statistical relationship between emotional intelligence and family type
Keywords: Emotional intelligence, Height, Head circumference, Demographic variables.
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العالقة بين الذكاء االنفعالي والوعي المني لدى طالب جامعة تبوك
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أستاذ علم النفس املساعد -بكلية التربية واآلداب -جامعة تبوك -السعودية
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امللخص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي والوعي باملخاطر األمنية لدى طالب جامعة تبوك ،استخدم الباحث املنهج الوصفي
االرتباطي ،ولجمع املعلومات أعد مقياس الذكاء االنفعالي واستبيان الوعي باملخاطر األمنية ،وطبقه على عينة عشوائية من طالب جامعة تبوك ،وتمت
معالجة البيانات عبر برنامج الحزم اإلحصائية  ، SPSSوأسفر البحث عن النتائج التالية :توجد عالقة (طردية) إيجابية ذات داللة إحصائية بين
الذكاء االنفعالي والوعي باملخاطر المنية لطالب جامعة تبوك،
 توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الذكاء اإلنفعالي والوعي بمخاطر اإلرهاب
 توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الذكاء اإلنفعالي والوعي بمخاطر املخدرات ،توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين
الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر حوادث املرور
 توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر الفساد األخالقي
 كما توجد عالقة بين أبعاد الذكاء اإلنفعالي (اليسر االنفعالي -املشاركة الوجدانية -الدافعية والوعى بالذات -تنظيم وإدارة االنفعاالت -الحالة
املزاجية) وأبعاد الوعي األمني (اإلرهاب -املخدرات-املرور -الفساد االخالقي).
الكلمات املفتاحية :الذكاء االنفعالي ،الوعي األمني ،اإلرهاب ،املخدرات ،املرور ،الفساد األخالقي

املقدمة
الوعي األمني عملية عقلية مهمة لحماية األفكار من التصدي للمخاطر األمنية التي تهدد املجتمع ،و لتطوير هذا الوعي البد من إصالح املنظومة
التربوية والتعليمية في اتجاه القطع مع األنساق الفكرية والقيمية التي تساهم في نشر األفكار اإلنحرافية الخطرة .وتنص سياسة التعليم في اململكة
ً
ً
العربية السعودية على ضرورة تربية الطالب على "احترام الحقوق العامة التي كفلها اإلسالم وشرع حمايتها حفاظا على األمن ،وتحقيقا الستقرار املجتمع،
وعلى تربية املواطن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته ،ويشعر بمسؤوليته لخدمة بالده والدفاع عنها ،وعلى "تنمية إحساس الطالب بمشكالت املجتمع...
وإعدادهم لبسهام في حلها" (وزارة التعليم.)35 ،33 ،2002 ،
تهدف التوعية األمنية إلى غرس املعرفة األمنية في أذهان أفراد املجتمع من خالل تمليكهم املعلومات الالزمة لتحقيق األمن والسلم في املجتمع ،و
ً
تشجيعهم على تغيير سلوكهم واتجاهاتهم الفكرية حتى يقوموا جميعا بدورهم في حماية مجتمعاتهم ،وتزويدهم كذلك بما يمكنهم من معلومات وحقائق،
ً
ً
للتعامل مع القضايا األمنية ،وغرس القيم الفاضلة في نفوس أفراد املجتمع لتكون سياجا مانعا من ارتكاب الجريمة ،وتحفيز أفراد املجتمع للمشاركة
اإليجابية واستشعار املسؤولية نحو املجتمع  ،و تمكين املواطنين من معرفة مهددات األمن القومي وكيفية مواجهة هذه التحديات تحقيقا ألمن الوطن.
يؤكد نجيب ( )2013أن الجامعات تشكل الخصائص الوطنية للطالب بطرق مباشرة وغير مباشرة مما يساعده فيما بعد على حماية أمنه
الوطني ،وذلك عبر وعيهم بأهم املخاطر األمنية التي يمكن أن تهددهم ومجتمعهم ،وتتفق الباحثة مع ما توصل له نجيب ( ،)2013والسحيمي ()2008
ً
وتلخص أهم املهددات األمنية التي تستهدف الشباب وتتطلب نوعا من القدرات العقلية االنفعالية املهمة التي تشكل وعيهم الفكري وتحميهم ؛ ومن تلك
املخاطر األمنية اآلتية :
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ً
أوال :انتشار اإلرهاب والعنف والتحريض السياس ي والتطرف الديني ،فيجب أن يقود الذكاء األفراد نحو الوعي بتعظيم هيبة الدولة ،وتعميق الشعور
الوطني ،والوالء للقادة ،واالنتماء للوطن ،وتعزيز الوحدة الوطنية ،وغرس روح املشاركة ،وتحمل املسؤولية ،واملحافظة على استقرار و استمرار النظام
السياس ي؛ كما أن الوعي األمني يعني إيجاد آلية للرقابة الجماهيرية والدستورية والقانونية التي تحفظ االستقرار للنظام السياس ي وتعمل على ديمومته.
ً
ثانيا :تزايد املخدرات ومخاطرها التي تتمثل في تأثير اإلدمان على الفرد واملجتمع ،عالقة الجريمة باملخدرات ،عالقة اإلدمان باملرض ،واآلثار الناتجة عن
التسمم باألفيون ومشتقاته ،اآلثار الناتجة عن تعاطي الهيروين ،اآلثار الناتجة عن تعاطي الحشيش ،اآلثار الناتجة عن تعاطي املنشطات ،اآلثار
الناتجة عن تعاطي املواد املتطايرة  ،اإلدمان النفس ي وآثاره ،اإلدمان الجسدي وآثاره ،أعراض االنسحاب .
ً
ثالثا :الوعي بالسالمة املرورية مثل مخاطر القيادة بدون رخصة ،التوعية بقواعد املرور ،مخاطر الحوادث على الفرد واملجتمع ،الخسائر البشرية
واالجتماعية واملادية ،أسباب الحوادث املرورية وكيفية تفاديها ،والكشف عن الحوادث التي ترجع إلى املركبة و الحوادث التي ترجع إلى السائق .
ً
رابعا :الفساد األخالقي ومشكالت املمارسات الجنسية الخاطئة ،واالعتداء ،السالمة الشخصية وإعطاء إرشادات للحماية من جرائم الخطف وجرائم
القتل واالعتداء الجنس ي.
ويحاول هذا البحث أن يتناول تلك املخاطر األمنية بالكشف عن العالقة بين متغير مهم في بناء شخصية الفرد وهو الذكاء االنفعالي ومتغير الوعي األمني.

 .1مشكلة البحث

ً
الذكاء االنفعالي كقدرة عقلية يمثل نوعا من أهم الذكاءات ويسهم في تشكيل وعي الفرد املعرفي واالنفعالي ،وذلك من خالل االستجابات
ً
ً
االنفعالية التي يمكن ْ
منطقيا مع بعض املعتقدات الخاصة باملشاعر ،وتتضمن ً
أداء معرفيا ،وهي تكون مجرد مشاعر
أن تكون متوافقة أو غير متوافقة
توافق ،ولكن مع نضوج اإلنسان يتكون لديه إرجاع معقد تجاه املواقف املختلفة ،وتكون ردود أفعاله االنفعالية مختلطة بأفكار تراكمية ،باإلضافة إلى
ً
ً
ً
ً
ُ
يكون نموذجا داخليا معقدا خاصا به يضم مستويات متعددة لألداء االنفعالي ،وهذه املمارسات والنماذج االنفعالية يمكن تقييمها على
أن الشخص قد ِّ
َ
أساس توافقها املنطقي ومن ثم الذكاء ،وقد كشفت عديد من دراسات الذكاء االنفعالي عن االرتباط بين االنفعال والتفكير )ماير ،سالوفي1997،
.)Mayer, J. D., & Salovey
ومن هنا تنطلق مشكلة البحث في تناول متغير حديث مهم هو الذكاء االنفعالي وتحاول إيجاد عالقته بمتغير آخر هو الوعي باعتباره مكونا
معرفيا انفعاليا .والوعي أنواع ومستويات فاهتمت الباحثة بالوعي األمني (كاإلرهاب واملخدرات وحوادث املرور وبعض قضايا الفساد األخالقي) والتي
تتصدر قائمة القضايا التي تهتم بها اململكة العربية السعودية ،وتبذل كافة الجهود ملواجهتها؛ ومن جانب آخر يغطي البحث فئة طالب الجامعة ،حيث إن
اململكة العربية السعودية دولة فتية يمثل فيها الشباب قوة سكانية ،وعليه تعالج مشكلة البحث قضية حيوية مهمة  ،وهذا ما أكده الجمهور السعودي
أن الشباب هم الفئة األكثر تعرضا للمخاطر األمنية وذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي ،ويتوجب لحمايتهم زيادة وعيهم وحسهم األمني .وأهم الطرق
التي يعتقد الجمهور السعودي أنها تعزز الوعي األمني إنشاء رصد أمني لألفكار املتطرفة ومواجهاتها ،واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحديد
مواقع مروجي الشائعات وضبطهم ،وضرورة وضع مواد أمنية توعوية تحث على حماية فكر الشباب (العنزي.)2018،
تنبثق مشكلة البحث من نظرية الذكاء االنفعالي والعالقة بالوعي األمني ،وتفترض الباحثة أنه يجب أن يتمتع الشباب بالوعي األمني إلدراك
املخاطر التي تحيط بهم ،ولذلك البد أن يتمتعوا بقدرات ذكاء كافية تمكنهم من االستنتاج واالستدالل واملقدرة على حل املشكالت والتفكير املنطقي،
بجانب الوعي االنفعالي والدافعية  ،والقدرة على اليسر االنفعالي وإدارة االنفعاالت واملشاركة الوجدانية وتحسين الحالة املزاجية ،فكل تلك القدرات
ً
مجتمعة تؤدي بالشباب للوعي األمني وبالتالي تحميهم فكريا من التعرض ألي نوع من املخاطر األمنية ،ويتفق هذا مع العديد من الدراسات التي تمت في
هذا املجال ،فقد كشفت دراسة نييل وآخرين )  )Neelu, el 2015أن األشخاص ذوي املستويات املنخفضة من الذكاء االنفعالي هم أكثر عرضة للسلوك
ً
املحفوف باملخاطر ،كما أن لديهم صعوبة في فهم األوضاع من وجهة نظر اآلخرين ،وأقل تعاطفا؛ بينما األفراد ذوو مستويات الذكاء االنفعالي األعلى
لديهم قدرة أفضل على التعاطف ،مما يؤدي عادة إلى قدرتهم على االنسجام مع متطلبات املجتمع ،وانخفاض القدرة على تنظيم العواطف مما يمكن من
الحفاظ على نمط مخالف للسلوك في املجرمين.
ودعت دراسة هاريس وآخرين ) (Hrris,et, 2015إلى لفت االنتباه نحو مصطلح حديث وهو اإلبداع املؤذي الذي يقصد به إلحاق الضرر بالذات
واآلخرين بطرق ذكية مبدعة ويتضمن العمليات اإلرهابية وترويج املخدرات والسرقة وجرائم الغش والقتل ،وقد أجريت الدراسة وسط مجموعات
مختلفة من الشباب مرتكبي مخالفات وعمليات مؤذية ومجموعات من الشباب العاديين ،واستخدم مقياس للذكاء االنفعالي واإلبداع املؤذي ،وكشفت
الدراسة عن وجود عالقة بين الذكاء االنفعالي واإلبداع املؤذي ،واتضح أن األفراد ذوي الذكاء االنفعالي املنخفض هم أكثر عرضة ألنواع مختلفة من
املشاكل ،كما تزيد وسطهم حاالت اإلبداع املؤذي.
ودراسة هاريس وآخرين ) (Hrris,et, 2013عن عالقة العدوان بالعمليات االنفعالية واإلبداع املؤذي ،هدفت إلي التعرف على العدوان الضمني
مع سبق اإلصرار والترصد والذي يكون أبعد من إدراك الفرد الواعي ،والذي يعتبر وجها من وجوه االندفاع التي تنتمي إلى درجة من التخطيط والتدبر،
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وكشفت الدراسة عن وجود بعض العمليات العقلية االنفعالية التي تثير اإلبداع املؤذي ،ووجدت األفراد األكثر عدوانية هم األكثر عرضة للمشكالت
الدينية والعمليات املؤذية ،وهم أكثر إبداعا ً في اإليذاء.
ومن جانب آخر بينت دراسة ديفيد وآخرين ( )David,et,al 2008أن اإلبداع املؤذي يمثل نموذجا وظيفيا إبداعيا لبرهاب والجريمة ،وأن
اإلبداع رغم ما يمثله من جانب لتحقيق الذات للفرد؛ فإنه قد يمثل جوانب خطرة على الفرد واملجتمع ،ووضحت كيف يمكن أن يكون اإلبداع مؤذيا،
وذلك بتحليل كثير من أنشطة وأعمال اإلرهابين واملجرمين ،أوصت الدراسة بمزيد من الدراسات خاصة في مجال الذكاء والجريمة  ،مما يمكن املجتمع
من مجابهة اإلرهاب والجريمة ،وهذا ما يتفق مع مشكلة الدراسة الحالية حيث يتوقع أن يعمل الذكاء االنفعالي املنبثق من مبادئ إسالمية وتربوية وقيم
اجتماعية على توجيه الشباب نحو ت دعيم الوالء واألمن الوطني ،وترسيخ القيم ،وتغذية األفراد باملعتقدات التي تعلي من شأن االنتماء القومي ،وتحث
على التضحية باملنفعة الشخصية في مقابل الصالح العام ،فقد كرس التعليم لتلقين األفراد ً
نوعا من الثقافة األمنية ،حيث لم يعد هناك مجال لقيام
الصراعات ،والخالفات الحادة بينهم ،مما يمهد السبيل لتعبئة سائر املوارد البشرية لترسيخ األمن الوطني ،والذي يقود في النهاية للتنمية االقتصادية،
والتمكين من مواجهة مشاكل التغيير االجتماعي واالقتصادي .ومن هنا برزت مشكلة هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي والوعي
ً
باملخاطر األمنية ،وحتى يتم تقديم طرق وقائية وعالجية ،فال بد من إجراء املعرفة العلمية الدقيقة الكافية في هذا املجال الذي مازال خصبا ويحتاج
ً
ملئات من الدراسات العاجلة ،كما اتسق هذا البحث مع ر ية اململكة " "2030في تنمية الشباب وحمايتهم فكريا ،ومما سبق لخصت الباحثة مشكلة
البحث الحالي بالسؤال التالي :هل توجد عالقة بين الذكاء االنفعالي والوعي المني لطالب جامعة تبوك؟ ويطوي هذا التسا ل بداخله مجموعة من
التسا الت الفرعية والتي تلخصت في اآلتي:
أ .هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر اإلرهاب؟
ب .هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر املخدرات؟
ج .هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر حوادث املرور؟
د .هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر الفساد األخالقي؟
ه .هل توج د عالقة بين أبعاد الذكاء االنفعالي وأبعاد الوعي باملخاطر األمنية لدى طالب جامعة تبوك؟

 .2أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الهداف اآلتية-:
 .1توفير جانب معرفي مهم يوضح مدى أهمية الذكاء االنفعالي في زيادة الوعي باملخاطر األمنية باالستناد إلى عديد من مصادر جمع املعلومات.
 .2الكشف عن مدى ارتباط الذكاء االنفعالي بالوعي باملخاطر األمنية لدى طالب جامعة تبوك.
 .3وضع توصيات عن أهم الجوانب العقلية التي تحقق الوعى األمني .

 .3أهميته:
 .1تكمن االستفادة من البحث وأهميته في متغيراته التي يدرسها فتناوله للمخاطر األمنية التي تواجه الشباب موضوع في غاية الحيوية،
وتوجهات العالم اليوم هي نحو أهم املخاطر التي انتشرت وسط فئات الشباب وتتمثل في اإلرهاب والتطرف الديني والتحريض السياس ي  .وهي
تتعلق بفكر الشباب ،وكذلك البحث في مخاطر املخدرات وحوادث املرور والفساد األخالقي ،وجميعها مخاطر تهدد أمن واقتصاد الدول.
ً
 .2وتأتي أهمية البحث كذلك في الكشف عن أهم املتغيرات التي يمكن أن تؤثر على الوعي األمني لدى طالب الجامعة وهو متغير لم يجد حظا
ً
وافرا من البحث وهو الذكاء االنفعالي ،فهو قدرة عقلية بال شك تؤثر في تشكيل الوعي وسالمة وأمن الفكر.
ً
أيضا أهمية البحث في أنه يغطي شريحة الشباب ،وهم أهم ما تمتلكه الدولة من قوة ،فهم مواردها البشرية ،ولتحمي الدول
 .3وتكمن
اقتصادها وأمنها ،فيجب أن تحمي شبابها من املخاطر األمنية التي تهددهم وتدمر مجتمعهم ،وذلك من خالل تنمية وعيهم األمني بزيادة
قدراتهم االنفعالية.
 .4كما تتضح أهمية هذا البحث في أنه يمثل لبنة أساسية لوضع البرامج واإلرشادات واألسس الوقائية والعالجية ملواجهة املخاطر األمنية التي
تواجه الشباب ،فالوعي هو الخطوة األولي لبرشاد والعالج والوعي يتطلب أنواع من الذكاء الذي يمكن أن يتم تعلمه.

 .4حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :الذكاء االنفعالي -الوعى األمني بقضايا اإلرهاب واملخدرات وحوادث املرور والفساد األخالقي.
املكانية :اململكة العربية السعودية -املنطقة الشمالية -مدينة تبوك -جامعة تبوك.
البشرية :طالب الجامعة –كلية التربية واآلداب -ذكور وأنات.
الزمانية :الفصل الدراس ي األول 1439-1438هـ2018-2017(.م)
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 .5مصطلحات البحث:

ً
الذكاء االنفعالي :تعرفه عثمان ( )2007بأنه مجموعة من املقدرات العقلية االنفعالية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القدرات العقلية املعرفية،
وتأتي من ذات مركز التحكم في الدماغ وهي تعالج جوانب املشاعر واالنفعاالت التي تؤثر على أفكار النجاح وسعادة الفرد في مختلف مجاالت الحياة من
خالل العديد من املهارات الوجدانية الناتجة عن التعلم والتربية والخبرة الجيدة .ويتمثل الذكاء االنفعالي في القدرات العقلية االنفعالية التي تشكل
األفكار والوعى واإلدراك ،وتتضمن الوعى اإلنفعالي والدافعية ،وتنظيم وإدارة االنفعاالت ،واليسر االنفعالي للتفكير ،واملشاركة الوجدانية  ،والحالة
املزاجية
إجرائيا :الذكاء االنفعالي هو القدرات االنفعالية التي تقيسها أداة الدراسة الحالية وتتمثل في (الوعي االنفعالي والدافعية -والتنظيم االنفعالي -واليسر
االنفعالي -والحالة املزاجية-و املشاركة الوجدانية).
الوعي األمني :تعرف الباحثة الوعي بأنه عملية عقلية ناتجة عن ذكاء الفرد ،ويندرج األمن في هرم ماسلو ضمن الحاجات املكتسبة؛ فهو حاجة روحية
انفعالية عقلية ،وبالتالي الوعى األمني هو القدرة العقلية التي تمكن الفرد من تلبية الحاجة إلى األمن.
ً
إجرائيا :الوعي األمني يتضمن مدي إدراك املفحوصين باملخاطر األمنية التي تشمل اإلرهاب ،واملخدرات ،وحوادث املرور ،وبعض قضايا الفساد األخالقي.

 .6اإلطار النظري:
استخدم الذكاء االنفعالي كمادة أساسية في التعليم ،وأصبحت دراسة العاطفة مادة تطبق في مجال التربية ،وظهرت فاعلية هذا البرنامج بأن
ً
صار الطالب أكثر قدرة على التعلم وأقل عدوانا واستهالكا للمخدرات ،وهذا ما جاء من خالل تطبيق برنامج تنمية الذكاء االنفعالي في الكثير من املدارس
والجامعات األمريكية (جوملان .) Golman, 1996،واتضح أن مؤسسات التعليم التي تهتم على نحو نسقي بتنمية املهارات االجتماعية واالنفعالية
لطالبها تعمل على رفع مستوى إنجازهم األكاديمي ،وتناقص مشكالتهم السلوكية ،وتنمية اتجاهاتهم وأنماطهم السلوكية وتكويناتهم املعرفية ،وبالتالي
تتحسن جودة العالقات التي تحيط بالفرد ،ويصبح األفراد أكثر إنتاجية ،ومسؤولية ،ويكونوا أعضاء مساهمين في املجتمع مما يحقق أمن املجتمع .وتدل
التجارب العملية التي أجريت أن ليس في اإلمكان تحقيق نجاح أكاديمي حقيقي بدون تنمية مهارات الذكاء االنفعالي (جابر ،2004 ،محمد.)2003 ،
وعند ربط مقدرات الذكاء االنفعالي وأسسه النظرية بعملية التعلم ؛ يتضح أثر الذكاء االنفعالي على التعلم (عثمان2007،؛ مطر،)2004 ،
وتكشف فسيولوجية الدماغ عالقة املخ االنفعالي ( )emotional brainباملناطق التنفيذية للمخ  brain executive areaوفصوص املخ التي وراء
ً
الجبين (مقدم الفص الجبهي) وهي موضوع الذاكرة العاملة ،والذاكرة العاملة هي التي تنتبه إلى أية نقطة ،فكل ش يء نتخذ قرارا بشأنه أو نتعلمه أو
ً
نحسنه يكون أوال في الذاكرة العاملة ،واملراكز االنفعالية التي تضبط وتسيطر على الحالة املزاجية كالقلق أو الغضب لها روابط قوية بمناطق مقدمة
الجبهة ؛ وإذا وجد طفل قلق على نحو مزمن فإنه يختبر ذلك ويشعر به كأفكار دخيلة معطلة ،وال يستطيع أن يتحول بعقله وفكره عما هو قلق بشأنه.
وللذاكرة العاملة قدرة أو سعة انتباه محددة ،وبناء على ذلك وبمقدار انشغالها بهذه األفكار الدخيلة املعطلة يتقلص ما هو متاح في الذاكرة العاملة
بحيث ال يستطيع الفرد أن يفكر في ما يحاول أن يتعلمه (جابر.)2004 ،
وتورد عثمان ( )2009الفائدة التي جنتها مؤسسات التعليم املتعددة التي طبقت برامج الذكاء االنفعالي ،مثال مدارس نيوهافن بالواليات
املتحدة األمريكية التي طبقت البرنامج من الصف األول االبتدائي حتى نهاية املرحلة الثانوية ،والبرنامج يتناول جميع مهارات الوعي اإلنفعالي والتفاهم
والتعاطف ،وفن تهدئة النفس ،وفي بعض الفصول تدرس دروس الذكاء االنفعالي كموضوع منفصل ثالث مرات في األسبوع ،وفي الصفوف األخرى يدرس
ً
كجزء من مقررات مثل الصحة وحتى الرياضيات أو مهارات االستذكار ،وتقوم مناهج جميع املدارس األمريكية حاليا على ألفة ومعرفة باألفكار،
ويتحينون الفرص لتدريسها ،وفي هذه املدارس يستخدمون أساليب تجعل االستجابات االنفعالية الصحية مدمجة في ثقافة املدرسة أو بيئتها ،وعلي
سبيل املثال يوجد على حائط كل حجرة ملصق عليه عالمة قف املرورية! وهذا امللصق يبين للطالب كلما تعرضوا لالنفعال الشديد والتعاسة واالنزعاج
أو كانت لديهم مشكلة تكون حالة الضوء أحمر ،وعليهم التوقف وتهدئة أنفسهم ،وأن يفكروا قبل أن يتصرفوا .والضوء األصفر يعني التفكير في عدد
من األشياء املختلفة تستطيع عملها والعواقب أو النتائج التي تترتب على ذلكَ ،
وأن على الطالب أن يختار أفضلها ويجربه ،ويعتبر هذا درس رائع في ضبط
االندفاع وتهدئة الذات وترتيب األفكار ،وفي تمييز الشعور ،والتعامل معه  .ودراسة مطر ( )2004تناولت تعليم الذكاء االنفعالي لطالب املدارس الثانوية
للتقليل من درجات العنف ووجدت استجابات جيدة .
وتعرض عثمان ( )2007ما بينته جاردنر أن آلية العمل بين اللوزة "التي تحدث االستجابة األكثر تروي" وبين القشرة القبلجبهية كنموذج
تشريحي عصبي للطريقة التي يعدل بها العالج النفس ي من األنماط االنفعالية العميقة سيئة التكيف ،ويوضح جوزيف لودوكس عالم األعصاب الذي
اكتشف دور اإلطالق الشعري للوزة في التوترات االنفعالية "بمجرد أن يتعلم جهازك االنفعالي شيئا ،يكون من الصعب عليك بعد ذلك التخلص منه،
وما يفعله العالج النفس ي هو أن يعلمك كيف تتحكم في هذا الش يء و أن يعلم قشرتك الجديدة كيف تكبح مركز االنفعال ،حيث يتم قمع النزول إلى
الفعل ،أما االنفعال األصلي فيظل في صورة كامنة (شلز وروبينس.)Schulze, & Roberts, 2005 ،
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ومن خالل فهمنا لبنية املخ املسؤولة عن إعادة التعلم االنفعالي ترى جاردنر ( ) 2007أن ما يتبقى من العالج النفس ي الناجح مجرد استجابة
ضامرة تشبه الحساسية أو الخوف القديم الذي كان يؤدى إلى تطور النمط االنفعالي املزعج ،وتستطيع القشرة القبلجبهية أن تلطف أو تكبح االندفاع
الجموح للوزة لكنها ال تستطيع أن تمنعه من الظهور في البداية ،وهكذا نجد أننا ال نستطيع أن نقرر متى تأتينا الثورات االنفعالية لكن نستطيع أن
نتحكم في فترة بقائها ،ويعتبر الشفاء السريع من الثورات االنفعالية أحد عالمات النضج االنفعالي ،وفي العالجات والبرامج االنفعالية ما يحدث فيه
التغير هو االستجابات االنفعالية من حيث املحتوى ،والشدة ،واالستمرارية  ،أما الحساسيات الخاصة املولدة لتلك االنفعاالت ،والرغبات السلبية
ً
تتغير نادرا بفعل االستمرارية ،والزمن (جاردنر.)2007 ،
ومن جانب آخر وضحت عثمان( )2007بأن هناك عالقة بين انخفاض الذكاء االنفعالي واالنحرافات السلوكية ،وفي هذا اإلطار اختبر تايلور
تناول العاطفة غير الصادقة وساهم في توضيح كيف أنها تطور املشاكل الشخصية والعالقات وتطبع قلقا عاطفيا وواقعا مؤملا ،وجاء ببرهان ألهمية
الربط بين الكلمات غير الصادقة واالضطرابات النفسية مثال "سوء استخدام القيمة" و "اضطرابات الكالم" (كيروش ي وفورقاس
وماير .)Cirrochi,forgas, Mayer,2001،كما أن مهارات الذكاء االنفعالي الزمة للصحة ،ووضح ذلك عبد الهادي ( )2003إذ إن مقدرات ومهارات
الذكاء االنفعالي تشكل آلية مهمة لالسترخاء ،الذي يزيد موجات ألفا بالدماغ ، ،كما تقوم تلك املقدرات بالحد من مؤثرات الضغط النفس ي ،وبالتالي
تعمل على تخفيف ضربات القلب (عبد الهادي.)2003 ،
جدو ( :)1أقسام نظام الشخصية كما وضحها مايروسالوفي وكاريسو((Mayer , Salovey., & Caruso, 2000).
السمة التي تعبرعن القسم الساس ي
القسم الساس ي في الشخصية
الطاقة التماسك والتعاون يمثل املستوى األدنى من الدوافع العاطفية في نظام الشخصية ،والدوافع الدوافع" الحاجة لبنجاز -الحاجة لالنتماء -الحاجة للقوة" مستويات الدوافع
الحماس .العواطف" الحب -السعادة-الغضب -الحزن" واألساليب العاطفية"
العاطفية هي املسؤولة عن الحوافز األساسية لألفراد.
االستقرار العاطفي".
اإلنجاز" الذكاء اللفظي -الذكاء املكاني – الذكاء االنفعالي" .األساليب اإلدراكية " التفا ل
عناتالذات وعن
املعرفة :تمثل مخزن معلومات الشخصية ،لألحاسيس واألفكارالقدر
والتشا م ومعالجة التفاصيل".
اآلخرين ،وتفعيل املعرفة
االجتماعية املعبرة" االنطواء الذاتي -الدفء-البرودة" املهارات املعبرة " مقدرة لعب الدور-
لعب الدور إظهار وتقديم الشخصية الداخلية للعالم الخارجي .ويخص النشاطات واألدوار األساليب
ً
التواصل الجيد بالعيون-التأدب".
املهمة ويحملها خارجا.
املدير التنفيذي الواعي :يحتوي مكان الوعي على الوعي والضمير معا " التحكم في الوعي" املعرفة وعدم املعرفة ،الضمير الذاتي" واإلمكانات العالية واملنخفضة
الذات" يشرف على الشخصية بدرجة عالية ،وتحديد ما هو التفكير واإلبداع املهم

من الجدول رقم ( )1يتضح أن هناك مجموعة من اإلنتاج الفكري النفس ي خاصة بكل أجزاء النماذج املختلطة للذكاء االنفعالي مثل (الدافع
لبنجاز -التعاطف الوجداني التفا ل -احترام الذات -الذكاء اإلبداعي – الذكاء العملي -التفكير املنظم – قوة الذات -الوعي االجتماعي) .وتتداخل هذه
القدرات مع املناطق الخاصة ألبعاد الشخصية ،وهذا التداخل يوضح قدرة النموذج على التنبؤ بالنجاح ،ومن هذا النموذج توضح عثمان ( )2009أن
الذكاء االنفعالي هو قدرة عقلية تمثل أهم أبعاد الشخصية ،وتؤثر في عمليات الذكاء التي تتضمن الوعي الفكري والتفكير العقالني ،وتوضح من خالل
نتائج الدراسات املختلفة أنه إذا أردنا التعامل مع الذكاء االنفعالي كذكاء حقيقي ،فينبغي أن يمثل هذا املفهوم مجموعة من القدرات التي تعكس أداء
ً
ً
معرفي وليس طرقا مفضلة للسلوك ،أو جزءا من تقييم الفرد لذاته ،أو عمليات غير عقلية.
وكثير من الدراسا ت التي تناولت خصائص الشخصية واملخاطر األمنية تلخص أهمية تنمية الذكاء االنفعالي لدى األسوياء وغير األسوياء فهو
الطريق نحو األمن والسالمة ،ومن تلك الدراسات حاولت الشايقي ( )2013التعرف على الفروق بين النساء مرتكبات الجرائم االخالقية والطبيعيات من
النساء في الخصائص الشخصية ،وقد توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بينهم لصالح مرتكبات الجرائم االخالقية وذلك في مقاييس (توهم
املرض -الهيستريا -االنحراف السيكوباتي -البارنويا -السكاثينيا -الفصام -الهوس الخفيف) ،كما سجلت مرتكبات الجرائم االخالقية درجات عالية في
إبعاد (االغتراب عن الذات واآلخرين -القلق -اضطراب ما بعد الصدمة -الخالفات بين األزواج -العدوانية -اإلدمان).
إن أكثر أنواع االستثمارات الرأسمالية قيمة هو ما يستثمر من البشر ،وهنالك من األدلة اإلمبريقية ما يؤكد ذلك ،فاليابان لم تحقق نهضتها
املعاصرة بعد الحرب العاملية الثانية ،إال من خالل استثمار الطاقات البشرية بالشكل األمثل ،وكذلك النمور األسيوية-سنغافورة –كوريا –ماليزيا ،
عرفت طريقها إلى التقدم من خالل حسن استخدام املوارد البشرية والجهود التي بذلتها الواليات املتحدة األمريكية حينما تذهب إليها العقول البشرية
املهاجرة لالستزادة من العلم واملعرفة ،وثمة اتفاق واضح بين كافة املشتغلين بالعلوم االجتماعية حول أهمية العنصر البشري في حماية املجتمع
وتعميره ،لذا برزت الحاجة في االهتمام بفئة الشباب وحمايتهم خاصة من املخاطر التي تهدد العصر الحالي.
برز مفهوم الوعي األمني لحماية الشباب من املخاطر التي تهددهم والتي حصرتها الدراسة الحالية في قضايا (اإلرهاب واملخدرات وحوادث املرور
َْ
َ ْ ََْ
والفساد االخالقي) ،وورد مفهوم األمن في املنهج القرآني في عدة آيات؛ يقول هللا عز وجلْ َ ُ َ :
الش َت ِّاء َوالص ْي ِّف ( )2فل َي ْع ُب ُدوا
ش (ِّ )1إيال ِّف ِّهم ِّرحلة ِّ
(إليال ِّف قري ٍ
ِّ ِّ
َ
ََ َ َُ
ُ ُ َ َ ٰى َ ْ َ َ ْ َ َ
َ
ص َر إنْ
َرب َه َذا ْال َب ْيت ( )3الذي َأ ْط َع َم ُه ْم م ْن ُ
ال ْاد ُخ ُلوا م ْ
َ
وع َو َآم َن ُه ْم ِّم ْن خ ْو ٍف ( " ))4قريش " و قال تعالي  ( :فلما دخلوا على يوسف آو ِّإلي ِّه أبوي ِّه وق
ج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
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َ
ُْ ُ َ َ
ْ َ ْ ْ
َ
َّللا آمن َين ) "يوسف ،"99،وقال تعالي ( :الذ َ
َش َاء ُ
ين َآم ُنوا َول ْم َيل ِّب ُسوا ِّإ َيم َان ُهم ِّبظل ٍم أ ْول ِّئ َك ل ُه ُم األ ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َت ُدون) " االنعام  ، "82،وجاء في الحديث عن
ِّ
ِّ ِّ
بح آمن ًا في سرْبه  ،معافى في بدنه ،عنده قوت يومه  ،ف َك َأ َنما حي َ
زت َله ُّ
أص َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « من َ
الدنيا بحذافيرها» (رواه البخاري في "األدب
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
املفرد" (رقم ،( 300 ،والترمذي في "السنن" (  ) 2346وقال حسن غريب( .
وفي هذا اإلطار يوضح نجيب ( ) 2013معنى األمن في اإلسالم الذي يعبر عن سنة إلهية في تحقيق حالة يستشعر من خاللها أن مصادر القلق
واالضطراب ال وجود لها إال في درجاتها الدنيا ،وهي املصادر التي يمكن معها توقع مكروه في الزمن اآلتي .وهذا املفهوم املبسط لألمن يتضمن عناصر
متكاملة هي:
ً
أوال :إن األمن يعبر عن سنة إلهية من حيث ال يخرج عن سنن هللا في خلقه وفي تدبيره للكون والحياة.
ً
ثانيا :إن األمن في اإلسالم حالة شعورية ،إذ ال قيمة له إن لم يوجد اإلحساس به.
ً
ثالثا  :إن طبيعة األمن كإحساس أو شعور تستلزم الكائنات الحية.
ً
رابعا :إن األمن لكونه حالة شعورية هو اطمئنان إلى عدم حدوث مكروه في الزمن اآلتي أيا كان مصدر وشكل املكروه.
ًً
أيضا عن املكان.
خامسا :إن األمن إذا كان ال ينفصل عن الزمان فإنه ال ينفصل
َ
يندرج مفهوم الوعي األمني ضمن الحس األمني واألمن الفكري (سعيد ،الحرفش ،)2010،ولقد عني اإلسالم بتنمية الحس األمني لدى الفرد
ً
املسلم وجعله مسؤوال عن أمن بلده ،كما هو مسؤول عن أمن نفسه وأسرته وكل ما يخصه ولذلك فقد خاطب اإلسالم االنسان املسلم ليعمق لديه
ُ
الشعور باملسؤولية ً
سواء الفردية أو الجماعية كما في قوله تعالى ( :وال تقف ما ليس لك به علم ،إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال)
"األسراء. "36،
سادسا  :الحس األمني هو استشعار األخطار ومصادرها والتصدي لها وهي عملية ترتبط باإلدراك والعمليات العقلية للفرد.
كشفت كثير من الدراسات عن دور الوعي بترسيخ األمن على كافة مستوياته القومية والفكرية ،وتوضح دراسة الفهيد ( )2012أن وعي طالب
الجامعات السعودية مرتفع على جميع أبعاد املسؤولية األمنية ،و يأتي وعي طالب الجامعات السعودية بمجاالت املسؤولية األمنية في الترتيب األول،
ً
ويليه وعيهم بركائز املسؤولية األمنية ،ثم بسبل تنميتها وأخيرا بمعوقات ممارستها.
بينما بينت دراسة البقمي ( )2012متطلبات مهمة تسهم في ترسيخ الوعي األمني الالزم لوقاية الشباب الجامعي من ارتكاب الجرائم اإلرهابية
بدرجة قوية ومنها :فرض مستوى مناسب من الرقابة اإليجابية على وسائل اإلعالم والنشر ،وإحكام الرقابة على كل ما ينشر عبر شبكة اإلنترنت ،وإقامة
الفعاليات الرياضية والثقافية واالجتماعية تحت شعار (ال لبرهاب( .كما توجد معوقات مهمة تحد من ترسيخ الوعي األمني الالزم لوقاية الشباب
الجامعي من ارتكاب الجرائم اإلرهابية ومنها :تصوير اإلرهابيين في وسائل اإلعالم على أنهم أبطال يخدمون وطنهم ،وإمكانية نشر الفكر اإلرهابي دون
إظهار شخصية الناشر عبر تقنيات االتصال الحديثة ،واكتفاء وسائل اإلعالم بعرض الجرائم اإلرهابية دون أساليب الوقاية منها .وتوجد وسائل مهمة
تسهم في التغلب على معوقات ترسيخ الوعي األمني الالزم لوقاية الشباب الجامعي من ارتكاب الجرائم اإلرهابية بدرجة قوية ومنها :حظر استخدام وسائل
اإلعالم في بث أفكار منحرفة ،وإشراك األجهزة األمنية مع وسائل اإلعالم إلعداد ونشر برامج التوعية املناسبة ،ومشاركة املواطنين في أسابيع التوعية
األمنية التي تنظمها أجهزة مكافحة اإلرهاب.
وتحاول هذه الدراسة أن تسهم في الكشف عن استراتيجيات عقلية تحمي األمن الوطني من خالل نوع مهم من الذكاء اإلنساني يؤثر على الوعي
األمني.

 .7منهج وإجراءات البحث:
 .1.7املنهج استخدم البحث املنهج الوصفي االرتباطي.
 .2.7مجتمع البحث:
تمثل املجتمع من حيث الحدود البشرية في طالب وطالبات جامعة تبوك ،ومن حيث الحدود الجغرافية تحدد في مدينة تبوك فقط .ومن حيث
مكان جمع املعلومات شمل كلية التربية واآلداب ،ومن حيث نوعية املفحوصين يغطي الذكور واإلناث .وقد بلغ عدد طالب االنتظام ( )10019طالبا و
عدد ( )14825طالبة.
 .3.7عينـة البحث:
استخدمت الطريقة الطبقية العشوائية البسيطة الختيار عينة البحث ،وبالطريقة العشوائية البسيطة عبر القصاصات الورقية تم اختيار
كلية التربية واآلداب ملجتمع طالب وطالبات جامعة تبوك ،ثم تم توزيع العينة لطبقات ،تم تقسيم العينة إلي طبقة ذكور وإناث ،كما َتم تقسيم داخلها
إلى ثالث مستويات دراسية ،تحضيري ،وبكالوريوس ،وماجستير ،وداخل كل طبقة تم االختيار بطريقة عشوائية ،وقد وصفت عينة البحث بالعديد من
املتغيرات ،والجدول التالي يوضح حجم ونوع العينة حسب توزيعها الطبقي:
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ً
جدو ( :)2يوضح توصيف عينة البحث تبعا لتوزيعها
متغيرات التوصيف

التدرج

التكرار

النوع

ذكور

105

املستوي الدراس ي

إناث
املجموع
تحضيري

520
625
215

بكالوريوس
دبلوم وماجستير
املجموع

230
180
625

املجموع

%100

%100

 .4.7أدوات البحث:
 استمارة البيانات األولية :صممت للحصول على املعلومات األولية عن املفحوصين ،وبها إرشادات تطبيق املقياس ،وتضمنت املتغيرات املتعلقة
باملفحوصين مثل املتغيرات الديموغرافية واالجتماعية واألكاديمية ،وعرضت االستمارة مرفقة مع املقياس على املحكمين ،وأخذ بجميع توصيات
ً
املحكمين ،ترمز هذه االستمارة بأن اإلجابات تحول إلى أرقام في األسئلة املفتوحة ،تم ترميزها باعتبار أن الدرجة تمثل رمزا في املتغيرات التصنيفية
ً
وتمثل رتبا في بعض املتغيرات.
 مقياس الذكاء االنفعالي :إن األداة املستخدمة في البحث الحالي هي مقياس الذكاء االنفعالي (عثمان ،)2007 ،وطريقة القياس التي استخدمها ،هي
ً
طريقة التقرير الذاتي ،وأن عباراته تعكس ً
أداء وليس طرقا مفضلة للسلوك ،أو تقييم الفرد لذاته .وبلغت عدد محتوياته ( 81مفردة) بعد
تعديالت صدق املحتوي.
 ثبات وصدق املقياس :تم التحقق من حساب معامل ثبات املقياس عن طريق االتساق الداخلي و بلغ معدل الثبات ألفا كرونباخ ( .)0.846وهي
درجة ثبات مرتفعة ولم يتم استبعاد أي عبارة وبذا يمكن الوثوق باالستبيان.
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية حجمها  60طالبة ،وتم إيجاد معامل االرتباط بيرسون بين الفقرة
والدرجة الكلية للمقياس وتراوحت االرتباطات بين( )0.863-0.946وبالتالي درجات معامالت الفقرات عالية.
طريقة التطبيق :وجد البحث العديد من التسهيالت عند التطبيق ،ويرجع ذلك إلى أنه مدعوم من عمادة البحث العلمي بجامعة تبوك ،وبالتالي تم جمع
املعلومات بيسر وتعاون تام من أعضاء هيئة التدريس في املساعدة على تطبيق املقياس بطريقة جماعية وسط طالبهمَ ،
وتم تطبيق املقياس مباشرة
وعدم ترك األوراق مع املفحوصين.
 .5.7التحليل اإلحصائي:
ترميز وإدخال البيانات واستخدام املعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج  IBM SPSS Statistics 24الستخالص النتائج .ولبجابة عن
السؤال األول استخدمت التكرارات والنسبة املئوية ،واختبار (ت) لعينتين مستقلتين غير مرتبطتين ،و معامل ارتباط بيرسون.

 .8عرض النتائج ومناقشتها:
 .1.8عرض النتائج:
الفرض الو  :للتحقق من الفرض الذي نصـه تتوجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين الـذكاء االنفعـالي والـوعي باملخـاطر المنيـة لطـالب جامعـة تبـوكت
استخدم معامل ارتباط (بيرسون) والجداو التالية توضح النتائج:
جدو ( :)3يوضح العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي والوعى المني لطالب جامعة توك
البعد
الذكاء االنفعالي والوعي األمني

حجم العينة
625

معامل االرتباط
(**)0.544

1

القيمة االحتمالية
0.000

االستدال
االرتباط دال

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر اإلرهاب لطالب جامعة تبوك.

 )*( )**(1تعني القيمة دالة عند مستوي  .01و  .05على التوالي ن ()625
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جدو ( :)4يوضح العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي والوعى بمخاطراإلرهاب لطالب جامعة تبوك
حجم العينة
625

البعد
الذكاء االنفعالي والوعي باإلرهاب

معامل االرتباط
(**)0.443

االستدال

القيمة االحتمالية
0.000

االرتباط دال

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر املخدرات لطالب جامعة تبوك.
جدو ( :)5يوضح العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي والوعى بمخاطراملخدرات لطالب جامعة تبوك
البعد
الذكاء االنفعالي والوعي باملخدرات

معامل االرتباط
0.588

حجم العينة
625

االستدال

القيمة االحتمالية
0.000

االرتباط دال

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي والوعي بمخاطر املرور لطالب جامعة تبوك .
جدو ( :) 6يوضح العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي والوعى بمخاطراملرورلطالب جامعة تبوك
البعد

حجم العينة
625

الذكاء االنفعالي والوعي باملرور

معامل االرتباط
(**)0.426

االستدال
االرتباط دال

القيمة االحتمالية
0.000

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي والوعي باملخاطر الخالقية لطالب جامعة تبوك .
جدو (  :)7يوضح العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي والوعى باملخاطر االخالقية لطالب جامعة تبوك
حجم العينة
625

البعد
الذكاء االنفعالي والوعي باألخالق

القيمة االحتمالية
0.000

معامل االرتباط
(**)0.527

االستدال
االرتباط دال

الفرض الثاني :للتحقق من صحة الفـرض الـذي نصـه توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين أبعـاد الـذكاء االنفعـالي وإبعـاد الـوعي المنـي ،اسـتخدم معامـل ارتبـاط
بيرسون وتم التوصل للنتائج التالية:
جدو ( :) 8يوضح أبعاد الذكاء الوجداني وعالقتها بأبعاد الوعي المني
البعد

البيان

الدرجة الكلية

م .االرتباط
القيمة االحتمالية

اليسر االنفعالي

االستدالل

االرتباط دال

االرتباط دال

االرتباط دال

م .االرتباط

(**)0.517

(**)0.396

(**)0.397

(**)0.426.

م .االرتباط
االستدالل
م .االرتباط
القيمة االحتمالية

االرتباط دال
(**)0.364
0.000
االرتباط دال
(**)0.417
0.000

االرتباط دال
(**)0.384
0.000
االرتباط دال
(**)0.320
0.000

االرتباط دال
(**)0.306
0.000
االرتباط دال
(**)0.369
0.000

االرتباط دال
(**)0.429
0.000
االرتباط دال
(**)0.340
0.000

االرتباط دال
(**)0.393
0.000
االرتباط دال
(**)0.274
0.000

االستدالل

االرتباط دال

االرتباط دال

االرتباط دال

االرتباط دال

م .االرتباط

(**)0.451

(**)0.395

(**)0.362

(**)0.397

(**)0.433

القيمة االحتمالية
م .االرتباط
القيمة االحتمالية
االستدالل

2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

االرتباط دال

االستدالل
الحالة املزاجية

0.000

0.000

االرتباط دال

القيمة االحتمالية

تنظيم وإدارة
االنفعاالت

0.000

0.000

0.000

(**)0.393

(**)0.399

االستدالل

الدافعية والوعي
بالذات

الدرجة الكلية
(**)0.554

االرهاب
(**)0.427

املخدرات
(**)0.463

االرتباط دال

القيمة االحتمالية
املشاركة الوجدانية

الوعي األمني وأبعاده
املرور

االخالق
(**)0.437

0.000
االرتباط دال
(**)0.382
0.000
االرتباط دال

0.000
االرتباط دال
(**)0.465
0.000
االرتباط دال

0.000
االرتباط دال
(**)0.339
0.000
االرتباط دال

0.000
االرتباط دال
(**)0.369
0.000
االرتباط دال

2

0.000
االرتباط دال
(**)0.388
0.000
االرتباط دال

عند استخدام معامل ارتباط بيرسون ،وحجم العينة من -500أقل من  1000تكون قيم ومستويات الداللة كاالتي :القيمة ( .).001 ،.147( ).01 ،.115 ( ،).05 ، .088
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بالنظر إلى الجدول أعاله والذي يتضمن العالقة بين أبعاد الذكاء االنفعالي بالدرجة الكلية للوعي األمني وأبعاده وفق ارتباط (بيرسون) نالحظ أن
ً
ً
كافة قيم االرتباطات الواردة أعاله دالة إحصائيا وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .01عدا القيمة ( )0.274دالة عند مستوي ) (0.0001مما
يؤكد على صحة الفرض .
ً
إذن النتيجة  :توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء االنفعالي وأبعاد الوعي المني.
مناقشــة نتيجــة الفــرض األول والتــي أســفرت عــن اآلتــي :توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكاء االنفعــالي والــوعي باملخــاطر المنيــة لطــالب
جامعة تبوك.
تفسر هذه النتيجة من خالل أدبيات البحث ،والتي ترتكز على أن الحس األمني هو استشعار األخطار ومصادرها والتصدي لها وهي عملية ترتبط
باإلدراك والعمليات العقلية للفرد.
وقد كشفت كثير من الدراسات عن دور الوعي بترسيخ األمن على كافة مستوياته القومي والفكري واالقتصادي ،وتحاول الباحثة تفسير
ارتفاع درجة الداللة في مستوي الوعي األمني من خالل دراسة البقمي ( )2012التي غطت عينة مشابهة للدراسة الحالية وتمثلت في الطالب الذكور
بمرحلة البكالوريوس بجامعة امللك سعود بالرياض ،ووجد أن مستوى الوعي األمني لدى الشباب الجامعي نحو الجرائم اإلرهابية مستوى متوسط ،كما
أكدت الدراسة على ارتباط الوعي األمني باألفكار املنحرفة التي يستقبلها الشباب من وسائل اإلعالم .وكذلك بينت دراسة العفيصان ( )2009تمتع طالب
البكالوريوس في جامعة امللك سعود بالرياض بدرجات جيدة من التوافق مع الوعي باألمن الفكري واالجتماعي واالقتصادي والجنائي .وكشفت دراسة
العتيبي ( )2018أن طالب الجامعات السعودية موافقون بدرجة متوسطة على مستوى فاعلية االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد في توعية أفراد
املجتمع للتصدي لجرائم الفساد وتنمية روح املسؤولية .وأيضا موافقون بدرجة متوسطة على دور الجامعات في تطبيق االستراتيجية الوطنية لحماية
النزاهة ومكافحة الفساد وتطبيقها على أرض الواقع.
وقد اتفق طالب جامعة تبوك مع طالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة الخرج ،واليمامة األهلية بمدينة الرياض والبالغ عددهم
( )788طالبا ،من املنتظمين بمرحلة البكالوريوس خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1438هـ 1439 -هـ  ،أن من أهم أهداف عمليات
االستقطاب املستخدمة من قبل الجماعات الدينية املتطرفة تتمثل في تشويه األفكار عبر وسائل التواصل االجتماعي وباستغالل الجوانب االنفعالية
لفئات الشباب ،وبالتالي التوصية بحماية فكر الشباب ،وهذا ما تسعى اليه هذه الدراسة في حماية األفكار عبر تنمية الذكاء االنفعالي (الحارثي.)2018 ،
وتحققت الدراسة الحالية عن بعض ما كشفت عنه دراسة العصيمي ( ) 2014التي كانت تبحث عن العالقة بين العوامل النفسية واالجتماعية
والسلوك الخطر ،وأظهرت نتائجها أن السلوك املتعلق بالقيادة املتهورة جاء في املرتبة األولى بين أشكال السلوكيات الخطرة املنتشرة بين طالب املرحلة
الثانوية بمدينة الرياض ،يليه السلوك املتعلق بامليل لالنتحار ،ثم السلوك املتعلق باالنتماء لرفاق السوء ،بينما جاء السلوك املتعلق بتعاطي املخدرات
ً
باملرتبة األخيرة بين السلوكيات الخطرة املنتشرة .وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر العوامل النفسية ارتباطا بأشكال السلوك الخطر هي الشخصية
املضادة للمجتمع ،ويأتي ت قدير الذات في املرتبة الثانية  ،كما تأتي فعالية الذات في املرتبة الثالثة  ،بينما يأتي الذكاء االنفعالي في املرتبة األخيرة من حيث
ً
العوامل النفسية األكثر ارتباطا بأشكال السلوك الخطر.
من جانب آخر اتفقت الدراسة الحالية بصورة مباشرة مع دراسة نييل وآخرين ( )2015التي توصلت إلى أن األشخاص ذوي املستويات العالية
من الذكاء االنفعالي هم أكثر قدرة على تلطيف عواطفهم وأقل تسرع في العدوان على اآلخرين ،ومن ناحية أخرى األفراد ذوي املستويات املنخفضة من
الذكاء االنفعالي هم أكثر عرضة للسلوك املحفوف باملخاطر ،كما أن لديهم صعوبة في فهم األوضاع من وجهة نظر اآلخرين ،بينما األفراد ذوي مستويات
الذكاء االنفعالي األعلى لديهم قدرة أفضل على التعاطف ،مما يؤدي عادة إلى قدرتهم على االنسجام أكثر مع متطلبات املجتمع ،وانخفاض القدرة على
تنظيم العواطف يمكن أن تحافظ على االبتعاد عن السلوك االجرامي.
من جانب آخر استشهدت الباحثة ببعض الدراسات الحديثة التي تناولت العالقة بين الذكاء االنفعالي واإلبداع املؤذي وهو مصطلح حديث،
ويقصد به إلحاق الضرر بالذات واآلخرين بطرق ذكية مبدعة ويتضمن العمليات اإلرهابية وترويج املخدرات والسرقة وجرائم الغش والقتل (هاريس
ً
وآخرون .)2013 ،وقد كشفت الدراسات التي أعدت في هذا املجال عن أن األفراد ذوي الذكاء االنفعالي املنخفض أكثر ميال لببداع املؤذي .ومن هنا
تتفق الدراسة الحالية مع دراسة هاريس وآخرين ( )2015في أن هنالك عالقة بين وعي الفرد االنفعالي وإدراك األذى  ،وأن هنالك عالقة بين العمليات
ً
العقلية االنفعالية التي تثير اإلبداع املؤذي ،وأن األفراد األكثر ضعفا انفعاليا وعدوانية هم األكثر عرضة للمشكالت الدينية والعمليات املؤذية وهم أكثر
إبداعا ًفي اإليذاء .واتفقت أيضا مع دراسة هاريس وآخرين ( )2013التي تناولت أثر الذكاء االنفعالي على اإلبداع املؤذي للشباب ،وللفت االنتباه نحو
مصطلح حديث وهو اإلبداع املؤذي ،أجريت الدراسة وسط مجموعات مختلفة من الشباب مرتكبي مخالفات وعمليات مؤذية ومجموعات من الشباب
العاديين ،واستخدم مقياس للذكاء االنفعالي واإلبداع املؤذي ،وقد كشفت الدراسة عن وجود عالقة بين الذكاء االنفعالي واإلبداع املؤذي ،وأن األفراد
ذوي الذكاء االنفعالي املنخفض هم أكثر عرضة ألنواع مختلفة من املشاكل ،كما تزيد وسطهم حاالت اإلبداع املؤذي.
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ال تتفق أو تختلف الدراسة الحالية مع دراسة ميالني وآخرين ( )Melanie,et,al,2014عن اإلبداع الكاذب والعالقة بين الذكاء والنزاهة،
ولكن قد ترتبط بها بصورة غير مباشرة في توضيح العالقة بين الذكاء والوعي المني ،فالدراسة تهدف إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء واإلبداع
ً
ً
الكاذب والنزاهة  ،وتفترض الدراسة الذكاء يؤدي للنزاهة بينما اإلبداع املؤذي يسبب الضرر سهوا أو عمدا ،وأن القيم واملعتقدات هي التي توجه الذكاء
الوجه اإلبداعي الصحيح ،في هذه الدراسة َتم إعطاء املشاركين مواقف تربط بين اإلبداع والنزاهة  ،وكشفت الدراسة أن اإلبداع ليس كل جوانبه تؤدي
إلى الخير ،والذكاء عندما يرتبط بسمات شخصية إيجابية يؤدي إلى إبداع آمن ،بينما يرتبط اإلبداع املؤذي بعدم النزاهة .
ً
ومن النتائج الجيدة السارة تختلف الدراسة الحالية تماما مع دراسة ديفيد اتش وآخرين ( )2008التي اتخذت اإلبداع املؤذي كنموذج
وظيفي إبداعي لإلرهاب والجريمة ،وكشفت عن ً
أن اإلبداع رغم ما يمثله من جانب تحقيق الذات للفرد ،فأنه قد يمثل جوانب خطرة على الفرد
واملجتمع ،واستخدم الباحثين منهج تحليلي وضح كيف يمكن أن يكون اإلبداع مؤذي ،وذلك بتحليل كثير من أنشطة وإعمال اإلرهابين واملجرمين،
وأوصت الدراسة بمزيد من الدراسات خاصة في مجال الذكاء والجريمة ،مما يمكن املجتمع من مجابهة اإلرهاب والجريمة.
وكثير من الدراسات االجنبية وجدت عالقة بين ضعف الذكاء االنفعالي والجريمة ،وهذا يؤكد نتائج الدراسة الحالية  ،التي تبين كلما ارتفع
الذكاء االنفعالي كلما زاد الوعى األمني للفرد اتجاه نفسه واآلخرين ،ورغم عدم وجود دراسات مشابهة في مجتمع الدراسة الحالية وسط املجرمين ،لكن ال
ً
يخفى على أحد ووفقا ملعايير الضبط االجتماعي أن من يقوم باعتداء آثم على املقدسات الدينية وقتل املسلمين بغير حق ،أو إدمان مخدرات أو التسبب
في حوادث مرورية أو االعتداء على طفلة باالغتصاب أو ممارسة سلوك شاذ يخالف فطرة األنسان ،فهو شخص يحكم عليه بضعف في درجة من الذكاء
االنفعالي.
مناقشة الفرض الثاني:
ً
الفرض الثاني :توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء االنفعالي وأبعاد الوعي المني.
ً
تعتبر هذه النتيجة من أحدث النتائج العلمية وأكثرها حماسا ملزيد من البحوث والنظريات والتطبيقات في هذا املجال ،وبما أنه ال توجد
دراسات مباشرة ذات عالقة باألبعاد وفي الفرض األول تم عرض ومناقشة الدرجة الكلية للمتغيرات ،لذلك تحاول الباحثة تفسير الفرض من خالل
أدبيات عامة وتفسيرها باألمثلة والشواهد.
ومن أهم الدراسات التي تدعم نتائج هذا الفرض بأبعاده املختلفة الدراسة التي طبقت للكشف عن الذكاء االنفعالي والجريمة ،والتي تم
إجرا ها على مجموعتين؛ األولى مجموعة املتهمين بجرائم قتل واغتصاب وسرقة في (سجن بيرسا موندا ،رانش ي جهار خاندا بالهند) ومجموعة من
العاديين بمدينة (رانش ي) ،وتم تطبيق مقياس الذكاء االنفعالي والجريمة ،وأهم النتائج  :أن مجموعة املدانين حظيت بانخفاض شديد في درجات قدرات
الذكاء االنفعالي والجريمة مثل قدرة الوعي داخل الشخص نفسه (العواطف الخاصة) ،والوعي بين األفراد (اآلخرين العواطف) ،وإدارة داخل الشخص
نفسه (العواطف الخاصة) وإدارة التعامل مع اآلخرين (اآلخرين العواطف) ،ودرجة الذكاء العاطفي الكلية باملقارنة مع نظرائهم العاديين ،وأوصت ببدء
تشغيل برنامج تعزيز  EIفي السجن ملساعدة السجناء على فهم أفضل ملشاعرهم وعواطفهم.
وفي ذات اإلطار جاءت دراسة القحطاني ( )2012التي غطت عينة واسعة بلغت ( )868توزعت على عاديين (معلمي مدارس شرق الرياض)،
سجناء جرائم (أخالقية -مخدرات -عنف) ،وقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية واضحة بين السجناء والعاديين لصالح السجناء ،واتسمت فئة
السجناء بدرجات من الهوس الخفيف ،السيكوباتية ،وعدم القدرة على االستدالل ،وأن أكثر الخصائص الشخصية التي تميز العاديين عن السجناء
(الكذب والعصابية والذكاء) ،كما كشفت دراسة الخلف( )2007أن عينة غير املتعاطين للمخدرات تتمتع بدرجات عالية من مستوى التوافق االنفعالي
مما يؤدي إلى رفع التوافق االجتماعي و يدل على تأثير العامل النفس ي ،وتوجد فروق عالية ذات داللة إحصائية بين املتعاطين وغير املتعاطين في درجات
ً
التوافق االنفعالي واالجتماعي  ،وبينت أن مستوى التوافق االنفعالي منخفض عند عينة املتعاطين مقارنة بعينة غير املتعاطين ،وأن مستوى التوافق
ً
االجتماعي منخفض لدى عينة املتعاطين مقارنة بعينة غير املتعاطين وهذا يظهر املشاكل االجتماعية عند املتعاطين مثل االنحرافات والجرائم املختلفة.
ووضحت دراسة حجاب ( )2011وجود فروق ذات داللة إحصائية في عوامل الشخصية املتمثلة في( كفاية الذات ،التخيل ،الثبات االنفعالي ،التآلف)
بين املدمنين وغير املدمنين لصالح املدمنين.
وبينت دراسة بوسنة ( )2005أن اإلنسان هو املسؤول األول عن املركبة والطريق وعن نفسه فهو يساهم وبنسبة كبيرة في وقوع هذه املآس ي
املرورية  ،ولهذا ركزنا من خالل هذه الدراسة على العامل البشري وتأثيره على ارتفاع حوادث املرور محاولين معرفة األسباب التي تجعل اإلنسان يقوم
بسلوكيات غير أمنية غالبا ما تكون سببا في وقوع حوادث املرور ،ونلخص ما توصلت إليه الباحثة في أهمية الحالة االنفعالية لقائد املركبة التي تؤثر على
التفكير والوعي واإلدراك والتفهم واالنتباه والتركيز.
ً
أوال :توجد عالقة ارتباطية دالة بين اليسر االنفعالي والوعي بمخاطر اإلرهاب واملخدرات واملرور والخالق.
إن النظرة الحديثة لالنفعال تعترف بأهميته املتزايدة في حياة اإلنسان ،وبأنه ليس عمليات منفصلة عن عمليات التفكير والدافعية لدى
ً
اإلنسان ،بل هي عمليات متداخلة مكملة لبعضها البعض ،وأن الجانب املعرفي لدى اإلنسان يسهم إيجابا في العمليات االنفعالية من خالل تفسير
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املوقف االنفعالي ،وترميزه ،وتسميته ،ومن خالل عملية اإلفصاح والتعبير عنه ،مثال عند ر ية صورة إرهابية ترسل صورتها إلى املخ وتمر بعدة عمليات
عقلية في مركز الذاكرة والتفكير واإلدراك ويزود مركز االنفعاالت اإلدراك بمدى الضيق املصاحب لهذه الصورة وينتج السلوك اتجاه الصورة ،وهكذا
في أي عملية عقلية.
فإذن تسهم عملية تسهيل االنفعاالت للتفكير في زيادة الوعي األمني للفرد ،فكلما كان للفرد قدرة عقلية عالية في املعالجات االنفعالية كان
ً
ً
أكثر وعيا وإدراكا ،على سبيل املثال ال يتأثر بوسائل إعالنية أو أفكار ما لم تخضع للعقالنية ،ومن جانب آخر االنفعال عندما يعوق التفكير يمكن أن
ً
يسهم سلبا  ،عن طريق التفسير الخاطئ للموقف والتوهم بصحة األفكار وتبنيها ،واالنجذاب املهوس نحو األفكار التدميرية مثل التفحيط أو اإلدمان،
واإلدراك املنحرف  ،فينقاد الشباب نحو أي جماعات ضالة أو أصدقاء السوء ونحوها.
ومن ضمن العمليات التي تجعل العاطفة تعوق التفكير عملية االختطاف االنفعالي الذي يأتي كاستجابة وضرب من الخداع البصري ،حيث
يقوم العقل االنفعالي بالعمل والحصول على معلومات ناقصة أو مشوهة في ظل محدودية الفرضيات والقواعد الشخصية التي تعمل كمحركات وأزرار
ضاغطة ملثل تلك االستجابات ،فتعوق العاطفة التفكير السليم وهذا ما تستخدمه الجماعات اإلرهابية ومروجو املخدرات لخطف عقول الشباب
وجذبهم نحو املخاطر املختلفة.
وعملية االختطاف االنفعالي تحدث في حياتنا اليومية ،وزادتها التكنولوجيا الجاذبة حدة ،وعندما يكون أحد الشباب في الطريق يقود سيارة
ً ً
ويتخطاه آخر فيشعر بالغضب واإلثارة ويحاول أن يقود بأقص ى سرعة محدثا كثيرا من العواقب( هذا هو االختطاف االنفعالي) ،ويقول دانيال ()1996
إن اإلضراب الوجداني يعوق أداء الوظائف العقلية املعرفية في الحياة ،فاألفراد القلقون الغاضبون املكتئبون ال يستطيعون النجاح في األداء في الحياة
عند كل املواقف االنفعالية والسلبية ،فهم ال يستطيعون أن يهضموا املعلومات بكفاءة و يستفيدوا منها ،وتلفت العواطف السلبية القوية االنتباه بقوة
وتسبب االنشغال بها وتعوق أي محاولة أخرى للتركيز على أي موضوع سواها ،و إحدى العالمات على أن املشاعر قد انحرفت ععن الخط السوي إلي
الخط غير السوي أو املرض ي أن هذه األفكار تتدخل وتقتحم الذهن إلي الدرجة التي تغمر فيها األفكار األخرى ،وتخزن باستمرار املحاوالت التي تبذل
لتركيز االنتباه إلي ما بين يدي الفرد من عمل.
وعندما تغمر العواطف قدرة التركيز لدى اإلنسان فإن ما يتم إغراقه وتعطيله هو الكفاءة العقلية املعرفية املسؤولة عن اإلدراك والوعي ،
والذاكرة العاملة  working memoryوهي القدرة على االحتفاظ في الذهن باملعلومات التي لها عالقة باملهمة التي في يد اإلنسان ،وما يشغل الذاكرة
ً
ً
ً
العاملة يمكن أن يكون أمرا عاديا من أمور الحياة اليومية البسيطة مثل األرقام التي تؤلف رقم تلفون املنزل أو العمل ،أو أن تكون أمرا معقدا ً مثل عمل
إرهابي أو ترويج مخدرات ،واللحاء املوجود في الفص األمامي من املخ هو الذي ينفذ مهام الذاكرة العاملة .إن املهارات االنفعالية يمكن تقييمها على
أساس توافقها املنطقي ومن ثم ذكائها ،وبالتالي كلما زاد الذكاء االنفعالي زاد الوعي بصفة عامة والوعي األمني بصفة خاصة (عثمان.)2007،
ً
ثانيا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين املشاركة الوجدانية والوعي بمخاطر اإلرهاب واملخدرات واملرور والخالق.
ً
ً
يفسر هذا البعد في املشاركة الوجدانية مدى ارتباط الذكاء االنفعالي عموما بالوعى األمني ،يلعب التفهم دورا حاسما في العديد من املواقف
ً
ً
دا ،و هم الذين يقر ون
املختلفة بالحياة ،واللغة هي أهم أدوات التفهم ،واألفراد املهرة انفعاليا هم الذين يعرفون كيف يتحكمون في مشاعرهم جي
ً
ابتداء من مجال العالقات الطبيعية الجيدة إلي االلتزام
بكفاءة مشاعر اآلخرين ويحسنون التعامل معها ،ويكون لهم التفوق في مختلف مجاالت الحياة
ً
بالقواعد التي تحكم النجاح ،وبالتالي يتوقع كلما زادت مهارات املشاركة الوجدانية أصبح الفرد أكثر وعيا باملخاطر األمنية فال ينقاد بسهولة لألفكار
الضالة والجماعات اإلرهابية  ،وال يأتي بأي عمل يمكن أن يؤذي اآلخرين.
يشرح ماير وسالوفي ( )1997أن التفهم يسود في إطار التواصل في حالة توفر اإلرادة األخالقية للتفهم لدى األشخاص ،فمثال ال يتوفر
الشعور لآلخرين كأحد مكونات التفهم إال لدى األفراد الذين لديهم اإلرادة األخالقية لتفهم اآلخرين ،وبالتالي يوجب التفهم أن يدرك الفرد سوء املخاطر
األخالقية واملخاطر املتعلقة بتعاطي املخدرات وحتى أدب املرور.
وترتبط املشاركة الوجدانية بمختلف مهاراتها بالوعي األمني فمهارة تفهم املعاناة  Sufferingتحمي الفرد من إيذاء نفسه واآلخرين ،املشاركة
اإليجابية  Positive Cryingال تجعل الشباب ينقادون مع رفقاء السوء ،االستجابة امللحة  Responsive Cryingعندما تستخدم بذكاء تحمي من
اإلبداع املؤذي  ،واالنتباه االنفعالي  Emotional Attentionعملية مهمة لبدراك والوعي السليم ،الشعور باآلخرين  Feel For Otherيزيد من
مسئولية الفرد نحو حماية أفراد مجتمعه ،والعدوى "االنتقال" االنفعالي  Emotional Contagionعندما يستخدمها الشباب بذكاء تحميهم من
االنقياد نحو ما يهدد وعيهم وأمنهم (عثمان.)2007،
ً
ثالثا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين الدافعية والوعي االنفعالي بمخاطر اإلرهاب واملخدرات واملرور والخالق.
إن الوعي بالذات هو االنتباه املستمر للفرد لحالته " االنفعالية" وفي هذا الوعي التأملي يالحظ العقل ويتضمن "يتعرف" الخبرة ،ويوضح ستين
وبوك ( )Stein, Book,2003أن الوعي االنفعالي هو التعرف على حقيقة ما يعنيه شعورك والقدرة على وصفه بالكلمات الدقيقة التي تعنيه ،وتطوير
وتنظيم ذلك الشعور ،ويتضح أن الوعي باالنفعاالت يتضمن فهم املشاعر وتفسيرها والقدرة على التعبير عنها وتميزها.
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العالقة بني الذكاء االنفعايل والوعي األمني لدى طالب جامعة تبوك

حباب عثمان

إن من عالمات نضج الذكاء االنفعالي لدى الفرد هو انفتاحه على جميع الخبرات االنفعالية بطريقة سليمة ،سواء كانت سارة أو غير سارة مما
يمكنـه مـن الـتعلم منهـا ،والقـدرة علــى التمييـز بـين اإلحسـاس باالنفعـال (أفكـار جاذبــة -االسـتثارة بـالتفحيط) واالسـتجابة بمقتضـاه (االنقيـاد وراء االفكــار-
التفحـيط) ،ومـن تمـام النضـج الوجـداني الـوعي بـالخبرة الشـعورية ؛مثـال (عــدم إيـذاء اآلخـرين) ،وهـو التأمـل أو التفكيـر الـواعي بـالخبرة الشـعورية مقابــل
اإلدراك الســطحي لهــا (قبــول إيــذاء ) ،وينــدرج ضــمن ذلــك عنص ـران  :الــوعي بــالتقييم (قبــول أو عــدم قبــول اإليــذاء) ،وهــو االنتبــاه إلــى مقــدار االنفع ــال،
ووضوحه ،وتـأثيره ،ومـدى تقبـل الـذات لـه ،واآلخـر هـو الـ وعي بـالتنظيم ،أي مـدى محاولـة الفـرد لتحسـين مزاجـه السـلبي ،أو ضـبط اإليجـابي منـه ،أو عـدم
التدخل في خبرته الشعورية ،والوعي بالذات لـيس انتباهـا يحـدث لـه تثبيـت أو تحريـف مـع حـاالت االنفعـال القويـة فيبـالغ أو يحـذف مـا يـدرك ولكنـه حالـة
محايدة تظل على حيادها وتأملها حتى في حاالت االكتئاب (ماير و سالوفي.)1997،
ً
ويرتبط الوعي االنفعالي بالدوافع وهي املثيرات التي تحرك العاطفة فتظهر االنفعاالت ،وتتحرك الدوافع تبعا للحاجات واتجاهاتها داخل الفرد
أو خارجــه  ،والــدوافع هــي القــوة املتوازنــة التــي توجــه الســلوك ملــا تحتويــه مــن معلومــات معرفيــة وانفعاليــة ،وهــي التــي تقض ـ ي علــى الرتابــة وامللــل وتشــتت
االنتباه  .واألفراد الذين توجد لديهم دوافع يعملون بجدة أكثر من غيرهم (فان بيرق.)Van Berg 2006 ،
إن العوامــل االنفعاليــة تــؤثر علــى اختيــار الفــرد فيمــا إذا كــان ســيقوم بجهــد عقلــي أم ال ،كمــا أنهــا تــؤثر علــى اختيــار األهــداف ولهــا دور كبيــر فــي
الـتعلم واكتسـاب الخبـرات ،وهـذا بـدوره يـؤثر علـى مسـتوى درجـة وسـرعة اكتسـابنا للمعرفـة ،ومـن خـالل هـذا يتضـح أن الدافعيـة توجـه طاقـة الفـرد نحــو
ً
ش يء معين وما أن يتم الوصول إلي األهداف حتى تظهر دافعية أخرى ،والتوجيه السليم للفكر مصحوبا باملشاعر الحافزة هو أساس اتخاذ موقف معين
وحل مشكلة (.)Gardner, 1983
تتمثل الدافعية في القدرة على تأجيل االندفاع والتحكم فـي االنفعـاالت التـي تـؤدي بـالفرد إلـي الثقـة بـالنفس وإمكانيـة تحمـل احباطـات الحيـاة
وعدم الهروب منها عبر مخاطر أمنية مختلفة (مخدرات -تفحيط وغيرها) وبالتالي كلما تم التحكم فـي الدافعيـة يختفـي الشـعور بـالتمزق واالنهزاميـة تحـت
أي نوع من الضغوط ،ويتضمن التحكم في االندفاعات وإمكانية استيعاب الفرد للموقف االجتماعي وتكوين اقتناع ذاتي أن التحكم فـي االنفعـاالت مفيـد
بالنسبة لتكوينه الشخص ي ،وهكذا تضبط الدافعية عملية الوعى األمني.
ً
رابعا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين تنظيم وإدارة االنفعاالت والوعي بمخاطر اإلرهاب واملخدرات واملرور والخالق.
يمكن تفسير العالقة بين تنظيم وإدارة االنفعاالت والوعي األمني ،بأن عملية تنظيم وإدارة االنفعاالت تحمي الشباب من القرصنة االنفعالية
التي تؤدي إلى املخاطر األمنية املختلفة .والقرصنة االنفعالية تحدث عندما يفقد املخ السيطرة االنفعالية في موقف مثير ويستمر عليه ،وهي أكثر
املهارات االنفعالية أهمية وتحتاج إلى تنظيم املقاومة واالندفاع ،إذ إنها األصل والجذور في كل أنواع التحكم في الذات االنفعالية ،وتتضمن تقبل االنفعال
والتحكم به وتنظيمه وإدارته بغض النظر عن كونه سارا أو غير سار.
ويرى جوملان ( )1996أنه قد تكون هذه اإلدارة الوجدانية صعبة للغاية ،مثال في االنجذاب نحو شخصيات ال عقالنية أو مخدر أو نحوه ،و
التي تحتوى على الكثير من االحتياجات التي تمس األعماق " كالشعور بالحب أو اإلثارة أو االحترام أو الخوف من الهجر والغيرة "
ولكن من املهارات التي تساعد على إدارة االنفعاالت اإلنصات والحديث دون دفاعية ،و تنقية الحديث الذاتي من األفكار السالبة املزعجة،
فذات العبارة بصياغة مختلفة تهدي النفس ،كما أن االسترخاء أو التنفس اتفاقية تعقد بين الفرد وذاته أو مع اآلخرين ملراقبة اإلغراق االنفعالي
؛واستخدام هذه اآلليات الذكية يمنع حدوث القرصنة االنفعالية .
ً
خامسا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين الحالة املزاجية والوعي بمخاطر اإلرهاب واملخدرات واملرور والفساد الخالقي.
تتفق هذه النتيجة مع دراسة الحربي ( )1998عن الخصائص املزاجية ملرتكبي حوادث املرور التي أسفرت عن وجود فروق داللية إحصائية في
الخصائص املتمثلة في درجة االندفاعية ،وتشتت االنتباه ،وحدة ردة الفعل ،بين األفراد الذين وقعت لهم حوادث مرورية ،والذين لم تقع لهم على
اإلطالق ،لصالح األفراد الذين وقعت لهم حوادث مرورية ،وبينت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الخصائص املزاجية ،بين األفراد الذين
وقعت لهم حوادث مرورية متكررة والذين لم تقع لهم حوادث متكررة ،ما عدا عامل الطبع ،لصالح األفراد مرتكبي الحوادث املرورية املتكررة.
تستند الباحثة في تفسير الحالة املزاجية وأثرها على الوعي األمني ،على شرح بارون وباركر وجميس( )Bar-on,Parker,James,2000أنه
بتأثير االنفعال املعتدل يزداد الخيال خصوبة ،وينشط التفكير فتتدفق املعاني واألفكار في سرعة وسالسة ،كما تنشط الحركة ويزداد امليل إلى مواصلة
العمل ،بينما يشوه االنفعال العنيف التفكير املنظم والقدرة على حل املشكالت والتذكر والتعلم ،وهذا ما يفسر العالقة بين الحالة املزاجية والوعي
باملخاطر األمنية ،فتنعكس الحالة املزاجية على ر ية الفرد وتقييمه لذاته وللموقف من حوله ،وأن األفراد ذوي املزاج اإليجابي يعتقدون بأنهم أكثر
صحة من اآلخرين ،وأن وضعهم االقتصادي جيد وال يحتاجون إلى من يقودهم لتناول مخدر حتى يتخلصون من توتر وإحباط كما ال يبحثون عن اإلثارة
من خالل عملية تفحيط  .وتعترض الحالة املزاجية عمليات التفكير ،وتدخل العاطفة في التفكير ال يجعل تقييمنا للموقف سيئا أو حسنا ،بل يعتمد
األمر على كثير من املتغيرات في ذات املوقف.
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العالقة بني الذكاء االنفعايل والوعي األمني لدى طالب جامعة تبوك

حباب عثمان

إن استخدام مهارات الذكاء االنفعالي في التفتح على جميع الخبرات الوجدانية ،السارة وغير السارة ،يزيد مدارك الفرد وتعلمه ،واالستجابة
بمقتض ى ما يجب أن يكون عليه املوقف .ويميز هاورد وشير ( )Harrod, Scheer,2005بين نوعين من الخبرة الشعورية تحدثان بشكل متزامن ،األولى
ً
ً
هي الخبرة املباشرة للمزاج ،وهي الشعور السار أو غير السار الذي يشعر به الفرد ،وكلما زادت قدرات الفرد في هذه الخبرة كان أكثر وعيا وإدراكا ملا
ً
ً
يحدث حوله من مخاطر ومهددات أمنية ،بينما الثانية هي خبرة انعكاسية ،تنشأ كاستجابة لبحساس املباشر للخبرة األولى وتشمل جانبا معرفيا يقوم
على مراقبة املزاج ،أو ما أسمياه بالوعي املزاجي ،ويحتاج الوعي املزاجي ملحاوالت لتنظيمه ،أو تغيير أثره في املستقبل وهذه خبرة مهمة تدخل في عملية وعي
الفرد األمني.
ومن مكونات الحالة املزاجية األمل ،ومن منظور الذكاء االنفعالي امتالك األمل معناه أن اإلنسان لن يستسلم للقلق القاهر أو االتجاه
ً
الهازم للذات أو االكتئاب في مواجهة التحديات الصعبة وبالتالي فإن األفراد الذين لديهم األمل هم األكثر صحة وجدانية واألكثر حفاظا على مزاجهم،
وبالتالي تفكيرهم وتحقيق أهدافهم الناجحة في الحياة أقل عرضة للتعرض ملخاطر اإلرهاب واملخدرات واملرور واألخالق.
ً
ً
إن األمل هو املؤثر األساس ي في إثارة دافعية الشباب ،ويتوقع أن الشباب املتفائلين الذين لديهم دوما أمل أكثر وعيا باملخاطر األمنية من
غيرهم الذين يفقدون األمل .ويعزى ذلك إلي أن األمل والتفا ل مكون من مكونات الذكاء االنفعالي يقود إلى السعادة والنجاح في الحياة ،و أن املتشائم
يعزي اإلخفاق والرفض في حياته ألسباب ذاتية أو خارجية غير حقيقية تبعا لحالته االنفعالية السلبية التشا مية ،وهذه التفسيرات يمكن أن تولد
ً
ً
الالمباالة أو الهزيمة ،مما يجعله صيدا سهال للقرصنة االنفعالية والوقوع في املخاطر األمنية املختلفة .
الحالة املزاجية اإليجابية تعمل على ترشيد التفكير ،فاملزاج اإليجابي ينشط اإلبداع اإليجابي ويحل املشكالت واملزاج الحزين يساعد على
التفكير االستداللي وفحص البدائل املتاحة  ،كما أن املشاعر اإليجابية تساعد الفرد على تصنيف وتنظيم املعلومات ،وبالتالي يتعزز الوعي األمني للفرد.

 .9التوصيات:
.1
.2
.3
.4
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تصميم برامج تدريبية لتنمية الذكاء االنفعالي للقيادات التعليمية ،حتى يكونوا بيئة تعليم جيدة.
تصميم برامج تدريبية لتنمية الذكاء االنفعالي ألعضاء هيئة التدريس لتمثيل نماذج تعلم لطالبهم.
تصميم مناهج تعليمية منفردة ومدمجة تبنى على تنمية الذكاء االنفعالي للطالب.
تفعيل األنشطة الالصفية فمن خاللها يمارس ويطبق الطالب قدراتهم االنفعالية بكفاءة.
تصميم برامج تدريبية للطالب لتنمية ذكائهم االنفعالي.
تصميم برامج متخصصة في قدرات الذكاء االنفعالي وزيادة الوعي األمني للشباب تحت العناوين التالية:
أ .برنامج تنمية اليسر االنفعالي لزيادة الوعي باملخاطر األمنية (اإلرهاب -املخدرات -املرور -الفساد األخالقي).
ب .برنامج تنمية املشاركة الوجدانية لزيادة الوعي باملخاطر األمنية (اإلرهاب -املخدرات -املرور -الفساد األخالقي).
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Abstract:

The objective of the study was to identify the relationship between emotional intelligence and
awareness of the security risks of the students of Tabuk University. Use the descriptive method, and to collect
the information. Prepare the emotional intelligence scale and the security risk awareness questionnaire, and
apply it to a random sample of students from Tabuk University. , And the following results: There is a positive
relationship between the emotional intelligence and awareness of security risks for students of the University
of Tabuk, there is a positive relationship of statistical significance between emotional intelligence and
awareness of the dangers of terrorism, and drugs, and traffic, and moral corruption.
There is also a relationship between the dimensions of emotional intelligence (Facilitating emotions for
thinking, Empathy, Motivation and emotional awareness, Managing Emotion, The mood), and the dimensions
of security awareness (terrorism, drugs, traffic, moral corruption).
Keywords: emotional intelligence, security awareness, terrorism, drugs, traffic, moral corruption.
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امللخص:
هدفت الدراسة تعرف على فاعلية برنامج مقترح في تصورات طلبة مدرسة فالح بن محسن نحو رمي املخلفات .وقد تكون مجتمعها من جميع
طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني البالغ عددهم  729طالبا ،بينما تكونت عينة الدراسة من  125طالبا ،عينة طبقية بواقع خمسة طالب من كل
شعبة دراسية ،ومن أجل تحقيق هدف الدراسة الرئيس تم بناء برنامج عملي مقترح ،لحل هذه املشكلة تم تطبيقه ملدة شهر كامل ،وتطبيق استبانة
التصورات على عينة الدراسة قبل تطبيق البرنامج وبعده .كما تم إجراء  3مقابالت ،أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α =0.05بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لصالح التطبيق الثاني ،وهذا يشير إلى فاعلية البرنامج التوعوي في تصورات الطلبة نحو
مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة ،وكان حجم األثر للبرنامج املقترح كبيرا ،وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها االستمرار في تطبيق البرنامج
املقترح ،ويقترح الباحثون إعادة تطبيق البرنامج املقترح ليشمل مدارس أكثر وعينات طالبية أكبر.
الكلمات املفتاحية :برنامج توعوي ،التصورات البديلة ،رمي املخلفات.

املقدمة:
تعد املدرسة من املؤسسات التربوية والتعليمية املهمة في حياة اإلنسان ،فاملدرسة هي ميدان تشكيل وصقل شخصية الطالب ومهاراته
وقدراته ومعلوماته املختلفة في شتى املجاالت .وربما يعتقد الكثيرون أن أهمية املدرسة محصورة في التعليم وحسب ،وداللة ذلك عالمات الطالب
واجتيازه لالختبارات ،لكن دور املدرسة يتعدى هذا الجانب ً
كثيرا ،وهو دور كبير وفعال ،ويعود بفوائده على الطالب واملجتمع ،ومن أهداف املدرسة
الرئيسة في البالد اإلسالمية ترسيخ العقيدة اإلسالمية لدى الطلبة ،وتخريج أجيال يحملون القيم السامية ،ليتمكنوا من حل مشكالتهم ومشاكل
املجتمع من حولهم .كذلك تهدف املدرسة إلى تبصير املتعلم بما وصل إليه اإلنسان علميا في شتى العلوم واملعارف ،وهذا ما يسوقنا إلى تعريف محدد
ملفهوم النظافة والتوجيهات النبوية حيال هذا املوضوع.
تعرف النظافة في اللغة ،مصدر الفعل نظف ،نظف نظافة فهو نظيف ،والجمع نظفاء ،فنظف الش ي خلص من الوسخ أو الدنس (املعجم
الوسيط ،)972 ،2011 ،أما اصطالحا فهي املحافظة على سالمة الجسم والثياب واألكل واملكان والبيئة من األقذار واألوساخ .فقد روى الترمذي عن
َ َ
َ َ َ َ ٌ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ ٌ ُ ُّ ْ ُ َ َ
ٌ
ود ف َن ِّظ ُفوا
َّللا ط ِّي ٌب ُي ِّح ُّب الط ِّي َب َن ِّظيف ُي ِّح ُّب النظافة ك ِّريم ي ِّحب الكرم جواد ي ِّحب الج
قال(:إن
سعد رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم
ٍ
ِّ
َْ ََ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ُ
َ
ود)(سنن الدرامي ،ص ،) 495ويحث اإلسالم على النظافة ،ويهتم بها اهتماما بالغا ،ويظهر ذلك بوضوح في العديد من النصوص
أف ِّنيتكم وال تشبهوا ِّباليه ِّ
ّ
ُ ْ ُ َ َ ً َ َْ ُ
ََ ْ َُ َ َ َ َْ
َ
َ
النساء ِفي
القرآنية ،واالحاديث النبوية ،فقد حث هللا تعالى في كتابه على
يض قل هو أذى فاعت ِزلوا ِ
أهمية الطهارة بقوله تعالى(ويسألونك ع ِن امل ِح ِ
َْ
َّللا ُيح ُّب َّ
َّللا إ َّن َّ َ
وه َّن م ْن َح ْي ُث َأ َم َر ُك ُم َّ ُ
ين) (البقرة ،)222 :و ( َوث َي َابكَ
الت َّو اب َين َو ُيح ُّب ْاملُ َت َط ّهر َ
وه َّن َح َّتى َي ْط ُه ْر َن َفإ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأ ُت ُ
املحيض َوَال َت ْق َرُب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
فط ِّه ْر) (املدثر ،)4:واألحاديث النبوية الشريفة تحث على أهمية النظافة حيث تمثل نصف اإليمان ،كما دل عليه قول الرسول الكريمَ ،ع ْن أ ِّبي َم ِّال ٍك
َْ
ُ ُ َ ُْ ْ
ْ َ
الَ :ق َ ُ ُ
ْ َ
األ ْش َعري َق َ
اإل َيم ِّان َ"ر َو ُاه ُم ْس ِّل ٌم (صحيح مسلم ،ص ،)140وقد امتدح هللا تعالى أهل قباء ،وجعل
َّللا "الطهور شطر
اص ٍم
ال َرسول ِّ
الح ِّار ِّث ب ِّن ع ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س َع َلى َّ
الت ْق َوى م ْن َأ َّو َي ْوم َأ َح ُّق َأ ْن َت ُق َ
حرصهم على النظافة والطهارة سببا في حب هللا تعالى لهم ،حيث ( َال َت ُق ْم ِف ِيه َأ َب ًدا ۚ َملَ ْسجد ُأ ِ ّس َ
وم ِف ِيه
ِ
ِ
ِ
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فيه َجا ُيح ُّبو َن َأ ْن َي َت َط َّه ُروا َو َّ ُ
َّللا ُيح ُّب ْاملُ َّط ّهر َ
ين)(التوبة ، )108 :وهذا ما يؤكد أن اإلسالم دين النظافة ،حث أبناءه عليها في جميع أحوالهم في
ِ ِ ِر
ِ
ِ
ِ ِ
صالتهم وأكلهم واجتماعاتهم ومجالسهم وغيرها من األمور(االندونيسية.)2015 ،
أما مفهوم اإلسالم للبيئة ،فهو اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياته ويمارس فيها عالقاته مع أقرانه من البشر،
ويتمتع اإلسالم بنظرة أعمق وأوسع للبيئة ،حيث طالب اإلنسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة يجب املحافظة عليها حتى يستمر
ُ ََ ُ
َ
َ َ
ُْ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ً َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ
َ
َّللا َما لكم ّ ِم ْن ِإله غ ْي ُر ُه ۖ ق ْد َج َاءتكم َب ِّينة ّ ِمن َّ ِرّبك ْم ۖ فأ ْوفوا
الوجود ،وفي هذا الخصوص قال تعالى (:و ِإلى مدين أخاهم شعيبا ۗ قا يا قو ِم اعبدوا
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ ُ
ُ ُ ُّ ْ
َ
َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ ُ
ْ
ض بعد ِإصال ِحها ذ ِلكم خير لكم ِإن كنتم مؤ ِم ِنين) (األعراف ، )85:يتضح لنا االهتمام
الكيل و ِامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تف ِسدوا ِفي الر ِ
الكبير للشريعة اإلسالمية بنظافة الفرد والبيئة ،وأن اإلسالم دين النظافة ،يطلب من أتباعه املحافظة على كل ش يء ،وينهاهم عن تلويث البيئة.
للنظافة أثرها البالغ على الفرد واملجتمع كل حد سواء ،حيث إن النظام في الكون مبني على النظافة ،فالنفس اإلنسانية فطرتها نقية طاهرة
تحب النظافة ،وهللا تعالى خلق هذه النفس صافية طاهرة من الذنوب واآلثام ،طاهر العقل والقلب والروح ،نقي الشعور واإلحساس .لذا فإن للنظافة
أثرا كبيرا على الحالة النفسية للفرد ،فاإلنسان الذي يعيش في بيئة نظيفة يشعر بالسعادة والهدوء واالستقرار النفس ي ،ألنه يرى الجمال من حوله،
فعندما تكون الساحات نظيفة ،والشوارع نظيفة يشعر اإلنسان بسعادة غامرة وراحة بال مستمرة ،وكذلك فإن انعكاس النظافة على املجتمع أمر غاية
في األهمية ،فبدون نظافة املجتمع واملكان تشيع الفوض ى والسلوكيات العشوائية وينتشر املرض في املجتمع ويشيع التخلف بين أفراده ،ونجمل القول
بأن املجتمع النظيف يعكس مستوى تطور أفراده ،ويعكس مستوى الوعي والفكري والسلوكي لهذا املجتمع.
النظافة أنواع أبرزها النظافة الشخصية التي تعني أن يكون اإلنسان نظيفا طاهرا ،خاليا من األوساخ والقذارة ،وينعكس ذلك على حب
الناس واحترامهم له وملكانته بينهم .وهنالك النظافة البيئية العامة ،فالبيئة هي الظروف الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها الفرد ،والبيئة الطبيعية
مثل األرض والجو واملاء ،فالحفاظ على البيئة الطبيعية نظيفة يعني أيضا بيئة اجتماعية هادئة وسعيدة للفرد واملجتمع.
وتعد البيئة املدرسية البيت الثاني للطالب فكما أن الطالب يحافظ على نظافة بيئة منزله عليه كذلك املحافظة على نظافة املدرسة ،حيث إن
هذا السلوك يعكس شخصية الطالب خارج املدرسة ،فالطالب يعد سفيرا ألهله وبيته وأسرته وممثال لهم داخل البيئة املدرسية ،ومن هذا املنطلق كان
لزاما عليه أن يعكس صورة حسنة لسلوكه خارج املدرسة ،والبيئة املدرسية النظيفة هي أمر جوهري خاصة مع حساسية عمر الطالب القابل
لالكتساب والنمو بسرعة ،ألنه يقض ي نصف يومه تقريبا باملدرسة ،لذا متى ما كانت البيئة مناسبة ومهيأة للطالب كان لها األثر الطيب في نفوس
الطالب ،حيث إن صحة البيئة املدرسية تعتمد على مدى اهتمام الطالب بنظافة أنفسهم ،فالطالب النظيف ال يمكن أن يتصرف أي تصرفات تلوث
البيئة وال يمكنه أن يوجد في مكان يهدد سالمته وصحته أو صحة زمالئه والعكس (السبول.)2004 ،
إن تأثير البيئة املدرسية على شخصية الطالب في املدرسة ليس فقط في عملية التعلم ،بل هي مساحة للتفاعل االجتماعي بين مختلف
ً
أفرادها ،ومكانا؛ الكتساب القيم والسلوكيات إلى جانب املعارف واملهارات ،والطالب الذي يقض ي نصف نهاره في املدرسة ال ًبد أن يتأثر بثقافتها ورسالتها
وبالعناصر التي تشكل بيئتها ،بل يؤثر ويتأثر ببيئته ،ويؤكد ماي ( ) 2013 ،Mayأهمية توفر البيئة املناسبة حتى ينمو الطالب بالشكل الصحيح ،وفي
املدرسة ،يتأثر الطالب بالبيئة التعليمية ،ومنها املكونات املادية للمدرسة كاملبنى والصفوف واملمرات والساحات ،لذلك فإن نظافة هذه الساحات مهمة
لكي يكتسب الطالب العادات الحسنة في النظافة.
في عام 1991م انبعثت فكرة تنفيذ مشروع "مسابقة املحافظة على النظافة والصحة في البيئة املدرسية" في سلطنة عمان بموجب القرار
ً
ً
ً
الوزاري رقم  91/56لوزارة التربية والتعليم ،ولكي تأخذ املسابقة طابعا متميزا أنعم عاهل البالد املفدى على هذه املنافسة املدرسية كأسا باسم جاللته
األمر الذي جعل االهتمام باملسابقة يتزايد ،ولقد جاءت املسابقة بمجموعة من األهداف التي تتمحور حول مفهوم النظافة والصحة في البيئة املدرسية،
ومن أهدافها (وزارة التربية والتعليم:)1991 ،
 .1إكساب الطالب املعارف واالتجاهات والحقائق العلمية املرتبطة بالنظافة والصحة في البيئة املدرسية.
 .2تطبيق الطالب للمبادئ والقيم والصفات الحميدة في الحياة العامة.
 .3إكساب الطالب املهارات القيادية واملشاركة الفعالة في مختلف املناشط التربوية وتعويدهم على تحمل املسؤولية واالعتماد على الذات.
 .4تهيئة املدرسة كمكان الئق لتربية األبناء وتعلمهم.
 .5توثيق الروابط بين املدرسة واملجتمع.
كما قامت الوزارة بإصدار الئحة شؤون الطالب ،وكما جاء في الفصل السادس الذي يختص باالنضباط السلوكي للطالب في املادة ( ،)39بمجموعة من
القوانين واألنظمة التي تضبط الجانب السلوكي للطالب فيما يختص بالنظافة في البيئة املدرسية ،ومنها (وزارة التربية والتعليم:)2008 ،
 .1عدم االلتزام بالنظافة العامة واملظهر العام.
 .2عدم املحافظة على نظافة الفصل وغيره من مرافق املدرسة.
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فعلى اللجنة املعنية بمتابعة سلوك الطالب اتخاذ اإلجراءات املناسبة حسب الئحة شؤون الطالب في حال عدم االلتزام بقوانين الالئحة في مجال
االنضباط السلوكي للطالب فيما يخص النظافة.
وبما أن االنضباط املدرس ي هو التزام الطالب في سلوكه باألنظمة والتعليمات التي تصدرها املدرسة والتصرف وفق هذه األنظمة والتعليمات
تمهيدا لحدوث عمليتي التعليم والتعلم ،فإن االنضباط املدرس ي يهدف الى تهيئة الجو التربوي املناسب لتحقيق األهداف التربوية في املدرسة (عطوي،
 .)2010ولذلك حددت الئحة شؤون الطالب ملدارس التعليم العام والتعليم األساس ي في سلطنة عمان في التعريفات املتعلقة بالالئحة في املادة رقم ()1
(وزارة التربية والتعليم:)20 ،2008 ،
"االنضباط املدرس ي :التزام الطالب باألنظمة واللوائح والتعليمات املدرسية" .لذا فإن السلوك القائم على عدم االلتزام باألنظمة واللوائح
والتعليمات املدرسية هو سلوك غير مرغوب يجب معرفة أسبابه وتعديله لدى الطالب ،لذلك على املدارس أن تعزز السلوك اإليجابي للطلبة من خالل
التعامل السليم مع الحاالت السلوكية غير املرغوبة ،وأهمية التواصل الفعال مع املعلمين والطلبة وأولياء األمور لتحقيق ذلك (وزارة التربية والتعليم،
 .)2008ويتوقع من الطالب إظهار نمط من السلوكيات الجيدة في املبنى املدرس ي مثل االعتناء بممتلكات املدرسة واملحافظة عليها وأيضا وضع األشياء في
األماكن املخصصة لها واالستخدام الحسن ملرافق املدرسة ،ومخالفته لذلك يخالف بما جاء في الئحة شؤون الطالب.
إن أبرز أهداف املحافظة على البيئة املدرسية ونظافتها بأن تجعل الطلبة أكثر جاذبية للمدرسة وأكثر انتماء لها ،وتجعل املدرسة أكثر جماال
وأكثر جاذبية ،وأيضا زرع عادات إيجابية عند الطلبة في كيفية التخلص من النفايات املدرسية .وال شك أن رمي الطلبة للمخلفات داخل البيئة
املدرسية له تأثير على البيئة بشكل عام ،واملدرسة بشكل خاص ،فالعالقة بين بيئة املدرسة والطلبة يجب أن تكون أكثر ارتباطا ،وذلك بعدم رمي
املخلفات داخل البيئة الصفية واملدرسية ،وأن تكون هناك دافعية داخلية ذاتية عند الطالب بعدم رمي هذه املخلفات إال في األماكن املخصصة لها
حفاظا على الجانب الجمالي واألخالقي عند الطالب ،وترسيخا ملبدأ وقيمة النظافة التي هي جزء ال يتجزأ من شخصية اإلنسان املسلم السوي.
وتعد ظاهرة رمي املخلفات داخل البيئة املدرسية من املشكالت القديمة الحديثة التي تواجه املعنيين والقائمين على الحقل التربوي ،ملا تسببه
من منظر غير الئق داخل املدرسة ومصدر إزعاج للعاملين على تنظيف ساحات املدرسة ملا يتطلبه من وقت وجهد كبيرين وبشكل يومي ومستمر .وإن
رمي الطلبة لهذه املخلفات يعد سلوكا مشينا منافيا لتعاليم الدين والفطرة ،وخارجا عن األعراف والتقاليد االجتماعية املتعارف عليها ،بل ويعد هذا
التصرف ضربا من ضروب التخلف والالمباالة بأهمية النظافة ودورها في رقي الفرد واملجتمع واألمم ،وتتفاوت هذه الظاهرة من مجتمع إلى آخر حسب
ثقافة املجتمع فعلى سبيل املثال في املدارس اليابانية ال يوجد عمال نظافة ،بل يقوم الطالب أنفسهم واملعلمون بتنظيف املدرسة لتعليم الطلبة أهمية
الحفاظ على البيئة املحيطة بهم ،وتعليمهم املسؤولية واحترام البعض ،إذ يقوم الطالب بتوزيع القمامة على حاويات إعادة التدوير ،وينظفون الطاوالت
بعد االنتهاء من الطعام ،ولهذه األمور تأثير طويل املدى على املجتمع واألفراد ،إذ سيحافظ هؤالء الطالب على نظافة مدرستهم والبيئة املحيطة بهم على
مر السنين ).)Romay, 2018
ً
يقع على عاتق الطلبة النسبة األكبر في املحافظة على نظافة املدرسة وبقائها خالية من األوساخ ،وذلك لكونهم الفئة األكبر عددا في املدرسة
باإلضافة إلى كونهم املنتفع األول من املدرسة والخدمات التي تقدمها ،واملتضرر األول من قلة نظافة املدرسة ،ويمكن للطالب املحافظة على نظافة
املدرسة باملحافظة على نظافة الساحة املدرسية عن طريق االبتعاد عن رمي مخلفات الطعام واألكياس الفارغة في ساحة املدرسة ،واملحافظة على رميها
في سلة املهمالت .ونظافة الجدران الخارجية والداخلية للصفوف ،من خالل االمتناع عن الرسم على الحيطان أو الكتابة عليها ،أو رشق املشروبات
ً
املختلفة عليها ،أو حتى إلصاق قاع الحذاء بها ومسحه بها .ونظافة املرافق العامة ،واملحافظة على نظافة املشارب والحمامات خاصة مع االمتناع عن رمي
املناديل الورقية على األرض أو بداخل مقعدة الحمام ،أو البصق ،أو التقيؤ في املغاسل ،أو التراشق باملياه ،ونظافة غرفة الصف ،من خالل التزام كل
طالب بنظافة مقعده واملساحة املوجود فيها ،بعدم الرسم على املقاعد أو جرحها باملسطرة الحادة أو غيرها من األدوات ،وااللتزام ببري األقالم ورمي
ً
األوراق غير الضرورية في سلة املهمالت بدال من رميها على األرض.
وتتمثل مظاهر مشكلة رمي املخلفات داخل البيئة املدرسية في عدم اكتراث الطالب ملا يحدثه من تلوث وإيذاء للبيئة املدرسية ،وتكون البيئة
املدرسية مصدر قلق لبدارة املدرسية واملعلمين والقائمين على النظافة ملتابعتها بشكل مستمر ،ومنظر غير الئق للبيئة املدرسية ومؤشر لقلة احترام
الطالب لألنظمة .ويرى بعض املختصين بأنه توجد عالقة إيجابية بين مستوى نظافة بيئة التعلم والتحصيل األكاديمي للطالب وأن املدرسة ذات
املستوى العالي من النظافة تؤدي إلى خلق بيئة تعليمية جيدة ( ،)Campbell,2008ويشاركهم بيري ( )Berry,2002في هذه النظرة حيث يرى أن نظافة
املدرسة تعتبر من السمات املهمة لبيئية املدرسة الذي يؤثر إيجابا على أداء املعلم والطالب.
ً
الدراسات العربية واألجنبية وهي مرتبة من األقدم إلى األحدث ومنها دراسة مورجان وريتشموند ( Morgan
وقد تناول الفريق البحثي عددا من ِّ
 )and Richmond,1977دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين معرفة طلبة الثانوية للبيئة في بريطانيا واتجاهاتهم نحوها .وتكونت العينة من ()550
طالبا وطالبة ،من ( )383مدرسة ،واستخدمت أداة تكونت من ثالث استبانات دارت حول معرفة الحقائق واملفاهيم واالتجاهات .وخلصت النتائج إلى أن
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اتجاهات الطلبة تكون إيجابية حينما يتعلق املوقف مباشرة بحياتهم ،واختلفت االتجاهات باختالف الجنس لصالح الطالبات في معرفة الحقائق
واملفاهيم البيئية واالتجاهات.
وأجرى بلم ( )Blum,1987دراسات في كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا وفلسطين ،حيث هدفت الدراسات إلى مسح املعلومات واالتجاهات
البيئية لدى طلبة الصفوف من (التاسع إلى الثاني عشر) ،وشملت العينات طلبة من الذكور واإلناث في بيئات مختلفة ،واستخدمت استبانات لتناسب
املجتمعات التي تدرس ،وخلصت إلى أن املصدر األول للمعلومات البيئية هي وسائل اإلعالم ،واملصدر الثاني هو املناهج املدرسية ،وجود اتجاهات بيئية
إيجابية لدى الطلبة نحو البيئة.
كما أجرت الشافعي ( )1990دراسة هدفت إلى إع داد برنامج مقترح في التربية البيئية لطالب كليات التربة في مصر ،وقياس فاعلية هذا البرنامج
في نمو املعرفة واالتجاهات البيئية لدى طلبة الجامعات وكليات املجتمع .وخرجت بقائمة لألسس املعيارية لبناء البرنامج املقترح ،وقد اشتمل على ()110
من األسس املعيارية ،وإعداد قائمة باملفاهيم البيئية ،بعد ذلك قامت بتحديد فعالية البرنامج املقترح عن طريق إعداد وتجريب إحدى وحدات البرنامج
لقياس فاعليتها ،وقامت بإعداد اختبار تحصيلي للمفاهيم البيئية ،ومقياس لالتجاهات البيئية ،وبعد تطبيق املقياسين خلصت النتائج إلى وجود فروق
دالة إحصائيا في إكساب الطلبة عينة الدراسة االتجاهات اإليجابية املرغوبة قبل تطبيق الوحدة وبعدها لصالح التطبيق البعدي.
كما قام ليو ( )Liou,1993بدراسة هدفت التحقق من املعرفة واالتجاهات والنوايا السلوكية ملعلمي ما قبل الخدمة ،للمرحلة االبتدائية في
تايوان (جمهورية الصين الشعبية) ،واكتشاف العالقة بين املعرفة البيئية واالتجاهات ،والنوايا السلوكية والسلوك ،وذلك من خالل دراسة مجموعة
من املتغيرات االجتماعية الديموغرافية ،وتكونت العينة من ( ) 493طالبا من السنة الثانية انخرطوا في كليات املعلمين ،من خمس كليات في تايوان
( ،)1992وتم استخدام أداة تكونت من خمسة مقاييس فرعية ،وخلصت الدراسة إلى أن املعرفة البيئية واالتجاهات والنوايا السلوكية لألفراد كانت
متقاربة مع أقرانهم الغربيين باستخدام نفس املقياس ،وأن األفراد يمتلكون سلوكا إيجابيا تجاه بعض املمارسات البيئية ،وجود عالقة إيجابية بين
املعرفة البيئية واالتجاهات.
وهدفت دراسة البركات والوديان ( )2016تقصـي فاعليـة برنــامج تدريسـي قـائم علــى املدخل البيئي في تعزيز الوعي البيئي لـدى األطفـال.
ً
ولتحقيـق ذلـك ،استخدم الباحثان مقيـاس الـوعي البيئـي ،واملقابلـة شـبه املقننـة .شارك في الدراسة ( )60طفال تم تقسيمهم إلى مجموعتين :تجريبية
وضـابطة .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن أفراد املجموعة التجريبية حققوا أعلى املتوسطات الحسابية على مقياس الوعي البيئي .وباملقابـل،
ً
حقق أفراد املجموعة الضابطة متوسطات حسابية قليلة .وكشفت النتائج وجـود فـرق دال إحصـائيا بـين املجمـوعتين ،وجـاء هـذا الفـرق لصـالح
املجموعـة التجريبية التي تلقت تعليمها من خالل البرنامج القائم املدخل البيئي.

التعقيب على الدراسات السابقة:
أكدت أغلب الدراسات على املعرفة البيئية وأهميتها لدى الطلبة ودور هذه املعرفة في اتجاهات وتصورات الطلبة نحو البيئة الذي يحدد
سلوكهم .واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في تصميم برنامج توعوي شامل ال يقتصر على ربط التوعية البيئية بمنهج ما من املناهج
الدراسية ،كما استخدمت الدراسة الحالية االستبانة واملقابلة متفقة مع دراسة مورجان وريتشموند ()Morgan and Richmond,1977؛ وبلم
( )Blum,1987في استخدام االستبانة بينما اختلفت مع دراسة الشافعي ( )1990التي استخدمت اختبار تحصيلي ،ودراسة ليو ( )Liou,1993حيث
استخدمت مقياس اتجاهات .كما اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها لم تركز على تنمية املعرفة البيئية فقط إنما حددت تصورات
الطلبة البيئية املسبقة ثم طبقت برنامج توعوي عملي لتعزيز املعرفة البيئية وتعديل السلوك العملي لدى الطلبة تجاه البيئة .وقد استفاد الفريق
البحثي من الدراسات السابقة وذلك في االطالع على دراسات سابقة عربية وأجنبية ذات عالقة بالدراسة الحالية ،وتكوين صورة واضحة ملنهجية
الدراسة ،وصياغة أهداف الدراسة ،وبناء اإلطار النظري ،وبناء األداة واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة ،وكان لهذه الدراسات األثر الواضح في هذه
الدراسة.

مشكلة الدراسة وسؤالها:
إن القيم الحميدة والسلوكيات الحسنة من أبرز ما يتعلمه الطالب في املدرسة ،فهي تمكن الطالب من تعلم األخالق الحسنة ،فعندما
يحافظ الطالب على مدرسته نظيفة ،وعلى صفه ،وعلى ممرات مدرسته وساحاتها ،وعلى كتبه فإن هذا األمر يعلم الطفل األخالق الحسنة ،التي ترفع
من قيمته في املجتمع ،ويصبح قدوة ملن حوله فأخالقه الحسنة ،حيث إن النظافة تعتبر قيمة من أهم القيم األخالقية .ومن أهم ما توفره لنا املدرسة
أنها توفر بيئة صحية تمكن الطالب من التعلم الصحيح .وتعد النظافة من أهم السلوكيات لبنسان املتحضر في جميع مجاالت الحياة ،في البيت ،في
الشارع ،وفي املدرسة ،فهي سلوك مكتسب نتعلمه نتيجة للتربية التي ننشأ ونتربى عليها وركيزة أساسية ،للوقاية من األمراض ،كما تعكس النظافة مدى
جمال وحضارة املظهر الطبيعي والبيئي للمكان .وتهتم مدرسة فالح بن محسن بقيمة النظافة كأحد القيم املشتقة من ر يتها التي تسعى إلى إعداد طلبة
مجيدين في كافة مجاالت األداء املدرس ي ومن بينها القيم الحميدة .وعليه فإن املدرسة ترى في رمي املخلفات في ساحة وممرات املدرسة سلوك تتنافى مع
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ر ية املدرسة والقيم التي تؤمن بها ،وهذا دافع قوي لبحث موضوع فاعلية برنامج مقترح للتقليل من رمي الطلبة للمخلفات في ساحة مدرسة فالح بن
محسن النبهاني بمحافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان.
وقد قام الفريق البحثي بعمل مجموعة من اإلجراءات ،لغرض التأكد من مدى انتشار ظاهرة رمي املخلفات واألسباب التي تدفع الطالب إلى
هذا السلوك في مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( ،)12-5ومن ضمن هذه اإلجراءات قام فريق البحث بعمل مقابالت مع املعلمين
املناوبين في فترة االستراحة ومربي الصفوف ،وعمال النظافة وإدارة املدرسة واالختصاص ي االجتماعي ،حيث تضمنت املقابلة مجموعة من األسئلة عن
مدى انتشار ظاهرة رمي املخلفات في املدرسة ،وهل هذه الظاهرة تعد مشكلة حقيقية تستحق البحث ،وتوصل الفريق البحثي بعد إجراء املقابالت آنفة
الذكر ،أن ظاهرة رمي املخلفات منتشرة بدرجة كبيرة في مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( .)12-5وتنحصر مشكلة الدراسة في اإلجابة
عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية برنامج توعوي في تعديل تصورات طلبة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم الساس ي ( )12-5نحو رمي املخلفات؟

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في سعي الفريق البحثي الى إيجاد حلول ملشكلة رمي الطلبة للمخلفات في مدرسة فالح بن محسن النبهاني
للتعليم األساس ي ( ،)12-5ومن خالل نتائجه سوف تساعد في حل هذه املشكلة ،ومن املمكن أن تستفيد املدارس األخرى التي لديها مشكلة مشابهة من
النتائج التي يتم التوصل إليها من هذه الدراسة ،واألهم من ذلك االستفادة من البرنامج العملي املقترح.

أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في الكشف عن أسباب رمي طلبة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للمخلفات في ساحة املدرسة ،وإعداد برنامج توعوي
لحل مشكلة رمي الطلبة للمخلفات في مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( ،)12-5والتحقق من فاعلية البرنامج التوعوي ،لحل مشكلة
رمي الطلبة للمخلفات في ساحة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5بمحافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان ،من خالل قياس فاعلية
البرنامج في تصورات الطالب نحو رمي للمخلفات في ساحة املدرسة وتعديل التصورات الخاطئة.

مصطلحات البحث:
البرنامج املقترح :عبارة عن مجموعة من االجراءات والخطوات واألنشطة واآلليات املبتكرة من أجل حل مشكلة رمي املخلفات في مدرسة فالح بن محسن
النبهاني للتعليم األساس ي (.)12-5
التصورات :هي "األفكار الذهنية واملعارف واألفكار املتضمنة في البنية املعرفية للطالب " وفق تعريف (عبد الرحمن )291 ،2016 ،أما السعدني
( )50 ،1994فقد عرف التصورات الخاطئة بأنها "املعلومات املفاهيمية ،أو األفكار التصورية التي ال تتفق مع االجماع املقبول عامة أو تختلف عنه".
وتعرف التصورات إجرائيا :بانها أفكار وروئ طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5عن أسباب رمي املخلفات في ساحة
املدرسة وداخل الفصول الدراسية ،وقد تم قياس تلك األفكار والروئ قبل تطبيق البرنامج املقترح وبعده.
النفايات :تعرف بأنها مخلفات األنشطة اإلنسانية املنزلية والزراعية واالستخراجية والتحويلية واإلنتاجية أي هي كل املنقوالت املتروكة أو املتخلي عنها
في مكان ما ،والتي تركها كما هي يس يء إلى الصحة والسالمة العامة (أبو غالي.)2011 ،
وتعرف املخلفات إجرائيا :كل ما يتركه طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5من مواد بالستيكية أو ورقية او أوعية أو علب،
لحفظ الطعام أو مواد عضوية في ساحة املدرسة.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
الحدود الزمانية :العام الدراس ي 2018/2017م.
ُ
الحدود املكانية :مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان.
ُ
الحدود البشرية :طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي للصفوف  12-5بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان.
الحدود املوضوعية :إعداد برنامج توعوي لحل مشكلة رمي الطلبة للمخلفات في ساحة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ()12-5
بمحافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان ،ودراسة فاعلية هذا البرنامج في تعديل تصورات طالب عينة الدراسة نحو رمي املخلفات.

منهج الدراسة:
اتبع الفريق البحثي في هذه الدراسة املنهج شبه التجريبي ملناسبته طبيعة الدراسة وأهدافها ،حيث تم تطبيق مقياس قبلي وبعدي لتشخيص
وتعديل التصورات البديلة عن املخلفات.
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مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة في جميع طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة الظاهرة والبالغ عددهم ( )729طالب.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )125طالبا ،تم اختيارهم بطريقة طبقية بواقع خمسة طالب من كل شعبة من شعب املدرسة البالغ عددها
خمس وعشرون شعبة دراسية من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر.

أدوات الدراسة:
اعتمد البحث على األدوات اآلتية:
ً
أوال :االستبانة :بعد مراجعة الدراسات السابقة املشابهة قام الفريق البحثي بإعداد استبانة هدفت إلى التعرف على تصورات الطالب عن رمي املخلفات
في ساحة املدرسة تم تطبيقها قبليا وبعديا .وقد تكونت االستبانة من ( )18عبارة في صورتها النهائية ،حيث تم االعتماد على مقياس ليكرت الثالثي
(موافق ،محايد ،غير موافق) ً
نظرا لبساطته وسهولته ومناسبته الستجابة طلبة الصفوف الدنيا (الصف الخامس الى الصف السابع األساس ي).
صدق وثبات أداة الدراسة:
تم عرض أداة الدراسة بصورتها األولية واملكونة من ( )20عبارة على عدد من املحكمين املختصين من جامعة السلطان قابوس ،وبعض
التربويين بمحافظة الظاهرة إلبداء رأيهم حول عبارات أداة الدراسة ،والحكم عليها من تعديل أو حذف أو إضافة .وبعد إجراء عملية التحكيم تم تعديل
األداة حيث تم تعديل صياغة بعض العبارات وحذف عبارتين هما ،إدارة املدرسة هي املسؤولة عن نظافة املدرسة ،وتلقى املخلفات في كل مكان خارج
املدرسة ،حسب ما أجمع عليه ما نسبته ( )%75من املحكمين.
الدراسة بتوزيعها على ( )15طالبا من خارج أفراد عينة الدراسة وتم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي
وللتأكد من ثبات أداة ِّ
بحسب معادلة كرونباخ ألفا ،وقد وبلغ معامل ألفا  0,75وهو ما يعد مناسبا لغرض الدراسة.
ً
ثانيا :املقابلة:
قام الفريق البحثي بعمل مقابلة بعدية مع املعلمين املناوبين وعامل النظافة بعد تطبيق البرنامج املقترح ،هدفت إلى التعرف على التأثير
الفعلي للبرنامج التوعوي املقترح من خالل مالحظتهم للسلوك العملي للطالب في رمي املخلفات ،والتعرف على آرائهم التطويرية للبرنامج.
البرنامج التوعوي:
فكرة البرنامج :تلخص فكرة هذا البرنامج في استخدام إجراءات مبتكرة وجاذبة من أجل التخلص من ظاهرة رمي الطلبة للمخلفات بمدرسة فالح بن
محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5بمحافظة الظاهرة للعام الدراس ي .2018 -2017
الفئة املستهدفة :جميع طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني ( )12-5بمحافظة الظاهرة للعام الدراس ي  ،2018 -2017والبالغ عددهم  729طالبا،
لكن تم التركيز أكثر في اإلجراءات على عينة الدراسة البالغ عددهم ( )125طالبا.
حدود البرنامج :تم تنفذ البرنامج ملدة شهر من  2018/4/1 – 2018/3/1للعام الدراس ي  2018/2017بمدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم
األساس ي ( )12-5بمحافظة الظاهرة.
أهداف البرنامج :يهدف البرنامج املقترح إلى اآلتي:
 التعرف على تصورات طالب املدرسة في رمي املخلفات وتعديل ما يمكن تعديله من تلك التصورات.
 التقليل من ظاهرة رمي الطالب للمخلفات في املدرسة.
 غرس سلوك النظافة والحفاظ على البيئة املدرسية لدى الطالب رفع مستوى وعي الطالب بأهمية النظافة.
مراحل البرنامج :مر البرنامج املقترح بعدة مراحل وهي كاآلتي:
مرحلة اإلعداد والتخطيط :في هذه املرحلة وبعد تحديد املشكلة تم االطالع على األدب النظري ومراجعة البحوث والدراسات السابقة ،كم تم البحث في
مواقع شبكة االنترنت ،واالجتماع باملعلمين وإدارة املدرسة وأخصائي األنشطة واألخصائي االجتماعي ،هذا وقد تم االتفاق على إعداد برنامج عملي مقترح
ومبتكر ،لحل مشكلة رمي املخلفات في الساحة املدرسية ،وتم االتفاق على تقسيم البرنامج إلى ستة محاور ،وتم إعداد خطة إجرائية لتنفيذ البرنامج،
كما تم تحديد فريق مدرس ي وتوزيع املهام واملسؤوليات عليه.
التطبيق القبلي :من أجل تحديد تصورات الطالب تجاه البيئة املدرسية تم تطبيق االستبانة (التطبيق القبلي) على عينة الدراسة ،وتم تحليل نتائج
التطبيق ،وعلى أساس النتائج (تصورات الطالب) تم بناء البرنامج التوعوي املقترح
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مرحلة التنفيذ :تم االتفاق على تنفيذ البرنامج ملدة شهر من  2018/4/1 – 2018/3/1وتم توزيع املهام على الفريق املدرس ي الذي تم تشكيلة بقرار من
إدارة املدرسة ،وعمل كل عضو في الفريق على تنفيذ املهام املوكلة إليه حسب الخطة.
مرحلة التقييم :في هذه املرحلة قام الفريق البحثي بتطبيق استبانة التصورات بعديا ،كما تم إجراء مقابالت مع املعلمين املناوبين في فترة االستراحة
وعمال املدرسة ،ملقارنة النتائج اإلحصائية ألداة الدراسة مع نتائج املقابلة للتأكد من تأثير البرنامج ولتطويره.
محاور البرنامج :تكون البرنامج املقترح من ستة محاور كاآلتي:
محور التوعية :تم في هذا املحور تنفيذ مجموعة من اإلجراءات ومن ضمنها برامج إذاعية توعوية وإرشادية جاذبة وإبداعية على شكل قصة أو حوار أو
مشهد مسرحي ،بحيث تنفذ يوم األحد من كل أسبوع في شهر مارس  2018من قبل جماعة اإلذاعة املدرسية ،وأيضا توعية الطالب داخل الفصول
الدراسية بأهمية رمي املخلفات في األماكن املخصصة والحفاظ على البيئة املدرسية ،تنفذ في حصة الريادة والنشاط من كل أسبوع في طيلة شهر مارس
 ،2018وقد قام املرشد الديني من إدارة األوقاف والشؤن الدينية بوالية عبري بمحاضرة توعوية بأهمية النظافة بشكل عام وعدم رمي املخلفات في
الساحات املدرسية بشكل خاص ،ألن ذلك يتنافى مع ما حثنا به اإلسالم والنبي الكريم في هذا الجانب ،وقد قامت بلدية عبري متمثلة في قسم التوعية
واإلرشاد بعمل محاضرة توعوية عن البيئة النظيفة وتلوث املوارد الطبيعية وكيفية اإلسهام في حمايتها ،وقد تخلل املحاضرة مسابقات وحوار شيق مع
الحضور وخصوصا الطالب ،ولشركة بيئة دور بارز في مجال التوعية حيث قامت بعمل فعالية توعوية جميلة في املدرسة خالل شهر مارس ،2018
حيث أبرزت فيها دور املجتمع والقطاع الخاص في الحفاظ على البيئة من امللوثات ،وحث الطالب على اإلسهام في هذا الحمل العظيم الذي يبدأ من
البيت واملدرسة ،وللجماعات األنشطة املدرسية متمثلة في جماعة الصحة املدرسية وجماعة تقنية املعلومات وجماعة األمن والسالمة دور عظيم في
الجانب التوعوي ،حيث قاموا بتصميم وإنتاج الكثير من البوسترات واملطويات التوعوية وتعليقها في لوحات اإلعالنات باملدرسة والفصول الدراسية.
محور املسابقات :عمل الفريق املدرس ي على إشراك جميع طالب املدرسة ومن ضم نهم طالب العينة ،وتحفيزهم على املشاركة بفاعلية في جميع مناشط
وفعاليات البرنامج املقترح ،وعلى هذا األساس قدم الفريق البحثي مجموعة من الفعاليات خالل فترة تنفيذ البرنامج ومن أهمها:
 .1مسابقة أنظف صف دراس ي :ففي بداية شهر مارس تم طرح املسابقة عبر اإلذاعة املدرسية على أن يتم تقييم املسابقة لجميع الفصول في
األسبوع األخير من شهر مارس .وتهدف هذه املسابقة الى نشر الوعي حول أهمية نظافة الصف املدرس ي ومستلزماته.
 .2مسابقة أفضل لوحة توعوية :وقد تم طرح املسابقة كذاك عبر اإلذاعة املدرسية ،بحيث تهدف هذه املسابقة الى تحفيز الطالب لعمل لوحات
توعوية للحد من مشكلة رمي املخلفات ،وقد تم استالم العديد من اللوحات التوعوية ،للحد من مشكلة رمي املخلفات ،وقد لقيت هذه املسابقة
إقباال كبيرا من قبل الطالب حيث تم استالم العديد من اللوحات التوعوية التي نتج عنها مجموعة من األفكار الطالبية ،ولقد تم استالم الكثير
من امللصقات التوعوية الجميلة وتعليقها في أماكن مميزة في املدرسة.
 .3مسابقة تصميم شعار لحملة مدرستي نظيفة :تم طرح املسابقة عبر اإلذاعة املدرسية في األسبوع األول من شهر مارس من أجل عمل شعار
لحملة مدرستي نظيفة وتهدف هذه املسابقة رفع مستوى الوعي البيئي لدي الطالب ،وتعزيز مشاركة الطالب في الحملة ليكون لهم الدور الفعال
في نجاح هذه الحملة.
محور حملة مدرستي نظيفة :انطالقا من املنهج اإلسالمي الداعي إلى املحافظة على النظافة وطهارة اإلنسان واملكان والبيئة التي تحتضن هذا الكائن
البشري ،وإيمانا من مبدأ "النظافة من اإليمان" قام الفريق البحثي بمدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5بإطالق شعار "مدرستي
نظيفة " ليؤكد حرصه التام على أهمية النظافة ومكانتها وأثرها على الفرد واملجتمع على حد سواء ،وعمل الفريق البحثي على إشراك طالب املدرسة،
ومن ضمنهم طالب عينة التجربة في حملة مدرسية تحت شعار (حملة مدرستي نظيفة) من خالل تمييز بعض الطالب بمالبس خاصة تحمل شعار
الحملة ،كما تم اختيار عشرة طالب من طالب عينة الدراسة ،حيث تم اختيار الطالب الذين يتمتعون بالصفات القيادية من أجل اإلشراف على سير
الحملة والقيام بأدوارهم وخاصة في فترة االستراحة .كما قام الفريق بتجهيز مجموعة من السالل املصممة بأشكال هندسية جذابة ،لتكون حافز للطلبة
لرمي املخلفات فيها.
محور الشراكة املجتمعية :أما فيما يخص شراكة املجتمع في البرنامج فقد تم عمل العديد من النشرات واملطويات التوعوية وقد تم توزيعها على أولياء
األمور ،وذلك بهدف غرس سلوك النظافة من البيت وتعزيز سلوك املحافظة على النظافة في كل مكان وأيضا لغرس الشراكة التربوية بين املدرسة
واملجتمع.
محور التواصل االجتماعي :تحت إشراف كل من املنسق اإلعالمي باملدرسة والفريق البحثي تم تفعيل مواقع التواصل االجتماعي (رقم واتس أب املدرسة،
حساب املدرسة بتويتر) وكذلك تفعيل تطبيق فالح للهواتف الذكية في نشر معلومات عن الحملة والبرنامج املقترح وذلك ،لتوثيق العمل في تنفيذ
إجراءات البرنامج املقترح من خالل تفعيل وسائل التواصل االجتماعي التي من خاللها يمكن الوصول ألكبر عدد من فئات وشرائح املجتمع .كما أن هذه
املعلومات محفوظة في هذه الوسائل وبالتالي تصبح موثقة بطريقة الكترونية.
محور البيئة املدرسية :أما فيما يخص محور البيئة املدرسية فقد تم تعزيز البيئة املدرسية بالعديد من األفكار الجاذبة واملبتكرة ومنها:
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فاعلية برنامج توعوي يف تعديل تصورات طلبة مدرسة فالح بن حمسن النبهاني .....

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ياسر الشهومي وآخرون

تصميم سالل بأشكال هندسية جاذبة.
عمل استراحة مهيأة ،لتناول وجبة اإلفطار بجانب الجمعية التعاونية ،لضمان تواجد الطالب في مساحة محددة في فترة االستراحة.
تصميم حاويات ووضعها في أماكن مناسبة باملدرسة ،تحتوي على شعار الحملة وعبارات تحفيزية وإرشادية للحد من ظاهرة رمي الطلب
للمخلفات في ساحة املدرسة.
عبارات توعوية وتحفيزية تبث للطالب أثناء االستراحة عبر الجرس الناطق.
عرض عبارات وصور ومقاطع فيديو توعوية وإرشادية على شاشة عرض في مدخل املدرسة.
إقامة معرض توعوي مصغر أمام مكاتب اإلدارة ،يحتوي على نشرات توعوية مختلفة.

إجراءات الدراسة:
بعد االطالع على األدب التربوي تم تحديد مشكلة البحث والتعريفات اإلجرائية للبحث وإطاره النظري والدراسات السابقة ،تم القيام
باإلجراءات اآلتية لبجابة عن السؤال الذي تحددت به مشكلة البحث :تم إعداد البرنامج العملي التوعوي املقترح في تصورات طالب مدرسة فالح بن
محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( )12-5في رمي املخلفات في ساحة املدرسة الذي شمل على مجموعة من اإلجراءات التي تساعد على حل املشكلة ،وتم
عرض البرنامج املقترح مجلس إدارة املدرسة ،للتأكد من صالحيته ومناسبته في ضوء آرائهم ومقترحاتهم ،وتحديد الفترة الزمنية ،لتطبيق البرنامج املقترح.
ومن ثم تم تحديد عينة من ( ) 125طالب يتم تطبيق عليها استبانة قبل تطبيق البرنامج وبعد التطبيق .كما تم تطبيق مقابالت على  3معلمين وعامل
نظافة .وبناء على نتائج االستبانة تم رصد البيانات في برنامج  ،spssحيث تم تحليلها واستخراج اختبار (ت) للعينات املزدوجة بين متوسط التطبيق
القبلي ومتوسط التطبيق البعدي ،واستخراج حجم األثر ،ومن خاللها تم الوصول إلى النتائج ومناقشتها واقتراح عدد من التوصيات في ضوء نتائج
الدراسة .تم اإلجابة عن سؤال البحث عن طريق استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical Packages for Social
 )Sciences SPSSإذ تم استخدام املعالجات اإلحصائية اآلتية:
 .1تم حساب معالم ثبات األداة باستخدام ثبات االتساق الداخل باستخدام معادلة معامل ألفا كرونباخ (.)Cronbach's Alpha
 .2استخراج اختبار (ت) للعينات املرتبطة بين متوسط التطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعدي وكذلك لكل عبارة بين التطبيق القبلي
التطبيق البعدي.
 .3حساب حجم األثر للبرنامج املقترح باستخدام معادلة كوهين.

نتائج البحث ومناقشتها:
لبجابة عن سؤال البحث الرئيس الذي نصه :ما فاعلية برنامج توعوي في تصورات طلبة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي
( )12-5نحو رمي املخلفات؟ تم استخراج اختبار (ت) للعينات املرتبطة بين متوسط التطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعدي كما هو واضح في
الجدول (.)1
جدو ( :) 1نتائج اختبار(ت) للفروق بين التطبيق القبلي والبعدي
املتغير
التطبيق القبلي
التطبيق البعدي

عدد الطالب
125
125

املتوسط الحسابي
1.91
2.35

االنحراف املعياري
0.247
0.301

قيمة (ت)
22.710

درجات الحرية
124

القيمة االحتمالية (مستوى الداللة)
0.001

يبين الجدول ( )1أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01 = αبين التطبيق األول والتطبيق الثاني لصالح التطبيق الثاني ،وهذا
يشير إلى أن الطالب بدأوا في إعطاء تصورات أفضل عن مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة ،ذلك أن املتوسط الحسابي في التطبيق البعدي ارتفع
وأصبح أكبر من املتوسط النظري وهو  .2وملعرفة حجم األثر لفاعلية البرنامج في تصورات الطالب في مشكلة رمي الطلبة للمخلفات في مدرسة فالح بن
محسن النبهاني للتعليم األساس ي ( ،)12-5تم حساب حجم األثر كما يوضحه الجدول (.)2
جدو ( :)2حجم الثرلفاعلية البرنامج املقترح
املتغير
التطبيق القبلي
التطبيق البعدي

قيمة (ت)
22.710

درجة الحرية
124

حجم األثر)*(r
0.9485

املتغير
كبير

* معياركوهين :ضعيف ≤  ، 0.01متوسط ≤  ، 0.06كبير>0.14
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يتبين من الجدول ( )2أن قيمة حجم األثر للبرنامج املقترح بلغت ( ،)0.9485وهي قيمة كبيرة بحسب معيار كوهين لقيمة حجم األثر ،وهو ما
يشير إلى أن ما يقرب من  %95من التغير الحاصل في تصورات الطالب بعد التطبيق البعدي يعود على البرنامج املقترح بينما يتبقى فقط  %5من
التغيرات تعود إلى متغيرات أخرى؛ وذلك يعني أن تأثر البرنامج املقترح كان كبيرا .ويعزى ذلك لعدة أسباب منها :اإلجراءات اإلبداعية التي تضمنها البرنامج
املقترح وتنوع هذه اإلجراءات بين برامج توعوية في اإلذاعة املدرسية والصفوف الدراسية من قبل مختصين ،ونشرات توعوية ،وحملة نظافة ،وتفعيل
تقنيات حديثة وتوفير تسهيالت مادية ،وإشراك الطالب والجهود الكبيرة التي بذلها الفريق املدرس ي في تنفيذ محاور البرنامج املقترح .ويتضح أن تنوع
البرنامج املقترح وشموليته وإشراك العديد من الفئات املدرسية والتعاون مع عدة مؤسسات حكومية وخاصة وفئات مجتمعية أسهم بشكل كبير في
زيادة األثر اإليجابي للبرنامج في التقليل من ظاهرة رمي املخلفات في ساحة املدرسة.
وملزيد من تأكيد على نتائج البرنامج املقترح تم استخراج قيمة (ت) للعينات املزدوجة على كل عبارة بين التطبيق القبلي التطبيق البعدي.
ويتضح بان أغلب العبارات ارتفع املتوسط الحسابي لها في التطبيق البعدي عدا العبارة األولى فقد ظل املتوسط ثابتا لم يتغير .كما توضح نتائج اختبار
(ت) للعينات املزدوجة لجميع العبارات وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لصالح
التطبيق الثاني لجميع العبارات عدا العبارة األولى نظرا لتساوي املتوسطين الحسابيين القبلي والبعدي ،وهذا يشير إلى نجاح البرنامج املقترح واملطبق في
تصحيح تصورات طالب املدرسة لحل مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة ،مما يدل على أن البرنامج املقترح كان له فاعلية واضحة في حل املشكلة.
كما يتضح أن العبارات ( ) 6 ،5 ،4 ،3 ، 2تراوح الفارق لصالح التطبيق البعدي بين  0.41 -0.4ويعود ذلك االرتفاع إلى أساليب التوعية املختلفة التي تم
اتباعها التي شملت التوعية في الطابور الصباحي ،والتوعية في الصفوف من قبل املعلمين واإلدارة املدرسية واملرشد الديني ومختصين من شركة بيئة،
والبوسترات التوعوية والنشرات واملطويات ،واملقاطع الصوتية التوعوية عبر الجرس الناطق ،والرسائل التوعوية بالصوت والصورة عبر شاشة
إلكترونية في دخل املدرسة وعبر تطبيق فالح للهواتف الذكية .وتتفق هذه النتائج مع كل من دراسة البركات والوديان ()2016؛ السبول ()2004؛ May
) ،)2013أما العبارات ( )11 ، 9 ، 8 ،7فقد حققت ارتفاعا لصالح التطبيق البعدي تراوح بين  0.67 -036وذلك عائد إلى تكثيف التوعية داخل
الصفوف الدراسية من قبل مربي الصفوف ،ونشر البوسترات واملطويات بين الطالب وقيام إدارة املدرسة بالتوعية في الطابور الصباحي ،وتتفق هذه
النتائج مع دراسة السبول ( ،)2004أما العبارة رقم ( )12فقد كان الفارق  0.42لصالح التطبيق البعدي ،ويعود ذلك إلى الجهد الذي بذلته إدارة
املدرسة واألخصائي االجتماعي في التوعية باألنظمة واللوائح والقوانين ذات الصلة كالئحة شؤون الطالب ،ودليل مسابقة املحافظة على النظافة
والصحة في البيئة املدرسية .وتتفق هذه النتائج مع مواد الئحة شؤون الطالب ،وزارة التربية والتعليم ( .)2008أما العبارات ( )18 ،10والتي حققت
فارقا ب  0.38و 0.42على التوالي لصالح التطبيق البعدي يعود ذلك الى ما قامت به املدرسة من توفير سالل كبيرة وبأشكال هندسية جذابة ونشرها في
ساحة املدرسة وكذلك توفير سالل صغيرة ومتوسطة في املرافق والساحات الداخلية للمدرسة وفي االستراحات الخارجية .وكان فارق التطبيق البعدي
 0.84للعبارة ( )14وهذا يعود الى التنسيق الذي حصل بين املدرسة ووزارة االوقاف والشؤون الدينية وذلك لقيام املرشد الديني بتنفيذ برنامج توعوي
لطالب املدرسة عن نظافة البيئة في االسالم ،كما ارتفع متوسط التطبيق البعدي للعبارة ( )13بسبب تكثيف البرامج اإلذاعية في الطابور الصباحي حيث
تضمن البرنامج تقديم برامج مختصة عن البيئة يومي اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع وملدة شهر كامل .كما ساهم التنسيق بين املدرسة ومجلس اآلباء
واملعلمين للتعاون من أجل توعية املجتمع املحيط باملدرسة في إيجابية نتائج العبارة ( ،)15كما أن لحملة مدرستي نظيفة أثرا كبيرا حيث كان الفارق
 0.52لصالح التطبيق البعدي للعبارة ( )17وذلك بفضل حملة مدرستي نظيفة وما تضمنته من إجراءات عملية ،أما نتائج مقابالت املعلمين املناوبين
وعامل النظافة فجاءت في مجملها على النحو اآلتي:
السؤال األول :ما رأيك في إجراءات البرنامج التوعوي املقترح بشكل عام وحملة مدرستي نظيفة بشكل خاص؟ فكانت مجمل اإلجابات ترى أن
البرنامج املقترح مميز تم إعداده بأسلوب غير تقليدي ويتضمن إجراءات متنوعة وجذابة شملت برامج توعوية ومسابقات ،وحملة نظافة ،وتهيئة
استراحة للطالب ،وتوفير تجهيزات مادية كالسالل الجذابة ،وتتفق هذه النتائج مع وزارة التربية والتعليم ( ،)1991كما يرى املستجيبون على املقابلة من
خالل السؤال الثاني :ما هو تقييمك للبرنامج التوعوي املقترح للتقليل من رمي الطلبة للمخلفات في ساحة املدرسة؟ كانت مجمل اآلراء ترى بأن البرنامج
فعال وناجح حيث أسهم في تعديل سلوكيات الطالب تجاه البيئة املدرسية وأنه فعال في معالجة مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة ،ويرى املعلمون
املناوبون بأنهم الحظوا على نهاية مارس بعد شهر من تطبيق البرنامج التوعوي املقترح بأن ساحات املدرسة نظيفة وأن الطالب يلقون مخلفاتهم في
األماكن املخصصة .كذلك تحسنت نظافة الصفوف واملمرات بسبب التزام الطالب.
أما عامل النظافة في املدرسة فيرى أن التزام الطالب وفر عليه وعلى زمالئه الكثير من الجهد والوقت مما يساعدهم في استغالل وقتهم في
نظافة وتنظيم املرفقات الداخلية للمدرسة .وركزت أبرز املقترحات التطويرية التي قدمها املستجيبون على االستمرار في تطبيق البرنامج املقترح في
السنوات القادمة ملا له من أثر إيجابي على البيئة املدرسية وكذلك تعليم الطالب سلوكيات وقيم إيجابية.

التوصيات واملقترحات:
في ضوء نتائج البحث ،نوص ي باآلتي:
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 .1االستمرار في تطبيق البرنامج التوعوي املقترح في السنوات القادمة ،ملا له من أثر إيجابي على البيئة املدرسية وكذلك تعليم الطالب سلوكيات
وقيم إيجابية.
 .2على املؤسسات التربوية اتباع أساليب إبداعية في االجراءات املتبعة من أجل معالجة الظواهر السلبية لدى الطالب ومنها رمي املخلفات.
 .3تعزيز توعية طالب املدرسة واملجتمع املحيط باملدرسة وتعزيز الشراكة املجتمعية ملعالجة الظواهر السلبية وتعزيز القيم اإليجابية.
كما يقترح الباحثون إعادة تطبيق البرنامج التوعوي املقترح مع توسيع نطاق البحث ليشمل مدارس أكثر وعينات أكبر.
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Abstract:

The current research aimed to identify the efficiency of a proposed program in the
perceptions of students of Falah school towards the phenomena of throwing garbage. The population of the
study was (729) students. The research sample consisted of (125) students. In order to achieve the aim of the
study, a proposed program has been designed. A questionnaire and interviews also have been implemented .
The results of the study showed that there were statistically significant differences at the level of (α=0.05)
between the first and the second implementation of the program in favor of the second implementation. This
indicates that the proposed program was effective to solve the problem of throwing garbage in the school .The
study proposed several recommendations. The study recommends continuing implementing the proposed
program in the coming years. The study also recommends implementing the proposed program again with a
large number of students and more schools.
Keywords: awareness program, alternative scenarios, waste disposal.
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تطويرممارسات املشرفين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في ضوء مبادئ
الجودة الشاملة
زايد بن خليفة بن محمد املقبالي
قسم األصول واإلدارة التربوية -كلية التربية -جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان
zayd.almuqbali@moe.om

امللخص:
هدفت هذه الدراسة تطوير ممارسات املشرفين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من جزأين :الجزء األول :اشتمل على املعلومات الشخصية األولية ،وهي :املحافظة التعليمية ،والخبرة،
واملسمى الوظيفي ،والنوع االجتماعي واملؤهل الد اس ي ،والجزء الثاني :تكون من (ً )38
بندا للكشف عن املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة
ر
عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة موزعة على أربعة مبادئ .وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها تم تطبيقها على عينة من مديري ومديرات املدارس
ً
واملشرفين اإلداريين بلغ عددهم ( )599فردا ،وتم تحليل البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة ( )SPSSمـن خالل األساليب
اإلحصائية املختلفة .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة تقديرات أفراد العينة املشرفين واملديرين للممارسات اإلشرافية
للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء الجودة الشاملة كانت متوسطة ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدارسة (املحافظة،
والجنس ،والخبرة ،والوظيفة) ،وأوصت الدراسة بتكثيف الدورات التدريبية للمشرفين اإلداريين ،واالستفادة من البرامج التدريبية املقترحة لتطوير
الكفايات األساسية للمشرفين اإلداريين في السلطنة ،وتبادل الزيارات بين املشرفين اإلداريين في املحافظات املختلفة ،وغرس ثقافة االستفادة من
األبحاث والدراسات املختلفة.
ُ
الكلمات املفتاحية :املشرفين ،سلطنة عمان ،الجودة الشاملة.

املقدمة:
ظهرت في اآلونة األخيرة العديد من التطورات على مختلف األصعدة ،سواء في القطاعات التربوية أو اإلعالمية أو السياسية وغيرها .ونتيجة
الرتباط القطاعات املختلفة بعضها فقد قامت القطاعات املختلفة بمواكبة هذا التطور في سبيل تحسين إنتاجيتها ورفع مستواها .وكغيره من
القطاعات ،قام القطاع التربوي بتطبيق عدة تطويرات بهدف مواكبة التطور في باقي القطاعات( .معهد اليونيسكو لبحصاء)2009). ،
ً
ونظرا ألهمية اإلدارة املدرسة في جودة العملية التعليمية ،فإنه يتطلب وجود اإلشراف اإلداري لالرتقاء بنوعية الكوادر اإلدارية من خالل
تمكن الكادر اإلداري من القيام بأدواره بشكل فاعل .ويهتم اإلشراف اإلداري بجميع الكوادر اإلدارية باملدرسة ،ولذا يعتبر وسيلة
توفير أفضل السبل التي ِّ
مهمة لتطوير اإلدارة املدرسية باعتبار هذا التطوير الهدف األول لبشراف اإلداري ليحقق التعليم أهدافه وغاياته بكفاءة وفعالية ،ويعتبر اإلشراف
اإلداري أحد الخدمات املهنية التعليمية التي يقدمها النظام التربوي بهدف تقديم يد العون واملساعدة للكادر اإلداري على أساس االحترام والتقدير،
وإكسابهم القدرة على تنفيذ املنهج وتطويره ،وتوفير البيئة التعليمية املناسبة؛ مما يزيد من كفاءة العائد التربوي وتحقيق األهداف التعليمية املرجوة.
ومن هنا فإن األدب التربوي يشير إلى أهمية دور اإلشراف اإلداري في مساعدة مدير املدرسة على أداء أدواره اإلدارية والتربوية ،إذ أن املشرف اإلداري قد
اكتسب خبرة حية من ممارسته لبدارة واإلشراف فهو قادر على دعم مدير املدرسة بهذه القدرات ومساعدته على حل املشكالت (.).Reeves,2009
ً
ً
ونظرا الختالف أنظمة التعليم وهياكلها واتجاهاتها من دولة ألخرى ،نجد أن هناك اختالفا في مسميات من تقع على عاتقهم عملية متابعة
تنفيذ اللوائح واألنظمة املنظمة للعمل في الحقل التربوي من دولة إلى أخرى حسب نظام التعليم املتبع في تلك الدول .فمن الدول من ال يفصله عن
ً
مشرفا تر ً
بويا حسب ما ورد في الدراسات واملراجع ومنها دراسة
اإلشراف التربوي كما هو الحال في معظم الدول العربية ومنها دولة فلسطين فيسمى
حمدان( .)2005أما في اململكة العربية السعودية فيسمى مشرف إدارة مدرسية حسب ما ورد في الدراسات واملراجع ومنها دراسة الشهري ( .)2008وفي
ً
مشرفا ً
إداريا حسب القرار الوزاري رقم  97/63بتوظيف املوجه اإلداري الذي سمي فيما بعد باملشرف اإلداري (وزارة التربية
سلطنة عمان يسمى
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والتعليم .)2001 ،ويعتبر املشرف اإلداري في سلطنة عمان حلقة الوصل بين مديريات التربية والتعليم باملحافظات وإدارات املدارس ،حيث يسعى من
خالل املهام املوكلة إليه إلى تطوير مستوى األداء داخل املدرسة من خالل االرتقاء بمستوى أداء مدير املدرسة ومساعديه والكادر اإلداري باملدرسة.
فمدير املدرسة يحتاج إلى من يوجهه ويرشده ويشرف عليه حتى يتقن أساليب اإلدارة الناجحة مع املعلمين والطالب واملجتمع ويحقق األهداف التي
تسعى سياسات التعليم في السلطنة تحقيقها .وتقوم وزارة التربية والتعليم بعمليات اإلشراف والرقابة على املستوى املحلي واملدرس ي عن طريق مشرفي
املواد واملشرفين اإلداريين للتأكد من تنفيذ السياسة التربوية ،ولتحقيق ذلك تم إعادة هيكلة اإلشراف الفني وإدخال نظام اإلشراف اإلداري بإصدار
ً
ً
قرارا وزاريا رقم  97/63بتوظيف موجه إداري (مشرف إداري) يقوم بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية في مدارس السلطنة (وزارة التربية والتعليم،
.)2001
ً
وتعتبر مبادئ الجودة الشاملة من األساليب التي دخلت حديثا إلى مجال التربية بعد أن أثبتت نجاحها في مجاالت أخرى ،وتسعى الجودة
الشاملة إلعداد الطالب والكوادر التربوية بمواصفات معينة ملواكبة املتغيرات املتسارعة والجديدة (ابراهيم .)2012 ،فهي التحدي الحقيقي الذي
سيواجه النظم التربوية في العقود القادمة ،باعتبارها أداة لبصالح التربوي ،وإحدى الركائز األساسية ملسايرة التغيرات العاملية واملحلية ومحاولة
التكيف معها ،وأوضح أبو سعدة وعبد الغفار ( )2000أن الجودة الشاملة نظام فعال يقوم على فلسفة إرضاء العميل من خالل زيادة القدرات
اإلنتاجية للعاملين في املنظمة ،وفق معايير أكثر مالءمة وأقل تكلفة .فأداء الفرد في املؤسسة يقاس بمجموعة متنوعة من املقاييس يتم من خاللها تقييم
ً
أدائه وصوال إلى التأكد من أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج بأقل قدر من التكلفة وفي أقل وقت وعلى
مستوى مناسب من الجودة(Mosimann and Dussault, 2007).
وهناك العديد من التجارب العاملية واملحلية التي أثبتت نجاح تطبيق الجودة الشاملة في النظام التربوي ،وقد أولت بعض الدراسات اهتماما
ً
ً
مقترحا لتطبيق الجودة الشاملة في التعليم األساس ي في مصر ،ودراسة
نموذجا
بهذا املوضوع ،ومن هذه الدراسات :دراسة بحر ( )2002التي قدمت
(نشوان )2004 ،التي اهتمت بتقديم تصور مقترح لتطوير كفايات املشرفين األكاديميين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في
فلسطين ،ودراسة منصور( )2005التي أوصت بضرورة السعي إلى نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة .ومن هنا نجد أن الجودة الشاملة وسيلة لتطوير
أداء ودور ومهام املشرف اإلداري لتحقيق األهداف املرجوة منه وصقل وتنمية وتطوير مهاراته اإلشرافية ،للقضاء على ما يعوق أدائه والتغلب على
املشكالت التي تواجهه (قنديل.)2010 ،
ونظ ًرا للمسئولية املباشرة لبشراف اإلداري عن تقويم ورفع كفاءة وفاعلية الكوادر اإلدارية في املدارس ،وما يتطلبه من تطوير املمارسات
اإلشرافية للمشرف اإلداري؛ لتنعكس على من يقوم باإلشراف عليهم في ضوء معايير معينة تسهم في تطوير هذا الدور .وقد تناول الباحث ً
عددا من
الدراسات ذات الصلة بالدراسات العربية واألجنبية مرتبة من األحدث إلى األقدم ومنها :دراسة الغافري ( )2014بعنوان" :دور املشرفين اإلداريين في
التنمية املهنية ملديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان" .وهدفت إلى التعرف على دور املشرفين اإلداريين في التنمية املهنية
ً
ملديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان ،وذلك من وجهة نظر مديري املدارس ،مستخدما استبانة لجمع البيانات ،وقام
ً
الباحث بتوزيعها على ( )63مديرا ومديرة ،ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن املشرفين اإلداريين يمارسون دورهم في التنمية املهنية بدرجة متوسطة.
أجرى املخمري ( )2013دراسة بعنوان :درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املدارس ذات الصفوف ( )12-11من وجهة نظر مديري املدارس
واملعلمين في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة ،وهدفت إلى التعرف على درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املدارس ذات الصفوف ()12-11
من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمين في محافظتي شمال الباطنة وجنوبها ،باإلضافة إلى تحديد دور متغيرات كل من النوع والخبرة العملية واملحافظة
ً
ً
التعليمية والوظيفة .وتكونت عينة الدراسة من ( )229مديرا ومعلما ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،واستخدام االستبانة كأداة جمع
البيانات ،وأظهرت النتائج أن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في املدارس ذات الصفوف ( )12-11من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمين في
محافظتي شمال الباطنة وجنوبها تمارس بدرجة عالية .وأظهرت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور واإلناث
لصالح اإلناث.
أجرى الغيثي ( )2012دراسة بعنوان :معايير إدارة الجودة الشاملة في تطوير األداء املدرس ي في سلطنة عمان (نموذج مقترح) ،وهدفت إلى بناء
نموذج مقترح قائم على معايير إدارة الجودة الشاملة في تطوير األداء املدرس ي في سلطنة عمان ،وتكونت عينة الدراسة من ( )14إدارًيا ،و(ً )67
معلما،
ً
مشرفا ،و(ً )125
طالبا ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،واستخدام ثالثة أنواع من أدوات جمع البيانات (استبانات االستفتاء،
و()15
ُ
واملالحظة ،واملقابلة الشخصية) ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالئل إحصائية تعزى إلى متغيري املؤهل العلمي والوظيفة بمعنى أن جميع
املبحوثين لديهم معرفة متكافئة عن إدارة الجودة الشاملة دون أن يكون لفئات املتغير العلمي أو متغير الوظيفة أي فرق معنوي ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية بين أداء املبحوثين على االختبار البعدي مما يشير إلى فعالية نموذج مقترح قائم على معايير إدارة الجودة الشاملة في تطوير األداء
املدرس ي في سلطنة عمان بين أداء املبحوثين على االختبار البعدي ،وأظهرت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية تطوير األداء املدرس ي في
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ُ
سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمين تعزى إلى متغير الوظيفة لصالح فئة املعلمين على مجاالت الدراسة (اإلدارة واملحتوى) واألداة
ُ
ككل ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الوظيفة في مجاالت :املدرس والتقييم.
دراسة الحبس ي ( )2011بعنوان" :درجة فاعلية املشرف اإلداري في تطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي ومساعديهم بمحافظة مسقط"
وهدفت التعرف على درجة فاعلية املشرف اإلداري في تطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي ومساعديهم بمحافظة مسقط .وقد استخدم الباحث
املنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،والتي شملت مديري املدارس ومساعديهم بمحافظة مسقط ،وقد بينت الدراسة عدة نتائج كان من أهمها :أن درجة
فاعلية املشرف اإلداري في تطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي ومساعديهم من وجهة نظر مديري مدارس التعليم األساس ي ومساعديهم
بمحافظة مسقط في سلطنة عمان درجة متوسطة.
أما دراسة الرقمي ( )2011بعنوان" :مصادر ضغوط العمل لدى املشرفين اإلداريين بسلطنة عمان" هدفت إلى التعرف على أهم مصادر ضغوط
ً
ً
مشرفا ً
إداريا منهم ( )54من الذكور
العمل للمشرفين اإلداريين في سلطنة عمان ،مستخدما استبانة لجمع البيانات ،وقام الباحث بتوزيعها على ()82
و( )28من اإلناث ،ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن املشرفين اإلداريين يعانون من ضغوط عمل تتفاوت بين املرتفعة واملتوسطة.
أما دراسة البيماني ( )2011كانت بعنوان" :دور املشرفين اإلداريين في تفعيل نظام تطوير األداء املدرس ي في سلطنة عمان" وهدفت التعرف
على دور املشرفين اإلداريين في تفعيل نظام تطوير األداء املدرس ي في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم.
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،والتي شملت ( )879من مديري املدارس ومساعديهم ،وقد بينت الدراسة عدة نتائج كان من
أهمها :أن املشرفين اإلداريين يمارسون أدوارهم في تفعيل نظام تطوير األداء املدرس ي بدرجة متوسطة من وجهة نظر مديري مدارس التعليم األساس ي
ومساعديهم بسلطنة عمان.
دراسة لهلبت ( )2010بعنوان" :دور املشرفين التربويين في تطوير اإلدارة املدرسية كما يراها مديرو املدارس الحكومية في املحافظات الشمالية
لوسط فلسطين" هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة ممارسة املشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير اإلدارة املدرسية ،كما يراها مديرو املدارس
الحكومية في املحافظات الشمالية لوسط فلسطين ،باإلضافة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة :الجنس ،ونوع املدرسة ،والخبرة ،واملؤهل العلمي في آراء
املديرين حول دور املشرفين التربويين في تطوير اإلدارة املدرسية ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس الحكومية في محافظات الضفة
الغربية ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي في دراسته من خالل إعداد استبانة طبقت على (ً )258
مديرا ،ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة
من نتائج أن هناك دور متوسط للمشرفين التربويين في تطوير اإلدارة املدرسية ،كما يراها مديرو املدارس الحكومية في املحافظات الشمالية لوسط
فلسطين.
أجرى الراشدي ( )2009دراسة بعنوان :تطبيق إدارة الجودة لدراسة مشاكل تعامل املعلم مع املستجدات التربوية ،وهدفت إلى تسليط الضوء
على تلك املشاكل واملعوقات ،والتي تؤثر ً
سلبا على أداء املعلم وعلى مستوى الطلبة بشكل متوازي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )86
معلما ومعلمة،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،واستخدم املقابالت الشخصية واالستبانة كأدوات دراسة ،وأظهرت النتائج وجود انخفاض في مستوى وعي املعلمين
بفلسفة املستجدات التربوية والتطوير ومدى االرتباط بينهما ،وضعف مستوى الرضا عند املعلمين لعدم السماح لهم باملشاركة في التخطيط أو
االهتمام بمقترحاتهم ،وعدم تقدير حوافز مناسبة للمعلمين الذي يطبقون املستجدات التربوية بالشكل الصحيح ،وتفسير ذلك عدم إتباع مبادئ
إدارة الجودة الشاملة.
دراسة الشهري ( )2008بعنوان" :واقع الكفايات املهنية ملشرفي اإلدارة املدرسية" هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات املهنية ملشرفي اإلدارة
املدرسية ،والتعرف على درجة أهمية توفرها لديهم ودرجة ممارستهم لها من وجهة نظر مديري املدارس ومشرفي اإلدارة املدرسية أنفسهم ،وتحديد
االحتياجات التدريبية لهم في ضوء ممارستهم لكفاياتهم املهنية وكذلك التعرف على الفروق بين آراء أفراد مجتمع الدراسة ً
تبعا ملتغيرات الدراسة.
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي كما استخدم االستبانة كأداة لجمع املعلومات من أفراد مجتمع الدراسة ( )16مشرف إدارة مدرسية و()58
مدير مدرسة ثانوية في إدارات تعليم محايل عسير .وقد كان من أبرز نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة األهمية بين
أفراد مجتمع الدراسة ً
تبعا ملتغير نوع املؤهل ومتغير الدورات التدريبية .وأن أفراد مجتمع الدراسة يرون أن مشرفي اإلدارة املدرسية يمارسون الكفايات
املهنية لهم بدرجة متوسطة .كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة املمارسة بين مديري املدارس ومشرفي اإلدارة املدرسية لصالح
مشرفي اإلدارة املدرسية .كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة املمارسة بين أفراد مجتمع الدراسة ً
تبعا ملتغير سنوات الخبرة في العمل
الحالي ومتغير الدورات التدريبية لذا يحتاج مشرفو اإلدارة املدرسية للتدريب عليها حيث جاءت درجة ممارستهم لها بدرجة متوسطة فأقل.
دارسة ناني ويندول ( ).Nany & Yendol, 2009بعنوان :معوقات اإلشرافية اإلدارية كما يراها املشرفون واملشرفات في مدينة تورنتو
بكندا .وهدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات اإلشراف كما يراها املشرفون اإلداريون في مدينة تورنتو بكندا في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل
العلمي والخبرة والتفاعل بينهم ،واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي باستطالع آراء املشرفين واملشرفات في معوقات اإلشراف اإلداري من خالل
استبانة صممت لهذا الغرض ،وتلخصت نتائج الدراسة في تأكيد معظم أفراد العينة على وجود معوقات لبشراف اإلداري في مدينة تورنتو في املجاالت:
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االقتصادي واإلداري والفني واالجتماعي بنسب تراوحت من ( )%57كحد أدنى إلى( )%96كحد أعلى في جميع املجاالت ما عدا املجال الشخص ي ووجود
اختالف في آراء أفراد العينة حول معوقات اإلشراف في املجال االقتصادي لصالح املشرفات.
أجرى ألجير وتشيزهيك ( ).Alger & Chizhik, 2006دراسة بعنوان :واقع املمارسات اإلشرافية التي يمارسها املشرفون اإلداريون في
مدارس مدينة ميتشجان من وجهة نظر املعلمين .وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع املمارسات اإلشرافية التي يمارسها املشرفون اإلداريون في
معلما في املرحلة اإلبتدائية و(ً )53
معلما ،موزعين على النحو التالي (ً )141
مدارس والية ميتشجان اإلمريكية وتكونت عينة الدارسة من (ً )275
معلما في
املرحلة املتوسطة ،و( )81معلما في املرحلة الثانوية استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة وأعتمد الباحث على املنهج الوصفي في دارسته ،وأظهرت
الدراسة مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في املمارسات اإلشرافية التي يمارسها املشرفون اإلداريون في والية
ميتشجان .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها :ضرورة زيادة اهتمام املسئولين اإلداري في اإلشراف اإلداري ،وضرورة تأهيل املشرفين
اإلداري للحصول على درجات علمية كاملاجستير والدكتوراه ،وتحفيز اإلداريين واملعلمين وتدريبهم على إجراء بحوث ميدانية.
أما دراسة الراعي ( )2006بعنوان" :تقدير درجة فاعلية أداء املوجهين اإلداريين في تطوير أداء من وجهة نظر املوجهين اإلداريين ومديري
مدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان" وهدفت إلى التعرف على تقدير أداء املوجهين اإلداريين في تطوير أداء من وجهة نظر املوجهين اإلداريين
ومديري مدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان ،ومدى اختالف وجهات النظر باختالف الوظيفة واملحافظة التعليمية والجنس واملؤهل وسنوات
موجها ً
ً
إداريا و( )128من مديري املدارس بمحافظتي
الخبرة .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،والتي شملت الدراسة ()16
مسقط وظفار ،وقد بينت الدراسة عدة نتائج كان من أهمها :أن تقدير درجة أداء املوجهين اإلداريين في تطوير أداء من وجهة نظر املوجهين اإلداريين
أنفسهم كانت كبيرة مع وجود فرق دال احصائيا يعزى ملتغير الوظيفة لصالح املوجهين اإلداريين.
ويتضح لنا من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يأتي:
● استخدمت غالبية الدراسات السابقة املنهج الوصفي وذلك ملناسبة هذا النوع من الدراسات ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات التي
تتعلق بالدراسة.
● ندرة الدراسات التي تناولت بالتحليل تطوير ممارسات املشرفين اإلداريين في ضوء مبادئ الجودة الشاملة.
● استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي املتضمن خاللها ،في بناء االستبانة الخاصة بالدراسة ،مما أسهم في
نضوج أداة الدراسة وشمولها وصدقها ،كما تم أيضا االستفادة من نتائجها بمقارنتها مع نتائج هذه الدراسة ومعرفة التوافق أو االختالف بينها.
● اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة وتميزت عنها في كونها تعد أول دراسة تناولت تطوير ممارسات املشرفين اإلداريين في وزارة التربية
والتعليم بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشامل.

مشكلة البحث:
في ضوء التوجهات الحديثة لتجويد العمل في املؤسسات التعليمية وسعي األنظمة التربوية لألخذ بمبادئ الجودة الشاملة في تحسين
املخرجات التعليمية ،ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان لالرتقاء بممارسات املشرفين اإلداريين ،إال إن نتائج الدراسات
املحلية التي تناولت اإلشراف اإلداري قد أشارت إلى وجود العديد من قصور في املمارسات اإلشرافية ،حيث توصلت دراسة الحضرمي ( )2003إلى أن
تقديرات درجة توفر الكفايات املهنية الالزمة للمشرف اإلداري كانت متوسطة ،ودراسة الصقري ( )2005توصلت في نتائجها أن دور املشرف اإلداري
عالي األهمية ومتوسط املمارسة من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم في سلطنة عمان ،ودراسة الرقمي ( )2011التي هدفت إلى التعرف على أهم
مصادر ضغوط العمل للمشرفين اإلداريين في سلطنة عمان ،وتوصلت إلى أن املشرفين اإلداريين يعانون من ضغوط عمل تتفاوت بين املرتفعة
واملتوسطة والتي تؤثر على أدائهم املنهي ،وكذلك دراسة الحبس ي ( )2011والتي توصلت ملجموعة من املعوقات التي تحد من فاعلية دور املشرف اإلداري
في تطوير أداء اإلدارة املدرسية بمدارس التعليم األساس ي.
ً
ً
ً
ً
وبما أن الباحث من الحقل التربوي تدرج فيه ،بدءا من معلم ومساعد مدير ثم مدير مدرسة واآلن يشغل وظيفة مشرفا إداريا ،وكونه معايشا
ً
ً
للواقع التربوي منذ فترة غير قليلة ،فقد الحظ قصورا في ممارسات املشرفين اإلداريين ،ونظرا ملا سبق جاءت هذه الدراسة لتطوير في ممارسات
املشرفين اإلداريين في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ،لذا تجيب هذه الدراسة عن السؤال الرئيس التالي :كيف يمكن تطوير املمارسات اإلشرافية
للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما متطلبات تطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر املشرفين
واملديرين؟
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 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات املشرفين اإلداريين واملديرين ملستوى املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين
بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة تعزى ملتغيرات املحافظة والخبرة والجنس واملسمى الوظيفي؟
 .3ما اإلجراءات املقترحة لتطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1بيان متطلبات تطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر املشرفين
واملديرين.
 .2بيان االختالف واالتفاق في وجهة نظر كل من املشرفين اإلداريين واملديرين ملستوى املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في
ضوء مبادئ الجودة الشاملة.
 .3وضع إجراءات مقترحة لتطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة.

أهمية الدراسة:
يتوقع أن تسهم الدراسة في:
 .1توظيف مبادئ الجودة الشاملة في املمارسات اإلشراف اإلداري.
 .2قد تفيد هذه الدراسة الباحثين والدارسين ملوضوعي اإلشراف اإلداري والجودة الشاملة ،وتوجيه الجهود ملزيد من الدراسات الالحقة التي
تتناول عملية اإلشراف اإلداري وتطوير أساليبها وممارساتها في ضوء الجودة الشاملة.
 .3قد تسهم نتائج هذه الدراسة في تطوير مجاالت تعليمية أخرى باستخدام مبادئ الجودة الشاملة.

مصطلحات الدراسة:
اإلشراف اإلداري :يقصد به الجهود التربوية والفنية وإلدارية املنظمة التي يبذلها املشرفون اإلداريون باملناطق التعليمية؛ لتقويم األساليب
ومستوى التفاعل التربوي اإلداري باملدرسة ،وتزويدها بالدعم واملساعدة ،ومشاطرتها املسؤولية لتحسين األداء اإلداري بها(وزارة التربية والتعليم،
 .)1999أو "تلك الجهود التربوية والفنية واإلدارية املنظمة التي يبذلها جهاز اإلشراف اإلداري بهدف متابعة وتوجيه إدارات املدارس لالرتقاء بمستوى أداء
املدرسة كوحدة إدارية وفنية لتطوير العملية التعليمية ،ومعالجة جوانب الضعف ،وتعزيز االيجابيات إلى أفضل جوانب األداء املدرس ي" (وزارة التربية
والتعليم.)5 :2007 ،
املشرف اإلداري :هو املسؤول عن تطوير األداء اإلداري باملدرسة من خالل الدعم واملساعدة واملشاركة في املسؤولية مع إدارة املدرسة (وزارة
التربية والتعليم.)2005 ،
مفهوم املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين إجرائيا :بأنه مجموعة من األعمال اإلجرائية التي يقوم بها املشرف اإلداري من أجل تطوير
وتحسين العملية التعليمية التعلمية من خالل مساعدة وصقل املهارات اإلدارية والفنية للكادر اإلداري باملدرسة للقيام بأدوارهم بوزارة التربية والتعليم
في سلطنة عمان.
مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم" :هو تطبيق مجموعة من املواصفات التعليمية والتربوية الالزمة لرفع مستوى املنتج التعليمي
(طالب ،فصل ،مدرسة ،مرحلة تعليمية) من خالل العاملين في التربية والتعليم" (الفتالوي.)26 :2008 ،
ً
مفهوم مبادئ إدارة الجودة الشاملة إجرائيا :مجموعة األسس التي يرتكز عليها تأدية العمل الصحيح لتحقيق الجودة املرجوة بشكل أفضل
وفعالية أكبر في أقصر وقت ممكن ،مع االعتماد على تقويم املستفيد في معرفة مدى تحسن األداء من خالل املبادئ التالية (التركيز على املستفيدين
والتركيز على جودة أداء مدير املدرسة واالهتمام بالعمل الجماعي والقيادة التربوية الفعالة والتحسين املستمر والتميز).

حدود الدراسة:
أ .الحدود املكانية :تم تطبيق هذه الدراسة الحالية في املحافظات التعليمية اآلتية( :مسقط ،جنوب الباطنة ،شمال الباطنة ،الداخلية).
ب .الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على مديري املدارس واملشرفين اإلداريين في سلطنة عمان.
ج .الحد الزمني :تم إجراء الدراسة الحالية خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2015/2014م.
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د .الحدود املوضوعيةً :
نظرا التساع موضوعي اإلشراف اإلداري ،والجودة الشاملة ،ستقتصر الدراسة على تطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين
اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة التالية .1( :التركيز على جودة أداء الكادر اإلداري .2 ،االهتمام بالعمل الجماعي .3 ،القيادة
التربوية الفعالة .4 ،التحسين املستمر والتميز).

َّ ُ
ُ
الطريقة واإلجراءات:

ُ
الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي باعتباره املنهج املناسب لهذه الدراسة
الدراسة :استخدمت ِّ
منهجية ِّ
الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس الحكومية واملشرفين اإلداريين في املديريات التعليمية بمحافظات السلطنة وهي:
مجتمع ِّ
مسقط ،وشمال الباطنة ،وجنوب الباطنة ،والداخ لية وجنوب الشرقية ،وشمال الشرقية ،والوسطى ،وظفار ،والظاهرة ،والبريمي ،ومسندم للعام
ً
الدراس ي  ،2015/2014وبلغ عدد مديري املدارس ( )979منهم ( )386مديرا ،و( )593مديرة ،وأما عدد املشرفين اإلداريين فكان ( )79منهم ( )56مشرفا
ً
الدراسة من مديري املدارس ومديراتها ،ونسبهم املئوية حسب املحافظة التعليمية والجنس
إداريا ،و( )23مشرفة إدارية ،ويبين جدول ( )1توزيع مجتمع ِّ
( وزارة التربية والتعليم.)2013 ،
الوظيفة:

جدو ( :)1توزيع مجتمع ّ
الدراسة* حسب املحافظة التعليمية واملسمى الوظيفي
ِ
مديرو املدارس ومديراتها

الوظيفة
املحافظة

املشرفون اإلداريون

ذكر

أنثى

املجموع

النسبة املئوية

ذكر

أنثى

املجموع

النسبة املئوية

الداخلية

52

83

135

%13.8

5

4

9

%11.4

جنوب الباطنة
شمال الباطنة
مسقط
شمال الشرقية
جنوب الشرقية
الوسطى
ظفار
الظاهرة
البريمي
مسندم
املجموع

40
66
43
30
35
9
61
31
12
7
386

73
107
93
45
55
2
68
42
15
10
593

113
173
136
75
90
11
129
73
27
17
979

%11.5
%17.7
%13.9
%7.7
%9.2
%1.1
%13.2
%7.4
%2.8
%1.7
%100

6
16
4
6
3
1
9
4
1
1
56

4
2
2
2
3
.
2
3
0
1
23

10
18
6
8
6
1
11
7
1
2
79

%12.7
%22.8
%7.6
%10.1
%7.6
%1.3
%13.9
%8.9
%1.3
%2.5
%100

*إحصائيات وزارة التربية والتعليم2013 /2012 ،

عينة ّ
الدراسة:
ِ
ي
تم اختيار عينة من جميع مدير املدارس الحكومية واملشرفين اإلداريين في املديريات التعليمية باملحافظات اآلتية :مسقط ،وشمال الباطنة،
وجنوب الباطنة ،والداخلية بسلطنة عمان للعام الدراس ي  ،2015/2014وبلغ عدد مديري املدارس ( )556منهم ( )201مديرا ،و( )355مديرة ،وعدد
ً
ً
املشرفين اإلداريين ( )43منهم ( )31مشرفا إداريا و( )12مشرفة إدارية ،أي ما نسبته  %57من مجتمع الدارسة .وقد تم توزيع االستبانات على جميع
ً
أفراد عينة الدراسة ،وبلغ العدد الفعلي للمستجيبين ( )538مديرا ومديرة ،لتشكل نسبة العدد املسترجع %97من العينة الكلية ،وجدول ( )2يوضح
الدراسة ،ونسبهم املئوية حسب املحافظة التعليمية واملسمى الوظيفي.
توزيع أفراد عينة ِّ
جدو ( :)2توزيع أفراد عينة ّ
الدراسة حسب املحافظة التعليمية واملسمى الوظيفي.
ِ
مديرو املدارس ومديراتها

الوظيفة
املحافظة
الداخلية
جنوب الباطنة
شمال الباطنة
مسقط
املجموع

املشرفون اإلداريون

ذكر

أنثى

املجموع

النسبة املئوية

ذكر

أنثى

املجموع

النسبة املئوية

52
40
66
43
201

82
73
107
93
355

134
113
173
136
556

%24.1
%20.3
%31.1
%24.5
100

5
6
16
4
31

4
4
2
2
12

9
10
18
6
43

%20.9
%23.3
%41.9
%13.9
%100
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أداة ّ
الدراسة:
ِ
قام الباحث بإعداد استبانة تكونت من ( )38بندا للكشف عن املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ
الدراسة املختلفة.
الجودة الشاملة موزعة على أربعة مبادئ .وجدول ( )3يوضح توزيع بنود االستبانة على مبادئ ِّ
جدو ( :)3توزيع بنود االستبانة على مبادئ ّ
الدراسة املختلفة
ِ
م
1
2
3
4

املجال
التركيز على الكادر اإلداري
االهتمام بالعمل الجماعي
القيادة التربوية الفعالة
التحسين املستمر والتميز

البنود
12-1
20-13
29-21
38-30

عدد البنود
12
8
9
9

صدق الداة:
للتأكد من صدق األداة اعتمد الباحث على الصدق الظاهري لفقرات االستبانة ،فعرضت االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من
ً
محكما من حملت شهادة الدكتوراه في اإلدارة التربوية وعلم النفس التربوي واإلشراف التربوي ملعرفة مدى ارتباط البنود
املحكمين بلغ عددهم ()22
الدراسة ،ومبادئها .ملعرف مدى انتماء بنود االستبانة للمبدأ الذي يتضمنها ،وتعديل وإضافة وحذف ما يرونه مناسبا ،وسالمة الصياغة
بموضوع ِّ
اللغوية لبنود االستبانة .وفي ضوء آراء املحكمين ،ومالحظاتهم ،وتوجيهاتهم ،قام الباحث بإجراء التعديالت املناسبة ،من حذف وإضافة وتعديل.
وأصبحت االستبانة بصورتها النهائية (ً )38
بندا.
ثبات الداة:
ً
ً
ً
الدراسة نفسه مكونة من ( )30مديرا ومشرفا إداريا ،ولحساب االتساق
للتأكد من ثبات األداة تم تطبيقها على عينة عشوائية من مجتمع ِّ
الداخلي لألداة تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaوقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي (،)0,98
وتراوحت معامالت الثبات ملبادئ الدراسة من ( )0,94إلى ( ،) 0,95ويشير ذلك إلى أن معامل الثبات مرتفع جدا مما يدل على صالحية االستبانة
الدراسة.
الدراسة ،وجدول ( )4يوضح معامالت الثبات املحسوبة لكل مبدأ من مبادئ ِّ
لالستخدام ألغراض ِّ
جدو ( :)4معامل ثبات ألفا كرونباخ على مجاالت الداة وعدد مبادئها والدرجة الكلية
املجاالت

معامل الثبات

التركيز على الكادر اإلداري

0.95
0.95
0.95
0.94
0.98

االهتمام بالعمل الجماعي
القيادة التربوية الفعالة
التحسين املستمر والتميز
الدرجة الكلية

عدد البنود
12
8
9
9
38

املعالجات اإلحصائية:
ًّ
بعد نقل الباحث االستبانات التي تم جمعها في قاعدة البيانات ،تمت معالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية ()SPSS
لتحليل النتائج على النحو اآلتي:
 .1معادلة ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلتحديد معامل الثبات.
 .2حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،وذلك لبجابة عن السؤال األول.
الدراسة تبعا ملتغيرات
 .3استخدام اختبار"ف" تحليل التباين الثالثي ،وذلك لبجابة عن السؤال الثاني للتحقق من داللة الفروق بين أفرد عينة ِّ
الدراسة .واستخدام اختبار "ف" تحليل التباين األحادي ( )One - Way Anovaللتحقق من
الجنس واملحافظة والخبرة لكل مبدأ في أداة ِّ
الدراسة.
الدراسة تبعا ملتغير الوظيفة لكل مبدأ في أداة ِّ
داللة الفروق بين أفرد عينة ِّ
عرض النتائج وتفسيرها:

ً
أوال مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ونصه" :ما متطلبات تطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء
مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر أفراد العينة املشرفين واملديرين؟"
لبجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات تطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين
بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر جميع عينة الدراسة وجداول ( )5يوضح ذلك.
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ً
جدو ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات جميع أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

املبدأ

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املستوى

1
2
3
4

2
3
4
1

االهتمام بالعمل الجماعي
القيادة التربوية الفعالة
التحسين املستمر والتميز
التركيز على الكادر اإلداري
الدرجة الكلية

3.12
3.11
3.08
3.04
3.08

0.653
0.664
0.676
0.656
0.642

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3,12 - 3,04وبلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( ،)3,08وهذا يعني أن
تقدير أفراد العينة للممارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة جاءت متوسطة.
حيث جاء مبدأ االهتمام بالعمل الجماعي في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3,12بينما جاء مبدأ التركيز على الكادر اإلداري في
املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3,04وقد تعزى هذه النتيجة إلى قلة استخدام املشرفين اإلداريين ألساليب إشرافية متنوعة تحقق الجودة في
األداء ،وتركز على الكادر اإلداري ،مما يدل على ضرورة تطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان بما يضمن تجويد أداء الكادر
اإلداري في املدارس ،واالرتقاء بجودة مخرجات العملية التربوية ،وذلك من خالل االستفادة من مدخل إدارة الجودة الشاملة ،والذي يسعى إلى تحقيق
مستويات جودة عالية في العمليات واملخرجات بما يلبي متطلبات املستفيد واحتياجاته ،ويؤدي إلى استثمار املوارد املتاحة باملؤسسات التعليمية للتغلب
على مشكالت قصور األداء والعمل في تحقيق التحسين املستمر في أداء الكادر اإلداري في املدارس .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد من
الدراسات منها دراسة املسعودي والقاض ي والقحطاني ( )2004التي أكدت على وجود قصور عام في ممارسة املشرفين اإلداريين ألدوارهم نحو
املستجدات التي تهدف إلى تطوير أداء اإلدارة املدرسية ،ودراسة حمدان ( )2005التي أوصت بتدعيم األدوار التي يمارسها املشرف اإلداري في مجال
تنمية املهارات اإلداريـة للمدير ،ودارسة الصقري ( )2005التي أشارت أن املشرفين اإلداريين يقومون بأدوارهم بدرجة متوسطة ،ودراسة الحبس ي
( )2011التي بينت أن درجة فاعلية املشرف اإلداري في تطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي ومساعديهم درجة متوسطة .ودراسة تشيزهيك
( )chizhik,2005والتي أوضحت عدم استخدام املشرف اإلداري ألساليب إشرافية متنوعة لتحقيق الجودة التعليمية.
وملعرفة آراء أفراد العينة حول املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ،تم حساب
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مبدأ على حدة ،وجدول ( )9 ،8 ،7 ،6توضح ذلك:
املبدأ الو  :التركيز على الكادر اإلداري
ً
جدو ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للفقرات املتعلقة بمبدأ التركيزعلى الكادر اإلداري مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
املستوى
االنحراف
املتوسط
الفقرات
الرقم
الرتبة
املعياري
الحسابي
1
متوسط
0.972
3.29
يوظف السجالت اإلشرافية التراكمية في البوابة التعليمية ملتابعة أداء الكادر
11
اإلداري.
2
متوسط
0.857
3.28
يساهم في بناء الخطة التطويرية السنوية للمدرسة.
2
َ
3
متوسط
0.817
3.17
َي ْعتبر الكادر اإلداري األساس في تصميم الخدمة اإلشرافية.
1
4
متوسط
0.774
3.16
يساهم في امتالك الكادر اإلداري املهارات األساسية في اإلدارة املدرسية.
4
متوسط
0.722
3.16
يقدم التغذية الراجعة الفورية لعالج املواقف السلبية.
12
5
ً
متوسط
0.743
3.13
يساعد على تنمية أفراد الكادر اإلداري الجدد مهنيا بمختلف الوسائل املتاحة.
7
6
متوسط
0.807
3.08
يوظف أسلوب القراءات املوجهة مع الكادر اإلداري لتطوير العمل املدرس ي.
8
7
متوسط
0.747
3.06
يوظف أدوات متعددة للكشف عن حاجات الكادر اإلداري.
5
8
متوسط
0.779
2.93
يضع مؤشرات أداء واضحة لكل معيار يقيس أداء الكادر اإلداري.
9
9
متوسط
0.886
2.80
يسعى إلى ربط احتياجات الكادر اإلداري بأهداف جودة األداء املدرس ي.
6
10
متوسط
0.906
2.79
يقوم بعمليات املراجعة املستمرة ألداء الكادر اإلداري في ضوء معايير جودة
10
11
األداء.
ً ً
اإلداري
متوسط
0.917
2.65
مقياسا مهما للجودة.
يعتبر تحقيق حاجات الكادر
3
12
متوسط
0.656
3.04
التركيز على الكادر اإلداري ككل

يبين جدول ( )6أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3,29-2,65وبلغ املتوسط الحسابي للمبدأ ككل ( ،)3,04وهذا يعني أن تقدير
أفراد العينة لفقرات مبدأ التركيز على الكادر اإلداري جاءت متوسطة.
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وقد جاءت الفقرة ( )11وتنص على "يوظف السجالت اإلشرافية التراكمية في البوابة التعليمية ملتابعة أداء الكادر اإلداري" في املرتبة األولى
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3,29وقد يعزى ذلك إلى التوجه الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان والقائم على مواكبة املستجدات
التكنولوجية باالعتماد على تقنيات املعلومات في سبيل تطوير العمل اإلداري املدرس ي ،األمر الذي دفع املشرف اإلداري إلى استخدام التقنيات الحديثة
ً
ً
بدءا من تطبيق برنامج اإلدارة املدرسية ،ومن ثم االنتقال إلى البوابة التعليمية وصوال إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل من استخدام الورق
ً
وتبسيط اإلجراءات وسهولة املتابعة والقضاء على الروتين ،تمشيا مع التوجه العام نحو ربط الهيئات والوزارات مع الحكومية االلكترونية ،أو ما يسمى
بمجتمع عمان الرقمي .وهذا ما أكده املطيري ( )2006أن التقنيات التربوية نقلة نوعية؛ إذ إنها ُتبعد عن التقليديـة ،ودمجت التقنية بالتعليم
واستطاعت االستفادة من اإلمكانيات التقنية الحديثة التي تطـورت خالل فترات متسارعة وفق ر ية تربوية علمية واضحة وصريحة.
ً ً
مهما للجودة" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )2,65وقد يعزى
جاءت الفقرة ( )3ونصها "يعتبر تحقيق حاجات الكادر اإلداري مقياسا
ذلك إلى قلة وعي املـشرف اإلداري بمتطلبات الجودة لتحقيق حاجات الكادر اإلداري ،واستخدامه أساليب إشرافية معينة ودون تنوع ومراعاة لحاجات
الكادر اإلداري املهنيـة املختلفـة ،وينبغي على املشرف اإلداري أن يحرص على تلمس الحاجات التربوية التي قد يحتاج إليها مـديرو املـدارس ،واقتراح
الوسائل والبرامج الكفيلة بإشباعها ،وكذلك اقتراح البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير اإلدارة املدرسية ،واملشاركة في إعداد البرامج التدريبية ملديري
املدارس ،وتنفيـذها بالتنسـيق والتعاون مع جهات االختصاص األخرى ،كما يقوم املشرف اإلداري بالتعرف على أثر البـرامج التدريبية التي التحق بها مدير
املدرسة في عمله ،ومدى حرصه على االستفادة من املتدربين مـن منسوبي مدرسته ،وحثهم على إفادة زمالئهم في العمل وتشجيع العاملين معهم على
االستفادة مـن فرص التدريب املتاحة .كما قد تعزى إلى قلة توفر الكفايات املهنية الالزمة لبعض املشرفين اإلداريين ،وهذا يتفق مع معظم الدراسات
منها دراسة الحضرمي ( )2003التي توصلت إلى أن تقديرات درجة توفر الكفايات املهنية الالزمة للموجه اإلداري كانت متوسطة ،و دراسة تير (،Tir
 )2002التي توصلت إلى تدني مستوى الرضا املنهي ،ودراسة الشهري ( )2008التي أشارت إلى ممارسة املشرفيين اإلداريين للكفايات املهنية لهم كانت
متوسطة ،ودراسة الغافري ( )2014والتي توصلت إلى أن املشرفين اإلداريين يمارسون دورهم في التنمية املهنية بدرجة متوسطة.
املبدأ الثاني :االهتمام بالعمل الجماعي
ً
جدو ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للفقرات املتعلقة بمبدأ االهتمام بالعمل الجماعي مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2
3
3
5
5
7
8

16
19
15
17
13
18
20
14

يوظف أساليب التنمية املهنية الجماعية لالرتقاء بأداء الكادر اإلداري.
ً
ً
يعمل على تدعيم مهارات االتصال بين األفراد والجماعات املدرسية أفقيا ورأسيا.
يوظف فرق عمل لتحليل وتطوير العمل املدرس ي.
يمارس أساليب إشرافية جماعية من أجل تبادل الخبرات بين إدارات املدارس.
يشرف على تشكيل اللجان واملجالس املدرسية املتنوعة وتفعيلها.
يشجع الكادر اإلداري على ممارسة أسلوب إشراف األقران.
يشجع تكوين الجماعات الطالبية للمشاركة في األنشطة املدرسية وتفعيلها.
يتابع تفويض الصالحيات الالزمة للجان املدرسية.
االهتمام بالعمل الجماعي ككل

املتوسط
الحسابي
3.15
3.14
3.13
3.13
3.10
3.10
3.09
3.08
3.12

االنحراف
املعياري
0.761
0.750
0.722
0.743
0.781
0.785
0.757
0.725
0.653

املستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين جدول ( )7ان املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3,15-3,08وبلغ املتوسط الحسابي للمبدأ ككل ( ،)3,12وهذا يعني أن تقدير
أفراد العينة لفقرات مبدأ االهتمام بالعمل الجماعي جاءت متوسطة.
وقد يعزى ذلك إلى رغبة أفراد العينة في أن يقوم املشرف اإلداري بمجموعة من اإلجراءات التي ترسخ العمل الجماعي في املدرسة ،كاللقاءات
والنشرات التربوية والدورات التدريبية للعاملين ،وال يقتصر العمل الجماعي على اإلداريين فقط ،وإنما يتعداه ليشمل املعلمين والطالب وكذلك املجتمع
املحلي .وإنشاء كيانات للعمل الجماعي تسهم في تحسين الجودة التعليمية من خالل تقديم أفكارهم ومقترحاتهم بطريقة منهجية وفعالة ،وتقدير فرق
العمل الناجحة واالعتراف بإنجازاتها؛ ألن ذلك يجعل العاملين أكثر دافعية والتزاما نحو فرق العمل ،وممارسة املشرف اإلداري لألساليب اإلشرافية
الجماعية ،مثل ورش العمل والدورات التدريبية واملؤتمرات والندوات واملحاضرات واالجتماعات واللقاءات واملعارض والدروس التوضيحية.
وحازت الفقرة ( )16وتنص على "يوظف أساليب التنمية املهنية الجماعية لالرتقاء بأداء الكادر اإلداري" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي
ً
بلغ ( ،)3,15ويعزى ذلك إلى أن املشرف اإلداري ينفذ عددا من البرامج التي تهتم بالعمل الجماعي على مستوى املدرسة واملحافظة والوزارة ،ولكن معظم
هذه البرامج ال تفي باالحتياجات التدريبية للكثير من أفراد الكادر اإلداري ،وهذا يتفق مع دراسة أنتون وآخرون (  )2005 .Anton& othersالتي أوصت
بأن تقوم إدارة التربية بتنمية الكفاية املهنية للمشرف اإلداري عن طريق الدورات التدريبية واملتخصصة لرفع مستواهم املنهي لكي يصل إلى تحقيق
األهداف املنشودة ،ودراسة الحضرمي ( )2003التي توصلت إلى أن تقديرات درجة توفر الكفايات املهنية الالزمة للموجه اإلداري كانت متوسطة،
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ودراسة الشهري ( )2008التي أشارت إلى ممارسة املشرفيين اإلداريين للكفايات املهنية لهم كانت متوسطة ،ودراسة الغافري ( )2014والتي توصلت إلى أن
املشرفين اإلداريين يمارسون دورهم في التنمية املهنية بدرجة متوسطة
بينما حازت الفقرة ( )14ونصها "يتابع تفويض الصالحيات الالزمة للجان املدرسية" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3,08وقد يعزى
ذلك إلى قلة وجود تحديد دقيق للمسئوليات واملهام املوكلة لكل لجنة مدرسية ليسهل على املشرف اإلداري متابعتها بشكل دقيق ،وقلة وجود تدريب
جماعي على آليات العمل بهذه اللجان املدرسية ،وربما قلة الوقت الخاص باملشرف ملتابعة اللجان وضعف تواصله الداخلي في املدرسة مع جميع اللجان
ً
املدرسية ،وهذا ما يؤكده زاهر ( )2005أن العمل الجماعي يتطلب تدريبا على آلياته ،و تدعيم االتصال بين األفراد ،وتبادل للخبرات.
املبدأ الثالث :القيادة التربوية الفعالة
ً
جدو ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للفقرات املتعلقة بمبدأ القيادة التربوية الفعالة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2
3

27
22
28

4
4
6
6
8
9

25
29
24
26
23
21

يشجع الكادر اإلداري على تفويض الصالحيات.
يتقبل اآلراء البناءة التي تسهم في تطوير أدائه.
يشجع على إيجاد بيئة تعليمية تفي باحتياجات جميع املستفيدين باملدرسة أو
خارجها.
يبني عالقات ودية مع الكادر اإلداري لالرتقاء بالعمل املدرس ي.
يراعي الفروق الفردية في أداء الكادر اإلداري.
يشارك الكادر اإلداري في اتخاذ القرارات.
يساهم في عمليات التغيير في املدرسة من أجل رفع مستوى كفاءة أدائها.
يساهم في التعامل مع التحديات التي تواجه العمل املدرس ي.
يقوم بتحديد استراتيجيات العمل التي توجه أداء الكادر اإلداري في املدرسة.
القيادة التربوية الفعالة ككل

املستوى

املتوسط
الحسابي
3.19
3.18
3.17

االنحراف
املعياري
0.714
0.748
0.778

متوسط
متوسط
متوسط

3.16
3.16
3.07
3.07
3.04
2.98
3.11

0.774
0.737
0.799
0.785
0.834
0.801
0.664

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين جدول ( )8ان املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3,19 - 2,98وبلغ املتوسط الحسابي للمبدأ ككل ( ،)3,11وهذا يعني أن
تقدير أفراد العينة لفقرات مبدأ القيادة التربوية الفعالة جاءت متوسطة.
وقد جاءت فقرات هذا املحور جميعها بدرجة متوسطة والتي تشير إلى ما يتعلق بالتفويض ودراسة االحتياجات واملشاركة في اتخاذ القرار
وتحديد االستراتيجيات وهذه جميعها تحتاج إلى وعي بمتطلبات الجودة ،وهذا يتطلب اشراك جميع العاملين في املدرسة وإقناعهم بأهمية أي تغيير يتم
ً
ً
تفتيشيا ويتصيد األخطاء.
إحداثه في املدرسة .وقد يعزى أيضا إلى نظرة بعض مديري املدارس لبشراف اإلداري على إنه ما زال
وجاءت الفقرة ( )27والتي تنص على "يشجع الكادر اإلداري على تفويض الصالحيات" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3,19وقد
ً
ً
يعزى ذلك إلى أن تفويض الصالحيات ،يعد متطلبا ضروريا لتطوير األداء املدرس ي ،ويتم ممارسته ولكن بدرجة متوسطة مما يدل على الحاجة املاسة إلى
ً
تفويض الصالحيات لتحقيق الجودة ،وال سيما أن الواقع الحالي يعاني من قصورا في هذا املجال ،حيث أشارت دراسة النوح ( )2001ودراسة العريفي
()2001على ضرورة فاعلية دور املشرف اإلداري في تطوير أداء الكادر اإلداري.
بينما جاءت الفقرة ( )21ونصها "يقوم بتحديد استراتيجيات العمل التي توجه أداء الكادر اإلداري في املدرسة" باملرتبة األخيرة وبمتوسط
حسابي بلغ ( .)2.98وقد يعزى ذلك إلى بعض النقص في مهارات التخطيط والر ية اإلشرافية ،ويعتمد املشرف اإلداري على استراتيجيات تقليدية تنفذ
بأساليب إشرافية تقليدية محددة مثل الزيارات املدرسية واالجتماعـات ،مع عدم امليل ملمارسة استراتيجيات تحقيق الجودة في األداء ،وتنفذ بأساليب
ً
إشرافية مساندة أخرى لها أثر كبير في تنمية معارف ومهـارات واتجاهات الكادر اإلداري مثل القيام بالبحوث اإلجرائية والقراءات املوجهة ذاتيا ،ولعل مـن
أسـباب عزوف املشرف اإلداري عن هذه األساليب العدد الكبير من الكادر اإلداري الذين يتولى اإلشراف عليهم؛ مما يصعب تحديد الحاجات املعرفية
واملهنية بدقة ،مع عدم توافر املواد القرائيـة املناسبة ،إضافة إلى شعور املشرف اإلداري بعدم اكتراث الكادر اإلداري بهذه املواد القرائية ،ولكن يتضح
جليا أن هناك قصورا واضحا في ممارسات املشرف اإلداري فيما يخص حث الكادر اإلداري وتشجيعهم على القيام بالبحوث اإلجرائية ويتفق ذلك مع
دراسة الشهري ( ،)2008ودراسة الغافري ( )2014حيث أشارتا إلى أن ممارسة املشرف اإلداري في مجال النمو املهنـي كانت متوسطة .وقد يعزى كذلك
إلى قلة إدراك املشرفين اإلداريين ألهمية التخطيط في املدرسة ،وهذا يتفق مع دراسة سنيدير ( )Snyder,2005والتي توصلت إلى ضرورة التخطيط
لتحقيق جودة التعليم الذي يساير احتياجات الخطط التنموية.
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املبدأ الرابع :التحسين املستمر والتميز
ً
جدو ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للفقرات املتعلقة بمبدأ التحسين املستمروالتميزمرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2
3

30
35
32

4
5
6
7

38
34
33
37

8
9

36
31

يقوم بعمليات الرقابة املستمرة للتأكد من االلتزام باللوائح واألنظمة املحددة.
يشجع اإلدارة املدرسية على توظيف التقانة في العمل اإلداري.
يعمل على تنمية روح املسؤولية والتنافس اإليجابي بين الكوادر اإلدارية لالرتقاء
بالعمل املدرس ي.
يوظف التغذية الراجعة لنظام تطوير األداء املدرس ي.
يشجع أولياء األمور في دعم النشاطات املدرسية.
يساهم في تطوير معايير تقويم الكوادر اإلدارية.
ينقل أثر التدريب واملشاركة في املؤتمرات والندوات التربوية لالرتقاء بأداء للكادر
اإلداري.
يعمل على تطوير إدارة االمتحانات املدرسية.
يحدد األداء املتميز للكادر اإلداري من أجل تجويد العمل املدرس ي.
التحسين املستمر والتميز ككل

املستوى

املتوسط
الحسابي
3.24
3.21
3.19

االنحراف
املعياري
0.752
0.778
0.779

متوسط
متوسط
متوسط

3.15
3.11
3.08
3.01

0.809
0.738
0.819
0.824

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

2.99
2.78
3.08

0.831
0.929
0.676

متوسط
متوسط
متوسط

يبين جدول ( )9ان املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3,24-78,2وبلغ املتوسط الحسابي للمبدأ ككل ( ،)3,08وهذا يعني أن تقدير
أفراد العينة لفقرات مبدأ التحسين املستمر والتميز جاءت متوسطة .
وقد جاءت فقرات هذا املحور جميعها بدرجة متوسطة والتي تشير إلى ما يتعلق بتحديد األداء املتميز وتنمية روح املسؤولية والتنافس
اإليجابي واملساهمة في تطوير معايير تقويم الكوادر اإلدارية وهذه جميعها تحتاج إلى وعي بمتطلبات الجودة ،وبالتالي ينبغي على املشرف أن يشجع الكادر
اإلداري على توظيف التقانة في العمل كوسيلة لتحقيق التنافس اإليجابي بين الكوادر اإلدارية ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الفاضلي ( )2000التي
توصلت أن ر ية مجتمع الدراسة لدور مشرفي اإلدارة املدرسية في رفع أداء مديري املدارس كانت عالية في جميع الكفاءات .وتختلف مع العديد من
الدراسات منها دراسة النوح ( ،)2001ودراسة الصقري ( )2005التي أوصت بضرورة إلحاق املشرفين اإلداريين بدورات تدريبية في مجال التقويم ألن
درجة ممارستهم لهذا الدور كانت متوسطة.
وجاءت الفقرة رقم ( ) 30والتي تنص على "يقوم بعمليات الرقابة املستمرة للتأكد من االلتزام باللوائح واألنظمة املحددة" في املرتبة األولى
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3,24وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن من مهام املشرف اإلداري التأكد من االلتزام باللوائح واألنظمة املحددة ،وهذا يستوجب
ً
متابعتهم املستمرة ملدى إملام الكادر اإلداري باملستجدات في األنظمة واللوائح املنظمة للعمل ،والحرص على أن تكون متوفرة باملدرسة ورقيا أو الكترونيا،
وهذا يتفق مع دراسة العويس ي ( )2006إلى أن االلتزام باللوائح واألنظمة يشكل جانب قوة في ممارسات مديري املدارس.
بينما جاءت الفقرة ( )31ونصهما "يحدد األداء املتميز للكادر اإلداري من أجل تجويد العمل املدرس ي" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)2,78وقد يعزى ذلك أن تحديد األداء املتميز للكادر اإلداري من أجل تجويد العمل املدرس ي يتعلق بكفايات املشرف اإلداري ومهاراته ،وال سيما أن
ً
الواقع الحالي يعاني قصورا في هذا املجال ،حيث أوصت دراسة الصقري ( )2005إلى ضرورة إلحاق املشرفين اإلداريين بدورات تدريبية في مجال التقويم
ألن درجة ممارستهم لهذ الدور كانت متوسطة.
ً
ثانيا النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات املشرفين اإلداريين واملديرين ملستوى
املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة تعزى ملتغيرات املحافظة والخبرة والجنس واملسمى
الوظيفي؟
لبجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتوسط تقديرات املشرفين واملديرين ملستوى املمارسات
اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة حسب متغيرات املحافظة والخبرة والجنس واملسمى الوظيفي ،ولبيان
الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي للمحافظة والخبرة والجنسً ،
ونظرا لعدد تناسب حجم العينة حسب
ً
املسمى الوظيفي فقد تم أخذ عينة من املدراء عددها ً 120
مديرا لتتناسب مع حجم عينة املشرفين وعددها ( )43مشرفا إدارًيا ،بحيث ال تزيد العينة
املقارنة عن (.)1:3
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ً
أوال :متغيرات املحافظة والخبرة والجنس
جدو ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملستوى املمارسات اإلشر افية حسب متغيرات املحافظة والخبرة والجنس
املحافظة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

العدد

2.94
3.36
3.04
3.03
3.24
2.99
3.17
2.94
3.16

0.581
0.689
0.654
0.569
0.777
0.521
0.664
0.534
0.694

135
123
189
134
223
358
137
208
236

الداخلية
جنوب الباطنة
شمال الباطنة
مسقط
ذكر
أنثى
5-1
10-6
 10فأكثر

الجنس
الخبرة

ً
ً
يبين الجدول ( )10تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة
عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة بسبب اختالف فئات متغيرات املحافظة والخبرة والجنس ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات
الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي جدول (.)11
جدو ( :)11تحليل التباين الثالثي ملعرفة الفروق ذات الداللة االحصائية في ضوء متغيرات املحافظة والخبرة والجنس
مصدر التباين
املحافظة
الجنس
الخبرة
الخطأ
الكلي

مجموع املربعات
12.071
7.408
7.494
212.899
239.356

درجات الحرية
3
1
2
574
580

قيمة "ف"
10.848
19.972
6.671

متوسط املربعات
4.024
7.408
2.474
0.371

الداللة اإلحصائية
0.000
0.000
0.001

يتبين من جدول ( )11اآلتي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية )≥  (0,05αتعزى ملتغير املحافظة ،حيث بلغت قيمة ف  10,848وبداللة احصائية بلغت  ،0,000ولبيان
الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة  LSDكما هو مبين في
جدول (.)15
 وجود فروق ذات داللة إحصائية )≥  (0,05 αتعزى ملتغير الجنس ،حيث بلغت قيمة ف  19,972وبداللة احصائية بلغت  ،0,000وجاءت
الفروق لصالح الذكور ،وقد يعزى ذلك إلى األوضاع االجتماعية الخاصة باإلناث مـن حيـث الدور االجتماعي بعد الدوام املدرس ي ،مما يؤثر في
تقديرات اإلناث حول املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين ،وكذلك هامش الحرية املتاح للذكور في التفاعل مع املشرف اإلداري
ومناقشة ممارسـاته في ضوء الجودة الشاملة هو أكبر من الهامش املتاح لبنـاث ،ويعود ذلـك لطبيعـة املجتمع العماني املحافظ .وتختلف هذه
النتيجة مع دراسة الصقري ( )2005والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير الجنس لصالح اإلناث ،ودراسة الحضرمي
( )2003والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير الجنس ،ودراسة الغافري ( )2014والتي أشارت إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية ملتغير الجنس لصالح اإلناث.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية )≥  (0,05 αتعزى ملتغير الخبرة ،حيث بلغت قيمة ف  6,671وبداللة احصائية بلغت  0,001ولبيان الفروق
الزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة  LSDكما هو مبين في الجدول(.)13
ً
ً
علما بأن جميع التفاعالت بين املتغيرات املستقلة (املحافظة ،والجنس ،والخبرة)غير دالة احصائيا عند مستوى (0,05 α ≥).
جدو ( :)12املقارنات البعدية بطريقة  LSDملتغيراملحافظة
محافظة الداخلية
محافظة جنوب الباطنة
محافظة شمال الباطنة
محافظة مسقط

املتوسط الحسابي
2.94
3.36
3.04
3.03

محافظة الداخلية

محافظة جنوب الباطنة

*0.420.100.09-

*0.32
*0.33

محافظة شمال الباطنة

محافظة مسقط

0.01

* دالة عند مستوى الداللة (0,05 α ≥).
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يتبين من الجدول ( )12وجود فروق ذات داللة إحصائية )≥  (0,05 αبين محافظة جنوب الباطنة من جهة وكل من محافظة الداخلية
ومحافظة شمال الباطنة ومحافظة مسقط من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح محافظة جنوب الباطنة ،وقد يعزى ذلك إلى اهتمام محافظة جنوب
الباطنة باألنشطة واملشاريع التربوية التي تدعم العالقة بين الكادر اإلداري في املدارس واملشرفين اإلداريين مثل ملتقى اإلداريين وملتقى املنسقين اللذين
ينفذان كل عام دراس ي على مستوى مدارس كل والية من واليات املحافظة ،والتي تسهم في إيجاد بيئة مدرسية جاذبة تسهم في االرتقاء بعمليتي التعليم
والتعلم ،من خالل تنمية وصقل مهارات الكادر اإلداري باملدرسية ،واالرتقاء بمستواهم املنهي ،وتشجيعهم إلبراز مواهبهم الفردية والجماعية ،ومتابعتهم
في توظيف األدوات والوسائل املتاحة واألساليب الناجعة في توطيد أواصر الثقة بين أفراد املجتمع املدرس ي ،ومن األنشطة التي تنفذها محافظة جنوب
الباطنة امللتقيات اإلدارية ملختلف أفراد الكادر اإلداري على مستوى واليات املحافظة ،والدورات التدريبية ملختلف أفراد الكادر اإلداري.
جدو ( :)13املقارنات البعدية بطريقة  LSDملتغيرالخبرة
5-1
10-6
 10فأكثر

الخبرة

املتوسط الحسابي
3.17
2.94
3.16

5-1

10-6

*0.24
0.01

*0.23-

 10فأكثر

* دالة عند مستوى الداللة (0,05 α ≥).

يتبين من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية )≥  (0,05 αبين فئة الخبرة  10-6من جهة وكل من فئتي الخبرة  5-1و 10فأكثر من
جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح كل من فئتي الخبرة  5-1و 10فأكثر ،وقد يعزى ذلك إلى أن فئة الخبرة  5-1يقدم لهم برنامج تدريبي على فترات
ً
ً
ً
طوال العام الدراس ي ،ومدة كل فترة تصل ألسبوع ،وكذلك فئة أكثر من  10يقدم أيضا لهم برنامجا مركزيا على مستوى الوزارة في كل محافظة ،وفي
جامعة السلطان قابوس ،وبالتالي يمكن أن تتأثر استجاباتهم نتيجة ملا يقدم لهم برامج تدريبية مقارنة بالفئة من  .10-6وهذه النتيجة تتفق مع
دراسة البيماني ( )2011والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في تقديرات عينة الدراسة في جميع املجاالت تعزى ملتغير الخبرة لصالح
ذوي الخبرة القصيرة ،وتختلف هذه مع دراسة الحضرمي ( )2003التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات
العينة على جميع الكفايات تعزى ملتغير الخبرة ،ودراسة الغافري ( )2014التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات
تقديرات العينة على جميع املجاالت تعزى ملتغير الخبرة.
ً
ثانيا :متغير املسمى الوظيفي
ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" للمسمى الوظيفي وذلك بعد أخذ عينة من املدراء عددها 120

مديرا لغايات التناسب ،والجداول أدناه توضح ذلك.
جدو ( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبارتتت ملتغيراملسمى الوظيفي على درجة تقديرات املشرفين واملديرين
الوظيفة
مشرف إداري
مدير مدرسة

العدد
43
120

املتوسط الحسابي
4.26
3.00

االنحراف املعياري
0.672
0.619

قيمة "ت"
11.180

درجات الحرية
161

الداللة اإلحصائية
0.000

يتبين من الجدول ( )14وجود فروق ذات داللة إحصائية )≥ (0,05 αتعزى ملتغير الوظيفة وجاءت الفروق لصالح املشرف اإلداري .وقد يعزى
ذلك إلى قيام املشرفين اإلداريين بمجموعة من املهام واملمارسات التي قد تكون بعيدة عن أعين املديرين وبالتالي قلة قدرة املديرين على التقييم الدقيق
لها ،وكذلك تقييم املشرفين أنفسهم ملمارساتهم اإلشرافية بدرجة أعلى من املديرين قد يعتبـر من باب تدخل الذاتية في تقييم األداء ،وتتفق هذه النتائج
جزئيا مع دراسة (حمدان )2005 ،التي أظهرت وجود فروق بـين متوسط تقديرات املشرفين واملديرين لدور املـشرف اإلداري في تطوير اإلدارة املدرسية
لصالح املشرفين اإلداريين ،ودراسة الراعي ( )2006والتي أظهرت أن تقدير درجة أداء املوجهين اإلداريين في تطوير أداء من وجهة نظر املوجهين اإلداريين
ً
أنفسهم كانت كبيرة مع وجود فرق دال احصائيا يعزى ملتغير الوظيفة لصالح املوجهين اإلداريين ،ودراسة الشهري ( )2008التي أشارت إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية في تحديد درجة املمارسة بين مديري املدارس ومشرفي اإلدارة املدرسية لصالح مشرفي اإلدارة املدرسية .دراسة كوك ()Cook,2005
والتي أسفرت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعات ترجع إلى الوظيفة لصالح املشرفين.
السؤال الثالث :ما اإلجراءات املقترحة لتطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة؟
يحاول الباحث اإلجابة عن هذا السؤال من خالل وضع آليات مقترحة لتطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في
ً
ضوء مبادئ الجودة الشاملة ،مستندا على نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة والتجارب الناجحة لتطبيق الجودة الشاملة في العديد من
ً
ً
املجاالت ،وأيضا من خالل اطالع الباحث وخبرته ،بصفته مشرفا إدارًيا في إحدى املحافظات التعليمية بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان .وسوف
يتم تناول هذه اإلجراءات وفق املبادئ التي ركزت عليها الدراسة وهي على النحو اآلتي:
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املبدأ الو  :التركيزعلى الكادر اإلداري:
أ -تنطلق فلسفة الجودة الشاملة في التعليم من أهمية التركيز علـى املـستفيدين مـن العمليـة التعليمية التعلمية وإشباع حاجاتهم وتلبية
رغباتهم ،وعليه فال بد من تحقيق ما يلي:
أ .تحقيق رضا املستفيدين الداخليين واملتمثلة في الكادر اإلداري ،ويتم ذلك عن طريق مساعدة اإلدارة املدرسية في بناء خطتها التطويرية
السنوية وتسهيل تنفيـذها ومتابعتها على مدار العام الدراس ي ،وبناء عالقة تقوم على االحترام والتقدير والثقة مع اإلدارة املدرسية ،ومشاركة
اإلدارة املدرسية في خطة عمل املشرف اإلداري وإبـراز دورهـا الفعال فيها ،وكذلك مشاركة الكادر اإلداري في اتخاذ القرارات املتعلقة بهم،
ً
خـصوصا شواغر الترقية لوظائف أعلى ،وتنقالتهم.
ب -تحقيق رضا املستفيدين الخارجيين وهم أولياء األمور واملجتمع املحلي ويتم ذلك عـن طريق إشراك أولياء األمور واملجتمع املحلي في عمليات
التخطيط والتنفيذ لألنشطة والفعاليات املدرسية ،وتصميم أدلة للوائح واألنظمة املتبعة للعمل في املدارس تساعد أولياء األمور في معرفة
النظام املتبع في التعليم ،والتخطيط املشترك الستثمار مصادر البيئة املحلية في خدمة التعليم ،وحث أولياء األمور واملجتمع املحلي على
املشاركة الفاعلة في املجالس واألنشطة املدرسية ،اتباع نظام تواصلي فعال مع أولياء األمور واملجتمع املحلي ملتابعة العملية التعليمية كالبريد
اإللكتروني مثال.
ج -املعرفة بالقوانين اإلدارية وكيفية تطبيقها :وتقع املسئولية على املشرف اإلداري للتأكد من امتالك الكادر اإلداري للمفاهيم واملعرفة
بالقوا نين واألنظمة التي يعلمها وكيفية تطبيقها ،والعمل علـى تحـديث معلوماتـه القانونية باستمرار.
د -التفكير في النمو املنهي :وهنا يشجع املشرف اإلداري الكادر على التأمل فـي ممارساته املهنية وفحصها وتقييمها بطريقة ذاتية ،وحثـه علـى
استـشارة اآلخرين وطلب النصح منهم ،إضافة إلى اإلفادة مـن الدراسـات والنـشرات التربوية في تطوير ممارساته املهنية بما يتالءم مع مـا
يـستجد مـن أفكـار ومكتشفات ،والسعي الستثمار إمكانات املدرسة ومصادر التعلم املختلفـة فـي البيئة املحلية إلثراء مهاراته املختلفة.
ه . -املهارات األدائية للكادر اإلداري :ولكي يتمكن الكادر اإلداري من قيادة املدرسة بطريقة حديثة تسهم في تطويرها فـي املـستويات املختلفة،
ينبغي على املشرف اإلداري مساعدته وتوجيهه نحو امـتالك العديـد مـن املهارات األدائية والتمكن منها
و -تنفيذ أساليب إشرافية مساندة :يركز العديد من املشرفين اإلداريين على الزيارة املدرسية وتحليل األداء املدرس ي كأسلوب إشرافي يقدم للكادر
اإلداري ،ويتم تجاهل األساليب األخرى التي تحقق الجودة لتحسين أداء الكادر اإلداري ،ومن هذه األساليب التي يتوجـب علـى املـشرف اإلداري
ً
وخصوصا املدراء املجيدين وذوي
ممارستها وتنمية اتجاهات الكادر اإلداري اإليجابية ونحوها تنفيذ املشاغل والدورات التدريبية التوضيحية،
الخبرة ،تنفيذ البحوث اإلجرائية التي من خاللها يمكن إيجاد الحلول املناسـبة للكثيـر مـن املشكالت التعليمية والسلوكية ،وتبادل الزيارات
وتوجيه األقران واالستفادة من خبرات اآلخرين ،والقراءات املوجهة أكاديميا ومسلكيا ،ومتابعة توظيف الكادر اإلداري لهذه القراءات،
وتوضيح القيم وذلك ملساعدة الكادر اإلداري وتشجيعهم على تحديد وتوضيح ما يحملون مـن قيم وأفكار ومفاهيم وفلسفات تتصل بأعمالهم
ومهامهم ،حيث يمكن اإلفادة من هـذا األسلوب في تعليم االتجاهات والقيم الجديدة.
ز -تقويم أداء الكادر اإلداري :إن عملية تقويم أداء الكادر اإلداري تنهض من خالل مقارنة الدور الذي يقـوم به في الواقع بالدور املتوقع منه،
وهذا يتطلب من املـشرف اإلداري القيـام بمجموعـة مـن الخطوات التي تزيد من فعالية عملية التقويم ،ومن الخطوات الفعالة لتقويم أداء
الكادر اإلداري هي دراسة املعايير املوضوعة من قبل الوزارة ،وإبالغ الكادر اإلداري باملعايير في بداية العام الدراس ي ،وقياس أداء الكادر
اإلداري الفعلي ومقارنته باملعايير السابقة ،ومناقشة النتائج مع الكادر اإلداري واتخاذ القرارات مع تقديم التغذية الراجعة.
املبدأ الثاني :االهتمام بالعمل الجماعي :ويتحقق ذلك من خال قيام املشرف اإلداري بالخطوات التالية:
تشكيل لجان من مختلف فئات الكوادر اإلدارية في بداية العام الدراس ي مع مراعاة اآلتي تبادل الكادر اإلداري لألدوار واملسئوليات ،وتوزيع
أ-
األدوار وعدم التركيز على مجموعة محددة من الكادر اإلداري ،وتفويض مناسب للصالحيات ألعضاء اللجان ،ومشاركة مختلف فئات الكادر
اإلداري الفعالة في أنشطة هذه اللجان.
ب -تشكيل فرق املهمات من املعلمين للقيام بتنفيذ املهمات التالية :تحليل األنشطة والفعاليات املنفذة في املدارس وإثرا ها ،وإعداد النشاطات
اإلشرافية املختلفة وتنسيقها ( نشرات ،ندوات ،محاضرات ،)....،وتوظيف أساليب جماعية في اإلشراف داخل املدرسة الواحدة واملحافظة
التعليمية.
املبدأ الثالث :القيادة التربوية الفعالة:
ً
ً
ً
لتحقيق الجودة الشاملة في اإلشراف اإلداري ال من وجود قيادة تربوية فعالة ،تعطي اهتمامـا عاليـا لكل من العمل واإلنتاج ،كما تولي اهتماما
ً
متوازنا للعنصر البشري واإلنتاج ،ويظهـر دور املشرف اإلداري كقائد فعال في إدخال التحسينات على أي عمل يقوم بـه ويحقـق النتـائج املرغوبة ،ويتجلى
ذلك من خالل العمل على غرس بذور التغيير في الثقافة املهنية من أجل الحـصول علـى رضـا املستفيدين ،ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية
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التعلمية ،والعمل على تطوير املدرسة من خالل العمل على تحقيق ر يتها ورسالتها ،وتشجيع الكادر اإلداري على تفويض الصالحيات ،وتشجيع الكادر
اإلداري على تطبيق االتجاهات التربوية الحديثة وتوفير بيئة تعليمية تفي باحتياجات املستفيدين ،ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات بعد مناقشتها،
وتقبل آرائهم واحترامها.
املبدأ الرابع :التحسين املستمر والتميز:
إن عملية التحسين املستمر تعنى بكافة مجاالت العمل وصـوال إلـى التفـوق والتميـز ،وتتضمن ممارسات املشرف اإلداري في هذا اإلطار القيام
بما يلي:
فيما يخص الكادر اإلداري القيام بتشجيع الكادر اإلداري على االرتقاء بمستواهم األكاديمي ورفع مؤهالتهم العلمية ،ومساعدة الكادر اإلداري
أ-
املبتدئ على تنميته مهنيا ،وتحقيق اإلثراء العلمي للكادر اإلداري من خالل حلقات النقاش واملشاغل التربوية وغيرها ،وتشجيع الكادر اإلداري
على توظيف مراكز مصادر التعليم واستثمار التسهيالت املادية ،وحث الكادر اإلداري على إجراء البحوث العلمية وتقديم العون لهم ،وتقدير
جهود الكادر اإلداري املجيدين وإظهار ذلك أمام زمالئهم ،وتشجيع العمل الجماعي بين الكادر اإلداري ،والتقويم املوضوعي للكادر اإلداري.
ب -فيما يخص املدرسة يتم من خالل توفير اإلمكانات الالزمة للمختبرات والستخدام الوسائل والتقنيات التربوية ،ومتابعة تفعيل توظيف مختبر
الحاسوب في تعليم التالميذ ،وتشجيع الكادر اإلداري على تبني أساليب إدارية حديثة ،وتطوير نظم االمتحانات املدرسية وأساليب تقويم
الطالب ،وتقديم كل ما هو جديد للمدرسة من آراء وأفكار ومستجدات.
ج -فيما يخص املجتمع املحلي يتم من خالل مساعدة أولياء األمور على املتابعة الجيدة واملتواصلة ألبنائهم ،وتشجيع املجتمع املحلي على املشاركة
في النشاطات املدرسية ودعمها ،وبناء جسور الثقة بين مختلف فئات املدارس مع بعضهم البعض ،ويشجع وينظم زيارات مع مديري املدارس
واملؤسسات املجاورة.

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،أوص ى الباحث باآلتي:
 .1تكثيف الدورات التدريبية للمشرفين اإلداريين في املجاالت التي تناولتها الدراسة لتطوير املمارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين وربها
بالجودة الشاملة.
 .2حصر االحتياجات التدريبية للمشرفين اإلداريين من قبل املشرف اإلداري األول سنويا ،والحرص على تلبية هذه االحتياجات بدورات تدريبية
مناسبة قدر اإلمكان.
 .3االستفادة من البرامج التدريبية املقترحة لتطوير الكفايات األساسية للمشرفين اإلداريين في السلطنة التي تـم بنا ها في مختلف دراسات
املاجستير والدكتوراه في الجامعات سواء داخل السلطنة أو خارجها في املمارسات اإلشرافية.
 .4تبادل الزيارات بين املشرفين اإلداريين في املحافظات املختلفة لتعزيز التواصل واالطالع على أساليب عمل اآلخرين.
 .5زيادة عدد املشرفين اإلداريين وتخفيف نصابهم من املدارس التي يشرفون عليها حتى يكونون قادرين على القيام بأدوارهم بصورة أفضل.
 .6تشجيع املشرفين اإلداريين واتاحة الفرصة لهم نحو استكمال دراساتهم العليا.
 .7غرس ثقافة قراءة األبحاث والدراسات املختلفة لدى املشرفين اإلداريين ،لتمكينهم من متابعة التطورات واالستفادة من نتائج هذه الدراسات
في تجويد العمل اإلشرافي.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،لينا محمد وفا )2012( ،الجودة الشاملة في التعليم ،ط ،1عمان :مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع.
 .2البيماني ،كاذية بنت علي )2011( ،دور املشرفين اإلداريين في تفعيل نظام تطوير األداء املدرس ي في سلطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
 .3الحبس ي ،علي بن سعيد )2011( ،درجة فاعلية املشرف اإلداري في تطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي ومساعديهم بمحافظة مسقط،
رسالـة ماجستـير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن.
 .4الحضرمي ،سيف بن أحمد )2003( ،درجة توافر الكفايات املهنية الالزمة للموجهين اإلداريين في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن.
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االنتاجية والجودة ،األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،جمهورية مصر العربية.
 .7الراعي ،كامل أحمد )2006( ،تقدير درجة فاعلية أداء املوجيين اإلداريين من وجهة نظر املوجهين اإلداريين ومديري مدارس التعليم األساس ي في
سلطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،اململكة األردنية الهاشمية.
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البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
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(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
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منشـورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة تونس ،الجمهورية التونسية.
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 .19لهلبت ،فراس فواز )2010(،دور املشرفين التربويين في تطوير اإلدارة املدرسية كما يراها مديرو املدارس الحكومية في املحافظات الشمالية لوسط
فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
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واملعلمين في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة ،رسالـة ماجستـير غـير منشـورة ،جامعة مؤتة ،اململكة األردنية الهاشمية.
 .21املسعودي ،عبدهللا؛ والقاض ي ،عبدهللا؛ والقحطاني ،مصلح )2004( ،دور اإلشراف التربوي في تطوير اإلدارة املدرسـية .مجلة جامعة امللك سعود،
العلوم التربوية والدراسـات اإلسـالمية ( ،)2ص .836 -805
 .22املطيري ،نورة )2006( ،ر ية جديدة لبشراف التربوي في ضوء متطلبـات تطـوير املرحلـة اإلعدادية .املنامة :منشورات مديرية اإلشراف التربوي.
 .23معهد اليونيسكو لبحصاء  )2009(،دليل لقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم .معهد اليونسكو لبحصاء ،كندا.
 .24منصور ،نعمة )2005( ،تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في املدارس الثانوية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .25نشوان ،جميل )2004( ،تطوير كفايات املشرفين األكاديميين في التعليم الجـامعي في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطين ،مجلة
البحوث والدراسـات التربويـة الفلسطينية بيرسا ،العدد السابع ،مطابع املقداد :غزة ،فلسطين ،ص .176 – 137
 .26النوح ،عبدالعزيز بن سالم )2001( ،مهام مشرفي اإلدارة املدرسة ومدى ممارستهم لها كما يراها مشرفو اإلدارة املدرسية ومديرو املدارس الثانوية
واملتوسطة بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.
 .27وزارة التربية والتعليم )1999( ،التعليم األساس ي في سلطنة عمان ،مسقط.
)2001( ----------- .28الئحة مهام الكوادر الفنية واإلدارية ،مكتب معالي الوزير.
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Abstract:

This study aimed to develop the practice of administrative supervisors in the Ministry of
Education in the Sultanate of Oman in the light of the total quality principles through studying the
requirements of being an administrative supervisor in Oman from perspectives of administrative supervisors
and school principals, and through finding out the differences among the individuals of the study sample in
estimating the level of administrative supervisors' practices in Oman in the light of the total quality principles.
These differences attributed to governorate, experience, gender, and job title variables.
In order to achieve the study's goals, a questionnaire was developed which consisted of two sections.
The first section consisted of basic personal information which was educational governorate, experience,
gender, and academic qualification; whereas the second section consisted of 38 items categorized into four
principles in order to find out the supervisory practices of administrative supervisors in Oman in the light of
the total quality principles. The questionnaire was applied on a sample of 599 male and female school
principals, and administrative supervisors after investigating the validity and reliability of it. The data was
analyzed by using the statistical package of social sciences (SPSS) through several statistical methods.
The study led to many findings as follows:
1. The degree of estimating the individuals of the supervisory practices in the light of the total quality
was medium.
2. There were statistical differences attributed to the governorate variable, and the posteriori comparisons
were used to show the statistical pair differences between the statistical averages. They were in favor
of south Al-Batinah Governorate.
3. There were statistical differences attributed to the gender variable in favor of males.
4. There were also statistical differences attributed to the experience variable, and the posteriori
comparisons were used to show the statistical pair differences between statistical averages. They were
in favor of the categories: 1-5, and more than 10 years of experience.
5. There were statistical differences attributed to the job tittle variable in favor of administrative
supervisors.
According to the study findings, some procedures were suggested to develop the supervisory
practicing in Oman in the light of total quality principles, and they were presented in a separate chapter
(chapter 7). Furthermore, the study suggested some future studies to be carried out on this subject.
Keywords: Supervisors, Sultanate of Oman, Total Quality.
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Abstract:

This study aims to prove whether there is a significant effect of Professionalism, Creativity
and Social Network on teacher performance, which is mediated by the Self Efficacy variable. This research
was conducted in five private schools in Jakarta Indonesia involving several teachers who were still actively
teaching. A total of 240 questionnaires were distributed and 183 questionnaires were returned and could be
processed, so the sample of 183 respodent. Data processing was carried out using Path Analysis. The results
from this study indicate that there is a positive and significant influence between Professionalism and
Performance. Professionalism has a direct influence (0.201) and indirect influence on Performance (0.110)
which means it can be mediated by Self Efficacy. The Social Network variable shows an indirect effect on
teacher performance (0.03), which means it can be mediated by the Self Efficacy variable. The results effect
on teacher performance (0.028) which also means that it can be mediated by Self Efficacy. While the Self
Efficacy variable itself has a direct influence (0.203) on teacher performance. Overall, mediation is needed for
this research model for each variable.
Keywords: Professionalism, Social Networking, Creativity and Performance
JEL Classification Code: M10, M12, M14

1.

Introduction

One way to improve the quality of Human Resources (HR) in a country must begin with a
good and professional education system. Improving the quality of education is a matter that must
get top priority. This is because education is the beginning and foundation in shaping the superior
quality of human resources. Quality of human resources can win the competition in an era of
globalization that is unavoidable. All countries are currently preparing an education system that
enables young people to succeed in global competition. Currently competing through the quality of
HR or often referred to as competing through people is the main theme in every discussion and
discussion about Human Resources, (Bohlander, Snell, 2010). Although the curriculum used is the
same, the teaching and learning process has high dynamics. Many private schools that excel, have a
national reputation because of the quality of their graduates. Quality and reputation not only
concerned physical facilities and curriculum, but also Human Resources.
Researchers can the influence between creativity, professionalism and social networks on
the performance of teachers because the three variables are closely related to performance and must
be developed and maintained properly. Maintaining and improving performance is not only through
extrinsic incentives, the performance of a teacher must continue to be improved through high
professionalism, a good social network and creative teaching that must continue to be pursued.
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Literature Review

Research on how creativity, professionalism and social networks have been carried out and
the results are very significant for performance. In this study, tried to analyze the effect of these three
variables on teacher performance based on the actual performance assessment of the institutions they
worked for. Performance becomes a quantitative and qualitative benchmark of the outcome or
achievement of a teacher who includes technical and non-technical aspects related to his work.
2.1. Professionalism
Schermerhorn (2010), said that professionalism required a responsibility such as adding
added value to the company where we work, personally responsible for the task, becoming a leader
who upholds ethical values, promotes the principles of justice and equality in the workplace, honest,
protect the rights of others, trying to reach a high standard of work and always trying to improve
capabilities. A professional teacher will prioritize these things and prioritize the improvement of their
students' abilities by upholding moral principles and honesty. A good teacher must be able to
properly separate work that is directly related to academic matters with other matters outside of work
that have the potential to disrupt their performance.
2.2. Professionalism and Performance among Educators
One important aspect of this research is the key to the value of a profession as an educator,
namely professionalism. Some literature states that without the support of high enthusiasm and
professionalism, it is impossible for an educator to achieve optimal performance. However, it is also
the case with other professions, but this research tries to see from a very important profession,
namely educators or teachers.
Professionalism among teachers must be supported by a good organizational situation or
climate. It is necessary to foster good collaboration or collaboration among educators with a culture
of trust or high trust and accountability so that collegial professionalism can be achieved (Tan
Charleen, Tee Ng, 2012). Trust culture must be the center of all activities and cooperation in an
educational organization or institution. Without high trust among educators, the spirit of
professionalism will be difficult to develop professionalism and accountability among teachers. At
present, a teacher must adjust the way of teaching with the conditions of students, use data efficiently
to monitor learning needs, work together (collaboration) with fellow teachers, share knowledge and
help each other to be reliable as professionals (Agezo, Kwadzo, 2009).
Things to work together or collaboration are important findings in every research on
professionalism that leads to performance. Educators must maintain good relationships with fellow
educating colleagues, have sensitivity to change and have a leadership spirit in accordance with their
careers and have good priority urgency in order to be able to answer the challenges of being quality
educators (Day, Smethem, 2009). Basically, teachers or educators must work together, learn from
fellow teachers, and have clear standards about practical things about their work. In addition, you
must also review what has been done. This will help teachers improve their professionalism (Wildy,
Wallace, 1998).
2.3. Social Network
Another factor that can support the success of a teacher's current job is good networking. We
all know that having a network can add insight, knowledge and change one's perspective to a more
advanced direction. Social networking or social network, allows a teacher to obtain information on
his work or duties, discuss with colleagues, and make it easier to find solutions for the problems he
experienced as educators. There are no harm, mutual friendship and discussion with fellow teachers
from other schools. Another important thing that can support the success of an educator's task is a
high sense of optimism and confidence in teaching. Optimism and self-confidence are the basis of
important behavior as an educator and leader in the class. Optimism leads to a positive way of
looking at something and hopes that things will go well (Daft, 2015).
2.4. Self Efficacy
70
2019 -1 العدد،5 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

Effect of Professionalism of Work and Social Network on Teachers

Yohanes Budi et al.

Likewise, the self-confidence that leads to a sense of confidence, knowing and trusting
(knowing and trusting) about their duties. In the end, self-confidence will be related to self-efficacy,
which is a very strong belief that someone will be able to complete his task well. Self-confidence is
related to self-efficacy, which accomplishes a specific task or outcome (Daft, 2015). Self-efficacy is
very important because it also includes motivation and is a specific part of self-esteem it is an
individual belief about the likelihood of successfully completing a specific task. You can be high in
self-esteem yet have a feeling of low self-efficacy about performing certain tasks, such as public
speaking, (Schermerhorn, 2005). The explanation above indicates that self-efficacy is closely
related to self-esteem, where Schermerhorn explained that it could happen that people feel proud
when speaking in public, but do not feel confident of their abilities.
Previous research conducted by Cadima, Ojeda and Monquet (2012), states that there is a
very close correlation between social networks and performance within the learning community
among PhD program students in Spanish Catalonia and Leiria Portugal. The results for this study
did not examine the teacher respondents or educators, but the methods and analysis could be used
to become one of the references in this study because it involved the teaching-learning process. The
Doctoral program students in these two countries feel their performance is closely related to their
ability to build social networks.
2.5. Creativity
Basically, creativity is the ability to create something new that has added value and can be
used for certain things more effectively and efficiently. Creativity does not only refer to a product,
but also the methods, techniques and methods of teaching. Schermerhorn (2010), said that ...
Creativity is the generation of novel ideas or unique approaches that solve a problem or craft an
opportunity. From this definition, it is clear that there are keywords that are important to remember,
namely a novel idea and a unique approach. Teachers must have a way of teaching that is not only
communicative but also creative. This is based on the condition of students who are not necessarily
at the same level intelligently. Furthermore, Schermerhorn also explained that there are three things
that are triggers of creativity, namely the experience of the task, motivation in completing the task
and the ability to be creative.
2.6. Creativity and Performance
Research (Sen Woo, Lee and Tsai, 2012) refers to the creativity variable that positively and
significantly shows its effect on performance. Even further increasing self-efficacy turned out to
increase creativity among athletes, which in turn improved team performance and personal
performance. In the end, it does lead to teacher performance. Therefore, the development of attitudes,
behavior and expertise as a teacher must continue to be improved. Even more important is how to
foster good cooperation among teachers, even though the fields are different but good cooperation
will increase high self-confidence and improve the self-efficacy of teachers in work.
This variable is proven to be a mediator who needs to be considered by managers of
educational institutions because it has a significant effect on improving teacher performance (Chieh
Peng, Wuu, Hui, Chang, 2013). Although this study prioritizes the success of work performance
teams, it can be believed that organizational climate factors and self-efficacy can mediate variables
on performance. This indicates that self-efficacy must be developed among teachers in their career
paths because it is proven to be able to improve performance towards a higher direction and this is
something very valuable (Moran, Hoy and Hoy, 1998).
2.7. Performance
In general, performance refers to work results, which are outcomes that can be measured by
certain methods. As a teacher/educator performance appraisal always uses standard and has
assessment criteria from various perspectives. According to Aguinis (2013), performance standards,
is a measurement used to evaluate how well an employee completes his work. Measuring
performance using predetermined standards will facilitate the evaluation process among educators.
The standards made are always linked to the achievement criteria of the assignments of each teacher.
71
2019 -1 العدد،5 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

Effect of Professionalism of Work and Social Network on Teachers

Yohanes Budi et al.

It also aims to monitor the development of an employee, because each assessment period
criterion can be added or increased so that each employee always improves and directs its
performance in the process of continuous improvement. In addition to aiming to determine the
amount of salary, bonuses, promotions and identifying which employees are good and not good,
performance appraisals also contribute high in terms of employee development or long-term goals.

3.

Research Methods

3.1. Sampling Method
The populations in this study were private school teachers in DKI Jakarta who worked both
permanent and honorary teachers. According to Fraenkel & Wallen (2006), the minimum sample that
can be accepted for correlational research is not less than 30. Data collection in this study was carried
out by according to Istijanto (2008), convenience, sampling is a technique for determining research
samples by attracting members to the based on their ease of meeting or the availability of certain
members in the population. Respondents were chosen because of their existence at the time and place
when the research was conducted. To measure the professionalism used a measuring instrument
developed by Carter, Heselgreeves, Rothwell, Grampton, Bufford, Mc Lachlan and Illing, in his
study entitled "Measuring Professionalism as a Multidimensional Construct," Final Report of The
HCPC, October 2015.
Meanwhile, for Social Network variables, a measurement tool developed by Van's der Gaag
and Snijders was used, in a study entitled. Creativity variable was measured using a questionnaire
developed by Carson, Peterson and Higgins, in a study entitled "Reliability, Validity and Factor
Structure of the Creative Achievement Questionnaire," All Right of Reproduction in any form is
reserved with a few modifications. For performance variables, data is obtained directly from the
school, in the form of teacher performance reports and assessment criteria filled in by the leader or
the Principal.
3.2. The Structural Equation of the Relationship Model Between Variables
Broadly speaking, this study analyzes and identifies the impact of the variables' Creativity,
Professionalism and Social Network on the performance of private school teachers in the Jakarta
area. Which the Self Efficacy variable can mediate the influence of Creativity, Professionalism and
Social Network on the performance of private school teachers in the Jakarta area. The results of this
study are also expected to be able to provide recommendations on the impact of the influence and
mediation of research variables as the basis and direction of school policies to improve the
Professionalism, Creativity and Social Network capabilities of teachers who will ultimately improve
performance.
The results of this study are expected to be useful as a contribution of thought, especially for
managers of private schools or institutions that manage private schools regarding the importance of
creativity, professionalism and the ability of teachers' social networks in improving performance. In
addition, this study also identifies one important variable, namely self-efficacy as a mediating
variable. Self-efficacy is basically a belief in yourself that each teacher can carry out every task and
responsibility. So high confidence will increase one's confidence and will ultimately improve
performance. This study will answer whether the variables of self-efficacy can mediate the influence
of other variables on performance.
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Picture. 3. 1 Research Model

The structural equation into the relationship model between variables
There are two kinds of structural equations for existing models:
- structural equations 1. Self Efficacy (y) = ρyx1 + ρyx2 + ρyx3 + ε
- Structural equation 2: Performance (Z) = ρx1 + ρzx2 + ρzx3 + ρzy + ε
Where: x1 - Professionalism x2 - Social Network x3 – Creativity
y - Self Efficacy z – Performance

4.

Results

In carrying out its duties, a professional teacher will understand how to do education,
supervision and how to communicate. This all involves emotions that must also be managed
properly. Emotions will affect someone's feelings caused by an interaction with someone or
something, (Robbins, Judge, 2017). Therefore, various ways are carried out by the management or
educational institutions or school management to be able to improve not only the quality of the
curriculum but also the quality of educators.
At present, educators in primary, secondary and high schools in Indonesia must have at least
a Bachelor degree. This is a minimum demand in order to increase the competitiveness of human
resources because the Bachelor level has a standard that is considered sufficient to act as an
educator. In addition, management or educational institutions continue to strive to provide training
for educators who are related to their duties. This training certainly seeks to reduce the gap between
the expertise that teachers have today and what they should ideally have.
From the results of the collected and processed questionnaires, 183 questionnaires were
collected consisting of 81 female respondents and 102 male respondents. Respondents with a work
period of fewer than five years amounted to 39 people (21%), who worked between 5 to 10 years
totalling 32 people (18%), who worked for 10 years as many as 112 people (61%). The respondents
who taught in elementary and kindergarten numbered 59 people (32%), who taught on the junior
high school level were 67 people (37%), and those who taught on the high school level were 57
people (31%).
The average level of education among the respondents is S1 graduates totalling 171 people
(93%) and S2 and S3 totalling 12 people (7%). In terms of employment status, of respondents (151
people) were permanent employees, and (32 people) were honorary teachers. 123 respondents
(73%) were married, and the remaining 49 people (27%) were single.
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3.1. Table Path Analysis: structural equation 1. Self Efficacy (y) = ρyx1 + ρyx2 + ρyx3
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
,738a

1

,545

,537

,50098

2,152

a. Predictors: (Constant), Creativity, Profesionalism, Social Network
b. Dependent Variable: Self Efficacy
ANOVAa
Model

Sum of Squares

df

Mean

F

Sig.

71,432

,000b

Square
1

Regression

53,784

3

17,928

Residual

44,925

179

,251

Total

98,710

182

a. Dependent Variable: Self Efficacy
b. Predictors: (Constant), Creativity, Profesionalism, Social Network
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardiz

Coefficients

ed

t

Sig.

Collinearity statistics

Coefficien
ts
B

Std.

Beta

VIF

Error
1

(Constant)

2,564

,444

5,7

,000

80
Profesionalism

,526

,070

,542

7,4

,000

,486

2,060

,048

,447

2,239

,024

,688

1,454

87
Social Network

,126

,063

,150

1,9
87

Creativity

,107

,047

,139

2,2
78

a. Dependent Variable: Self Efficacy

Conclusion:
For α = 0.10, all variables are significant:
One of the human resources which had a role to take part in this system is the teachers who
carry out their duties as educators. These teachers will later come from direct contact with students,
starting from the level of elementary, secondary education to a high level. The teachers directly take
part in this process, even though they are also supported by a curriculum that supports the teaching
and learning process so that later produce qualified graduates.
Being a professional teacher certainly requires some important things, this will greatly
determine the success as a teacher in carrying out his duties as an educator. Tasks as educators can be
classified as jobs that require interaction and the ability to socialize well, this is because a teacher
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must be able to carry out several functions at once, including education, supervision and
communication.
Table 3.2. Structural equation 2: Performance (Z) = ρzx1 + ρzx2 + ρzx3 + ρzy
Model Summaryb
Mode

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of

l
1

Durbin-Watson

the Estimate
,277a

,077

,056

,56025

,144

a. Predictors: (Constant), Self Efficacy, Creativity, Social Network, Profesionalism
b. Dependent Variable: Performance
ANOVAa
Model
1

Regression

Sum of Squares

df

4,630

4

Mean Square
1,157

F

Sig.

3,68

,007b

7
Residual

55,872

178

Total

60,501

182

,314

a. Dependent Variable: Performance
b. Predictors: (Constant), Self Efficacy, Creativity, Social Network, Profesionalism
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standar

Coefficients

dized

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Coeffic
ients

1

(Constant)

B

SE

2,42

,540

Beta
4,490

,000

1,700

,091

Tol.

VIF

,370

2,7

6
Profesionalism

,153

,090

,201

04
Social Network

-

,072

-,105

-,966

,335

,437

,069
Creativity

-

89
,053

-,141

-1,600

,111

,668

,085
Self Efficacy

,159

2,2

1,4
96

,084

,203

1,904

,058

,455

2,1
97

a. Dependent Variable: Performance

Conclusion:
For α = 0.10, significant variables are Professionalism and Self Efficacy. Social Network uncreativity
is not significant.
Of course, the target of each training is to overcome the problem in the short term, but it is
expected to be able to equip the teachers so that they can be more professional in carrying out their
duties. The purpose of training is to master the abilities, skills and behaviours that support one's
activities by day. The job of being an educator is indeed complex. This is related to the relationship
of an educator to the institution where he works, fellow educators and students. A teacher is required
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to be professional, which means upholding work ethic, being creative and having good relationships
and networking. Creativity certainly starts with a problem about how to develop teaching methods so
that they are more effective and efficient. This aims to get maximum results from the students,
through the appropriate teaching and learning process.

Figure 3.2. : Structural equations 1. Self Efficacy (y) = ρyx1 + ρyx2 + ρyx3

Figure 3.4. The final result

1. Effect of x1 - Professionalism on z - Perfomace
Direct effect = 0.201
Indirect effect = 0.542 x 0.203 = 0.110
Total effect = 0.311
2. Effect of x2 - Social Network on z – Performance
Indirect effect = 0.150 x 0.203 = 0.030
3. Effect of x3 - Creativity on z – Performance
Indirect effect = 0.139 x 0.203 = 0.028
4. Effect of y - Self-Efficacy on z – Performance
Direct effect = 0.203
Performance needs to be assessed because it can be used as a guide for administrative matters
such as salaries, bonuses and other incentives, as well as for development and other strategic goals
(Aguinis, 2014). Actual performance-based performance assessment in the view of researchers is
more meaningful than the performance based on employee perceptions. This is caused by the
existence of better objectivity because in the process of performance appraisal, the boss should judge
the subordinates. This performance inquiry system is the standard system to date and at the time this
research was conducted. Actual performance data became an important and meaningful thing.
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Conclusion

The factors that influence the performance based on rank are Professionalism, Self Efficacy,
Social Network, and Creativity. This research shows that there is a positive and significant influence
between Professionalism and Performance. Professionalism has a direct influence (0.201) and
indirect influence on Performance (0.110) which means it can be mediated by Self Efficacy. The
Social Network variable shows an indirect effect on teacher performance (0.03), which means it can
be mediated by the Self Efficacy variable. The results with other studies show that the creativity
variable has an indirect effect on teacher performance (0.028) which also means that it can be
mediated by Self Efficacy. While the Self Efficacy variable itself has a direct influence (0.203) on
teacher performance. Overall, mediation is needed for this research model for each variable. In
general, mediation is still needed for all variables studied.
The important managerial implication for this study, that although there are direct or indirect
influences, all variables contribute significantly to teacher performance. Professionalism must be
improved, feeling confident in the teacher's ability is also something that needs to be owned. As
teachers dealing with millennial, teachers must also be able to use social media and other media
devices such as the Internet to expand networking and friendship among teachers. This is important
because, in the millennial era, networking is a valuable investment. The last is creativity, which is an
important element in developing teaching methods that include good delivery techniques and
processes.
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