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من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF
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افتتاحية العدد
بسم هللا الرحمن الرحيم
بسم هللا الواحد االحد  ،الفرد الصمد ،الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ،والصالة والسالم على املعلم االول ،سيدنا
وحبيبنا وقائدنا محمد ،وعلى آله وصحبه ،ومن واالهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد،،،،،،
يسعدني أن أقدم لهذا العدد -األول من املجلد السادس .من العام  ،2019من املجلة الدولية للدراسات التربوية
والنفسية ،والذي يحوي سبعة ابحاث في مجاالت العلوم التربوية :اإلدارة التربوية ،وعلم النفس التربوي ،واملناهج وطرق التدريس،
والقياس والتقويم التربوي.
وما زلنا نسير على هذا الطريق ،الذي باركه هللا من فوق سبع سماوات،طريق الخير والعلم واملعرفة والنمو املعرفة
والنور ،ومن هنا ،اجدد الدعوة ألصحاب الهمة والعزيمة ،األكاديميين والتربويين والباحثين في العالم ،في املجاالت التربوية،
للمساهمة بنتاجهم العلمي في األعداد القادمة لهذه املجلة ،طمعا في االجر ،ودعما للبحث واملعرفة والنور ،ومساهمة في العطاء
العلمي والعملية التربوية ،مثمنين ومباركين لجهودهم الطيبة ومشاركاتهم املثمرة.
وال انس ى في مقامي هذا ،أن أتقدم بعظيم االمتنان الشكر ،لكل من ساهم بفكره وجهده في إخراج هذا العدد ،من
الباحثين ،والسادة املحكمين وهيئة التحرير ،واملنسقين ،سائلين هللا عز وجل ،أن ينفع بهم ،وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم
القيامة ،وأن ينفع بما تقدمه املجلة ،من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين في مجاالت التربية ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.

رئيس هيئة التحرير
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املخلخص:
هدف هذا البحث إلى التعرف على أثر شكل فقرات االختيار من متعدد والصواب والخطأ على معالم الفقرة والخصائص السيكومترية
لالختبار وفق نموذج ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة ،ولتحقيق هذا الهدف تم بناء شكلين الختبار في مادة الحاسب اآللي :االختيار من متعدد
ً
والصواب والخطأ ،تكون كل شكل من شكلي االختبار في صورته النهائية من ( )24فقرة ،وتم تطبيق االختبار على ( )421طالبا.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في صعوبة الفقرة بين شكلي االختبار ،إال إن النتائج كشفت وجود فروق ذات داللة
إحصائية في تمييز الفقرة لصالح اختبار الصواب والخطأ ،من ناحية أخرى أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معامل الثبات
التجريبي بين شكلي االختبار.
وتوص ي نتائج البحث بتوعية املعلمين إلى التنويع بأشكال فقرات االختبارات التي يستخدمونها بحيث تحتوي على الشكلين االختيار من متعدد
والصواب والخطأ ،واستعمال فقرات الصواب والخطأ على نطاق أوسع مما هو عليه اآلن كونها أقوى ً
تمييزا.
الكلمات املفتاحية :الخصائص السيكومترية ،شكل فقرة االختبار ،فقرة االختيار من متعدد ،فقرة الصواب والخطأ ،نظرية استجابة الفقرة.

املقدمة:

ً
يعتبر االختبار التحصيلي الذي يعده املعلم ونطلق عليه االختبار التحصيلي الصفي تمييزا له عن االختبار التحصيلي املقنن وهو من أهم
أساليب القياس التي يستخدمها املعلم في جمع املعلومات الالزمة لعملية التقويم التربوي ،حيث يبقى االختبار األنسب واألفضل ألغراض التقويم
ً
الصفي وتوفير معلومات للمعلم عن سير العملية التعليمية التعلمية ،واملعلومات التي توفرها االختبارات متنوعة وضرورية جدا وذلك من أجل اتخاذ
قرارات مختلفة تتعلق بدرجة إتقان التالميذ لوحدة دراسية معينة أو بمدى تقدم التالميذ في مقرر معين بعد فترة زمنية محددة أو ترفيع التالميذ من
صف ألخر( .أبو ناهية .)197:1994،
وأشار عالم ( )122:2014أنه يستخدم مفهوم التحصيل لإلشارة إلى درجة أو مستوى النجاح الذي يحرزه الطالب في مجال دراس ي عام أو
متخصص ،فهو يمثل اكتساب املعارف واملهارات والقدرة على استخدامها في مواقف حالية أو مستقبلية ،ويعد التحصيل هو الناتج النهائي للتعلم.
وعلى الرغم من أهمية االختبا ات في العملية التربوية ،إال ّ
إن هناك وجهات نظر مختلفة حول طبيعتها وأشكالها وطرق إجرائها ،وكذلك صلتها
ر
باألهداف التربوية وطرق تدريسها ،ولهذا فال غرابة أن تولي املؤسسات التربوية عناية خاصة باالختبارات التحصيلية ،حتى أصبحت االختبارات تحتل
املكانة األولى في املدارس والجامعات.
قياسا ً
يهتم القائمون ببناء االختبارات واملقاييس بكتابة أو انتقاء مفردات عالية الجودة لقياس السمات اإلنسانية ً
دقيقا ،لذلك يراعون كثيراً
من الشروط في تكوين هذه املفردات وصياغتها والتحقق باألساليب املنطقية وأحكام الخبراء من صدق محتوى كل مفردة على حدة وكذلك صدق
محتوى االختبار ككل ،غير أنه مهما بلغت دقة هذه األساليب واألحكام فإنها ال تغني عن التجريب امليداني لالختبار وتحليل درجات مفرداته باستخدام
األساليب اإلحصائية وتحديد العالقة بين ما تقيسه املفردات وبين استجابات األفراد لها (عالم.)267:2011،
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أن التعرف على األسئلة املوضوعية املختلفة يتيح للطالب واملعلم وواضعي األسئلة ببنوك األسئلة فرصة األلفة بتلك األنواع والتدريب على
إعداد نماذج أخرى على شاكلتها والتعرف على املواصفات الفنية املطلوبة في كل نوع على حدة’ حتى يتمكن من عمل مخزن أسئلة جيد الصياغة
(سليمان.)245:2010،
وذكر النبهان ( ) 85:2013أن الخطأ والصواب ما هي إال حالة خاصة من فقرات االختيار من متعدد.
ً
وانتشارا كبيرين ملا تتمتع به من مستوى مرتفع من املوثوقية والبعد عن التحيز في إعطاء الدرجات،
واكتسبت االختبارات املوضوعية شهرة
ورغم ذلك نجدها تواجه بالنقد في بعض الحاالت ،كما تقابل بالتأييد واالستحسان في حاالت أخرى (عمر ،وفخرو ،والسبيعي ،وتركي)379:2010،
وأشار عودة (ً )164:2010
أيضا أن ل كل نوع من أنواع الفقرات جوانب ضعف أو عيوب تحد أو ال تشجع من استعمال هذه الفقرات في
مواقف معينة وجوانب قوة ومزايا ربما تشجع على استعمالها في مواقف أخرى ،ولذلك فإن القرار بشأن نوع من أنواع الفقرات في فئة معينة وتفضيله
على نوع آخر من نفس الفئة أو فئة أخرى يتطلب من املعلم إجراء موازنة بين جوانب الضعف والقوة في ضوء الغرض من التقويم والزمن املتوفر
لإلجابة.
ُ
وتعد نظرية استجابة املفردة من النظريات السيكومترية املعاصرة التي اتضحت فائدتها في التغلب على الكثير من مشكالت القياس التي
عجزت النظرية الكالسيكية عن مواجهتها ،فهذه النظرية تحاول نمذجة العالقة القائمة بين مستوى سمة معينة لدى الفرد التي يقيسها اختبار معين
واستجابته ملفردة من مفردات االختبار (عالم.)53:2005،
ً
فقد أشار (عالونة )2016 ،أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في معامالت ثبات االختبار التحصيلي تعزى ملتغير شكل الفقرة لصالح اختبار
االختيار من متعدد ،كما تبين على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار تعزى ملتغيرات شكل
الفقرة ،وتوص ي هذه الدراسة إلى إجراء دراسة مماثلة لها باستخدام نظرية القياس الحديثة.
وأشارت (الذنيبات )2013 ،أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين اختبار االختيار من متعدد واختبار الصواب والخطأ يعزى للثبات
والصدق والتمييز بينما يوجد فروقا ذات داللة إحصائية بين االختيار من متعدد والصواب والخطأ يعزى ملعامل الصعوبة وذلك لصالح اختبار الصواب
والخطأ ،وقد أوصت هذه الدراسة إجراء دراسات تقارن بين الخصائص السيكومترية لالختبارات املوضوعية وفق النموذج الثنائي لنظرية استجابة
الفقرة.
وقد أظهرت نتائج دراسة قام بها أبو جراد ( )2012أن معامالت ثبات تقديرات الصعوبة للفقرات واألفراد في اختبار التكميل أعلى منها الختبار
االختيار من متعدد.
وقد أجرى موباليغ وباراتي ) (Mobalegh&Barati,2012دراسة تبين التحليالت الكمية لنتائج االختبارات أن االختبارات بأشكاله املختلفة
ً
لم تختلف اختالفا كبيرا في معامل الثبات.
وقد أظهرت نتائج دراسة تاسديمير) (Tasdemir,2010أن اختبارات الصواب والخطأ ليست أسهل من االختيار من املتعدد وأن اختبارات
االختيار من متعدد ال تتفوق على اختبارات الصواب والخطأ في تحصيل الطالب وال يوجد فروق في معامل الصعوبة ومعامل التمييز بين االختبارين.
كما أظهرت دراسة (طعامنة )2007 ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األخطاء املعيارية في تقديرات معالم الصعوبة
للفقرات وكذلك بين معامالت ثبات األفراد تعزى لعدد البدائل.
وأظهرت دراسة (الكحلوت )2002 ،أن معاملي ثبات اختبار التكميل املحسوبين بطريقة اإلعادة وباستخدام معادلة كرونباخ ألفا أكبر من
معاملي ثبات اختبار االختيار من متعدد كما بينت النتائج أن معامالت الصعوبة الختبار االختيار من متعدد أكبر من متوسط معامالت الصعوبة الختبار
التكميل ،وأن متوسط معامالت التمييز الختبار التكميل أكبر من متوسط معامالت التمييز الختبار االختيار من متعدد.
وأشار جاد هللا ) )Gadalla,1999أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات االختبار في االختيار من متعدد وبين
عالمات االختبار ذي الفقرات القصيرة واملحددة ،حيث كان في عالمات اختبار االختيار من متعدد أعلى منه في عالمات اختبار التكميل ذي اإلجابة
القصيرة واملحددة وذلك للصفين الثاني والثالث ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصيغة الفقرات على أداء الطلبة
في الصفوف من الرابع إلى السادس.
لقد شاع استخدام شكلين من األسئلة ،االختيار من متعدد والصواب والخطأ ،ولكل من الشكلين مزايا وعيوب نتج عنها وجود جدل حول
استخدامات هذين الشكلين وأيهما أفضل ،حيث إنه من املهم عند اختيار شكل معين من األسئلة في اختبار ما األخذ بعين االعتبار بعدة عوامل أهمها
زمن وطريقة تصحيح االختبار ،ومدى مالءمة شكل األسئلة ألهداف االختبار والنتائج التعليمية التي سيقيسها االختبار ،باإلضافة إلى مدى تمتع أي من
الشكلين بخصائص سيكومترية أفضل ،وقد أشارت نتائج الدراسات التي أجريت للمقارنة بين أشكال الفقرة من حيث خصائصهما السيكومترية إلى
اختالف في نتائجها وبين أشكال الفقرة التي قورنت بينها باإلضافة إلى استخدم نظرية القياس املستخدمة في الدراسة ،وقد يحدد هذا البحث الشكل
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األكثر فاعلية واألفضل واملناسب بين الشكلين من خالل الخصائص السيكومترية للفقرة ولالختبار ،وتأتي أهمية هذا البحث في املقارنة بين الخصائص
السيكومترية لفقرات االختيار من متعدد وفقرات الصواب والخطأ ً
وفقا لنموذج ثنائي املعلم حيث يوفر هذا النموذج وحدة قياس واحدة لكل من األفراد
والفقرات مما يعطي دقة أعلى في إجراء املقارنات.

مشكلة البحث وأسئلته:
يدور جدل كبير حول الكيفية التي تطور بواسطتها عملية بناء االختبارات حول االستخدام األفضل لشكل الفقرة ،أما شكل االختيار من
ً
متعدد ووجود مموهات قد تؤثر في إجابات الطالب وتشتته عن بقية الفقرات أو شكل الصواب والخطأ ،ونظرا لشيوع استخدام كل من فقرات االختيار
من متعدد وفقرات الصواب والخطأ وانتشارها في امليدان التربوي في قياس تحصيل الطالب أنهما يقدمان عمليات عقلية مختلفة.
وقد أوصت الدراسات السابقة إلى إجراء دراسة للمقارنة بين أشكال الفقرة من حيث خصائصهم السيكومترية ،والتي أشارت إلى اختالف في
نتائجها وبين أشكال الفقرة التي قورنت بينها باإلضافة إلى اختالف نظرية القياس املستخدمة في الدراسة ،وافتقرت دراسة هذين الشكلين وفق نظرية
استجابة الفقرة بنماذجها الثالثة ،ويختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة بأنه يقارن بين شكلين من أشكال الفقرة االختيار من متعدد والصواب
والخطأ ،بناء على افتراضات ونماذج وإحصائيات النظرية الحديثة في القياس والتي لم تتناولها الدراسات السابقة مع هذين الشكلين ومن هنا جاء هذا
البحث للمقارنة بين هذين الشكلين ومدى مالءمة كل منهما للغرض املنشود من استخدامهما واملساعدة في تقليص حجم االختالف والتناقض حولهما.
وقد تناول هذه البحث مقارنة الخصائص السيكومترية من الثبات التجريبي لالختبار وتحليل فقرات الشكلين على النموذج اللوجستي ثنائي املعلم
لشكلين من فقرات االختبا ر املوضوعية االختيار من متعدد وفقرات الصواب والخطأ ،وقد أجاب هذا البحث عن األسئلة التالية:
ً
إحصائيا بين املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة (االختيار من متعدد – الصواب
 .1هل يوجد فرق دال
والخطأ)؟
ً
إحصائيا بين املتوسطات الحسابية ملعلمة تمييز الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة (االختيار من متعدد – الصواب
 .2هل يوجد فرق دال
والخطأ)؟
ً
 .3هل يوجد فرق دال إحصائيا بين معامالت الثبات التجريبي يعزى الختالف شكل الفقرة (االختيار من متعدد – الصواب والخطأ)؟

أهداف البحث:

ً
يهدف هذا البحث عن الكشف عن أثر شكل فقرات االختبار في الخصائص السيكومترية وفقا لنظرية استجابة الفقرة ،لفقرات األكثر
ً
ً
واستخداما لدى الكثير من املعلمين واملعلمات في املدارس :فقرات االختيار من متعدد مع فقرات اختبار الصواب والخطأ التي تناظرها في
شيوعا
املحتوى ،وذلك باستخدام أشهر نموذج ثنائي املعلم ،والكشف عن شكل االختبار األفضل من حيث ثباته التجريبي وتمييز وصعوبة فقراته.

أهمية البحث:
.1
.2
.3
.4
.5

تأتي أهمية هذا البحث في املقا نة بين الخصائص السيكومترية لفقرات االختيار من متعدد وفقرات الصواب والخطأ ً
وفقا لنموذج ثنائي املعلم.
ر
ً
الكشف عن إمكانية املفاضلة بين شكلين من االختبارات يعدان من أكثر االختبارات استعماال واختيار األفضل منهما.
اإلسهام في تحسين العملية التعليمية ،فنتائج هذا البحث ستمكن الباحث من أن يوص ي باستخدام الشكل املناسب من الفقرات في االختبارات.
اختالف نتائج الدراسات السابقة من حيث إمكانية تفوق أي شكل من أشكال الفقرة ،وكذلك توصياتها على إجراء املقارنة بين أشكال الفقرة
ً
ً
وفقا لنظرية استجابة الفقرة فكان ذلك باعثا على إجراء هذا البحث.
ً
منطلقا إلجراء املزيد من الدراسات للمقارنة بين أشكال أخرى من االختبارات ومالحظة أثرها على الخصائص
قد تشكل نتائج هذا البحث
السيكومترية لالختبار.

مصطخلحات البحث:
الخصائص السيكومترية :هي الخصائص املرتبطة بذات االختبار ،والتي يمكن التعبير عنها بدالالت رقمية ،سواء تلك الخصائص املتعلقة بفقرات
االختبار (الصعوبة ،التمييز ،التخمين) أو تلك الخصائص املتعلقة بالدرجة الكلية لالختبار (الثبات ،الصدق)(الزهراني ، )205:2010،ويقصد
بالخصائص السيكومترية حسب نظرية االستجابة الفقرة :معلم الصعوبة ،ومعلم التمييز ،ومعلم التخمين للفقرة.
ً
إجرائيا :عرض معامالت تمييز وصعوبة الفقرات وفق نظرية استجابة الفقرة.
ويعرف
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ً
مسبقا ،وذلك
االختبارات  :Testsوسيلة منظمة لتقويم قدرات الطالب ولتحديد مستوى تحصيل املعلومات واملهارات عندهم في مادة دراسية تعلموها
من خالل إجابتهم على مجموعة من الفقرات التي تمثل محتوى مادة دراسية( .دعمس)65:2008،
ويعرف إجر ً
ائيا :بأنه مجموعة من الفقرات املوضوعة لقياس التحصيل في مادة الحاسب وتقنية املعلومات 1للصف األول ثانوي ،والذي يتكون من ()24
فقرة في صورته النهائية.
االختيار من متعدد :يتألف سؤال االختيار من متعدد من متن السؤال يحدد فيه املعلم املشكلة التي قد تصاغ في هيئة سؤال أو عبارة استفهامية أو
شكل عبارة ناقصة ،ويلي هذه املقدمة قائمة من الحلول املحتملة تسمى بدائل وأحد هذه البدائل هو اإلجابة الصحيحة أو األكثر صحة ثم يطلب من
الطالب أن يقرأ السؤال وقائمة البدائل فراءة متعمقة ثم ينتقي البديل الصحيح لكل سؤال( .مراد،وسليمان)186:2005
ويعرف إجر ً
ائيا :عدد من الفقرات املعدة لقياس التحصيل في الحاسب وتقنية املعلومات 1للصف األول ثانوي ،ويتطلب من الطالب اختيار البديل
الصحيح من بين البدائل الخاطئة.
الصواب والخطأ :هي عبارة عن جمل قابلة ألن تكون صحيحة أو غير صحيحة وعلى الطالب أن يحدد فيما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة.
(الطريري)311:1997،
ويعرف إجر ً
ائيا :عدد من الجمل الخبرية املعدة لقياس التحصيل في الحاسب وتقنية املعلومات 1للصف األول ثانوي قابلة ألن تكون صحيحة أو غير
صحيحة وعلى الطالب أن يحدد فيما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة
نظرية استجابة الفقرة :وهي مجموعة الطرق اإلحصائية التي تستخدم في حساب معالم الفقرات واألفراد الخاصة باالختبار من صعوبة وتمييز وتخمين
ودالة معلومات ،واملكونة من نماذج أحادية البعد هي( :نموذج راش أحادي البارامتر ،نموذج لورد ثنائي البارامتر ،نموذج بيرنيوم ثالثي البارامتر).
(زكري( )14:2008،زكري)14:1429،
ويعرف إجر ً
ائيا :هو استخدام أسس نظرية استجابة الفقرة في حساب معامالت الفقرة (الصعوبة والتمييز) وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم والثبات
التجريبي لالختبار.
النموذج اللوجستي ثنائي املعلم  :Two Parameters Logistic Modelويسمى بنموذج" لورد" وفيه يتم إضافة معلم تمييز الفقرة ) (aiإضافة إلى
معلم صعوبة الفقرة ) (biفي نموذج أحادي املعلم لكل فقرة ،كما يفترض هذا النموذج انعدام التخمين )( .(ciزكري.)50:2008،
ويعرف إجر ً
ائيا :هو حساب معالم الفقرة (الصعوبة والتمييز) وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم أحد نماذج نظرية استجابة الفقرة.

حدود البحث:
الحدود املكانية :تم تطبيق أداة البحث في املدارس الثانوية في مدينة تبوك.
الحدود الزمانية :تم تطبيق أداة البحث في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 1439-1438هـ.
الحدود الديموغرافية:
تم تطبيق أداة البحث على طالب الصف األول ثانوي ،في مادة الحاسب وتقنية املعلومات 1الوحدة الثانية (برامج إدارة املواقع على اإلنترنت) "الجزء
النظري".

منهجية البحث وإجراءاته:
منهجية البحث:
ً
استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي ،وطبقت أدوات البحث وفقا لتصميم القياسات املتكررة ويعد هذا التصميم أقوى من تصميم
املجموعات العشوائية الذي اعتمدته معظم الدراسات السابقة( .أبو جراد)390:2012،
مجتمع البحث:
طالب الصف األول ثانوي باملدارس الحكومية بمدينة تبوك للعام الدراس ي 1439-1438هــ ،الفصل الدراس ي األول ،وبعد الرجوع للسجالت
والتقارير الرسمية إلدارة التخطيط والتطوير باإلدارة العامة لتعليم بمنطقة تبوك تبين لنا أن عدد طالب أول ثانوي باملدارس الحكومية بمدينة تبوك
(ً )3268
طالبا بتاريخ 1439/4/2هـ والذي يمثل هذا العدد حجم مجتمع البحث.
عينة البحث:
تم أخذ عينة البحث من مجتمع البحث باستخدام العينة العشوائية العنقودية من املدارس التي داخل نطاق مدينة تبوك ،وبلغ عدد أفراد
العينة (ً )421
طالبا.
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حيث اشتملت عينة البحث ما هو موضح في جدول رقم (:)1
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة البحث من حيث املدارس وعدد الشعب والطالب
م
1
2
3
4
5

اسم املدرسة
ثانوية تبوك
ثانوية ابن حزم
ثانوية أسامة بن زيد
ثانوية مجمع األمير فهد
ثانوية يوسف القاض ي
املجموع

عدد الشعب
3
2
5
2
2
14

عدد الطالب
77
65
159
61
59
421

أرقام الطالب
176 - 100
241 – 177
400 – 242
461 – 401
520 – 462
520 - 100

النسبة من العينة الكلية
%18.29
%15.44
%37.77
%14.49
%14.01
%100.00

أداة البحث:
تم بناء اختبار تحصيلي في مادة (الحاسب وتقنية املعلومات للصف األول ثانوي) في الوحدة الثانية (تصميم وإدارة املواقع والشبكات
االجتماعية) من املقرر ،وتم تحديد هذه املادة ً
نظرا لتدريس الباحث هذه املادة خالل السنوات املاضية وتمكنه من املادة ومحتوى مفرداتها ،وتكون
االختبار من شكلين :األول شكل اختيار من متعدد من أربعة بدائل والثاني من نوع الصواب والخطأ ،حيث تساوى الشكالن بعدد الفقرات واملتن ،وقد تم
بناء هذا االختبار ً
بناء على الخطوات املتبعة في بناء مثل هذه االختبارات وهي:
تحديد الغرض من االختبار:
تم بناء االختبار على أساس أنه اختبار تحصيلي في صورتين (االختيار من متعدد) و(الصواب والخطأ) لتقييم طلبة الصف األول ثانوي في
منهج الحاسب وتقنية املعلومات كاختبار فترة أولى.
تحليل محتوى املادة:
تم تحليل محتوى مادة الحاسب وتقنية املعلومات للصف األول الثانوي في الوحدة الثانية (تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية)،
ً
ً
تعليميا
وتم صياغة األهداف السلوكية لكل موضوع في الوحدة حسب عناصر املحتوى ومستويات نواتج التعلم املعرفية ،حيث تم صياغة ( )24هدفا
ً
سلوكيا والتي يفترض تحققها عند انتهاء الطالب من دراسة الوحدة.
بناء جدول املواصفات:
ً
تم بناء جدول املواصفات بتوزيع األهمية النسبية لكل موضوع في الوحدة التي تم فيها االختبار اعتمادا على عدد األهداف التي يلزم املعلم
شرحها لكل موضوع.
بناء الفقرات:
ً
تم صياغة بناء الفقرات على شكل اختبار اختيار من متعدد (أربع بدائل) وبناء على هذا الشكل تم بناء شكل اختبار الصواب والخطأ وذلك
ً
بحذف البدائل ووضع بديل صحيح أو خاطئ وإعادة صياغة الفقرة على شكل جملة خبرية سليمة من األخطاء ،وبهذا يكون
مساويا للشكل األول من
حيث عدد الفقرات ،وقد بلغ عدد الفقرات في صورتها األولية ( )34فقرة لقياس أهداف املحتوى ،وقد ُر ِعيت اإلرشادات واألسس املتبعة في بناء الفقرات
في كال الشكلين.
تحكيم االختبار والتحقق من صدق املحتوى:
ولغرض تحكيم األداة والتحقق من صدق املحتوى ،تم تزويد كل محكم بفقرات االختبارين تتضمن أهداف املادة وأمام كل هدف الفقرة
ُ
املرتبطة بالهدف على شكلين (االختيار من متعدد والصواب والخطأ) حيث طلب منهم تحكيم الفقرات من خالل استمارة التحكيم وتحديد الفقرات غير
املناسبة وإجراء التعديالت الالزمة.
وقد تم عرض الفقرات على ( )12محكم من ذوي الخبرة )3( :متخصصين في القياس والتقويم و( )5من مشرفي املادة و( )4من معلمي املادة
ُ
من ذوي الخبرة وط ِلب منهم إبداء مالحظاتهم في الفقرات من حيث سالمتها اللغوية ودقتها في قياس األهداف التي وضعت من أجلها وفاعلية املموهات
والتأكد من صدق املحتوى لالختبار.
ومن خالل مالحظات املحكمين تم تعديل الفقرات وتحسينها وإخراجها بصورة واضحة وسليمة من األخطاء ،واعتماد الشكل النهائي لفقرات
االختبارين ،وتجهيزها لتطبيقها على العينتين االستطالعية واألساسية.
التطبيق األولي لالختبار:
بعد حصول الباحث على خطاب تسهيل املهمة تم تطبيق االختبار املكون من ( ) 34فقرة على شكلين من أشكال الفقرة :االختيار من متعدد،
والصواب والخطأ على عينة استطالعية مكونة من (ً )50
طالبا وذلك للتأكد من وضوح الفقرات وتقدير الزمن الالزم لإلجابة (حيث أنهى جميع الطلبة
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اإلجابة عن فقرات االختبار بشكليه بعد إعطائهم الوقت الكافي لإلجابة بمقدار خمس وعشرين دقيقة لشكل االختيار من متعدد ،وخمسة عشر دقيقة
لشكل الصواب والخطأ) وحساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات شكلي االختبار وكذلك لحساب معامل الثبات وذلك حسب النظرية الكالسيكية،
وتم توزيع االختبار في الشعبة الواحدة بشكليه.
تصحيح األداة املطبقة على العينة االستطالعية:
تم إعطاء لكل طالب رقم موحد بين الشكلين وتم إدخال إجابات الطالب إلى برنامج اإلكسل لكل من الشكلين ،وتم تصحيح إجابات الطالب
من خالل البحث واالستبدال من نفس برنامج (استبدال اإلجابة الصحيحة برقم ( )1واإلجابة الخاطئة بالرقم (.)0
تحليل فقرات األداة املطبقة على العينة االستطالعية:
بعد تطبيق االختبار وتصحيحه تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات شكلي االختبار من خالل برنامج البايلوج وثبات االختبار
معامل ألفا كرونباخ من خالل برنامج  SPSSوذلك حسب النظرية الكالسيكية ،ويوضح جدول رقم ( )2معامالت الصعوبة والتمييز التي حسبت
لفقرات االختيار من متعدد والصواب والخطأ:
جدول ( :)2معامالت الصعوبة والتمييزلفقرات االختيارمن متعدد والصواب والخطأ
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
املتوسط

شكل االختيار من متعدد
معامل الصعوبة
0.42
0.64
0.70
0.54
0.66
0.44
0.66
0.64
0.64
0.70
0.92
0.68
0.64
0.92
0.84
0.76
0.46
0.84
0.60
0.64
0.70
0.66
0.72
0.70
0.52
0.50
0.62
0.42
0.36
0.50
0.38
0.42
0.40
0.45
0.61

معامل التمييز
0.499
0.627
0.513
0.539
0.505
0.608
0.513
0.318
0.496
0.522
0.374
0.381
0.660
0.512
0.383
0.545
0.592
0.592
0.667
0.702
0.282
0.480
0.235
0.513
0.440
0.321
0.401
0.602
0.678
0.566
0.677
0.484
0.662
0.297
0.50
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شكل الصواب والخطأ
معامل الصعوبة
0.62
0.80
0.80
0.48
0.66
0.26
0.44
0.88
0.62
0.82
0.88
0.62
0.74
0.86
0.92
0.84
0.56
0.94
0.82
0.84
0.62
0.74
0.78
0.78
0.48
0.54
0.46
0.72
0.58
0.72
0.72
0.66
0.46
0.40
0.68

معامل التمييز
0.377
0.080
0.469
0.538
0.430
0.028
0.355
0.004
0.564
0.322
0.280
0.575
0.400
0.239
0.281
0.031
0.509
0.243
0.524
0.0650.377
0.299
0.299
0.576
0.527
0.474
0.552
0.516
0.460
0.430
0.248
0.076
0.541
0.293
0.35
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يتضح من الجدول رقم ( )2أن معامالت الصعوبة في شكل االختيار من متعدد تراوحت بين ( )0.38و ( )0.92بمتوسط حسابي قدره ()0.61
بينما تراوحت قيم معامالت التمييز في نفس الشكل بين ( )0.30و ( )0.70بمتوسط حسابي قدره (.)0.50
كم يوضح الجدول رقم ( )2أن معامالت الصعوبة في شكل الصواب والخطأ تراوحت بين ( )0.26و( )0.94بمتوسط حسابي قدره ()0.68
بينما تراوحت قيم معامالت التمييز في نفس الشكل بين( )0.06-و( )0.58بمتوسط حسابي قدره ( .) 0.35
ويذكر عوده ( )287:2010أن أي فقرة ضمن توزيع ملعامالت الصعوبة يتراوح بين ( )0.20و( )0.80بمتوسط مقداره ( )0.50يمكن أن تكون
مقبولة ،وينصح باالحتفاظ بها في ملف أو بنك الفقرات.
ن ً
وتتراوح قيمة معامل التمييز بين ( )1-و( ،)1+فإذا كانت قيمته ( )0.40أو أكبر فإن هذا يكو دليال على أن املفردة تميز بين املجموعتين بدرجة
ً
ً
جيدة ،وإذا كانت بين ( )0.40– 0.20فإن التمييز يكون ال بأس به وإذا قلت عن ( )0.20يكون التمييز ضعيفا ،وإذا كانت قيمة التمييز صفرا فإن هذا
يعني أن املفردة في غاية السهولة أو الصعوبة وينبغي حذف هذه املفردة من االختبار( .عالم)289:2011،
ومن جدولي ( )2فقد تم حذف ( )10فقرات لألسباب التالية:
 فقرة ( )2 ،32،6من شكل الصواب والخطأ النخفاض معامل التمييز لشكل ،وبالتالي تم حذفها من شكل االختيار من متعدد. فقرة ( )20،16،8لشكل الصواب والخطأ وذلك الرتفاع معامل صعوبتها وانخفاض تمييزها ،كما تم حذفها من شكل االختيار من متعدد. فقرة ( )18،15،14،11الرتفاع معامل صعوبتها في كال الشكلين.كما تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ألداة البحث ويوضح جدول رقم ( )3قيم معامالت الثبات:
جدول( :)3قيم معامالت الثبات لشكلي االختبار
شكل االختبار
االختيار من متعدد
الصواب والخطأ

قيمة معامل ألفا كرونباخ
0.86
0.78

ويتضح من جدول رقم ( )3أن معامالت الثبات لشكلي االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ بلغت ( )0.86لشكل االختيار من متعدد  ،و( )0.78
لشكل الصواب والخطأ.
إعداد الصورة النهائية لفقرات االختبار لكال الشكلين:
بعد تحليل فقرات اختبار العينة االستطالعية تم إعداد الصورة النهائية لفقرات االختبار االختيار من متعدد واختبار الصواب والخطأ بعد
تحديد الفقرات التي تم حذفها ووضع تعليمات االختبار وإخراجها بالشكل النهائي.
تطبيق االختبار بصورته النهائية:
تم تطبيق االختبار على عينة البحث وبفقرات االختبار بشكليه بصورته النهائية والبالغ عددها ( )24فقرة حيث تم اآلتي:
 .1الحصول على موافقة إدارة التعليم إلجراء البحث وتطبيق االختبار.
 .2الحصول على أعداد طالب الصف األول ثانوي في مدينة تبوك.
 .3اختيار عينة البحث.
 .4تمت زيارة املدارس التي تم تطبيق االختبار فيها لتحديد وقت االختبار والجلوس مع معلمين الصف األول ثانوي ملادة الحاسب وتقنية املعلومات
عن آلية تطبيق االختبار وإعطاء األمر للطالب باالستعداد لالختبار كمنتصف فصلي والجدية في االختبار واعتماد نتائجه كتقويم للطلبة في املادة.
 .5تم توضيح طريقة االختبار للمعلمين الذين شاركوا في تطبيق االختبار والحرص على تنظيم الطالب في كل لجنة اختبار.
 .6تم توزيع االختبار في الشعبة الواحدة بشكليه حيث بدأ صف بأسئلة االختبار من متعدد ويبدأ الصف األخر بأسئلة الصواب والخطأ وبعد االنتهاء
من إجابة هذه األسئلة أعطى الطلبة الذين بدأوا بأسئلة االختيار من متعدد أسئلة الصواب والخطأ ،وأعطى الطلبة الذين بدأوا بأسئلة الصواب
والخطأ أسئلة االختيار من متعدد ،مع الحرص الشديد على عدم الجمع بين الشكلين عند الطالب وعدم السماح له بالغش.
 .7تم جمع أوراق االختبار وإعطاء لكل طالب رقم موحد بين الشكلين وتم إدخال إجابات الطالب إلى برنامج اإلكسل ،وتم تصحيح إجابات الطالب
من خالل البحث واالستبدال من نفس برنامج (استبدال اإلجابة الصحيحة برقم ( )1واإلجابة الخاطئة بالرقم ( )0وتصديرها إلى البرامج
اإلحصائية األخرى ) (BILOGMG 3.0)،(SPSS.19وذلك لعمل التحاليل اإلحصائية املطلوبة.
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متغيرات البحث:
املتغير املستقل :شكل الفقرة في االختبار اختيار من متعدد (ذو أربع بدائل)  -اختبار الصواب والخطأ.
املتغيرات التابعة :خصائص االختبار السيكومترية واملتمثلة بمعالم الفقرة بـ :معلمة الصعوبة ومعلمة التمييز ،ومعامل الثبات التجريبي لالختبار.
األساليب اإلحصائية:
بعد إجراء تطبيق االختبارين وإدخال إجابات املفحوصين إلى البرامج اإلحصائية ومن أجل اإلجابة عن أسئلة البحث  ،فقد تم استخدام املعالجات
اإلحصائية التالية:
 .1معامل ثبات ألفا لكرونباخ.
 .2نسبة الذين أجابوا إجابة صحيحة لكل فقرة (معامل الصعوبة للنظرية التقليدية).
 .3معامل بايســيريــال (معامل التمييز للنظرية التقليدية).
 .4اختبار التحليل العاملي للتحقق من افتراض أحادية البعد واالستقالل املوضعي.
 .5مربع كاي ملطابقة الفقرات.
 .6اختبار(ت) ) Sample test paired (Tلعينتين مرتبطتين لدراسة الفروق في األوساط الحسابية ملتوسطات الخصائص السيكومترية للفقرة.
 .7معامل الصعوبة ومعامل التمييز للفقرات وثبات االختبار التجريبي وفق نظرية استجابة الفقرة .
 .8اختبار فلدت ) (Feldt & Alswalmeh testلفحص فرضية تساوي معاملي ثبات مرتبطين )(Alswalmeh&Feldt,1994:187

عرض النتائج ومناقشتها وتوصياتها:
التحقق من افتراضات نظرية استجابة الفقرة:
ً
أوال :أحادية البعد:
تم التحقق من افتراض أحادية البعد باستخدام التحليل العاملي للمكونات الرئيسية وباستخدام الرزمة اإلحصائية ) (SPSS.19لشكلي االختبار:
 .1اختبار االختيار من متعدد :يبين الجدول رقم ( )4قيم الجذر الكامن ونسبة التباين املفسر للعوامل املستخلصة.
جدول ( :)4قيم الجذر الكامن ونسبة التباين املفسر للعوامل املستخلصة ونسبة التباين التراكمية لكل عامل من العوامل في العينة الرئيسية في نموذج االختيار من متعدد
العامل

الجذر الكامن

التباين املفسر %

النسبة التراكمية للتباين %

1

5.10

21.26

21.26

2

1.81

7.52

28.78

3

1.33

5.53

34.31

4

1.24

5.18

39.49

5

1.23

5.13

44.62

6

1.20

4.99

49.61

7

1.14

4.75

54.36

يالحظ من جدول رقم ( )4أن قيمة الجذر الكامن للعامل األول ( )5.1وأنه فسر ما نسبته ( )%21.26من التباين الكلي لالختبار ،بينما كانت قيمة الجذر
الكامن للعامل الثاني ( )1.81وأنه فسر ما نسبته ( )%7.52من التباين الكلي لالختبار ،كما نالحظ أن قيمة التباين املفسر للعامل األول أكبر من ()20
بعدا ً
مما يعني أن االختبار يقيس ً
واحدا(Georgiev,2008:10) .
ويالحظ من خالل استخدام مخطط سكري ) (Scree Plotللعوامل مع الجذور الكامنة كما يظهر في الشكل رقم ( )1أن التمثيل البياني يظهر فيه
نسبيا ومتقاربة وهذا ً
نسبيا مقارنة مع العوامل األخرى التي تظهر بجذور كامنة صغيرة ً
العامل األول ينفرد بقيمة جذر كامن مرتفعة ً
ً
مؤشرا
أيضا يعتبر
على أحادية البعد.
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شكل( :)1مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل املستخلصة من التحليل العاملي الختبار االختيار من متعدد

 .2اختبار الصواب والخطأ :يبين الجدول رقم ( )5قيم الجذر الكامن ونسبة التباين املفسر للعوامل املستخلصة.
 .2جدول( :)5قيم الجذر الكامن ونسبة التباين املفسر للعوامل املستخلصة ونسبة التباين التراكمية لكل عامل من العوامل في العينة الرئيسية في نموذج الصواب
والخطأ
العامل
1
2
3
4
5
6
7

الجذر الكامن
4.92
2.46
1.25
1.19
1.13
1.12
1.07

التباين املفسر %
20.49
10.25
5.20
4.97
4.69
4.66
4.44

النسبة التراكمية للتباين %
20.49
30.73
35.93
40.90
45.59
50.25
54.68

يالحظ من جدول رقم( )5أن قيمة الجذر الكامن للعامل األول( )4.92وأنه فسر ما نسبته ( )%20.49من التباين الكلي لالختبار ،بينما كانت قيمة الجذر
الكامن للعامل الثاني ( )2.46وأنه فسر ما نسبته ( )%10.25من التباين الكلي لالختبار كما نالحظ أن قيمة التباين املفسر للعامل األول أكبر من ()20
ً
ً
مما يعني أن االختبار يقيس بعدا واحدا.
ويالحظ من خالل استخدام مخطط سكري للعوامل مع الجذور الكامنة كما يظهر في الشكل ( )2أن التمثيل البياني يظهر فيه العامل األول ينفرد بقيمة
نسبيا ومتقاربة وهذا ً
نسبيا مقارنة مع العوامل األخرى التي تظهر بجذور كامنة صغيرة ً
جذر كامن مرتفعة ً
ً
مؤشرا على أحادية البعد.
أيضا يعتبر

شكل( :)2مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل املستخلصة من التحليل العاملي الختبار الصواب والخطأ

ً
ثانيا :االستقالل املوضعي:
يتحقق هذا االفتراض إذا كانت جميع املفردات تقيس سمة كامنة أو قدرة واحدة ،فأحادية البعد تتطلب إذن وجود سمة كامنة واحدة بحيث يكون
ً
ً
جميع أزواج املفردات تحقق افتراض االستقالل ،أي أن االستقالل املوضعي يعد مؤشرا ألحادية البعد ،ونظرا لتداخل هذا االفتراض مع افتراض أحادية
البعد يمكن التحقق من مالئمة افتراض االستقالل املوضعي بتحقق افتراض أحادية البعد( .عالم)63:2005،
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ً
ثالثا :التحرر من السرعة في األداء:
تم التحقق من افتراض السرعة في األداء ،حيث أنهى جميع الطلبة اإلجابة عن فقرات االختبار بشكليه بعد إعطائهم الوقت الكافي لإلجابة
يشتك أي طالب أثناء أو
بمقدار خمس وعشرين دقيقة لشكل االختيار من متعدد ،وخمسة عشر دقيقة لشكل الصواب والخطأ ،باإلضافة إلى أنه لم
ِ
بعد تطبيق االختبار بضيق الوقت ،وأن إخفاق األفراد في اإلجابة يعود إلى انخفاض قدراتهم وليس إلى تأثير عامل السرعة في اإلجابة.
التحقق من مطابقة الفقرات:
تم استخدام برنامج ) (BILOG- MGالذي تم اعتماده في البحث في تحليل البيانات وفي تقدير معالم الفقرات واألفراد وفق طريقة
األرجحية العظمى ،بحسب النموذج ثنائي املعلمة من نماذج نظرية استجابة الفقرة.
تم فحص مطابقة البيانات من خالل استخدام اإلحصائي مربع كاي حيث أظهرت النتائج إلى أن هناك خمس فقرات من االختبار االختيار من
متعدد كانت ضعيفة املطابقة عند مستوى الداللة ( )0.05وهي ( ،)19،9،8،6،4كما أن هناك خمس فقرات من االختبار الصواب والخطأ كانت ضعيفة
املطابقة عند مستوى الداللة ( )0.05وهي ( )19،9،8،6،4ويوضح جدول رقم ( )6قيم اختبار مربع كأي للفقرات ومستوى داللتها:
جدول ( :)6قيم اختبارمربع كأي للفقرات ومستوى داللتها
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

مربع كأي
8.00
5.4
7.80
15.20
12.5
14.20
0.60
19.90
18.20
5.80
4.30
10.20
3.40
5.90
6.60
1.50
4.10
4.60
20.80
13.40
3.4
4.00
9.90
3.80

االختيار من متعدد
مستوى داللتها
0.24
0.24
0.55
0.02
0.19
0.01
0.99
0.00
0.01
0.67
0.09
0.25
0.94
0.56
0.36
0.99
0.91
0.60
0.01
0.06
0.76
0.85
0.36
0.93

الصواب والخطأ
مربع كأي
8.4
0.80
7.00
9.90
10.10
13.60
2.80
9.30
18.90
0.70
7.50
7.10
3.60
10.40
6.40
2.90
7.70
1.90
20.70
9.90
8.00
14.00
10.20
8.60

مستوى داللتها
0.08
0.94
0.43
0.02
0.11
0.00
0.73
0.03
0.00
0.97
0.28
0.31
0.83
0.11
0.17
0.72
0.36
0.76
0.01
0.27
0.33
0.08
0.18
0.38

وبعد حذف الفقرات غير املطابقة واإلبقاء على الفقرات املطابقة للنموذج أصبح عدد الفقرات لكل شكل من شكلي االختبار ( )19فقرة خضعت
للمعالجات اإلحصائية املناسبة.
مطابقة املفحوصين للنموذج اللوجستي ثنائي املعلم:
تم التحقق من مطابقة املفحوصين للنموذج اللوجستي ثنائي املعلم من خالل برنامج ) (BILOG-MGولم يتم استبعاد أي مفحوص لشكلي االختبار.
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اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
ً
السؤال األول :هل يوجد فرق دال إحصائيا بين املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة (االختيار من متعدد –
الصواب والخطأ)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تقدير معلمة الصعوبة للفقرات املطابقة للنموذج من خالل إجابات املفحوصين املطابقين للنموذج حيث تم اعتماد
نموذج ثنائي املعلم لفقرات اختبار االختيار من متعدد ،والصواب والخطأ ،ويوضح جدول رقم ( )7قيم معلمة الصعوبة والخطأ املعياري لفقرات اختبار
االختيار من متعدد والصواب والخطأ.
جدول ( :)7قيم معلمة الصعوبة لفقرات اختبار االختيار من متعدد والصواب والخطأ
م

رقم الفقرة

.1

االختيار من متعدد

الصواب والخطأ

.2

معلمة الصعوبة

الخطأ املعياري

معلمة الصعوبة

الخطأ املعياري

1
2

1
2

0.581.14-

0.11
0.13

0.271.53-

0.09
0.28

3

3

0.31-

0.16

0.29-

0.13

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22

2.731.860.320.551.080.511.801.230.280.510.840.17
0.570.07-

0.74
0.38
0.10
0.10
0.26
0.21
0.46
0.14
0.15
0.15
0.13
0.14
0.10
0.10

0.891.670.301.100.731.632.341.440.340.970.360.150.970.59-

0.27
0.30
0.09
0.15
0.18
0.41
0.54
0.19
0.13
0.18
0.12
0.11
0.15
0.08

18
19

23
24

0.12
1.14

0.14
0.23

0.06
0.84

0.13
0.22

نالحظ من خالل جدول رقم ( )7تراوحت قيم معلمة الصعوبة كالتالي:
اختبار االختيار من متعدد :تراوحت قيم معلمة الصعوبة بين  1.14و 2.73-
اختبار الصواب والخطأ :تراوحت قيم معلمة الصعوبة بين  0.84و 2.34-
َّ
ويرى بيكر ) (Baker,2001:5أن الصعوبة تتراوح درجاته من ( )∞+إلى ( ، )∞-إال أنه والعتبارات علمية عادة ما نحدد مدى القدرة (من – 3إلى .)3 +
ثم حسبت املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة لفقرات شكلي االختبار االختيار من متعدد والصواب والخطأ واستخدام اختبار (Sample
) paired T – Testلعينيتين مرتبطتين للكشف عن الفروق بين متوسطات معلمة الصعوبة ويوضح جدول ( )8نتائج هذا االختبار:
جدول ( :)8اختبار( ) Tلعينتين مرتبطتين للكشف عن الداللة اإلحصائية بين متوسطات معلمة الصعوبة لشكلي االختبار
.3
.10
.17

شكل االختبار
االختيار من
متعدد
الصواب والخطأ

.4

العدد

.11

19

.18

19

املتوسط
.5
الحسابي
0.68.12
.19

0.76-

االنحراف
.6
املعياري
0.85
.13
.20

درجات

.7

.8

الحرية
.14

قيمة (
)T

18

.15

0.537

مستوى
.9
الداللة Sig.
0.60
.16

0.76

ويتضح من جدول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05αبين متوسطات الصعوبة لشكلي االختبار.
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ً
السؤال الثاني :هل يوجد فرق دال إحصائيا بين املتوسطات الحسابية ملعلم تمييز الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة (االختيار من متعدد –
الصواب والخطأ)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تقدير معلمة التمييز للفقرات املطابقة للنموذج من خالل إجابات املفحوصين املطابقين للنموذج حيث تم اعتماد
نموذج ثنائي املعلم لفقرات اختبار االختيار من متعدد ،والصواب والخطأ ،ويوضح جدول رقم ( )9قيم معلمة التمييز والخطأ املعياري لفقرات اختبار
االختيار من متعدد والصواب والخطأ.
جدول( :)9قيم معلمة التمييز لفقرات اختبار االختيار من متعدد والصواب والخطأ
.21

م

رقم الفقرة

1
2

1
2

0.82
1.29

3
4

3
5

0.48
0.24

0.08
0.06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

0.83
0.78
0.90
0.37
0.37
0.33
0.93
0.50
0.52
0.72
0.61
0.93
1.26
0.50
0.50

0.26
0.10
0.013
0.07
0.08
0.08
0.17
0.10
0.09
0.12
0.09
0.14
0.18
0.08
0.09

.22

االختيار من متعدد

الصواب والخطأ

معلمة التمييز

الخطأ املعياري

معلمة التمييز

الخطأ املعياري

0.13
0.35

0.96
1.28

0.14
0.44

0.57
0.33

0.10
0.07

0.93
0.93
0.93
0.46
0.34
0.35
1.03
0.59
0.56
0.66
0.82
0.78
1.21
0.55
0.42

0.28
0.13
0.17
0.08
0.08
0.09
0.21
0.10
0.10
0.11
0.11
0.13
0.26
0.08
0.07

نالحظ من خالل جدول السابق تراوحت قيم معلمة التمييز كالتالي:
اختبار االختيار من متعدد :تراوحت قيم معلمة التمييز بين  0.24و 1.29
اختبار الصواب والخطأ :تراوحت قيم معلمة التمييز بين  0.33و 1.28
ويذكر بيكر) (Baker,2001:34مسميات قيم معلم التمييز للفقرة كما موضح في جدول رقم ( )10التالي :
جدول( :)10مسميات قيم معلم التمييزللفقرة
مدى القيم
صفر
0.34 – 0.01
0.64 – 0.35
1.34 – 0.65
1.69 – 1.35
 1.7فأكثر
 +ما ال نهاية

املسمى اللفظي
غير مميز
ً
منخفض جدا
منخفض
متوسط
مرتفع
ً
مرتفع جدا
تام

ثم حسبت املتوسطات الحسابية ملعلم تمييز الفقرة لفقرات شكلي االختبار االختيار من متعدد والصواب والخطأ واستخدام اختبار (Sample paired
) T Testلعينيتين مرتبطتين للكشف عن الفروق بين معامالت التمييز ويوضح جدول ( )11نتائج هذا االختبار:

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -1

12

صربي عبد العال & حممد العنزي

أثر شكل فقرة االختيار من متعدد والصواب واخلطأ على اخلصائص السيكومرتية ...

جدول ( :)11اختبار( )Tلعينتين مرتبطتين للكشف عن الداللة اإلحصائية بين متوسطات معلم التمييزلشكلي االختبار
شكل

.23
االختبار
االختيار
.30
من متعدد
الصواب
.37
والخطأ

.24

العدد

.31

19

.38

19

املتوسط
.25
الحسابي
0.68
.32

.26

االنحراف
املعياري

.33

0.30

.40

0.29

درجات

.27

.28

الحرية
.34

قيمة
()T

18

-

.35

مستوى
.29
الداللة Sig.
0.04
.36

2.13
.39

0.72

ويتضح من جدول رقم ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05αبين متوسطات معلمة التمييز لشكلي االختبار وذلك
لصالح اختبار الصواب والخطأ.
ً
السؤال الثالث :هل يوجد فرق دال إحصائيا بين معامل الثبات التجريبي يعزى الختالف شكل الفقرة (االختيار من متعدد – الصواب والخطأ)؟
تم حساب معامالت الثبات التجريبي لكل من االختبار االختيار من متعدد واختبار الصواب والخطأ والتي بلغت ( )0.87( ،)0.86على التوالي
وملعرفة الداللة اإلحصائية للفروق بين معامالت الثبات التجريبي لكل الشكلين فقد تم استخدام الصورة املعدلة الختبار فلدت ) (Feldt testلفحص
فرضية تساوي معاملي ثبات مرتبطين ) (Alswalmeh&Feldt,1994:187ويستعمل في هذه الصورة اإلحصائي املعطى في القانون التالي:

= معامل ثبات األكبر.
= معامل ثبات األقل.
حيث أن :
وتقوم هذه الصورة على كون التوزيع العيني لالختبار اإلحصائي فلدت يقترب من التوزيع الفائي ) (Fبدرجات حرية خاصة تقدر بحجم العينة.
=1.08

1 – 0.86
1 – 0.87

=T

نالحظ أن قيمة االختبار اإلحصائي فلدت القيمة املحسوبة تساوي ( )1.08وبدرجة حرية عدد العينة ( )421فإن القيمة الحرجة من جدول ) (Fتساوي
(( )1.22الكيالني والشريفين )498:2014،ونالحظ أن القيمة املحسوبة أقل من القيمة الحرجة عند مستوى الداللة ( )0.05αوبالتالي ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين معامالت الثبات التجريبي لشكلي االختبار
مناقشة النتائج وتفسيرها:
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
نص السؤال األول :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية ملعلمة صعوبة الفقرة تعزى الختالف شكل الفقرة (االختيار من
متعدد–الصواب والخطأ)؟
ً
أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال األول أن الفروق في الوسط الحسابي ملعلمة الصعوبة كانت غير دالة إحصائيا وعلى مستوى داللة
( )0.05αأي أن معامالت الصعوبة ال تتأثر بشكل الفقرة ،واتفقت هذه النتائج مع دراسة (عالونة )2016،في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات الصعوبة لشكلي االختبار.
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
نص السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية ملعلمة التمييز الفقرة تعزى الختالف شكل (االختيار من
متعدد–الصواب والخطأ)؟
ً
أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني أن الفروق في الوسط الحسابي ملعلمة التمييز كانت دالة إحصائيا وعلى مستوى داللة ()0.05α
وكانت لصالح الصواب والخطأ ،أي أن معامالت التمييز تتأثر بشكل الفقرة ،واختلفت هذه النتائج مع دراسة (عالونة )2016،والذي قد يعود هذا
االختالف إلى استخدامه عينات مستقلة في دراسته.
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
نص السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت الثبات التجريبي يعزى الختالف (االختيار من متعدد –الصواب والخطأ)؟
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ً
أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث أن الفروق بين معامالت الثبات التجريبي لشكل الفقرة كانت غير دالة إحصائيا وعلى مستوى داللة
( )0.05αأي أن معامالت الثبات التجريبي ال تتأثر بشكل الفقرة ،واختلفت هذه النتائج مع دراسة (عالونة )2016،والذي قد يعود هذا االختالف إلى
استخدمه عينات مستقلة في دراسته.

التوصيات:
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فيمكن التوصية بما يلي:
 .1توعية املعلمين إلى التنويع بأنواع االختبارات التي يستخدمونها بحيث تحتوي على النوعين االختيار من متعدد والصواب والخطأ.
ً
 .2استعمال فقرات الصواب والخطأ على نطاق أوسع مما هو عليه اآلن كونها أقوى تمييزا.

املقترحات:
 .1إجراء املزيد من الدراسات حول أثر شكل الفقرة في بناء االختبارات في مباحث أخرى غير الحاسب وعلى مستويات مختلفة من الصفوف
والتحقق من نتائج هذه الدراسة.
 .2إجراء دراسات تقارن الخصائص السيكومترية بين شكل فقرة االختيار من متعدد والصواب والخطأ وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلم.
 .3إجراء دراسات على أشكال مختلفة لالختبارات املوضوعية.
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Abstract:

This study aimed on recognizable the effect items format of multiple choice and true-false on
psychometrics properties according two-parameter logistic model of the (IRT), two format of computer test have
been created: multiple choice and True-false, In its final format consisted of (24) items. The test has been applied
on (421) students. The results showed no statistically significant differences in the item difficulty between the test
formats, however he results revealed statistically significant differences in the item discrimination were in favor of
True- false test. On the other hand, the results showed no statistically significant differences in the empirical
reliability between test formats. The results of the research recommend educating teachers to the types of tests they
use so that the two types contain multiple choice, right and wrong, and use the right and wrong paragraphs on a
wider scale than it is now being more discrimination.
Keywords: Psychometrics Properties, Format Of Test item, Multiple Choice Item, True-False Item, Item Response
Theory (IRT)
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أثربرنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير
1
اإلبداعي لدى تالميذهن
عيدة منيزل حريث الرويلي
أستاذ مشارك في أساليب وطرق تدريس الرياضيات -كلية التربية -جامعة الجوف -اململكة العربية السعودية
e.m.n3434@gmail.com

املخلخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذهن،
ً
والبالغ عددهن( )122معلمة ،اختيرت العينة قصديا وتكونت من( )74معلمة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي (2019/2018م) ،ولتحقيق
ّ
أهداف الدراسة تم تطوير أداة دراسة وهو مقياس مهارات التفكير االبداعي تكون من( )48فقرة موزعة على خمسة محاور ،بينت النتائج تفوق أفراد
املجموعة التجريبية في مهارات التفكير االبداعي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير املؤهل العلمي ولصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي
(دراسات عليا) .ووجود فروق ذات داللة إحصائية وحسب متغير الخبرة ولصالح تقديرات ذوي الخبرة (أكثر من  10سنوات) .ووجود فروق ذات داللة
إحصائية حسب متغير التخصص ولصالح تقديرات ذوي التخصص (تربية طفل) .وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على توظيف إستراتيجية التعلم
باللعب وبث ثقافة اإلبداع وذلك بتوظيف مهارات التفكير اإلبداعي من خالل املمارسات التربوية التي تمارسها املعلمات في املواقف الصفية.
الكلمات املفتاحية :برنامج تدريبي ،رياض األطفال ،مهارات التفكير اإلبداعي .

املقدمة:
تعتبر مدارس رياض األطفال من املؤسسات التعليمية الحديثة ذات األهداف التربوية الهادفة والتي تتميز بدورها املساند لدور األسرة التربوي،
والذي ينعكس على العملية التربوية التعليمية التعلمية وذات القاعدة والتي تسعى إلى تحقيق أهداف املراحل التعليمية ( اإلبتدائية واملتوسطة
ً
والثانوية) ،كونها تضم أطفاال في مراحل عمرية مبكرة ،وحظيت بقسط وافر من اهتمامات املفكرين والفالسفة وعلماء النفس واملربين والباحثين ،الذين
أكدوا على أهمية هذه املرحلة باعتبارها مرحلة نمو تكويني تتحدد فيها دعائم وأسس شخصية الفرد ،وخصائصه األنفعالية واإلجتماعية واملعرفية
والجسمية والحركية والعقلية واللغوية والخلقية.
ً
ً
إن االهتمام بمرحلة رياض األطفال ُيعد واحدا من األمور التي يستدل بها على تبلور الوعي املجتمعي ورقي ثقافته ،وتسعى إلى تأهيل الطفل تأهيال
ً
سليما لاللتحاق باملراحل التعليمية األخرى وذلك حتى ال يشعر باالنتقال املفاجئ من البيت إلى املدرسة ،وأنهم في هذه املرحلة بحاجة إلى التشجيع
املستمر من معلمات رياض األطفال من أجل تنمية حب العمل لديهم ،وغرس روح التعاون ،واملشاركة اإليجابية ،واالعتماد على النفس والثقة فيها،
واكتساب الكثير من املهارات اللغوية واالجتماعية ،وتكوين االتجاهات اإليجابية تجاه العملية التعليمية وألجل ذلك ينبغي االهتمام بمعلمات رياض
األطفال والتركيز الجيد في تأهيلهن األكاديمي واملنهي قبال وفي أثنائه (.)Mackes, 2004, 45
ً
دور أساس في تنشئة
وتحظى هذه املرحلة حاليا
باهتمام وعناية من اململكة العربية السعودية ضمن رؤية ( )2030ملا لهذه املرحلة العمرية من ٍ
ٍ
الفرد وبناء شخصيته من مختلف جوانبها ،ويتجلى هذا االهتمام بعناية األنظمة التربوية على إنشاء املؤسسات املتخصصة ،وإيجاد األبنية املالئمة،
وتجهيزها بالوسائل واألدوات املناسبة واملناهج املطلوبة.
ً
ً
وتقوم املؤسسات التربوية واإلجتماعية على تأهيل الطفل تأهيال سليما لدخول املرحلة األساسية؛ وذلك لكي ال يشعر باالنتقال املفاجئ من
البيت إلى املدرسة ،تاركة له الحرية التامة ملمارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وإمكاناته ،وبذلك فهي تساعده على أن يكتسب خبرات جديدة.

1تم دعم هذا املشروع من قبل جامعة الجوف تحت مشروع بحثي رقم 39/461
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ويعد اللعب إستعداد فطري حياتي عند الطفل وهو من الضروريات الحياتية امللحة وال بد من اإلشراف والتوجيه ،ويعتبر اللعب في مرحلة
ً
ً
الطفولة شرطا أساسيا لتنمية قدراته العقلية والجسمية ويعمل على نموه اإلجتماعي والوجداني ،وعن طريق اللعب يكتشف الطفل أشياء جديدة غير
ً
مألوفة من قبل ،وينمو لديه دافع حب اإلستطالع فضال عن إعداده للحياة املستقبلية (القزاز.)2005 ،
وتعتبر من املرحل الحياتية الحاسمة في حياة األطفال ذات الخصوبة لدراسة اإلبداع والتدريب عليه لتؤسس للمراحل التي تليها ،وإن
اإلبداع إذا لم يشجع في مرحلة الطفولة فإن تشجيعه بعد ذلك ال جدوى منه ،كما يؤكد على ذلك كل من "تورانس" و "غوران" (Torrance
) & Goranأن السنوات التي تسبق سن املدرسة( )6- 4من العمر هي سنوات اإلبداع ،وأنه حين يدخل الطفل املدرسة االبتدائية فإن اإلبداع
ال ينمو بتلك الدرجة التي كان عليها في سنوات ما قبل املدرسة ،ويوصيان األهل واملعلمين بضرورة استثمار السنوات املبكرة من عمر الطفل
ً
ومساعدته على أن يكون مبدعا (الحسين.)2002 ،
ويساعد اللعب الطفل على إد اك العـالم الـذي يعـيش فيه؛ ليتمكن من القيام بحاجاته بالقدر الذي يسمح بـه عمره؛ حيث إن اللعب ّ
يحفز
ر
ً
الرغبات الطبيعية الكتشـاف العالم املادي؛ ممـا يجعـل اللعـب نشـاطا يشـبع الحاجـات الطبيعيـة لكـل طفـل كاإلمسـاك باألشـياء ،وملسـها ،وفكها ،وتركيبها،
ً
وتصنيفها ،ومقارنتها ،وبذلك يصـبح اللعب في النهاية معبرا عن العمليات العقلية املتطـورة ،والتي تعكس بدورها التطـور النمـائي ،واالنفعـالي لكـل طفل
(عبد الهادي .(2006 ،ولـذا فـإن اللعـب يستخدم كأداة لتطوير مهارات التفكير ،وتعلـم املعرفـة ،واكتساب املهارات بمختلـف أنواعهـا الفكريـة ،واليدويـة
) .(Schmidt, 2002من هنا برزت مشكلة هذه الدراسة والتي هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على
توظيفهن مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذهن.

مشكلة الدراسة:
برزت مشكلة الدراسة نتيجة لرصد الباحثة بوجود تفاوت واضح في مستوى التركيز على تطوير التفكير بشكل عام ،وعلى مهارات التفكير
اإلبداعي واالستفادة منه في توظيف مهارات اللعب لدى طالب الروضة وتدريبهم على اكتساب املهارات األدائية وتحقيق الذات ،وتحقيق مستوى معين
من التحصيل؛ ويفتقدون لتوظيف الطرائق واألساليب الحديثة في التعلم وتنمية تفكيرهم العلمي ،باعتبار أن مرحلة الطفولة من املراحل الهامة في
تكوين شخصيته ،ففيها تتشكل سمات الشخصية وتتكون امليول واالتجاهات ،وتكتسب القدرات واملهارات واملعارف ،وفيها يتحدد مسار نمو الطفل
ً
ً
ً
ً
ً
جسديا وعقليا واجتماعيا ووجدانيا طبقا ملا توفره البيئة املحيطة بعناصرها الثقافية واالجتماعية والتربوية ،بحيث يتاح لهذا النمو أن يفصح عن
نفسه ويحقق ذاته ويصل إلى أقص ى غاياته .ونجد أن بستالوزي أهتم بالتعليم املبكر (مردان.)67 ، 2004 ،وتأثر به فرويل في اوائل القرن التاسع عشر
إذ ركزعلى اللعب واأللعاب في تعليم رياض أطفال ،وتؤكد الباحثة أن مرحلة رياض األطفال من املراحل الحساسة إذ تعمل على تنمية حواس الطفل
وقدراته وميوله واتجاهاته ،وتسهم في تنمية مهارات التفكير لديه من خالل االهتمام بحواسه وقدراته العقلية والتي يمكن عن طريقها التفاعل مع بيئته
املحلية في منزله وحيه .وقد أكدت العديد من الدراسات على تنمية جوانب نمو الطفل ودراسة (صالح ،)2000 ،ودراسة (الهولي وجوهر ،(2003 ،و(
الخليلي ،)2005 ،و( الجابري ،)2006،و( األمعري والخميس ي .) 2011 ،وعلى الرغم من التطورات التي شهدتها اململكة العربية السعودية في مجال
التعليم ما قبل املدرسة أو ما يعرف برياض األطفال ما زال يعاني من وجود مؤسسات تعليمية متباينة وغير متجانسة في معظم الجوانب كالبيئة التحتية
ً
ً
واملكونات املادية واإلدارية والتعليمية والصحية ،علما أن األطفال كثيرا ما يخبروننا بما يفكرون فيه وما يشعرون به من خالل لعبهم التمثيلي الحر،
ً
واستعمالهم للدمى واملكعبات واأللوان والصلصال ،ويعتبر اللعب وسيطا تربويا يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها املختلفة؛
ً ّ ً
فعاال في تنظيم التعلم ،لذا ارتأت الباحثة إجراء هذه
وهكذا فإن األلعاب التعليمية متى ما أحسن تخطيطها وتنظيمها واإلشراف عليها تؤدي دورا
الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذهن.
ولهذا أجابت الدراسة الحالية عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذهن؟.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطات تقديرات معلمات املجموعة التجريبية في التطبيق
البعدي على مستويات توظيف مهارات التفكير اإلبداعي تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي ،والخبرة ،والتخصص؟.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس ي إلى التعرف على توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلمات رياض األطفال .كما سعت الدراسة إلى تحقيق
األهداف اآلتية:
 التعرف إلى أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،املرونة ،األصالة،
التفاصيل ،حساسية املشكالت) لدى أطفال الروضة في املدارس.
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 الكشف عن اختالف توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلمات الروضة تعزى لعدة متغيرات ( املؤهل العلمي ،الخبرة ،التخصص).

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى الدور الفاعل والذي تقوم به معلمات رياض األطفال في تنمية القدرات العقلية واإلدراكية ألطفال الروضة ،وذلك من
خالل تعزيز املنظومة القيمية ( امليول واالتجاهات) وتدريبهم على ممارسة النشاط الذاتي واللعب الحر بتوجيه وإشراف تربوي منظم .لذلك تتحدد
أهمية هذه الدراسة من خالل الجوانب اآلتية:
ً
 تبرز أهمية الدراسة مقترنة بإستراتيجية اللعب والتي تأخذ مكان الصدارة في األبحاث التربوية حديثا والتي أطلق عليها بقرن املبدعين ،وأصبح
حديث املجتمعات اإلنسانية في استثمار مهارات التفكير اإلبداعي وذلك لتحقيق التعلم األفضل.
 تبرز أهمية الدراسة كونها تخص املعلمات اللواتي ّ
يدرسن طالب مرحلة رياض األطفال في توظيف مهارات التفكير األبداعي أثناء الحصص
الدراسية.
 توجيه القائمين في إدارة التعليم في اململكة العربية السعودية وضمن رؤية (  ) 2030والتي تؤسس ملرحلة جديدة في تعليم األطفال في هذه
املرحلة من عمر الطالب.
 تشجيع املعلمات في هذه املرحلة في تبادل زيارات األقران لرصد مواطن القوى لدى املتخصصات في تعليم أطفال الرياض.
 العمل بما تتوصل اليه الدراسة من استنتاجات وتوصيات ً
بناء على نتائج الدراسة والتي قد تساهم في تطوير مهارات األطفال وامتالكهم ملهارات
التفكير اإلبداعي لدى طفل الروضة.

حدود الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدراسة بمجموعة من املحددات ،وهي:
 الحد البشري واملكاني :تم تطبيق هذه الدراسة على املعلمات في مرحلة رياض األطفال والتابعة إلدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات في
اململكة العربية السعودية.
 الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي (1440/1439ه).
 الحد املوضوعي ( اإلجرائي ) :اقتصرت نتائج الدراسة على صدق وثبات أداة القياس املستخدمة في الدراسة والتي قامت الباحثة بإعدادها
وتطويرها ،وتمثلت بأداة تكونت من ( )48فقرة موزعة على خمسة محاور في ضوء متغيرات الدراسة ( كاملؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة،
والتخصص).

التعريفات اإلجرائية ملصطخلحات الدراسة:
تضمنت الدراسة عدة تعاريف؛ وجاء هذه التعريفات:
ً
ً
اللعب :لغة جاء في لسان العرب البن منظور :اللعب ضد الجد ،و يقال لكل من عمل عمال ال يجدي عليه نفعا :إنما أنت العب ،و يقال :رجل لعبة أي
كثير اللعب ،و الشطرنج لعبة ،و كل ملعوب به فهو لعبة ألنه اسم.
ً
إصطالحا هو استغالل للطاقة الحركية والذهنية في آن واحد عبر نشاط  ،إما أن يكون موجها أو غير موجه  ،يقوم به األطفال لتحقيق املتعة والتسلية
بطريقة مباشرة (كاأللعاب الحركية ،ومجسمات الدمى ،وألعاب الذكاء ،ولعب األدوار)( .الخفاف ،2010 ،ص.)500_450
املهارةّ :
يعرفها كوتريل ) ) Cottrell ,1999,21بأنها القدرة على األداء والتعلم الجيد وقتما نريد .واملهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط
ما تدعمه التغذية الراجعة .وكل مهارة من املهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها ،والقصور في أي من املهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء
ً
الكلي .ويستخلص (عبد الشافى رحاب1997 ،م  ،ص ) 213تعريفا للمهارة بأنها " ش يء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى املتعلم عن طريق املحاكاة
والتدريب ،وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع املادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعلمها".
مهارات التفكير اإلبداعي :التفكير اإلبداعيّ :
تعرفه (قطامي )85 ،2005 ،بأنه "عملية معرفية ينشط فيها الدماغ بهدف الوصول إلى ش يء جديد ،وهذا
يتضمن جملة من املنطلقات منها :النظر إلى األشياء املألوفة بطريقة غير مألوفة ،وإنتاج أفكار جديدة وأصيلة ،ومعالجة القضايا بمرونة من خالل
ً
تقليب الفكرة إلى جميع األوجه التي تحتملها ثم تفصيلها ورفدها بمعلومات إضافية واسعة ،فضال عن إطالق األفكار املتعلقة بالفكرة الواحدة".
رياض األطفال :هي مؤسسة تربوية تستقبل األطفال من عمر( )6-4ويوزع األطفال فيها على ثالث فئات ،وتهدف املؤسسة إلى تحقيق النمو
املتكامل في جوانب شخصية الطفل املختلفة.
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ً
معلمة رياض األطفالّ :
تعرفه الباحثة إجرائيا بأنها املعلمة التي تعمل في مدارس رياض األطفال الحكومية ،تعنى بشؤون الطفل من بلوغ السنة
الرابعة من عمره وحتـى وقـت دخوله إلى املدرسة االبتدائية ،وتسعى في تدريسها لألطفال توظيف مهارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،األصالة،
املرونة ،التفاصيل ،حساسية املشكالت) داخل بيئة الروضة وتدريبهم على اكتسابها.

األدب النظري والدراسات السابقة
ً
أوال :األدب النظري
مفهوم رياض األطفالل
بالنظر إلى مدارس رياض األطفال فهي تلك املؤسسات التربوية ذات االمتداد االجتماعي ما بين املؤسسة واألهل للوقوف على احتياجات
ً
ً
الطفل ،تسعى بدورها إلى تأهيله تأهيال شامال في النواحي العقلية والجسمية والعقائدية والفكرية لتهيئته للدخول إلى املدرسة االبتدائية ،وتشعره
باألمان في االنتقال املفاجئ من البيت إلى املدرسة تاركه له الحرية الكافية في ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وإمكاناته وذلك الكتساب خبرات جديدة.
وإشباع رغباتهم وتنمية احتياجاتهم ،مما يؤثر على تكوين شخصياتهم املستقبلية ،ويؤهلهم للمرحل التالية ،حيث تعتبر تلك املرحلة القاعدة األساسية
والبنية التحتية للسلم التعليمي ،ويقاس نج احها بمدى تقدم العمل التعليمي فيها ،وتتشكل فيها نواة الشخصية في جميع جوانبها في هذه املرحلة إذا ما
أعدت الظروف والشروط الصحية والتربوية املالئمة بما يحقق أهداف هذه املرحلة التعليمية (بطاينة2006 ،م) .بينما ّ
تعرفها (قناوي وآخرون،
2005م) مرحلة رياض األطفال من الناحية اللغوية بأنها املرحلة التي ترعى الطفل من ( ) 6-3سنوات ،وتعتبر مرحلة عمرية خاصة من حيث طبيعة
ً ً
ً
التفكير ونوعه ،مما يضفي عليها طابعا خاصا مرنا لتلبي احتياجات هذه املرحلة العمرية وتشبعها لتحقق النمو الشامل املتكامل لألطفال في جميع
ً ً
ً
مراحل حياتهم ،وترتقي بنموهم إلى األفضل ،لذلك تحتاج إلى بيئة منظمة تنظيما هادفا وثريا بالخبرات من خالل ما توفره لهم من ألعاب ،وأدوات
وخاماتّ .
ويعرفه خلف (2005م) بأنها املؤسسات التربوية االجتماعية التي تستقبل األطفال من سن ( ،)6-4ومدة الدراسة فيها سنتان وتكون على
ً
ً
مرحلتين بستان وتمهيدي ،وتهدف إلى تأهيل الطفل تأهيال سليما لاللتحاق باملرحلة االبتدائية ،واكتسابه مهارات وخبرات جديدة لتترك له الحرية التامة
في ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله وإمكانياته.
أهداف رياض األطفال في اململكة العربية السعودية:
إن تحقيق رؤية (  ) 2030يتضح من خالل توفير فرص التعليم قبل االبتدائي والتوسع فيه ،وتوفير الحضانات ورياض االطفال بمدارس
ً
ً
ً
البنات وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم وتطويرها ،وتهيئة البيئة التعليمية املناسبة لهم ،وإعداد طفل متوازن علميا وخلقيا  ،قادرا على قيادة
املجتمع وتحمل املسؤولية واثق بنفسه ومواكب لعصره في ظل بيئة تعليمية آمنه .وتذكر (الصمادي ومروة )2006 ،أن أهداف مرحلة رياض األطفال في
اململكة العربية السعودية تتلخص في صيانة فطرة الطفل ،ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم و
مشابهة لجو األسرة ،تكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد املطابق للفطرة ،وتيسير امتصاص الطفل لالتجاهات اإلسالمية الصالحة من خالل
وجود قدوة محببة أمامه ونموذج يحتذى به ،ونقل الطفل بلطف من الذاتية املركزية إلى الحياة االجتماعية املشتركة مع زمالئه ،وتهيئته للحياة
املدرسية ،وتزويد الطفل بثروة من التعبيرات الصحيحة واملعلومات املناسبة لسنه واملتصلة بما يحيط به ،تدريبه على املهارات الحركية ،والتركيز على
الحواس وتدريبه على حسن استخدامها ،وتشجيع نشاطه اإلبداعي وإتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق املوجه ،وتعهد ذوقه الجمالي ،وإسعاده
وتهذيبه من غير تدليل وال إرهاق ،وعالج بوادر السلوك غير السوي لدى األطفال والتيقظ ملواجهة مشكالت الطفولة.
أهداف مدارس رياض األطفال :ذكرت (قناوي وآخرون2005 ،م) األهداف التربوية املنشودة ملرحلة رياض األطفال:
 النمو الجسمي والحركي :وفيه يزداد نمو الطفل بشكل سريع من حيث الطول والوزن ،وتتفوق اإلناث على الذكور في سرعة النمو ،وتزداد حركته
ونشاطه وميله للعب ،وتزداد قدرته في التحكم بعضالته ،ويعتمد على حواسه في استكشاف ومعرفة العالم من حوله ،كما يستخدم يديه بكفاءة
عالية ،ويتميز بطول النظر حيث يرى األشياء البعيدة بشكل أوضح من األشياء القريبة ،كما يرى األشياء الكبيرة بشكل أوضح من األشياء الصغيرة،
ً
ويركض الطفل ويمش ي ،لكن قد يخذله توازنه في بعض األحيان لضعف التناسق بين أعضائه ،كما يصعب عليه القفز بالساقين معا ،أو بساق تلو
األخرى .ويرتبط به نواحي الصحة والغذاء (كاملساعدة على التعرف على أعضاء الجسم ،وتزويده باملعارف األساسية املرتبطة بالصحة والسالمة
والوقاية من األمراض ،وإكسابهم االتجاهات اإليجابية نحو قيم النظافة والصحة والجمال ،وتزويدهم باملعلومات حول الغذاء الصحي وفوائده
وعناصره وأنواعه وأوقات تناوله واآلداب املرتبطة به ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو قيم شكر النعمة وعدم اإلفراط والتفريط ،وإكسابه املهارات
الحركية املتصلة بتحريك العضالت ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو قيم النشاط والحركة الهادفة وبداية تكوين الهواية).
 النمو االجتماعي :وفيها تزداد حدة انفعاالته وقوتها ،ويكون كثير التقلب في ردود أفعاله وانفعاالته ،ويميز أدوار أفراد أسرته ( كدور األم ،واألب ،واألخ،
ً
ّ
بشكل أكبر من السابق ويحب التحكم
ويحب السيطرة
واألخت) ،ويحاول تقليدهم في أغلب األمور ،ويميز التصرفات اإليجابية عن السلبية اجتماعيا،
ٍ
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ً
والقيادة وقد يكون أنانيا في بعض األحيان .ويرصد ذلك من خالل التواصل أسرة الطفل واألنشطة املوجهة ،وتشجيعهم على االعتماد على أنفسهم
واحترام حقوق اآلخرين ،وإشراكهم في األنشطة االجتماعية.
 النمو العقلي (املعرفي) :يتغير إدراك الطفل لألشياء من حوله من اإلدراك الكلي إلى اإلدراك الجزئي ،وتتسع آفاقه وقدراته على التفكير والتخيل وتذكر
األشياء املرتبطة باألحداث ،يمل بسرعة ويتوجه نحو التغيير؛ حيث ال ّ
واضح ويزيد
كل
لفترة
يحب التركيز على
موضوع ٍ
ٍ
واحد ٍ
طويلة ،وتزداد أسئلته بش ٍ
ٍ
ٍ
بشكل أساس ٍي على حواسه الخمسة في عملية اكتساب الخبرات واملهارات .يزداد إدراكه ملفاهيم
ملحوظ ،يعتمد
بشكل
حب االستطالع والبحث عنده
ٍ
ٍ
ٍ
الزمان ،واملكان .يمكن تدريبه على التفكير العلمي وتزويده باملعلومات املتنوعة ،وتهيئتهم للمرحلة التعليمية األخرى.
 النمو النفس ي :ويظهر ذلك من التحكم في انفعاالته وغضبه ،وتنمية انفعاالتهم ّ
السارة ،ومساعدتهم على تقدير الذات ،واحترام إمكاناتهم مهما كانت
وتشجيعهم إلنجاز األعمال ،واكتسابهم الثقة بالنفس وإشباع حاجاتهم باإلضافة إلى الحب والقبول والتقدير ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو الغير).
وتضيف خلف ( 2005م) هدفين آخرين لتلك املرحلة ،وهما:
 اكتشاف األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ليتم التعامل معهم بطريقة تساعدهم على التكيف مع املجتمع من حولهم ،وإشباع حاجاتهم
النفسية والتعليمية وتقديم الخدمات الخاصة بهم.
 اكتشاف األطفال املوهوبين ،ورعايتهم وتنمية مهاراتهم املختلفة.
األدوار املهنية ملعلمة رياض األطفال:
ً
تعتبر معلمة رياض األطفال املحور األساس ي في برنامج التعليم في هذه املرحلة ،حيث تتطلب أن تلعب أدوارا مختلفة في تحقيق النتاجات
التربوية الخاصة لهذه املرحلة ،فال تستطيع الروضة املزودة بأحدث وسائل التعليم وأرقى اإلمكانات أن تحقق أهدافها بدون معلمة متخصصة ومؤهلة
ً
ً
تأهيال علميا في جميع املجاالت األكاديمية واملهنية وبدون أن يواكب برامج اإلعداد أثناء الخدمة ،بشكل يتضمن أن تستمر معلمات هذه املرحلة في
االطالع على املعارف واكتساب الكفايات الخاصة لتعليم األطفال في سن الروضة (أبو حمدة .)2007 ،ويجب على معلمة رياض األطفال العناية باألدوار
املهنية اآلتية:
 التخطيط والتحضير ويتضمن التخطيط للنتاجات التربوية للمرحلة والظروف االجتماعية واالقتصادية املتوافرة في الروضة ،والتخطيط
لألنشطة املناسبة لتحقيق أهداف البرامج والتخطيط لالحتياجات الفردية لكل طفل ً
بناء على مالحظة املعلمة وتفسير كل املالحظات.
 تشخيص قدرات األطفال :وذلك من خالل مراقبتها وتقويمها للنمو الفردي لألطفال ويتضمن ذلك إملام املعلمة بقوائم املالحظة ومقاييس النمو
لألطفال ومقاييس الذات والقوائم اللغوية واإلدراكية وقوائم املالحظة .وتنمية وتحسين مستوى األداء ،لتمتلك القدرة على تشخيص الصعوبات
التي يواجهها األطفال ،وإيجاد الحلول املناسبة لتقييم أداء األطفال ،واالعتماد على النتائج إليجاد الطرق الكفيلة لتحسين نوعية التعليم والتعلم
(علي.)1993 ،
 إدارة الغرفة الصفية :بحيث تسهم في توفير بيئة تعليمية ذا ت خبرات تعليمية متنوعة وتقديم أدوات ومواد تعليمية مناسبة لها ،ولضمان مراحل
النمو لدى األطفال يتوجب على املعلمة أن تحدد األنشطة (كالرسم واألشغال اليدوية والرحالت واألنشطة الرياضية واأللعاب املسلية ) واألدوات
واأللعاب لتناسب قدراتهم وميولهم ،وتوفير بيئة مناسبة لهم (راشد.)2005 ،
ً
ً
ً
 اإلرشاد والتوجيه :ويظهر ذلك من خالل توجيه األطفال فرديا وجماعيا إلكسابهم السلوك املقبول اجتماعيا ،والقدرة على االتصال والتواصل مع
اآلخرين والتعامل مع مشاعرهم الذاتية ،وتوجيه إحساسهم بالثقة بالنفس وإقامة العالقات االجتماعية وتطويرها ألجل ذلك على املعلمة أن
تمتلك االتجاهات اإليجابية كأن تكون قدوة حسنة في مظهرها ومسلكها وقدرتها على توظيف استراتيجيات تحسين السلوك لألطفال (عبد
السميع.)2007 ،
ً
ً
مفهوم اللعب :نظرا ألهمية اللعب في حياة األطفال أهتم الباحثون اهتماما كبيرا لدراسة جوانب هذا املفهوم؛ ومن هذه التعريفات تعريف فرانك بارون
( )Frank Barronبأنه مصدر سرور الطفل ومصدر غريزي يساعد على طرح التوترات (  ) Inner Tensionsوهو نوع من التمرين االستعدادي الفعال
لنمو الخبرة (.)frank Barron ,1979 , p. 187
ّ
وتعرفه الباحثة بأنه ممارسة الطفل لنشاط تشترك فيه جميع عناصر الشخصية من مهارات بدنية ونفسية وعقلية واجتماعية ومزاجية إذن
هو نشاط متناسق شامل يرض ي حاجات الطفل ويشبع دوافعه.
أهمية اللعب عند األطفال:
يعتبر اللعب من أهم املمارسات الالزمة للتنمية الصحية لألطفال ،حيث أثبتت األبحاث أن ما يقارب (  ) %75من نمو الدماغ يحدث بعد
الوالدة ،حيث يساعد اللعب على عملية ّ
نمو وتطور الدماغ عن طريق تكوين روابط بين الخاليا العصبية فيه ،والتي تؤدي بدورها إلى تحفيزه وتنشيطه،
ويعتبر القيام باأللعاب التي تحتاج إلى مهارات حركية دقيقة مثل القدرة على إمساك األقالم ،أو الجري والقفز .كذلك يسهم في تطوير مهارات الطفل
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االجتماعية ،حيث يتعلم األطفال العديد من املعاني االجتماعية أثناء اللعب ( كاملشاركة ،والتعاون ،والتفاوض ،وحل املشكالت) ،واكسابهم مهارة
االعتذار لآلخرين ،وتتطور قدراتهم في إدراك السلوكيات التي يجب عليهم االبتعاد عنها ( كالضرب ،وتبرز عندهم صفات اللطف والتعاطف لديهم ،وطرق
التحكم في النفس) .ولتعزيز مفهوم الثقة بالذات عند األطفال يستطيع اتخاذ القرارات ويزيد من إحساسهم باالكتفاء الذاتي ،والجدارة ،والثقة مما
يمكنه من تطوير قدراته على التعبير عن مشاعره (اليتيم.)2010 ،
وهنا تستخدم املعلمة في رياض األطفال استراتيجية التعلم باللعب وهي إحدى استراتيجيات التعليم التربوية واملمنهجة وتعد إحدى املنافذ
األساسية إليصال املعارف والعلوم إلى الطفل بأسلوب محفز و مشجع  ،يكتسب الطفل من خاللها العديد من املهارات في إطار تربوي يجمع بين املعرفة
واملرح ،ويقع عليها مسؤولية التخطيط السليم لتوظيف األلعاب و األنشطة وذلك لخدمة األهداف التربوية التي تتناسب مع قدرات واحتياجات الطفل،
وتستخدم عدة طرق في تعليم األطفال عن طريق اللعب؛ منها  :املكعبات  ،حيث تستخدم في تعلم قواعد الحساب وتطوير مهارات الطفل الحركية
الدقيقة و كذلك التآزر البصري ،واأللعاب التخيلية ،التي تعنى بتنمية الخيال لديه ،واللعب بالصلصال والعجين والطالء والتي تتيح له اكتشاف
الخامات املختلفة واستخدامها لتكوين أشكال وتخيل مواقف متعددة ( مردان.)2004 ،
فقد أكد (محمد )28-27: 2001 ،على أن مرحلة الروضة هي مرحلة للتنمية الشاملة لحواس الطفل وقدراته وميوله واتجاهاته ،وهي تسهم
بفعالية في تنمية التفكير لديه من خالل االهتمام بحواسه وقدراته العقلية ،وأن أفضل وسيلة لتعليم الطفل التفكير هي تدريب حواسه بوصفها
النوافذ التي تدخل منها املعرفة إلى عقل الطفل وأحاسيسه ،لذلك أصبح الهدف من االهتمام بتنمية حواس الطفل هو تنمية تفكيره .
اإلبداع عند األطفال:
اإلبداعية عند األطفال بأنها تفتح وصراحة وتلقائية وتبدو كأنها اتجاه أو ميل أو سمة شخصية وليست قدرة أي أنها تتغير في الصفة من نمو
الطفل ،ربما أكثر كوظيفة للنضج واالتصال الوثيق بالحقائق أكثر منها كوظيفة للتكيف (الكناني .)2005 ،كما ّ
تعرفها الخليلي ( )2005بأنها القدرة على
إنتاج عدد من األفكار األصيلة غير العادية وعلى درجة عالية من املرونة في االستجابة وتطوير األفكار واألنشطة ،واإلبداع يكون لدى معظم األطفال
بدرجات متفاوتة تختلف من طفل آلخر ومن بيئة إلى أخرى ،ولذلك فإن إبداع األطفال هو تفكير ذو نتائج خالقة وليست روتينية أو نمطية.
تعليم مهارات التفكير اإلبداعي في مرحلة رياض األطفال
إن مرحلة رياض األطفال من املراحل األساسية في العملية التربوية فهي حلقة الوصل بين األسرة واملدرسة واللبنة األولى للسلم التعليمي،
وتتميز بأنها فترة حاسمة في حياة الطفل لبناء شخصيته ،وتكامل جوانب نموه األساسية ( جسمية ،وحركية ،وعقلية وإدراكية ،ولغوية وجمالية،
ونفسية واجتماعية) . (Lindqvist, Gunilla.2003لذا تعد املدرسة هي بيته الثاني واملعلمات بمثابة األمهات والقدوة والنموذج الذي يحتذى ّ
بهن،
ويصبح الزمالء بمثابة األخوة ،ولكن يختلف مناخ املدرسة عن املناخ العائلي باملناهج الدراسية واألنشطة التربوية والنظام والتعاون وتوزيع املسؤوليات
واالختصاصات وممارسة الهوايات ،لذلك فهي تساهم في إظهار املهارات والقدرات االبتكارية ،كما أن املناهج الدراسية ّ
تنمي في الطفل روح التساؤل
ً
عموما وبالتالي التأثير على تنمية قدراته نحو
ومحاولة حل املشكالت ،وبذلك يزداد دور املدرسة أهمية وقوة في التأثير على التنشئة املتكاملة للطفل
الخلق واإلبداع (السبيعي .)2009 ،وتسعى معلمة رياض األطفال على مساعدة كل طفل في تحقيق أقص ى استفادة ممكنة من قدراته واستعداداته
إلنتاج أفضل ابتكار وإبداع له ،ويتم ذلك من خالل املواقف التي ّ
تنمي الروح االبتكارية لدى الطفل وتستثمر طاقاته ،وتعزز تقته بنفسه وبقدراته
ومهاراته املختلفة وتنمية املفهوم الذاتي اإليجابي لديه ،وإشباع حاجاته النفسية واالجتماعية والتعليمية واألمنية ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم،
وتنمية االبتكارات الجماعية واستثمار قدراتهم الخاصة في إنتاج االبتكار ،وتوظيف االستراتيجيات املناسبة في التدريس والتي تعتمد على املشاركة في
اللعب وتنمية االتجاهات االيجابية عندهم ،وتمتلك قدرات ومهارات ابتكارية لتساعد على تنمية ابتكار األطفال ودفعهم إلى العمل االبتكاري اإليجابي،
ولديها القدرة على التواصل االجتماعي مع أولياء أمور األطفال .ويؤكد كوتن ) (Cotton, 2002على ضرورة توفير الجو املشجع للتفكير بحيث يستطيع
املتعلم التعامل بحرية مع األفكار للوصول إلى ما هو جديد .أن تعليم التفكير اإلبداعي لألطفال داخل صف الروضة يتطلب من املعلمة تهيئة الظروف
املناسبة والبيئة التربوية املحفزة للتفكير وإعمال التفكير داخل الطفل (عدس.)2001،
وبالنظر إلى الدراسات السابقة قامت الباحثة بعملية مسح شامل ملوضوع الدراسة:
 فقد أجرى (العجيلي والدهامشة )2018 ،دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على األلعاب اإلدراكية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى
ً
أطفال الروضة في مدينة عمان ،تكونت عينة الدراسة من ( )49طفال وطفلة اختيروا من مدرستين من مدارس الرياض الحكومية في مدينة عمان،
تراوحت أعمارهم بين (  )6-5سنوات ،وقد استخدم الباحثان التصميم شبه التجريبي ذوي االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية (ن=،)24
والضابطة (ن= ،)25واختبار تتبعي للمجموعة التجريبية .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم برنامج قائم على األلعاب اإلدراكية أعد لهذه الغاية،
واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي( الدوائر) .أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مهارات التفكير اإلبداعي،
ً
والدرجة الكلية بين املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية ،وعدم وجود أثر دال إحصائيا للتفاعل بين متغيري جنس الطفل
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والبرنامج في درجات مهارات التفكير اإلبداعي ،والدرجة الكلية باستثناء درجة األصالة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي للمجموعة في جميع مهارات التفكير اإلبداعي وفي الدرجة الكلية.
 أجرى (صومان )2018 ،دراسة هدفت التعرف إلى أثر استراتيجية األلعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل اإلبداعي لدى أطفال الروضة في مدينة
ً
ً
ً
قصديا موزعين على مجموعتي ّ
عمان ،تكونت عينة ّ
الدراسة ( ) 25طفال وطفلة في املجموعة التجريبية ،و
الدراسة من ( )50طفال وطفلة تم اختيارهم
ً
طفال وطفلة في املجموعة الضابطة ،تم اختيارهم من ياض األطفال التابعة ملديرية التعليم الخاص في مدينة عمان أثناء العام ّ
الدراس ي (
()25
ر
ّ
ّ
 .)2015/2016ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث أدوات الدراسة واملتمثلة في ( قائمة مهارات التخيل اإلبداعي لطفل الروضة ،الدليل التعليمي
باستخدام استراتيجية األلعاب اللغوية ،اختبار التخيل اإلبداعي لطفل الروضة) بعد التأكد من صدقها وثباتها .أظهرت نتائج ّ
الدراسة وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين أداء أفراد املجموعة التجريبية والضابطة في جميع مهارات التخيل اإلبداعي (الطالقة ،املرونة،
األصالة) لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية األلعاب اللغوية .بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
)(α=0.05يعزى إلى متغير الجنس (ذكور ،إناث) في (الطالقة ،املرونة ،األصالة) ،باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)(α=0.05يعزى ألثر التفاعل بين االستراتيجية والجنس في الدرجة الكلية ملهارات التخيل اإلبداعي.
 هدفت دراسة (الكساب )2015 ،التعرف إلى مدى توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلمات رياض األطفال في املدارس التابعة إلدارة
ً
التربية والتعليم ملحافظة القنفذة ،والبالغ عددهم ) )206معلمات اختيرت العينة عشوائيا وتكونت من ( )80معلمة خالل الفصل الدراس ي الثاني
للعام الدراس ي (2014/2013م) ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة دراسة وهو مقياس مهارات التفكير االبداعي تكونت من ( )49فقرة موزعة
على خمسة محاور ،بينت النتائج أن درجة توظيف معلمات الروضة ملهارات التفكير اإلبداعي كانت كبيرة في كافة املهارات ما عدا مهارة األصالة كانت
متوسطة وجاءت الفروق لصالح مهارة الطالقة حسب متغير املؤهل العلمي وللمعلمات اللواتي مؤهلهن العلمي (دبلوم) مقارنة باملعلمات اللواتي مؤهلهن
(بكالوريوس) ،وعدم وجود فروق في توظيف كافة املهارات حسب املقياس الكلي ملهارات التفكير اإلبداعي حسب متغير املؤهل العلمي ومتغير الخبرة،
ووجود فروق في توظيف مهارة التفاصيل حسب متغير التخصص ،وجاءت الفروق لصالح املعلمات اللواتي تخصصهن (أدبي) مقارنة باملعلمات اللواتي
تخصصهن (تربية طفل) ،وعدم وجود فروق في توظيف كافة املهارات حسب املقياس الكلي ملهارات التفكير اإلبداعي حسب متغير التخصص .وأوصت
الدراسة بضرورة التركيز على تعيين الخريجات من املعلمات املتخصصات في رياض األطفال وذلك لتدريس املقررات املعدة لتلك املرحلة مما ينعكس على
ّ
تمتعهن باملهارات والكفايات الالزمة لتدريس األطفال.
 أجرى وايتنغتون و روبوال (  )Whitington & Roppola, 2014دراسة هدفت إلى التعرف على أثر األساليب التربوية املستخدمة من املعلمين
لتنمية الخيال واإلبداع عند األطفال من عمر ( )8-5سنوات .واستخدمت هذه الدراسة دراسة حالة وصفية الستكشاف التفكير واإلجراءات وتم اختيار
عينة قصدية من ثالث معلمات من الصفوف االبتدائية في بيئا ت مختلفة من جنوب استراليا ،حيث كانت املعلمة األولى لديها خبرة ( )19سنة ،وقامت
ً
ً
بتدريس ( )25طفال وطفلة من ( )6-5سنوات ،واملعلمة الثانية كان لديها خبرة ( )40سنة ،وقامت بتدريس ( )22طفال من عمر ( ،)8-5واملعلمة الثالثة
ً
لديها خبرة ( )4سنوات وكانت مسؤولة عن تدريس ( )25طفال وطفلة من عمر ( ) 7-6سنوات ،وتم جمع البيانات باستخدام املالحظة واملقابلة وتسجيل
ّ
يمكنهن استخدام أساليب تربوية متنوعة من خالل اللعب ونجحت في تنمية مهارات
فيديو للتفاعالت الصفية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن املعلمات
التفكير اإلبداعية والتخيلية لألطفال من عمر ( )8-5سنوات.
 أجرى ( بني خالد )2014 ،دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية توظيف اللعب التعاوني في تنمية مهارات التفكير األساسية لدى تالميذ رياض
ً
األطفال ،تكونت عينة الدراسة من ( )50طالبا وطالبة تراوحت أعمارهم ما بين ( )6-5سنوات حيث تم اختيارهم بشكل عشوائي بعد التأكد من تكافؤ
مجوعتي الدراسة في مهارات التفكير األساسية من خالل االختبار القبلي ،قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية على البيانات ،أظهرت نتائج الدراسة
بان مهارة التعليل هي األكثر ممارسة ،بينما كانت مهارة االستنتاج األقل ممارسة ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات
التفكير األساسية على املقياس الكلي وأبعاده :التذكر ،والتصنيف ،والتنبؤ ،واالستنتاج ،والتعليل ولصالح املجموعة التجريبية.
 أجرت (السعدية )2014 ،دراسة هدفت إلــى تصور مقترح لبرنامــج تدريبــي لتطويــر الكفايــات املهنيــة ملعلمــات ريــاض األطفــال بمحافظــة جنــوب
الباطنــة فــي ســلطنة عمــان ،والتعــرف علــى الفــروق بيــن تقديـرات املعلمـات لبنـاء البرنامـج التدريبـي لتطويـر الكفايـات املهنيـة تعـزى ملتغيـرات (سـنوات
الخبــرة ،والعمــر ،والواليــة) .ولتحقيــق أهــداف الدراسـة أعـدت الباحثـة اسـتبانة مكونة من ( )41فقرة وزعت على خمسة مجاالت؛ وهي ( التخطيـط
للتدريـس ،واسـتراتيجيات التدريـس ،وإدارة الصـف ،والعالقـات اإلنسـانية ،والتقويـم( ،وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )58معلمـة ،تـم اختيارهـن
بالطريقـة الطبقية العشـوائية مـن مرحلـة ريـاض األطفـال فـي محافظـة جنـوب الباطنـة .بينـت نتائـج الدراسـة أن ْ معلمـات ريـاض األطفـال يدركـن أهميـة
الكفايـات املهنيـة فـي عملهـن ومهامهـن اليوميـة ،وجاءت هذه الكفايات ( كفايـة التقويـم ،وكفايـة التخطيـط للتدريـس ،وكفايــة العالقــات اإلنســانية،
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وكفايــة اســتراتيجيات التدريــس ،وكفايــة إدارة الصف) ،كمــا بينـت النتائـج وجـود فـروق ذات داللة إحصائيـة بيـن تقديـرات معلمـات ريـاض األطفـال فـي
الكفايـات املهنيـة تعـزى ملتغيـر العمـر ولصالـح املعلمـات ذوات الفئـة العمرية ( )30-22سـنة ،وعــدم وجــود فــروق ملتغيــر ســنوات الخبــرة والوالية.
 وهدفت دراسة كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزا (  ) Karwowskia & Oledzkab & Dziedziewicza, 2012أثر برنامج خربش
ً
بالرسم ( الرسم العابث) على الخيال اإلبداعي والتفكير التباعدي لألطفال من عمر (  )6-4سنوات في بولندا ،شارك األطفال والبالغ عددهم ( )67طفال
ً
في الدراسة كمجموعة تجريبية وعددهم ( )61طفال للمجموعة الضابطة ،وذلك باستخدام برنامج بعنوان اإلبداع بالرسم العابث ،مغامرات اليعسوب
( )Grazkaاستخدمت اختبارات اإلبداع التصويرية ( فرانك الرسم واختبار تورانس ،واختبارات التفكير اإلبداعي) في االختبار القبلي ،واالختبار البعدي.
وأظهرت النتائج أن البرنامج له أثر في تطوير خيال املشاركين وتوجد طالقة وأصالة في التفكير ،وناقشت النتائج في سياق اإلمكانيات والقيود املفروضة
على تحفيز قدراتهم اإلبداعية وخاصة في مرحلة الطفولة املبكرة ،وإيجابيات برنامج خربش بالرسم كأساليب تعزيز اإلبداع والخيال لدى األطفال.
 وهدفت دراسة ( )Agina, 2012إلى فحص أثر التنظيم الخارجي غير اإلنساني في التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة في ليبيا ،تكونت عينة
ً
الدراسة من ( )100طفال وطفلة من أطفال الروضة ،استخدم الباحث طريقة تعتمد نظام تعلم خاص يستند إلى الحاسوب كبيئة تعليمية مستقلة مع
استخدام حواسيب بسيطة خاصة لألطفال ،وفي قياس املتغير التابع استخدم اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي غير اللفظي .أظهرت نتائج الدراسة أن
الطريقة التي استخدمت مع الحاسوب عملت على تطوير التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة خالل تعلمهم مهمات رياضية.
التعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية:
باالطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة توصلت الباحثة لعدد من املالحظات واالستنتاجات منها:
 جاءت بعض الدراسات السابقة التي أجريت أنها مشابهة من حيث اعتماد املرحلة التي أجريت عليها الدراسة كدراسة (العجيلي والدهامشه،
 ،)2018ودراسة (صومان ،)2018 ،ودراسة( الكساب ،)2015 ،ودراسة (السعدية ،)2014 ،ودراسة (بني خالد ،)2014 ،ودراسة وايتنغتون و
روبوال (  ،)Whitington & Roppola, 2014ودراسة (.)Agina, 2012
 أظهرت أن الدراسات السابقة كانت عيناتها تخص الطفل الذكر واألنثى كدراسة (العجيلي والدهامشه ،)2018 ،ودراسة (صومان)2018 ،
دراسة ،وايتنغتون و روبوال (  ،)Whitington & Roppola, 2014ودراسة (بني خالد ،)2014،دراسة (.)Agina, 2012
 بينما خصت دراسة كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزا (  ) Karwowskia & Oledzkab & Dziedziewicza, 2012الذكور.
 أهتمت بعض الدراسات املعلمين واملعلمات كدراسة (السعدية. )2014 ،
 استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي كاملنهج املستخدم في الدراسات السابقة كدراسة (العجيلي والدهامشه )2018 ،دراسة (صومان،
 )2018دراسة (بني خالد )2014 ،دراسة (السعدية )2014 ،دراسة دراسة كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزا ( & Karwowskia
.) Oledzkab & Dziedziewicza, 2012
 بينما استخدمت دراسة وايتنغتون و روبوال (  )Whitington & Roppola, 2014دراسة حالة وصفية.
 أستفادت الباحثة من األدب النظري املستخدم في الدراسات السابقة كدراسة كدراسة (العجيلي والدهامشه ،)2018 ،ودراسة (صومان،
 ،)2018ودراسة (السعدية ،)2014 ،ودراسة (بني خالد ،)2014 ،ودراسة وايتنغتون و روبوال (  ،)Whitington & Roppola, 2014ودراسة
(.)Agina, 2012

الطريقة واإلجراءات:

ً
فيما يلي وصفا ملجتمع الدراسة وعينتها ،وأداة الدراسة ،وطـرق التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا ،ومتغيـرات الدراسـة ،واملعالجـات اإلحصـائية التـي تـم
استخدامها للتوصل إلى النتائج.
منهجية الدراسة :قامت الباحثة باستخدام املنهج شبه التجريبي الذي يتناسب وطبيعة هذه الدراسة وذلك من خالل توزيع أداة الدراسة على معلمات
رياض لبيان أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذهن ،والقيام بجمعها
وتحليل بياناتها إثناء الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي (2019/2018م).
مجتمع الدراسة :اشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمات رياض األطفال في املدارس التابعة إلدارة التربية والتعليم ملحافظة القريات والبالغ عددهن
( )122معلمة للعام الدراس ي (1440/1439هـ).
ُ
عينة الدراسة :تم اختيار عينة قصدية تكونت من ( )74معلمة ،تم توزيعهن على مجموعتين املجموعـة األولـى عينـت كمجموعـة تجريبيـة وعـددهن ()40
معلمة ،واملجموعة الثانية ُعينت كمجموعة ضابطة وعددهن ( )34معلمة .والجدول( )1يبين توزيع أفراد الدراسة حسب املجموعة.
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جدول ( :)1توزيع أفراد الدراسة في املجموعتين التجريبية والضابطة
املجموعة

العدد

النسبة

املجموعة التجريبية
املجموعة الضابطة

40
34

%54.05
%45.95

املجموع

74

%100.00

أداة الدراسة :قامت الباحثة بتصميم مقياس "درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واملرونة ،واألصالة،
والتفاصيل ،وحساسية املشكالت)" ،بعد الرجوع إلى بعض الدراسات السابقة في هذا املوضوع ،مثل دراسة الكساب (.)2015
ّ
تكون املقياس بصورته األولية من ( )48فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،وهي :مجال الطالقة وتضمن ( )11فقرة ،ومجال املرونة :وتضمن
( )14فقرة ،ومجال األصالة وتضمن ( )8فقرات ،ومجال التفاصيل وتضمن ( )8فقرات ،ومجال حساسية املشكالت وتضمن ( )7فقرات .حيث تم مراعاة
األمور اآلتية عند بناء املقياس:
 صياغة الفقرات بلغة علمية سليمة.
 صياغة الفقرات بحيث يظهر من خاللها درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي.
 صياغة العبارات بطريقة واضحة تحدد املطلوب بدقة.
صدق مقياس مهارات التفكير االبداعي:
تم عرض املقياس على عشرة محكمين من أعضاء هيئات التدريس في كليات التربية في الجامعات السعودية ،للتأكد من وضوح فقرات
املقياس ومالءمتها للغرض الذي أعدت ألجله .حيث أجريت التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة التي تم الحصول عليها من قبل املحكمين ،وقد
حافظ املقياس على عدد فقراته والبالغة ( )48فقرة .وقد ّتم قبول التعديالت التي أجمع عليها املحكمون بنسبة اتفاق ( ،)%70واعتبرت هذه النسبة
مناسبة لغايات البحث العلمي .وفي ضوء آراء املحكمين فقد تم تعديل الصياغات اللغوية لبعض فقراته.
ثبات مقياس مهارات التفكير االبداعي:
للتحقق من ثبات املقياس ،قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات له ،بطريقتين :الطريقة األولى طريقة التطبيق وإعادة التطبيق ،حيث تم
ً
تطبيقه على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها وعددهن ( )24معلمة ،وذلك بتطبيقه مرتين وبفاصل زمني ( )14يوما بين التطبيق
األول والتطبيق الثاني .وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين ،حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت بين ( ،)0.89 – 0.80وبلغت
قيمة معامل االرتباط بين الدرجات الكلية في املرتين ( .)0.92أما الطريقة الثانية ،فقد استخدم فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف على االتساق الداخلي
للفقرات ،فتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين ( ،)0.92– 0.83و( )0.93للمقياس ككل ،وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.
تصحيح مقياس مهارات التفكير االبداعي:
ً
تم استخدام مقياس ليكرت ( )Likertذي التدريج الرباعي لدرجات املوافقة ،على النحو اآلتي :تنطبق تماما ( )4درجات ،وتنطبق بدرجة كبيرة
ً
( )3درجات ،وتنطبق بدرجة قليلة درجتان ،ال تنطبق إطالقا درجة واحدة ،لتقدير درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي .وقد
تم استخدام التدريج اإلحصائي التالي لتوزيع املتوسطات الحسابية:
( أقل من  )2.00درجة ممارسة منخفضة.
( من  -2.00أقل من  )3.00درجة ممارسة متوسطة.
( من  )4.00 -3.00درجة ممارسة عالية.
إجراءات الدراسة :من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة ،تم تطبيق مجموعة من اإلجراءات التي يمكن تلخيصها بما يلي:
 .1تحديد الهدف من الدراسة :حيث هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي.
 .2بناء أداة الدراسة :قامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة واملقاييس واالستبيانات التي تتعلق بموضوع الدراسة.
 .3تم عرض املقياس على املحكمين من ذوي االختصاص لقياس صدقها الظاهري ،وتعديل املطلوب من املحكمين حول املحاور والفقرات.
 .4األداة بعد التحكيم :تم تعديل بعض الفقرات من املقياس املعد لذلك.
 .5تم توزيع املقياس على عينة الدراسة بهدف تطبيقه على العينة االستطالعية للتأكد من صدق البناء والثبات له.
 .6تم تطبيق البرنامج التدريبي الستراتيجية التعلم باللعب على أفراد املجموعة التجريبية.
 .7تم جمع اداة الدراسة "املقياس" ،وتفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( ،)SPSSوعرض ومناقشة النتائج،
واستخالص النتائج النهائية والتوصيات.
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متغيرات الدراسة :اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:
ً
أوال :املتغير املستقل :طريقة التدريس ،ولها مستويان:
املجموعة التجريبية التي خضعت للتدريس وفق استراتيجية التعلم باللعب.
ً
ثانيا :املتغيرات الوسيطة:
 املؤهل العلمي :بكالوريوس ،دراسات عليا.
 عدد سنوات الخبرة ( :أقل من  5سنوات ،من  10 - 5سنوات ،أكثر من  10سنوات).
 التخصص :تخصصات أدبية ،تخصص تربية طفل.
ً
ثالثا :املتغير التابع :درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واملرونة ،واألصالة ،والتفاصيل ،وحساسية املشكالت)،
والذي يعبر عنه باملتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات ومحاور االستبانة املعدة لذلك.
املعالجات اإلحصائية:
استخدمت الباحثة األساليب واملعالجات اإلحصائية اآلتية:
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الوصفية لتقديرات أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي.
 اختبار تحليل التباين املصاحب األحادي املتعدد ( )One way MANCOVAالستجابات أفراد مجموعتي الدراسة على مقياس مهارات
التفكير اإلبداعي للتحقق من السؤال األول.
 اختبار تحليل التباين املصاحب الثالثي املتعدد ( )Three way MANOVAالستجابات أفراد املجموعة التجريبية الدراسة على مقياس
مهارات التفكير اإلبداعي للتحقق من السؤال الثاني.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته :ونص السؤال على " ما فاعلية توظيف معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي"؟ لإلجابة عن
هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على محاور مقياس مهارات التفكير اإلبداعي
حسب متغير املجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي ،والجدول( )2يبين ذلك.
جدول( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على مقياس مهارات التفكيراإلبداعي حسب متغيراملجموعة في
التطبيقين القبلي والبعدي
املحاور

املجموعة

الطالقة

الضابطة
التجريبية

املرونة
األصالة
التفاصيل
حساسية املشكالت
مقياس التحصيل ككل

التطبيق القبلي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي*
0.750
2.46
0.672
2.42

التطبيق البعدي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي*
0.576
2.51
0.410
3.64

الضابطة

2.39

0.537

2.45

0.527

التجريبية

2.37

0.647

3.51

0.537

الضابطة

2.33

0.553

2.30

0.451

التجريبية

2.31

0.651

3.43

0.478

الضابطة

2.18

0.658

2.21

0.507

التجريبية

2.20

0.534

3.05

0.462

الضابطة

1.98

0.492

1.97

0.613

التجريبية

2.01

0.487

2.89

0.623

الضابطة

2.27

0.504

2.29

0.828

التجريبية

2.26

0.546

3.30

0.425

* الدرجة العظمى من (.)4

يالحظ من الجدول( )2وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على محاور مقياس مهارات التفكير
اإلبداعي حسب متغير املجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي .ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق ،تم استخدام تحليل التباين
املصاحب األحادي املتعدد ( ،)One way MANCOVAحيث كانت النتائج كما في الجدول(.)3
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جدول ( :)3نتائج تحليل التباين املصاحب املتعدد األحادي للفروق بين متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على محاور مقياس مهارات
التفكيراإلبداعي حسب متغيراملجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي
مصدر التباين
القبلي
قيمة هوتلنغ=0.702
ح=0.012

املجموعة
قيمة هوتلنغ=0.722
ح=0.004

الخطأ

مجموع املربعات
18.924

درجات الحرية
1

متوسط املربعات
18.924

قيمة ف
7.232

مستوى الداللة
*0.000

املرونة

20.514

1

20.514

7.329

*0.000

مربع ايتا
0.008
017
0.010

األصالة

24.928

1

24.928

9.196

*0.000

0.009

التفاصيل

20.549

1

20.549

8.884

*0.000

0.009

حساسية املشكالت

23.477

1

23.477

9.357

*0.000

0.011

مقياس التفكير اإلبداعي ككل

21.553

1

21.553

6.785

*0.000

0.013

الطالقة
املرونة
األصالة
التفاصيل

20.846
22.608
21.044
19.889

1
1
1
1

20.846
22.608
21.044
19.889

7.966
8.077
7.763
8.599

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

0.201
0.199
0.221
0.217

حساسية املشكالت

20.229

1

20.229

8.063

*0.000

0.208

مقياس التفكير اإلبداعي ككل
الطالقة
املرونة

24.611
185.79
198.726

1
71
71

24.611
2.617
2.799

األصالة
التفاصيل

192.456
164.221

71
71

2.711
2.313

حساسية املشكالت

178.134

71

2.509

مقياس التفكير اإلبداعي ككل

225.522

71

3.176

املهارات
الطالقة

7.748

*0.000

0.389

* ذات داللة إحصائية عند مستوى (.)0.05 ≤α

يبين الجدول( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين تقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على جميع محاور
مقياس مهارات التفكير اإلبداعي واملقياس ككل حسب متغير املجموعة في التطبيق البعدي وذلك لصالح تقديرات أفراد املجموعة التجريبية .ولتحديد
قيمة الفرق في متوسطات أداء طالب املجموعتين التجريبية والضابطة ،فقد استخرجت املتوسطات الحسابية املعدلة الناتجة عن عزل تأثير األداء
القبلي في املجموعتين عن أدائهم البعدي ،ويبين الجدول ( )4هذه النتائج.
ُ
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية امل َع ِدلة والخطأ املعياري لدرجات أفرد مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي في التطبيقين القبلي والبعدي
الرقم

املحاور

1
2

الطالقة
املرونة

املجموعة الضابطة
ُ
الخطأ املعياري
املتوسطات الحسابية امل َع ِدلة
0.65
2048
0.57
2041

املجموعة التجريبية
ُ
الخطأ املعياري
املتوسطات الحسابية امل َع ِدلة
0.86
3.34
0.67
3.37

3
4

األصالة
التفاصيل

2032
2020

0.82
0.76

3.35
2.95

0.74
0.69

5

حساسية املشكالت

1.98

0.69

2.83

0.78

2.28

0.45

3.21

0.51

مقياس التفكير اإلبداعي ككل

ُ
يبين الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية امل َع ِدلة لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية بلغ ( )3.218بخطأ معياري مقداره ( )0.51أعلى من
ُ
املتوسطات الحسابية امل َع ِدلة لتقديرات أفراد املجموعة الضابطة ( )2.28بخطأ معياري مقداره ()0.45؛ مما يؤكد على تقدم أفراد املجموعة التجريبية
في مهارات التفكير االبداعي .وتعزو الباحثة نتيجة هذا األثر إلى أن مرحلة الطفولة تعتـبر مرحلـة حرجـة ملا لها من أثر في التطورات التي تظهر عند األطفال
تتكون أثناء هذه الفتـرة وهنا يـبرز دور األب واألم من خـالل مـنح الطفـل العطـف ،والحنــان ،والرعايــة ،وتوفير املناخ املناســب للتنشــئة املناسبة؛ مما
يساهم في تطور الطفل ونموه بشكل سليم؛ حيـث يبـدأ الطفـل بالتـأقلم مـع البيئة املحيطة به ويتفاعـل معهـا خاصـة فيمـا يتعلق بتطور نموه املعرفي ،فهـي
املسـؤولة عـن تحديـد سماته الشخصـية ورسـم معـالم سـلوكياته ،وتبلـور قدراته الذهنية واالجتماعية؛ فكلما كانـت هذه املرحلـة ســوية ،وتمتــع فيهــا
الطفــل باالســتقرار العــاطفي ،والنفســي؛ كلمــا تفتحــت مواهبــه ،وتطــورت مهاراتــه املعرفية ،واللغوية ،والحركية ،واالجتماعية ،وأصبح يتمتع بشخصية
متكاملة ،ومتفاعلة بإيجابية .وفي هذه املرحلة يتم بنـاء القواعـد األساســية لإلطــار الفكــري ،ال ســيما نمط تفكــيرهم والتغيرات الفكرية التي تطرأ على
النمو املعرفي عندهم؛ فالطفل يتمتع بإطار بيولـوجي موروث متمثل في أعضاء الجسم وأجهزته ،والدماغ الـذي يتكون من املاليين من الخاليا؛ حيث يأخـذ
الـدماغ بـالتغير مـن الناحيـة البيولوجيـة ،والناحيـة الوظيفيـة؛ نتيجـة ملـرور الطفل بعوامل تؤثر في تطـور الـتفكير لديـه كالنضـج البيولوجي ،والتنشئة
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أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األ طفال مبحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكري اإلبداعي لدى تالميذهن

االجتماعية ،والعوامل االقتصادية؛ فالطفل تتشكل شخصيته املستقبلية في مرحلـة رياض األطفال مما يكسبه املعلومات واملعارف والحقائق والقيم
واملهارات .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (الكساب ،)2015 ،ونتائج دراسة (السعدية ،)2014 ،ودراسة كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزا (
 .) Karwowskia & Oledzkab & Dziedziewicza, 2012واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (صومان ،)2018 ،وتعزو الباحثة سبب هذا
االختالف الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.05يعزى إلى متغير الجنس (ذكور ،إناث) في (الطالقة ،املرونة ،األصالة)،
باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05يعزى ألثر التفاعل بين االستراتيجية والجنس في الدرجة الكلية ملهارات
التخيل اإلبداعي.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته:
ونص السؤال على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطات تقديرات معلمات املجموعة التجريبية في
مستويات توظيف مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي ،والخبرة ،والتخصص؟" لإلجابة عن هذا السؤال ،تم
حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي
حسب متغيرات املؤهل العلمي ،والخبرة ،والتخصص ،على النحو اآلتي:
 .1حسب متغير املؤهل العلمي:
لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات
التفكير اإلبداعي ،حسب متغير املؤهل العلمي ،ويبين الجدول رقم ( )5هذه النتائج.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغير املؤهل
العلمي
املحاور

دراسات عليا (ن=)12

بكالوريوس (ن=)28
املتوسط*

االنحراف

املتوسط*

االنحراف

الطالقة

3.34

0.644

3.77

0.646

املرونة

3.29

0.684

3.69

0.657

األصالة

3.12

0.615

3.67

0.609

التفاصيل

2.86

0.699

3.28

0.593

حساسية املشكالت

2.61

0.636

3.15

0.521

مقياس التفكيراإلبداعي ككل

3.08

0.421

3.56

0.489

* الدرجة العظمى من (.)4

 .2حسب متغير الخبرة:
لإلجابة عن متغير الخبرة من أسئلة الدراسة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس
مهارات التفكير اإلبداعي ،حسب متغير الخبرة ،ويبين الجدول رقم ( )6هذه النتائج.
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغير الخبرة
املحاور

أقل من  5سنوات (ن=)12

من  10 – 5سنوات (ن=)15

أكثر من  10سنوات (ن=)13

الطالقة
املرونة

املتوسط*
3.38
3.31

االنحراف
0.629
0.644

املتوسط*
3.44
3.37

االنحراف
0.669
0.716

املتوسط*
3.89
3.72

االنحراف
0.525
0.684

األصالة
التفاصيل

3.39
2.97

0.703
0.661

3.48
3.03

0.648
0.599

3.49
3.10

0.597
0.605

حساسية املشكالت

2.87

0.655

3.01

0.631

3.09

0.637

مقياس التفكيراإلبداعي ككل

3.20

0.405

3.29

0.432

3.49

0.438

* الدرجة العظمى من (.)4

 .3حسب متغير التخصص:
لإلجابة عن متغير التخصص من أسئلة الدراسة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس
مهارات التفكير اإلبداعي ،حسب متغير التخصص ،ويبين الجدول رقم ( )7هذه النتائج.
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جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغير التخصص
املحاور

تخصصات أدبية (ن=)18

تخصص تربية طفل (ن=)22

الطالقة

املتوسط*
3.41

االنحراف
0.733

املتوسط*
3.79

االنحراف
0.701

املرونة
األصالة

3.33
3.25

0.691
0.674

3.70
3.64

0.676
0.659

التفاصيل

2.91

0.663

3.34

0.624

حساسية املشكالت

2.72

0.597

3.19

0.613

مقياس التفكيراإلبداعي ككل

3.15

0.445

3.56

0.475

* الدرجة العظمى من (.)4

يالحظ من الجداول ( )7 ،6 ،5وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير
اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغيرات املؤهل العلمي والخبرة والتخصص .ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق ،تم استخدام
اختبار تحليل التباين املصاحب املتعدد ( ،)MANOVAحيث كانت النتائج كما في الجدول(.)8
جدول ( :)8نتائج اختبارتحليل التباين املصاحب املتعدد ( )MANOVAللفروق بين متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس
مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغيرات املؤهل العلمي والخبرة والتخصص
مصدر التباين
املؤهل العلمي

املهارات
الطالقة
املرونة

مجموع املربعات
5.669
4.921

درجات الحرية
1
1

متوسط املربعات
5.669
4.921

قيمة ف
6.413
8.285

مستوى الداللة
*0.000
*0.000

قيمة هوتلنغ=0.708
ح= 0.005

األصالة
التفاصيل
حساسية املشكالت

6.009
6.376
5.898

1
1
1

6.009
6.376
5.898

10.343
11.427
9.749

*0.000
*0.000
*0.000

مقياس التحصيل ككل

7.611

1

7.611

13.889

*0.000

الخبرة

الطالقة
املرونة

13.546
13.098

1
1

6.773
6.549

7.662
11.025

*0.000
*0.000

قيمة ولكس= 0.911
ح= 0.039

األصالة

2.016

1

1.008

1.735

0.361

التفاصيل

1.913

1

0.955

1.711

0.372

حساسية املشكالت

1.518

1

0.759

1.255

0.428

مقياس التحصيل ككل

10.674

1

5.337

9.739

*0.000

الطالقة
املرونة

8.626
7.334

1
1

8.626
7.334

9.758
12.347

*0.000
*0.000

األصالة

8.224

1

8.224

14.155

*0.000

التفاصيل

7.925

1

7.925

14.203

*0.000

حساسية املشكالت
مقياس التحصيل ككل

8.611
7.006

1
1

8.611
7.006

14.233
12.785

*0.000
*0.000

الطالقة

30.940

35

0.884

املرونة

20.792

35

0.594

األصالة

20.335

35

0.581

التفاصيل

19.532

35

0.558

حساسية املشكالت

21.175

35

0.605

مقياس التحصيل ككل

19.183

35

0.548

التخصص
قيمة هوتلنغ= 0.737
ح=0.003

الخطأ

* ذات داللة إحصائية عند مستوى (.)0.05 ≤α
يبين الجدول(:)8
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين تقديرات أفراد املجموعة التجريبية على جميع محاور مقياس مهارات التفكير
اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغير املؤهل العلمي ،وذلك لصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي (دراسات عليا) .وتعزو الباحثة نتيجة هذا األثر
إلى أنه يقع على املعلمة والتي ّ
تدرس في مرحلة رياض األطفال مسؤولية العناية بتعليمهم املنظومة القيمية واألخالقية ،مما يدلل على أن املعلمات
ومن ذوي حملة الدرجات العلمية ( دراسات عليا) ،تمتلك الرؤية الواضحة والرسالة املحددة وتسعى لتحقيق أهدافها وذلك من خالل زيادة الوعي
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الذاتي عند هؤالء الطلبة ،وتزويدهم بالقيم واالتجاهات اإليجابية كاالحترام ،والتسامح ،وتقدير الذات ،والتعاون مع اآلخرين بإيجابية ،والسعي
املستمر إلى تحسين الصحة الجسدية والعقلية لديهم ،وزيادة الثقة بالنفس من خالل تطوير مهارات جديدة ،وتعزيز أفق الخيال واإلبداع
واالستقاللية التي تمكنهم من االعتماد على النفس .ويعتمد ذلك في توظيف مهارات اإلبداع في تدريسهم ،فاملعلمة ّ
املبدعة هي املعلمة التي تقاوم
العزلة واالغتراب وتدرك أهمية املعرفة والتفكير وشجاعة التـعبير كأساس تقـوم على ممارستها األنشطة التربوية الهادفة ذات األثر ّ
الفعال ،فاملعلمة
املبدعة املتميزة تيهئ املناخ الذي يقوي ثقة الطفل بنفسه ،ويقوي روح اإلبداع لديه ،وتمنح األطفال الفرصة لتطوير كافة املهارات لديهم؛ كاملهارات
االجتماعية(كالتعبير عن وجهة النظر بصورة مالئمة ،والتحدث بصوت يالئم املوقف ،والتعبير بصورة غير عدوانية) ،واملهارات
االدراكية ،واملهارات التفاعلية (كمهارات املبادرة التفاعلية مثل إلقاء التحية على اآلخرين ،والتعريف بالنفس لآلخرين ،واملبادرة بالحديث إلى
اآلخرين )· ومهارة االستجابة التفاعلية ( كالتعبير باالبتسامة عند مقابلة اآلخرين ،واإلصغاء بعناية للفرد املتحدث ،واحترام أفكار اآلخرين مهما بلغت
درجة االختالف) ،وتوظيف مهارات التفكير االبداعي لديهم وزيادة التحدي والتعامل مع املخاطرّ ،
وحل املشكالت ،والتعامل مع املواقف الجديدة
بجديه وتحدي ،وتوفير فرصة للتعرف على البيئة واملجتمع املحيط بالطفل .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة( الكساب .)2015 ،واختلفت هذه
ً
إحصائيا للتفاعل بين متغيري
النتيجة مع نتائج دراسة (العجيلي والدهامشه ،)2018 ،وتعزو الباحثة سبب هذا االختالف إلى وعدم وجود أثر دال
جنس الطفل والبرنامج في درجات مهارات التفكير اإلبداعي ،والدرجة الكلية باستثناء درجة األصالة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي للمجموعة في جميع مهارات التفكير اإلبداعي وفي الدرجة الكلية.
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين تقديرات أفراد املجموعة التجريبية على جميع محاور مقياس مهارات التفكير
اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغير الخبرة ،باستثناء محور األصالة ومحور التفاصيل ومحور حساسية املشكالت .ولتحديد مصادر تلك
الفروق تم استخدام اختبار شافيه ( )Scheffeكما هو موضح في جدول (.)9
جدول ( :)9نتائج اختبارشافيه ( ) Scheffeللفروق بين تقديرات أفراد املجموعة التجريبية على محاور الطالقة واملرونة ومقياس مهارات التفكيراإلبداعي ككل
في التطبيق البعدي حسب متغيرالخبرة
املحور

الخبرة
املتوسط الحسابي

الطالقة

أقل من  5سنوات

3.38

من  10 – 5سنوات

3.44

أكثر من  10سنوات

3.89

املحور

الخبرة

املتوسط الحسابي

املرونة

أقل من  5سنوات

3.31

من  10 – 5سنوات

3.37

أكثر من  10سنوات

3.72

املحور

الخبرة

املتوسط الحسابي

مقياس التفكيراإلبداعي
ككل

أقل من  5سنوات

3.20

من  10 – 5سنوات

3.29

أكثر من  10سنوات

3.49

أقل من  5سنوات

من  10 – 5سنوات

أكثر من  10سنوات

3.38

3.44

3.89

0.06

*0.49
*0.45

3.31

3.37

3.72

0.06

*0.41
*0.35

3.20

3.29

3.49

0.09

*0.29
*0.20

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.05=α

ً
يبين الجدول ( )9أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات ذوي الخبرة (أقل من  5سنوات ،ومن  10 – 5سنوات) من جهة،
ومتوسط تقديرات ذوي الخبرة (أكثر من  10سنوات) من جهة ثانية ،تعزى ملتغير الخبرة ،وذلك لصالح تقديرات ذوي الخبرة (أكثر من  10سنوات) عند
ّ
ّ
تمكنهن من
يدرسن في مدارس رياض األطفال يمتلكن الكفايات واملهارات التي
محاور املقارنة .وتعزو الباحثة نتيجة هذا األثر إلى أن املعلمات اللواتي
ً
ّ
ّ
تدريس الطالب في تلك املدارس ويعود أيضا للدورات التدريبية التي يكتسبن فيها االستراتيجيات املتعددة ،واملهارات املتنوعة مما يكسبهن فنون التعامل
واالتصال مع األطفال ،كل ذلك يعود للميل والرغبة في التدريس بتلك املرحلة باعتبارها من املراحل األكثر حساسية من املراحل التعليمية األخرى،
ّ
ّ
ّ
وحضورهن للدروس التوضيحية في تنفيذ الحصص الدراسية ،مما
عليهن،
وخضوعهن للورشات التعليمية والتدريبية التي تعقدها الجهة املشرفة
يسهم ذلك في تعديل أخطاء األطفال التي يتلفظون بها ،مما يسهم ذلك في تشجيع األطفال على طرح األسئلة اإلبداعية ،وتتيح لهم الفرصة في تطبيق
ّ
ويستمعن للحلول التي يطرحها األطفال في مختلف مهارات التفكير اإلبداعي وتزويد األطفال باملعلومات حول تعليمهم املهارات املتنوعة.
أهداف الحلقة
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( ،)Agina, 2012واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة السعدية ( ،)2014وتعزو الباحثة سبب هذا االختالف الى
وعــدم وجــود فــروق ملتغيــر ســنوات الخبــرة والوالية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين تقديرات أفراد املجموعة التجريبية على جميع محاور مقياس مهارات
التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغير التخصص ،وذلك لصالح تقديرات ذوي التخصص (تربية طفل) .وتعزو الباحثة نتيجة هذا األثر إلى
ّ
ّ
ّ
توجههن
تعرضن لخطة جامعية متنوعة املساقات في تربية الطفل ،والطرائق واالستراتيجيات التي
تخصصهن في دراسة تربية الطفل
أن املعلمات اللواتي
ّ
في كيفية االتصال والتواصل مع الطالب في مدارس رياض األطفال ،وكذلك تعرضهن ملساقات في التربية الخاصة وتربية الطفل ومساقات ملعالجة
ّ
ّ
وتلقيهن للعديد من الدورات والورشات حول توظيف مهارات التفكير اإلبداعي عند
تعرضهن
الصعوبات التي تواجهة الطالب في تلك املدارس ،وكذلك
ّ
ّ
ّ
األطفال ،واختيار االستراتيجيات املناسبة لتدريس مختلف املوضوعات ،ورغبتهن في تدريس تلك املرحلة مما مكنهن من االطالع الواسع وتلقيهن لبعض
املقررات الدراسية إثناء در ّ
استهن الجامعية ،واالستماع إلى األطفال في طرحهم للمشكلة التي يطرحونها إلظهار التعلم الذاتي ،وتشجيعهم على طرح أسئلة
متنوعة في مختلف أنواع التفكير .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة وايتنغتون و روبوال (  .)Whitington & Roppola, 2014واختلفت هذه
النتيجة مع نتائج دراسة (.)Agina, 2012
التوصيات:
بعد عرض نتائج الدراسة ومناقشتها ،توص ي الباحثة بالتوصيات اآلتية:
 ضرورة تشجيع املعلمات على توظيف إستراتيجية التعلم باللعب أثناء تدريس طلبة رياض األطفال.
 ضرورة تدريب املعلمات من ذوي تخصص رياض األطفال على توظيف مهارات التفكير اإلبداعي ( الطالقة ،املرونة ،األصالة ،التفاصيل ،حساسية
املشكالت).
 ضرورة تشجيع املعلمات على تبادل زيارات األقران بين املعلمات من ذوي تخصص رياض االطفال للوقوف على كيفية توظيف مهارات التفكير
االبداعي.
 ضرورة بث ثقافة اإلبداع بين الطالب من خالل املمارسات التربوية التي تمارسها معلمات رياض األطفال في البيئة الصفية .
 ضرورة تعيين الخريجات من املعلمات املتخصصات في تربية الطفل في تلك املدارس.
 ضرورة تفعيل دور املدرسة للعناية باالبناء من املراحل التعليمية املبكرة (ذكور وإناث) ،وصقل مواهبهم وتنميتها في كافة املجاالت االبداعية.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو حمدة ،فاطمة أحمد )2007( ،بناء برنامج تدريبي مستند إلى االتجاهات املعاصرة لتنمية الكفايات التعليمية لدى معلمات رياض األطفال في
األردن وبيان فاعلته في تنمية تلك الكفايات ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
 .2األمعري ،هناء & الخميس ي ،نداء )2011( ،عناصر البيئة الصحية في رياض األطفال في وعالقتها مع اطفال املدارس الصغار السلوكيين داخل
الفصل .مجلة العلوم التربوية م( ،1 )12ص.173-152
 .3ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 1414( ،هـ) لسان العرب ،دار صادر ،بيروت  .جـ (.)401( ، )10
 .4بطاينة ،نور )2006( ،مشكالت رياض األطفال .عالم الكتب الحديث  :إربد-األردن.
 .5بني خالد ،محمد )2014( ،فاعلية توظيف اللعب التعاوني في تنمية مهارات التفكير األساسية لدى تالميذ رياض األطفال .مجلة الدراسات التربوية
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 .6ثائر ،حسين & عبد الناصر ،فخرو )2003(،دليل مهارات التفكير ،جهينة ،عمان – األردن.
 .7الجابري،حسين )2006(،تأثير برامج رياض األطفال على النمو البدني والخصائص ملتحركة  .مجلة التربية الرياضية  .م( ،2)5ص .47-25
 .8جهاد ،جمل )2005( ،تنمية مهارات التفكير من خالل املناهج الدراسية ،دار الكتاب الجامعي ،العين ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .9الحسين ،إبراهيم )2002( ،إعداد الطفل للتفوق:منظور تربوي معلوماتي لتنمية القدرات االبتكارية للطفل العربي في مرحلة الطفولة املبكرة .دار
الرضاء ،سوريا.
 .10الحولي ،عبير & جوهر،سلوى )2003( ،األركان التعليمية في رياض األطفال -بناء وتكوين شخصية الطفل .الكويت :دار الكتاب الحديث.
 .11الخفاف ،إيمان عباس )2010( ،اللعب استراتيجيات تعليم حديثة .دار املناهج  ،ص.500 -450
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عمان.
 .14راشد ،علي )2005( ،كفايات األداء التدريس ي( ،ط ،)1القاهرة :دار الفكر العربي.
ّ
 .15السبيعي ،معيوف )2009( ،الكشف عن املوهبة في األنشطة املدرسية .دار اليازوري  :عمان -األردن.
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ســلطنة عمــان .مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،م( ،)11ع( ،)2ص.361-317
 .17شحاته ،حسن & النجار ،زينب )2003(،معجم املصطلحات التربوية والنفسية( .ط ،)1الدار املصرية اللبنانية.
 .18صالح ،ماجد )2000( ،الركائز التعليمية لألطفال وبيئة التعلم .مكتبة األسكندرية ،الدار العربي.
 .19الصمادي ،هالة & مروة ،نجوى )2006( ،دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لرياض األطفال ( ،)1وزارة التربية والتعليم :الرياض ،اململكة العربية
السعودية.
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Abstract:

The study aimed to identify the impact of a training program for kindergarten teachers in
Al-Qurayyat governorate on the employment of the creative thinking skills of their students,, (122) teachers.
The sample was randomly selected and consisted of (74) teachers during the first semester of the academic
year (2018/2019), To achieve the objectives of the study was developed a study tool, a measure of creative
thinking skills of (48) divided into five axes, The results showed the superiority of the experimental group in
the skills of creative thinking, and the existence of differences of statistical significance according to the
variable of scientific qualification and in favor of the estimates of qualified (graduate). And the existence of
differences of statistical significance according to the variable experience and in favor of the estimates of
experienced (more than 10 years). And the existence of differences of statistical significance by the variable of
specialization and in favor of the estimates of specialists (child education), The study recommended the need
to focus on employing the strategy of learning by playing and spreading the culture of creativity by employing
the skills of creative thinking through the educational practices practiced by teachers in classroom situations.
Keywords: Training Program, Kindergartens, Creative Thinking Skills.
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املخلخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة املجازة من قسم علم النفس التربوي بكلية
العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية خالل الفترة من عام  2007إلى  2017وذلك من خالل خصائصها ؛ من أجل معرفة واقعها وبناء إطار
نظري علمي يعتمد على التحليل ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوب تحليل املحتوى ،وتكونت العينة من ( )93رسالة ماجستير ودكتوراه.
توصلت الدراسة إلى أن  %61.3ا لرسائل استهدفت فئة جنس اإلناث ،وفئة الطلبة في املرحلة األساسية ،وأغلب مناهج البحث املستخدمة
فيها هي املناهج الكمية وتحديدا املنهج الوصفي ،كما أن أغلبها استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات ،وأن أكثر من نصف الرسائل لم تتبن أي من
النظريات أو النماذج التعليمية في مجال التفوق العقلي واملوهبة  ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها دعوة الجامعات والكليات
إلى توجيه املزيد من االهتمام بدراسة التفوق العقلي من خالل الدراسات النوعية.
الكلمات املفتاحية :بحوث املوهبة والتفوق العقلي ،تحليل املحتوى ،برامج الدراسات العليا ،رسائل املاجستير والدكتوراه.

املقدمــة:
ظهر تعليم املوهوبين في بداية القرن العشرين امتدادا طبيعيا ملجال علم النفس التربوي وكان هناك تفاعل واضح وملحوظ للعلم الجديد مع
األهداف التربوية في وقت مبكر من األبحاث التي أجريت في هذا املجال مطلع القرن العشرين ،وظهرت املمارسات التربوية الخاصة بهذا العلم كنتيجة
ثانوية من خالل تطوير اختبار الذكاء في املدارس الذي يحدد الطلبة املستفيدين من تعليم مختلف نوعيا يلبي احتياجاتهم حيث برزت قدراتهم العقلية
املتميزة كوندليف ).)Condliffe L, 2000
تعثرت البحوث في مجال التفوق العقلي واملوهبة من البداية في وقت مبكر من القرن العشرين ،حيث كانت التصورات املبدئية أن تعليم
املوهوبين ال يعدو كونه حالة من الترف لهم وأنهم ليسوا بحاجة ملن يعتني بهم ،والزال العلماء يناقشون الحاجة إلى بحث راسخ األساس تستند إليه
املمارسات في مجال تعليم املوهوبين كوملان(.)Coleman et al, 2007
تشير بعض الدراسات إلى توفر أبحاث عن املوهوبين منذ أكثر من تسعين عام جولي وكاتلر (  ، )jolly & Kettler, 2008وشهدت هذه الفترة
الطويلة تغيرات مهمة في اتجاهات البحوث في مجال التفوق العقلي واملوهبة وفي اإلجراءات التي تمت فيها للتعرف على هؤالء الطالب وخدمتهم
والسياسات التربوية املوضوعة لهم ( الحدابي & الجاجي .)2016 ،
ازداد االهتمام بمجال التفوق العقلي واملوهبة في العالم العربي في العقدين املاضيين من خالل إنشاء أقسام التربية الخاصة في الجامعات
العربية  ،وال تخلو دولة عربية من وجود جامعة على األقل تدرس في كلياتها هذا التخصص ،ولقد بدأ االهتمام بالرعاية التربوية الخاصة باملوهوبين
واملتفوقين متأخرا نسبيا في العالم العربي مقارنة مع الدول الغربية ،وقد اهتمت اململكة األردنية بالطلبة املوهوبين واملتفوقين في وقت مبكر على مستوى
العالم العربي حيث تم إنشاء مركز السلط الريادي للطلبة املتفوقين عام  1984وكان من أهم مهامه اكتشاف الطلبة املتفوقين  ،وتقديم مستويات
متقدمة إثراءية في العلوم والرياضيات ،واللغتين العربية واإلنجليزية ،والحاسوب ،وتهيئة فرص النشاط اإلبداعي وفقا لإلمكانات واالهتمامات الخاصة
لكل طالب (السرور.)1998 ،
وأعدت وزارة التربية والتعليم األردنية مشروعا لرعاية املوهوبين واملتفوقين في مراحل التعليم املختلفة ،الستثمار قدراتهم ،و إمدادهم
بالوسائل واإلمكانات التي تمكنهم من البحث واالكتشاف ،وتطوير قدراتهم اإلبداعية في املجاالت املختلفة السيما العلوم والرياضيات واللغات ،وإعداد

دراسة حتليلية لرسائل املاجستري والدكتوراه يف جمال التفوق العقلي واملوهبة

حممد العجمي

قيادات املستقبل في التخصصات العلمية والفنية واألدبية ،وقد بدأ تنفيذ هذا املشروع خالل العام الدراس ي  1987/1986وكان من أهم معامله إنشاء
مركز التميز التربوي  1992إلعداد الكوادر التعليمية ،وتطوير الخطط الدراسية واملناهج بحيث تستجيب الحتياجات الطالب املوهوبين واملتفوقين .
وتواصلت هذه الجهود من خالل إنشاء مدرسة اليوبيل عام  ،1993وهي مدرسة ثانوية مختلطة مدة الدراسة بها أربع سنوات ،ويختار طالبها
بعناية وفق مراحل متعددة باستخدام محكات معينة ( تحصيل دراس ي ،اختبار استعداد أكاديمي ،قائمة سمات سلوكية ) وتعنى املدرسة بتقديم مناهج
خاصة إثرائية ،ومقررات إضافية طبقا الحتياجات طالبها ،وبرامج أنشطة تربوية شاملة في املجاالت العلمية والثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية،
إضافة إلى برامج في اإلرشاد والتوجيه ،والتربية القيادية ،والبحوث والدراسات امليدانية وخدمة املجتمع (جروان.)1998 ،
البحوث التربوية بشكل عام هي استجابة للقضايا التربوية املحيطة بالنظم التربوية ،وهناك العديد من القضايا واملشكالت التي تؤرق
املجتمع ،وعلى واضعي األولويات البحثية أن يضعوا هذه القضايا واملشكالت في اعتبارهم ،وذلك على مستوى نوعية املشكالت التي هي موضع البحث،
وكيفية التفكير فيها ،وكذلك سبل جمع البيانات وتحليلها ،والبحوث التربوية ليست بمعزل عن غيرها من البحوث العلمية ،حيث يمكنها االستفادة من
العلوم األخرى  ،وطرق البحث فيها (زيتون )2006،
تعد دراسة الواقع أساسا للتعرف على االختالف بين األداء املرجو واألداء الفعلي حيث تعد دراسة الواقع من أفضل الطرق في تقديم العون
لآلخرين على البرامج التعليمية والتربوية (عالم.)2003،
ومما الشك فيه أن تحليل بحوث التفوق العقلي واملوهبة سيقدم مؤشرات عن واقع برامج التفوق العقلي واملوهبة في الوطن العربي ومدى
توافقها مع املعايير والتجارب العاملية ( املحارمه.)2009،
من أهم الدراسات املسحية في مجال تقييم برامج التفوق العقلي واملوهبة الدراسة التي قامت فان ( )Van et al, 2009والتي تهدف إلى مسح
( )192إدارة تعليمية في برامج املوهوبين وجدت أن نصف هذه البرامج لم يتم تقييمها على اإلطالق أما البرامج التي تم تقييمها فكانت من قبل أشخاص
غير مدربين وكان معظمها مالحظات املعلمين ونتائج الطلبة.
ويؤكد هذا االستنتاج دراسة شاغني وبرسون ( )Shaughnessy & Person, 2009التي توصلت إلى االتجاهات املالحظة في أبحاث التفوق
العقلي واملوهبة حيث استهدفت موضوعات مثل  :اإلبداع  ،التلمذة  ،التوجيه واإلرشاد بينما لم تتطرق لالتجاهات املرغوبة والتي تؤكد على ضرورة تبني
قضايا كالجانب العصبي للدماغ والجينات والتشريع وسياسات الرعاية.
وتوصل (سليمان )2009،إلى االهت مام العلمي باملوهوبين في الواقع العربي يقع في دائرة االهتمامات الفردية للباحثين والذين غالبا ما
يخططون أبحاثهم ويجرونها بدوافع فردية وجهود ذاتية.
وأكدت (املحارمة  )2009،في تقييمها لبرامج مدارس امللك عبدهللا الثاني للتميز في ضوء املعايير العاملية لتعليم املوهوبين إلـى أن السياسات
العامـة واملحكات واإلجراءات املستخدمة في الكشف عن املوهوبين  ،واملناهج اإلثرائية املستخدمة ،وشروط اختيار املعلمين جاءت متطابقة بدرجة
منخفضة مع املعايير العاملية.
وفي محاولة (الغامدي )2006،للتعرف على واقـع البحث في مجال رعاية الطلبة املوهوبين بمرحلة التعليم األساس ي باململكة العربيـة
السـعودية ،توصل إلى أن مساهمات الجهات الرسمية ال زالت في بداياتها وينقصها التخطيط والتنظيم لتوفير اإلمكانات املادية والبشرية والفنية واملالية
إلنجاح البحوث العلمية التي تخدم هذه الفئة.
وقد قام داي ( )Dai et al, 2010بدراسة عن واقع البحث العلمي في مجال التفوق العقلي واملوهبة من خالل مسح ميداني لدراسات علمية
من  2010-1998من خالل استقصاء ( )1234دراسة علمية وقد خلصت إلى نتائج تفيد ببداية ظهور الدراسات الكيفية في مجال املوهوبين وشيوع
الدراسات الوصفية ووجود خلل بين األسس النظرية واملمارسات امليدانية.
وفي دراسة قام بها بيكر ( )Baker,1998باستجواب  64خبيرا في مجال املوهوبين عن التحديات األساسية التي تتعلق بتعليم املوهوبين في
مجال البحث العلمي ،توصل إلى أن أهم التحديات في مجال البحث العلمي عن املوهوبين تتمثل في عدم ترجمة النتائج العلمية إلى توصيات تطبيقية
مباشرة لتطوير تعليم املوهوبين.
وفيما يتعلق باألساليب العلمية املستخدمة في مجال دراسة املوهوبين سعى كالهان ( )Gallahan et al, 2015إلى التأكد من مدى استخدام
منهج دراسة الحالة في الدراسات العلمية عن املوهوبين باعتبار أن دراسة الحالة تمكن املسئولين من االستماع إلى أصوات املوهوبين بصورة مباشرة،
وبعد تحليله ألربع دوريات علمية مهتمة بنشر البحث العلمي عن املوهوبين لم يجد إال دراستين فقط تستخدم أسلوب دراسة الحالة.
ال زالت البحوث في العالم العربي تأتي بنتائج متغايرة يندر فيها اتفاق نتائج األبحاث رغم تقارب البيئات الثقافية وهي أبحاث فردية ال تعتمد
على النظام املؤسس ي ويهدف معدو هذه الدراسات الحصول على الترقيات الوظيفية في الغالب ،مما يؤكد الحاجة املاسة ملراعاة الظروف املحيطة بواقع
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الطلبة املوهوبين في العالم العربي ،لتحقيق االستقرار من خالل التركيز على املمارسات العملية والبرامج التطبيقية للطلبة املوهوبين بقصد تلبية
احتياجاتهم على أساس علمي من خالل دراسة وتحليل واقع البحث العلمي للطلبة املوهوبين .
تسعى هذه الدراسة للتعرف على املجاالت البحثية التي تناولتها أطروحات املاجستير والدكتوراه بقسم علم النفس التربوي بكلية العلوم
التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية في مجال التفوق العقلي واملوهبة ،وكان للباحث تجربة تزيد على العشر سنوات في العمل بمجال برنامج رعاية
املوهوبين اإلثرائي التابع لألمانة العامة للتربية الخاصة بدولة الكويت ولم يقع بين يديه دراسات تحلل واقع البحث في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
ملا لم توجد دراسة تحليل لواقع رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة التي منحت في البيئة األردنية بالرغم من مرور
أكثر من عقد من الزمان على بداية منح هذه الرسائل  ،لذلك رغب الباحث في دراسة الرسائل التي منحت في تخصص التفوق العقلي واملوهبة في قسم
علم النفس التربوي بكلية الدراسات التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية وتحليلها  ،للتعرف على خصائص هذه الرسائل ومنهاجيتها ،واملجاالت
املهنية واملوضوعات التي تناولتها ،والطرق العلمية التي استخدمتها ،وذلك بهدف الوقوف على خصائص هذه الرسائل ومعرفة مالمستها لواقع املمارسة
املهنية للتفوق العقلي في البيئة األردنية.
يأمل الباحث أن تشكل هذه الدراسة بداية مرحلة تؤسس للوقوف على ما ينجز من رسائل في هذا التخصص  ،ومعرفة قربها أو بعدها عن
الطرق العلمية ومنهاجيتها في تناول ومعالجة القضايا البحثية التي تخص الطلبة املتفوقين عقليا واملوهوبين ،ويأمل الباحث كذلك أن تؤسس نتائج هذه
الدراسة ملرحلة من التقييم واملراجعة من جانب طلبة الدراسات العليا لهذا التخصص ،واإلشراف األكاديمي ،لتحسين جودة الرسائل العلمية التي
ستمنح في هذا التخصص ونوعيتها ألجل ذلك برزت مشكلة الدراسة الحالية  ،وعليه فقد تحددت مشكلة الدراسة الحالية في :
تحليل رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة في قسم علم النفس التربوي بكلية العلوم التربوية والنفسية في
جامعة عمان العربية للفترة من .2017-2007

أسئلة الدراسة:
من العرض السابق ملشكلة الدراسة تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال التالي  :ما خصائص رسائل املاجستير والدكتوراه املجازة من قسم
علم النفس بكلية العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية؟ ينبثق من السؤال الرئيس ي التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما جنس الفئات املستهدفة في هذه الرسائل؟
 .2ما املجاالت الرئيسة في هذه الرسائل؟
 .3ما الفئات املستهدفة في هذه الرسائل؟
 .4ما مناهج البحث املستخدمة في هذه الرسائل؟
 .5ما أدوات جمع البيانات املستخدمة في هذه الرسائل؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية في تحقيقها لآلتي:
 .1ترشد الباحثين إلى تجنب تناول املوضوعات املتكررة في مجال التفوق العقلي واملوهبة .
 .2وسيلة توجيه إلجراء دراسات متعمقة وفق أسس علمية واضحة في مجال التفوق العقلي.
 .3تساعد الباحثين على تكوين رؤية واضحة لواقع البحث العلمي في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
 .4تحتوي فائدة علمية مستخلصة من نتائجها وتوصياتها لتوجيه البحث العلمي في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
 .5تيسير عملية التخطيط لبرامج رعاية املوهوبين في اململكة األردنية والتعميم على الوطن العربي.

محددات الدراسة:
الحدود املوضوعية :ما تم تحليله من موضوعات في رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة املجازة من قسم علم النفس التربوي
وشملت العناوين ومجال البحث الرئيس ي والفرعي وجنس الفئات املستهدفة في الدراسة  ،ومنهج البحث املستخدم في الدراسة ،وأداة جمع البيانات
املستخدمة في الدراسة ،طبيعة الفئات املستهدفة في الدراسة  ،واملرحلة الدراسية املستهدفة.
الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة على رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة املجازة من قسم علم النفس التربوي بجامعة
عمان العربية واملتوفرة بمكتبة الجامعة في عمان اململكة األردنية الهاشمية.
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الحدود الزمانية :تناولت الدراسة رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة واملجازة خالل الفترة منذ بداية العام  2007وحتى نهاية
العام .2017

مصطخلحات الدراسة:
رسائل املوهبة والتفوق العقلي :هي البحوث العلمية التي تناولت موضوع رعاية املوهوبين واملتفوقين عقليا سواء كان تشخيصا أو تنمية في كافة
مراحلها ومستوياتها ،باإلضافة إلى البحوث العلمية التي استهدفت قياس خصائص الشخصية وسماتها سواء املوهوبين والعاديين ،متضمنة أيضا كافة
برامج التفكير بكافة أنواعه وأشكاله (الحدابي والجاجي.)2016،
تحليل املحتوى :عملية منظمة تتمثل في إعادة تنظيم مادة االتصال اإلنساني املستهدفة بالتحليل ،في منظومات خاصة تتسق مع الرموز املفتاحية التي
وضعها املحلل أساسا لعمله ويراها تناسب تحقيق أهداف املستخدم لنتائج التحليل (الخوالده وعيد .)2014،
الدراسات العليا :برامج تعنى بدراسة وتطوير وتنمية املجتمعات  ،وهي املصنع الذي ينتج العلم والفكر الذي يقوم عليه العمل بمعناه الواسع ويشمل
كل ما من شأنه أن يدفع املجتمع إلى التقدم (العاجز وآخرون.)1998،
رسائل املاجستير والدكتوراه  :أي رسالة علمية قدمت ضمن متطلبات الحصول على درجة املاجستير أو الدكتوراه ،وفي هذه الدراسة الرسائل التي تم
تقديمها في الفترة من  2017-2007في قسم علم النفس التربوي بجامعة عمان العربية.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
تحدد طبيعة الدراسة املنهج املالئم ملوضوعها، ،وتستخدم الدراسة الحالية في تحليل الرسائل املنهج الوصفي باستخدام تحليل املحتوى.
مجتمع الدراسة وعينتها :
يمثل مجتمع الدراسة الحالية جميع رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة ،ومنحت من قبل قسم علم نفس التربوي
بكلية العلوم التربوية والنفسية في الفترة من  ، 2017-2007املوجودة في مركز إيداع الرسائل الجامعية في مكتبة جامعة عمان العربية.
وقد طبقت الدراسة على مجتمعها كامال حيث تم االعتماد على أسلوب الحصر الشامل لرسائل ،وقد بلغ عددها ( )93رسالة  ،تم حصرها
من قبل الباحث والعاملين في مكتبة جامعة عمان العربية.
أداة الدراسة:
بعد الرجوع ألدبيات البحث في مجال التفوق العقلي واملوهبة استخدم الباحث بطاقة تحليل املحتوى التي أعدها حيث تركز األداة على
خصائص الرسالة وتشمل عناصر التحليل الخمسة التالية :جنس الفئات املستهدفة ،ومجاالت الدراسة التي تم التطرق لها ،والفئات املستهدفة،
ومناهج البحث ،وأدوات جمع البيانات.
صدق األداة:
تم عرض استبيان تحليل املحتوى بصورته األولية على خمسة من املحكمين ممن لهم اطالع واهتمام بموضوع الدراسة من قسم التربية
الخاصة بكلية التربية األساسية ،وذلك للتأكد من تحقق الهدف املرجو منها ،وشمولها ألبعاد التحليل ،ووضوح عباراته وصحة صياغتها اجرائيا.
جدول ( :)1نتائج آراء املحكمين استبيان تحليل املحتوى
م
1
2
3
4

البند
تحقق الهدف املرجو
شامل ألبعاد التحليل
العبارات واضحة
العبارات مصاغة إجرائيا
كا 2

محكم 1
5
5
5
5

محكم 2
5
4
5
4

محكم 3
5
4
5
5

محكم 4
5
5
5
5
1.8

محكم 5
5
5
5
5

متوسط الدرجات
5
4.6
5
4.8

ثبات األداة:
فقد تم اختيار عينة من خمس رسائل ماجستير ودكتوراه في التفوق العقلي واملوهبة من مجتمع الدراسة ،وطلب من خمسة طالب من
طالب الدراسات العليا الذين يدرسون في قسم علم النفس التربوي بعد أن تم تدريبهم من قبل الباحث على كيفية استعمال أداة تحليل املحتوى  ،وطلب
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منهم تحليل الرسائل املذكورة وإعادة التطبيق بفارق زمني قدره خمسة عشر يوما  ،وقد تم استخدام معامل االرتباط حسب معادلة بيرسون ،حيث
بلغت قيمة الثبات ( )%89وهي نسبة مناسبة ألغراض هذه الدراسة.

النتائج ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس :ما خصائص رسائل املاجستير والدكتوراه املجازة من قسم علم النفس والتربية بجامعة عمان العربية؟
وملعرفة النتائج تم تحليل محتوى الرسائل من خالل نتائج األسئلة الفرعية كما يلي:
 .1ما جنس الفئات املستهدفة في الرسائل؟
جدول( :)2توزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغيرجنس الفئات املستهدفة فيها
الجنس
إناث
ذكور

التكرارا ت
57
36
93

النسبة املئوية
%61.3
%38.7
%100

يتضح من الجدول رقم ( )2أن الرسائل التي استهدفت فئة جنس اإلناث عالية حيث تمثلت في ( )57رسالة بنسبة ( )%61.3يليها ( )36رسالة
استهدفت فئة جنس الذكور بنسبة ( )%38.7من إجمالي الرسائل.
يتبن من هذه النتيجة أن هناك فرق بين الرسائل التي استهدفت فئة الذكور وتلك التي استهدفت فئة اإلناث لصالح اإلناث  ،وقد يعود السبب
في ذلك إلى أن أغلب معدي الرسائل من جنس اإلناث والتي يسهل عليهم تطبيقها على اإلناث العتبارات اجتماعية ودون حواجز نفسية  ،وفئة اإلناث أكثر
تعاون من فئة الذكور في التطبيق ويأخذن األمر على محمل الجد مما يشجع الباحثين على التطبيق على هذه الفئة ،وقد يكون لدى الباحثين أيضا اتجاه
ايجابي نحو التعامل مع هذه الفئة ،ومن األفضل توجيه الباحثات إلى تنويع العينات لتالفي مثل هذه الفروق ،تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه
دراسة نيلهلوم ( )Nilholm, 2011بأن النسبة األكبر من بحوث التفوق العقلي واملوهبة نشرت من قبل باحثات إناث .
 .2ما املجاالت الرئيسية في هذه الرسائل؟
جدول( :)3توزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغير املجاالت املستخدمة
املجال
الذكاء
مهارات التفكير
التفكير

التكرارات
36
33
24
93

النسبة املئوية
%38.7
%35.5
%25.8
%100

يتضح من الجدول رقم ( )3أن الرسائل التي استهدفت الذكاء هي األعلى حيث تمثلت في ( )36رسالة بنسبة ( )%38.7يليها مهارات التفكير
حيث تمثلت في ( )33رسالة بنسبة ( )% 35.5من إجمالي الرسائل ويأتي التفكير في املرتبة الثالثة حيث تمثل في ( )24رسالة وهو العدد األقل بنسبة
( )%25.8من إجمالي الرسائل.
يتبين من هذه النتيجة أن ليس هناك فروق كبيرة بين الرسائل التي استهدفت املجاالت الثالث  ،وقد يعود السبب في ذلك إلى أن هذه
املوضوعات مطروقة بشكل كبير في الواقع التربوي لهذه الدراسات وفي املناقشات العلمية وتحظى باهتمام الباحثين بشكل عام ،تتفق هذه النتيجة مع
ما توصلت إليه دراسة فوجن ( )Vaughn,1991التي أكدت فعالية برامج اإلثراء ومهارات التفكير باهتمام الباحثين في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
 .3ما الفئات املستهدفة في هذه الرسائل؟
جدول( :)4توزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغير الفئات املستهدفة فيها
الفئة
طلبة
معلمين
مشرفين
إداريين
الوالدين
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التكرارات
82
5
4
1
1
93

النسبة املئوية
%88.1
% 5.4
% 4.3
% 1.1
% 1.1
%100
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يتضح من الجدول رقم ( )4أن الرسائل التي استهدفت فئة الطلبة كانت عالية جدا وبفارق كبير عن بقية الفئات حيث تمثلت في ( )82رسالة
بنسبة ( )%88.1يليها فئة املعلمين بعدد ( )5رسائل وبنسبة ( )%5.4ثم فئة املشرفين بعدد ( )4رسائل وبنسبة ( )%4.3ويحل كل من فئة اإلداريين
والوالدين في ذيل القائمة بعدد ( )1رسالة وبنسبة ( )%1.1لكل منها.
يتبن من هذه النتيجة أن هناك فرق كبير بين الرسائل التي استهدفت فئة الطلبة وتلك التي استهدفت بقية الفئات ،وقد يعود السبب في ذلك
إلى أن الوصول إلى الطلبة في املدارس أسهل بكثير من الوصول إلى أولياء األمور مما نحى بالعدد األكبر من الباحثين الختيار عيناتهم من الطلبة  ،تتفق
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة هيلر ( )Heller,2000والتي أكدت بأن أكثر الفئات التي تم دراستها في مجال التفوق العقلي واملوهبة هم الطلبة
وتحديدا املرحلة األساسية ،ويتفق مع ذلك ما توصل له رايس ورنزولي ( )Reis & Renzulli,2010بأن معظم الدراسات ركزت على الطلبة في التعليم
األساس ي ،وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصل إليه (السمادوني )2009،بندرة الدراسات املطبقة على فئة املديرين وعلل ذلك لعدم وجود مدراء
متخصصين في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
 .4ما مناهج البحث املستخدمة في هذه الرسائل؟
جدول( :)5توزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغيرجنس الفئات املستهدفة فيها
املنهج
كمي
نوعي
وصفي
تجريبي

التكرارات
93
0
93
58
35
93

النسبة املئوية
%100
0
%100
%62.4
%37.6
%100

يتضح من الجدول رقم ( )5أن الرسائل التي استخدمت املنهج الكمي كانت ( )93رسالة بنسبة ( )%100ولم يحظ املنهج النوعي بأي نصيب في
هذه الرسائل  ،واستخدمت الرسائل في الجانب الكمي املنهج الوصفي بعدد ( )58رسالة بنسبة ( )%62.4ثم املنهج التجريبي بعدد ( )35رسالة وبنسبة
(.)%37.6
يتبن من هذه النتيجة أن تفوق الدراسات في الجانب الكمي واختفاء الدراسات في الجانب النوعي قد يعود للنمط التقليدي في الدراسات
العربي ة بشكل عام واعتمادها على املنهج الكمي وحذر املؤسسات األكاديمية في العالم العربي من استخدام املنهج النوعي ،تتفق هذه النتيجة مع ما
توصلت إليه دراسة داي وسوزان( )Dia & Swanson, 2010والتي أكدت على شيوع الدراسات الكمية وندرة الدراسات النوعية في مجال التفوق
العقلي واملوهبة وما توصلت له دراسة منداقليو ( )Mendaglio, 2003بأن  %94من البحوث املنشورة في مجال التفوق العقلي واملوهبة كانت كمية
و %6فقط كانت بحوث نوعية.
ويتبين أيضا من الجدول استخدام املنهج الوصفي بشكل أكبر من املنهج التجريبي من قبل الباحثين وقد يعود ذلك لسهولة إجراءات املنهج
الوصفي واملدة الزمنية لتطبيق أدواته مقابل املنهج التجريبي ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه جولي وتود ( )Jolly & Todd, 2008حيث توصلت
لشيوع استخدام املنهج الوصفي مقابل الدراسات التجريبية .
 .5ما أدوات جمع البيانات املستخدمة في هذه الرسائل ؟
جدول( :)6توزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغيرأدوات جمع البيانات
األداة
استبانة
اختبار
مقابلة
بطاقة مالحظة

التكرارات
45
21
15
12
93

النسبة املئوية
%48.4
%22.6
%16.1
%12.9
%100

يتضح من الجدول رقم ( )6أن الرسائل التي استخدمت االستبانة كان عددها ( )45رسالة وبنسبة ( )%48.4وجاء بعدها االختبار بعدد ()21
رسالة وبنسبة ( )22.65ويليها املقابلة بعدد ( )15رسالة وبنسبة ( )%16.1ومن ثم بطاقة املالحظة بعدد ( )12رسالة وبنسبة (.)%12.9
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يتبن من هذه النتيجة أن استخدام االستبانة كان األكثر شيوعا في دراسات مجال التفوق العقلي واملوهبة مقارنة ببقية األدوات وذلك أن
االستبانة تعد األسهل في االستخدام والتحليل االحصائي ومناسبتها للمنهج الوصفي في هذه األبحاث حيث كان األكثر استخداما وهذا يدل على توافق
النتائج في السؤال الرابع والخامس لهذه الدراسة  ،وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة هيلر ( )Heller,2000بأن أكثر األدوات املستخدمة
كانت املقابلة ودراسة شاغني ( )Shaughnessy,2009التي أكدت على استخدام املقابالت في أبحاث املوهبة والتفوق العقلي.

مناقشة النتائج:
سعت الدراسة الحالية إلى تحليل محتوى رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة والذي يعد مجاال حيويا في قطاع
الدراسات التربوية والنفسية ومستهدفا من قبل الباحثين في الدراسات العليا واملعلمين في امليدان وبعض املدربين في سوق العمل وتميزت الدراسة
باألصالة في هذا املجال حيث لم يقع في يد الباحث أي دراسة تناولت تحليل هذا املجال في البيئة العربية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
كونه األنسب لدراسة الظواهر أو املشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف بطريقة علمية ،ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهين
تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة ،وباستخدام بطاقة تحليل املحتوى كأداة تساعد للتعرف على خصائص الدراسة وشاملة لعناصر
التحليل املراد استهدافها للوصول ألفضل النتائج على عينة من الدراسات ذات قيمة علمية وتحت اشراف أساتذة متميزين في مجال التفوق العقلي
واملوهبة .
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أكدت في البعض منها على توافقها مع ما هو مطروح عامليا وبأن الباحث العربي ليس بمنئ عن ما
يجري حوله في العالم من دراسات علمية في هذا املجال ،وتفردت الدراسة ببعض النتائج حيث وجدت أن االستبانة من أكثر األدوات استخداما في
بحوث التفوق العقلي واملوهبة ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فرق بين الدراسات التي استهدفت فئة الذكور وتلك التي استهدفت فئة اإلناث لصالح
اإلناث ،وقد يعود السبب في ذلك إلى أن أغلب معدي الرسائل من اإلناث كون املرأة في املجتمع الشرقي زاد اهتمامها بعملية التعلم في الحقبة األخيرة
ويسهل عليها التطبيق على البنات العتبارات اجتماعية ودون حواجز نفسية ،ومن األفضل توجيه الباحثات إلى تنويع العينات لتالفي مثل هذه الفروق،
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة نيلهلوم ( )Nilholm, 2011بأن النسبة األكبر من بحوث التفوق العقلي واملوهبة نشرت من قبل
باحثات إناث.
وفيما يتعلق في مجاالت البحث الرئيسية اتضح أنه ليس هناك فروق كبيرة بين الرسائل التي استهدفت املجاالت الثالث (الذكاء ،التفكير،
مهارات التفكير) ،وقد يعود السبب في ذلك إلى أن هذه املوضوعات مطروقة بشكل كبير في الواقع التربوي لهذه الدراسات وفي املناقشات العلمية وتحظى
باهتمام الباحثين بشكل عام ولها ممارسات تطبيقية في املدارس والدورات التدريبية ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة فوجن
( )Vaughn,1991حيث حظيت برامج اإلثراء ومهارات التفكير باهتمام الباحثين في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
كان هناك فرق بين الرسائل التي استهدفت فئة الطلبة وتلك التي استهدفت بقية الفئات (إداريين ،معلمين ،مشرفين أولياء أمور) ،وقد يعود
السبب في ذلك إلى أن الوصول إلى الطلبة في املدارس أسهل بكثير من الوصول إلى أولياء األمور مما نحى بالعدد األكبر من الباحثين الختيار عيناتهم من
الطلبة  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة هيلر ( )Heller, 2000والتي أكدت بأن أكثر الفئات التي تم دراستها في مجال التفوق العقلي
واملوهبة هم الطلبة وتحديدا املرحلة األساسية ،ويتفق مع ذلك ما توصل له ثقيسن ( )Thygesen, 2000بأن معظم الدراسات ركزت على الطلبة في
التعليم األساس ي ،وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصل إليه (السمادوني )2009،بندرة الدراسات املطبقة على فئة املديرين وعلل ذلك لعدم وجود مدراء
متخصصين في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
الدراسات في الجانب الكمي كان لها النصيب الشامل في هذه الدراسات واختفت الدراسات في الجانب النوعي تماما ،وقد يعود ذلك على
اعتماد الدراسات العربية بشكل عام على املنهج الكمي والحذر في املؤسسات األكاديمية في العالم العربي من استخدام املنهج النوعي ،تتفق هذه النتيجة
مع ما توصلت إليه دراسة داي وسوزن ( )Dia & Swanson,2010والتي أكدت على شيوع الدراسات الكمية وندرة الدراسات النوعية في مجال التفوق
العقلي واملوهبة  ،ويتفق معها ما توصلت له دراسة منداقليو ( )Mendaglio,2003بأن  %94من البحوث املنشورة في مجال التفوق العقلي واملوهبة
كانت كمية و %6فقط كانت بحوث نوعية ،واستخدمت الدراسات املنهج الوصفي بشكل أكبر من املنهج التجريبي من قبل الباحثين ،وقد يعود ذلك
لسهولة إجراءات املنهج الوصفي واملدة الزمنية لتطبيق أدواته مقابل املنهج التجريبي ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه جولي وتود ( & Jolly
 )Todd,2008حيث توصلت لشيوع استخدام املنهج الوصفي مقابل الدراسات التجريبية.
استخدام االستبانة كان األكثر شيوعا في دراسات مجال التفوق العقلي واملوهبة مقارنة ببقية األدوات وتعد االستبانة األسهل في االستخدام
والتحليل االحصائي مما نحى بالباحثين استخدامها في قسم علم النفس التربوي بكلية الدراسات التربوية والنفسية الستخدامها في دراساتهم  ،وتختلف
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حممد العجمي

هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة هيلير ( )Heller,2000بأن أكثر األدوات املستخدمة كانت املقابلة ودراسة شاغني ( )Shaughnessy,2009التي
أكدت على استخدام املقابالت في أبحاث املوهبة والتفوق العقلي.

التوصيات:
●
●
●
●
●
●
●

دعوة الجامعات والكليات إلى توجيه املزيد من االهتمام بدراسة التفوق العقلي من خالل الدراسات النوعية.
وضع سياسة بحثية طويلة املدى لطلبة الدراسات العليا في قسم علم النفس التربوي لالسترشاد بها في أثناء إعداد الطلبة لخطط أبحاثهم.
على أعضاء هيئة التدريس واملشرفين األكاديميين توجيه طلبة الدراسات العليا إلجراء الدراسات التجريبية في الجانب الكمي والتوجه نحو
الدراسات النوعية إلثراء مجال التفوق العقلي واملوهبة.
إنشاء قاعدة بيانات عامة لجميع الرسائل واألطروحات الجامعية والبحوث العلمية املختلفة في مجال التفوق العقلي واملوهبة والعمل على
تصنيفها وتحديثها باستمرار وإتاحتها لجميع املهتمين باملجال.
تشجيع الباحثين على استهداف عينات متنوعة من فئات املجتمع لتغطية جميع الجوانب املتعلقة بمجال التفوق العقلي واملوهبة بشكل يخدم
هذه القضية.
تشجيع الباحثين في مجال التفوق العقلي واملوهبة نحو تطوير برامج إثرائية تخدم هذه الفئات وتطور العمل معها.
تطوير املمارسات العملية والتطبيقية في مجال التفوق العقلي واملوهبة.
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Abstract:

The present study aimed to analyze the master's and doctoral thesis in the field of gifted and
talented approved by the Department of Educational Psychology, Faculty of Educational and Psychological
Sciences, Amman Arab University, Amman, 2000 to 2017 through its characteristics; The study followed the
descriptive approach in the method of content analysis. The sample consisted of (93) master's and doctoral thesis.
The study found that 61.3% of the messages targeted the female sex and the students in the basic stage.
Most of the research methods used are quantitative and descriptive, and most of them used the questionnaire To
collect data, and that more than half of the messages did not adopt any of the theories or models in the field of
gifted and talented, and in the light of the results recommended the study several recommendations, the most
important call for universities and colleges to pay more attention to study gifted and talented through qualitative
studies.
Keywords: gifted and talented Research, Content Analysis, Postgraduate Programs, Master and PhD Thesis.
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دراسة تقويمية لنظام الجودة الداخلية لكلية التربية واآلداب بجامعة تبوك
جميلة حمود راشد البلوي
األستاذ املشارك بقسم التربية وعلم النفس -كلية التربية واآلداب -اململكة العربية السعودية
drjamela@gmail.com

املخلخص:
هدفت الدراسة إلى :تعرف أهداف التعليم الجامعي ،إضافة إلى الوقوف على أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي ،وكذلك تعرف
طبيعة نظم الجودة الداخلية التربية واآلداب بجامعة تبوك ،ومن أهداف الدراسة ً
أيضا تقويم النظام الداخلي للجودة لكلية التربية واآلداب جامعة
ً
وأخيرا تقديم مقترحات إلى متخذي القرار لتعديل املسار في ضوء نتائج الدراسة.
تبوك،
توصلت النتائج إلى :
احتل محور القدرة املؤسسية املرتبة األولي بينما جاء محور فاعلية التعليم في املرتبة الثانية ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متغيرات الدراسة الثالث ( النوع ،الدرجة العلمية ،عضوية وحدة الجودة ) مما يشير إلى انتشار الوعي لدي أعضاء هيئة التدريس بأعمال وحدة الجودة
 ،أن أهم نقاط القوة تمثل في :توافر رسالة معلنة ،ومعلنة من الكلية ،وارتباط أهداف الكلية بأهداف الجامعة ،توافر رؤية معلنة ،ومعتمدة من الكلية،
أن أهم نقاط الضعف تمثل في :ضعف خطة التوعية للنهوض بخدمة املجتمع وتنمية البيئة ،ضعف املشاركة في قوافل التنمية الشاملة.
الكلمات املفتاحية :دراسة تقويمية ،نظام الجودة الداخلية.

املقدمة:
أصبح التوجه نحو الجودة في املؤسسات الجامعية ضرورة عصرية ،وحتمية تعليمية ،وفريضة مستقبلية ،حتي تستطيع تلك املؤسسات
ً
ً
التعليمية النظامية وغير النظامية املنافسة الدولية في ظل عصر يموج بالتحديات والتغيرات املتالحقة عامليا وإقليميا في شتى مجاالت املعرفة0
ً
إن مفهوم التنمية البشرية يستخدم دائما إلدراك حقيقة مفادها أن العنصر الحاسم في التنمية هو اإلنسان  ،وأن التنمية الحقيقية تنطلق من تنمية
البشر في بيئة اجتماعية وطبيعية تتآزران في إيجاد الظروف املواتية للتنمية البشرية ،ومن ثم أصبح التعليم هو املدخل الرئيس لإليفاء باحتياجات
البشر في شتى مناحي الحياة (هدى حسن 2005 ،م.) 125 -124 ،
لقد كانت الجامعة في تاريخ اإلنسانية وما زالت هي مركز إشعاع الحضارات والثقافات للشعوب ،فهي تحمل املسئولية األساسية في إعداد
القيادات الفكرية والعلمية واألدبية والفنية واملهنية بمختلف مستوياتها ،والجامعة تشارك مشاركة فاعلة في وضع الخطط لتطوير املجتمع وتنميته،
وهي التي تقدم األفكار والنظريات واإلبداعات في مختلف املجاالت ،كل هذه اإلبداعات ما كانت تتم إال بوجود الجامعة ( علي راشد2016 ،م .)3 ،
وفي ظل التوسع الكمي للمؤسسات التعليمية؛ والهدف في تكوين كوادر مؤهلة ومعترف بمستوياتها ً
دوليا من خالل نظرة كلية للمستقبل؛ األمر الذي
يتطلب أن يتطور دور الجامعات بما يقابل التحديات العلمية املعاصرة ،وبما يحقق الجودة الشاملة ملخرجات التعليم الجامعي .
وهناك شبه اتفاق بين املختصين علي كافة املستويات في العالم املعاصر علي أن الجامعة هي القوة املحركة للفرد واملجتمع في مضمار التقدم والتنمية
الشاملة واملستدامة ،وهي مفتاح عبور املجتمعات بوابة حضارة القرن الحادي والعشرين التي تتميز بالتحوالت والتحديات العلمية والتكنولوجية
ً
املعقدة واملتنامية في مختلف املجاالت ،وهي البوتقة التي تنصهر فيها عقول الصفوة – طالبا وأساتذة – لتحقيق طموحات مجتمعاتهم وأهدافهم(علي
السيد 2013 ،م . )77 ،
إن الجامعة مؤسسة من نوع خاص قادرة على اختراق الحدود والوصول إلى العاملية ملا لها من دور في العمل بالعلم وتطبيقه لتحقيق التقدم
ً
التقني والعلمي الذي ال يعرف حدودا ،والذي يحتم األخذ بمبدأ الجودة واعتماد البرامج املقدمة بالجامعة ،واستخدام كل نظم التكنولوجيا واالتصاالت
( نادية جمال الدين  1994 ،م .)347 ،
يتضح مما سبق أن الجامعة تمثل معقل الفكر اإلنساني ،فهي قاطرة التقدم في املجتمعات ،وإن تحقيق متطلبات الجودة بالجامعات صار
ضرورة عصرية ،وحتمية تعليمية وفريضة مستقبلية.

دراسة تقوميية لنظام اجلودة الداخلية لكلية الرتبية واآلداب جبامعة تبوك

مجيلة البلوي

علي الرغم من ذلك وفي ظل التحديات العاملية واملحلية تواجه مؤسسات التعليم العالي ً
عددا من القضايا التي تتعلق باملنافسة والتميز ؛ مما يستدعي
تطوير وتحديث تلك املؤسسات بطريقة مستمرة باعتبارها ذات القدرة العالية في التنافس مع استدامة القوي العاملة املاهرة ،والحفاظ علي قاعدة
ً
ً
حاسما في تنمية االبتكار ورأس املال البشري (إيمان حسن  2018 ،م.)1 ،
بحوث عاملية ونشر املعرفة لصالح املجتمع ،لذلك يمثل التعليم العالي عامال
ً
وغدا التغيير وتحقيق التنمية الفعلية ملواجهة متطلبات وتحديات عصر ما بعد الحداثة معتمدا بالدرجة األولى علي وجود نظام تعليمي قادر
علي إفراز خريج ذي كفاءة وجودة عالية ،بحيث يكون ً
قادرا علي تقديم كافة املعلومات واملهارات والخبرات التعليمية املطلوبة منه تجاه
مجتمعه(0)Digumarti Bhaskara ,2003,77
إن نشر ثقافة الجودة في املؤسسات الجامعية يقتض ي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية املتخصصة عن الجودة لكافة عناصر املنظومة
التعليمية النظامية لكي ينقلوا ما تعلموه إلى العاملين باملؤسسات ،مما يساعد علي نشر ثقافة الجودة داخل تلك املؤسسات ،وتهيئة كل العاملين بها
للمشاركة في إدارة الجودة بكل مؤسسة (سعيد محمد 2008 ،م .)93 ،
ً
ً
وملا كانت محاولة السعي للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق تعليم أفضل أصبح أمرا مرهونا بتطبيق معايير الجودة  ،ذلك ملواجهة املتغيرات
ً
املتالحقة من ناحية ،وتحقيقا لطموحات املجتمع في ضوء ما يواجهه من تحديات من ناحية أخرى (غادة حمزة 2017 ،م ،) 3 ،ولذلك " أصبح تحسين
ً
ً
جودة التعليم هدفا أساسيا تسعي إليه كل املجتمعات من أجل تحسين السياسات التعليمية الحالية ،فالتحدي الرئيس للنظم التعليمية املعاصرة ال
يتمثل فقط في تقديم التعليم  ،ولكن التأكد من التعليم املقدم يتسم بجودة عالية (جمال علي  2010 ،م.) 1،
ُ"ويعد تطبيق نظم الجودة الشاملة في مجال التعليم ضرورة في ضوء الرغبة في تحسين مستوى التعليم في كل مراحله ،في وقت ازداد فيه
ً
التنافس ،ولم يعد التنافس ً
وطنيا بل أنه في ظل العوملة وما تحمله من تحديات أصبح عامليا ،مما يزيد من صعوبة املنافسة وشدتها "( عزة أخا وآخرون،
2010م.)28 ،
وتتضح املشكالت التي تواجه التعليم الجامعي بوجه عام ،وال تعليم بجامعة تبوك بوجه خاص والتي يمكن أن نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر:
 غياب وجود رؤية أو استراتيجية مستقبلية محددة ملنظومة التعليم العالي .


التشابه والنمطية في النظم والبرامج واملناهج الدراسية .
تراجع دور القيم الجامعية واملعايير األخالقية .



غياب التنوع في هياكل التخصصات املختلفة في الجامعة .



 ضعف إمكانات وفرص األنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
أصبحت قضية تجويد التعليم العالي ضرورة عصرية إلى الحد الذي جعل املفكرين يطلقون على هذا العصر ( عصر الجودة ) باعتبارها التحدي
الحقيقي الذي سيواجه األمم في العقود القادمة .
وقد بدأت بعض كليات جامعة تبوك في الحصول على الجودة لبرامجها واالعتماد األكاديمي ،وكليات أخرى في طريقها لنيل الجودة ،مما يجعلنا نتساءل
هل بالفعل الكليات التي انتهت من الحصول على الجودة استطاعت أن تحسن من أدائها ،وأن تقوم باملهام املوكلة إلى العمل الجامعي بشكل أفضل،
وهذا ما حدا بالباحثة للدراسة التقويمية لنظام الجودة الداخلية لكلية التربية واآلداب جامعة تبوك .

مشكلة الدراسة:
من خالل نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة عزة أغا وأخرون والتي أوصت بضرورة تقويم جهود وحدات الجودة بالكليات للوقوف علي
نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف وعالجها؛ من هنا نبعت مشكلة الدراسة ،والتي تمثلت تقويم نظام الجودة الداخلي لكلية التربية واآلداب في جامعة
تبوك لتعرف املردود الذي حققته نظم الجودة الداخلية حتى اآلن من خالل تقويم األداء بها في مجالي:


القدرة املؤسسية وما يتعلق بها من معايير تتمثل في( التخطيط االستراتيجي – الهيكل التنظيمي – القيادة والحوكمة – املوارد املالية –
املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة – تقويم األداء الكلى للمؤسسة).



الفاعلية التعليمية وما يتعلق بها من معايير تتمثل في ( الطالب والخريجين – واملعايير األكاديمية – والبرامج التعليمية واملقررات الدراسية –
والتعليم والتعلم – وأعضاء هيئة التدريس– والبحث العلمي – وطالب الدراسات العليا ).

أهمية الدراسة:
نبعت أهمية الدراسة من:


تعرف مدى انتشار ثقافة الجودة في كلية التربية واآلداب جامعة تبوك عينة الدراسة .
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تحديد املعوقات التي واجهت مشروعات إنشاء وحدات الجودة الداخلية لكلية التربية واآلداب جامعة تبوك.
قد تكون الدراسة بداية لعديد من الدراسات لتطبيق الجودة في منظومة التعليم الجامعي بتبوك0

 تقديم صورة متكاملة عن نظام الجودة في بعض كليات جامعة تبوك .

أهداف الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5

تعرف أهداف التعليم الجامعي .
الوقوف على أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي .
تعرف طبيعة نظم الجودة الداخلية التربية واآلداب بجامعة تبوك .
تقويم النظام الداخلي للجودة لكلية التربية واآلداب جامعة تبوك .
تقديم مقترحات إلى متخذي القرار لتعديل املسار في ضوء نتائج الدراسة .

تساؤالت الدراسة :
.1
.2
.3
.4
.5

ما أهم أهداف التعليم الجامعي باململكة العربية السعودية ؟
ما التحديات التي تواجه التعليم الجامعي؟
ما طبيعة نظام الجودة الداخلية لكلية التربية واآلداب بجامعة تبوك؟
ما نقاط القوة والضعف في نظام الجودة الداخلية لكلية التربية واآلداب في جامعة تبوك؟
ما املقترحات والتوصيات للنظام الداخلي للجودة لكلية التربية واآلداب جامعة تبوك؟

منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي بغرض جمع املعلومات  ،حيث يهدف املنهج إلى وصف ما هو كائن من ظواهر أو أحداث معينة بعد جمع البيانات
باستخدام العديد من األدوات  .وذلك لتحديد العالقات بين املتغيرات ( 0محمود منس ي ) 202، 2000 ،

أدوات الدراسة:
تم تصميم استبانة مكونة من محورين أساسيين وهما  :القدرة املؤسسية ويحتوي علي :
التخطيط االستراتيجي ،وتمثلت في العبارات أرقام من0 )6-1 ( :
.1
وحدة الجودة ،وتمثلت في العبارات أرقام من (. ) 14-7
.2
القيادة والحوكمة ،وتمثلت في العبارات أرقام من ( . )22-15
.3
املصداقية واألخالق ،وتمثلت في العبارات أرقام من (0 ) 29-23
.4
خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،وتمثلت في العبارات أرقام من ( 0 )41-30
.5
واملحور الثاني  :فاعلية التعليم ويحتوي علي:
 .1الطالب  ،وتمثلت في العبارات أرقام من (.)46 -42
 .2البرامج التعليمية واملقررات الدراسية ،وتمثلت في العبارات أرقام من ( .)51 -47
 .3التعليم والتعلم واملعامل والتجهيزات ،وتمثلت في العبارات أرقام من ( .)59 -52
 .4تقويم الطالب ،وتمثلت في العبارات أرقام من ( )63 -60
 .5متابعة الخريجين ،وتمثلت في العبارات أرقام من ( .)67 -64
 .6أعضاء هيئة التدريس ،وتمثلت في العبارات أرقام من (.)69 -68
 .7البحث العلمي ،وتمثلت في العبارات أرقام من ( .)76 -70

صدق أداة الدراسة:
ويقصد به أن تقيس االستبانة ما أعدت لقياسه ،وللتأكد من صدق االستبانة وثباته من حيث مالءمته ألهداف الدراسة قامت الباحثة
باتباع الخطوات اإلجرائية التالية:
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دراسة تقوميية لنظام اجلودة الداخلية لكلية الرتبية واآلداب جبامعة تبوك

صدق املحكمين:
وذلك ملعرفة مدى صدق االستبيان من حيث املحتوى ،مدى سالمة صياغة الجمل ،كذلك مدى تغطيتها لجوانب املشكلة ،وأسئلة الدراسة،
ومدى مالءمة العبارات للموضوع الذي تعبر عنه ،وقد قامت الباحثة بعرض االستبانة علي عدد من املحكمين من أساتذة التربية ،وخبراء الجودة ،وبعد
عرض االستبانة علي املحكمين كان هناك بعض التعديل في بعض عبارات االستبانة مثل ( )76 ،71 ،42 ،26 ،11حيث كان التعديل بحذف بعض
الكلمات وإضافة البعض.
ثبات االستبانة :
قامــت الباحثــة بتطبيــق ألفــا كرونبــاخ لقيــاس االســتبانة ككــل  ،وكــان معامــل الثبــات (  ).98وهــو معامــل عــال مــن الثبــات يعــول عليــه  ،كمــا تــم
حســاب الثبــات ملحــوري االســتبانة وكانــت نتيجــة محــور القــدرة التنافســية( ).97وهــو معامــل عــال يعــول عليــه  ،ونتيجــة محــور فاعليــة التعلــيم (  ).97وهــو
معامل عال يعول عليه  ،وقد تمت التجربة علي عينة استطالعية .

حدود الدراسة وعينتها:
اقتصرت الدراسة الحالية علي أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية واآلداب – جامعة تبوك  ،تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من بين
أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية واآلداب  ،خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 1439هـ 1440 /هـ .

عينة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على عينة ممثلة لكلية التربية واآلداب جامعة تبوك  ،وكذلك عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ؛ وذلك لتحقيق
ً
أهداف الدراسة ،وكانت عينة الدراسة تمثل  %33من املجتمع األصلي ؛ حيث إن املجتمع األصلي يمثل ( )187عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،ومجتمع
ً
الدراسة ( )62عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،فإن العينة ممثلة حيث زادت عن ( ) %20من املجتمع األصلي عندما يكون املجتمع األصلي أقل من
( )1000مستبان وفق املنهج الوصفي .
جدول( :)1وصف عينة الدراسة
م

النوع

العينة
ذكور
أعضاء هيئة التدريس
كلية التربية واآلداب
جامعة تبوك
الجملة

33
-

إناث
29
62

أستاذ مساعد

الدرجة العلمية
أستاذ مشارك

أستاذ

عضو في وحدة الجودة
ال
نعم

31

29

2

17

45

-

-

62

-

62

املعالجة اإلحصائية :
قامت الباحثة بتفريغ االستبانة الخاصة بالدراسة التي تم الحصول عليها بصورة مجملة للعينة ،وكذلك مع متغيرات الدراسة  ،وتم استخدام األساليب
اإلحصائية في معالجة بيانات الدراسة كالتالي:
 استخدمت الباحثة املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعرفة إلى أي مدي تتوافر البنود في كل من محوري الدراسة .
 استخدمت الباحث املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لترتيب العبارات حسب أهميتها داخل املحاور .
 استخدمت الباحثة اختبار (ت) لحساب فروق املتوسطات وداللتها اإلحصائية ملتغيري النوع  ،وعضوية وحدة الجودة .
 استخدمت الباحثة (  ) ANOVAلحساب الفروق ملتوسطات متغير الدرجة العلمية .

مصطخلحات الدراسة :
 الجودة :منهج عمل شامل ومستمر يقوم علي جهد جماعي بروح الفريق  ،يشمل كافة األنشطة والتي يتم تقديمهما إلى سوق العمل  ،وكذلك
متابعة قبول ورضا هذا السوق عن املنتج (أسامة فراج و نجالء حامد 2010 ،م.)9 ،
وتعرف جودة التعليم الجامعي بمدى تقديم تعليم لطالبها يقابل احتياجات وتوقعات عمالئها ويحقق أهداف الجامعة.
 التقويم :عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات كمية أو كيفية عن ظاهرة أو عمل أو موقف أو سلوك ؛ بقصد استخدامها في
إصدار حكم أو اتخاذ قرار في ضوء األهداف املنشودة (علي أحمد مدكور 1993 ،م.)282 ،
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ويري ( أسامة عبد الغفار 2010 ،م ) 8 ،أن التقويم عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات كمية أو كيفية لظاهرة ما بهدف
استخدامها في إصدار حكم او اتخاذ قرار في ضوء األهداف املنشودة .
مما سبق يمكن القول بأن التقويم في هذه الدراسة يعني إصدار حكم علي مدى تحقق األهداف  ،ووضع األيدي على نقاط القوة وتدعيمها  ،ووضع
األيدي علي نقاط الضعف وعالجها .

الدراسات السابقة:

ً
شملت الدراسة الحالية علي العديد من الدراسات املتعلقة بمتغيرات الدراسة والتي تم ترتيبها زمنيا كالتالي :

 دراســة تطبيــق مبــاد إدارة الجــودة الشــاملة لتحســين أداء كليــة خدمــة املجتمــع والتعلــيم املســتمر بجامعــة أم القــري (خالــد زقــزوق ،ومصــطفي
جميل2008 ،م):
هدفت الدراسة إلى تعرف استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة ل(  ) Demingفي البرامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة املجتمع
والتعليم املستمر بجامعة أم القرى ،وتعرف درجة أهمية توفير مبادئ إدارة الجودة الشاملة ل(  ) Demingفي البرامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة أم القري .
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها ( أن درجة استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة ل(  ) Demingفي البرامج والدورات التي تقدمها كلية
خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة أم القرى كانت متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط العام ( )2,2درجة ،وأن درجة أهمية توفير مبادئ إدارة الجودة
الشاملة ل (  ) Demingفي البرامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر كانت عالية حيث بلغ املتوسط ( )2,52درجة .
 دراسة تقويمية لنظام الجودة الداخلية في بعض كليات جامعة القاهرة (أغا وآخرون 2010 ،م):
هدفت الدراسة إلى تعرف أهداف وسمات التعليم الجامعي  ،وكذلك تعرف نظم الجودة بالتعليم العالي ،إضافة إلى تقويم النظام الداخلي
ً
للجودة علي كليات جامعة القاهرة ،الكشف عن آراء القيادات بالكليات في إنشاء نظام داخلي للجودة بكلياتهم ،وأخيرا تقديم مقترحات إلى متخذي
القرار لتعديل املسار في ضوء نتائج الدراسة .
أسفرت النتائج عن نسبة تحقق معايير القدرة املؤسسية على التوالي تمثلت في التخطيط االستراتيجي  ،وحدة الجودة ،القيادة والحوكمة ،
واملصداقية واألخالقيات ،الجهاز اإلداري  ،املوارد املالية والبشرية ،خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،التقويم املستمر للقدرة املؤسسية .
وأن نسبة تحقق معايير الفاعلية التعليمية ألعضاء هيئة التدريس تمثلت في الطالب ثم البرامج ،والتعليم والتعلم ،تقويم الطالب ،متابعة الخريجين،
أعضاء هيئة التدريس ،البحث العلمي ،التقويم املستمر للفاعلية التعليمية .
 دراسة و اقع مركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام في ضوء معايير الجودة الشاملة (علي بن عبد هللا العيد 1432 ،ه):
هدفت الدراسة إلى دراسة واقع أداء مركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس واملتدربين .
كشفت النتائج عن ممارسة جميع مؤشرات األداء في الجودة بمركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام بدرجة مرتفعة ،وذلك من وجتهي
نظر أعضاء هيئة التدريس واملتدربين في ضوء معايير الجودة التالية ( معيار إنجاز املتدربين ،معيار فاعلية التعليم والتدريب ،معيار تلبية البرامج
التدريبية الحتياجات املتدربين وسوق العمل ،معيار فاعلية اإلدارة في رفع مستوي اإلنجاز للمتدربين  ،معيار دعم املتدربين وإرشادهم ،معيار قدرة
املؤسسة علي تحسين جودة التعليم ،معيار فاعلية أداء مركز التدريب في تقديم الخدمات ألفراد املجتمع املحلي وتأهيلهم ،معيار فاعلية أداء مركز
التدريب في تقديم خدمات االستشارات لخدمة املجتمع .
 دراسة تشخيصية ملشكالت التقويم بالجامعة ووضع تصور للتطوير (نادية محمود شريف وأخرون 2014،م):
هدفت الدراسة إلى توفير مواصفات لتقويم الطالب في البرامج األكاديمية املختلفة ،وكذلك نشر ثقافة التقويم ( القياس املعرفي ،املهاري،
ً
الوجداني ) ،إضافة لتعرف مشكالت التقويم بالجامعة ،وأخيرا الوصول إلى االحتياجات التدريبية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس .
أظهرت النتائج ضعف املمارسات للتقويم بصفة عامة فلم توجد نسب اتفاق عالية تؤكد علي االلتزام بمبادئ استمرارية التقويم  ،ضرورة التحول من
قياس املعرفة االستذكار إلى تقويم إثرائي  ،والتحول إلى قياس قدرة الطالب على توظيف املعرفة التي اكتسبها  ،ونقلها إلى مواقف حياة .
 دراسة وزارة التعليم التشيكية ( : ) Nenadal,2015
هدفت الدراسة إلى جمع املعلومات األساسية التي تتعلق بمشروع ضمان جودة التعليم العالي التشيكية وتقييمها  ،كما هدفت إلى تطوير
منهج لتقييم الجودة بشكل شامل .
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توصــلت الدراســة إل ــى عــدد مــن النم ــاذج املســتخدمة حيــث يوج ــد نمــوذج االمتيــاز للمؤسس ــة األوروبيــة إلدارة الجــودة وال ــذي يعتبــر مــن أكث ــر
ً
ً
النماذج شمولية لضمان وتقييم الجودة فهو نموذج عملي وواقعي حيث يقدم املؤشرات املبكرة  ،ويعتبر هذا النموذج قد ساهم بتقديم منهجا جديدا في
تطوير مؤسسات التعليم العالي التشيكية .
 دراسة غانا ): (Tsevi,2015
هدفت الدراسة إلى البحث عن كيفية تنفيذ التدابير الالزمة لضمان الجودة في التعليم العالي الخاص بغانا  ،كما تبحث عن التدابير التنظيمية التي
تتخذ لالرتقاء بمؤسسات التعليم العالي الخاص  ،كما تهدف على معرفة مدي تأثير الجهود التي يبذلها القائمون نحو تطبيق معايير ضمان الجودة
واالعتماد في غانا .
توصلت الدراسة إلى تأييد املتخصصين في التعليم العالي لوضع سياسات تهدف للتصدي ملشكالت التعليم العالي والتي أهمها العجز في أعضاء هيئة
التدريس ،وعدم االلتزام بالخطط الزمنية للبرامج الدراسية ،البد من تبني منهج متكامل تتبناه هيئة االعتماد الوطني بغانا كي تسعي جميع الجهات
الفاعلة لتحقيق شروط ضمان الجودة
 دراسة تطوير الدراسات العليا بكليات التربية في مصر في ضوء املعايير القومية لضمان الجودة واالعتماد (إيمان حسن محمد علي البنا ،
2018م ):
هدفت الدراسة إلى تعرف اإلطار الفكري لبرامج الدراسات العليا بكليات التربية  ،وكذلك توضيح األسس الفكرية والفلسفية لضمان جودة
واعتماد الدراسات العليا بالجامعة والكشف عن املبررات العاملية واملحلية التي دعت إلى تطبيق نظام ضمان الجودة واالعتماد في التعليم العالي،
ً
وتحليل واقع الدبلوم املنهي ببعض كليات التربية في ضوء املعايير القومية لضمان الجودة واالعتماد ،وأخيرا تقييم مدي تبني برنامج الدبلوم املهنية في
التربية املعايير القومية لضمان الجودة واالعتماد.
وتوصلت الدراسة إلى ما يلي :يعتبر ضمان الجودة واالعتماد فلسفة عصرية جديدة ذات دور وأثر فعال في التعليم العالي والدراسات العليا ،
ً
ً
معايير الجودة أصبحت اتجاها عامليا  ،ويعتبر تطبيقها خطوة أساسية من خطوات اإلصالح التربوي لنظام التعليم  ،غلبة الجانب النظري علي الجانب
العملي في الدراسة ،أظهرت عينة الدراسة رضاهم عن مستوي جودة الدبلوم املهنية في التربية .

التعليق العام علي الدراسات السابقة :
 .1املجاالت التي غطتها الدراسات السابقة :
غطت الدراسات السابقة العديد من املجاالت فمنها ما تناول جانب تطبيق الجودة في التعليم الجامعي مثل دراسة ( :زقزوق وجميل ،
2008م) ودراسة( أغا وآخرون  2010م) ،ودراسة ( علي عبد هللا العيد 1432 ،ه) ،ودراسة (  ) Nenadal,2015وغيرها ،وهناك دراسات اهتمت بتطوير
النظام التعليمي مثل (  ) Tsevi,3015ودراسة إيمان البنا .
ومن خالل العرض السابق تبين أنه ال توجد دراسة بحثت تقويم نظام تطبيق الجودة في جامعة تبوك  ،وهذه اإلضافة من وجهة نظر الباحثة .
 .2أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اتفقت وتشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تطبيق معايير الجودة  ،واختلفت في تعرف املعوقات التي تحول دون
تطبيق معايير الجودة في التعليم العالي ،كذلك االختالف موضع التطبيق حيث إن الدراسة الحالية تم تطبيقها بكلية التربية واآلداب جامعة تبوك .
 .3مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إطارها النظري وبناء األدوات ،وتفسيرالنتائج0
خطة السير في الدراسة :
لتحقيق الهدف األول والذي نص على تعرف أهداف التعليم الجامعي تناولت الباحثة ذلك من خالل اإلطار النظري للدراسة ،ولتحقيق
الهدف الثاني والذي نص على الوقوف على أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي ،يظهر ذلك من خالل أدبيات البحث ،ولتحقيق الهدف الثالث
والذي نص على تعرف طبيعة نظم الجودة الداخلية بجامعة تبوك ،تم تحقيقه من خالل الدراسة امليدانية ،أما عن الهدف الرابع والخامس تم
تحقيقهما من خالل نتائج الدراسة النظرية وامليدانية .
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اإلطار النظري للدراسة :

ً
لقد تأكدت أهمية العلم واملعرفة في حياة البشر  ،كما أن الثروة الحقيقة تكمن في االستثمار في هؤالء البشر ؛ حيث يصبحون أمة عاملة بدال
من أمة جاهلة  ،لذا فالحاجة إلى إعادة النظر في النظم التعليمية بصفة عامة  ،والتعليم العالي بصفة خاصة ؛ حيث إن التعليم العالي ال يحتاج فقط
إلى تعديل وتطوير ،بل إن فلسفته وسياساته ووسائطه ومناهجه كل هذا البد من تعديل وتطوير عن طريق تفعيل نظام ضمان الجودة واالعتماد
بالكليات .
لذا يمكن إلقاء الضوء علي ما يلي :
 .1أهداف التعليم العالي:
ُ
تعتبر البدايات األولي للجامعة املعاصرة وجد في الجامعات األوروبية حيث النشاط الدراس ي املنتظم بشكل عام منذ حوالى القرن الثاني عشر
امليالدي  ،وكان التدفق العلمي في القرن السادس عشر ،ومن هنا قامت الجامعات بنقل الحقيقة الثابتة ،وكشف حقيقة الظواهر الطبيعية
ً
ً
واالجتماعية التي اعتبرته عادي أمام الحداثة  ،وبدأت الجامعات تتخذ أعراضا اجتماعية أخري أكثر اتساعا من مجرد النشاط الفكري (علي بن عبد هللا
العيد 1432 ،هـ .)14 ،
ويعتبر التعليم العالي – في نطاق السياسة التربوية الشاملة – من األدوات األساسية التي تسهم في تكوين الفرد واملجتمع  ،وبلورة مالمحه في
ً
الحاضر واملستقبل معا  ،وضمان طرق التطور السليم لألمة في مسيرتها نحو أهدافها في التقدم والرقي في مختلف امليادين حيث يعتبر التعليم العالي
السبيل األكيد إلى إعداد القوي البشرية املتخصصة التي تخطط للنمو املادي في املجتمع  ،وتسهر علي تنفيذه (شبل بدران  ،جمال الدهشان 2003 ،م ،
.)36
وتكمن أهداف التعليم الجامعي في :
أ -تلبية االحتياجات الحالية واملستقبلية للتنمية املجتمعية وسوق العمل واإلنتاج .
ب -تكوين الخريج الذي يتمتع باملواصفات املطلوبة للقرن الحادي والعشرين واملمثلة فيما يلي ( عزة أغا وآخرون 2010 ،م: )37 ،
 تنمية مهارات التعلم الذاتي املستمر .
ً
ً
ً
ً
 اإلعداد املتكامل علميا  ،وتقنيا  ،وفكريا  ،وثقافيا.
 القدرة علي توظيف البحث العلمي  ،وتنمية القدرات العلمية .
 تنمية مهارات االتصال الفعال .
 تأكيد الثقة بالنفس  ،والتحلي بالقدرات التنافسية .
 القدرة علي التفكير النقدي وحل املشكالت .
 الحفاظ علي الهوية الثقافية واللغة القومية .
 مراعاة األخالقيات املهنية والعلمية .
 .2أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي:
إن تطوير التعليم الجامعي لم يعد مجرد اختيار وإنما أصبح ضرورة تفرضها متغيرات الحاضر واملستقبل  ،فهو في حاجة مستمرة للتطوير ،
ولكن يقف أمام التطوير جملة من التحديات أهمها :
 التدفق املعرفي:
ً
إن العصر الحالي يعرف بعصر املعلومات واملعارف تمييزا له عن عصر الصناعة أو الزراعة  ،وهو بالضرورة يغير من طبيعة املعلومات
واملعرفة والعلم وطرق التعامل معها ،والوصول إليها ووظيفتها وعمرها ( محمد نبيل نوفل 2006 ،م .)67 ،
ُويعد النمو املعرفي بمثابة الفوضات لألعداد الوفيرة للدوريات العلمية في جميع املجاالت املعرفية والتخصصات العلمية الدقيقة ،والكم
الهائل من الكتب واملطبوعات وما صاحبه من اكتشافات واختراعات مع التحديث املستمر مما أدى إلى صعوبة اللحاق باملتغيرات واملستحدثات العلمية
 ،من هنا تقاس قدرة املجتمع بما أنتج من معرفة وكيفية اختيارها وتكيفها وتوظيفها أمر ضروري لتحقيق النمو االقتصادي ( أغا وآخرون 2010 ،م ،
.)41-40
ً
ً
ن
وفي عصر ما بعد الحداثة لم تعد املعرفة ترفا فالبد وأن تكو متعددة األوجه ،فليس هناك طريقة واحدة للمعرفة؛ بل هناك طرقا متعددة
ملعرفة الش يء الواحد (سامى محمد 2005،م )20-15،
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وترتب على ثورة املعرفة أن صارت املعرفة تجارة لها عائدها ومردودها العالي املتزايد أكثر من اإلنتاج املادي املتمثل في األجهزة واملعدات التي نستخدمها،
ً
فتزايد املعارف يتطلب االرتفاع املستمر بقدرات اإلنسان ومهاراته ،وتجعله دائما يبحث عن الجديد في تخصصه ،ويسعى لتحقيق تنميته مهنيا(محمد
السيد محمد السيد النجار 2012 ،م.)60 ،
يتضح مما سبق أن تزايد املعارف والعلوم حدا ال مثيل له مما يفرض علي الجامعات ضرورة تطور أساليبها في ضوء تلك التحديات لتساير
التغيرات املتالحقة وفق معايير الجودة واالعتماد.
 بالجودة في التعليم الجامعي :
ُيعرف معهد الجودة األمريكي الجودة بأنها تأدية العمل الصحيح علي النحو الصحيح من أول مرة ،أما مفهوم الجودة في التعليم فهو عملية
يتم من خاللها دفع كل جوانب العمل في املؤسسة في اتجاه تحقيق ما يطلبه املستفيد وتحقيق هدف املؤسسة ،فالجودة ال تشمل املخرجات فقط ولكنها
تأخذ في االعتبار كل التفاعالت من مختلف عناصر املنظمة من مدخالت وعمليات ومخرجات ،فالجودة مجهودات القيادة في بناء منظومة أساسها
التعلم الدائم والتعاون الشامل بين جميع عناصرها (سهير محمد حوالة 2006 ،م .)632 ،
ً
ً
وملا كانت محاولة السعي للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق تعليم أفضل أصبح أمرا مرهونا بتطبيق معايير الجودة ،وذلك ملواجهة
ً
املتغيرات املتالحقة من ناحية ،وتحقيقا لطموحات املجتمع في ضوء ما يواجهه من تحديات من ناحية أخرى (غادة حمزة الشربيني 1428،هـ ،) 3،ولذلك
ً
ً
" أصبح تحسين جودة التعليم هدفا أساسيا تسعي إليه كل املجتمعات من أجل تحسين السياسات التعليمية الحالية ،فالتحدي الرئيس للنظم
التعليمية املعاصرة ال يتمثل فقط في تقديم التعليم  ،ولكن التأكد من التعليم املقدم يتسم بجودة عالية( 0جمال علي الدهشان 1431 ،هـ) 1 ،
ً
إن مفهوم الجودة وفقا ملا تم االتفاق عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم والذي أقيم في باريس في اكتوبر (1998م) ،ينص علي أن الجودة في التعليم العالي
مفهوم متعدد األبعاد ينبغي ان يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل املناهج الدراسية ،البرامج التعليمية ،الطالب ،البحوث العلمية ،التعلم
الذاتي ،توفير الخدمات للمجتمع املحلي ،املباني واملرافق وغيرها ( عزة أغا وآخرون 2010 ،م .)43 ،
يتضح مما سبق أن االهتمام بكافة عناصر الجودة في التعليم العالي صار ضرورة البد من مواجهتها حتي يتسنى ملؤسسات التعليم باململكة
العربية السعودية السير نحو تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد .
 .3مساعي اململكة العربية السعودية لتحقيق الجودة في التعليم العالي :
تم تصميم نظام االعتماد وتوكيد الجودة في السعودية وذلك للتأكيد من جودة التعليم العالي حتي يساير املستويات العاملية ويعترف بها
بشكل واسع في املجتمعات األكاديمية والتخصصية العاملية ،ووضع الخطط للتأكد من مستويات تحصيل تعليم الطالب بغض النظر عن املؤسسة
التعليمية التي يدرسون بها(علي بن عبد هللا العيد 1432 ،هـ . )77 ،
ً
وتعرف الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي الجودة بأنها مستوي األداء مقارنة باملعايير املقبولة للممارسات الجيدة عامليا والخاصة
بتطوير تعليم الطالب وإدارة املؤسسات التربوية ،ومناسبة األداء ملا تريد الجامعة تحقيقه ،ومدي مناسبة أهداف وأولويات املؤسسة في ظل الظروف
التي تعمل بها املؤسسة ،واملجتمعات التي تخدمها .
واشتقت معايير االعتماد من املمارسات املقبولة التي رأتها الهيئة من خالل اإلطار املحلي ،وتمثل أفضل املمارسات العاملية ،ويستخدمها
ً
املراجعون الخارجيون كمحكات في تقويمهم ،وعدد هذه املعايير أحد عشر معيارا تتمثل في :السياق املؤسس ي ويشمل  :إنشاء الرسالة والغايات
واألهداف  ،والسياسة واإلدارة  ،وإدارة عمليات توكيد الجودة وتحسينها وجودة التدريس والتعلم وتشمل :التعلم والتدريس ،ودعم تعلم الطالب ،وتوفير
الخدمات لهم ،ودعم البنية التحتية ،وعمليات توظيف أعضاء هيئة التدريس وغيرها (علي بن عبد هللا العيد 1432 ،هـ .)78-77 ،
يتضح مما سبق أن اململكة العربية السعودية قد خطت خطوات واسعة في تطبيق معايير االعتماد وتوكيد الجودة ،وهذا ما تسعي إليه الدراسة الحالية
للكشف عن مشروع تطبيق نظام الجودة بكلية التربية واآلداب جامعة تبوك .

تفسير نتائج الدراسة امليدانية :

ً
ً
أوال  :ملعرفة أي املحاور أكثر تفعيال للجودة لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ،إضافة إلى مدي فاعلية الوحدة داخل كلية التربية واآلداب ،قامت الباحثة
بترتيب املحاور مع إجمالي االستبانة ككل وفق ما يلى:
جدول(  :)2يوضح ترتيب محاور االستبانة حسب املتوسط الحسابي واالنحر افات املعيارية واالستبانة ككل
م
1
2
3

املحور
محور القدرة املؤسسية
محور فاعلية التعليم
إجمالي االستبانة

عدد العبارات
41
35
76
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املتوسط الحسابي
2,23
2,18
2,19

االنحراف املعياري
0,38
0,44
0,39

الترتيب
األول
الثاني
-
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دراسة تقوميية لنظام اجلودة الداخلية لكلية الرتبية واآلداب جبامعة تبوك

يتضح من الجدول السابق أن محور " القدرة املؤسسية " احتل املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2023درجة وانحراف معياري ( )38درجة بينما جاء
ً
محور فاعلية التعليم في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي( )2018درجة ،وانحراف معياري ( )44درجة ،وأخيرا جاء املتوسط الحسابي لالستبانة ككل
( )2019درجة ،وانحراف معياري( )39درجة ،وهو أعلي من الدرجة الحيادية وهذا يدل علي فاعلية وحدة الجودة بكلية التربية واآلداب جامعة تبوك.
ً
ثانيا :يتم استخدام اإلرباع األعلى واألدنى لكل محور حسب املتوسط الحسابي باعتبار األعلى نقاط القوة واألدنى نقاط الضعف لنصل إلى التقويم ؛
وذلك لتدعيم نقاط القوة وعالج نقاط الضعف :
 .1ترتيب العبارات لإلرباع األعلى في محور القدرة املؤسسية حسب درجة أهميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:
املحور األول  :القدرة املؤسسية:
أ -اإلرباع األعلى للمحور األول :
خصصت الباحثة إحدى وأربعين عبارة تناولت محور القدرة املؤسسية  ،وأخضعها لألوزان النسبية إليجاد املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
لترتيبها حسب أهميتها من وجهة نظر عينة الدراسة ،تمثل اإلرباع األعلى
مصدر قوة فيما يلي :
جدول ( :)3رأي عينة املعلمين في القدرة املؤسسية ( اإلرباع األعلى للمحور)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارات
توافر رسالة معلنة ومعتمدة للكلية
ارتباط أهداف الكلية بأهداف الجامعة
توافر رؤية معلنة ومعتمدة للكلية
ارتباط الخطة االستراتيجية بأهداف الكلية
توافر أهداف استراتيجية للكلية
ارتباط أهداف الجامعة برؤية اململكة العربية السعودية 2030م
إجراء تقويم مستمر للكلية
الوعي بثقافة الجودة
التفاعل مع أقسام الكلية
االنتقال من خبرة املاض ي إلى املستقبل
إجمالي املحور ككل

املتوسط الحسابي
2.96
2.93
2.92
2.91
2.90
2.89
2.45
2.43
2.42
2.40
2023

االنحراف املعياري
0.18
0.25
0.31
0.33
0.33
0.32
0.64
0.56
0,71
0.49
038

الترتيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
األول

الحظ من الجدول السابق ما يلي :









احتلت العبارة " توافر رسالة معلنة ومعتمدة للكلية" املرتبة األولي بمتوسط حسابي " "2.96درجة ،وانحراف معياري " ،"0.18ويعزي ذلك إلى
االهتمام املبكر بإنشاء وحدة الجودة علي مستوي كلية التربية واآلداب وعلي مستوي الجامعة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة أغا وآخرون 2010م
والتي أكدت علي أن التخطيط االستراتيجي والذي انبثق منه توافر رسالة معلنة ومعتمدة ،وهذا يؤكد علي القدرة املؤسسية لكلية التربية واآلداب
بجامعة تبوك .
جاءت العبارة " ارتباط أهداف الكلية بأهداف الجامعة " في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي " "2.93درجة  ،وانحراف معياري " ،"0.25ويعزي ذلك
إلى أن األهداف االستراتيجية للكلية اشتقت من رؤية ورسالة الكلية والتي انبثقت من أهداف الجامعة  ،وتتفق هذه االجراءات مع نتيجة دراسة
البنا (2018م ) والتي أكدت علي يعتبر ضمان الجودة واالعتماد فلسفة عصرية جديدة ذات دور وأثر فعال في التعليم العالي.
احتلت العبارة " توافر رؤية معلنة ومعتمدة للكلية" املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " "2.92درجة ،وانحراف معياري " ،"0.18ويعزي ذلك إلى أن
رؤية الكلية كانت واضحة منذ البداية ،وكانت بمثابة الحلم للمؤسسة وتمثلت في أن تكون وحدة الجودة املرجعية األساسية لكل أقسام الكلية
األكاديمية واإلدارية .
جاءت العبارة " ارتباط الخطة االستراتيجية بأهداف الكلية" في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " "2.91درجة  ،وانحراف معياري " ،"0.33ويعزي
ذلك إلى أن الجامعة ما تزال في مرحلة التكوين ،وأن جل اهتمامها هو وضع خطة استراتيجية طموحة .
احتلت العبارة " توافر أهداف استراتيجية للكلية" املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي " "2.90درجة  ،وانحراف معياري " ،"0.33ويعزي ذلك إلى أن
األهداف مرتبطة ومنبثقة من الخطة االستراتيجية؛ وذلك ألن تحقيق األهداف سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق الخطة االستراتيجية ،وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة دراسة أغا وآخرون والتي توصلت إلى تحقق معايير القدرة املؤسسية علي التوالي تمثلت في التخطيط االستراتيجي.
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دراسة تقوميية لنظام اجلودة الداخلية لكلية الرتبية واآلداب جبامعة تبوك

 جاءت العبارة " ارتباط أهداف الجامعة برؤية اململكة العربية السعودية 2030م ،في املرتبة السادسة " بمتوسط حسابي " "2.89درجة ،وانحراف
معياري " ،"0.32ويعزي ذلك إلى أن جامعة تبوك من الجامعات حديثة النشأة ومن الطبيعي أن ترتبط وفق رؤية اململكة العربية السعودية
2030م .
 احتلت العبارة " إجراء تقويم مستمر للكلية " املرتبة السابعة بمتوسط حسابي " "2.45درجة ،وانحراف معياري " ،"0.64ويعزي ذلك إلى أن إجراء
التقويم جزء رئيس وأساس ي ألي مؤسسة تعليمية تربوية للوقوف علي نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف وعالجها.
 جاءت العبارة " الوعي بثقافة الجودة" في املرتبة التاسعة بمتوسط حسابي " "2.42درجة  ،وانحراف معياري " ،"0.71ويعزي ذلك إلى حرص
جامعة تبوك منذ نشأتها بإيجاد وحدة جودة علي مستوي الجامعة  ،وإنشاء وحدات فرعية بالكليات كان نت أقدمها وحدة كلية التربية واآلداب
مما ساعد علي نشر ثقافة الجودة .
 احتلت العبارة " االنتقال من خبرة املاض ي إلى املستقبل" املرتبة العاشرة بمتوسط حسابي " "2.40درجة  ،وانحراف معياري " ،"0.49ويعزي ذلك
إلى استفادة املسئولين بوحدة الجودة بكلية التربية واآلداب من تجارب السابقين وتعديل مسار الوحدة إلى املستقبل األفضل .
ب -اإلرباع األدنى للمحور األول :
جدول( :)4رأي عينة املعلمين في القدرة املؤسسية ( اإلرباع األدنى للمحور )
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارات
توافر أساليب ألفراد املجتمع لالستفادة من أنشطة الكلية.
تطوير الخدمات اإلدارية بالكلية .
يوجد خريطة زمنية لتنمية املوارد البشرية بالكلية .
ربط املكافآت بمستوي اإلنجاز لكل العاملين بالكلية.
توافر خطة لتنمية املوارد البشرية بالكلية .
توافر إجراءات مناسبة للحفاظ علي حقوق النشر .
اختيار القيادات املناسبة في أماكنها املناسبة .
توافر معايير الختيار القيادات ( رؤساء األقسام – الوحدات ذات الطابع الخاص – الوكالء ).
تشارك الكلية في قوافل تنمية شاملة للمجتمع .
توجد خطة لتوعية أفراد الكلية بتنمية البيئة .
إجمالي املحور ككل

املتوسط الحسابي
1.96
1.95
1.94
1.93
1.90
1.89
1.88
1.80
1.79
1.70
2023

االنحراف املعياري
0.88
0.73
0.68
0.62
0.64
0.74
0.48
0.60
0,88
0.71
038

الترتيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
األول

يتضح من الجدول السابق ما يلي :










جاءت العبارة " توافر أساليب ألفراد املجتمع لالستفادة من أنشطة الكلية " في املرتبة األولي في اإلرباع األدنى والذي يمثل نقاط ضعف بمتوسط
حسابي " "1.96درجة  ،وانحراف معياري " ،"0.88ويعزي ذلك إلى عدم وجود وكالة لشئون البيئة بالكلية مما يساعد علي تفعيل استفادة
املنتفعين من املجتمع من املناشط التي تقوم بها الكلية ووحدة الجودة .
احتلت العبارة " تطوير الخدمات اإلدارية بالكلية "املرتبة الثانية بمتوسط حسابي " "1.95درجة  ،وانحراف معياري " ،"0.73ويعزي ذلك إلى
اعتماد الخدمات اإلدارية بالكلية إلى الخدمات املركزية بالجامعة مما يجعلها تأخذ وقت وجهد كبير  ،وأن الخدمات اإلدارية بالكليات ما هي إال
إحاالت للنظام املركزي بالجامعة .
جاءت العبارة " يوجد خريطة زمنية لتنمية املوارد البشرية بالكلية " في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " "1.94درجة  ،وانحراف معياري "،"0.68
ويعزي ذلك إلى تنمية املوارد البشرية بالجامعة حيث يعتمد علي النظام املركزي بالجامعة مما يضعف وجود خطط وخرائط زمنية تنبع من
الكليات وفق احتياجاتها .
احتلت العبارة " ربط املكافآت بمستوي اإلنجاز لكل العاملين بالكلية" املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " "1.93درجة وانحراف معياري " "0.62
ويعزي ذلك إلى رغبة كثير من العاملين بتعميم املكافآت علي الجميع  ،وعند ربط املكافآت باإلنجاز فتقابل بالرفض من قبل الذين ال يعملون .
جاءت العبارة " توافر خطة لتنمية املوارد البشرية بالكلية " في املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي " "1.90درجة وانحراف معياري "  "0.64ويعزي
ذلك إلى النمط املركزي لتنمية املوارد البشرية  ،وقليل ما تعقد كلية بعينها من خالل وحدة الجودة دورة تدريبية لتنمية املوارد البشرية فيها .
احتلت العبارة " توافر إجراءات مناسبة للحفاظ علي حقوق النشر" املرتبة السادسة بمتوسط حسابي " "1.89درجة وانحراف معياري " "0.74
ويعزي ذلك إلى حداثة االهتمام بعمل مجلة علمية دورية تختص بجامعة تبوك .

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -1

58

مجيلة البلوي

دراسة تقوميية لنظام اجلودة الداخلية لكلية الرتبية واآلداب جبامعة تبوك

 جاءت العبارة " اختيار القيادات املناسبة في أماكنها املناسبة" في املرتبة السابعة بمتوسط حسابي " "1.88درجة وانحراف معياري "  "0.48ويعزي
ذلك إلى الجامعة في بدايتها اعتمدت علي الكثير من الوافدين  ،إضافة إلى ندرة أعضاء هيئة التدريس من الوطنيين فكان تولي املناصب ملن يمتلك
الدرجة العلمية .
 احتلت العبارة " توافر معايير الختيار القيادات ( رؤساء األقسام – الوحدات ذات الطابع الخاص – الوكالء ) املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي
" "1.80درجة وانحراف معياري "  "0.60ويعزي ذلك إلى عدم وضوح املعايير التي بمقتضاها يتم اختيار تلك القيادات .
 جاءت العبارة " تشارك الكلية في قوافل تنمية شاملة للمجتمع" في املرتبة التاسعة بمتوسط حسابي " "1.79درجة وانحراف معياري " "0.80
ويعزي ذلك إلى عدم تفعيل منصب وكيل للجامعة والكليات املتعلق بشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة .
 احتلت العبارة " توجد خطة لتوعية أفراد الكلية بتنمية البيئة" املرتبة العاشرة بمتوسط حسابي " "1.70درجة وانحراف معياري "  "0.71ويعزي
ذلك إلى تداخل بعض مهام الوكالء مع بعض إضافة إلى ضعف تفعيل دور وحدة الجودة في جانب تنمية املجتمع .
 .2ترتيب العبارات لإلرباع األعلى في محور فاعلية التعليم حسب درجة أهميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس :
املحور الثاني  :فاعلية التعليم :
أ -اإلرباع األعلى للمحور فاعلية التعليم :
خصصت الباحثة خمس وثالثين عبارة تناولت محور فاعلية التعليم  ،وأخضعها لألوزان النسبية إليجاد املتوسط الحسابي واالنحراف
املعياري لترتيبها حسب أهميتها من وجهة نظر عينة الدراسة  ،تمثل اإلرباع األعلى
مصدر قوة فيما يلي :
جدول ( :)5رأي عينة املعلمين في فاعلية التعليم ( اإلرباع األعلى للمحور)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارات
توجد مواصفات للورقة االختبارية
تصميم البرامج التعليمية وفق املعايير األكاديمية
تتنوع أساليب التقويم بالكلية
تصميم البرامج وفق أهدافها
توجد إلية لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
توافر إرشاد أكاديمي للطالب
توافر إلية مستمرة للتقويم بالكلية
اطالع أعضاء هيئة التدريس علي نتائج التقويم
وجود لجنة ممتحنين لكل برنامج
إجمالي املحور ككل

املتوسط الحسابي
2.66
2.56
2.54
2.53
2.50
2.43
2.40
2.37
2.36
2018

االنحراف املعياري
0.51
0.59
0.56
0.56
0.69
0.62
0.66
0.66
0,68
044

الترتيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
الثاني

يتضح من الجدول السابق ما يلي :







احتلت العبارة " توجد مواصفات للورقة االختبارية" املرتبة األولي من اإلرباع األعلى كمصدر قوة ملحور فاعلية التعليم بمتوسط حسابي "، "2.66
وانحراف معياري " ، "0.51ويرجع ذلك إلى اهتمام وحدة الجودة بعمل دورات تدريبية عن مواصفات الورقة االختبارية لتقليل الخطأ املتكرر في
بعض أقسام الكلية  ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عزة أغا وأخرون والتي أكدت علي فاعلية التعليم والتي منها االهتمام بمواصفات الورقة
االختبارية .
جاءت العبارة " تصميم البرامج التعليمية وفق املعايير األكاديمية" املرتبة الثانية بمتوسط حسابي " ، "2.56وانحراف معياري " ، "0.59ويرجع ذلك
إلى اهتمام جامعة تبوك بإنشاء وحدة تصميم املناهج علي مستوي الجامعة مما أتاح الفرصة لوحدة الجودة بالتنسيق معها والعمل علي تصميم
البرامج وفق املعايير األكاديمية .
احتلت العبارة " تتنوع أساليب التقويم بالكلية" املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " ، "2.54وانحراف معياري " ، "0.56ويرجع ذلك إلى جهود وحدة
الجودة بإقامة دورات التدريبية املتعلقة بأساليب التقويم  ،إضافة إلى حرص الوحدة بعمل تقرير سنوي يتناول أساليب التقويم .
جاءت العبارة " تصميم البرامج وفق أهدافها" املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " ، "2.53وانحراف معياري " ، "0.56ويرجع ذلك إلى التنسيق بين
وحدتي املناهج والجودة والرغبة األكيدة في تصميم البرامج وفق أهدافها .
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احتلت العبارة " توجد إلية لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس" املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي " ، "2.50وانحراف معياري " ، "0.69ويرجع ذلك
إلى تعدد أنشطة وحدة الجودة بعمل استبانات للوصول إلى أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس  ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عزة
أغا وآخرون .
جاءت العبارة " توافر إرشاد أكاديمي للطالب " في املرتبة السادسة بمتوسط حسابي " ، "2.43وانحراف معياري " ، "0.62ويرجع ذلك إلى تطبيق
نظام الساعات املعتمدة بالكلية والجامعة مما يقتض ي وجود مرشد أكاديمي ملتابعة املعدل التراكمي ومتابعة الطالب .
احتلت العبارة " توافر إلية مستمرة للتقويم بالكلية" املرتبة السابعة بمتوسط حسابي " ، "2.40وانحراف معياري " ، "0.66ويرجع ذلك إلى رغبة
الجامعة والكلية في الدخول في سباق مع الجامعات الكبيرة باململكة وتعرف نقاط القوة والضعف من خالل اليات التقويم .
جاءت العبارة " اطالع أعضاء هيئة التدريس علي نتائج التقويم " في املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي " ، "2.37وانحراف معياري " ، "0.66ويرجع ذلك
إلى جهود وحدة الجودة وذلك بإحاطة أعضاء هيئة التدريس بنتائج التقويم لتعديل املسار .
احتلت العبارة " وجود لجنة ممتحنين لكل برنامج" املرتبة التاسعة بمتوسط حسابي " ، "2.36وانحراف معياري " ، "0.68ويرجع ذلك إلى أن هذا من
متطلبات تطبيق نظام الساعات املعتمدة املطبقة بالكلية .






ب -اإلرباع األدنى للمحور فاعلية التعليم:
جدول (  :)6رأي عينة املعلمين في فاعلية التعليم ( اإلرباع األدنى للمحور)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارات
توافر معامل وأجهزة تخدم العملية التعليمية.
توجد صيانة دورية للمعامل واألجهزة.
توافر نظام ملعرفة نظام رضا الخريجين.
توافر نظام ملتابعة الخريجين.
توافر ملتقي لتوظيف الخريجين.
يوجد نظام لجذب الوافدين بالكلية.
توجد إلية لالستفادة من نتائج األبحاث العلمية.
توافر بحوث بينية مشتركة بين األقسام العلمية بالكلية .
ً
ً
ً
يوجد نظام لجذب الطالب الفائقين محليا وإقليميا وعامليا.
إجمالي املحور ككل

املتوسط الحسابي
1.87
1.83
1.81
1.80
1.77
1.57
1.56
1.54
1.53
2018

االنحراف املعياري
0.66
0.73
0.62
0.62
0.68
0.73
0.71
0.69
0.72
044

الترتيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
الثاني

يتضمن الجدول السابق ما يلي :









احتلت العبارة " توافر معامل وأجهزة تخدم العملية التعليمية" املرتبة األولي في اإلرباع األدنى بمتوسط حسابي " ، "1.87وانحراف معياري ""0.66
 ،ويرجع ذلك إلى أن كلية التربية واآلداب تعتمد علي بقايا معامل كلية املعلمين قبل إعادة الهيكلة 1430هـ  ،والتحديث في تلك املعامل مازال
ً
ضعيفا  ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة عزة أغا وأخرين .
جاءت عبارة " توجد صيانة دورية للمعامل واألجهزة" في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي " ، "1.83وانحراف معياري " ، "0.73ويرجع ذلك إلى أن
محاولة التحديث موجودة ولكن حسب امليزانيات املرصودة وفق متطلبات الجامعات الناشئة .
احتلت العبارة " توافر نظام ملعرفة نظام رضا الخريجين" املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " ، "1.81وانحراف معياري " ، "0.62ويرجع ذلك إلى أن
من ضمن محاور الجودة االطالع علي وجود أنظمة لرضا الخريجين ومتابعتهم في سوق العمل .
جاءت العبارة " توافر نظام ملتابعة الخريجين" في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " ، "1.80وانحراف معياري " ، "0.62ويرجع ذلك إلى أن متابعة
الخريجين أحد املحاور التي تتابعها لجان املراجعة الخارجية لضمان الجودة واالعتماد.
جاءت العبارة " توافر ملتقي لتوظيف الخريجين" في املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي " ، "1.77وانحراف معياري " ، "0.68ويرجع ذلك إلى أن
ندرة عمل ملتقيات ملتابعة وتوظيف الخريجين .
احتلت العبارة " يوجد نظام لجذب الوافدين بالكلية" املرتبة السادسة بمتوسط حسابي " ، "1.57وانحراف معياري " ، "0.73ويرجع ذلك إلى عدم
تفعيل نظام الوافدين مثل الجامعات الكبيرة باململكة العربية السعودية .
جاءت العبارة " توجد إلية لالستفادة من نتائج األبحاث العلمية" في املرتبة السابعة بمتوسط حسابي " ، "1.56وانحراف معياري " ، "0.71ويرجع
ذلك إلى أن حداثة نشأة الجامعة  ،وتشجيع الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بها علي املشاركة في البحوث التطويرية.
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 احتلت العبارة " توافر بحوث بينية مشتركة بين األقسام العلمية بالكلية" املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي " ، "1.54وانحراف معياري "، "0.69
ً
ويرجع ذلك إلى أن قلة عدد األساتذة ما زال قليال فخبرة البحوث البينية تكاد تكون نادرة .
ً
ً
ً
وعامليا" املرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسط حسابي " ، "1.53وانحراف معياري
 جاءت العبارة " يوجد نظام لجذب الطالب الفائقين محليا وإقليميا
" ، "0.72ويرجع ذلك إلى أن البعد املكاني للجامعة  ،وأن الطالب الفائقين ً
غالبا يذهبون إلى الجامعات الكبيرة مثل جامعة امللك سعود وغيرها .
 .3الفروق بين استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب متغير النوع(ذكور -إناث):
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة وفق متغير النوع ،والجدول التالي يوضح ذلك .
جدول(  :) 7الفروق في استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب النوع
م
1

املحور
عينة الدراسة أعضاء هيئة التدريس بكلية
التربية واآلداب

املتغير
ذكور
إناث

عدد أفراد العينة
33
29

املتوسط الحسابي
2,17
2,23

االنحراف املعياري
0,37
0,41

قيمة ت

مستوى الداللة

-102

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه :
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير النوع بين أعضاء هيئة التدريس حول تقويم أداء وحدة الجودة وفق أهدافها  ،وهذا يشير إلى
أن هناك توافق حول أراء عينة الدراسة  ،وفي ضوء هذه النتيجة يمكن القول بأن هناك وعى بعمل وحدة الجودة .
 .4الفروق بين استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية :
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة وفق متغير الدرجة العلمية ،والجدول التالي يوضح ذلك .
جدول (  :) 8الفروق في استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية
م
1

املحور
عينة الدراسة أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية واآلداب

املتغير
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك وأستاذ

عدد أفراد العينة
31
31

املتوسط الحسابي
2,09
2,31

االنحراف املعياري
0,31
0,75

قيمة ت
2,56

مستوى الداللة
غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه :
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير الدرجة العلمية بين أعضاء هيئة التدريس حول تقويم أداء وحدة الجودة وفق أهدافها  ،وهذا
يشير إلى أن هناك توافق حول أراء عينة الدراسة  ،وفي ضوء هذه النتيجة يمكن القول بأن هناك انصهار وتبادل خبرات بين الدرجات العلمية .
 .5الفروق بين استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب متغير عضو في وحدة الجودة من عدمه :
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة وفق عضو في وحدة الجودة من عدمه ،والجدول التالي
يوضح ذلك .
جدول (  :) 9الفروق في استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب عضو في وحدة الجودة من عدمه
م
1

املحور
عينة الدراسة أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية واآلداب

املتغير
عضو في وحدة الجودة
ً
ليس عضوا في وحدة
الجودة

عدد أفراد العينة
17
45

املتوسط الحسابي
2,38
2,13

االنحراف املعياري
0,40
0,36

قيمة ت
2,44

مستوى الداللة
غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه :
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير عضوية وحدة الجودة من عدمها بين أعضاء هيئة التدريس حول تقويم أداء وحدة الجودة
وفق أهدافها  ،وهذا يشير إلى أن هناك توافق حول أراء عينة الدراسة  ،وفي ضوء هذه النتيجة يمكن القول بأن هناك وعي بعمل وحدة الجودة
سواء أكانوا أعضاء في وحدة الجودة من عدمه .
 .6مخلخص ألهم النتائج :
ً
أوال  :نتائج اإلطار النظري :
 .1أن من بين أهداف التعليم الجامعي تكوين الخريج الذي يتمتع بمهارات القرن الحادي والعشرين والتي منها  :تنمية مهارات التعلم املستمر،
والقدرة علي التفكير النقدي ،وتأكيد الثقة بالنفس  ،والحفاظ علي الهوية الثقافية واللغة العربية.
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -1

61

دراسة تقوميية لنظام اجلودة الداخلية لكلية الرتبية واآلداب جبامعة تبوك

مجيلة البلوي

ً
ً
 .2أن هناك تحديات تواجه التعليم الجامعي والتي من بينها :التدفق املعرفي فلم تعد املعرفة ترفا في عصر ما بعد الحداثة ،وأن هناك طرقا متعددة
ملعرفة الش يء ،وأن املعرفة لها عائدها ومردودها العالي ،إضافة إلى ضرورة توافر الجودة في التعليم والتي ال تهتم باملخرجات فحسب بل تعمل
علي كل املراحل.
 .3أن للمملكة العربية السعودية مساعي لتحقيق الجود في التعليم العالي ؛ حيث وضعت معايير للممارسات الجيدة .
ً
ثانيا  :نتائج الدراسة امليدانية :
 .1احتل محور القدرة املؤسسية املرتبة األولي بمتوسط حسابي (  )2,23درجة  ،بينما جاء محور فاعلية التعليم في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي
(  )2,18درجة.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة الثالث ( النوع  ،الدرجة العلمية  ،عضوية وحدة الجودة ) مما يشير إلى انتشار الوعي
لدي أعضاء هيئة التدريس بأعمال وحدة الجودة .
 .3أن أهم نقاط القوة في محور القدرة املؤسسية تمثل في  :توافر رسالة معلنة  ،ومعلنة من الكلية  ،وارتباط أهداف الكلية بأهداف الجامعة،
توافر رؤية معلنة  ،ومعتمدة من الكلية.
 .4أن أهم نقاط القوة في محور فاعلية التعليم تمثل في  :توجد مواصفات للورقة االختبارية ،تصميم البرامج التعليمية وفق املعايير األكاديمية،
تنوع أساليب التقويم .
 .5أن أهم نقاط الضعف في محور القدرة املؤسسية تمثل في  :ضعف خطة التوعية للنهوض بخدمة املجتمع وتنمية البيئة  ،ضعف املشاركة في
قوافل التنمية الشاملة .
ً
ً
 .6أن أهم نقاط الضعف في محور فاعلية التعليم تمثل في  :ضعف جذب الطالب الفائقين محليا وإقليميا ،قلة توافر البحوث البينية بين أقسام
الكلية  ،ضعف االستفادة من نتائج البحوث العلمية .
ً
ثالثا  :توصيات الدراسة :
توطئة:
 .1تؤكد االتجاهات الحديثة علي ضرورة الوصول إلى منظومة تعليمية لتحقيق الجودة الشاملة للوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية .
 .2إن ظهور حركة التعلم من أجل اإلتقان أثر كبير لالهتمام بتفعيل وحدات الجودة بالكليات والجامعات .
ً ً
 .3إن االهتمام بنواتج التعلم عامال مهما لتحقيق الجودة في كل خطوات العملية التعليمية .
 .4تعتبر املعايير القياسية العاملية هي املحددة ملسارات الجودة وتقويم اتجاهاتها .
توصيات الدراسة :
حرصت الدراسة الحالية علي تقديم توصيات إجرائية قابلة للتطبيق نبعت من نقاط الضعف في نتائج الدراسة والتي من أهمها :
 .1عمل خطة تنمية شاملة للنهوض بقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة ألنه يمثل محور من محاور وحدات الجودة .
 .2حث أعضاء هيئة التدريس بالكلية علي عمل بحوث بينية تشمل أكثر من قسم .
 .3محاولة االستفادة من البحوث العلمية علي أن تكون توصياتها قابلة للتطبيق .
 .4تبني أهداف تربوية واضحة ورؤي مستقبلية لوحدة الجودة بالكلية .
 .5وضع تشريعات تعمل علي إزالة املعوقات أمام رؤية ورسالة وحدة الجودة بالكلية .
بحوث مقترحة:
تؤمن الدراسة الحالية البحث العلمي من حيث ينتهي اآلخر  ،لذا تقترح ما يلي من دراسات :
 .1دراسة تشخيصية ملشكالت التقويم بجامعة تبوك .
 .2إجراء دراسة تقويمية لوحدة الجودة علي مستوي جامعة تبوك .

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أخا ،عزة وآخرون )2010(،دراسة تقويمية لنظام الجودة الداخلية في بعض كليات جامعة القاهرة  ،جامعة القاهرة .
 .2بدران ،شبل & الدهشان ،جمال )2003(،التجديد في التعليم الجامعي  ،القاهرة  ،دار قباء للطباعة .
 .3البنا ،إيمان حسن محمد علي )2018( ،تطوير الدراسات العليا بكليات التربية في مصر في ضوء املعايير القومية لضمان الجودة واالعتماد تصور
مقترح  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بنها  ،كلية التربية .
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 .4جمال الدين ،نادية )1994(،سياسة القبول للتعليم الجامعي في الدول العربية وتحديات األمن والبقاء ،املؤتمر التربوي الثاني  :التعليم الجامعي
العربي وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين 20-17 ،أبريل 1994م  ،جامعة عين شمس  ،كلية التربية.
 .5حوالة ،سهير محمد )2006(،الجودة في التعليم الجامعي ،من كتاب املرجع في التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعليم العالي،
إشراف علي أحمد مدكور  ،القاهرة  ،جامعة القاهرة  ،معهد الدراسات التربوية .
 .6الدهشان ،جمال علي1431(،ه) مشكالت ومعوقات تحقيق الجودة في كلية التربية جامعة املنوفية ،ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية الثانية
لقسم التربية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الت ربية جامعة طنطا ،نماذج عربية وعاملية في ضمان الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي .
 .7راشد ،علي )2016(،الجامعة واألستاذ الجامعي ،جامعة حلوان ،كلية التربية.
 .8زقزوق ،خالد & جميل ،مصطفى )2008( ،تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة أم
القري  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة أم القري  ،كلية التربية .
 .9السعيد ،سعيد محمد محمد )2008(،إعداد برامج تعليم الكبار وتطويرها في إطار الجودة الشاملة ،مجلة تعليم الجماهير ،تونس ،املنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،العدد  ، 55السنة الخامسة والثالثون .
 .10الشخيبي ،علي السيد )2013(،الوضع الحالي لجامعاتنا وإمكانية تطويرها في ضوء نظم الجودة الشاملة  ،مجلة بحوث ودراسات جودة التعليم ،
القاهرة  ،رئاسة مجلس الوزراء ،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  ،العدد الثاني.
 .11الشربيني ،غادة حمزة1428(،ه) دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة في التعليم العام باململكة العربية السعودية ،اللقاء السنوي الرابع عشر
للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية من  29 – 28ربيع اآلخر  1428ه  ،جامعة امللك سعود .
 .12الشريف ،أسامة عبد الغفار محمد علي )2010(،تقويم أداء اإلدارة املدرسية في مرحلة التعليم األساس ي في ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة القاهرة  ،معهد الدراسات التربوية .
 .13شريف ،نادية محمود وأخرون )2014(،دراسة تشخيصية ملشكالت التقويم بالجامعة ووضع تصور للتطوير ،القاهرة  ،أكاديمية البحث العلمي
 .14شوقي ،هدى حسن )2005(،معايير مقترحة لجودة أداء معلم تعليم الكبار في فصول ومراكز محو األمية في تحقيق الجودة في تعليم الكبار في
ضوء معاييره القومية ،القاهرة  ،املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية .
 .15العيد ،علي بن عبد هللا1432(،ه) واقع أداء مركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام في ضوء معايير الجودة الشاملة ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،جامعة امللك سعود كلية التربية .
 .16فراج ،أسامة محمود & حامد ،نجالء محمد )2010(،معوقات تطبيق الجودة في برامج التدريب أثناء الخدمة ملعلمي محو أمية الكبار – دراسة
حالة على محافظة الجيزة  ،مجلة البحث التربوي ،القاهرة  ،املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  ،العدد الثامن عشر  ،السنة التاسعة .
 .17مدكور ،على أحمد )1993(،منهج التربية ،أساسياته ومكوناته  ،الدار الفنية للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .18منس ،محمود عبد الحليم )2000(،مناهج البحث العلمي في املجاالت التربوية والنفسية  ،اإلسكندرية  ،دار املعرفة الجامعية.
 .19النجار ،محمد السيد محمد السيد )2012( ،أثر استخدام استراتيجية مقترحة قائمة على تقنية ويب  2,00في تنمية مهارات البرمجة ومهارات ما
وراء املعرفة لدى معلمي مادة الكمبيوتر بالحلقة اإلعدادية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة القاهرة  ،معهد الدراسات التربوية .
 .20نصار ،سامي محمد عبد املقصود )2005( ،املعرفة والقوة ،دراسة في نظرية تعليم الكبار في عصر ما بعد الحداثة ،مجلة العلوم التربوية ،جامعة
القاهرة  ،معهد الدراسات التربوية ،العدد الرابع .
 .21نوفل ،محمد نبيل )2006(،الجامعة واملجتمع في القرن الحادي والعشرين  ،من كتاب املرجع في التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة
والتعليم العالي ،إشراف علي أحمد مدكور  ،القاهرة  ،جامعة القاهرة  ،معهد الدراسات التربوية .
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] Digumarti Bhaskara Roa, Strengthening the Role of Teacher in a Changing World, New Delhi, Discovery
)Publishing House, (2003
[2] Nenadal. j., Comprehensive Quality Assessment Of Czech Higher Education Institutions, International
Journal Of Quality and Service sciences,7(2-3)2015, 138-151, https://doi.org/10.1108/ijqss-03-2015-0037
[3] Tsevi. L., Quality Assurance in Private, Higher Education: The Case Ghana, Dissertation, School Of
Education, State University Of New York,(2015).
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Abstract:

Aim of the study: aims of university education, challenges face university education, quality
system of education and art faculty in Tabuk University, proposals of the decision makers to modify the track
of education in the light of the results of the study.
Results of the study: the institutional ability had the first place while the effective of the learning had the
second place. There in statistical significance differences among the three variables of the study (gender,
degree, membership of the quality unit), and that means to be aware for everyone in faculty members related
of the quality unit. The most important points represents in: the availability of a message documented by the
faculty, to link the faculty aims with the university aims, announced and documented vision of the faculty, the
most important weakest points represents in the weakness of the awareness plan to raise the community
service, the environment improvement, and the participation weakness in human development groups.
Keywords: evaluation study, the quality inner system.
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املخلخص:
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد ذي أربعة بدائل على دقة تقدير معلمة الصعوبة
والتمييز للفقرات ،وعلى تقديرات معامالت الثبات التجريبي ومعامالت ثبات األفراد ،وفق النموذج ثنائي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة .ولتحقيق
أهداف البحث تم بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد ذي أربعة بدائل في مادة العلوم مكون في صورته النهائية من ( )31فقرة ،ومن ثالثة
نماذج لها نفس املحتوى واملتغير هو موقع البديل الصحيح ،حيث النموذج األول يكون موقع البديل الصحيح على البديلين (أ ،ب) ،والنموذج الثاني
يكون موقع البديل الصحيح على البديلين (ج ،د) ،والنموذج الثالث يتوزع البديل الصحيح بشكل عشوائي على جميع البدائل األربعة .وطبقت النماذج
الثالثة على عينة عشوائية عنقودية بلغت ( ) 500طالبة من طالبات الصف الثالث متوسط في مدينة ينبع .وتم استخدام البرنامج اإلحصائي((SPSS
ً
إحصائيا بين متوسطات دقة تقدير معلمة الصعوبة والتمييز للفقرات
وبرنامج ( )Bilog-Mg3لتحليل البيانات .وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
تعزى ملوقع البديل الصحيح .وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي تعزى ملوقع البديل
الصحيح ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات األفراد تعزى ملوقع البديل الصحيح .وفي ضوء النتائج تم
تقديم عدد من التوصيات من أبرزها توعية املعلمين واملعلمات إلى ضرورة العناية بفقرات اختبار االختيار من متعدد عند إعدادها وكذلك ضرورة
العناية بتوزيع اإلجابات الصحيحة على جميع البدائل بشكل عشوائي.
الكلمات املفتاحية :موقع البديل الصحيح ،اختبار اختيار من متعدد ،دقة تقدير معالم الفقرة ،النموذج ثنائي املعلمة ،نظرية االستجابة للفقرة.

املقدمة:

ُتعد االختبارات بجميع أنواعها من األدوات املعتمدة لقياس التحصيل املعرفي لدى الطلبة في جميع املراحل الدراسية املختلفة ،و ً
بناء على
ُ
نتائجها يتم اتخاذ العديد من القرارات التي ُ
تصب في مصلحة الطلبة ،من حيث االنتقال من مستوى تعليمي إلى أخر ،أو تستخدم ألغراض االنتقاء
والتصنيف كتحديد مسار معين للطلبة بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وغير ذلك من قرارات.
ُ
واالختبارات التحصيلية تعد من أنسب األدوات لتقويم نتاجات التعلم املعرفية ،حيث ُيعتمد عليها في تقويم تقدم الطلبة وانتقالهم من صف دراس ي إلى
آخر ،ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى ،ومن هنا جاء االهتمام بكيفية إعدادها وأهم الخطوات التي يمكن اتباعها للوصول إلى اختبار تحصيلي جيد
(هاشم ،والخليفة ،2015 ،ص.)99
ويعرف (عودة ، 2010 ،ص )63االختبار التحصيلي بأنه طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة ملعلومات ومهارات في مادة دراسية
معينة كان قد تم تعلمها مسبقا بصفة رسمية وذلك من خالل إجاباتهم على عينة من األسئلة (الفقرات) التي تمثل محتوى املادة الدراسية.
وتتنوع طرق وضع االختبارات بتنوع األهداف املراد تحقيقها منها ولكنها ً
غالبا ما تنطلق من مخطط تفصيلي أو جدول مواصفات يحدد محتوى االختبار،
ثم يتم اتخاذ قرارات متعلقة بطبيعة األسئلة التي سيتضمنها االختبار :أسئلة موضوعية (اختيار من متعدد أو أسئلة الصواب والخطأ أو أسئلة اإلجابات
القصيرة أو أسئلة املطابقة) أو أسئلة ذات إجابات مفتوحة (مقالية) (.)Aiken, 1998/2007, p.37
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ً
انتشارا في التربية ومما زاد من انتشار هذا النوع من االختبارات
وتعد االختبارات التحصيلية من نوع االختيار من متعدد أكثر أشكال التقويم
وتفوقها على كافة أشكال الفقرات املوضوعية األخرى وكذلك على األسئلة املقالية ،كفاءتها وتعدد استعماالتها ،إذ يمكن بواسطتها قياس أهداف
بسيطة وأخرى مركبة في مختلف املواد الدراسية ،وعلى اختالف املراحل التعليمية فهي أقل ً
تأثرا من غيرها من الفقرات املوضوعية بعامل التخمين،
وكذلك إلى االستعدادات الخاصة لالستجابة بطرق معينة (أبو فودة ،وبني يونس ،2012 ،ص.)15
ويشير (عبابنة ،2009 ،ص )68إلى أن الفقرات من نوع االختيار من متعدد تتألف من متن ( )stemأو مقدمة الفقرة وبدائل ()alternative
ويطلب من الطالب اختيار الجواب الصحيح أو الجواب األقرب إلى الصحة ،وتعتبر فقرات االختيار من متعدد من أفضل أنواع الفقرات وأكثرها مرونة
فهي ال تقتصر على قياس مستوى تذكر املعلومات بل يمكن أن توظف لقياس قدرات عقلية عليا مثل التطبيق والتحليل والتركيب.
ويؤكد (عبد الرحمن ،2011،ص ) 216بأنه ال بد من تنويع البدائل الصحيحة بين الفقرات في محاولة ملساعدة الطالب على اختيار البديل
ً
نمطا ً
ً
معتمدا على الفهم والتمييز وليس على التخمين .ويالحظ أن بعض املعلمين يتخذون
معينا للبدائل الصحيحة من أجل تسهيل عملية
الصحيح
التصحيح وفي ذلك إشارة للطالب الذكي والنبيه ملعرفة اإلجابات الصحيحة لبقية الفقرات ،وبالتالي لن تعكس عالمته حقيقة مستوى قدراته وتكون
عملية القياس في هذه الحالة غير دقيقة .ولذلك ال بد من االختيار العشوائي للبدائل الصحيحة وعدم اتخاذ نمط واحد لها إال إذا اقتض ى األمر ذلك
ألسباب منطقية.
ولقد أسفرت جهود العلماء في مجال القياس والتقويم إلى ظهور بعض االتجاهات الحديثة ،ومن هذه االتجاهات نظرية االستجابة للفقرة
) Item Response Theory (IRTأو نظرية السمات الكامنة ) Latent Trait Theory (LTTأو نظرية منحنى خصائص الفقرة Item
) .Characteristic Curve Theory (ICCTوقد أطلق على كل هذه االتجاهات نظرية االختبارات املعاصرة )Modern Test Theory (MTT
(الفقي ،2014 ،ص .)243
ً
ونظرية االستجابة للفقرة تفترض تفسير أداء الطلبة تبعا للسمات التي ال تعتمد على املجموعة وإنما تعتمد على استجابات الطالب لفقرات
االختبارُ ،وتقاس السمة بطريقة غير مباشرة من خالل إجابة الطالب على فقرات االختبار .وهذه النظرية تسمح بقيم مختلفة لخصائص الفقرة من أن
ً
تبعا لخاصية الصعوبة أو التمييز أو االثنين ً
فمثال يمكن للفقرات أن توضع ً
معا (الصراف،
توضع وحدات القياس على متصل القدرة موضع القياس.
 ،2014ص.)407
ويذكر بيكر ( )Baker, 2001/2010أن نظرية االستجابة للفقرة تنطلق منها ثالثة نماذج رياضية ملنحنى خصائص الفقرة ،وهذه النماذج
تزودنا بمعادلة رياضية للعالقة بين احتمالية االستجابة الصحيحة للفقرة ودرجات القدرة .وكل نموذج منها يستخدم معلم  Parameterأو أكثر .وهذه
النماذج هي :النموذج ثالثي املعلمة ويعتمد على معلمة ا لصعوبة والتمييز ،والتخمين .والنموذج ثنائي املعلمة ويعتمد على معلمة الصعوبة والتمييز.
باإلضافة إلى النموذج أحادي املعلمة والذي يعتمد على معلمة الصعوبة فقط .
ويعتمد مستوى أداء الطالب في االختبار على خصائص االختبار ،وخصائص الطالب ،ومن خصائص فقرة االختيار من متعدد املؤثرة في
مستوى أداء الطالب ،صعوبة الفقرة وقدرتها التمييزية وجاذبية املموهات ،ومدى تأثرها بعامل التخمين(Plake, Thompson & Lowry, 1981, P. .
)214
ويذكر نوادنيجو ونايبي ) (Nwadinigwe & Naibi, 2013أن صعوبة الفقرة تعتمد على موقع البديل الصحيح بالنسبة لبقية البدائل في
اختبار االختيار من متعدد.
وتتأثر القدرة الالزمة لإلجابة على الفقرة ،بعوامل فنية تعتمد على درجة الوضوح في صياغة املتن ،ومدى تجانس البدائل ،ودرجة عالقتها مع
متن السؤال ،ومدى تحرر الفقرة بشكل عام من أي خلل في صياغتها (.)Lane & Bull, 1987, P. 865-879
وأجرى كيزيك ( (Cizek, 1994دراسة هدفت إلى معرفة ما إذا كان هناك أثر إلعادة ترتيب بدائل اإلجابات في فقرات اختبار اختيار من
ُ
متعدد على مستوى صعوبة الفقرة ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ((759من املختبرين في املجلس الطبي التخصص ي بالواليات املتحدة
األمريكية ،وتكون االختبار من ((20فقرة من نوع اختيار من متعدد في اختيار التأهيل الطبي .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إعادة ترتيب بدائل اإلجابة له
ً
إحصائيا على صعوبة الفقرة ،ولكن من غير املمكن التنبؤ باألداء على الفقرة من خالل إعادة ترتيب بدائل اإلجابة.
أثر دال
كما قام ويفرك ( )Wevrick, 2001بدراسة بعنوان االستعداد الخاص لالستجابة في اختبار اختيار من متعدد إذا كان البديل الصحيح
ُ
ً
ً
ً
وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من (ً )467
جامعيا ،وتم بناء ثالثة نماذج من اختبار من نوع
طالبا
متحيزا (البديل األوسط)،
موقعا
يحتل
اختيار من متعدد ذي ثالثة بدائل ويتكون من ((100فقرة ،وتختلف النماذج الثالثة بالتالي :في النموذج األول يكون موقع البديل الصحيح في الوسط،
ً
ً
عشوائيا ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه إذا كان
توزيعا
والنموذج الثاني البديل الوسط يتضمن مموه لإلجابة ،والثالث موقع البديل الصحيح موزع
البديل الصحيح يقع في الوسط ،فإن درجة الطالب على االختبار عالية أي أن معامل صعوبة الفقرة يزداد ،أما إذا كان البديل األوسط يحتله مموه من
ً
ً
عشوائيا فإنه ال تأثير ُيذكر لالستعداد الخاص للطالب.
موزعا
مموهات اإلجابة فإن معامل صعوبة الفقرة يزداد ،أما إذا كان البديل الصحيح
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وأجرى كل من كوالولي واوالروتيمي ( )Kolawole & Olarotimi, 2008دراسة بهدف التحقق من مدى التحيز نحو الرموز الوسطى
واملتطرفة في االختبارات من أربعة خيارات ،وقد استخدم الباحثين املنهج التحليلي ،حيث قاما بتحليل اختبارات مجلس امتحانات أفريقيا الغربية ملدة
خمس سنوات من ( ،)2008 – 2004وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واضعي االختبارات يميلون إلى وضع البديل الصحيح في الوسط ،مما ُيضعف جودة
االختبارات.
كما أجرت (الصبح )2011 ،دراسة هدفت إلى بيان أثر بنية فقرات االختيار من متعدد ومستوى القدرة لدى األفراد على دقة التقديرات
ملعالم الفقرات واألفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة .ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل في
مادة الرياضيات للصف العاشر األساس ي ،وتكون من ( )35فقرة محكمة البناء ،ثم جرى صياغة فقرات االختبار في نموذج أخر مخالف في بنائه لقواعد
صياغة األسئلة ،ومن ضمن هذه املخالفات موقع البديل املميز (البديل األول)  .وتكونت عينة الدراسة من ( )1057طالب وطالبة من طلبة الصف
العاشر ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األخطاء املعيارية في تقديرات معالم الصعوبة للفقرات وفق
النموذجين الثنائي والثالثي املعلمة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األخطاء املعيارية في تقديرات معالم التمييز للفقرات.
كما قام ( الكناني وفيض ي )2012،بدراسة بعنوان فاعلية استخدام موقع البديل الصحيح عند ابعاد البديل الخاطئ في صعوبة الفقرات
ألسئلة االختيار من متعدد وتمييزها ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )60
طالبا من طلبة املرحلة الثالثة لكلية التربية الرياضية ،ولتحقيق هدف الدراسة تم
بناء مقياس البديل الصحيح في أسئلة االختيار من متعدد ملادة طرائق تدريس التربية الرياضية ،وسعى الباحثان إلى الكشف عن أثر تغير موقع البديل
الصحيح عند استخدام تقنية إبعاد البدائل الخاطئة على تحصيل الطلبة في أسئلة االختيار من متعدد ،حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين
طالبا وطالبة عن أسئلة النموذج األول ،كما أجاب (ً )30
متساويتين وأجاب (ً )30
طالبا وطالبة عن أسئلة النموذج الثاني وأشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق معنوية بين نموذجي االختبار من حيث الصعوبة والتمييز.
وأجرت (قاسم )2013 ،دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر ترتيب مواقع بدائل ألسئلة االختيار من متعدد على نسبة اإلجابات الصحيحة
املخمنة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار في اللغة العربية للصف األول ثانوي ،يتكون من ( )50فقرة منها ( )10فقرات بأربعة بدائل بدون إجابة
ُ
صحيحة ،واألخرى بأربعة بدائل واحد منها صحيحة ،بحيث توزع اإلجابة الصحيحة على جميع املواقع بالتساوي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من
(ً )429
طالبا وطالبة من طلبة الصف األول ثانوي تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العنقودية العشوائية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق
ً
إحصائيا في نسبة تخمين البدائل كإجاب ات صحيحة باختالف موقع اإلجابة الصحيحة ،ولصالح البديلين (ب ،ج) ،وتشير هذه النتيجة إلى أن الطلبة
دالة
يتجهون إلى اختيار البدائل املتوسطة ،وتبين كذلك أن توزيع اإلجابات الصحيحة للمفحوصين على فقرات اختبار االختيار من متعدد غير متساو على
رموز الفقرات املستخدمة.
وأجرى ( األمير )2016 ،دراسة بعنوان األخطاء الشائعة في بناء فقرات اختبار االختيار من متعدد وتأثيرها على الخصائص السيكومترية
ً
نموذجا من أسئلة معلمي
لالختبارات التحصيلية لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة .وتم استخدام عينة مكونه من ()51
الرياضيات للفصل الدراس ي األول للصف الثاني متوسط ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء قائمة تدقيق األخطاء تحتوي على جميع األخطاء في
بناء فقرات اختبار االختيار من متعدد وعددها ( ) 22خطأ ،وذلك لحصر جميع األخطاء في بناء فقرات اختبار االختيار من متعدد من خالل نماذج أسئلة
املعلمين ،ثم تحديد األخطاء الشائعة فيها والتي تكررت بنسبة  %20فأكثر ،وتوصلت النتائج إلى تحديد األخطاء الشائعة في بناء فقرات االختيار من
ً
خطأ ً
واحدا في اإلجابة
متعدد ملعلمي الرياضيات بالصف الثاني متوسط إلى خمسة أخطاء شائعة وهي :خطأين في مدخل الفقرة ،وخطأين في البدائل ،و
ً
ً
عشوائيا.
توزيعا
الصحيحة وهو عدم توزيع اإلجابة الصحيحة
وأجرى ( سليمان والصالح )2017 ،دراسة بعنوان أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تقديرات معالم الفقرات
والقدرة وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد من أربعة بدائل مكون من
( )35فقرة في القياس والتقويم التربوي املقرر لطلبة دبلوم التربية العام ،ولقد أشتمل على ثالثة نماذج لها نفس املحتوى واملتغير هو موقع البديل
الصحيح ،بحيث إن النموذج األول يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين أ  ،ب والنموذج الثاني يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين ج
ُ
وطبقت النماذج على عينة عشوائية مكونة من (ً )1541
ً
طالبا
عشوائيا على مختلف البدائل األربعة،
 ،د والنموذج الثالث يكون توزيع البديل الصحيح
ُ
ً
وطالبة من جامعة تبوك ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين معامالت تمييز وتخمين الفقرات والثبات التجريبي لالختبار تعزى ملوقع
ُ
ً
إحصائيا بين معامالت الصعوبة وتقديرات معلمة القدرة تعزى ملوقع البديل الصحيح.
البديل الصحيح وال توجد فروق دالة
كما أجرى ( الصالح )2017 ،دراسة بعنوان مقارنة تأثيرات تغيير موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تقديرات الصعوبة
للفقرات وتقديرات القدرة لدى األفراد باستخدام نموذج راش ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد بأربعة بدائل
في القياس والتقويم التربوي املقرر لطلبة دبلوم التربية العام مكون من ( )34فقرة ،ولقد اشتمل على ثالثة نماذج لها نفس املحتوى واملتغير هو موقع
البديل الصحيح ،بحيث إن النموذج األول يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين أ  ،ب والنموذج الثاني يكون فيه موقع البديل الصحيح على
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ُ
ً
عشوائيا على مختلف البدائل األربعة ،وطبقت النماذج على عينة عشوائية مكونة من
البديلين ج  ،د والنموذج الثالث يكون توزيع البديل الصحيح
ً
(ً )1541
طالبا وطالبة من جامعة تبوك ،ودلت نتائج الدراسة على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية ملعامالت صعوبة الفقرات
ُ
تعزى ملوقع البديل الصحيح.
ويتضح مما سبق أهمية موقع البديل الصحيح في اختبار االختيار من متعدد ،وتأثيره على تقديرات معالم الفقرة وخصائص االختبار ،ويتميز
البحث الحالي باستخدام النموذج ثنائي املعلمة على العكس من دراسة (سليمان والصالح )2017 ،والتي استخدمت النموذج ثالثي املعلمة ،وكذلك
دراسة (الصالح )2017 ،والتي استخدمت النموذج راش األحادي املعلمة .ولقد توضح لدى الباحثين عدم وجود دراسات سابقة تناولت أثر تغيير موقع
البديل الصحيح وفق النموذج ثنائي املعلمة وهذا يدل على الحاجة امللحة إلجراء هذا البحث .وكذلك يتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة في
الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار متعدد على دقة تقدير معالم الفقرة باستخدام الخطأ املعياري ملعالم الفقرة وهو أكثر دقة في
تقدير معالم الفقرة.

مشكلة البحث:
يسعى علماء القياس واملختصين بالعلوم التربوية والنفسية للتوصل الى املوضوعية في قياس سلوك االفراد واستجاباتهم ،فقد بات بناء
الوسيلة التي تمكن الباحث من الوصول الى التقدير املوضوعي للسلوك من األهداف املهمة التي ينشدها علماء النفس والتربويين .
لذا فقد نشأت فكرة االختبارات التحصيلية نتيجة رغبة املتخصصين في التعرف على أدوات جديدة تمكنهم من الوصول الى معلومات أكثر
عن مستوى أداء الطلبة موضوع القياس ،تفيد في اتخاذ القرارات املتنوعة ،وكان من أسباب االهتمام بهذا النوع من االختبارات أن معظم متخصص ي
القياس والتقويم التربوي كانوا يركزون في املاض ي على عدد قليل من ادوات القياس ،ولم يحظ باالهتمام ما يحتاجه املعلم من ادوات قياس لتشخيص
حاجات الطلبة الفردية او تقويم البرامج التعليمية الخاصة وفق النظريات الحديثة في القياس.
والتعليم بشكل عام ،بحاجة الى توافر اختبارات تحصيلية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات ،يمكن من خاللها قياس تحصيل الطلبة والتحقق
من مدى اتقان الطلبة للمادة العلمية .وتمثل هذه االختبارات أدوات مناسبة لتشخيص ومعرفة األهداف التربوية التي تحققت ،والتي لم تتحقق واقتراح
األساليب التدريسية في ضوء نتائج عملية التشخيص.
ً
والواقع التعليمي الحالي ،يعتمد بدرجة كبيرة على اختبارات التحصيل كوسيلة أساسية في تقويم الطلبة في املدارس ،وهي غالبا اختبارات
تقليدية يشوبها الكثير من السلبيات واألخطاء في ضوء معايير القياس والتقويم الحديث ،وتبتعد من ناحية ثانية عن رسم الصورة الصحيحة لحقيقة
ً
قدرات واستعدادات ومستويات تحصيل الطالب املراد تقويمها تربويا.
ولقد أجريت بعض األبحاث التي تناولت أثر موقع البديل الصحيح على خصائص االختبار وفقراته .حيث أوصت جميع هذه األبحاث الى
ضرورة إجراء املزيد من الدراسات البحثية املعمقة في هذا الخصوص وفق النظريات الحديثة في القياس ،كون هذا امليدان ما زال بحاجة الى املزيد من
البحث والتمحيص ،وأن خصائص االختبار نفسه وخصائص فقراته تتأثر بنوع الفقرات في االختبار وموقع البديل الصحيح .
ومن هنا ،فقد جاء البحث الحالي ملحاولة الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على دقة تقدير معالم الفقرة
وفق النموذج ثنائي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة ليتناول أثر موقع البديل الصحيح والذي يأخذ باالعتبار اختالف معالم الصعوبة والتمييز
للفقرات ،وملا تتمتع به هذه االختبارات من دقة في قياس خصائص األفراد التربوية والنفسية ،والتي افتقرت إليها األبحاث السابقة باستخدام أحد
نماذج نظرية االستجابة للفقرة وهو النموذج اللوجستي ثنائي املعلم ،حيث يسمح هذا النموذج باختالف معالم الفقرة  ،إذا تختلف هذه املنحنيات في
ميلها (معلمة التمييز وموقعها على متصل السمة (معلمة الصعوبة)(Hambelton& Swaminathan,1985, Lord,1980:241) ،

أسئلة البحث:
.1
.2
.3
.4

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية
ُ
االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية
ُ
االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة
ُ
للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات األفراد في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة
ُ
تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
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أهداف البحث:
يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح على دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة.
 .2الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح على دقة تقدير معلمة التمييز للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة.
 .3التحقق من أثر موقع البديل الصحيح على تقديرات معامالت الثبات التجريبي في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة.
 .4التحقق من أثر موقع البديل الصحيح على تقديرات معامالت ثبات األفراد في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة.

أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث الحالي من اآلتي:
أ -األهمية النظرية:
 .1أن البحث الحالي يسعى إلى الكشف عن تأثير اختالف موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد وفق النموذج ثنائي املعلمة
على دقة تقديرات معالم الفقرات وكذلك الثبات التجريبي ،وثبات األفراد.
ُ
ُ .2يعد هذا البحث إضافة علمية جيدة ،ومحاولة الوصول إلى إطار نظري في هذا املجال حيث إنه ال يوجد في البحوث والدراسات
السابقة -على حد علم الباحثة -دراسة عن أثر موقع البديل الصحيح على دقة تقدير معالم الفقرة وفق النموذج ثنائي املعلمة.
ب -األهمية التطبيقية:
 .1يوفر البح ث الحالي أداة قياس يمكن االعتماد عليها في قياس تحصيل الطالبات في مادة العلوم للصف الثالث متوسط من قبل
املعلمات.
 .2مساعدة الجهات املختصة في امليدان التربوي ببناء وتطوير االختبارات التحصيلية وتحليل وتفسير نتائجها.
ُ
 .3قد تسهم نتائج هذا البحث في مواصلة الباحثين بطريقة التراكم املعرفي في هذا املجال من خالل القيام باملزيد من البحوث والدراسات
املشابهة على نطاق أوسع وفي مواد دراسية أخرى.

مصطخلحات البحث:


اختبار االختيار من متعدد " :يتكون اختبار االختيار من متعدد من املتن ( )Stemأو النص أو الجذر حيث يشرح فيه املعلم املشكلة ،ويتبعه
ً
أحيانا) ،وباقي البدائل عبارة عن مموهات
ثالثة بدائل ( )Alternativesأو أكثر ،أحد هذه البدائل هو اإلجابة الصحيحة (أو األصح
( ) Distractorsيطلب من الطالب أن يبين اإلجابة الصحيحة ،وقد يظهر املطلوب على شكل سؤال أو على شكل جملة مفتوحة تكتمل باإلجابة
الصحيحة " (عودة ،2010 ،ص.)159
التعريف اإلجرائي الختبار االختيار من متعدد :هو االختبار الذي يتكون من جملة تقريرية أو سؤال ،في مادة العلوم للصف الثالث متوسط،
ومتبوع بعدد من البدائل؛ حيث يختار الطالب اإلجابة الصحيحة من بين هذه البدائل.
التعريف اإلجرائي ملوقع البديل الصحيح :هو موقع رمز اإلجابة الصحيحة والتي يختارها الطلبة ذوو األداء املرتفع أكثر من الطلبة ذوي األداء
املنخفض.



نظرية االستجابة للفقرة :العالقة الوظيفية النظرية بين سلسلة للقدرات الكامنة عند الفرد وبين اإلجابات على فقرات االختبار (Aiken,
).1998/2007, p.95
التعريف اإلجرائي لنظرية االستجابة للفقرة :هي نظرية حديثة في مجال القياس ،تعتمد على نماذج رياضية ،توضح العالقة بين القدرة و احتمال
استجابة الطالب الذي يمتلك قدرة معينة استجابة صحيحة على الفقرة.
النموذج ثنائي املعلمة :هو الفرق بين القدرة ( )θالتي يمتلكها الطالب في الصفة التي يراد تقديرها ،ودرجة صعوبة الفقرة التي يرغب الطالب في
ً
اإلجابة عنها والتي يمثلها الرمز (  )biمضروبا في درجة التمييز التي تتصف فيها الفقرة والتي يرمز لها بالرمز ( ( )𝑎iالتقي ،2013 ،ص.)22
التعريف اإلجرائي للنموذج ثنائي املعلمة :هو النموذج اللوجستي الرياض ي ،الذي يعتمد في معادلته الرياضية على معلمين هما :معلمة الصعوبة،
ومعلمة التمييز في حالة عدم وجود معلمة التخمين.
ً
معلمة صعوبة الفقرة " :نقطة على مقياس القدرة عندما يكون احتمال االستجابة الصحيحة مساويا لـ .)Baker, 2001/2010, p.25) " 0,5
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ً
التعريف اإلجرائي ملعلمة صعوبة الفقرة :هي معلمة الفقرة التي يرمز لها بالرمز (  )biوتقع على نفس مقياس القدرة؛ لذلك ُيطلق عليها ايضا
معلمة املوقع .Location Parameter


معلمة تمييز الفقرة :هي ميل املنحنى املميز للفقرة عند نقطة االنقالب (عالم ،2015 ،ص.)698
التعريف اإلجرائي ملعلمة تمييز الفقرة :هي معلمة الفقرة التي يرمز لها بالرمز ( 𝑖𝑎) وهي قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة ذي القدرة املرتفعة
وذي القدرة املنخفضة.
تقدير معالم الفقرة :هو التقدير باستخدام دالة األرجحية العظمى (.)Ayala, 2009/2017, p.47
التعريف اإلجرائي لتقدير معالم الفقرة :هو تقدير رقمي ملعلمة الصعوبة ،ومعلمة التمييز في النموذج ثنائي املعلمة ،عند افتراض معلومية تقدير
معلمة القدرة.



دقة تقدير معالم الفقرة :تعبير يشير إلى جودة الفقرات التي يميزها االحتمالية الكبيرة في أن التقدير قريب من القيمة الحقيقية باستخدام
األخطاء املعيارية في التقدير (.)Baker, 2001
التعريف اإلجرائي لدقة تقدير معالم الفقرة :هو التقدير الذي يتم باختيار تقدير الخطأ املعياري األقل.



حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:


حدود موضوعية :اقتصر البحث الحالي على دقة تقدير معالم الفقرة وفق النموذج ثنائي املعلمة الختبار من نوع اختيار من متعدد ذي أربعة
بدائل ،لوحدتين في مادة العلوم الوحدة األولى (طبيعة العلم وتغيرات األرض) ،والوحدة الثانية (كيمياء املادة) للصف الثالث متوسط.




حدود ديموغرافية :اقتصر البحث على طالبات الصف الثالث متوسط املنتظمات في املدارس الحكومية ،والتابعة إلدارة التعليم في مدينة ينبع.
حدود مكانية :تم تطبيق البحث على املدارس الحكومية للبنات ،للمرحلة املتوسطة والتابعة إلدارة التعليم في مدينة ينبع.
حدود زمانية :تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 1439هـ1440/هـ. .



الطريقة واإلجراءات:
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف الثالث متوسط املنتظمات في املدارس الحكومية التابعة إلدارة التعليم في مدينة ينبع للعام
الدراس ي 1439هـ 1440/هـ للفصل الدراس ي األول ،وذلك بعد استبعاد مدارس تحفيظ القرآن الكريم .وبلغ عدد مجتمع البحث ( )2311طالبة موزعين
على ( )45مدرسة ،وذلك ً
وفقا للتقارير اإلحصائية ،والتي تم الحصول عليها من قسم التخطيط والتطوير بإدارة التعليم في مدينة ينبع خالل العام
الدراس ي 1439هـ 1440/هـ..
عينة البحث:
ً
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية العنقودية ،حيث تم اختيار عدد من املدارس عشوائيا ثم فصل من كل مدرسة ثم شعبة من كل
فصل .وبلغ عدد أفراد العينة ( )500طالبة ،تم اختيارهم من ( )14مدرسة عشوائية من مدارس البنات في مدينة ينبع كما هو موضح في الجدول رقم (.)1
جدول( :)1توزيع عدد أفراد عينة البحث من حيث املدارس وعدد الطالبات
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اسم املدرسة
املتوسطة الثانية
املتوسطة الرابعة
املتوسطة الخامسة
املتوسطة السادسة
املتوسطة السابعة
املتوسطة الثامنة
املتوسطة التاسعة
املتوسطة العاشرة
املتوسطة الحادية عشر
املتوسطة الثالثة عشر
املتوسطة الخامسة عشر
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عدد الطالبات
36
40
44
41
27
46
58
34
17
47
35

النسبة املئوية من العينة الكلية
% 7,2
%8
% 8,8
% 8,2
% 5,4
% 9,2
% 11,6
% 6,8
% 3,4
% 9,4
%7
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12
13
14

متوسطة أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها
متوسطة الخنساء
متوسطة حفصة بنت عمر
املجموع

أشواق املرواني ،شاهر سليمان

% 6,2
% 2,2
% 6,6
% 100

31
11
33
500

أداة البحث:
لتحقيق أهداف البحث تم بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد ذي أربعة بدائل في مادة العلوم للصف الثالث متوسط في
الوحدتين التاليتين :الوحدة األولى (طبيعة العلم وتغيرات األرض) ،والوحدة الثانية (كيمياء املادة) ،وقد تم تتبع الخطوات واإلجراءات التالية في بناء
االختبار:
 .1تحديد الغرض من االختبار :تم بناء االختبار لقياس تحصيل طالبات الصف الثالث متوسط ومعرفة مدى اكتسابهن للمعلومات واملهارات املطلوبة
في مادة العلوم ،وبالتحديد في الوحدة األولى (طبيعة العلم وتغيرات األرض) ،والوحدة الثانية (كيمياء املادة).
 .2تحليل املحتوى الدراس ي :تم تحليل املحتوى ملادة العلوم للوحدتين األولى ،والثانية ،وتم صياغة األهداف السلوكية لكل موضوع على حده ،وذلك
ً
ً
سلوكيا.
بعد الرجوع إلى كتاب العلوم للصف الثالث متوسط ،وكذلك كتاب دليل املعلم ،وتم صياغة ( )42هدفا
 .3بناء جدول املواصفات لالختبار :حيث تم إعداد جدول املواصفات وتم فيه ربط مستويات األهداف بمحتوى املادة الدراسية موضوع االختبار.
 .4صياغة فقرات االختبار :تم صياغة ( )52فقرة من نوع اختيار من متعدد ذي أربعة بدائل ،وتم مراعاة األسس الفنية في كتابة هذا النوع من الفقرات
ومطابقتها للهدف الذي تقيسه من حيث املحتوى ومستوى الهدف.
 .5التأكد من صدق املحتوى لالختبار :وللتحقق من صدق املحتوى ألداة البحث ،تم عرض االختبار بصورته األولية ،وكذلك تحليل املحتوى ،واألهداف
ً
محكما من معلمات ومشرفات ملادة العلوم،
السلوكية وجدول املواصفات ،على عدد من املحكمين من أصحاب الخبرة والكفاءة ،وعددهم ()15
وكذلك من املختصين في بناء االختبار من مجال القياس والتقويم وغيرهم؛ وذلك من أجل أخذ وجهة نظرهم حول مدى صدق فقرات االختبار في
مناسبا لتعديل الفقرات أو األهداف أو األهداف والفقرات ً
ً
معا .وتم إبداء املقترحات في
قياس الهدف السلوكي املحدد وكذلك يقترحون ما يرونه
نموذج تحكيم األداةً ،
وبناء على االقتراحات تم إجراء تعديل في صياغة الفقرة رقم ( .)41ولقد أجمع املحكمون على أن فقرات االختبار مناسبة
وتؤدي الغرض من االختبار ،وممثلة للمجال السلوكي الذي يتم قياسه.
 .6إعداد االختبار في صورته األولية :تم إعداد االختبار املكون من ( )52فقرة ،وكذلك ورقة تعليمات االختبار ،والنموذج املخصص لإلجابة.
 .7التجريب األولي لالختبار :تم تطبيق األداة في صورتها األولية واملكونة من ( )52فقرة على عينة استطالعية من طالبات الصف الثالث متوسط واملقدر
ً
عشوائيا من خارج عينة البحث ،وهي املدرسة الثالثة للبنات في مدية ينبع وكان الهدف من التطبيق
عددهم ب ـ ( )50طالبة ،حيث تم اختيار املدرسة
هو التأكد من وضوح الفقرات ،وكذلك للكشف عن معامل ثبات األداة ومعامالت تمييز وصعوبة الفقرات وفق النظرية التقليدية في القياس ،حيث
تم ذلك بإدخال البيانات في برنامج ( )ITEMANوذلك للحصول على معامل التمييز لكل فقرة من خالل معامل االرتباط الثنائي Point Biserial
) )Correlationبين درجة الفقرة والدرجة الكلية على االختبار وإيجاد معامل الصعوبة لكل فقرة ،وذلك من خالل نسبة الطالبات الالتي أجبن عن
الفقرة إجابة صحيحة إلى عدد الالتي حاولن اإلجابة عن الفقرة (أي عدد الطالبات الكلي) والنتائج تتضح كما في الجدول (.)2
جدول ( :)2معامالت الصعوبة والتمييزلفقرات االختبارللعينة االستطالعية وفق النظرية التقليدية
رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

1

0,58

0,23

18

0,38

0,21

35

2

0,50

0,37

19

0,54

0,04-

36

3

0,88

0,22

20

0,60

0,22

37

0,20

4

0,96

0,24

21

0,54

0,69

38

0,20

5
6

0,76
0,70

0,38
0,39

22
23

0,76
0,50

0,24
0,57

39
40

0.66
0,74

0,61
0,49

7

0,80

0,34

24

0,54

0,15

41

0,54

0,08

8
9

0,70
0,68

0,32
0,05

25
26

0,40
0,60

0,020,35

42
43

0,52
0,36

0,38
0,31

10

0,22

0,24

27

0,54

0,31

44

0,68

0,54

11

0,38

0,02

28

0,50

0,11

45

0,42

0,10
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رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

0,66

0,00

0,56

0,49
0,330,11-
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12

0,62

0,39

29

0,60

0,56

46

0,74

0,25

13

0,42

0,21

30

0,20

0,19-

47

0,20

0,10-

14
15

0,44
0,74

0,02
0,44

31
32

0,46
0,72

0,34
0,37

48
49

0,24
0,42

0,10
0,13-

16

0,68

0,01-

33

0,68

0,38

50

0,24

0,08

17

0,36

0,23

34

0,48

0,27

51

0,56

0,39

52

0,26

0,25-

0,53

املتوسط الحسابي ملعامالت الصعوبة

املتوسط الحسابي ملعامالت التمييز

0,22

يتضح من الجدول رقم ( )2أن معامالت الصعوبة لفقرات االختبار قد تراوحت بين ( )0,20و ( )0,96بمتوسط حسابي قدره ( .)0,53بينما
معامالت التمييز فقد تراوحت بين ( )0,33-و ( )0,69وبمتوسط حسابي قدره ( .)0,22ومن املعلوم بأن معامالت الصعوبة والتي تتراوح قيمتها بين (0,20
–  )0,80وبمتوسط قدره ( )0,50يمكن أن تكون مقبولة (عوده ،2010 ،ص .)287ويذكر عالم ( ،2016ص )116بأنه إذا كانت قيمة معامالت التمييز
تتراوح بين (  ،)0,40 -0,20فإن التمييز يكون ال بأس به .وإذا قلت عن ( )0,20يكون التمييز ضعي ًفا أما إذا كان قيمة معامل التمييز صفر فهذا يعني أن
الفقرة غاية في السهولة أو الصعوبة ،وال تمييز بين مرتفعي ومنخفض ي التحصيل.
ويؤكد النبهان ( ،2004ص )216بأن مؤشرات تحليل الفقرة هي معلومات أولية وليست مطلقة حيث يفترض بعض العاملين في مجال االختبارات بأن
معامالت الصعوبة والتمييز ثابتة أو نهائية حيث من املعلوم بأن معلومات تحليل الفقرة تتأثر بطبيعة املجموعة الخاضعة لالختبار ،أو عدد الطلبة
الذين ُطبق عليهم االختبار ،واألسلوب التعليمي املتبع في تدريسهم ،وأخطاء الصدفة .ويجب أن يكون حكمنا على جودة الفقرة ً
مبنيا على مدى قياسها أو
عدم قياسها لهدف تعليمي ذي قيمة ،وليس على حجم معامالت صعوبتها وتمييزها .ومن خالل ما تقدم وبعد مراجعة قيم معامالت صعوبة وتمييز
الفقرات ،يتضح لنا ضرورة حذف الفقرات التالية:
 الفقرة رقم ( )4،3وذلك الرتفاع معامل صعوبتها ،ويدل ذلك على أن هذه الفقرات غاية في السهولة.
 الفقرة رقم ( )50 ،48 ،45 ،41 ،28 ،24 ،14 ،11 ،9وذلك النخفاض معامل تمييزها وذلك يدل على انخفاض قدرة هذه الفقرات على التمييز
بين الطالبات.
ُ
 الفقرة رقم ( )35وذلك ألن قيمة معامل تمييزها يساوي صفر ،وذلك يدل على أن الفقرة ال تميز بين الطالبات ذوات التحصيل املرتفع واملنخفض.
 الفقرة رقم ( ) 52 ،49 ،47 ،38 ،37 ،30 ،25 ،19 ،16وذلك ألنها ذات قيم تمييز سالبة ويدل ذلك على أن الطالبات ذوات التحصيل املرتفع لم
يجيبن على هذه الفقرات إجابة صحيحة ،بينما أجاب عليها نسبة كبيرة من الطالبات ذوات التحصيل املنخفض.
لذلك تم حذف هذه الفقرات والبالغ عددها ( )21فقرة ،واالحتفاظ بالفقرات املتبقية وعددها ( )31فقرة .أما ما يتعلق بمعامل ثبات االختبار فقد تم
ً
الحصول عليه أيضا من برنامج ( )ITEMANحيث تم حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ ،وكذلك بطريقة
التجزئة النصفية من خالل معادلة سبيرمان براون بالطرق الثالثة (الفردي والزوجي ،النصف األول والنصف الثاني ،التجزئة العشوائية) ويتضح ذلك
من الجدول رقم (:)3
جدول ( :)3قيم معامالت الثبات لالختبارللعينة االستطالعية
الطريقة
معامل ألفا لكرونباخ
التجزئة النصفية

الفردي والزوجي

قيمة معامل الثبات
0,77
0,78

S-B Odd-Even

النصف األول والنصف الثاني

0,76

التجزئة العشوائية

0,68

S-B First-Last
S-B Random

ُ
ويتضح من الجدول السابق ،بأن قيم معامالت الثبات بالطرق املختلفة تعد مناسبة ومقبولة وتخدم أغراض البحث.
 .8تطبيق االختبار بصورته النهائية :بعد تحليل فقرات االختبار للعينة االستطالعية وحذف الفقرات غير املناسبة ،تم إعداد االختبار في صورته
النهائية واملكون من ( )31فقرة ،حيث تم إعداد ثالثة نماذج من االختبار لها نفس املحتوى واملتغير هو موقع البديل الصحيح ،بحيث إن النموذج األول
يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين (أ  ،ب) ،والنموذج الثاني يكون فيه موقع البديل الصحيح على البديلين (ج  ،د) والنموذج الثالث يكون
ُ
ً
عشوائيا على جميع البدائل األربعة .وطبقت على العينة األساسية والبالغ عددها ( )500طالبة .وتم تصحيح نماذج االختبار
توزيع البديل الصحيح

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -1

73

أشواق املرواني ،شاهر سليمان

أثر موقع البديل الصحيح يف اختبار اختيار من متعدد على دقة تقدير معامل الفقرة وفق النموذج...

باستخدام برنامج ( ) Zip Gradeوتم إدخال بيانات كل نموذج على حده إلى ذاكرة الحاسوب وذلك الستخدامها في البرمجية اإلحصائية ( ،)SPSSوكذلك
برنامج ( )Bilog-Mg3من أجل تحليل بيانات البحث.
متغيرات البحث:


املتغير املستقل :موقع البديل الصحيح وله ثالثة مستويات.



املتغير التابع :دقة تقديرات معالم الفقرة ،والثبات التجريبي ،وثبات األفراد.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:


تم استخدام برنامج ( )ITEMANلحساب ما يلي:
 .1استخراج معامل صعوبة الفقرة بالنظرية التقليدية للقياس .
 .2معامل االرتباط الثنائي ) )Point Biserial Correlationبين الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية لالختبار إليجاد معامل تمييز الفقرة
بالنظرية التقليدية للقياس.
 .3معامل ثبات االختبار بالطرق املختلفة مثل طريقة ألفا لكرونباخ ( ،)Alphaوطريقة التجزئة النصفية (.)Split-Half



وتم استخدام البرمجية اإلحصائية ( )SPSSلحساب ما يلي:
 .1التحليل العاملي االستكشافي للتحقق من افتراض أحادية البعد لالختبار.
 .2اختبار تحليل التباين األحادي ( (One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية لدقة تقدير معالم الفقرة
باختالف موقع البديل الصحيح.

 استخدام البرنامج اإلحصائي ( )Bilog-Mg3لحساب التالي:
 .1معامالت صعوبة وتمييز الفقرة وفق النموذج الثنائي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة.
 .2إيجاد دقة تقدير معالم الفقرة (الصعوبة ،والتمييز) وفق النموذج الثنائي املعلمة لنظرية االستجابة للفقرة.
 .3اختبار مربع كاي لحسن املطابقة للكشف عن مدى مطابقة الفقرات للنموذج اللوجستي ثنائي املعلمة.
عرض ومناقشة نتائج البحث:
عرض نتائج البحث:
ً
أوال :النتائج املتعلقة بالتحقق من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة (النموذج ثنائي املعلمة).
 .1أحادية البعد:
ً
ً
من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة ،أن تكون استجابة الفرد على الفقرة تقيس عامال واحدا وليس عدة عوامل ،أي تقيس سمة معينة
بذاتها .وتم التحقق من افتراض أحادية البعد باستخدام برنامج ( ،)SPSSمن خالل التحليل العاملي االستكشافي ( )Factor Analysisبطريقة
املكونات الرئيسية ( )Principle Componentلنماذج االختبار الثالثة .ويظهر في الجدول رقم ( )4قيمة الجذر الكامن ( )Eigen Valueونسبة التباين
املفسر ( )Explained Varianceللعامل األول والثاني ،وكذلك ناتج قسمة الجذر الكامن للعامل األول على العامل الثاني ،وذلك للنماذج الثالثة.
جدول ( :)4قيم الجذور الكامنة ونسب التباين املفسروالتراكمي لنماذج االختبار الثالثة
النموذج

العامل

الجذر الكامن

التباين املفسر

التباين املفسر التراكمي

األول

4.54

14,63

13,63

الثاني

1,72

5,54

20,17

األول

5,85

18,88

18,88

الثاني

1,83

5,89

24,78

األول

4,95

15,95

15,95

الثاني

2,03

6,54

22,49

الجذر الكامن للعامل األول
الجذر الكامن للعامل الثاني

األول

(البديل الصحيح
على أ و ب)
الثاني
(البديل الصحيح على ج و د)

الثالث
ً
(البديل الصحيح موزع عشوائيا)
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أشواق املرواني ،شاهر سليمان

يتبين من الجدول رقم ( )4أن ناتج قسمة الجذر الكامن للعامل األول على الثاني في النماذج الثالثة كانت أكبر من ( ،)2مما يدل على وجود
سمة سائدة لالختبار ،وبالتالي يمكن القول بتحقق افتراض أحادية البعد لالختبار (.)Hatti, 1984
ومن خالل مخطط سكري ( )Scree Plotللعوامل مع الجذور الكامنة ،والذي يتضح في األشكال رقم ( )3( ،)2( ،)1يتبين أن الجذر الكامن للعامل األول
يتميز بشكل كبير عن الجذور الكامنة لبقية العوامل وذلك للنماذج الثالثة ،وهذا مؤشر ً
ايضا على أحادية البعد لبيانات االختبار

شكل رقم ( :)1مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل في النموذج األول

شكل ( :)1مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل في النموذج األول

شكل ( :)2مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل في النموذج الثاني

شكل ( :)3مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل في النموذج الثالث

ويتضح من األشكال السابقة رقم ( ) 3( ،)2( ،)1أن افتراض أحادية البعد قد تحقق للنماذج الثالثة حيث يتبين من خالل الرسم البياني باستخدام
( )Scree Plotأن قيمة الجذر الكامن للعامل األول كانت مرتفعة ً
نسبيا عن بقية العوامل والتي تبدو متقاربة ،ويتضح ذلك بشكل أكبر في النموذج
الثاني لالختبار ،ثم في النموذج الثالث ،ثم في النموذج األول.
 .2االستقالل املوضعي:
ويقصد بذلك أن إجابة الطالب على الفقرة ال تتأثر بإجابته عن فقرة أخرى والعامل الوحيد املؤثر على احتمال االجابة عن الفقرة هو مقدار
القدرة( )ɵوخصائص الفقرة .وهذا االفتراض مكافئ الفتراض أحادية البعد ،حيث يذكر هامبلتون وسوامينثان( & (Hambleton
 Swaminathan,1985أنه إذا تحقق افتراض أحادية البعد يعني تحقق افتراض االستقالل املوضعي .ويتضح من خالل النتائج السابقة تحقق افتراض
أحادية البعد وبالتالي تحقق افتراض االستقالل املوضعي.
 .3التحرر من السرعة في األداء:
ويقصد بذلك إعطاء الطلبة الوقت الكافي لإلجابة على فقرات االختبار .ولقد تم تحقق هذا االفتراض بحيث تم االنتهاء من االختبار لجميع
الطالبات وعلى كل الفقرات في الوقت املحدد وذلك للنماذج الثالثة لالختبار ،وهذا يدل على أن الوقت املحدد كان من ً
اسبا لإلجابة على فقرات االختبار .
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ً
ثانيا :التحقق من مطابقة األفراد والفقرات للنموذج ثنائي املعلمة.
 .1التحقق من مطابقة األفراد للنموذج ثنائي املعلمة:
ً
واملقصود بذلك تحديد ما إذا كان الطالب يتصرف بطريقة متوافقة مع النموذج أو ال .وبشكل أكثر تحديدا فاألفراد غير املتطرفين ال
يستبعدون من النموذج ،حيث إن املفحوص املتطرف يكون قد حصل على الدرجة الخام صفر ،أو الدرجة الكاملة وبالتالي ُيستبعد من النماذج و ُيعد
غير مطابق للنموذج (.)Ayala,2009 /2017, p.62
وبهدف التحقق من درجة مطابقة األفراد للنموذج ثنائي املعلمة ،تم إدخال البيانات الخاصة باستجابة أفراد عينة البحث ( )500طالبة إلى
برنامج ( )Bilog-Mg3لتحليل البيانات للنماذج الثالثة لالختبار ،وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة طالبة واحدة فقط في النموذج األول لالختبار
(موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب) ،وكذلك عدم مطابقة طالبة واحدة فقط في النموذج الثاني لالختبار (موقع البديل الصحيح على البديلين ج
ً
عشوائيا) .وبالتالي تم استبعاد استجابات الطالبات غير
و د) ،بينما تبين عدم مطابقة طالبتين في النموذج الثالث لالختبار (موقع البديل الصحيح
املطابقة للنموذج ثنائي املعلمة واإلبقاء على استجابات الطالبات املطابقات للنموذج وعددهم ( )496طالبة.
 .2التحقق من مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة:
2
تم فحص مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة باستخدام برنامج ( )Bilog-Mg3باستخدام اختبار مربع كاي ) 𝑥( عند مستوى الداللة
( )0,01وذلك للنماذج الثالثة لالختبار وكانت النتائج كالتالي:
جدول ( :)5نتائج مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة في النموذج األول لالختبار
رقم الفقرة

قيمة كاي تربيع

مستوى داللة كاي
تربيع

رقم الفقرة

قيمة كاي تربيع

مستوى داللة كاي
تربيع

رقم الفقرة

قيمة كاي
تربيع

مستوى داللة كاي
تربيع

1

2,2

0,82

11

14,4

0,07

21

11,1

0,14

2
3
4

3,5
3,9
1,5

0,84
0,79
0,91

12
13
14

7,3
14,5
2,5

0,39
0,04
0,64

22
23
24

13,1
17,4
1,6

0,07
0,03
0,95

5

4,0

0,55

15

4,7

0,45

25

2,4

0,88

6

3,4

0,34

16

6,8

0,45

26

1,3

0,86

7

9,7

0,29

17

2,0

0,96

27

4,1

0,77

8

6,9

0,33

18

3,2

0,92

28

10,5

0,16

9
10

12,6
2,1

0,08
0,84

19
20

4,5
6,5

0,72
0,48

29
30

5,0
8,2

0,66
0,32

31

2,6

0,85

يتضح من الجدول رقم ( )5مطابقة جميع فقرات االختبار في النموذج األول لالختبار (موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب) للنموذج ثنائي
املعلمة ،حيث كانت قيمة مستوى داللة مربع كاي أكبر من ( )0,01لجميع الفقرات.
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جدول ( :)6نتائج مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة في النموذج الثاني لالختبار
رقم الفقرة

قيمة كاي تربيع

1
2
3

1,9
1,7
1,4

مستوى داللة كاي
تربيع
0,93
0,97
0,96

11
12
13

4
5
6

3,9
6,1
2,6

0,57
0,29
0,76

14
15
16

1,8
2,9
2,1

7

3,5

0,90

17

5,2

0,64

8

5,5

0,59

18

6,1

0,63

9
10

8,9
1,2

0,26
0,98

19
20

1,9
7,6

0,93
0,47

رقم الفقرة

قيمة كاي
تربيع
7,1
1,4
6,0

مستوى داللة كاي
تربيع
0,42
0,99
0,65

رقم الفقرة

قيمة كاي
تربيع
4,1
6,3
12,0

مستوى داللة كاي
تربيع
0,85
0,50
0,10

21
22
23

0,95
0,68
0,25

0,93
0,90
0,95

24
25
26

1,6
4,8
5,4

27

8,5

0,48

28

5,5

0,60

29
30

2,6
4,8

0,76
0,58

31

4,1

0,54

يتضح من الجدول رقم ( ) 6مطابقة جميع فقرات االختبار في النموذج الثاني لالختبار (موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د) للنموذج ثنائي
املعلمة ،حيث كانت قيمة مستوى داللة مربع كاي أكبر من ( )0,01لجميع الفقرات.
جدول( :)7نتائج مطابقة الفقرات للنموذج ثنائي املعلمة في النموذج الثالث لالختبار
رقم الفقرة

قيمة كاي تربيع

1

1,1

مستوى داللة كاي
تربيع
0,95

11

2
3

6,9
1,8

0,33
0,76

12
13

2,0
10,3

4
5
6
7

1,2
2,3
0,9
3,1

0,76
0,51
0,93
0,87

14
15
16
17

2,4
1,2
14,3
0,5

0,79
0,94
0,05
0,99

8
9
10

3,1
5,2
3,3

0,68
0,39
0,66

18
19
20

2,0
9,3
10,4

0,96
0,10
0,11

رقم الفقرة

قيمة كاي
تربيع
3,4

مستوى داللة كاي
تربيع
0,84

رقم الفقرة

قيمة كاي
تربيع
7,0

مستوى داللة كاي
تربيع
0,43

21

0,55
0,81

0,96
0,17

22
23

4,0
3,7

24
25
26
27

9,3
6,2
4,7
1,3

0,05
0,19
0,20
0,99

28
29
30

5,5
4,0
1,6

0,60
0,55
0,80

31

8,4

0,14

ً
عشوائيا) للنموذج ثنائي
يتضح من الجدول رقم ( )7مطابقة جميع فقرات االختبار في النموذج الثالث لالختبار (موقع البديل الصحيح موزع
املعلمة ،حيث كانت قيمة مستوى داللة مربع كاي أكبر من ( )0,01لجميع الفقرات.
ً
ثالثا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن اسئلة البحث.
السؤال األول :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق
ُ
نظرية االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام برنامج ) (Bilog-Mg3لحساب الخطأ املعياري في دقة تقدير معلمة الصعوبة لفقرات االختبار وذلك للنماذج
الثالثة لالختبار ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )8والذي يوضح كذلك تقديرات معلمة الصعوبة .وحساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
لدقة تقدير معلمة الصعوبة وذلك للنماذج الثالثة لالختبار ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )9والذي يوضح ً
أيضا املتوسط الحسابي واالنحراف
املعياري لتقديرات معلمة الصعوبة.
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جدول ( :)8تقديرات قيم معلمة الصعوبة واألخطاء املعيارية في دقة تقديرها لفقرات االختبارللنماذج الثالثة
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

النموذج األول

(البديل الصحيح على البديلين أ و ب)

معلمة الصعوبة
0,920,03
1,191,340,940,711,23
0,800,050,840,61
0,240,41
0,901,110,150,560,210,080,19
0,551,080,93
0,621,110,990,310,19
0,570,380,28-

الخطأ املعياري
0,199
0,226
0,358
0,332
0,205
0,132
0,641
0,190
0,195
0,201
0,345
0,300
0,389
0,170
0,244
0,223
0,232
0,357
0,260
0,223
0,324
0,408
0,505
0,195
0,270
0,177
0,288
0,216
0,233
0,282
0,127

النموذج الثاني (البديل الصحيح على البديلين ج و د)
معلمة الصعوبة
0,03
0,95
0,20
0,090,880,331,45
0,230,39
0,711,31
1,35
1,37
0,761,240,090,091,16
0,54
0,31
0,39
0,211,90
0,10
0,500,540,99
1,30
0,300,21
0,49-

الخطأ املعياري
0,193
0,231
0,145
0,121
0,174
0,120
0,505
0,168
0,220
0,170
0,327
0,426
0,374
0,169
0,315
0,245
0,223
0,464
0,189
0,234
0,177
0,170
0,592
0,140
0,165
0,110
0,502
0,437
0,149
0,168
0,148

ً
النموذج الثالث (البديل الصحيح موزع عشوائيا)
معلمة الصعوبة
0,780,35
0,740,671,281,061,54
0,560,25
0,960,92
0,38
0,92
0,381,120,040,830,87
0,15
0,46
0,44
0,670,59
0,050,310,820,38
0,66
0,040,720,27-

الخطأ املعياري
0,231
0,222
0,196
0,120
0,254
0,277
0,484
0,187
0,194
0,252
0,338
0,228
0,354
0,129
0,284
0,322
0,220
0,345
0,171
0,209
0,253
0,192
0,343
0,137
0,133
0,136
0,293
0,286
0,135
0,167
0,157

جدول ( :)9املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعلمة الصعوبة واألخطاء املعيارية في دقة تقديرها لفقرات االختبارللنماذج الثالثة
النموذج
النموذج األول (البديل الصحيح على البديلين أ و ب)
النموذج الثاني (البديل الصحيح على البديلين ج و د)
ً
عشوائيا)
النموذج الثالث (البديل الصحيح موزع

املتوسط الحسابي
الخطأ املعياري
معلمة الصعوبة
0,272
0,400,251
0,24
0,234
0,11-

االنحراف املعياري
الخطأ املعياري
معلمة الصعوبة
0,109
0,64
0,134
0,81
0,085
0,73

ً
ال بد أن نوضح أوال أن صعوبة الفقرة تحدد مكان فعالية الفقرة على مقياس القدرة فعلى سبيل املثال الفقرة السهلة تظهر فعاليتها بين
املفحوصين منخفض ي القدرة ،بينما الفقرة الصعبة تظهر فعاليتها بين املفحوصين مرتفعي القدرة لذا فالصعوبة دليل ملوضع الفقرة على املنحنى املميز
لها .ويتضح من الجدول السابق رقم ( ،)8والجدول رقم ( ،)9أن قيم معلمة الصعوبة للنموذج األول لالختبار تتراوح بين( 1,34-إلى  )1,23بمتوسط
حسابي قدره ( ،) 0,40-بينما قيم معلمة الصعوبة للنموذج الثاني لالختبار تتراوح بين ( 1,24-إلى  )1,90بمتوسط حسابي قدره ( ،)0,24وقيم معلمة
الصعوبة للنموذج الثالث لالختبار تتراوح بين ( 1,28-إلى  )1,54بمتوسط حسابي قدره ( .)0,11-ويذكر اياال ) )Ayala, 2009/2017, p.17أن الفقرات
التي تتراوح قيمتها تحت الصفر و 2-توصف بأنها فقرات سهلة ،والفقرات التي فوق الصفر فقرات صعبة .أما الفقرات التي قيمتها حوالي الصفر تعتبر
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متوسطة الصعوبةً .
وبناء على ما تقدم نالحظ بأن املتوسط الحساب لقيم معلمة الصعوبة للنماذج الثالثة تقترب من الصفر وهذا يدل على أن فقرات
االختبار متوسطة الصعوبة ،ويتضح بأن النموذج الثاني لالختبار هو األصعب ثم النموذج الثالث ثم النموذج األول.
أما ما يتعلق بالخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة فهو داللة على دقة تقدير معلمة الصعوبة وهو أدق من تقدير معلمة الصعوبة نفسها.
ويتبين من الجدول السابق رقم ( )8بأن الفقرة رقم ( )31في النموذج األول لالختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة ( )0,127وهي
ُ
أقل قيمة في الجدول بالنسبة للنموذج األول لالختبار ،وبالتالي تعد هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة الصعوبة .والفقرة رقم ( )26في النموذج الثاني
ُ
لالختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة ( )0,110وهي أقل قيمة بالنسبة للنموذج الثاني ،وبالتالي تعد هذه الفقرة أكثر دقة في
تقدير معلمة الصعوبة .بينما في النموذج الثالث ،فالفقرة رقم ( )4تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة الصعوبة ( )0,120وهي أقل قيمة
ُ
بالنسبة للنموذج الثالث ،وبالتالي تعد هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة الصعوبة في النموذج الثالث لالختبار .ويتضح من الجدول رقم ( )9بأن
ً
ً
وأخيرا
خطاء مقارنة ببقية النماذج ،ثم النموذج الثاني
املتوسط الحسابي لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للنموذج الثالث هو األقل
النموذج األول.
وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للنماذج الثالثة لالختبار
باختالف موقع البديل الصحيح ،تم استخدام تحليل التباين األحادي ،وتظهر النتائج في الجدول رقم (.)10
جدول ( :)10نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقديرمعلمة الصعوبة باختالف موقع
البديل الصحيح
مصدر التباين
بين املجموعات (موقع البديل
الصحيح)

مجموع املربعات
0,023

الدرجات الحرية
2

متوسط املربعات
0,012

داخل املجموعات (الخطأ)

1,114

90

0,012

الكلي

1,138
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قيمة F
0,940

الداللة اإلحصائية
0,394

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0,05بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة
ويتبين من الجدول رقم ( )10عدم وجود فروق دالة
ُ
تقدير معلمة الصعوبة للنماذج الثالثة لالختبار تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح.
السؤال الثاني :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق
ُ
نظرية االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام برنامج ) (Bilog-Mg3لحساب الخطأ املعياري في دقة تقدير معلمة التمييز لفقرات االختبار وذلك للنماذج
الثالثة لالختبار ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )11والذي يوضح كذلك تقديرات معلمة التمييز .وحساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدقة
ً
أيضا املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
تقدير معلمة التمييز وذلك للنماذج الثالثة لالختبار ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )12والذي يوضح
لتقديرات معلمة التمييز.
جدول ( :)11تقديرات قيم معلمة التمييزواألخطاء املعيارية في دقة تقديرها لفقرات االختبارللنماذج الثالثة
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

النموذج األول (البديل الصحيح على البديلين أ و ب)
معلمة التمييز
1,22
0,73
0,69
0,86
1,20
1,70
0,30
1,19
0,88
1,14
0,54
0,53
0,42

الخطأ املعياري
0,323
0,171
0,186
0,227
0,283
0,451
0,088
0,251
0,207
0,300
0,143
0,147
0,123

النموذج الثاني (البديل الصحيح على البديلين ج و د)
معلمة التمييز
0,88
1,05
1,42
1,64
1,45
1,65
0,48
1,04
0,87
1,24
0,82
0,59
0,66
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الخطأ املعياري
0,196
0,213
0,272
0,346
0,339
0,348
0,126
0,215
0,185
0,317
0,173
0,148
0,154

ً
عشوائيا)
النموذج الثالث (البديل الصحيح موزع
معلمة التمييز
0,90
0,86
1,05
1,81
1,52
0,97
0,53
0,99
1,02
0,97
0,69
0,79
0,59

الخطأ املعياري
0,240
0,197
0,254
0,511
0,457
0,300
0,133
0,255
0,236
0,264
0,165
0,172
0,142
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1,53
1,19
0,74
0,79
0,44
0,62
0,79
0,55
0,54
0,36
0,97
0,95
1,57
0,57
0,80
0,79
0,60
1,52

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1,26
0,86
0,66
0,73
0,45
1,21
0,73
1,06
1,03
0,50
1,44
1,13
1,97
0,37
0,54
1,24
1,09
1,29

0,340
0,332
0,189
0,195
0,123
0,155
0,195
0,141
0,143
0,106
0,253
0,272
0,417
0,150
0,187
0,187
0,154
0,356

0,314
0,210
0,158
0,176
0,123
0,242
0,164
0,200
0,207
0,136
0,304
0,235
0,450
0,103
0,140
0,233
0,218
0,284
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1,42
0,89
0,48
0,99
0,59
1,19
0,96
0,74
1,02
0,51
1,48
1,37
1,78
0,59
0,70
1,37
1,28
1,10

0,319
0,221
0,126
0,267
0,144
0,299
0,202
0,178
0,251
0,127
0,365
0,347
0,538
0,148
0,173
0,265
0,335
0,256

جدول ( :)12املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعلمة التمييزواألخطاء املعيارية في دقة تقديرها لفقرات االختبارللنماذج الثالثة
املتوسط الحسابي
الخطأ املعياري
معلمة التمييز
0,219
0,86
0,224
1,01
0,254
1,00

النموذج
النموذج األول (البديل الصحيح على البديلين أ و ب)
النموذج الثاني (البديل الصحيح على البديلين ج و د)
ً
عشوائيا)
النموذج الثالث (البديل الصحيح موزع

االنحراف املعياري
الخطأ املعياري
معلمة التمييز
0,093
0,38
0,082
0,40
0,107
0,36

يتضح من الجدول رقم ( ،)11والجدول رقم ( ،)12أن قيم معلمة التمييز للنموذج األول لالختبار تتراوح بين( 0,30إلى  )1,70بمتوسط حسابي
قدره ( ،) 0,86بينما قيم معلمة التمييز للنموذج الثاني لالختبار تتراوح بين ( 0,37إلى  )1,97بمتوسط حسابي قدره ( ،)1,01وقيم معلمة التمييز
للنموذج الثالث لالختبار تتراوح بين ( 0,48إلى  )1,81بمتوسط حسابي قدره ( .)1,00ونجد بأن متوسط معلمة التمييز للنموذج الثاني هو األعلى ثم
النموذج الثالث ويليه النموذج األول.
ويتضح من الجدول السابق رقم ( )11بأن الفقرة رقم ( )7في النموذج األول لالختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة التمييز
ُ
( )0,088وهي أقل قيمة في الجدول بالنسبة للنموذج األول لالختبار ،وبالتالي تعد هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة التمييز .والفقرة رقم ( )18في
ُ
النموذج الثاني لالختبار تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة التمييز ( )0,123وهي أقل قيمة بالنسبة للنموذج الثاني ،وبالتالي تعد هذه الفقرة
أكثر دقة في تقدير معلمة التمييز .بينما في النموذج الثالث فالفقرة رقم ( )16تبلغ فيها قيمة الخطأ املعياري لتقدير معلمة التمييز ( )0,126وهي أقل
ُ
قيمة بالنسبة للنموذج الثالث ،وبالتالي تعد هذه الفقرة أكثر دقة في تقدير معلمة التمييز في النموذج الثالث لالختبار .ويتضح من الجدول رقم ()12
ً
ً
وأخيرا
خطاء مقارنة ببقية النماذج ،ثم النموذج الثاني
بأن املتوسط الحسابي لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للنموذج األول هو األقل
النموذج الثالث.
وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للنماذج الثالثة لالختبار
باختالف موقع البديل الصحيح ،تم استخدام تحليل التباين األحادي ،وتظهر النتائج في الجدول رقم (.)13
جدول ( :)13نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقديرمعلمة التمييزباختالف موقع البديل
الصحيح
مصدر التباين

مجموع املربعات

الدرجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة F

الداللة اإلحصائية

بين املجموعات (موقع البديل
الصحيح)

0,023

2

0,011

1,285

0,282

داخل املجموعات (الخطأ)

0,799

90

0,009

الكلي

0,822
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ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0,05بين املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية في دقة تقدير
ويتبين من الجدول رقم ( )13عدم وجود فروق دالة
ُ
معلمة التمييز للنماذج الثالثة لالختبار تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية
ُ
االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام برنامج ) (Bilog-Mg3لحساب معامالت الثبات التجريبي لكل نموذج من النماذج الثالثة لالختبار ،والجدول رقم
( )14يوضح هذه النتائج.
جدول ( :)14نتائج قيم معامالت الثبات التجريبي لنماذج االختبار الثالثة
معامل الثبات التجريبي
0,85
0,88
0,87

النموذج
النموذج األول (موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب)
النموذج الثاني (موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د)
النموذج الثالث (موقع البديل الصحيح موزع عشوائ ًيا)

يتضح من الجدول رقم ( ) 14أن قيمة معامل الثبات التجريبي للنموذج الثاني (موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د) هي األعلى قيمة،
وبالتالي هي األكثر ً
ً
ً
واخيرا النموذج األول (موقع البديل
عشوائيا)،
ثباتا من النماذج األخرى لالختبار ويليها النموذج الثالث (موقع البديل الصحيح موزع
الصحيح على البديلين أ و ب).
وملعرفة داللة الفروق في معامالت الثبات التجريبي بين نماذج االختبار الثالثة ،فقد تم استخدام االختبار اإلحصائي ( )Mوالذي يتبع توزيع
مربع كاي بدرجات حرية (عدد املعامالت –  )1وتتضح املعادلة الرياضية لهذا االختبار بالصورة التالية:
−1 2

] [∑KK=1 BK (1 − rk ) 3
−2

حيث ُتحسب  BKمن املعادلة التالية:

}

∑KK BK (1 − rk ) 3

K

J−1
∑ BK −
18 J
K=1
{

(9nk − 11)2
nk − 1

= M

= BK

حيث إن:
 :Jعدد فقرات االختبار  :rk ،معامل الثبات التجريبي  :nk ،عدد أفراد العينة  : K ،رقم نموذج االختبار حسب موقع البديل الصحيح.
وتم حساب قيمة اإلحصائي ( )Mلكل مقارنة بين نماذج االختبار الثالثة لحساب معامل الثبات التجريبي كما تظهر في الجدول رقم (.)15
جدول( :)15قيم اإلحصائي ( )Mللمقارنات الثنائية بين معامالت الثبات التجريبي لنماذج االختبار الثالثة
قيم اإلحصائي ()M
1,96
0,81
0,25

املقارنات الثنائية
النموذج األول*النموذج الثاني
النموذج األول*النموذج الثالث
النموذج الثاني*النموذج الثالث

من الجدول رقم ( )15يتضح أن جميع قيمة ( )Mاملحسوبة أقل من القيمة الحرجة لتوزيع كاي تربيع بدرجة حرية ( )1وعند مستوى داللة
( )0,05والتي تساوي ( ،)3,84والذي يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قيم معامالت الثبات التجريبي لنماذج االختبار الثالثة ،وهذا
يعني أن موقع البديل الصحيح ليس له تأثير ذو داللة إحصائية على معامالت الثبات التجريبي.
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات األفراد في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة
ُ
للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل الفصل بين األفراد للنماذج الثالثة لالختبار من خالل املعادلة التالية:
معامل الفصل لألفراد (= )G

االنحراف المعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات
الوسط الحسابي للخطأ المعياري في تقدير معلمة الصعوبة

ويتم استخراج هذه القيم من خالل نتائج برنامج ).)Bilog-Mg3
أ -معامل ثبات األفراد للنموذج األول:
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في النموذج األول لالختبار تبلغ قيمة االنحراف املعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات ( )0,64وقيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدير
0,64

معلمة الصعوبة ( ،)0,272وعند التعويض في املعادلة السابقة نحصل على قيمة معامل الفصل لألفراد كالتالي 2,35 = 0,272 = )G( :ومن خالل قيمة
معامل الفصل لألفراد يتم حساب معامل ثبات األفراد من املعادلة التالية:

معامل ثبات األفراد =

G2
1+G2

وبالتعويض في هذه املعادلة ينتج لنا التالي ...
2

معامل ثبات األفراد للنموذج األول:

2

2,35

1+2,35

= 0,85

ب -معامل ثبات األفراد للنموذج الثاني:
ما يتعلق بالنموذج الثاني لالختبار فتبلغ قيمة االنحراف املعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات ( )0,81وقيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في
0,81

تقدير معلمة الصعوبة ( )0,251وعند التعويض في معادلة معامل الفصل لألفراد نحصل على القيمة التالي 3,23 = 0,251 = )G( :ومن خالل قيمة
معامل الفصل لألفراد يتم حساب معامل ثبات األفراد من املعادلة التالية:
معامل ثبات األفراد للنموذج الثاني =

G2
1+G2

= 0,91

ج -معامل ثبات األفراد للنموذج الثالث:
في النموذج الثالث لالختبار تبلغ قيمة االنحراف املعياري لقيم معلمة الصعوبة للفقرات ( )0,73وقيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدير
0,73

معلمة الصعوبة ( )0,234وعند التعويض في معادلة معامل الفصل لألفراد نحصل على التالي 3,12 = 0,234 = )G( :ومن خالل قيمة معامل الفصل
لألفراد يتم حساب معامل ثبات األفراد من املعادلة التالية:
G2

معامل ثبات األفراد للنموذج الثالث = 0,91 = 1+G2
ومن خالل الجدول رقم ( )16يتضح قيم معامالت ثبات األفراد للنماذج الثالثة لالختبار.
جدول ( :)16نتائج قيم معامالت ثبات األفراد لنماذج االختبار الثالثة
معامل ثبات األفراد
0,85
0,91
0,91

النموذج
النموذج األول (موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب)
النموذج الثاني (موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د)
النموذج الثالث (موقع البديل الصحيح موزع عشوائ ًيا)

يتضح من الجدول رقم ( )16بأن النموذج الثاني (موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د) والنموذج الثالث (موقع البديل الصحيح موزع
عشوائيا) هما األعلى ً
ً
ثباتا حيث يتضح تساوي قيمة معامل ثبات األفراد للنموذجين الثاني والثالث وتبلغ القيمة ( )0,91وهي قيمة مرتفعة للثبات ،بينما
النموذج األول (موقع البديل الصحيح على البديلين أ و ب) هو األقل ً
ثباتا من النموذجين الثاني والثالث.
وملعرفة داللة الفروق في معامالت ثبات األفراد بين نماذج االختبار الثالثة ،فقد تم استخدام االختبار اإلحصائي ( )Mوالذي يتبع توزيع مربع كاي
بدرجات حرية (عدد املعامالت –  )1وتتضح املعادلة الرياضية لهذا االختبار بالصورة التالية:
−1 2

حيث ُتحسب  BKمن املعادلة التالية :

K
] [∑KK=1 BK (1 − rk ) 3
J−1
∑ BK −
= M
−2
18 J
∑KK BK (1 − rk ) 3
K=1
{
}

(9nk − 11)2
nk − 1

= BK

حيث إن:
 :Jعدد فقرات االختبار  :rk ،معامل الثبات التجريبي  :nk ،عدد أفراد العينة  : K ،رقم نموذج االختبار حسب موقع البديل الصحيح.
وتم حساب قيمة اإلحصائي ( )Mلكل مقارنة بين نماذج االختبار الثالثة لحساب معامل ثبات األفراد كما تظهر في الجدول رقم (.)17
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جدول ( : )17قيم اإلحصائي ( )Mللمقارنات الثنائية بين معامالت ثبات األفراد لنماذج االختبار الثالثة
املقارنات الثنائية
النموذج األول*النموذج الثاني
النموذج األول*النموذج الثالث
النموذج الثاني*النموذج الثالث

قيم اإلحصائي ()M
10,18
10,18
0,00

من الجدول رقم ( )17يتضح أن بعض قيم ( )Mاملحسوبة أعلى من القيمة الحرجة لتوزيع كاي تربيع بدرجة حرية ( )1وعند مستوى داللة
( )0,05والتي تساوي ( ،)3,84والذي يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قيم معامالت ثبات األفراد ،وهذا يعني أن موقع البديل الصحيح له
تأثير ذو داللة إحصائية على معامالت ثبات األفراد .حيث يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النموذج األول (موقع البديل الصحيح على البديلين أ و
ب) ،والنموذج الثاني (موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د) ،لصالح النموذج الثاني .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين النموذج األول (موقع
ً
عشوائيا) لصالح النموذج الثالث .وعدم وجود فروق ذات داللة
البديل الصحيح على البديلين أ و ب) ،والنموذج الثالث (موقع البديل الصحيح موزع
ً
إحصائية بين النموذج الثاني (موقع البديل الصحيح على البديلين ج و د) ،والنموذج الثالث (موقع البديل الصحيح موزع عشوائيا) ،حيث هنا تساوت
قيم معامل ثبات األفراد بين النموذجين الثاني ،والثالث وتبلغ ( )0,91لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النموذجين.

مناقشة نتائج البحث:
أظهرت النتائج املتعلقة بتحقق افتراضات نظرية االستجابة للفقرة للنموذج ثنائي املعلمة وبالتحديد افتراض أحادية البعد بأن قيمة الجذر
الكامن للعامل األول إلى قيمة الجذر الكامن للعامل الثاني كانت أعلى من ( ) 2للنماذج الثالثة لالختبار ،وهذا يدل على وجود سمة سائدة لالختبار ،وهذه
القيمة تكون أعلى في النموذج األول (البديل الصحيح على أ و ب) ،ثم النموذج الثالث (البديل الصحيح موزع عشوائ ًيا) ،ويليه النموذج الثاني (البديل
الصحيح على ج و د) ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة سليمان والصالح ( ) 2017في تحقق افتراض أحادية البعد وتختلف معها في أن قيمة الجذر الكامن
للعامل األول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني تكون أعلى في النموذج الثالث (البديل الصحيح موزع عشوائ ًيا) ،ثم النموذج األول (البديل الصحيح على أ
و ب) ،ويليه النموذج الثاني (البديل الصحيح على ج و د).
أما ما يتعلق بمناقشة نتائج مطابقة األفراد للنموذج ثنائي املعلمة وفق نظرية االستجابة للفقرة فلقد تم استبعاد استجابات طالبة واحدة
من النموذجين األول ،والثاني لالختبارُ ،ويفسر عدم مطابقتهم للنموذج إلى عدم جدية بعض الطالبات في اإلجابة على فقرات االختبار ،وميلهن إلى
اإلجابة على فقرات االختبار بشكل عشوائي .وكذلك اعتقادهم باستحالة أن تكون اإلجابات الصحيحة مركزه على بدائل معينة واعتقادهم بأنها مرتبة
بطريقة عشوائية على البدائل ،وبالتالي حصولهم على درجات متدنية في االختبار .وكذلك تم استبعاد استجابات طالبتين من النموذج الثالث لالختبار،
وذلك بسبب حصولهم على درجات مرتفعة .وتتفق هذه النتائج مع دراسة سليمان والصالح ( )2017في أن النموذج الثاني لالختبار تم فيه استبعاد
استجابات طالب واحد غير مطابق للنموذج ثالثي املعلمة وتختلف عنها في استبعاد استجابات ثالثة طلبة من النموذج األول ،واستبعاد استجابات
طالب واحد من النموذج الثالث.
أما ما يتعلق بمناقشة نتائج أسئلة البحث ،فتم ذكرها كالتالي ...
ً
أوال :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير
ُ
معلمة الصعوبة للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
ُ
ً
للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح .ولقد اتضح أن النموذج الثالث (البديل الصحيح موزع عشوائيا) هو األكثر دقة في تقدير معلمة
ً
إحصائيا بين متوسطات
الصعوبة للفقرة من النماذج األخرى ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الصبح ( )2011والتي كشفت عن وجود فروق دالة
األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرة وفق موقع البديل املميز (البديل األول) للنموذجين الثنائي والثالثي املعلمة .وقد يعود سبب عدم
ُ
ً
إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة الصعوبة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؛ إلى أن
وجود فروق دالة
محتوى االختبار واحد لكل النماذج الثالثة ،وربما يكون السبب األخر هو أن الطالبات ال يمتلكن مهارة حكمة االختبار.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير
ُ
معلمة التمييز للفقرات في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
ُ
للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح .ولقد اتضح أن النموذج األول (البديل الصحيح على أ و ب) هو األكثر دقة في تقدير معلمة التمييز
ً
إحصائيا بين متوسطات األخطاء
للفقرة من النماذج األخرى ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصبح ( )2011والتي كشفت عن عدم وجود فروق دالة
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املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للفقرة وفق موقع البديل املميز (البديل األول) للنموذجين الثنائي والثالثي املعلمة .وقد يعود سبب عدم وجود
ُ
ً
إحصائيا بين متوسطات األخطاء املعيارية في دقة تقدير معلمة التمييز للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح إلى أحد السببين حيث
فروق دالة
السبب األول قد يتمحور حول أن محتوى االختبار واحد لكل النماذج الثالثة لالختبار ،والسبب الثاني ربما يعود إلى عدم امتالك الطالبات ملهارة حكمة
االختبار.
ً
ثالثا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت
ُ
الثبات التجريبي في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي ُتعزى
إلى اختالف موقع البديل الصحيح .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة سليمان والصالح ( ،)2017والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ُ
متوسطات تقديرات معامالت الثبات التجريبي تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح.
ً
رابعا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات
ُ
األفراد في اختبار اختيار من متعدد وفق نظرية االستجابة للفقرة تعزى إلى اختالف موقع البديل الصحيح؟
ُ
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات تقديرات معامالت ثبات األفراد تعزى إلى
ً
عشوائيا).
اختالف موقع البديل الصحيح ،وذلك لصالح النموذجين الثاني (البديل الصحيح على ج و د) ،والثالث (البديل الصحيح موزع

التوصيات:

ً
بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج ،يمكن الخروج بالتوصيات التالية:
 .1إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للمعلمين واملعلمات في مجال قواعد صياغة اختبارات االختيار من متعدد.
 .2توعية املعلمين واملعلمات إلى ضرورة العناية بفقرات اختبار االختيار من متعدد عند إعدادها وكذلك ضرورة العناية بتوزيع اإلجابات
الصحيحة على جميع البدائل بشكل عشوائي ،دون إتباع نمط معين في ترتيب اإلجابات الصحيحة.
 .3إجراء املزيد من البحوث والدراسات حول أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد في مواد دراسية مختلفة ،وفي مراحل دراسية
مختلفة ،وكذلك في وجود متغيرات أخرى كالجنس واملرحلة الدراسية ،وعدد البدائل وغيرها.

املقترحات:
.1
.2
.3
.4

الكشف عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تحصيل الطلبة.
دراسة عن أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد ذي خمسة بدائل على معالم الفقرة والثبات التجريبي وفق نظرية االستجابة
للفقرة.
دراسة مقارنة بين نموذج اختبار اختيار من متعدد ذي أربعة بدائل ونموذج اختبار اختيار من متعدد ذي ثالثة بدائل في ضوء موقع البديل
الصحيح وفق نظرية االستجابة للفقرة.
دراسة مقارنة بين النظرية التقليدية في القياس ،ونظرية االستجابة للفقرة في ضوء موقع البديل الصحيح وأثره على معلمة الصعوبة والتمييز.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إياال ،دي )2017( ،النظرية والتطبيق في نظرية االستجابة للفقرة( ،ط ،)1ترجمة :عبدهللا الكيالني ،إسماعيل البرصان .الرياض :دار جامعة امللك
سعود للنشر.
 .2أبو فودة ،باسل خميس & بني يونس ،نجاتي أحمد )2012( ،االختبارات التحصيلية( ،ط ،)1عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع.
 .3األمير ،بندر زيد سالم )2016( ،األخطاء الشائعة في بناء مفردات اختبار االختيار من متعدد وتأثيرها على الخصائص السيكومترية لالختبارات
التحصيلية لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة ،املجلة العربية للعلوم االجتماعية،175-137،)9(5 ،
https://doi.org/10.12816/0033017

 .4أيكين ،لويس ر )2007( ،االختبارات واالمتحانات قياس القدرات واألداء( ،ط ،)1ترجمة :فرح السراج .الرياض  :شركة العبيكان لألبحاث والتطوير.
 .5بيكر ،فرانك ب )2010( ،أسس نظرية االستجابة للمفردة( ،ط ،)1ترجمة :عبد الرحمن الطريري ،السيد أبو هاشم ،سوسن شلبي .الرياض :النشر
العلمي واملطابع – جامعة امللك سعود.
 .6التقي ،أحمد محمد )2013( ،النظرية الحديثة في القياس( ،ط ،)2عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع.
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 .7سليمان ،شاهر خالد & الصالح ،علي محمد خالد )2017( ،أثر موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تقديرات معالم الفقرات
والقدرة وفق النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة ،دراسات عربية في التربية وعلم النفسhttps://doi.org/10.12816/0041974 ،120-98 ،90 ،
 .8الصالح ،علي محمد خالد )2017( ،مقارنة تأثيرات تغ يير موقع البديل الصحيح في اختبار اختيار من متعدد على تقديرات الصعوبة للفقرات
وتقديرات القدرة لدى األفراد باستخدام نموذج راش ،املجلة التربوية الدولية املتخصصة.133-124 ،)9( 6 ،
 .9الصبح ،رانيا محمد خير حسين )2011( ،أثر بنية فقرات االختيار من متعدد ومستوى القدرة لدى األفراد على دقة التقديرات ملعالم الفقرات
واألفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية.110-45 ،)2(3 ،
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Abstract:

This study aimed to detect the impact of the correct alternative position in multiple choice test
with four alternatives on the precision of estimation difficulty parameter and item discrimination, and on the
estimation of experiential reliability coefficients and individual reliability coefficients according to two
parameter model of the item response theory.
To achieve research objectives, a multiple choice test with four alternatives in science was built
consisted of (31) items and of three patterns with the same content and variable which is the correct alternative
position where the first pattern is the correct alternative position on the two alternatives (A & B) and the
second pattern on the alternatives (C & D) and the third pattern randomly distributes the correct alternative
position on the four alternatives.
The three patterns were applied to a random clustered sample consisting of (500) third intermediate
female students in Yanbu city. (SPSS) statistical program package and ( Bilog-Mg 3) were used for data
analysis .
The results of the study indicated that there are no statistically significant differences between the
means of precision of estimation difficulty parameter and item discrimination attributed to correct alternative
position, and there are no statistically significant differences between the means of experiential reliability
coefficients ratings attributed to correct alternative position attributed to correct alternative position , while
there are no statistically significant differences between the means of individual reliability coefficients ratings
attributed to correct alternative position.
In light of these results a number of recommendations were presented, the most notably are the male
and female teacher’s awareness of the need to take care of the multiple choice test items preparation, as well
as the need to care in the distribution of the correct answers randomly to all alternatives .
Keywords: Correct Alternative Position, Multiple Choice Test, Precision of Item Parameters Estimation, Two
Parameter Model, Item Response Theory.
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استخدام التعليم املتمايزفي تدريس الرياضيات لتنمية التحصيل و املثابرة لدى طالب الصف
األول الثانوي
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أستاذ مشارك -كلية التربية -جامعة دمياط -جمهورية مصر العربية
dr.hasaballa@yahoo.com

املخلخص:
يسعى البحث الحالي تعرف فاعلية استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل لدى طالبات الصف
األول الثانوي ،كما سعى الى تحديد العالقة االرتباطية بين درجات طالبات الصف األول الثانوي على أداتي قياس املثابرة والتحصيل.
تمثلت عينة البحث من ( )78طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمديرية دمياط التعليمية  2019/2018وتم تقسيمهم إلى مجموعتين،
تجريبية وعددها( )41طالبة ،ومجموعة ضابطة وعددها( ) 37وقد تم تقسيم املجموعة التجريبية الى مجموعات صغيرة حسب أنماط تعلمهم وفقا
لنموذج فارك ) ،(VARKوقد تم اعداد املواد التعليمية لكل نمط من أنماط التعلم ،كما تم استخدام املثابرة كمتغير تقسيمي ،وكانت فروض البحث
كالتالي:
ً
 .1توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية (عند مستوى  )0.05في كل من اختبار التحصيل البعدي،
ومقياس املثابرة البعدي ،لصالح درجات املجموعة التجريبية
ً
 .2توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا (عند مستوى  )0.05بين درجات الطالب في االختبار التحصيلي البعدي ودرجاتهم على مقياس املثابرة .
ً
 .3توجد فروق دالة إحصائيا (عند مستوى  )0.05بين متوسط رتب درجات الطالب ذوي املثابرة العالية ومتوسط رتب درجات الطالب ذوي املثابرة
املنخفضة في اختبار التحصيل البعدي ،لصالح متوسط رتب درجات الطالب ذوي املثابرة العالية.
 .4يسهم التعليم املتمايز في رفع مستوى تحصيل ومثابرة تالميذ املجموعة التجريبية؛ وبالتالي يكون حجم األثر أكبر من .0,8
وأظهرت نتائج البحث فاعلية االجراءات التجريبية املستخدمة في رفع مستوي تحصيل طالبات املجموعة التجريبية في وحدة املصفوفات املقررة
على طالبات الصف األول الثانوي  ،كما أظهرت تحسنا في مستوي املثابرة لديهم ،كما اتضح للباحث وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين التحصيل
واملثابرة .
الكلمات املفتاحية :تعليم الرياضيات ،التعليم املتمايز ،املثابرة ،أنماط العلم

املقدمة:

ً
سواء في التعليم الجامعي أم في التعليم قبل الجامعي ،لكونها ًأبا للعلوم
تعد الرياضيات من املواد العلمية األساسية في العملية التعليمية
ً
ّ
ً
اعتمادا مباشرا على الرياضيات التي أصبحت وسيلة مهمة تمهد الطريق لتقدم وتطور
األساسية ،فالتقدم العلمي الحادث في بقية العلوم يعتمد
ولبنتها
الفكر البشري.
ً
وعلى الرغم من أهمية اتقان الطالب املفاهيم واملهارات الرياضية كأحد األهداف األساسية للتعليم ،إال إن ذلك يشكل عائقا للطالب،
فالرياضيات تعد من أصعب املواد التي يتم تدريسها بالنسبة لهم ،حيث يحتاج الطالب إلى أنماط ونوعيات مختلفة من التعليم ليصلوا إلى مستوي
التمكن ،بمعني أنه يمكن لكل الطالب تعلم نفس املحتوى ،ونفس األهداف التعليمية ،إذا ما تم استخدام أنواع مختلفة من التعليم ،فهناك بعض
الطالب يستفيدون على نحو أكثر من األسلوب البصري ،بينما آخرون يتعلمون بدرجة أكبر من خالل األسلوب اللفظي  ،والخبرات اللفظية ( كاالستماع
ً
والقراءة مثال ) ،وهناك فريق ثالث يتعلمون على نحو أفضل من خالل قيامهم بأنشطة فيزيقية وتناولهم لألشياء ذاتها وفحصها .
وتعد املثابرة كأحد املكونات الرئيسة للدافعية لإلنجاز من العوامل املهمة التي تؤدي دورا فعاال في تعلم الطالب ،ملا لها من دور مهم في زيادة
تركيزهم واندماجهم في األنشطة التعليمية ،فاملثابرة مالزمة للنجاح ،واإلصرار على الهدف يحقق النتيجة املستهدفة ،فأداء الواجبات وإنجاز املهام من
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جهة ،وامتالك حق فرض اإلرادة من جهة ثانية ،وتحقيق األهداف غير منقوصة من جهة ثالثة ،يعد نتيجة طبيعية للمواظبة على العمل واإلصرار
والسعي املستمر ،والتحلي بالصبر وتحويل الصعوبات إلى نجاحات.
وبعامة ،تساعد نوعية التعليم الجيد أغلب الطالب للوصول إلى نفس املستوي العالي من التحصيل ،بالرغم من االختالف في الذكاء،
واالستعداد ،والتعلم السابق .وعليه ،فإن نوعية التعليم الجيدة واملثابرة املرتفعة يكون لهما دور مؤثر في وصول الطالب إلى مستوى التمكن املطلوب
تحقيقه.
واستجابة ملا سبق ظهر التعليم املتمايز كاستراتيجية تدريس تستجيب لتنوع الطالب واختالف معارفهم السابقة ،حيث تدعو إلى توافق
أساليب التدريس مع أنماط التعلم ،ومراعاة تفضيالت الطالب ،وأنماط تعلمهم واستعداداتهم؛ وإجراء تعديالت في املحتوى التعليمي ،وعملياته ،وتعزيز
التعاون واالستقاللية في التعلم ،والتكامل بين التعليم واملمارسة ،واستخدام طرق التدريس الحديثة ،والوسائل التعليمية املختلفة ،وتزويد الطالب
بخبرات التعلم املتنوعة(Pham,2011,p51) .
وقد أشارت دراسات عديدة إلى إمكانية استخدام التعليم املتمايز كمدخل لتدريس املهارات املعرفية مثل التحصيل ،والتفكير الناقد ،وحل
املشكالت ،في مواد دراسية عديدة ومع أنواع مختلفة من الطالب ،وقد أثبتت الدراسات التي تمت في مجال الرياضيات ما يلي:
 .1فعالية استخدام التعليم املتمايز في رفع مستوى التحصيل وتنمية املهارات االجتماعية ومن هذه الدراسات( :آدم و عبد الحميد ،)2017،و (العليي
و املحزري )2017،لدى تالميذ املرحلة االعدادية ،بينما أثبتت دراسة (الغامدي )2018،فعالية التعليم املتمايز في تدريس وحدة الهندسة والقياس
املقررة على الصف السادس .
 .2فعاليـة استخـدام استراتيجيـات التعليم املتمـايز في تنميـة مهارات التفكيـر و املهـارات االجتماعية ،ومهارة حل املشكالت باملرحلة االبتدائية ومن
هذه الدراسات( :العريني ،)2017،و (خطاب.)2018،
 .3فعالية استخدام التعليم املتمايز في تنمية املهارات املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية مثل طرق تمييز األهداف واملحتوي وطرق التقييم وغيرها
من املهارات ،حتى يتمكنوا من استخدام التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات ومنها هذه الدراسات(Dacey, & (Gentry, Sanders ,2013 ) :
).Gartland,2009

اإلحساس بمشكلة البحث:
هناك العديد من األسباب التي أدت الى إحساس الباحث بمشكلة البحث منها:
 .1ما أسفرت عنه نتائج املقابالت التي قام بها الباحث مع بعض معلمي الرياضيات (وعددهم ً 13
معلما ومعلمة) في بعض املدارس الثانوية بمحافظة
دمياط ( ،)2وتضمنت املقابلة األسئلة التالية :كيف تتعامل مع االختالفات بين الطالب بالصف الواحد سواء في القدرات األكاديمية أو أنماط
التعلم أو االهتمامات أو مستويات دافعيتهم للتعلم؟ & ما استراتيجيات التدريس التي تستخدمها لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب عند
تدريسك ملقرر الرياضيات؟ & ماذا تعرف عن استراتيجيات التعليم املتمايز؟ وقد تبين أن عدد عشرة معلمين يستخدمون طرق تدريس ومهام
ووسائل وأنشطة موحدة مع جميع الطالب بالصف الواحد ،بينما تختلف تلك الطرق والوسائل واملهام واألنشطة من حصة ألخرى ً
تبعا ألهداف
الدرس ،كما تأكد أن أحد عشر معلما يعتمدون في عملية التدريس على طرق اإللقاء والحوار واملناقشة وطرح األسئلة ،إلى جانب عدم تبنيهم
الستراتيجية واضحة في التدريس ،كما اتضح عدم معرفة جميع املعلمين باستراتيجية التعليم املتمايز.
 .2رغم أهمية التعليم املتمايز ،وأهمية التد يس ً
وفقا الستراتيجياته واتفاق البحوث التي أجريت على فاعليته ،وضرورة تحقيق نواتج التعلم من
ر
تعليم الرياضيات إال إن عدد البحوث التجريبية التي استخدمت استراتيجيات التعليم املتمايز في مجال الرياضيات مازال قليال ،ولم يتناول
متغيرات مهمة مثل املثابرة.
مما سبق يتضح أن الدراسات التي استخدمت استراتيجيات التعليم املتمايز في مجال تعليم الرياضيات  ،وخاصة لتنمية التحصيل أثبتت فعاليتها في
زيادة مستوى التحصيل  ،وتنمية مهارات التفكير و بعض املهارات االجتماعية ،باملرحلتين االبتدائية واإلعدادية ،بينما لم يعثر الباحث على دراسات
باملرحلة الثانوية ،وكذلك لم يعثر على أية دراسة اهتمت بمتغير ال معرفي مهم وهو متغير املثابرة في أي مرحلة تعليمية ،ومن هنا كان هذا البحث الذي
يحاول قياس فاعلية التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات لرفع مستوي التحصيل واملثابرة لدى طالب الصف األول الثانوي ،باإلضافة الى دراسة
العالقة بين التحصيل واملثابرة.

 .1املدارس هي( :مدرسة خالد بن الوليد الثانوية ،مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات مدرسة ابو بكر الصديق  ،مدرسة د-على مشرفة الثانوية)
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مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في وجود صعوبات تقابل طالب الصف األول الثانوي أثناء دراستهم لوحدة املصفوفات ،مما يوثر على مستوي
تحصيلهم الدراس ي ،وقد يرجع ذلك الي عدم مراعاة أنماط تعلمهم ومستوي مثابرتهم -عند حل املشكالت الرياضية ،-وسوف يتم معالجة هذه املشكلة
من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما فاعلية التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات لرفع مستوي التحصيل واملثابرة لدى طالب الصف األول الثانوي ؟
 -2ما العالقة االرتباطية بين مستوى التحصيل في وحدة املصفوفات واملثابرة لدى طالب الصف األول الثانوي.

أهداف البحث:



تعرف فاعلية استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي.
تحديد العالقة االرتباطية بين درجات طالبات الصف األول الثانوي على أداتي قياس املثابرة -عند حل املشكالت الرياضية -والتحصيل.

أهمية البحث:





تزويد معلمي الرياضيات بمعلومات عن التعليم املتمايز واستراتيجياته ،والتي يمكن من خاللها تحقيق أهداف الرياضيات لدى طالب الصف
األول الثانوي.
قام الباحث ببناء مقياس ملثابرة الطالب عند حل املسائل الرياضية يمكن أن يستخدمه املعلمون في قياس تلك السمة لدى طالب املرحلة
الثانوية ،واالستفادة منها لتحقيق األهداف املرجوة.
تزويد املختصين والقائمين على تخطيط وتطوير وتنفيذ مقررات الرياضيات بطرق تمايز محتوي الرياضيات وطرق تعليمها لتناسب أنماط
التعلم لدى الطالب.
تفيد نتائج هذا البحث املوجهين التربويين في بيان االحتياجات التدريبية للمعلمين في ضوء املمارسة الفعلية ملعلمي الرياضيات ألدوار املعلم
من أجل تحقيق مبدأ التعليم للجميع.

حدود البحث:
اقتصر البحث على الحدود التالية:
 جميع طالبات الصف األول الثانوي وعددهن ( 43طالبة) بمدرسة الجربي الثانوية بإدارة رأس البر التعليمية كمجموعة تجريبية ،وطالبات مدرسة
عمر بن عبد العزيز وعددهن ( 37طالبة) بإدارة دمياط الجديدة التعليمية كمجموعة ضابطة.
 استخدام بعض استراتيجيات التعليم املتمايز املناسبة ملجال الرياضيات منها التعليم التعاوني وحل املشكالت بشكل أساس ي.
 وحدة املصفوفات املقررة على طالب الصف األول الثانوي في العام الدراس ي 2018ـ ـ ـ2019م.

فروض البحث:
تختبر الدراسة الحالية صحة الفروض التالية:
ً
إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية (عند مستوى  )0.05في كل من اختبار التحصيل البعدي،
 .1توجد فروق دالة
ومقياس املثابرة البعدي ،لصالح درجات املجموعة التجريبية.
ً
إحصائيا(عند مستوى  )0.05بين درجات طالبات املجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي ودرجاتهن على
 .2توجد عالقة ارتباطية دالة
مقياس املثابرة -عند حل املشكالت الرياضية.
ً
إحصائيا (عند مستوى  )0.05بين متوسط رتب درجات طالبات املجموعة التجريبية ذوي املثابرة العالية ومتوسط رتب درجات
 .3توجد فروق دالة
( )3
طالبات املجموعة التجريبية ذوي املثابرة املنخفضة (عند مستوى  )0.05في اختبار التحصيل البعدي ،لصالح متوسط رتب درجات طالبات
( .)4
املجموعة التجريبية ذوي املثابرة العالية
 .4يسهم التعليم املتمايز في رفع مستوى تحصيل ومثابرة طالبات املجموعة التجريبية؛ وبالتالي يكون حجم األثر أكبر من .0,8
 .2الذين حصلوا على أقل من  %60في القياس القبلي للمثابرة
 .3الذين حصلوا على أكثر من  %60في القياس القبلي للمثابرة.
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مصطخلحات البحث:
استراتيجية التعليم املتمايزDifferentiated Instruction Strategies:

.1



.2




تعريف كامبل ( )Campbell,B,2008,1بأنه "سلسلة من االجراءات التي يتبعها املعلم في التدريس بصف دراس ي واحد لطالب يختلفون في
قدراتهم وأنماط تعلمهم"
تعرف في البحث الحالي إجر ًّ
ائيا بأنها :خطة تعليمية يتبعها املعلم عند تدريس وحدة املصفوفات بالصف األول الثانوي ،يقسم فيها طالبات
الفصل الى مجموعات متجانسة حسب أنماط التعلم ،ويتم استخدام مجموعة متنوعة من املواد التعليمية وأساليب التقويم ،لتلبية
احتياجات الطالبات ذوي القدرات وأنماط التعلم واالهتمامات املختلفة بالصف الواحد ،لتحقيق مبدأ التعليم للجميع".
املثابرةgrit or persistence:
ّ
عرف سترومان ( ) 2017املثابرة بأنها" :تعزيز الجهد املركز من أجل تحقيق النجاح في مهمة ما ،بصرف النظر عن التحديات التي تظهر ،وكذلك
القدرة على التغلب على اإلخفاقات)Sturman;Zappala, 2017,1 ) .
وعرفت زمزمي( ) 2012املثابرة من الناحية السيكولوجية بأنها "سمة من سمات الشخصية تم كن الفرد من االستمرار في محاولة تحقيق أهدافه
رغم الصعوبات واملشكالت التي تقابله" (ص )21
وتعرف املثابرة -عند حل املشكالت -إجر ً
ائيا في هذه الدراسة بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في مقياس املثابرة -عند حل املشكالت الرياضية -
الذي أعده الباحث.

اإلطار النظري:
ً
أوال :التعليم املتمايز:
ُيعرف (تومليسون )2000،التعليم املتمايز بأنه" :إعادة تنظيم ملا يتم داخل الفصل الدراس ي لتوفير طرق متعددة للطالب لوصول للمعلومة،
وتكوين معنى لألفكار والتعبير عما تعلموه" أي أنه نوع من التعليم يلبي االحتياجات الفردية للطالب ،حيث يقوم املعلمين بالتمايز سواء في املحتوى ،أو
العمليات ،أو بيئة التعلم ،التقييم ،واملجموعات املرنة ،مما يساعد على النجاح في تحقيق النواتج التعليمية املستهدفة لجميع الطالب على حد سواء.
()Tomlinson,C.A.,2000,1-2
ويعرفه (هال )2002،بأنه :مجموعة من االجراءات لتعليم الطالب ذوي القدرات املختلفة في الفصل الواحد ،حيث يتم تحديد الخلفيات
املعرفية للطالب ،واستعداداتهم ،وأنماط تعلمهم ،واهتماماتهم ،لتعظيم النمو لكل طالب وتحقيق النجاح الفردي من خالل تلبية احتياجات كل طالب،
وتقديم املساعدة حين يواجهون صعوبات في تعلمهم)Hall,T.2002,1( .
ويعرفه (جود )2006 ،بأنه نهج تعليمي يعمل على ضبط التعليم لتلبية احتياجات الطالب الفردية ،ويهدف هذا النهج إلى رفع مستوى
تحصيل الطالب وزيادة دافعيتهم للتعلم)Good,2006,34( .
كما يعرفه (عبيدات و أبو السميد )2007 ،أن التعليم املتمايز" هو تعليم يهدف إلى رفع مستوى تحصيل جميع الطالب ،سواء أكانوا
يواجهون مشكالت في التحصيل أم ال ،حيث ُتأخذ خصائص الفرد وخبراته السابقة في الحسبان ،ولزيادة إمكانات وقدرات الطالب ،فالهدف املهم هو
تقديم بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلبة"(.ص)117
وذكرت (كوجك وآخرون )2008 ،مجموعة من التعريفات ملفهوم التعليم املتمايز منها "أنه يعني تعرف احتياجات املتعلمين املختلفة
ومتطلبات التعلم السابقة واالستعداد للتعلم ،ودافعيتهم وأنماط التعلم املفضلة لديهم  ،ثم االستجابة لذلك في عملية التدريس .فتنويع التدريس هو
عملية تعليم وتعلم طالب بينهم اختالفات كثيرة في فصل دراس ي واحد"(.ص)25
وعرف (عطية )2009 ،التعليم املتمايز بأنه " نوع من التعليم يهدف إلى تحقيق مخرجات تعليمية واحدة بإجراءات وعمليات وأدوات مختلفة
وبذلك يلتقي مع استراتيجية التدريس بالذكاءات املتعددة التي تعد شكال من أشكاله"( .ص)324
ويعرفه (لوجستون )2014 ،بأنه ممارسة تعليمية تهدف الى تنويع املواد التعليمية واملحتوى وأنشطة الطالب ،واستخدام املعلمين لطرق
تدريس ووسائل تعليمية وأساليب تقييم متنوعة لتلبية االحتياجات التعليمية املتباينة للطالب في الفصول الدراسية)Logsdon ,2014,1( .
األسـاس النظري للتعليم املتمايز:
أشارت توملينســون  (Tomlinson, C. A. ,2001).بأن الـتعليم املتـمايز يسـتـند بشكـل كبـير إلـى دراســات الذكـاء التـي أجـراها مجـموعة من
علـماء التربـية وعلـم النفـس والتـي خلصـت إلى مجمـوعة من النتائج املهمـة ومنها أن الذـكاء متعدـد األوجـه ولـيس ش ًـيئا ،وأـننا نفـكر ونتـعلم ونـبدع بطـرق
مخـتلفة ،وأن تنمـية اسـتـعداداـتنا تتـأثر بالتـوافق بـين ما نتـعلمه ،وبين ذكاءاتنا الخاصـة.
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وأما النتيجـة األخـرى و املهمـة عن الذكـاء فهـي أنـه مـرن ،وليـس فـي وضـع الثبـات واالســتقـرار .ويمـكن القـول أن واحـدة من أهـم النـتائج عـن
الذكـاء تنـجم عن تنامـي مجــال بـحـوث الدمــاغ حيث أوضـحت هـذه البـحـوث أن الخـاليا العصبـية (النـيورونـات) تنـمو وتتـطور عندمـا تسـتخـدم بشـكل
نشـط ،لكـنها تضـمر عندمـا ال يتـم اسـتـخدامـها ،كـما أن التـعلم النشـط يغيـر فســيولوجـية الدمـاغ .ومن النتائـج املهـمة التـي تم التوصـل إليها في مجال
بـحـوث الدمـاغ أن الدمـاغ يتـوق إلى املعـنى.
ً
وإضافـة إلى ما سـبـق فإن الدماغ يتعـلم علـى أفضـل نحـو عـندما يســتخلص هو املعلـومات ولـيس عنـدما تفـرض علـيه فرضـا ،وال يســتجيب
الدمـاغ كث ًـيرا لألشـياء التـي تحـمل مع ًـنا سـط ً
ـحيا فقـط ،و إن هذه املعل ـومات وكـثير غـيرها تتـنبأ بالشـيء الكثـير عـن فرديـة املتعـلمين وعن طبـيعة املنهـج و
التعـليم الفاعلين.
ً
والحقـيقة أن بـحـوث الدماغ تتـنبأ بان دمـاغ كـل متـعلم فـريد بذاته ،وبالـتالي يتعـين علـى املعـلمين أن يتيـحوا فرصـا عديـدة للطـالب املختلفـين
لـفهم املعلومات واألفكار .ومن النــتائج املهمـة لبـحــوث الدماغ وعلم النفــس ،أن األفـراد يتعـلمون علـى النـحو األمـثل عـندما يتـعرضـون إلـى نـوع مـن التـحدي
املـعتدل.
كـما ذكـرت( كوجك وآخرون )2008 ،أن مـسـتويات التفكـير عـند بلـوم عـززت فـكرة التعلـيم املتـمايز أو تنـويع التـدريـس ليتـماشـى مـع مســتويات
املتعـلمين املعـرفية ،حيـث وضـع ســتة مـسـتويات للمـعرفة تتــدرج من العملـيات البســيطة إلـى العملـيات األكـثـر تعـق ً
ـيدا .
ومـن النــظريات املــهمة الـتي يبــنى عـليها التـعـليم املتـمـايز ،النــظرية البنـائـيـة االجـتـماعـية للـتـعلم والتـي ظـهـرت عن طريـق عـالـم النفــس الروســي
لفيـجوتسـكي( )1934-1896فلقد ذكــر (حسين " )2009 ،بأن فيجوتســكي يعتقد أن العقـل ينمو نتيجة ملواجـهة األفـراد للخـبرات الجديـدة واملحيـرة ،ومع
محاوالتهم حل التعارضـات التي تفرضـها هذه الخـبرات ،وفـي محـاولة لتحـقيق الفـهم يربـط األفـراد املـعرفة الجـديدة باملعرفة الســابقة ،ويـبنون أو يشـكلون
معـنى جدي ًـدا ،وتختلف معتقدات فيـجوتســكي عن معـتقدات بيـاجيه في بعـض النـواحي املـهمة فبيـنما يركز بياجيـه علـى مراحـل النمــو العقلـي التـي يمـر بها
جمـيع األفـراد بغـض النـظر عن السـيـاق االجتمـاعي أو الثقـافي ركز فيـجوتســكي على الجانب االجتـماعـي من الـتعلم " (.ص)91
االفتراضات التي يقوم عليها التعليم املتمايز:
هنالك مجموعة من االفتراضات التي يقوم عليها التعليم املتمايز ولقد ذكر عطية ( )2009مجموعة من هذه االفتراضات كالتالي:
 .1أن الطلبة يختلفون عن بعضهم البعض في :املعرفة السابقة ،الخصائص وامليول ،البيئة املنزلية التي ينحدرون منها ،أولويات التعلم وما
يتوقعون منه ،القدرات واملواهب األساليب التي يتعلمون بها ،ودرجة االستجابة والتفاعل مع التعليم .وأضافت (هياكوكس )2012 ،مجموعة
من االختالفات بين الطلبة ومنها :القدرات العقلية ،أنماط التعلم ،العوامل االقتصادية االجتماعية واألسرية ،االستعدادات ،سرعة التعلم،
جنس املتعلم ،التأثيرات الثقافية ،وكيف يقدر الطالب التعلم وكيف يثقون فيه(Heacox, D. ,2012 ).
 .2عدم قدرة املدرسين على تحقيق املستوى املطلوب من التعلم لجميع الطلبة باستخدام طريقة واحدة في التدريس.
 .3عدم وجود طريقة تدريس تناسب جميع املتعلمين.
 .4أن التعليم املتمايز يقوم على تنويع طرق التدريس والوسائل واألنشطة مما يمكن جميع الطالب من تحقيق األهداف التعليمية بالطريقة و
األدوات و النشاط الذي يناسبه.
وفي ضوء ما سبق من افتراضات فإن اعتماد التعليم املتمايزيتطلب:
أ -التنويع في أساليب التدريس التي تستجيب لالختالفات املوجودة بين الطلبة.
ب -ينبغي تصميم و تقديم الدروس التعليمية وفق مقتضيات أهداف التعليم املتمايز.
جـ  -محاولة اختيار أساليب التدريس التي تنال رضا كل طالب ،مما يحقق له التعلم بكفاءة وفاعلية.
املباد األساسية للتعليم املتمايز:
هنالك مجموعة من املبادئ التي بني عليها التعليم املتمايز وهي كالتالي:
 .1املعلم قادر على تحديد املوضوعات املهمة في املقرر الذي يدرسه.
 .2املعلم ملم بالفروق الفردية بين الطالب ،ويسترشد بها في تدريسه.
 .3عمليتا التدريس والتقويم متالزمتان.
أهداف التعليم املتمايز:
يرى (الحليس ي &2012،الطويرقي  )2013 ،أن التعليم املتمايز يهدف إلى:
 .1رفع املستوى التعليمي لجميع الطالب ،وليس فقط الطالب الذين يواجهون مشكالت في التحصيل.
 .2مراعاة أنماط تعلم الطالب املختلفة( :سمعي ،بصري ،لغوي ،حركي.)... ،
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 .3تلبية احتياجات الطالب املتنوعة ،واستيعاب الطالب ذوي صعوبات التعلم وغيرها من أنواع اإلعاقة ،والطالب من مختلف الثقافات،
وتحفيز اإلبداع ومساعدة الطالب على فهم األفكار ذات املستويات األعلى من التفكير (.)2 ,2014 Logsdon,
 .4توفير مداخل تتسم باملرونة لكل من املحتوى والتدريس واملخرجات.
 .5االستجابة ملستويات االستعداد لدى الطالب.
 .6توفير الفرص للطالب للعمل وفق طرق تدريسية مختلفة.
 .7إعداد الطالب الذي يستطيع القيام بمهمات حياتية وواقعية متنوعة وغير متوقعة.
 .8تحقيق الدرجة القصوى من التعلم لجميع الطالب بمراعاة أنماط تعلمهم وميولهم وقدراتهم واتجاهاتهم.
أشكال التعليم املتمايز:
ً
يتخذ التعليم املتمايز أشكاال متعددة منها( :الغامدي)2014 ،
ً
 التدريس وفق أنماط املتعلمينُ :يصنف علماء النفس التربوي أنماط املتعلمين إلى :سمعي و بصري و حركي و حس ي ،والتدريس وفقا لهذه األنماط،
ً
تعليما يتناسب مع النمط الخاص به.
بمعنى أن يتلقى الطالب
ً
 التد يس ً
وفقا لنظرية الذكاءات املتعددة :وتعني أن يقدم املعلم درسه وفقا لتفضيالت الطلبة وذكاءاتهم املتنوعة.
ر
ً
ً
ً
 التعلم التعاوني :يمكن اعتبار التعلم التعاوني تعليما متمايزا إذا راعى املعلم تنظيم املهام وتوزيعها وفقا الهتمامات الطلبة و تمثيالتهم املفضلة.
مجاالت التمايز في التعليم:
يمكن أن يتم التمايز في أي خطوة من خطوات التعليم فقد يكون في:
 .1في مجال األهداف  :يمكن أن يضع املعلم أهدافا مختلفة للطالب  ،بحيث يكتفـي بأهـداف معرفية لدى بعض الطالب ،وبأهداف تحليلية لدى
آخرين ،وفي هذا مراعاة للفـروق الفرديـة ،وتحقيقا ملبادئ املدرسة اإلنسانية.
 .2في مجال األساليب  :يمكن أن يكلف املعلم بعض الطالب بمهام في التعليم الذاتي  ،كأن يقوموا بدراسات ذاتية وعمل مشروعات وحل مشكالت  ،في
حين يكلف طالب آخرين بأعمـال يدوية وآخرين بمناقشات  ...وهكذا  ،وهذا النوع يسمى تعليما متمايزا حسب اهتمامـات الطالب .
 .3في مجال املخرجات :كأن يكتفي بمخرجات محددة يحققها بعض الطالب  ،في حين يطلب من آخرين مخرجات أخرى أكثر عمقا ،وفي هذا النوع
يتقبل املعلم ما بين الطالب من تفاوت عقلي.
اإلجراءات التي يمكن من خاللها تطبيق التعليم املتمايز:
هنالك مجموعة من اإلجراءات التي يجب إتباعها أثناء تطبيق التعليم املتمايز وقد ذكر عطية ( )2009الخطوات التي يمكن من خاللها تطبيق التعليم
املتمايز وهي كالتالي:
 .1عمل قياسات قبلية تستهدف تحديد املعارف السابقة ،وتحديد القدرات و امليول ،والخصائص الشخصية ،وتحديد أساليب التعلم املالئمة و
الخلفيات الثقافية(.ص)328
 .2تصنيف الطالب الي مجموعات  -في ضوء نتائج التقويم القبلي – على أساس القواسم املشتركة بينهم.
 .3تحديد نواتج التعلم املستهدفة من تدريس الوحدة.
 .4اختيار املواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم وأدوات التعليم.
 .5تنظيم البيئة الصفية بطريقة تستجيب لخصائص جميع املجموعات.
 .6اختيار استراتيجيات التدريس املناسبة املجموعات.
 .7تحديد األنشطة التي تكلف بها كل مجموعة.
 .8إجراء عملية التقويم بعد التنفيذ لقياس مخرجات التعلم .
ثانيا :املثابرة:
اهتمت الدارسات في مجال علم النفس في اآلونة األخيرة ببعض املتغيرات غير املعرفية التي من شأنها تحفيز الطالب وتشجيعهم على مواصلة
العمل واالستمرار به لتحقيق أهدافهم ،وتعد املثابرة ) (Persistenceمن أهم تلك املتغيرات ،التي يرجع إليها اختالف إنجازات الطالب الذين يمتلكون
نفس القدرات العقلية ،بمعنى أن هناك الكثير من الطالب متوسطي الذكاء يتفوقون في دراستهم على من يفوقونهم في نسبة الذكاء ،ويعود ذلك بالطبع
الى املتغيرات غير املعرفية والتي من أهمها املثابرة.
تعد املثابرة من املتغيرات التي حاول تفسيرها الكثير من العلماء في العقود املاضية  ،منذ أن عرفها (جليفورد  )1952،بأنها "ميل الشخص الى
االستمرار في محاوالته إلتمام مهمة معينة رغم الصعوبات  ،والتمسك بتحقيق الهدف رغم النتائج العكسية" (Guilfoerd,J.,1952,P.528) .وقد ظهر
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مفهوم املثابرة إلى السطح عدة مرات بتفسيرات مختلفة منذ أن أدخلها كارول ) (Carrolفي نموذجه للتعلم املدرس ي ،والذي يعد نموذجا مرجعيا
الستراتي جيات إتقان التعلم ،كما أنه أعطى املثابرة تعريفا مختلفا عن التعريفات السائدة حينها حيث عرفها بأنها"نسبة الوقت الذي يكون الطالب ً
راغبا
أن يقضيه في التعلم ،إلى الوقت املعياري الالزم لتعلم املهمة" )(Bloom,1981
ويعرف (ابراهيم )2013،املثابرة بأنها" :االستمرار في العمل على املهمة أطول وقت ممكن إلنجاز تلك املهمة رغم الصعوبات والتحديات التي
تواجهه" (.ص )447
ويعرفها املطيري بأنها" :محاوالت الطالب تأخير أهداف صغيرة فورية من أجل تحقيق أهداف أكاديمية أكثر أهمية لديهم ولكنها بعيدة
نسبيا" (.املطيري)2014،،202،
ويعرفها ستوتز ) (Stoitz,2015بأنها" :القدرة على تحفيز النفس والقيام بكل ما تتطلبه املهمة رغم املعاناة لتحقيق األهداف األكثر أهمية".
ّ
عرف (سترومان وزابيال ) 2017 ،املثابرة بأنها" :تعزيز الجهد املركز من أجل تحقيق النجاح في مهمة ما ،بصرف النظر عن التحديات التي تظهر،
وكذلك القدرة على التغلب على اإلخفاقات")Sturman,Zappala-Piemme,2017,1 (.
العوامل املؤثرة على املثابرة:
أوضحت نتائج الدراسات أن هناك عديدا من العوامل التي تؤثر على املثابرة منها:
 .1التفاعل بين الطالب داخل القاعات الدراسية مع بعضهم البعض ومع معلميهم ،باإلضافة الى التشجيع و حسن معاملة املعلمين للطالب
تزيد من مثابرتهم  ،كما إن العالقات الودية بين الطالب وزمالئهم تزيد من املثابرة واالندماج واالستمرار في الدراسة ()Huff,2009
 .2الدعم األسري ،واملستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة وتعليم الوالدين ،وتشجيع الوالدين لألبناء والتماسك األسري تزيد من مثابرة
الطالب(Stieha, 2010), (pham, 2011) .
 .3املثابرة كمكون أساس ي للدافعية الذاتية تزداد في حال قبول الطالب ورضاه الداخلي عن الكلية أو املقررات التي يدرسها(wolf, ( .
2010

إجراءات البحث:

ً
أوال :إعداد أدوات القياس في البحث:
إعداد االختبار التحصيلي:
ُ
َّ
قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي في وحدة املصفوفات ،يطبق كقياس قبلي و بعدي ،وقد مر بناءه بالخطوات التالية:
 .1تحديد الهدف من االختبار:
يهدف هذا االختبار إلى قياس أداء التالميذ الفعلي في جوانب التعلم املتضمنة في وحدة املصفوفات.
 .2تحليل محتوي وحدة املصفوفات:
تم تحليل وحدة املصفوفات املقررة على تالميذ الصف األول الثانوي ،من قبل الباحث ،وتم التأكد من صدق التحليل؛ وذلك بتكليف أحد
الزمالء( )5بتحليل نفس الوحدة ،وتم تكرار ما سبق بعد أسبوعين  ،وذلك لحساب ثبات التحليل ،وملحق ( )1يبين نتائج تحليل الوحدة  ،وبعد
التأكد من صدق وثبات التحليل  ،قام الباحث بكتابة نواتج التعلم للوحدة ،وعرضها على املحكمين والوصول الى الصورة النهائية  .ملحق ()2
 .3إعداد جدول املواصفات:
بعد تحليل محتوي وحدة املصفوفات ،وصياغة األهداف السلوكية الخاصة بهما ،وتقسيم األهداف املعرفية إلى معرفة وفهم وحل مشكالت ،تم
عمل جدول املواصفات التالي:

 .4الزميل هو الدكتور أبو الفتوح مختار القراميطى
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 .4صياغة مفردات االختبار:
ً
َ
ْ
ُب ِنيت مفردات االختبار في األساس بحيث تقيس كل مفردة من مفرداته هدفا من األهداف التعليمية املرتبطة بجوانب التعلم املتضمنة في
الوحدة ،فيما عدا خمسة أسئلة شمل كل سؤال منهم هدفين في مستويين وجاء السؤال على املستوى األعلى ،هدفين كما هو موضح أمام كل هدف في
ملحق ( ) 2أي تم وضع اثنتين وعشرين مفردة  ،واعتمد الباحث في صياغة مفردات االختبار على األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ،اإلجابات
القصيرة ،واملقال).
 .5تعليمات االختبار:
تم كتابة تعليمات االختبار بإيجاز ووضوح ،على أن يجيب التلميذ عن األسئلة كلها ،وضرورة قراءة السؤال جيدا قبل اإلجابة عنه ،وكتابة
البيانات على ورقة اإلجابة ،ووضع عالمة واحدة تحت االختيار الذي يراه مناسبا ،وإعالم التلميذ أن نتيجة هذا االختبار ال تحسب في درجته في امتحان
آخر العام.
 .6نظام التصحيح ووضع الدرجات:
ّ
حدد نظام تقدير الدرجات على أساس (درجة واحدة) لالختيار الصحيح( ،صفر)لالختيار غير الصحيح ،وهذا يتفق ونوع مفردات االختبارات
ِ
ً
ً
ً
التي ال تحتمل إال اختيارا واحدا ،عالوة على أن ذلك يتضمن مزيدا من املوضوعية في التقدير ،كما يتفق مع أسلوب املعالجة اإلحصائية لحساب ثبات
االختبار ،أما بالنسبة ألسئلة املقال – حل املشكالت -فقد تم تحديد درجتين لكل سؤال منهم ،وباتباع نظام التقدير السابق بلغت الدرجة النهائية
لالختبار ثالثين درجة.
 .7صدق االختبار:
ُ
عرض االختبار في صورته األولية  -ملحق ( - )3على مجموعة من املتخصصين في مناهج الرياضيات وطرق تدريسها وعددهم ()3

وعلم النفس التربوي وعددهم ( ،)2وبعض موجهي الرياضيات وعددهم ( ،)2وعدد ( )3مدرسين ،ومن ثم تم عرضه على قائمة املحكمين ملحق(،)4
وطلب منهم الحكم على صالحية بنوده في قياس ما ُوضعت لقياسه ،وارتباط كل مفردة بجوانب التعلم التي يقيسها ،ـ مدي شمول االختبار ملحتوى املادة
الدراسية ،مدى مناسبة مفردات االختبار ملستوى الطالب (عينة البحث) ،درجة الوضوح والدقة في كل مفردة ،وأكدوا جميعهم مناسبة االختبار
ووضوحه ولم تكن هناك أي تعديالت مهمة ،وقد يرجع ذلك الى كون موضوع املصفوفات من املوضوعات الجديدة وليس لها متطلبات سابقة كما إن
كتب الرياضيات موضح بها األهداف واملفردات بشكل واضح .
 .8التجربة االستطالعية:
طبق االختبار في صورته املبدئية ،املكون من ثالث مجموعات من األسئلة شملت ( )22مفردة فرعية على عدد ( )60طالبا وطالبة من طالب
الصف الثاني الثانوي في مدرسة رأس البر اإلعدادية الثانوية بدمياط بهدف :ـ


حساب ثبات االختبار التحصيلي :تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،وقد تم حساب معامل االرتباط بين درجات
النصفين (مجموع درجات األسئلة الزوجية ومجموع درجات األسئلة الفردية) فكان 0.801هي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01وهو
معامل يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية.



حساب الزمن الالزم ألداء االختبار التحصيلي :تم حساب الزمن املناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذي
استغرقه الطالب في اإلجابة عن أسئلة االختبار وقد قدر ب ( )40دقيقة تقريبا.
وبعد التأكد من صدق االختباروثباته أصبح االختبارجاهزا لالستخدام .مخلحق ()3

إعداد مقياس املثابرة:
أعد الباحث أداة لقياس املثابرة نظرا لندرة األدوات الالزمة لقياس املثابرة -عند حل املشكالت الرياضية -وذلك بهدف قياس مستوى مثابرة
طالب الصف األول الثانوي -أثناء حل املشكالت الرياضية -وقد تم اتباع الخطوات التالية:
االطالع على ما كتب عن املثابرة في األدبيات التربوية.
االطالع على بعض مقاييس املثابرة التي استخدمت في بعض الدراسات العربية واألجنبية ،وكذلك مقاييس الدافعية الذاتية ،ومن هذه الدراسات
( Sturman,Zappala,2017 (:
 )Khan, 2018( ،و ( ،)Shenkle,2018وبناء على ما سبق تم وضع صورة أولية ملقياس مثابرة الطالب -عند حل املشكالت الرياضية -يتضمن (
 )35بندا.
 .1حساب صدق املقياس:
تم حساب صدق املقياس بالطريقتين التاليتين :
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 صدق املحكمين:
تم عرض املقياس في صورته األولية على عدد من املتخصصين في علم النفس واملناهج مصحوبا بالتعريف اإلجرائي للمثابرة ،وطلب منهم
الحكم على مدي مالئمة العبارات ألفراد العينة وألهداف الدراسة ،ومدي صدق العبارات وصالحيتها ،وبناء على مالحظات وآراء املحكمين تم تعديل
بعض العبارات لتصبح أكثر مناسبة ووضوحا ،كما تم استبعاد عدد من الفقرات التي لم يتم االتفاق عليها منها بند يقول" أجيد حل الكلمات املتقاطعة
" ،وتم إضافة عدد آخر من البنود ،وحذف أحد البنود لتكرار املعنى مع بند آخر ،ليصبح عدد عبارات املقياس ( )35بندا .ملحق (.)5
 االتساق الداخلي
صدق االتساق الداخلي :للكشف عن مدى تجانس بنود املقياس وقياسها ملجال واحد ،قام الباحث ،للتأكد من االتساق الداخلي بين البنود،
بحساب معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية على عينة استطالعية قوامها (ً )70
طالبا وطالبة ،من طلبة الصف األول الثانوي ،بمدارس
ادارة عزبة البرج التعليمية ،وكانت معامالت االرتباط على النحو التالي :جدول (.)1

وبالنظر للجدول ( )1يتضح أن جميع العبارات املتضمنة به وعددها ( )35عبارة دالة عند مستوي ( )0.01ومستوي (.)0.05
 .2حساب ثبات املقياس
تم حساب الثبات بين نصفي االختبارات (العبارات الفردية – العبارات الزوجية) وبلغت قيمة معامل الثبات ( )0.73وهي درجة تدل على تمتع
املقياس بدرجة جيدة من الثبات.
وبالتالي أصبح املقياس بعد حساب صدقه وثباته والتأكد من صالحيته لقياس املثابرة مكون من ( )35عبارة تمثل الصورة النهائية للمقياس ملحق رقم
( ،)5حيث يشتمل على ()22عبارة موجبة ،و ( )3عبارة سالبة يتم اإلجابة على العبارات وفقا لطريقة ليكرت ،على تدريج ثالثي (غالبا ،أحيانا ،نادرا)
ويقابلها على الترتيب الدرجات )1 ،2 ،3( :بالنسبة للعبارات املوجبة والعكس بالنسبة للعبارات السالبة وبذلك تتراوح درجات املقياس فيما بين (-35
 )105درجة ،وكلما ارتفعت الدرجة دلت على زيادة املثابرة عند املفحوصين.
إعداد مقياس فارك  VARKألنماط التعلم:
تم استخدام مقياس فارك  VARKألنماط التعلم لفليمنج وبونويل) (Fleming&Bonwell, 2002من جامعة لينكولين ،والذي طورته جو
نز ) (Johnes, 2004من جامعة كاليفورنيا ،وذلك بعد الحصول على النسخة املترجمة ،والتي تم استخدامها في عدة دراسات عربية ،ومن هذه
الدراسات ( :العمري( ، )257-211 ،2017،الشهري  ، )143-2018،133،وقد مر ذلك باملراحل التالية:
 .1تعريب املقياس:
حيث تم تعديل صياغة بعض العبارات واستبدال بعض الكلمات غير املتداولة في البيئة املصرية مثل كلمة "نادل" ،وكذلك تم حذف بعض
الكلمات باللغة االنجليزية واستبدالها بكلمات عربية مناسبة ،وبذلك تم تنقية املقياس من أي عوامل ثقافية ،يتكون املقياس من ( )16فقرة ،متن كل
ً
حياتيا ً
ً
متبوعا بأربعة بدائل ،ويعكس اختيار البديل كيفية استقبال املتعلم للمعلومات ،وكيفية معالجتها ،والتفاعل
صفيا
فقرة من فقراته يمثل موقفا
ً
ً
ً
ً
ً
ً
معها ،واالستجابة من خاللها على نحو إيجابي لبيئة التعلم حسب النمط الذي يفضله ،سواء كان بصريا ،أم سمعيا ،أم قرائيا كتابيا ،أم عمليا حركيا،
كنمط أو أسلوب لحل املشكلة ،أو املوقف الذي يواجهه.
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 .2صدق املقياس:
تم التأكد من صدق املقياس املعرب بعرضه مع الصورة املترجمة على مجموعة من املحكمين املختصين في مجال علم النفس التربوي
والقياس والتقويم ،فقد طلب منهم الحكم على مطابقة املواقف الحياتية والبدائل ودقتها ،وسالمة الصياغة اللغوية ،ووضوح العبارات ،كما وردت في
النسخة األصلية ،ومدى مالءمة الفقرات للمواقف التي تثيرها فقرات املقياس األصلي ومدى مالءمتها ألوضاع الطلبة ومستوياتهم في البيئة املصرية .وتم
تعديل بعض الفقرات في ضوء توجيهات ومالحظات لجنة املحكمين .وملحق ( )7يوضح الصورة النهائية ملقياس أنماط التعلم.
 .3ثبات املقياس:
تم تطبيق مقياس أنماط التعلم على عينة استطالعية من طالب وطالبات املرحلة الثانوية وعددهم ( )44للتحقق من ثباته ،وتم حساب الثبات
بطريقة إعادة االختبار بعد مرور أسبوعين ،وبلغ معامل الثبات 0.82
 .4تصحيح املقياس :نقوم بوضع دائرة على الحرف املناظر الستجابات الطالب في الجدول( )2فنحصل على عدد مرات اختيار كل نمط  ،والنمط
الذي يتم اختياره أكثر عدد من املرات هو نمط تعلم الطالب.

ً
ثانيا :إعداد دليل املعلم:
أ .تم إعداد دليل للمعلم لالسترشاد به عند تدريس وحدة املصفوفات باستخدام استراتيجية التعليم املتمايز  ،واشتمل كل درس على العناصر التالية :نواتج
التعلم املستهدفة ،التمهيد  ،التدريس ،التدريب ،التقييم ،األنشطة االثرائية.
ُ
ب .الجديد الذي اتبعه الباحث في هذا الدليل ،أن الدليل رغم أنه أعد في األصل ليكون ورقيا فقد قام بتحويل ملف الوورد ) (Microsoft Wordالخاص بالدليل الى
صفحة ويب واستخدم االرتباطات التشعيبية ) (Hyper Linkالذي يمكن عند تحميل امللفات على الحاسب للمعلم و الطالب استخدامها للتنقل بين املواد
التعليمية املختلفة ،املخصصة ألنماط التعلم األربعة ،كما تم تصميم موقع الكتروني للوصول الى املواد التعليمية في أي زمان ومن أي مكان ،ورابط املوقع هو
 ،http://matrices.hostkda.comوفيما يلي صورة الصفحة الرئيسة للموقع.

ج .بعد االنتهاء من إعداد دليل املعلم تم عرضه على مجموعة من املحكمين (معلمين وموجهين فقط) ،إلبداء الرأي في الصحة العلمية واللغوية له،
واتساق دليل املعلم مع كتاب الطالب ،وصالحيته للتطبيق ،وقد تم إجراء التعديالت في ضوء آراء السادة املحكمين ،وأصبح الدليل في صورته
ً
جاهزا لالستخدام ،ملحق رقم (.)8
النهائية
د .مالحظات عند استخدام دليل املعلم:
 .1تم توزيع الطالبات على مجموعات تكون متجانسة تبعا ألنماط التعلم عند عمليتي التمهيد والتدريس ،ويكون توزيع الطالب على مجموعات غير
متجانسة تبعا ملقياس املثابرة عند عمليتي التدريب والتقويم ،كما يتم توزيعهم على مجموعات حرة عند القيام باألنشطة اإلثرائية.
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -1

98

استخدام التعليم املتمايز يف تدريس الرياض يات لتنمية التحصيل و املثابرة لدى طالب الصف األول الثانوي

حممد حسب اهلل

 .2كل درس يحتوي على جدول موضح به اإلجراءات الواجب اتباعها عند عملية التدريس للطالب ذوي أنماط التعلم ،وفي نسخة دليل املعلم
اإللكترونية عند الضغط على أي ملف يتم فتحه مباشرة.
 .3ملفات التدريب هي بصورة ورقية ولكن في النسخة اإللكترونية منها عند الضغط على رمز الكاميرا أمام التدريب يفتح فيديو
 .4يشرح طريقة حل التدريب .وفيما يلي جدول( )3يوضح املواد التعليمية للدرس األول كمثال على ذلك .

ً
ثالثا :إعداد البرمجيات الالزمة لتدريس وحدة املصفوفات:
ً
بناء على نتائج تحليل املحتوى و نواتج التعلم التي تم تحديدها ،والزمن املخصص للوحدة ،وهو تسع حصص تدريسية ،موزعة على
موضوعات الوحدة ،وتبعا ألنماط التعلم األربع لنموذج فارك  VARKوبعد االطالع على بعض املواقع التعليمية التي تناولت تدريس موضوع
املصفوفات( )6تم اختيار مجموعة من الفيديوهات وعددها ( )16ملفا ،ومجموعة من امللفات الصوتية وعددها( )5ملفات ،وما يرتبط بامللفات الصوتية
من ملفات ورقية وعددها( )5ملفات ،وامللفات التدريبية التفاعلية وعددها( )14ملفا ،وعدد من امللفات التقويمية وعددها( )10ملفات ،التي تناسب كل
نمط من أنماط التعلم األربع  ،كما هو مبين بجدول (.)4

ً
رابعا :تجربة البحث:
 .1تم االستعداد لتجربة البحث ،في نهاية الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 2019-2018م ؛ حيث تم عمل زيارات ملدارس التطبيق-التي تم
اختيارها-الحتوائها على ما يلزم عملية التطبيق من أجهزة حاسب متصلة بالشبكة العاملية للمعلومات ،وأجهزة البروجكتور وغير ذلك من أجهزة،
وكذلك لوجود معلمين متميزين ومنهم حاصلين على درجتي املاجستير والدكتوراه مناهج وطرق تدريس.
 .2في الزيارة األولى( )7تم االجتماع مع املعلم  ،وتم عرض طريقة تدريس أحد الدروس باستخدام استراتيجية التعليم املتمايز ،ثم طلب من املعلمين
القيام بتجربة فعلية للتدريس للطالب ملعرفة عقبات التطبيق ،و العمل على حلها حتى يألف الطالب الطريقة الجديدة للتدريس.

 .5عنوان املوقع هو http://matrices.hostkda.com:

 .6قام بالزيارة الدكتور عبد الحليم محمد حسب هللا ،واملعلم هو :سعيد ابراهيم شمس
( )8املواقع هي:
https://www.nafham.com/egypt/subject/3862
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbziOQ-NoJ3r0CvVGoZOLWfldSkxKhpAv
https://www.nagwa.com/ar/alignments/385149367367
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 .3بعد موافقة املعلم على استخدام الطريقة التي تم عرضها لشرح وحدة املصفوفات ،تـم تزويـدهم بـدليل املعلـم ،وعنـوان املوقـع اإللكترونـي وعرضـه
علــيهم ( ، )8كمــا تــم تحميــل الب ـرامج الالزمــة علــى أجهــزة معمــل الحاســب اآللــي وحجــرة املناهــل (املصــادر) ،لتــتمكن مــن عــرض الفيــديوهات وامللفــات
الصوتية.
 .4وفى الزيارة الثانية تم االستماع الى املشكالت التي قابلت املعلم ومناقشته في طرق حلها حتى يتم التوصل الى الحلول املالئمة التي يمكن تطبيقها وقد
تــم تحديــد فصــل أولــى ثــانوي بمدرســة الجربــى الثانويــة كمجموعــة تجريبيــة للبحــث ،واخيــار أحــد فصــول أولــى ثــانوي بمدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز
الثانوية كمجموعة ضابطة ،والجدول ( )5التالي يوضح عينة البحث.

 .5وقــد تــم تســليم االختبــارات القبليــة لتطبيقهــا علــى طالبــات املجموعــة التجريبيــة ،واملجموعــة الضــابطة ،علــى أن يــتم تطبيــق اختبــار واحــد فــي اليــوم.
وملحق ( )9يبين درجات التطبيق القبلي ملجموعتي البحث.
ً
بناء على نتائج تطبيق مقياس فارك ألنماط العلم كما هو موضح بجـدول ( ،)6فقـد تـم تقسـيم املجموعـة التجريبيـة عنـد تـدريس وحـدة املصـفوفات
.6
الــى أربــع مجموعــات ،مجموعــة الــنمط البصــري وعــددها ( )6طالبــات  ،ومجموعــة الــنمط الســمعي وعــددها ( )14طالبــة  ،ومجموعــة الــنمط الحركــي
وعددها ( ) 12طالبة ،بعد ضم الطالبة ذات النمط القرائي الحركي اليها ،ومجموعة النمط السمعي حركي وعددها ( )9طالبات.

ً
وبناء على نتائج تطبيق مقياس املثابرة على طالبات املجموعة التجريبية  ،ملحق ( )9فقد تم تقسيم الطالب تبعا ملستوي املثابرة الى عدد ()8
.7
طالبات من ذوي املثابرة املتدنية (حصلوا على اقل من  %50من الدرجة) ،وعدد ( )21طالبة من ذوي املثابرة املتوسطة (حصلوا على  %50الى اقل
من  %70من الدرجة)  ،وعدد ( )11طالبة من ذوي املثابرة العالية (حصلوا على  %70فأعلى من الدرجة).
 .8التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث .
تم التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي لوحدة املصفوفات  ،وذلك في أول أيام الدراسة للفصل األول ،وللتأكد من تكافؤ املجموعتين تم
استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بين املجموعات التجريبية في متوسطي درجات التحصيل القبلي ومقياس املثابرة
كما يوضحها الجدول ( )7التالي:

ً
إحصائيا بين متوسطات درجات مجموعتي البحث في القياس القبلي للتحصيل الدراس ي ،و
ويتضح من الجدول السابق ،عدم وجود فروق دالة
ً
مؤشرا على تكافؤ مجموعتي البحث في املستوى املدخلي للتحصيل الدراس ي في وحدة املصفوفات ،وبذا يعزل أثر املتغير الدخيل،
املثابرة مما يعطي
الخاص بتفاوت املستوى املدخلي لدى طالبات الصف األول الثانوي في التحصيل الدراس ي واملثابرة.
 .9تم تسليم البرامج الالزمة ،وكذلك دليل املعلم بكلتا صورتيه الورقية واإللكترونية ،باإلضافة الى عنوان املوقع االلكتروني الذي تم تصميمه خصيصا
لرفع املواد التعليمية ألنماط التعلم املختلفة ،واطالع املعلمين ثم الطالب على طريقة استخدامه ،قبل بداية التدريس بوقت كاف بالنسبة للمعلمين
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،وفى بداية األسبوع األول بالنسبة للطالبات ،وقد بدأ تدريس الوحدة يوم األحد  2019/2/10م وانتهي يوم الخميس  ،2019/4/11وبذلك استمر
التطبيق تسعة أسابيع بمعدل حصة في األسبوع ،وتمت عملية التطبيق وفق املخطط التالي :شكل (.)1

 .10بعــد االنتهــاء مــن تــدريس الوحــدة ،تــم تطبيــق االختبــار التحصــيلي و مقيــاس املثــابرة علــى مجمــوعتي البحــث .وملحــق ( )9يبــين نتــائج التطبيــق البعــدي
ألدوات البحث.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
ً
أوال :اختبارصحة الفرض األول:
ً
إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية (عند مستوى  )0.05في كل
ينص الفرض األول على ":توجد فروق دالة
من اختبار التحصيل البعدي ،ومقياس املثابرة البعدي ،لصالح درجات املجموعة التجريبية .".وللتحقق من الفرض السابق تم استخدام تحليل
التباين أحادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات التحصيل البعدي ومقياس املثابرة البعدي ملجموعتي البحث و الجدول ()8
التالي يبين النتائج التي تم الحصول عليها:

ً
إحصائيا بين متوسطات درجات مجموعات الدراسة في القياس البعدي للتحصيل الدراس ي ،و املثابرة
ويتضح من الجدول السابق ،وجود فروق دالة
ً
مما يعطي مؤشرا على فاعلية تمييز املحتوي بناء على أنماط تعلم طالبات الصف األول الثانوي مما أدي الى وجود فروق دالة بين متوسطي تحصيل
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طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة فى القياس البعدي للتحصيل الدراس ي واملثابرة ،لصالح املجموعة التجريبية ،وبذلك يتم قبول الفرض
األول من فروض البحث.
ً
ثانيا :اختبارصحة الفرض الثاني:
ً
إحصائيا (عند مستوى  )0.05بين درجات طالبات املجموعة التجريبية في االختبار
ينص الفرض الثاني على ":توجد عالقة ارتباطية دالة
التحصيلي البعدي ودرجاتهن على مقياس املثابرة -عند حل املشكالت الرياضية( -عند مستوى  ،".)0.05ولتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام
برامج  SPSSلحساب معامل االرتباط بين درجات املجموعة التجريبية في التحصيل واملثابرة ،والجدول ( )8يوضح النتائج التي تم الحصول عليها.

يتضح من الجدول ( )8أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات املجموعة التجريبية في التحصيل واملثابرة بلغ  0.98وهو دال احصائيا عند مستوى
،0.05كما أنه ارتباط طردي قوي مما يدل على قوة العالقة بين بين درجات املجموعة التجريبية في التحصيل واملثابرة في التطبيق البعدي ،وبذلك يتم
قبول الفرض الثاني من فروض البحث.
ً
ثالثا :اختبار صحة الفرض الثالث:
ً
إحصائيا (عند مستوى  )0.05بين متوسط رتب درجات طالبات املجموعة التجريبية ذوي
ينص الفرض الثالث على ":توجد فروق دالة
املثابرة العالية ومتوسط رتب درجات طالبات املجموعة التجريبية ذوي املثابرة املنخفضة (عند مستوى  )0.05في اختبار التحصيل البعدي ،لصالح
متوسط رتب درجات طالبات املجموعة التجريبية ذوي املثابرة العالية" .وللتحقق من صحة الفرض السابق تم استخدام برنامج  SPSSلحساب الفروق
بين متوسطات الرتب باستخدام االختبارات الالبارامترية ( )Mann-Whitneyوالجدول ( )9يبين النتائج التي تم الحصول عليها.

ً
إحصائيا بين متوسطات رتب درجات الطالبات ذوي املثابرة العالية(الذين حصلوا على نسبة أعلى من
ويتضح من الجدول السابق ،وجود فروق دالة
 %60في مقياس املثابرة) ومتوسط رتب الطالبات ذوي املثابرة العادية في القياس البعدي للتحصيل الدراس ي ،لصالح متوسط رتب الطالبات ذوي
املثابرة العالية ،حيث كانت قيمة  ،U=41.5وهي دالة احصائيا مما يؤكد العالقة القوية بين التحصيل واملثابرة ،وبذلك يتم قبول الفرض الثالث من
فروض البحث.
ً
رابعا :اختبار صحة الفرض الرابع:
ينص الفرض الرابع من فروض البحث على أن " :يسهم التعليم املتمايز في رفع مستوى تحصيل ومثابرة طالبات املجموعة التجريبية؛ وبالتالي
يكون حجم األثر أكبر من  ، ". 0,8والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام األسلوبين اإلحصائيين التاليين :
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معادلة ”بالك” ( ،)9لحساب نسبة الكسب املعدل لتحصيل الطالبات ،كما يظهر ذلك في درجات الطالبات في القياسين القبلي والبعدي
لالختبار التحصيلي .
( )10
الداللة العملية باستخدام مربع إيتا ويرمز لها بـ ( ) ملعرفة نسبة التحسن والتي ترجع إلى استخدام التعليم املتمايز  ،والجدول ( ) 10
يوضح ذلك.

يتضح من الجدول ( )10يتضح أن نسبة الكسب املعدل لدى أفراد املجموعة التجريبية في التحصيل قد بلغت ( )1,86وهى نسبة أكبر من 1.2
التي اقترحها بليك ،وحجم التأثير يساوي( )0,99وبذلك يمكن القول بأن استخدام التعليم املتمايز فعال في تنمية الجانب التحصيلي لوحدة املصفوفات
املقررة على طالبات الصف األول الثانوي ،كما يتضح من الجدول ( )10أن نسبة الكسب املعدل لدى أفراد املجموعة التجريبية في املثابرة قد بلغت
( )0.66وهى نسبة أقل من  1.2التي اقترحها بليك ،وذلك بسبب ارتفاع متوسط درجات العينة في القياس القبلي ،ومع ذلك كان حجم التأثير ()0,94
،وبذلك يمكن القول بأن استخدام التعليم املتمايز فعال في تنمية املثابرة لدي الطالبات حيث إن نسبة التحسن أعلى من  .0.8وبذلك يتم قبول الفرض
الرابع من فروض البحث.

مناقشة النتائج:

ً
أوال :النتائج الخاصة بالتحصيل:
بتحقق الفرض األول والرابع من فروض البحث يمكن القول أن استخدام التعليم املتمايز في تدريس وحدة املصـفوفات املقـررة علـى طالبـات
الصف األول الثانوي ،أدى الى رفع مستوى التحصيل بشكل كبير حيث بلغت نسبة الكسـب املعـدل  1.8وهـي أعلـى مـن النسـبة التـي اقترحهـا بليـك ويمكـن
تفسير ذلك بما يلي:


تفاعـل الطالبـات ومشـاركتهن مـن خـالل املجموعـات الصــغيرة فـي اختيـار املـواد التعليميـة التـي تناســب نمـط تعلمهـن ،وفقـا لنمـوذج فـارك ألنمــاط
التعلم التي تم تقديمها واتاحتها للطالبات عبر املوقع اإللكتروني أدى إلى رفع مستوى تحصيلهن في وحدة املصفوفات.

 طريقـة التعلــيم املتمـايز أتاحــت للطالبـات الــتعلم ذاتيـا باســتخدام الحاسـوب ،حيــث تقـوم كــل طالبـة بمراجعــة املـواد التعليميــة ذاتيـا وبمســاعدة
املعلم؛ كما تتيح أكثر من طريقة للتدريب على حل املشكالت  ،كما تتيح لهن إعادة استعراض املادة التعليميـة مـرات عديـدة .وتتفـق هـذه النتـائج
مع نتائج الدراسات التالية( :آدم،عبد الحميد( ،)2017،العلي،املحرزي( ،)2017،الغامدي(، )2018،بيومي .)2018،
ثانيا :النتائج الخاصة باملثابرة:
توصل البحث الى النتائج التالية:
 .1بتحقق الفرض األول نستطيع القول أن التعليم املتمايز ساهم في تنمية مستوى مثابرة الطالبات ،حيث وجدت فروق دالة بين متوسطي درجات
الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي ملقياس املثابرة.
 - 9نسبة الكسب املعدل ={(م–2م(/)1ع -م({+ })1م -2م/)1ع}،حيث م = 1متوسط درجـات أفـراد العينـة فـي القيـاس القبلـي ،م = 2متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي القيـاس البعـدى ،ع =
النهاية العظمى لدرجات االختبار
 - 10مربع إيتا)  = (2ت(/2ت+2درجة الحرية) حيث ت2هى مربع قيمة ت للفرق بين املتوسطين ،وتكون ) )هي حجم التأثير
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 .2بتحقق الفرض الثاني نستطيع القول بأن هناك عالقة طردية قوية بين التحصيل الدراس ي واملثابرة.
 .3بتحقق الفرض الرابع نستطيع القول أن التعليم املتمايز ساهم في نسبة التحسن في مثابرة الطالبات والتي بلغت .0.8
ويرجع ما سبق إلى أن التعليم املتمايز قد ساعد الطالبات على زيادة مستوى املثابرة  ،وذلك بسبب بيئة التعلم املناسبة التي قدمها التعليم املتمايز من
خالل مراعاة أنماط تعلم الطالبات ،حيث تم تقسيم الطالبات الة الى مجموعات متجانسة ً
تبعا ألنماط التعلم أثناء التمهيد والتدريس  ،بينما تم
تقسيمهم أثناء التدريب الى مجموعات غير متجانسة بناء على مستوى املثابرة  ،بحيث تستفيد الطالبات غير املثابرات من زميالتها املثابرات ،بحيث
يستمرون في العمل حتى الوصول للهدف ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من:
 دراسة ( ،)Gao,2012حيث أظهرت ارتباطات دالة إحصائيا بين املثابرة ومتغيرات الدراسة :التوجه نحو الهدف ،الدوافع واملستوي املرتفع
لألداء.
 ودراسة ( ،)Kim, Corcoran,2018والتي وتوصلت إلى أن تأثير البيئة الجامعية كان موجبا ،وكانت املثابرة عند الذكور أعلى من اإلناث ،كما
توصلت الى وجود عالقة قوية بين التحصيل واملثابرة.
 ودراسة ( ،)Al-Mutawah, & Fateel,2018والتي اجريت على طالب املدارس الثانوية بمملكة البحرين وأثبتت وجود عالقة بين كل من
االتجاهات واملثابرة من جهة والتحصيل في العلوم والرياضيات من جهة أخرى.

التوصيات والبحوث املقترحة:

ً
أوال :التوصيات:
 .1أعد الباحث دليال للمعلم لتد يس وحدة املصفوفات ً
وفقا الستراتيجيات التعليم املتمايز وفقا ألنماط تعلم الطالب بالفصل الدراس ي الثاني
ر
للصف األول الثانوي ، ،وقد أثبت فاعليته في تحقيق أهداف البحث ،ويمكن استخدامه من قبل املعلمين واالسترشاد به من قبل مخططي املناهج
إلعداد أدلة مماثلة.
 .2قام الباحث بتعريب مقياس فارك ألنماط التعلم يمكن أن يستخدمه املعلمون ملعرفة أنماط تعلم طالبهم لتوفير نوعية تعليم جيدة لهم.
 .3ضرورة االهتمام بتنمية الدافعية الداخلية للمتعلمين وخاصة املثابرة األكاديمية -أثناء حل املشكالت الرياضية ،-مع ضرورة إعطائهم مشكالت
رياضية تتطلب وقتا طويال للحل لتدريبهم على املثابرة.
 .4ضرورة إعداد دورات تدريبية ملعلمي الرياضيات والطالب املعلمين  ،لتدريبهم على استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز.
 .5ضرورة تطوير مناهج الرياضيات ً
وفقا الستراتيجيات التعليم املتمايز ،وتضمين ً
قدرا من األنشطة التعليمية ،ووسائل تعليمية ،وأساليب
التقويم ،تراعي أنماط التعلم املختلفة.
ً
ثانيا :بحوث مقترحة:
 .1استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز لتنمية مهارات التدريس لدى معلمي الرياضيات بمراحل التعليم العام.
 .2دراسة العالقة بين املثابرة و كل من التحصيل والدافعية لإلنجاز عند استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز.
 .3تطوير منهج الرياضيات باملرحلة الثانوية في ضوء استراتيجيات التعليم املتمايز لتمييز املحتوي واألهداف لتناسب أنماط تعلم الطالب.
 .4املقارنة بين استراتيجيات التدريس األكثر مناسبة للتعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية الذكاءات املتعددة لدى طالب
املرحلة الثانوية.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1آدم ،مرفت محمد كمال )2017( ،توظيف التعليم املتمايز من خالل الكتاب اإللكتروني في تدريس الهندسة لتنمية املستويات التحصيلية العليا
ومهارات التواصل الرياض ي والفهم العميق لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي ،مجلة تربويات الرياضيات ،مصر ،ج،20ع.176-129 ،4
 .2إبراهيم ،أحمد محمد ) 2013( ،املثابرة االكاديمية كمحدد شخص ي للعودة إلى التعلم لدى امللتحقين بالدبلوم العام في التربية في ضوء بعض
املتغيرات ،مجلة كلية التربية،ج.485-441 ،27
 .3بيومي ،ياسر عبدالرحيم )2018( ،أثر استخدام استراتيجية التعليم املتمايز القائمة على الذكاءات املتعددة على تنمية التحصيل الدراس ي
واالحتفاظ بالتعلم والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،مجلة تربويات الرياضيات ،مصر ،ج ،21ع.212-135 ،11
 .4حسين ،محمد بن عبد الهادي2009( ،م)  5استراتيجيات جديدة للتعليم .دار الكتاب الجامعي :العين.
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لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،مجلة تربويات الرباضيات،مصر،ج،21ع.305-201 ،2
 .7الشهري ،ظافر بن عبدهللا )2018( ،أنماط التعلم املفضلة وفق نموذج ) (VARKلدى طلبة املرحلة الثانوية بمحافظة النماص ،وعالقتها ببعض
املتغيرات ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة،ج،7ع.143 – 133 ،8
 .8الطويرقي ،حنان محمد )2013( ،التدريس املتمايز وأثره على الدافعية والتفكير والتحصيل الدراس ي( ،ط ، )1اململكة العربية السعودية ،خوارزم
العلمية.
 .9عبيدات ،ذوقان & أبو السميد ،سهيلة )2007 (،استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين دليل املعلم واملشرف التربوي .عمان :دار الفكر.
 .10العريني ،حنان بنت عبدالرحمن )2017( ،فاعلية استخدام التعليم املتمايز في تنمية بعض مهارات التفكير الرياض ي لدى طالبات املرحلة املتوسطة
بمدينة الرياض ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة القصيم،السعودية،ج،10ع.1218 -1169 ،4
 .11عطية ،محسن علي )2009( ،الجودة الشاملة والجديد في التدريس ،عمان األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .12العلي ،يحيي مظفر )2017( ،أثر استخدام استراتيجية التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على التحصيل ومفهوم الذات لدى طلبة املرحلة
األساسية بمحافظة حجة ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط،ج،33ع.418 - 377 ،1
 .13العمري ،نادية محمد )2017( ،التكيف األكاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة الرياض ،مجلة كلية التربية،
جامعة األزهر،ج،1ع .257-211 ،137
 .14عواطف أحمد زمزمي )2012( ،املثابرة (كأحد مكونات السلوك الذكي) وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم في ضوء متغيري العمر والتخصص األكاديمي
(العلمي – األدبي) لدي الطالبة الجامعية ،مجلة جامعة أم القري للعلوم التربية والنفسية ،مج  ،4ع.75 -11 ،2
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السادس االبتدائي ،الجمعية املصرية لتربويات الرياضيات،ج،21ع.134-96 ،2
 .16الغامدي ،نادية خلوفة )2014( ،أثر تطبيق معلمات اللغة اإلنجليزية الستراتيجية التعليم املتمايز على تحصيل طالبات التعليم العام في مدينة
ينبع ،الشبكة العامليةhttp://t1t.net/book/index.php?action=view&id=1956،
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 .18املطيري ،غزالة ) 2014( ،العالقة بين الذكاء الوجداني واملثابرة األكاديمية لدى طالبات املرحلة املتوسطة بالبدائع ،املجلة العربية للعلوم
االجتماعية ،مجلد(، )2عدد(.221-197 )5
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] Al-Mutawah. M. A., & Fateel. M. J., Students’ Achievement in Math and Science: How Grit and Attitudes
Influence?, International Education Studies, 11(2)(2018), 97, https://doi.org/10.5539/ies.v11n2p97
[2] Bloom. B. S., All our children learning: A primer for parents, teachers, and other educators, McGraw-Hill
)Companies, (1981
[3] Campbell. B., Handbook of differentiated instruction using the multiple intelligences: Lesson plans and
)more, Pearson Allyn & Bacon, (2008
)[4] Dacey. L. S., & Gartland. K., Math for All: Differentiating instruction, grades 6-8, Math Solutions, (2009
[5] Gao. z, Pod log. L& Harrison. L, College students goal orientations , situational motivation and effort L
Persistence in physical activity classes, Journal of teaching physical education, 31(3)(2012), 246-260,
https://doi.org/10.1123/jtpe.31.3.246

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -1

105

حممد حسب اهلل

استخدام التعليم املتمايز يف تدريس الرياض يات لتنمية التحصيل و املثابرة لدى طالب الصف األول الثانوي

[6] Gentry. R., Sallie. A. P., & Sanders. C. A., Differentiated Instructional Strategies to Accommodate
Students with Varying Needs and Learning Styles, Online Submission, (2013)
[7] Good. M. E., Differentiated Instruction: Principles and Techniques for the Elementary Grades, Online
Submission, (2006)
[8] Guilford. J. P., General Psychology, New Delhi, Affiliated East- west press, Pvt., Ltd. 2nd Ed, (1952)
[9] Hall. T., Differentiated instruction: Effective classroom practices report, Wakefield, MA: National Center
on Accessing the General Curriculum, (2002)
[10] Heacox. D., Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners
(Updated anniversary edition). Free Spirit Publishing, (2012)
[11] Huff, B. P., Fostering sense of relatedness in classrooms, self-determined motivation, and institutional
persistence among first-year college students, Arizona State University. Diss. Abs. Inter. 70 (5-A )(2009),
1554
[12] Khan. N., The Impact of Mindset and Grit on Academic Success in Math and Science (Doctoral
dissertation, Hofstra University), (2018)
[13] Kim. E., & Corcoran. R. P., Factors that influence pre-service teachers' persistence. Teaching and
Teacher Education, 70(2018), 204-214, https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.11.015
[14] Logsdon. Ann , Top 4 Facts on Differentiated Instruction vs Traditional Methods.
[15] Pham. H., Reaching for the Goal: The Persistence and Engagement of Vocational Students in a
Community College. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI
48106, (2011)
[16] Shenkle. N., An Analysis of Grit Scores on First-Year Undergraduate Students' Persistence at a Large
Private University, (2018)
[17] Stieha. V., Expectations and experience : The voice of a first - generation first - year college student and
the question of student persistence, International Journal of qualitative studies in education, 23(2) (2010),
237-249, https://doi.org/10.1080/09518390903362342
[18] Stoitz. G. P., GRIT, The New Science of What it Takes to Persevere, Flourish, Succeed. January 2(2015)
[19] Sturman. E. D., & Zappala-Piemme. K., Development of the grit scale for children and adults and its
relation to student efficacy, test anxiety, and academic performance, Learning and Individual
Differences, 59(2017), 1-10, https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.08.004
[20] Tomlinson. C. A., How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms, ASCD, (2001)
[21] Wolf. D.S., Uncovering the complexity of students - family support systems and their subsequent
influence on the persistence of underserved college students, Diss . Abst. Inter, 72(6-A)(2011), 1894.

106

2019 -1 العدد،6 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

حممد حسب اهلل

استخدام التعليم املتمايز يف تدريس الرياض يات لتنمية التحصيل و املثابرة لدى طالب الصف األول الثانوي

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130

رفاد للدراسات واألبحاث

109 -89  ص،2019 -1 العدد-6املجلد

www.refaad.com

https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.6.1.6

Using Differentiated Instruction in Teaching Mathematics to Develop
Achievement and Persistence among the First Grade Secondary Students
Mohamed Abdel Halim Mohamed Hasaballa
Associate professor- Methods of teaching mathematics-University of Damietta- Egypt
dr.hasaballa@yahoo.com

Abstract:

The present research seeks to investigate the effectiveness of using differentiated instruction
strategies, in teaching mathematics, on the development of achievement among the first grade secondary
female students. It, seeks, also, to determine the correlation between the grades of the first grade secondary
female students on the two instruments of measuring persistence during solving mathematical problems and
achievement.
The experimental sample of the research consisted of (78) female students of the first grade
secondary school female students at Damietta Educational Administration, (2018/2019). They were divided
into two groups; an experimental group (n=41) and a control group (n=37). The experimental group was subdivided into small groups according to their learning patterns based on VARK Model,. Instructional materials
were prepared for each one of the learning patterns. Persistence was used as a categorical variable. The
research hypotheses were as follows:
1. There were statistically significant differences between the mean scores of the control and experimental
groups (at the level of 0.05) in the post-tests of both the achievement test and the persistence scale, in
favor of the experimental group scores.
2. There was a statistically significant correlation (at the level of 0.05) between the scores of students in the
post-test of achievement and their scores on the persistence scale .
3. There were statistically significant differences (at the level of 0.05) between the mean ranks of high
persistent students’ scores and low persistent students’ scores in the post-test of achievement, in favor of
the high persistent students’ mean ranks.
4. Differentiated instruction contributed to raising the level of achievement and persistence of the
experimental group students, hence the effect size was more than 0.8.
Research findings revealed the effectiveness of the utilized experimental procedures in raising the
achievement level of the experimental group female students regarding the Matrices Unit required by the
first grade secondary female students. Findings revealed, also, an improvement in the students’ level of
persistence. The author found a strong positive correlation between achievement and persistence.
Keywords: Mathematics Instruction- Differentiated Instruction- Persistence – Learning Patterns
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املخلخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامجين ارشاديين في خفض مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور لدى عينة من طلبة
جامعة نزوى .تألفت عينة الدراسة من ( ) 45طالبا ،قسمت عشوائيا إلى ثالث مجموعات؛ مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة ،تكونت كل مجموعة
من ( )15طالبا ،حيث خضعت املجموعة التجريبية االولى لبرنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند إلى أساليب االسترخاء ،في حين تلقت املجموعة التجريبية
الثانية التدريب على التفكير العقالني استنادا لنظرية إليس_ االتجاه العقالني االنفعالي السلوكي( .)REBTولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
مقياس( )PRCS-12التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث( ،)Hook, Smith, & Valentiner, 2008وبناء على درجات الطلبة على هذا املقياس ورغبتهم
املشاركة في البرامج االرشادية ،تم اختيار عينة الدراسة .أظهرت نتائج الدراسة أن كال من التدريب على أساليب االسترخاء ،والتفكير العقالني ،لهما أثر
كبير في خفض مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور ،وكانت الفروق ذات داللة احصائية (  .)0.05= ولم تختلف فاعلية أي من البرنامجين؛ أي
لم توجد بينهما فروق ذات داللة احصائية .كما اظهرت نتائج الدراسة استمرار فعالية كل من البرنامجين االرشاديين في قياس املتابعة وبشكل دال
احصائيا.
الكلمات املفتاحية  :الخوف من التحدث امام الجمهور ،التفكير العقالني  ،أساليب االسترخاء ،طلبة الجامعات.

املقدمة:
هناك نحو من  %77من الناس لديهم الخوف من التحدث أمام الجمهور ،كما أنه منتشر بشكل كبير ويتجلى تأثيره السلبي في املؤسسات
العلمية من خالل انخفاض التحصيل العلمي لدى الطلبة ،وأيضا الضعف في املجال املنهي لدى العاملين ،كما انه يشكل زيادة في استخدام الرعاية
الصحية ،والخوف من التحدث أمام الجمهور عادة ما يتم تشخيصه على أنه أحد أشكال اضطراب القلق االجتماعي social anxiety disorder
( ،)SADوتؤكد الدراسات الحديثة أن الخوف من التحدث أمام الجمهور هو سمة متكررة من اضطراب القلق االجتماعي ( Glazier & Alden, 2019
ً
ً
قاطعا ،على أن الخوف من التحدث أمام الجمهور قد يكون ً
ً
نوعا ً
دليال ً
محددا وليس مجرد شكل ثانوي من
فرعيا
كبيرا وإن لم يكن
) ،ويبدو أن هناك
أشكال اضطراب القلق االجتماعي(.)SAD
وبحسب الدليل التشخيص ي النسخة الرابعة ( )DSM-IVتظهر أعراض الخوف االجتماعي على شكل قلق زائد وانشغال قلقي (،)Worry
وتوقع توجس ي يحدث عند الفرد في معظم الوقت ،ويستمر ملدة  6أشهر على األقل ،ويدور حول عدد من الحوادث أو األنشطة مثل اإلنجاز ،حيث
يواجه الفرد صعوبة في السيطرة على االنشغال القلقي ).)American Psychiatric Association, 1994
كما أضيفت الى الدليل التشخيص ي الخامس ( )DSMمقترحات حول طبيعة هذه املخاوف االجتماعية؛ والتي تبين أنه نوع عام من القلق
االجتماعي ،وتندرج تحت هذا القلق أنواع أخرى ،ومن بينها املعاناة من قلق األداء( ،)Performance Anxietyوالذي يتضمن األفراد الذين يواجهون
صعوبات ال تكلم أو صعوبات الكتابة واإللقاء أثناء الفعاليات االجتماعية املختلفة كالذهاب الى الحفالت ،والبدء بمحادثة مع آخرين ،والتواجد
والتحدث في االجتماعات (.) American Psychiatric Association, 2013; Hofmann & Barlow, 2002
ان خوف التحدث أمام الحشد أو الجمهور( ) Public Speaking Fearليس هو التوتر الطبيعي املعتدل الذي يمكن ان يحصل عند أي
فرد قبل بدء الحديث أمام االخرين ،ولكنه نوع من القلق( ) Anxietyاملزعج للفرد بسبب الخوف غير املبرر واملضخم بشكل ال عقالني ،وبما يتضمنه من
مشاعر الهلع وفقدان السيطرة على التركيز ،ومظاهر العصبية والعجز واللوم الذاتي ،مما يتسبب بصعوبة القدرة على التفكير الواضح والسليم بالرغم
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من اإلعداد الكافي عند الطالب على ما يريد تقديمه وعرضه( ،)Tran, 2016كما نتبين بحسب روسينثال (ِ )Rosenthal, 2009إلى أن هذا الخوف
كثير من األحيان ِإلى الحيلولة دون مزاولة الفرد لحياته بشكل طبيعي ،ويخفض االستمتاع بجودة الحياة.
يتسبب في ٍ
وعلى املستوى السريري ،تؤكد الدراسات الحديثة أن قلق الخطابة(الخوف من التحدث أمام الجمهور) أمر قابل للعالج واملساعدة من
خالل البرامج العالجية املعرفية املختلفة ،واستخدام االسترخاء بأساليبه املختلفة كبيئات الواقع االفتراض ي(استخدام الخيال) ،وتدريبات التعرض
للجماهير املسجلة على أشرطة الفيديو(.)Osborn, Osborn, & Osborn, 2009
كما تفيد العديد من الدراسات ) )Goldfarb, 2009أن التدريب على التفكير العقالني قد يخفف بشكل كبير من (الخوف والهلع) أي عدم
الراحة أثناء أداء خطاب األفراد أمام الجمهور .كما يعزز العالج املعرفي السلوكي وخاصة التدريب على أساليب االسترخاء األثر املرتفع للخوف من
التحدث أمام الجمهور لدى بعض األفراد.
وتتوقع نظرية العمليات املتعددة ( )Multi-Process Theoryأن أسلوب االسترخاء لدى بنسون( )Bensonهو أسلوب وتقنية معرفية
ً
أساسا على االنتباه في التحكم باألنشطة املعرفية من خالل تنظيم التنفس .حيث يعد التنفس
( ،)Benson’s Relaxation Procedureألنه يركز
اإليقاعي أحد أساليب التقنيات الجسدية والتي تؤثر في أعراض القلق الجسدي ،وتكمن أهمية هذا في رغبة املمارسين واملرشدين لتقديم املناحي
العالجية املساعدة القائمة على األدلة( ،)Evidence-Basedلكي تتوافق بشكل أفضل مع األعراض املصاحبة للخوف من التحدث أمام اآلخرين؛ وعلى
سبيل املثال ،إذا كان العميل يحتاج إلى خفض القلق الجسدي ،فيمكن أن يتم تدريبه على أساليب االسترخاء على أساس جسدي ،في حين أن العميل
الذي يفضل أن يخفض من مستوى القلق املعرفي لديه ،فيمكن إرشاده إلى استخدام األساليب املعرفية( & Parsa Yekta, Sadeghian, Taghavi
)Mehran, 2017).
كما ويحتاج الفرد الذي يعاني من خوف التحدث إلى هدوء العضالت وراحة الجسم؛ والتي تمده بالطاقة والحيوية ،وهذه الطاقة تعتمد
ّ
ً
اعتمادا كبيرا على توفر األكسجين الالزم من خالل االسترخاء والتنفس العميق ،فقلة التنفس تساعد على التوتر والقلق ،وان تدريب الفرد على التركيز
ً
على االسترخاء بدال من التركيز على الخوف والقلق ،فإن هذا يساعده في خفض الخوف من التحدث أمام الجمهور لديه (،)Public Speaking Fear
كما يساعده ايضا في خفض قلق الكالم( )speaking anxietyبشكل عام(.)Osborn, Osborn, & Osborn, 2009
والطالب الجامعي وخالل دراسته للمساقات الدراسية املختلفة مطالب بان يقوم بعرض وتقديم بعض الواجبات واألعمال الشفوية ( a
 )public presentationأمام االستاذ والطلبة ،ويعتبر الخوف من التحدث أمام الجمهور ( )Public speaking fearمنتشرا بشكل كبير عند طلبة
الجامعات ،ويتجنب الفرد ذو الخوف من التحدث أمام الجمهور املواقف التي تستثير لديه القلق ،مما قد يسبب لديه انخفاضا في األداء األكاديمي،
ناهيك عن تجنبه أي تفاعل اجتماعي داخل جامعته ،مما يسهم ايضا انخفاض في األداء االجتماعي لديه ( ،)Social performanceوخالل مواقف
التجنب التي يسلكها يشعر بالقلق والضغط ( ،)Stressوايضا الضيق واالنزعاج ( .)Osborn, Osborn, & Osborn, 2009( )Distressوقد أكدت
دراسة زوكولو ) ( Zoccolillo,1992أهمية القلق كمتغير له أثره السلبي على جوانب كثيرة لدى الفرد ومن بينها ايضا تقدير الذات ،فكلما ارتفع القلق
نقص تقدير الفرد لذاته.
كما ان لدى بعض الطلبة الذين لديهم خوف التحدث أمام الجمهور نوع من القلق التوقعي وعلى مستوى الخيال فقط ،وقبل التجربة
الفعلية أمام الجمهور ،كأن يحدث توتر في األيام أو األسابيع السابقة ،وبالرغم من أن األفر ِاد بهذه األنواع من االستجابات وردود الفعل املسبقة فإنهم
يعترفون في أغلب األحيان بأن خوفهم هذا مبالغ فيه وغير معقول ،وتجدهم عاجزون عن فعل ما يسعفهم بدون
مساعدة ارشادية متخصصة ،بهدف
ِ
إحداث تغيير في ردودهم الالتكيفية في مثل هذه الحاالت (الخواجه.)2011 ،
نَ
الجمهور
الخوف االجتماعي( .)social phobiaواألفراد الذين يخافو التحدث امام
ويعتبر الخوف من التحدث والتقديم شكال مشتركا من
ِ
ِ
ْ
َ
الكبير ،وكذلك اإلحباط والكآبة.
يق الشخص ِي
قد يجدون إختياراتهم محدودة وان التقدم في ِ
مهنتهم وارتقائهم الوظيفي أصبح مغلقا ،ويشعرون ِ
ِ
بالض ِ
َ ّ َ َ
ُ ّ
األكثر
الحاالت
تجنبون الكالم في أغلب األحيان اثناء تواجدهم في الفصول الدراسية .وفي
القلق ،وي
ِ
ِ
وهؤالء األفر ِاد قد يقصرون في عملهم الجامعي بسبب ِ
ً
َ ْ َ
بدال م ْن ُم َو َ
النهائية في املساق
درجة الطالب
اج َهة املواقف املخيفة ،خاصة وان مناقشة التقارير
فقد َيتركون الجامعة
حدة،
ِ
الشفهية تشكل نسبة من ِ
ِ
ِ
الدراس ي)) Beatty & Friedland, 1990
وبشكل عام يعتبر القلق حالة نفسية تحدث عندما يشعر الفرد بخطر يهدده يؤدي الى ارتباك وتوتر انفعالي واضطرابات فسيولوجية ،وهو
من العوامل املؤثرة في التحصيل الدراس ي سواء كان إيجابا أو سلبا ( .)Everson, Tobias, Hartman & Gourgey. 1993هذا ويشكل القلق النفس ي
( )Anxietyاملرتبة األولى في االنتشار بين األمراض النفسية،
ويعد االسترخاء من التكنيكات واألساليب التي حاولت الدراسات استقصاء فاعليتها ملواجهة تحديات القلق بشكل عام؛ خاصة وأنه يشكل
حالة خالية من التوتر تتوقف فيها الصراعات الداخلية ،وكذلك مشاعر القلق والغضب والخوف واالنزعاج وتنتشر فيها حالة من الهدوء .كما أن
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االسترخ اء يستخدم في خفض التوترات املرتبطة بالضغوط والغضب وحاالت اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط الحركي  ،من خالل التنفس البطني
ً
العميق كرد فعل إلنذار الجسم وزيادة تركيز املعلومات األساسية أثناء املواقف الضاغطة ،ويتضمن االسترخاء جميع مناطق الجسم ،وكلما كان عميقا
ً
ً
ً
ومركزا كان أسلوبا ناجحا من األساليب املضادة لالنفعاالت السلبية (.)Pearson, Child, & Kahl, 2006
وعليه فإن الخوف من التحدث أمام الجمهور يعد من املشكالت التي يواجهها الطالب عند اقتراب موعد التقديم والعرض لديه ،وهذا
القلق عبارة عن ردود فعل انفعالية حيال موقف العرض والتقديم الذي سوف يقدمه الطالب في ذاك الوقت ،وقد يكون مثل هذا القلق عاديا ومصدر
تحفيز وتشجيع للطالب ،إال انه إذا تعدى الحد الطبيعي فانه ينعكس على الطالب باالرتباك والخوف ،مما يؤدي الى ظهور كثيرا من املشاعر السلبية
يرافقها بعض التأثيرات الجانبية النفسية والجسمية؛ كالغياب او االنسحاب عن املوعد( ،)Glazier & Alden, 2019وعند طلبة الجامعات فان
الخوف من التحدث أمام الجمهور يمكن ان يكون أكثر إيذاء ا للطلبة ،نظرا لتأثيره السلبي في أداءاتهم االكاديمية ،كما يؤثر على صحتهم النفسية بشكل
عام .وان الطلبة الذين يعانون من مستويات مرتفعة من هذا الخوف ربما يطورون توافقا سلبيا في حياتهم الجامعية ،وهذا قد يؤدي الى مشكالت
نفسية اخرى ،باإلضافة الى انسحاب الطالب من الجامعة(.)Taylor, & Deanne, 2002
ويمكن اتباع أساليب متعددة تساعد الطالب في خفض الخوف من التحدث أمام الجمهور ومنها؛ أساليب االسترخاء( Relaxation
 ،) techniquesوالتي تساعد في استرخاء العضالت واألعصاب مما يسهم في خفض التوتر ( .)Powell, & Enright, 1990واالسترخاء هو شعور الفرد
باالستقرار النفس ي والهدوء ،وهو عكس التوتر او القلق او الخوف ،ويكون ذلك عن طريق إرخاء عضالت وأعصاب الجسم تماما ،من خالل أساليب
التنفس العميقة ( )Deep Breathing Techniquesاو التأمل االيحائي( )Relaxation in Hypnosisاو القراءة او املشاهدة الهادئة ،او من خالل
ممارسة االسترخاء العضلي ( ،) Muscle Relaxation Exerciseاو باستخدام جهاز خاص باالسترخاء وهو كرس ي االسترخاء الكهربائي( Smith,
 .)Arnkoff, & Wright, 1990كما يعرف االسترخاء بأنه التوقف الكامل لكل االنقباضات والتقلصات العضلية املصاحبة للتوتر ،واالسترخاء بهذا
املعنى يختلف عن الهدوء الظاهري أو حتى النوم ،ألنه ليس من النادر أن تجد شخصا ما يرقد على أريكته أو السرير لساعات معدودة لكنه ،ال يكف عن
إبداء العالمات الدالة عن االضطراب العضوي أو الحركي؛ كعدم االستقرار والحركة املستمرة ،وامتالء الذهن باألفكار والصراعات والتشتت
الذهني(.)Braith, McCullough, & Bush, 1988
وتهدف أساليب االسترخاء ،او ما يعرف بـ تكنيكات االسترخاء (  ،)Relaxation Techniquesالى خفض السلوك التوتري عند الفرد،
َ
َ
وبالتالي خفض القلق عند الفرد ،وان االستجابة االسترخائية( )Relaxation responseلدى الفرد هي ّ
أي تقنية(اسلوب) أو إجراء ُيساعد الفرد في أ ْن
َ
يصبح مسترخي ،وهذا يعني ان تحل استجابة االسترخاء مكان استجابة القلق( )Anxiety responseعند الفرد) ،( Adeola, 1987ولكن بدون تلقي
تدريب مناسب على االسترخاء ال يمكن ان تحصل على االسترخاء املناسب للتعامل مع الخوف من التحدث أمام الجمهور ،وهناك تكنيكات استرخائية
َ َ
تعرف بالقصيرة األمد ( )Short-term relaxationوهناك الطويلة االمد() Long-term relaxationوالتي ُت ُ
الس ْيط َرة االنفعالية
ساعد الفرد على
ِ
املعرفية الجسمية وبالتالي تخفض القلق(.)Sharma, 2002
وتستند برامج اإلرشاد الجمعي في مجال أساليب االسترخاء ( )Relaxation Techniquesعلى ان يقوم املعالج النفس ي بدور املوجه واملدرب
للمسترشد ،وهذا ما رمت الدراسة إلى تحقيقه من خالل برنامج اإلرشاد الجمعي األول على العينة التجريبية األولى ،من خالل التدريب على ممارسة
أساليب االسترخاء ( ،)Relaxation Techniquesأي خفض السلوك التوتري الناتج عن الخوف من التحدث أمام الجمهور ،من خالل تلقي الطالب
التدريب املناسب على االسترخاء ،وبالتالي خفض القلق لديه.
ويعد كذلك العالج العقالني االنفعالي السلوكي( )REBTبحسب نظرية ألبرت إليس ( David, Cotet, Matu, Mogoase, & Stefan,
 ،)2017واحدا من أهم املناحي النظرية والتطبيقية التي يلجأ اليها املمارسون لإلرشاد والعالج النفس ي في كثير من حالت الخوف والقلق التي يعاني منها
البعض؛ ومن خالل أساليب النظرية في تفنيد األفكار واملعتقدات الالعقالنية التي تسهم بشكل كبير في اضطرابهم ،كما يمكن من خاللها تغيير سلوكيات
األفراد من خالل مواجهة مخاوفهم ،ومعتقداتهم وقيمهم ومواقفهم غير املنطقية التي تشربوها من خالل عمليات التنشئة االجتماعية األولى ،ومن ثم
إقناعهم بتبني عملية فكرية عقالنية ( .)Corey, 2013ومن افتراضات العالج هنا تعديل مواقفنا ،ومعتقداتنا التي تؤثر في الطريقة التي نفكر بها في
األحداث واملعاني التي نعطيها لألحداث من حولنا بشكل مباشر على ما نشعر به ونتصرف به( .)Alkhawaja, 2014ومثال على ذلك؛ إرادتنا بأن نكون
دائما بالحصول على ما نريد؛ ً
على دراية وتعليم جيد؛ نريد عمل جيد وبأجر جيد ،ونحن نريد أن نستمتع وقت فراغنا ،وبالطبع ال تسمح لنا الحياة ً
وغالبا
ما يتم إحباط هدفنا املتمثل في أن نكون سعداء ،وعندما يتم حظر أهدافنا ،يمكننا االستجابة بطرق صحية ومفيدة ،أو يمكننا الرد بطرق غير صحية
وغير تكيفية ،إن ردة فعلنا على حظر أهدافنا (أو حتى احتمال حظرها) تحددها معتقداتنا ،وإذا كانت معتقداتنا عقالنية فإن تصرفاتنا وردود أفعالنا
ستكون عقالنية ،وبالتالي فإن الحاجة إلى معالجة املخاوف غير املنطقية الناتجة عن معتقدات غير عقالنية لدى الطالب الذين يركزون على سوء
التصرف في التقديم والعرض(.)Terjesen, & Kurasaki, 2009
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وفي مجال الدراسات السابقة أجرى كروكير و جروزيلي ( )Crocker & Grozelle, 1991دراسة هدفت الستقصاء أثر برنامج في االسترخاء
العضلي وتمارين التنفس في خفض مستوى القلق على عينة من  58طالبا جامعيا .اظهرت النتائج ان اسلوب االسترخاء كان فعاال في خفض درجات
القلق عند الطلبة.
كما أجرى إقبوشيوكو ) )Egbochuku, 2008دراسة هدفت الستقصاء فاعلية العالج العقالني اإلنفعالي في خفض القلق ،على عينة
قصدية عددها()80طالبا وطالبة في نيجيريا ،خضعت لـ ( )12جلسة تدريبية مدة كل منها()30دقيقة ،وبمعدل جلستين اسبوعيا .وأظهرت التائج فعالية
العالج العقالني اإلنفعالي في خفض القلق لدى الطالب والطالبات.
وفي دراسة قامت بها قوريني و ريفا ) (Gorini & Riva, 2008هدفت الستقصاء فعالية استخدام بعض أساليب االسترخاء في خفض
القلق لدى عينة من الطلبة مكونة من ( )75فردا مصنفين على انهم يعانون من القلق العام ( ،)GADقسمت الى ثالث مجموعات متساوية احدها
ضابطة ،حيث تم تدريب املجموعتين التجريبيتين على أساليب متعددة في االسترخاء ،أظهرت النتائج فعالية أساليب االسترخاء في خفض القلق العام.
وقد اجرى جولدفارب( )Goldfarb, 2009دراسة تضمنت مراجعة سابقة لالساليب املستخدمة في خفض الخوف من العرض ،تبين
خاللها وفرة في الدراسات التي استخدمت اساليب العالج السلوكي املعرفي( .)CBT( )Cognitive Behavioral Therapyوخالل دراسته التجريبية
استخدم نموذج اعادة البناء املعرفي وتقييم مدى فعاليته في خفض الخوف الناش يء عن حالة التكلم أمام االخرين على عينة من  45طالبا في جامعة
( .) Hofstra Universityواظهرت النتائج فعالية اسلوب اعادة البناء املعرفي في خفض القلق.
كما أجرى (شاهين و جرادات )2012،دراسة تجريبية هدفت للمقارنة بين العالج العقالني االنفعالي السلوكي مع أسلوب التدريب على
املهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي ،على عينة مكونة من  45طالبا ،تم تقسيمها الى ثالث مجموعات؛ تجريبين وضابطة في كل منها 15
طالبا ،وأظهرت نتائجها فاعلية العالج العقالني االنفعالي والتدريب على املهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي ،ولم تختلف فاعلية أي من
االسلوبين.
وأجرى (مقداد واليامي )2012 ،دراسة هدفت الى قياس أثر برنامج تدريبي جمعي في خفض قلق الحديث أمام اآلخرين لدى طالب الحلقة
الثالثة إعدادي بمدرسة عسكر اإلعدادية في مملكة البحرين ،على عينة بلغ عدد أفرادها  40طالبا .قسمت إلى مجموعتين تجرييية ( 20طالبا) وضابطة
( 20طالبا) .طبق على املجم وعة التجريبية برنامج خفض قلق الحديث أمام اآلخرين .أظهرت نتائجها فعالية البرنامج في خفض قلق الحديث أمام اآلخرين
لدى الطالب الحلقة الثالثة .
وفي دراسة تجريبية قام بها كل من سجادي وقودايزي وكوسرافي وفارماهيني و محمد (Sajadi, Goudarzi, Khosravi, Farmahini-
 )Farahani, & Mohammadbeig, (2017على عينة مكونة من  72ممرضة في الهند ،هدفت للمقارنة في مستوى الفاعلية بين أسلوب االسترخاء مع
أسلوب تقليل الحساسية التدريجي في التأثير على خفض درجة القلق لدى أفراد العينتين التجريبيتين التي تلقتا التدريب ،وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية
كل من األسلوبين (أسلوب االسترخاء و أسلوب تقليل الحساسية التدريجي) في خفض درجة القلق ،وتحقيق الراحة النفسية للمشاركات بالبرنامجين.
كما أجرى كل من إبراهيمي و باليسن و كنتر و نوردقرين( )Ebrahimi, Pallesen, Kenter, & Nordgreen, 2019دراسة نوعية هدفت
الى مراجعة ما مجموعه  30دراسة حول التدخالت العالجية للخوف من التقديم أمام الجمهور( ،)Fear of Public Speakingوالتي أجريت على
 1355مشاركا؛ ومن خالل البحث في املنهجية واإلجراءات والنتائج لكل من هذه الدراسات والتي استخدام للحصول عليها شبكة العلوم ،ومكتبة
كوكرين( ،) Web of Science, and Cochrane Libraryحيث تم التحقيق من فاعلية التدخالت املعرفية وأيضا السلوكية .حيث أظهرت بعض نتائج
هذه الدراسة النوعية عدم وجود فروق ناتج عن اختالف تأثير كل من األطر النظرية املستخدمة فيها .وقد استندت بعض الدراسات إلى مقاييس التقرير
الذاتي بشكل أكبر مقارنة مع النتائج الفسيولوجية والسلوكية الستقصاء فاعلية كل منها .في حين كان معدل التحسن للتدخالت النفسية يتراوح ما بين
(تأثير قليل إلى معتدل) على اضطراب القلق االجتماعي املعمم  .كما تم العثور على دراسات أكدت تأثير أكبر للتدخالت املعرفية والسلوكية ،حيث واصل
املرض ى التحسن بعد إنهاء العالج.
وأجرى كل من ويدودو و بنجاي دراسة ( )Widodo, & Binjai, 2019هدف الستقصاء الخدمات االرشادية التي تستند الى العالج
العقالني االنفعالي السلوكي في تحسين عدم الشعور بالقلق على عينة من طالب املدارس العليا في شمال سومطرة ،وكانت الدراسة ذات تصميم
املجموعة التجريبية الواحدة( ،)The One Group Pretest-Posttestحيث كان درجات القلق التي يواجهها كل عضو في املجموعة مختلفة كما أظهرها
القياس القبلي ،وكانت هناك ثالث فئات من القلق؛ عالية ومتوسطة ومنخفضة .وأظهرت بعض النتائج للدراسة في القياس البعدي بعد املعالجة
التجريبية انخفاضا في درجات القلق وبصورة مختلفة لكل عضو من املجموعة التجريبية ،كما أظهرت فاعلية العالج العقالني االنفعالي السلوكي
(.)REBT
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وعليه فإنه يتضح مما تقدم؛ أن هناك دراسات عربية قليلة قد تناولت التدخالت العالجية التجريبية التي ترمي الى مقارنة فاعلية العالج
العقالني السلوكي باالسترخاء في معالجة الخوف من التحدث أمام الجمهور ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على فاعلية كل منهما في خفض
مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور لدى فئة الطلبة الجامعيين.

مشكلة الدراسة:
الحظ الباحث ان هناك العديد من الطلبة يتوترون ويظهرون بعض املشاعر السلبية املرتبطة بالخوف من التحدث أمام االخرين،
وخاصة عند العرض والتقديم ملوضوعاتهم الدراسية أثناء املحاضرات الجامعية ،وأحيانا اضطرارهم لطلب اإلعفاء من هذه املهمة ،أو الغياب عن
املحاضرات التي يتوجب عليهم خاللها تقديم عرض شفوي أمام زمالئهم في املحاضرة.
كما يعد الخوف من التحدث أمام الجمهور أحد املشكالت النفسية املنتشرة عامليا وبين طلبة الجامعات على الخصوص ،وكثير منهم
يشكو من أعراضه؛ فقد تكون شديدة ومعطلة لتفاعله األكاديمي ،مما يؤثر على دوره في الجامعة وتطلعاته املستقبلية ،وإن تدريبه ومساعدته نفسيا،
وتنمية مهاراته التكيفية للتعامل مع القلق والخوف من التحدث ،ربما يساهم في تحسين مهاراته للتعامل مع مثل هذه املواقف( .)Ireland, 2018وعليه
فإن مشكلة الدراسة تتمثل بالسؤال الرئيس اآلتي :هل يؤدي التدريب على التفكير العقالني االنفعالي السلوكي وأيضا التدريب على أساليب االسترخاء الى
خفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور لدى عينة من الطالب الذكور في جامعة نزوى؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذا الدراسة استقصاء اثر التدريب على برنامجين في االرشاد الجمعي؛ األول (التدريب على أساليب االسترخاء) ،والثاني (التدريب
على التفكير العقالني) وفقا لنظرية العالج العقالني االنفعالي لـ ألبرت إليس( )Corey, 2013لدى عينة من الطالب الذكور في جامعة نزوى ،لخفض
مستويات الخوف من التحدث أمام الجمهور لديهم .كما ترمي الى اقتراح بعض التوصيات واملالحظات التي يمكن ان تسهم في مساعدة طالب الجامعات
في مجال خفض الخوف من التحدث أمام الجمهور.

فروض الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية اختبار الفروض اآلتية:
الفرضية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي
للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب االسترخاء وبين
أفراد املجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية األولى.
الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي
للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني وبين
أفراد املجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية الثانية.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي
للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب االسترخاء وبين
أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام
الجمهور على القياس البعدي.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي
للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب
االسترخاء وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الضابطة على
مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور على قياس املتابعة.

أهميـة الدراسـة:
تبرز أهمية الدراسة من خالل عدة اعتبارات اولها؛ وهو ان الخوف من التحدث أمام الجمهور( )Public Speaking Fearيعتبر واحدا
من اكثر مولدات القلق عند الناس بشكل عام وعند طلبة الجامعات بشكل خاص( ،)Richmond & McCroskey, 1995وأهمية املرحلة الجامعية
لعينة الدراسة وهي مرحلة االعداد العلمي املتقدم ،والتي تتميز بوجود التحديات املختلفة .كما تنبثق أهميتها كونها تتناول مفهوم الخوف من التحدث
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والتقديم أمام الجمهور عند فئة الطلبة الجامعيين ،وما يمثله من تحدي ربما يتسبب في الضعف الدراس ي واملعاناة النفسية جراء ذلك .كما تبرز أهمية
هذه الدراسة نظرا لتفعيلها للخدمات اإلرشادية النفسية املقدمة لطلبة الجامعة ،ممن لديهم هذا الخوف ،وتزويدهم باملهارات التكيفيه املناسبة من
خالل برامج اإلرشاد الجمعي( ،)Group Counselingمما يسهم في تحسين مستوى أداءاتهم األكاديمية ،خاصة وان برامج اإلرشاد الجمعي ذات فاعلية
في تقديم الخدمة النفسية املتخصصة ملجموعة من األفراد ،يشتركون معا في مشكلة ما ) .(Alkhawaja, 2014وهنا تبرز أيضا أهمية الدراسة في
تطوريها لبرنامجين في اإلرشاد الجمعي؛ برنامج التدريب على أساليب االسترخاء ،وبرنامج التدريب على التفكير العقالني لتطوير مهاراتهم النفسية
للتعامل االيجابي مع حالة الخوف من التحدث والتقديم لديهم .كما تبرز أهمية الدراسة من خالل تعريب الباحث ألداة الدراسة (مقياس التقرير
الشخص ي للثقة كمتحدث ( ))PRCS-12والتأكد من خصائصه السيكومترية واملستخدم في هذه الدراسة.

محددات الدراسة:

ُ
أجريت هذه الدراسة في إطار املحددات التالية:
 .1اقتصرت هذه الدراسة على تطبيق برنامجين فـي اإلرشـاد الجمعي(التـدريب علـى أسـاليب االسـترخاء والتـدريب علـى التفكيـر العقالنـي) ،لـدى عينـة مـن
الطالب الذكور في جامعة نزوى خالل الفصل الدراس ي األول .2019/2018
 .2كما تتحدد الدراسة بأداة الدراسة وأساليب التحليل االحصائي املستخدمة وبشكل خاص تحليل التباين (.)ANCOVA

مصطخلحات الدراسة:
الخوف من التحدث أمام الجمهور:
ً
ينظر إلى الخوف من التحدث أمام الجمهور ( ، )Public speaking fearواملعروف أيضا باسم "خشبة املسرح" ()Stage frightعلى أنه
مجموعة فرعية من القلق والتخوف من التواصل  ،وهذه املخاوف يمكن أن تكون شديدة بحيث يمكن النظر اليها كرهاب اجتماعي(. )Social phobia
ويعرفه ميككروسكي( )McCroskey, 1977بأنه مستوى الخوف أو القلق املرتبط بالتواصل الحقيقي أو املتوقع مع شخص او أشخاص آخرين ،في
حين يعرفه بورن و جارانو (  )Bourne & Garano, 2003بأنه "خوف مبالغ فيه من اإلحراج أو مشاعر اإلذالل في املواقف التي يتعرض فيها الفرد
لتدقيق األداء من قبل اآلخرين.
ويعرف مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الفرد املستجيب على أداة قياس الخوف من التحدث
امام االخرين املستخدمة في الدراسة.
برنامج اإلرشاد الجمعي القائم على أساليب االسترخاء:
يستند الى أساليب االسترخاء؛ ويتمثل في التدريب على تمارين التنفس ( ،)Breathing Exercisesواالسترخاء العضلي العميق( Deep
 ،)Muscle Relaxation Techniqueواالسترخاء التخيلي( ،)Suri, & Pandey, 2018( )Imageryوذلك خالل الجلسات االرشادية للمجموعة
التجريبية األولى.
ويعرف إجرائيا بأنه برنامج اإلرشاد الجمعي املطور الذي يستند الى أساليب االسترخاء ،واملطبق على أفراد املجموعة التجريبية األولى ،وتكون
من ( )6جلسات إرشادية مدة كل منها ( )75دقيقة.
برنامج اإلرشاد الجمعي العقالني االنفعالي(:)Rational Emotive Group counseling
يستند الى مبادئ ( )REBT؛ وهو نوع من البرامج االرشادية الجمعية قصيرة املدى ،يكون خاللها املرشد متمركزا حول نفسه بقوة ( Strongly
 ،)leader-centeredويمتلك مهارة تفنيد األفكار الالعقالنية ودحضها ،وايضا مهارة بناء التفكير العقالني(.)Ellis, 1994( )Rational Thinking
ويعرف إجرائيا بأنه برنامج اإلرشاد الجمعي املطور الذي يستند الى العالج العقالني االنفعالي ،واملطبق على أفراد املجموعة التجريبية الثانية،
وتكون من ( )6جلسات إرشادية مدة كل منها ( )75دقيقة.
الطالب الجامعي :الطالب املنتظم بالدراسة في جامعة نزوى خالل العام الدراس ي (2019/2018تعريف اجرائي).

الطريقة واإلجراءات:
أفراد الدراسة:
تم اختيار أفراد الدراسة( )45طالبا من طالب جامعة نزوى بطريقة قصدية لتلبية أغراض هذه الدراسة شبه التجريبية(Quasi-
 ،)Experimental Research Designوتم اختيارهم بناء على رغبتهم وموافقتهم االشتراك ببرنامجي اإلرشاد الجمعي موضوع الدراسة ،ممن كانت
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درجاتهم عالية على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث ( )PRCS-12من مجتمع الدراسة ،كما وزعت عينة الدراسة عشوائيا بطريقة سحب
االرقام إلى ثالث مجموعات متساوية (مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة) ،في كل منها  15طالبا ،أي تم استخدام العشوائية في توزيع األفراد على
املجموعات ،والعشوائية في توزيع املجموعات ،كما تم تطبيق برنامجي اإلرشاد الجمعي موضوع الدراسة من قبل الباحث على املجموعتين التجريبيتين،
في حين لم تتلقى املجموعة الضابطة أي تدريب.
أدوات الدراسة:
األداة االولى :مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث ()PRCS-12
استخدم في هذه الدراسة مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث) ،(Hook, Smith, & Valentiner, 2008واملكون من  12فقرة (12-
) .)item version of the Personal Report of Confidence as Speaker (PRCSوذلك لتحديد مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور بعد
ان تم تعريبه ،وقد أجرى هوك وسميث وفالينتينر ) (Hook, Smith, & Valentiner, 2008دالالت صدق متعددة له؛ حيث ان معامل ارتباطه مع
مقاييس ذات صلة مثل مقياس الرهاب االجتماعي ( ، )r = 0.54ومع مقياس سبيلجر(Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI-
 ،)Trait) (r = 0.44وايضا كان ثباته مرتفعا (ألفا كرونباخ = .)0.85
ويتألف املقياس من( 12فقرة) تتم اإلجابة عنها وفق مقياس ليكرت الثنائي (صح ،خطأ) ،وتتراوح الدرجات على املقياس ما بين (،)12 – 0
حيث تشير الدرجة ( )0الى عدم وجود خوف من التحدث أمام الجمهور ،والدرجة( )12تعني مستوى مرتفعا من خوف التحدث أمام الجمهور.
وفي مجال استكمال خصائصه السيكومترية؛ وإعداد الصورة املعربة للمقياس ،تم تطبيقه على عينة استطالعية من طلبة الجامعة ،وذلك بهدف التأكد
من وضوح فقرات الصورة املعربة ،وقد جرى هذا التطبيق بصورة جماعية ودون حدود زمنية .وقد مهد هذا التطبيق لالنتقال إلى املرحلة التالية
للتحقق من صدق املقياس بصورته املعربة ،من خالل عرضه على  5محكمين من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية والدراسات االنسانية بجامعة
نزوى ،حيث تم االتفاق على مناسبته ودون أية تعديالت.
كما تم االنتقال الى خطوة استخراج ثباته على عينة تألفت من  168طالبا وطالبة؛ بواقع ( )80طالبا و( )88طالبة باستخدام معامل ألفا
لكرونباخ ( (Alpha Cronbachوالذي بلغت قيمته( ،)0.87 = αوبناء على ما تقدم من الخصائص السيكومترية للمقياس فقد اعتبر صالحا ومناسبا
ألغراض هذه الدراسة.
األداة الثانية :برامج اإلرشاد الجمعي:
أ  -برنامج اإلرشاد الجمعي األول التدريب على أساليب االسترخاء وتم تطبيقه على أفراد املجموعة التجريبية األولى.
ب  -برنامج اإلرشاد الجمعي الثاني التدريب على التفكير العقالني وفقا لنظرية إليس العالج العقالني االنفعالي السلوكي( ،)REBTوتم تطبيقه على أفراد
املجموعة التجريبية الثانية.
قام الباحث باإلجراءات التالية لتطوير(برنامجي اإلرشاد الجمعي)؛ والذي تكون كل منهما من ( )6جلسات إرشادية بواقع ( )75دقيقة لكل جلسة،
استنادا إلى األدب النظري املتعلق باالتجاهات النظرية في كل مجال من مجاالتهما ،ومراجعة الدراسات والبحوث التي قامت ببناء برامج لإلرشاد الجمعي.
وللتأكد من مدى مالءمة هذين البرنامجين في خفض مستوى خوف التحدث أمام الجمهور لدى الطلبة ،تم عرض كل منهما على ( )6من املحكمين
املختصين في علم النفس االرشادي ،للحكم على مدى مالءمة كل منهما في خفض مستوى خوف التحدث لدى الطلبة ممن يعانون من هذه املشكلة ،وقد
تم إدخال بعض التعديالت على كال البرنامجين اإلرشاديين بناء على مالحظاتهم؛ مثل مدة الجلسات والتي كانت  60دقيقة ،حيث ُع ّدلت الى  75دقيقة،
ومن ثم عرضت عليهم مرة أخرى ،وقد تم اعتماده ومالءمته للدراسة.
تعليمات الدراسة:
وفيما يتعلق بإجراءات التطبيق ،فقد قام الباحث بإجراء القياس القبلي ملقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث على املجموعتين
التجريبيتين وكذلك املجموعة الضابطة ،كما قام الباحث بتطبيق برنامجي اإلرشاد الجمعي موضوع الدراسة على املجموعتين التجريبيتين-برنامج لكل
مجموعة .-اما املجموعة الضابطة فلم ُ
تتلق أي تدريب ،وتم إجراء القياسين على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث؛ القياس البعدي وتم
مباشرة بعد انتهاء التطبيق وللمجموعات الثالث ،في حين قياس املتابعة تم على املجموعات الثالث ،وذلك بعد  21يوما من انتهاء التطبيق على
املجموعتين التجريبيتين.
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وصف برنامج اإلرشاد الجمعي:
لقد احتوت كل جلسة من جلسات برنامجي اإلرشاد الجمعي موضوع الدراسة على اآلتي :تبدأ الجلسة بمراجعة وتلخيص للجلسة اإلرشادية
السابقة ،باستثناء الجلسة األولى التي يتم فيها التعارف بين أعضاء املجموعة اإلرشادية فيما بينهم وكذلك املرشد ،كما يتعرف األعضاء على أهداف
البرنامج اإلرشادي ومعاييره .ثم مناقشة الواجب املنزلي املعطى لألعضاء .وكذلك مناقشة املوضوع أو هدف الجلسة .وأخيرا تلخيص الجلسة وإعطاء
الواجب املنزلي ،وفيما يلي توضيحا لكال البرنامجين التي تم تنفيذها على املجموعتين التجريبيتين.
 برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند الى أساليب االسترخاء.
يبدأ البرنامج اإلرشادي األول ومن خالل الجلسة األولى بالتعارف بين أعضاء املجموعة اإلرشادية ،والتعرف على أهداف البرنامج املتوقع
تحقيقها ،وعلى معايير برنامج اإلرشاد الجمعي ،وكذلك تعرف األعضاء على مفهوم الخوف من التحدث أمام الجمهور ،وبما يتضمنه من ارتعاش في
االطراف ،وضيق في التنفس .ويرمي البرنامج اإلرشادي األول الى تحقيق االهداف اآلتية؛ تعرف األعضاء على أساليب وتكنيكات االسترخاء ( Relaxation
 ،)Techniquesوالتدريب على خفض السلوك التوتري الناتج عن الخوف من التحدث أمام الجمهور من خالل التدريب املناسب على أساليب
االسترخاء املتنوعة؛ كالتدريب على إرخاء عضالت وأعصاب الجسم تماما ،من خالل أساليب التنفس العميقة (،)Deep Breathing Techniques
والتدريب على التأمل االيحائي االسترخائي( ،)Relaxation in Hypnosisوالتدريب على القراءة واملشاهدة الهادئة ،والتدريب على ممارسة االسترخاء
العضلي العميق( ،)Deep Muscle Relaxation Exercisedوالتدريب على التكنيكات االسترخائية قصيرة األمد ( )Short-term relaxationوكذلك
َ َ
الس ْيط َرة االنفعالية املعرفية الجسمية(
التدريب على األساليب اإلسترخائية طويلة االمد( (Long-term relaxationبهدف مساعدة الطالب على
الخواجه2014 ،؛ .)Suri, & Pandey, 2018
 برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند الى االتجاه العقالني االنفعالي (التفكير العقالني):
يبدأ البرنامج ومن خالل الجلسة األولى بالتعارف بين أعضاء املجموعة اإلرشادية ،والتعرف على أهداف البرنامج املتوقع تحقيقها ،وعلى
معايير برنامج اإلرشاد الجماعي ،وكذلك تعرف األعضاء على مفهوم الخوف من التحدث أمام الجمهور ،وعلى بعض مثيراته-العوامل الضاغطة ،-وبعض
أساليب التعامل مع الخوف من التحدث أمام الجمهور .ويرمي البرنامج الى تحقيق االهداف اآلتية؛ تعرف األعضاء على استراتيجية تفنيد االفكار
الالعقالنية( ،)A-B-Cوأثر أسلوب وطريقة الفرد في تفسيره لألحداث على أنها مرعبة ومخيفة في حصول التوتر ،وتزويدهم بأساليب التفكير العقالني
املناسبة لخفض التوتر من الخطابة والعرض ،والحد من النزعة إلى الكمالية عند الطلبة فيما يتعلق بالوصول الى أداء كامل في العرض ،واالبتعاد عن
التطرف في التفكير السلبي الهازم للذات ،واستخدام مهارة التفنيد والتحليل لألفكار الالعقالنية على مشاكل وأحداث يومية ربما تواجه الطلبة .وتبني
التفكير العقالني في مواجهة الصعوبات االكاديمية لدى الطالب(الخواجه.)2017 ،
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على املنهج شبه التجريبي( ،)Quasi-Experimental Designحيث تم تقسيم عينة الدراسة الى ثالث مجموعات؛ مجموعة
ضابطة ال تخضع للمعالجة ،ومجموعتين تجريبيتين تخضعان للمعالجة؛ ويمكن تلخيص تصميم الدراسة التجريبي على النحو اآلتي:
O3
O3
O3

O2
O2
O2

X
X
-

O1
O1
O1

G1
G2
G3

التحليل االحصائي املستخدم:
تم استخدام اإلحصائيات الوصفية كاألوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما استخدم تحليل التباين املشترك Analysis of
 ،)ANCOVA( Covarianceوأيضا تم استخدام االختبار التائي  T- testوذلك بهدف تحليل البيانات واستخراج النتائج.

عرض النتائج ومناقشتها:
نتائــج الـدراس ــة:
بداية تم التحقق من تكافؤ املجموعات الثالث (املجموعتين التجريبيتين واملجموعة الضابطة) قبل البدء بتطبيق برنامجي االرشاد الجمعي على
املجموعتين التجريبيتين؛ حيث جرى التحقق من تكافؤ املجموعات الثالث ،من خالل فحص عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
درجاتهم في القياس القبلي على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث املستخدم في هذه الدراسة ،حيث كان متوسط املجموعة التجريبية االولى
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 8.73واالنحراف املعياري  ،1.75وكان متوسط املجموعة التجريبية الثانية  8.87واالنحراف املعياري  ،1.35وكان متوسط املجموعة الضابطة 8.80
واالنحراف املعياري  . 1.08وقد تم اجراء تحليل التباين بين املجموعات الثالث ،والجدول ( )1يبين ذلك.
جدول ( :)1تحليل التباين للمقارنة بين املجموعات الثالث في القياس القبلي ملقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث
مصدر التباين
بين املجموعات
Within groups

الكلي

مجموع املربعات
0.133
85.06
85.2

درجات الحرية
2
42
44

متوسط املربعات
0.067
2.02

الداللة اإلحصائية
0.968

قيمة ف
0.033

يتضح من جدول ( )1أن قيمة "ف" املحسوبة غير دالة بشكل عام في القياس القبلي للمجموعات الثالث؛ مما يعني أن املجموعات الثالث متكافئة حيث ال توجد
ّ
إحصائية بالرغم من وجود فروق بين متوسطاتهما.
فروق بينهما ذات داللة
النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة االولى:
ونصت على " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير
الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب
االسترخاء وبين أفراد املجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية األولى".
والختبار هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات العينة في املجموعتين(التجريبية األولى والضابطة)
في القياس القبلي والبعدي على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث ،والجدول ( )2يبين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألفراد عينة الدراسة التجريبية االولى والتجريبية الثانية والضابطة في القياس القبلي والبعدي على
مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث
القياس القبلي

القياس البعدي

العدد
15
15
15
30
15
15
15
30

املجموعة
التجريبية االولى
التجريبية الثانية
الضابطة
الكلي
التجريبية االولى
التجريبية الثانية
الضابطة
الكلي

االنحراف املعياري
1.75
1.35
1.08
1.39
0.84
0.88
0.98
2.48

املتوسط الحسابي
8.73
8.87
8.80
8.80
4.00
4.07
8.60
6.33

يتضح من الجدول ( ) 2أن املتوسط الحسابي ملقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث على القياس البعدي مال لالنخفاض بشكل عام لدى
املجموعة التجريبية االولى مقارنة بالضابطة .وملعرفة ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية االولى واملجموعة الضابطة على
مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث تم إجراء تحليل التباين املشترك ( ،)ANCOVAويبين الجدول ( )3نتائج هذا التحليل.
جدول (:)3نتائج تحليل التباين املشترك( ) ANCOVAاملتعلقة باملجموعة التجريبية االولى واملجموعة الضابطة على القياس البعدي ملقياس التقرير
الشخص ي للثقة كمتحدث
مصـدرالتباين
قياس قبلي بعــدي
املصاحب
بين املجموعتين
الخطأ
الكلي

درجات الحرية

مجموع املربعات

متوسط املربعات

قيمة ف

القيمة االحتمالية

حجم األثر

1
1
27
30

11.21
156.61
12.38
1373.0

11.21
156.61
0.45

24.46
341.53

0.00
0.00

0.47
0.92

ًّ
إحصائيا عند مستوى اقل من ( ،)0,05وهذا يعني صحة الفرضية األولى،
يتضح من الجدول ( )3أن قيمة (ف) تساوي ( ،)341.53وهي دالة
كما يدل على أن البرنامج اإلرشادي األول (التدريب على أساليب االسترخاء) كان فعاال في خفض مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور لدى أفراد
العينة التجريبية مقارنة بالضابطة ،والفروق بين املجموعتين التجريبية االولى والضابطة تعزى للبرنامج.
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النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة الثانية:
ونصت على" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير
الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية الثانية املطبق عليها برنامج التفكير
العقالني وبين أفراد املجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية الثانية”.
والختبار هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات العينة في املجموعتين (التجريبية الثانية
والضابطة) في القياس القبلي والبعدي على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث ،والجدول ( )2يبين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.
حيث يتضح أن املتوسط الحسابي ملقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث على القياس البعدي مال لالنخفاض بشكل عام لدى املجموعة التجريبية
الثانية مقارنة بالضابطة .وملعرفة ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة على مقياس التقرير
الشخص ي للثقة كمتحدث ،ويبين الجدول ( )4نتائج هذا التحليل.
جـدول (:)4نتائج تحليل التباين املشترك( ) ANCOVAاملتعلقة باملجموعة التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة على القياس البعدي ملقياس التقرير
الشخص ي للثقة كمتحدث
مصـدرالتباين
قياس قبلي بعــدي
املصاحب
بين املجموعتين
الخطأ
الكلي

درجات الحرية

مجموع املربعات

متوسط املربعات

قيمة ف

القيمة االحتمالية

معامل التأثير

1
1
27
30

0.836
154.65
23.69
1382.0

0.836
154.65
0.87

0.95
176.2

0.033
0.00

0.34
0.86

ًّ
إحصائيا عند مستوى اقل من ( ،)0,05وهذا يعني صحة الفرضية الثانية،
يتضح من الجدول ( )4أن قيمة (ف) تساوي ( ،)176.2وهي دالة
كما يدل على أن البرنامج اإلرشادي الثاني (التدريب على التفكير العقالني) كان فعاال في خفض مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور لدى أفراد
العينة التجريبية الثانية مقارنة بالضابطة ،والفروق بين املجموعتين التجريبية الثانية والضابطة تعزى للبرنامج.
النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة:
وللتأكد من الفرضية الثالثة التي نصت؛ " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات
الطالب على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق
عليها برنامج أسلوب االسترخاء وبين أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث
لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور على القياس البعدي".
تم إجراء املقارنة بين البرنامجين التدريبين؛ برنامج التدريب على أساليب االسترخاء ،وبرنامج التدريب على التفكير العقالني ،وذلك من خالل
استخدام االختبار التائي  T- testللقياس البعدي ملقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث ،والجدول رقم ( )5يبين ذلك.
جدول ( :)5نتائج االختبار التائي  T- testللبرنامجين التدريبين على القياس البعدي ملقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث
القياس البعدي

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

برنامج االرشاد الجمعي ()1
برنامج االرشاد الجمعي ()2
الكلي

15
15
30

4.00
4.06
6.33

0.845
0.883
2.48

درجات الحرية
28

قيمة ت

مستوى الداللة

0.211-

0.293

يظهر الجدول ( )5صحة الفرضية الثالثة؛ حيث ان قيمة ت ( )0.211غير دالة إحصائيا للقياس البعدي للمجموعتين التجريبيتين على
مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث .وبهذا فإنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين البرنامجين تبين أي منهما أكثر فاعلية من اآلخر في خفض
مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور.
فرضية الدراسة الرابعة:
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي للثقة
كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب
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االسترخاء وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الضابطة على
مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور على قياس املتابعة".
وللتأكد من فرضية الدراسة ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعات الثالث (التجريبية االولى والتجريبية الثانية
والضابطة) في قياس املتابعة(القياس التتبعي) بعد ثالثة اسابيع من انتهاء البرنامجين اإلرشاديين التدريبين ،تم إجراء االختبار التائي  T- testاملبين في
الجدول (.)6
جدول( :)6نتائج االختبار التائي  T- testللفرق بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة التجريبيتين االولى والثانية مع املجموعة الضابطة في قياس املتابعة
املجموعة
التجريبية االولى
التحريبية الثانية
الضابطة

املتوسط الحسابي
4.40
4.33
8.73

االنحراف املعياري
1.32
1.17
1.03

درجات الحرية
14
14

قيمة ت
12.602
14.282

مستوى الداللة
0.00
0.00

يوضح الجدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (a=0.05بين متوسط أداء املجموعة التجريبية االولى وكذلك الثانية مع
ً
متوسط أداء املجموعة الضابطة على اختبار املتابعة؛ حيث بلغت قيمة"ت" ( )12.602للمجموعة التجريبية االولى وهي دالة إحصائيا ،كما بلغت قيمة
"ت" ( )14.282وهي دالة إحصائيا للمجموعة التجريبية الثانية.

مناقشة النتائج
النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة االولى:
أظهرت نتائج الدراسة فعالية التدريب على أساليب االسترخاء في خفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور لدى أفراد العينة
التجريبية األولى؛ مما يدل على أن برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند على أساليب االسترخاء كان فعاال في خفض الخوف من التحدث أمام الجمهور
لدى أفراد العينة التجريبية مقارنة بالضابطة ،والفروق بين املجموعتين تعزى للبرنامج.
خاصة وأن االسترخاء يرتبط بمهارتين هما؛ مهارة التركيز ومهارة التحكم بالنفس ،وهما مهارتان مهمتان للفرد ،فاالسترخاء هو انسحاب مؤقت ومعتمد
عن النشاط الجسمي والذهني يسمح للفرد أن يعيد شحن طاقته العقلية والعاطفية والفيزيائية ،والتركيز هو انسحاب االنتباه من العوامل التي سبقت
األداء اآلني للفرد وتوجيهه الى األداء املتمثل باالسترخاء ،مما يسهل وصول الفرد الى مستويات عالية من الشعور بالراحة النفسية والهدوء والطمأنينة.
وهنا تتفق النتيجة مع دراسة كروكير وجروزيلي ( )Crocker & Grozelle, 1991في أثر برنامج االسترخاء في خفض مستوى القلق والخوف.
وهذا يعني ان الطلبة الذين قد تدربوا على إحالل استجابة االسترخاء مكان استجابة القلق( )Anxiety responseبعد تلقي التدريب املناسب على
االسترخاء من خالل برنامج اإلرشاد الجمعي قد اصبحوا اكثر مهارة في التعامل مع الخوف من التحدث أمام الجمهور  .كما تتفق نتيجة الدراسة مع بعض
نتائج دراسة قوريني وريفا ) (Gorini & Riva, 2008في فعالية بعض أساليب االسترخاء في خفض القلق العام .وهذا يعني فاعلية محتوى البرنامج
التدريبي ،والذي راعى التدريب على املهارات االسترخائية مثل :مهارة التنفس العميق الذي يعمل على استرخاء العضالت ،وتحسين عمل الرئتين والقلب؛
فالتنفس العميق يزيد استرخاء العضالت ويساهم في صفاء الذهن والذاكرة والتركيز على ما يريد أن يتكلم به الطالب أمام االخرين ،مما يؤدي الى خفض
الخوف من التحدث أمام االخرين.
النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة الثانية:
أظهرت النتائج فعالية التدريب على التفكير العقالني وفقا لنظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكي( )REBTلـ ألبت إليس( )Ellisفي خفض
مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور لدى أفراد املجموعة التجريبية الثانية ،وهنا تتفق نتيجة الدراسة مع بعض نتائج دراسة إقبوشيوكو
) )Egbochuku, 2008في فاعلية العالج العقالني االنفعالي في خفض القلق لدى الطالب .كما تتفق ايضا مع بعض نتائج دراسة جولدفارب (2009
 )Goldfarb,والتي أظهرت فاعلية اساليب العالج السلوكي املعرفي( )Cognitive Behavioral Therapyفي خفض الخوف من العرض وخفض القلق
بشكل عام.
وعليه فقد تبين أن برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند إلى االتجاه العقالني االنفعالي واملطور ألغراض هذه الدراسة قد أدى إلى انخفاض ذي
داللة في درجة الخوف من التحدث أمام الجمهور لدى الطلبة الذين طبق عليهم البرنامج ،مقارنة باملجموعة الضابطة التي لم َّ
تتلق التدريب .واستنادا الى
ما أظهرته نتيجة الدراسة هنا ،فان التدريب املناسب على التفكير العقالني من خالل برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند الى االتجاه العقالني االنفعالي
قد لبى عند الطلبة حاجاتهم المتالك مهارات مناسبة للتعامل مع خوف التحدث أمام الجمهور ،خاصة وأن مهارات التدريب على البرنامج شملت بناء
التفكير العقالني( )Rational thinkingوالذي يتمحور حول العمليات الوظيفية العقلية الخالية من القناعات واملعتقدات( )Beliefsالالعقالنية التي
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كان من شأنها إحداث املعاناة من خالل التفسير الخاطئ للموقف الضاغط املتمثل بالوقوف أمام الطالب والتحدث ،واستخدام املبالغة والتهويل
والتضخيم للموقف من قبل الطلبة في املجموعة التجريبية الثانية؛ وبهذه النتيجة التي خلصت اليها الدراسة فإن تدريب الطالب الجامعي -الذي يخش ى
التحدث في الغرفة الصفية -على تفنيد ومهاجمة أفكاره الالعقالنية واملرتبطة بسلوكه التوتري عند العرض ،وتشجيعه على تبنى فلسفة أكثر عقالنية،
قد ساعده في خفض التوتر الناتج عن العرض والتحدث أمام الجمهور .كما تتفق النتيجة هنا مع بعض نتائج دراسة ويدودو و بنجاي دراسة
( )Widodo, & Binjai, 2019في فاعلية الخدمات االرشادية القائمة على العالج العقالني االنفعالي السلوكي( )REBTفي خفض مستوى الشعور
بالقلق لكل عضو في املجموعة التجريبية.
النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة:
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين البرنامجين تبين أي منهما أكثر فاعلية من اآلخر في خفض مستوى الخوف من
التحدث امام الجمهور .وتتفق نتيجة الدراسة هنا مع بعض نتائج الدراسة التي قام بها سجادي وآخرون ( )Sajadi, et all, 2017في فاعلية كل من
أساليب االسترخاء مع أساليب أخرى إرشادية في خفض القلق وتحقيق الراحة النفسية للمشتركين في البرنامجين .كما تتفق ايضا مع بعض نتائج
الدراسة النوعية التقييمية التي قام بها إبراهيمي وآخرون ( )Ebrahimi, et all, 2019حول التدخالت العالجية للخوف من التقديم أمام
الجمهور( ،)Fear of Public Speakingوأظهرت بعض نتائج هذه الدراسة النوعية عدم وجود فروق ناتج عن اختالف تأثير كل من األطر النظرية
املستخدمة فيها .وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة (شاهين وجرادات )2012،دراسة تجريبية هدفت للمقارنة بين العالج العقالني االنفعالي
السلوكي مع أسلوب التدريب على املهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي؛ بالرغم من اختالف بعض األطر النظرية -التدريب على املهارات
االجتماعية -التي استندت إليها هذه الدراسة ،في حين استند الباحث الى أسلوب االسترخاء مع املجموعة التجريبية األولى.
النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة الرابعة:
أظهرت النتائج احتفاظ املجموعتين التجريبيتين بأثر التدريب على كال البرنامجين؛ برنامج التدريب على أساليب االسترخاء وبرنامج التدريب
على التفكير العقالني وفقا لـ ( ،)REBTوتتفق النتيجة هنا مع بعض نتائج دراسة أجرى كل من إبراهيمي و آخرين ( Ebrahimi, Pallesen, Kenter,
 )& Nordgreen, 2019التي أظهرت وجود دراسات أكدت الفاعلية الجيدة للتدخالت املعرفية والسلوكية معا ،حيث استمر التحسن لدى املشتركين
بعد إنهاء العالج التدريبي لهم.
يعزو الباحث هذه النتيجة بسبب التدريب واملشاركة الفاعلة على أساليب االسترخاء التي قام بها أعضاء املجموعة اإلرشادية األولى التي تلقت
التدريب على أساليب االسترخاء ،وحماسهم للتطبيق ،ورغبتهم الشديدة في التخلص من أعراض الخوف .كما أن النقاش الذي دار بين املرشد وأعضاء
املجموعة التي تلقت التدريب على االسترخاء فيما يتعلق بفلسفة إحالل االستجابة االسترخائية بدال من االستجابة املقلقة واملوترة من خالل االسترخاء،
قد أسهم أيضا في تحسن مهاراتهم الذاتية للتعامل مع خوف التحدث أمام الجمهور .مما يؤكد إلى أهمية هدوء العضالت وراحة الجسم؛ والتي تمده
ّ
ً
بالطاقة والحيوية ،وهذه الطاقة تعتمد اعتمادا كبيرا على توفر اإلكسجين الالزم من خالل االسترخاء والتنفس العميق ،فقلة التنفس تساعد على
ً
التوتر والقلق ،وان تدريب الفرد على التركيز على االسترخاء بدال من التركيز على الخوف والقلق .وتتفق نتيجة الدراسة هنا مع بعض نتائج دراسة مقداد
واليامي ( )2012من حيث فاعلية التدخالت االرشادية املناسبة في البرامج االرشادية .وبالتالي فإن النتيجة جاءت مؤكدة لفاعلية أساليب االسترخاء في
خفض خوف الخطابة وكما هو حال بعض األساليب األخرى؛ كالتدريب على التفكير العقالني.
ويعزو الباحث هذه النتيجة الى أن األساليب اإلرشادية والتي طبقت على املجموعة التجريبية الثانية-التي تلقت التدريب وفقا لنظرية اليس
( ،-)Ellisقد أسهمت بشكل دال في خفض خوف الخطابة لدى الطلبة ،وأن الحوار والنقاش والتدريب الذي دار خالل الجلسات االرشادية بين املرشد
والطلبة في هذه املجموعة كان ذو أثر؛ وقد الحظ الباحث ان الطلبة خالل الجلسات االرشادية قد أدركوا تماما أن األحداث الحياتية محايدة ،وأن الفرد
هو املسؤول وهو من ّ
يطور اضطرابه من خالل نظام معتقداته وترميزه وتفسيره لهذه األحداث والخبرات التي يمر بها ،وتعريفه لها بأنها محزنة أو مؤملة أو
مقلقة ،كما في حالة خوف التحدث أمام الجمهور .كما يعزو الباحث هذه النتيجة الى هناك تغيرا قد حصل في معتقداتهم وقناعاتهم الالعقالنية ،وتبنيهم
للتفكير العقالني والفلسفة العقالنية ،قد أسهم في انخفاض دال في مستوى خوفهم من التحدث أمام حشد ما.

التوصيات واملقترحات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحث باآلتي:
 تدريب عينات أخرى من طلبة الكليات والجامعات على مهارات التفكير العقالني وفقا لنظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكي(،)REBT
وايضا أساليب االسترخاء ملواجهة مخاوف أخرى ربما تواجههم.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -1

121

فاعلية برناجمني إرشاديني يف خفض مستوى اخلوف من التحدث امام اجلمهور لدى عينة من طلبة جامعة نزوى

عبد الفتاح اخلواجه

 تطبيق برنامجي اإلرشاد الجمعي موضوع الدراسة على عينات أخرى من طلبة الجامعات والكليات املختلفة ،خاصة وان البرنامجين كانا ذو
فاعلية في خفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور.
 التعرف على الطلبة ذي املستوى املرتفع من خوف التحدث أمام الجمهور ،وتلبية حاجاتهم النفسية في هذا املجال من خالل تدخالت إرشادية
وفقا ألطر نظرية أخرى.
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Abstract:

This study aimed to measure the effectiveness of two counseling programs in reducing the
level of Public Speaking Fear among Students at Nizwa University. To achieve the objective of the study,
the researcher used Personal Report of Confidence as Speaker (PRCS) (Hook, Smith, & Valentiner, 2008).
The final sample of the study consisting of (45) students was selected and randomly assigned into three study
groups, each consisting of (15) students. The first study group was given a relaxation training program, the
second experimental group was given a rational thinking training program based on Ellis theory (REBT),
while the third program represented the control group. Results of the study indicated that both training
programs were more effective at significance level (α= 0, 05) in reducing Public Speaking Fear among the
sampled students. No significant differences were found in the effectiveness of both training programs due to
the interaction between experimental groups. Three weeks after the programs follow up data indicated that
the sampled students in the experimental group retained their gains due to the participation in the tow
counseling programs.
Keywords: Public Speaking Fear, relaxation training program, rational thinking. University students.
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