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التعريف باملجلة
ً
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية مجلة دورية مفهرسة ومحكمة تصدر في ستة اعداد سنويا عن مركز رفاد
للدراسات واألبحاث
أهداف املجلة:
تهدف املجلة الدولية للدراسات واألبحاث التربوية والنفسية ،إلى نشر املعرفة والوعي ،في القضايا التربوية والنفسية
ً
ً
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نتاج علمي ،في حقول التربية وعلم النفس ،وتشجيع الدراسات والبحوث األصيلة ،التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي ،من
حيث :أصالة الفكر ،ووضوح املنهجية ،ودقة التوثيق ،والجودة العالية ،وارتباطها بالواقع ،بما يسهم في تطوير العمل التربوي
بصفة عامة والتعليمي بصفة خاصة.
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قواعد النشر
.1

ً
أن يكون البحث أصيال وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث األكاديمية.

.2

ً
ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة ،بحيث يكون مكتوبا على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت وورد بصيغة )(doc
أو (.)docx

.3

ُيكتب البحث على ملف  A4بهوامش افتراضية 2سم من أعلى و 1.5سم من أسفل و 1.9سم من اليمين واليسار.

.4

يكون تباعد األسطر  1وخط الكتابة باللغة العربية ( )Sakkal Majallaوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.5

يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية ( )Times New Romanوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.6

ال تزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.

.7

يحتوي البحث على ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع  150كلمة على صفحة مستقلة ،على أن يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن
اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

.8

ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.

.9

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض البحث دون إبداء
األسباب.

 .10اعتماد منهجية واضحة في كتابة البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية:
ً
 املقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة ،مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا منها.
 أهمية الدراسة
 محددات الدراسة(الزمانية ،املكانية ،واملوضوعية) إن وجدت.
 التعريفات باملصطلحات.
 إجراءات الدراسة.
 النتائج ومناقشتها.
 التوصيات.
 املراجع.
 .11يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق( (APAالتالي:



ُ

يشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين .مثـال :داودPetersen, 1991. ،2016 ،

ً
توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا حسب اسماملؤلف ،باللغتين العربية أواالنجليزية هكذا( :اسم
العائلة ،أول حرف من االسم األول للمؤلف (سنة النشر) عنوان الكتاب ،رقم الطبعة مدينة النشر :دار النشر .ص :من -الى) .مثال:
 العمري ،ن )1999( .تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط 1مصر:دار املعارف .ص.180-160
 Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between
Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100

 .12إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العربية واإلنجليزية.
 .13إرسال جميع محتويات بحثك (متن البحث– املالحق أو األدوات) بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي editoreps@Refaad.com :أو
من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF

ُ .14يعرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم ثالث ويكون
قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه.
 .15يلتزم الباحث /الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم بكتابة رد علمي مبرر
ليعرض على هيئة التحرير ،وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة ،وإن لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات
املحكمين كما هي.
 .16يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام الصفحات ،وتبرير علمي
للملحوظات التي لم تعدل.
 .17إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة.
 .18يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر.
 .19تحتفظ املجلة بحقها في إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر.
 .20يستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه (ملف  )pdfمن خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.
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افتتاحية العدد
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على معلم البشرية ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انطالقا من إحدى وظائف مركز رفاد للدراسة واألبحاث ،املتمثلة في االهتمام بالبحث العلمي كأحد رو افد الثقافة
واملعرفة ،نبادر إلى تقديم العدد الثاني من املجلد السادس لشهر أكتوبر (تشرين أول) ،من املجلة الدولية للدراسات التربوية
والنفسية ،الذي اكتمل وأزهر وأينع ،وفاحت عطوره ،وأثمرت أشجاره  .والذي جاء غنيا بمحتواه ،وثريا بما تضمن من
موضوعات متنوعة في فروع التربية.
وكما هي العادة ،قد حرصنا في مركز رفاد للدراسات واألبحاث ،ومن خالل املجلة الدولية للدراسات التربوية
والنفسية على االهتمام بالجوانب املختلفة للبحوث والدراسات التي تضمنتها املجلة ،وعلى أن تكون املجلة رائدة في مجالها
،متنوعة في موضوعاتها ،مميزة في طرحها ،ومواكبة للمستجدات البحثية وفق املعايير ال علمية العاملية ،خدمة ألعضاء هيئة
التدريس ،ومن في حكمهم من الباحثين واملهتمين ،فهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد من هذه املجلة.
وفي النهاية ،أشكر جميع الزمالء في املجلة ،على ما يبذلونه من جهود حثيثة ،وأعمال مميزة ،تتمثل في السعي
للتواصل مع جميع املثقفين واملهتمين في علوم التربية والتفاعل معهم  ..وفيما بينهم .متمنيا أن تحظى مجلتنا هذه على رضا
القارئ وأن تكون متميزة ومميزة  ..وهللا من وراء القصد.
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اضطراب صورة الجسم وعالقته بالشعور باالكتئاب لدى عينة من مرض ى السكري
لولوة صالح الرشيد
أستاذ الصحة النفسية املشارك -قسم علم النفس -كلية التربية -جامعة القصيم -اململكة العربية السعودية
lolo2-222@hotmail.com

امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين اضطراب صورة الجسم والشعور باالكتئاب لدى عينة من مرض ى السكري وقد تكونت
عينة الدراسة من )96( :مريضا من مرض ى السكري بمستشفى امللك فهد التخصص ي ببريدة بالقصيم بواقع 46 ( :ذكور 50 ،إناث) ،وقد طبق عليهم
مقياس اضطراب صورة الجسم من إعداد :مجدي الدسوقي ،و قائمة تشخيص االكتئاب ،من إعداد :زيمرمان وآخرون.
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة بين اضطراب صورة الجسم وبين الشعور باالكتئاب ،كما أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر
ً
ً
اضطرابا من الذكور في صورة الجسم ،كما أنهم أكثر شعورا باالكتئاب من الذكور ،كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة (ذكور -إناث) ،من مرض ى السكري على مقياس اضطراب صورة الجسم وقائمة االكتئاب والذي يرجع بدوره
الختالف العمر بين أفراد عينة الدراسة.
الكلمات املفتاحية :اضطراب صورة الجسم؛ االكتئاب ؛مرض السكري.

املقدمة:

ً
ً
إن االهتمام بصورة الجسم يعتبر مكونا أساسيا ،من مكونات شخصية اإلنسان وهو بمثابة الصورة الذهنية عن أجسامنا وال شك ،أن
ً
ً
اإلناث أكثر اهتماما بصورة الجسم ،وحدوث أي زيادة أو نقصان تؤثر على صورة الجسم وتسبب له اضطرابا قد يصل إلى الشعور باإلحباط واالكتئاب،
وخاصة لدى مرض ى السكري منهن؛ وذلك ألن معدل السكري في الدم ،يؤثر في كمية إنتاج األنسولين داخل الجسم فتسبب حالة من البدانة لدى بعض
ً
مرض ى السكري أوقد تسبب في حالة من النحافة الشديدة مما يؤثر على املظهر الخارجي وتضطرب صورة الجسم وقد تزداد الحالة سوءا مع استمرار
مضاعفات السكري فقد يشعر املرض ى بحالة من التوتر واالكتئاب واإلحباط .
ً
كما يعد مرض السكري أحد األمراض املزمنة الخبيثة األكثر شيوعا وخطورة؛ حيث ينتشر بنسبة كبيرة تصل إلى ) %40( :من املرض ى الذين
يعانون من مرض السكري باململكة العربية السعودية ،حيث تزداد معدالت انتشار املرض في منطقة الخليج العربي وخاصة اململكة العربية السعودية،
حسب تقرير منظمة الصحة العاملية كما أن له عدة آثار جسمية ،ونفسية خطيرة ،تحتاج إلى توعية املرض ى بتلك اآلثار ؛ حتى يصبح لديهم الوعي الكافي
يستطيعون من خالله مقاومة املرض وااللتزام بالوصفات الطبية املحددة لهم .
وبالرغم من التقدم العلمي ،في عالج مرض السكري إال أنه مازالت لدى املرض ى معاناة نتيجة ألعراض السكري ومضاعفاته وتأثيره على جميع أجهزة
الجسم.
ً
ويري جاكسون ( )Jackson,1995:20أن مظهر الجسم يعد جانبا مهما من جوانب الحياة ،ويتمثل في تفاعالت اآلخرين وردود أفعالهم تجاه
جسم أي منها وكذلك عندما نتفاعل مع العالم االجتماعي املحيط بنا.
ً
ويعد مظهر الجسم من األمور الرئيسة التي تشغل اهتمام كثير من الناس وخاصة اإلناث منهن ويظهر ذلك جليا في النظرة الخارجية التي تختص
بالتأثيرات االجتماعية للمظهر الخارجي.
ً
ً
ويضيف مجدي الدسوقي ( )118:2015أن عددا كبيرا من الدراسات يشير إلى أن ) %79 (:من طالبات الجامعة يشعرون بعدم الرضا عن
املظهر الجسمي ،وأن ، ) %20( :تنطبق عليهم املحاكات التشخيصية لالضطراب في النسبة املئوية التي تبلغ ) %24 ( :ملحاوالت االنتحار .
ويذكر ( السيد حامد " ،)2019،4إن مرحلة الحياة الجامعية تعتبر بداية الحياة الحقيقة للشباب ،فتتشكل فيها شخصية الطالب
األكاديمية ويتم فطامه عن سلوكه الطفولي واالنتقال للتوافق مع متطلبات الحياة الجامعية ويبدأ في التواصل مع البيئة الجديدة .وتعتبر بيئة الجامعة
هي األساس الذي ُيشكل مشاعر الطالب الجامعي نحو العملية التعليمية ،وجودة الحياة الجامعية تساعد الطالب على إدارته لوقته ،وإحساسه بتقدير
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اآلخرين له ،وعدم انفصاله باالغتراب النفس ي عن البيئة الجامعية خاصة أن معظم الجامعات األم كجامعة امللك سعود تكون بالعاصمة أي بمدينة
ً
غالبا تختلف عن مدينة الطالب األساسية مما يستدعي معه املعيشة بسكن الجامعة الداخلي وقد يصيبه ذلك بالشعور باالغتراب النفس ي".
ويذكر فيلبس (Phillips,1999:142)،أن معظم األفراد الذين يعانون من اضطراب صورة الجسم يظلون صامتين وال يفصحون عن
ً
معاناتهم النفسية وعن شعورهم باالكتئاب ،ورغبتهم في االنتحار ويترددون في السعي أو البحث عن العالج .لذلك تزداد الحالة سوءا وخاصة إذا كان
املرض ى يعانون من أمراض مزمنة ،مثل السكري ،أو الفشل الكلوي ،أو الفشل الكبدي ،فكل هذه األمراض تؤثر على صورة الجسم لذلك يشعر املرض ى
باالستياء والسخط ومن ثم التعامل مع املشاعر والعواطف السلبية الناتجة عن ذلك .
ويتضح من خالل ما سبق أن اضطراب صورة الجسم لدى مرض ى السكري قد تؤدي إلى الشعور باالكتئاب مع مضاعفات املرض ومع ظهور
األعراض التي تتسبب في حالة البدانة ،أو النحافة نتيجة اختالل نسبة إنتاج األنسولين في الجسم فتسبب اضطراب أو تشوه لصورة الجسم ،من هنا
جاء اهتمام الباحثة بدراسة العالقة بين اضطراب صورة الجسم والشعور باالكتئاب لدى مرض ى السكري.

مشكلة الدراسة:
نبعت مشكلة الدراسة من خالل اطالع الباحثة ومتابعتها لزيادة أعداد مرض ى السكري في اململكة العربية السعودية وخاصة ،من خالل
األرقام والنسب واملعدالت املنتشرة للمرض ،وخاصة ،في اآلونة األخيرة؛ حيث بلغت معدالت االنتشار ) %40( :من تعداد اململكة ممن يعانون من مرض
السكري (طبقا لتقرير منظمة الصحة العاملية رقم  343لسنة  )2015وخاصة من النساء ؛حيث الحظت الباحثة أن نسبة كبيرة من طالبات الجامعات
يعانون من مرض السكري؛ بذلك تولد لدى الباحثة اإلحساس بمشكلة الدراسة كما تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .1هل توجد فروق بين متوسطات (الذكور واإلناث) من مرض ى السكري في اضطراب صورة الجسم؟
 .2هل توجد فروق بين متوسطات (الذكور واإلناث) من مرض ى السكري في الشعور باالكتئاب؟
 .3ما طبيعة العالقة بين اضطراب صورة الجسم والشعور باالكتئاب لدى مرض ى السكري؟

أهمية الدراسة:
 .1املساعدة في تقديم الدعم النفس ي واملعنوي ملرض ى السكري.
 .2تقديم حمالت توعية لتحسين إدراك صورة الجسم لدى مرض ى السكري.
 .3يمكن االستفادة من نتائج الدراسة ،من خالل ما تقترحه من توصيات في عمل دورات ومحاضرات وبرامج تنموية وإرشادية ملرض ى السكري؛
لتحسين صحتهم النفسية ،ومساعدتهم في مواجهة مضاعفات املرض بصورة سوية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتي:
 .1الكشف عن طبيعة العالقة بين اضطراب صورة الجسم ،وعالقته بالشعور باالكتئاب لدى مرض ى السكري.
 .2التعرف على مستوى االكتئاب لدى مرض ى السكري.
 .3التعرف على مستوى اضطراب صورة الجسم لدى مرض ى السكري.

مصطلحات الدراسة:
 اضطراب صورة الجسمBody-image Disturbances :

يقصد به االنشغال الزائد في الحد عن صورة الجسم و املظهر الخارجي والشعور بوجود بعض العيوب في املظهر الجسمي وهو الصورة الذهنية (إيجابية
 سلبية) يكونها الفرد عن جسمه (روزين .)Rosen1999 االكتئابDepression :

هو اضطراب نفس ي يصاحبه مجموعة من األعراض اإلكلينيكة التي توضح الحالة النفسية واملزاجية للفرد والتي تتمثل في الحزن الشديد واإلحباط،
وفتور الهمة وعدم االستمتاع بأي ش يء وانعدام الثقة بالنفس( ،زيمرمان وآخرون .)Zimmerman,1996:145
 مرض السكريDiabetes :

هو مرض يرتفع فيه مستوى السكر في الدم عن املعدل الطبيعي نتيجة نقص كلي أو جزئي في إنتاج هرمون األنسولين من خاليا البنكرياس وله
مضاعفات عديدة على كل أجهزة الجسم ويصنف أنه من األمراض املزمنة والخبيثة التي تصيب اإلنسان (أكرم الشتى.)75,2016،
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اإلطار النظري للدراسة:
أوال :اضطراب صورة الجسم:
اضطراب صورة الجسم هو انشغال زائد عن الحد أو انشغال بصورة الجسم وهو من األمور التي تسبب صعوبة في التشخيص و التمييز بين
الحالة النفسية املرضية وبين االنشغاالت املادية والطبيعية بشأن املظهر.
وينمو اضطراب صورة الجسم من خالل االستعدادات البيولوجية؛ حيث يحدث الدافع البيولوجي املتزايد نحو الناحية الجمالية فيما يتعلق
ً
ً
بالتناسق في مظهر الجسم كما تلعب التعليقات أو املضايقات من جانب اآلخرين دورا فعاال في ظهور هذا االضطراب ،باإلضافة إلى ظهور األمراض التي
يصاحبها تغيرات في وزن الجسم ،مثل السكري أو الفشل الكلوي وغيرها من األمراض املزمنة (هاروث .)Hwroth2012:215
بدأ االهتمام بالدراسة النظرية ملفهوم صورة الجسم ،منذ القرن العشرين ،وظهر في أعمال (سكليدر  )Schilder1985ومع بروز أهمية
مفهوم صورة الجسم كمحدد للتوافق النفس ي و االجتماعي للفرد في مجال علم النفس بصفة عامة وعلم النفس اإلكلينيكي بصفة خاصة.
وعرف (روزين (Rosen1996:10 ،اضطراب صورة الجسم  ،بأنه الصورة الذهنية اإليجابية أو السلبية التي يكونها الفرد عن جسمه.
ويتفق ( الدسوقي ،)16:2006 ،و(النيال ،)29:2007 ،مع التعريف السابق لصورة الجسم ،في أن صورة الجسم هي الصورة الذهنية التي
يكونها الفرد عن جسمه ككل بما فيها من خصائص فيزيقية ووظيفية والتي بالتبعية تسهم في تقييمه لذاته كما يؤدي التقدير السلبي لتلك الصورة إلى
ظهور اضطراب في صورة الجسم.
وأضافت (زينب شقير )269:2008،أن مفهوم صورة الجسم يعني املكون الجسمي بمظهره الخارجي واملكونات الداخلية لألعضاء املختلفة وما
يصاحب ذلك من مشاعر واتجاهات موحية نحو صورة الجسم أما إذا ظهرت مشاعر واتجاهات سلبية فسوف يظهر معها اضطراب في صورة الجسم
بصورة واضحة تدل على عدم الرضا والشعور باالستياء والسخط من املظهر الخارجي للجسم.
مكونات صورة الجسم كما صنفها جوف ( )Gove,2009:128هي كالتالي:
 .1الجاذبية الجسمية.
 .2التناسق بين مكونات الوجه الظاهرية.
 .3التآزر بين شكل الوجه ،وباقي أعضاء الجسم الخارجية والداخلية.
 .4املظهر الشخص ي العام.
 .5التناسق بين الجسم وشكله ومستوى التفكير .
كما أشار (فاندن بوس ، )Vanden Bos, 2008:520 ،إلى مكونات صورة الجسم على النحو التالي:
 .1مكون إدراكي معرفي ،يرتبط بالتفكير الدقيق لحجم الجسم .
 .2مكون وجداني ذاتي ،والذى يعبر عن مشاعرنا وأفكارنا واتجاهاتنا نحو أجسامنا.
 .3مكون سلوكي ،يشير إلى سلوك الفحص الذاتي املتكرر للجسم ،والرغبة في تجنب املواقف التي تجعلنا نشعر بعدم الراحة في الجسم.
كما أشار بعض الباحثين ،إلى وجود ثالثة أبعاد يدور حولها مفهوم صورة الجسم ،وهي على النحو التالي:
 .1األساس الفسيولوجي ،وهو اإلحساسات الصاعدة للمخ في وضع الجسم وأجزائه وشكله والتناسق العضلي بين أجزائه وأي خلل يسبب اضطراب
في صورة الجسم .
 .2البناء الجنس ي ،ويشتمل على موضوعات االفتتان بالنفس والجاذبية الجنسية واالهتمام الجمالي بالجسم من خالل املالبس وأنماط الزينة
ً
األخرى وأي تشوه يسبب اضطرابا.
 .3األساس االجتماعي ،ويحتوى على املوضوعات االجتماعية املرتبطة بالجسم ،مثل الخوف من الخجل ،وصورة الجسم لدى اآلخرين وأي قصور
ً
أو مضايقات من املحيطين ،تسبب اضطرابا في صورة الجسم ( ،)Baxter,2009:9ويرى (كفافي )55:2006 ،أن الرضا عن صورة الجسم يرتبط
بطريقة أو بأخرى بالشعور بالسعادة ،واالطمئنان؛ فالفرد الذي يشعر بالجاذبية الجسمية راض عن صورته الجسمية ،أما الشعور باضطراب
صورة الجسم فهو مرتبط بالشعور بالخجل ،وعدم الرضا ،واالستياء ،وقد يصل إلى االكتئاب والتفكير في االنتحار.
 .4ويرى (بيترز )Peters,2002:34 ،أن هناك مجموعة من الخصائص لدى األفراد الذين يعانون من اضطراب صورة الجسم وهي على النحو
التالي:
 .1يشعرون بمجموعة مختلطة من االنفعاالت ،مثل الشعور باالشمئزاز من صورة الجسم.
 .2الشعور بالقلق والتوتر في املواقف االجتماعية .
 .3يعانون من أمراض االكتئاب نتيجة للعزلة االجتماعية.
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 .4يعانون من اإلحباط واالستياء ،وفقدان املتعة بالحياة .
 .5يبالغون في االهتمام باملظهر الخارجي.
النظريات املفسرة الضطراب صورة الجسم وهي النظريات الثالث اآلتية:
 .1النظرية االجتماعية الثقافيةSociocultural theory :
وتعتمد هذه النظرية على املستويات االجتماعية للجمال ،التي تؤكد في املقام األول على الرغبة في النحافة والرشاقة ،على اعتبار أن النحافة
تساوي الجمال وفي هذا الصدد يرى( ستريجل )Stirigel,2012:94 ،أنه كلما اعتقدت األنثى أن كل ما هو سمين أو بدين أمر س يء ،وأن كل ما هو نحيف
أمر جميل كلما اتجهت نحو النحافة ،وكلما ازداد توترها وشعورها باالكتئاب وأصبحت مهمومة بشأن البدانة.
 .2نظرية التباين أو التعارض بين الذات وبين املثل األعلىSelf. ideal Discrepancy theory :
تعتمد هذه النظرية على أن اضطراب صورة الجسم ،يحدث نتيجة إدراك الفرد لصورته الجسمية ومطابقة هذه الصورة بالنموذج املثالي ،أو
الكمالي ،فيصعب تحقيق النموذج املثالي؛ لحدوث تباين كبير بين صورة الجسم املدركة وبين الهدف غير الواقعي الذي يسعى الفرد للوصول اليه،
ويرتبط ذلك باملحنة االنفعالية التي تدفع األفراد إلى تجاهل أو تشويه املعلومات التي ال تتناسب أو تتمش ى مع معتقداتهم وبالتالي يحدث نفور شخص ي
أو ذاتي لدى الفرد لنفسه( .باديسكي (Padesky,2004:66
 .3نظرية الفشل التكيفيAdaptive Failvre theory :
ويعتمد هذا املنحى على اعتبار أن اضطراب صورة الجسم ،هو اضطراب يرجع السبب الرئيس ي فيه إلى فشل الفرد في التكيف مع األخرين،
وامليل للعزلة واالنغالق على النفس ،وذلك بسبب املضايقات االجتماعية والتعليقات التي تصف الفرد بالسمنة والبدانة املفرطة فيلجأ الفرد إلى البعد
ً
عن اآلخرين وينغمس في العزلة حتى يفشل في التكيف في مواجهة األخرين ويشعر بعدم الرغبة في مقابلة األخرين الذين يعرفون الفرد؛ خوفا من أن يجبر
على التفاعل والتجاوب معهم كما يصبح لديه اعتقاد بأن األصدقاء املقربين ينظرون إليه بإمعان وتأمل وكذلك إلى كل جزء من جسمه ،مما يزيد الحالة
ً
سوءا(سنو . )Snow,2010:988
ً
ً
ً
وتري الباحثة أن النظرية االجتماعية الثقافية هي األكثر انتشار ا وتدعيما وتأييدا لتفسير اضطراب صورة الجسم.
وفي ضوء كل ما سبق عن صورة الجسم ومفهوم اضطراب صورة الجسم ستستند الدراسة الراهنة ملفهوم اضطراب صورة الجسم على
اعتبار أنه الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن جسمه بصورة سلبية ويشعر بعدم الرضا عن مظهره الخارجي من حيث الشكل والحجم ،ويصاحب
ذلك اتجاهات ومشاعر سلبية منها الشعور بالخجل ،والخوف ،واالنفعاالت السلبية كالقلق والتوتر وقد تصل إلى االنتحار ،خاصة مع التغيرات في وزن
الجسم بالزيادة املفرطة (البدانة) ،أو نقص الوزن الشديد (النحافة) ،وخاصة إذا كانت الحالة تعاني من مرضمثل مرض السكري ومضاعفاته ،من
حيث الزيادة أو النقصان في الوزن وما يعقبه من مشاكل واضطرابات نفسية ،كاضطراب صورة الجسم لدى املريض.
ثانيا :الشعور باالكتئاب:
ً
ً
يعد مرض االكتئاب ،هو األكثر انتشارا حيث تبلغ نسبة املصابين به )506 ( :مليون شخص على مستوى العالم (طبقا لتقرير منظمة الصحة
العاملية رقم  96لسنة  ،)2013ويرى (ويس ي )Weisse,2002:406 ،أن االكتئاب بمعناه الواسع يشير إلى مزاج عسير ويتميز بمشاعر الحزن العميق
وافتقاد العون والشعور بالوحدة النفسية .
ويضيف ( أحمد عبد الخالق ،ومريم اليماني )126:2004 ،أن االكتئاب هو حالة مزاجية تتمثل في الشعور باليأس والكآبة واإلحباط والحزن
الشديد وانقباض الصدر.
وتعرف الجمعية األمريكية للطب النفس ي  )177:2000)American psychiatric Associationاالكتئاب بأنه  :اتجاه التعالي الذي ينطوي
على الشعور بعدم الكفاية ،وفقدان األمل يصحبه انخفاض في النشاط الجسمي والنفس ي ،واغتمام من املستقبل ،والحط من قدر النفس وتوهمات
بعدم الكفاية ،والشعور بالتعب وفقدان الطاقة وعدم االستمتاع بالنشاطات وضعف القدرة على التفكير أو التذكر.
ويرى (عبد الستار إبراهيم ،)19:2002 ،أن االكتئاب مرض يتميز بأربع خصائص هي( :أنه أكثر حدة ،ويستمر لفترات طويلة ،ويعوق الفرد
بدرجة دالة في أداء نشاطاته وواجباته املعتادة ،وأن األسباب التي تثيره ،قد ال تكون واضحة ،أو متميزة ،ويصيب اإلناث أكثر من الذكور).
أسباب االكتئاب:
األسباب النفسية ،يحددها حامد زهران ( )515:2007على النحو التالي:
 .1التوتر االنفعالي والظروف املحزنة والخبرات األليمة.
 .2الكوارث القاسية( ،كموت عزيز أو طالق أو سجن بريء).
 .3الحرمان ،وفقدان الحب ،واالهتمام واملساندة االجتماعية.
 .4اإلحباط والفشل والشعور بخيبة األمل.
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 .5التربية الخاطئة والخبرات الصادمة.
أنواع االكتئاب صنفها (غريب عبد الفتاح  )86:2004،على النحو التالي:
 .1اكتئاب خفيف :وهو أخف صور االكتئاب.
 .2اكتئاب حاد  :وهو أشد صور االكتئاب.
 .3اكتئاب مزمن :وهو دائم وليس مناسبة فقط.
 .4اكتئاب تفاعلي :وهو رد فعل لحلول الكوارث وهو قصير املدى.
 .5اكتئاب القعود :وهو نتيجة اإلحالة للتعاقد واملعاش.
أعراض االكتئاب:
يحددها ( أحمد عكاشة )71:2006 ،على النحو اآلتي:
أوال :أعراض جسمية :مثل انقباض الصدر ،والشعور بالضيق ،وفقدان الشهية ،والصداع والخمول واأللم ،خاصة بالظهر ،والصداع والتعب ألقل
مجهود ،وضعف النشاط العام ،وتوهم املرض.
ثانيا :أعراض نفسية :مثل اليأس ،وهبوط الروح املعنوية ،وانحراف املزاج ،وعدم ضبط النفس ،والقلق والتوتر واألرق ،وفتور االنفعال ،والوحدة
واالنعزال ،والتشاؤم املفرط ،والالمباالة بالبيئة ،ونقص امليول واالهتمامات ،ونقص الدافعية ،وأفكار االنتحار ومحاولة االنتحار بالفعل.
ثالثا :أعراض عامة :وأهمها سوء التوافق االجتماعي ،والشعور بالفشل وعدم التمتع بالحياة ،والحزن الشديد ،وضعف األنا ،كما تعتبر معظم أعراض
ً
ً
االكتئاب سلوكا مضادا للذات .
ً
وترى الباحثة أن االكتئاب هو :خبرة إنسانية عامة ،يمر بها كل فرد تقريبا خالل مرحلة من مراحل عمره بعرض أو آخر ولكن هذه الخبرة
املتعلقة باالكتئاب ،ليس من الضروري أن تتفاقم أو تصل إلى حالة االضطراب الشديد الذى يحتاج إلى التدخل العالجي فبعض األشخاص يقاومون
األعراض ويعتبرونها من نمط حياتهم اليومية وروتين العمل ويتحسنون وهم نسبة كبيرة والبعض اآلخر ال يستطيع املقاومة فيقع فريسة لالكتئاب
ويحتاج للتدخل العالجي بالعقاقير والجلسات النفسية حتى يتحسنون.
ثالثا :مرض السكري:
يعتبر مرض السكري من األمراض املزمنة التي تصيب اإلنسان بسبب خلل في هرمون األنسولين أو لعدم تقبل األنسجة له؛ مما يؤدي إلى
ارتفاع أو انخفاض مفاجئ لنسبة السكر في الدم ،وينتشر النوع الثاني من مرض السكر بين أغلبية البشر في العالم ويقدر بحوالي مليون ونصف املليون
(هنا املعطي.)56,2016،
تعريف مرض السكري:
عرفه ( أكرم الشتى )75,2016 ،بأنه مرض يرتفع فيه مستوى السكر في الدم عن املعدل الطبيعي نتيجة نقص كلي أو جزئي في إنتاج هرمون
األنسولين من خاليا البنكرياس ،وله مضاعفات عديدة على كل أجهزة الجسم ،ويصنف من األمراض املزمنة الخبيثة التي تصيب اإلنسان.
أسبابه هي:
 )2أسباب وراثية.
 )1التقدم في السن.
 )4قلة النشاط البدني.
 )3ارتفاع ضغط الدم.
 )6اإلصابة بإحدى أمراض األوعية الدموية.
 )5ارتفاع مستوى الكولسترول الضار.
(موس ى العتري)72:2010،
 )8تعرض البنكرياس اللتهاب فيروس ي .
 )7ضعف في نسبة الجلوكوز في الدم.
أعراضه هي:
 )2التوتر الشديد والعصبية املستمرة.
 )1ضعف الجسم بشكل كبير.
 )4زيادة اإلصابة بتصلب الشرايين.
 )3جفاف حاد في الفم والحلق.
 )5الذبحات الصدرية وأمراض الكلى )6 .زيادة الوزن.
 )8زيادة التبول.
 )7فقدان اإلحساس باألطراف.
 )10ظهور دمامل بكثرة في الجسم( .خليل اليوسف )84:2017،
 )9خلل وتشوش في الرؤية .
مضاعفات مرض السكري على أجهزة الجسم:
للسكري مضاعفات طويلة املدى ومنها:
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 .1إصابة األعصاب :يرى الباحثون أن السبب في إصابة األعصاب يرجع إلى زيادة نسبة السكر في الدم والذي يضر األوعية الدموية التي تغذي األعصاب
وخاصة العصب الحس ي باليد والقدم .
 .2إصابة الكلى :تقوم الكلى بعملية تصفية الفضالت في الدم ،وإخراجها في البول ،وذلك عن طريق ماليين من األوعية الدموية الدقيقة ولكن يؤدي
مرض السكر إلى إصابة وتدمير هذه العملية.
 .3إصابة العين :يؤدي مرض السكر إلى تلف في األوعية الدموية لشبكة العين ،ويتسبب ذلك في اإلصابة باملياه البيضاء أو الزرقاء بالعين التي تحدث
مشاكل خطيرة للعين.
 .4إصابة القلب واألوعية الدموية :يرفع مرض السكر فرصة اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بشكل تدريجي ،وتتضمن (أمراض الشرايين ،آالم
الصدر ،الذبحة الصدرية ،السكتة الدماغية ،ضيق الشرايين ،ارتفاع الضغط الدم) ،باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ،كما يعمل
مرض السكر ،على ضعف جهاز املناعة بالجسم ويزيد من فرص اإلصابة بالعديد من الفيروسات.
املضاعفات قصيرة املدى:
وملرض السكر مضاعفات قصيرة املدى مثل االنخفاض املفاجئ للسكر في الدمن فيصل إلى ( )60مليجرام/عشر لتر ،فيسبب غيبوبة
للمريض أو حالة اغماء املعروفة باسم إغماء السكر ،أما اذا حدث زيادة في نسبة السكر ،وارتفاع شديد يصل إلى ( ، )600مليجرام/عشر لتر ،فتحدث
ً
ً
الغيبوبة؛ نظرا لالرتفاع املفاجئ وفي هذه الحالة يجب التوجه فورا إلى املستشفى (عبدالعزيز حسين )93:2018،
عالج مرض السكري:
يحتاج مريض السكري إلى املتابعة وااللتزام بالعقاقير ،ومزاولة التمارين الرياضية ومحاولة الوصول للوزن املثالي وعمل حمية غذائية،
باإلضافة إلى نظام غذائي صحين مع العناية بالقدم والسيطرة على الضغوط النفسية .
وترى الباحثة ،أن مريض السكري يحتاج إلى دعم نفس ي معنوي خاصة مع تغيرات وزن املريض فيؤثر ذلك بالسلب على حالته النفسية ،ويحاول العزلة
واالبتعاد عن األشخاص حتى ال يتعرض ألي مضايقات.

الدراسات السابقة:
أوال :دراسات تناولت اضطراب صورة الجسم وعالقته ببعض املتغيرات النفسية وهي على النحو التالي من األقدم لألحدث :
 دراسة ( أبوت :)Abbotit,2000 ،أجرى أبوت دراسته التي هدفت إلى التعرف على العالقة بين اضطراب صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات،
ً
ً
وتكونت عينة الدراسة من ( )220فردا راشدا واستخدم الباحث مقياس اضطراب صورة الجسم ،ومقياس تقدير الذات ،وأظهرت نتائج الدراسة:
وجود عالقة ارتباطية موجبة ،بين اضطراب صورة الجسم وانخفاض تقدير الذات واختالف بين اإلناث والذكور لصالح اإلناث .
 كما أجرى (هيود وأخرون )Heywoodet.al,2006 ،دراسة هدفت إلى :فحص العالقة بين اضطراب صورة الجسم واضطراب سلوك األكل،
ً
ً
وتكونت عينة الدراسة من ( )190فردا (ن=  97من اإلناث) و (ن= 93من الذكور) وأظهرت نتائج الدراسة :أن هناك فروقا بين الذكور واإلناث في معايير
الحكم على صورة الجسم لديهم ،كما أظهرت :أن الذكور الذين يرون أجسامهم بشكل س يء يعانون اضطراب في سلوك األكل وأن صورة الجسم
ً
ً
السلبية لدى اإلناث ترتبط إيجابيا مع اضطراب سلوك األكل ،كما أن اإلناث أكثر اضطرابا من الذكور.
 وأجرى ( كلوني وباردمان )Clony&Baardman,2007 ،دراسة هدفت إلى :عمل دراسة مسحية عن عدم الرضا عن الجسم وعالقته باضطرابات
سلوك األكل ،وتكونت الدراسة من ( )2805فتاة ،تراوح أعمارهن من (20إلى 24سنه) ،واستخدم الباحثان اختبار صورة الجسم ومقياس اضطرابات
سلوك األكل ،وأظهرت النتائج :أن الفتيات الالتي لديهن صورة مشوهة للجسم يكن مستهدفات لإلضافة باضطرابات سلوك األكل ،إلى جانب عدم
الرضا عن الجسم (خاصة في الوزن) كمحدد سلوك األكل لدى الشباب وصغار الراشدين.
 كما أجريت (سهير الغباش ي وهناء شويخ )2011 ،دراسة هدفتإلى :فحص العالقة بين اضطراب صورة الجسم وسلوك األكل املرتبط بالصحة لدى
طالب الجامعة.
ً
وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من  )302( :طالبا وطالبة ،تراوحت أعمارهن ما بين (20:18سنة) ،وطبقت الباحثتان مقياس الرضا عن صورة
الجسم ومقياس املعرفة بسلوك األكل املرتبط بالصحة ،وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط إيجابي بين صورة الجسم وسلوك األكل املرتبطة بالصحة .
 وأجرى (هورن وأخرون )Horne et al 2012 ،دراسة هدفت إلى :التعرف على عالقة اضطراب صورة الجسم لدى اإلناث الالتي يعانين من
اضطرابات األكل.
بلغ قوام العينة( )214أنثى ،تراوحت أعمارهن بين(25-17سنة) وطبق الباحثون مقياس تقدير حجم الجسم ومقياس اضطرابات األكل ،وأسفرت
ً
النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الدرجات التي حصلت عليها مجموعة فرعية من مجموعات اضطرابات األكل ،واملجموعة
السوية على مقياس تقدير الحجم وذلك لصالح األفراد الذين يعانون من تشوه واضطراب في صورة الجسم .
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 وأجرى ( رابى – جابلونسكا  )Rabe-Jablonska,2013 ،دراسة بعنوان :اضطراب صورة الجسم ،لدى الطالبات الالتي يعانين من فقدان الشهية
العصبي ،وتكونت عينة الدراسة من (30طالبة) تتراوح أعمارهن من (19:13سنة) و طبق عليهم استبيان تشوه صورة الجسم ومقياس فقدان الشهية
العصبي وأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين درجات الطالبات الالتي يعانين من فقدان الشهية العصبي ومتوسط درجات الطالبات العاديات ،على
مقياس عدم الرضا عن الجسم وذلك لصالح مجموعة فقدان الشهية العصبين كما أظهرت النتائج ،وجود عالقة دالة و ارتباطية ،بين عدم الرضا عن
الجسم وفقدان الشهية العصبي .
 وأجرى( حسين فايد )2014 ،دراسة هدفت الى فحص طبيعة العالقة بين اضطراب صورة الجسم والقلق االجتماعي وفقدان الشهية العصبي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )150فتاة ،أعمارهن تتراوح ما بين (19-17سنة) ،واستخدم الباحث األدوات التالية :مقياس شكل الجسم ومقياس القلق
ً
االجتماعي للشباب وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين عدم الرضا عن صورة الجسم والقلق االجتماعي وأنه توجد فروق دالة
ً
إحصائيا بين متوسطات الدرجات التي حصلت عليها اإلناث ذوات الدرجات املرتفعة وذوات املنخفضة لصالح ذوات الدرجات املرتفعة على مقياس
فقدان الشهية العصبي.
 وأجرى( سميتس وأخرون ) smeets et al,2015 ،دراسة هدفت الى بحث اضطراب صورة الجسم لدى اإلناث اللواتي يعانين من فقدان الشهية
العصبي ،وبلغت العينة (39طالبة من الجامعة) وطبق الباحثون مقياس فقدان الشهية العصبي واستبيان اتجاهات الجسم ،وأظهرت النتائج وجود
ً
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الدرجات التي حصلت عليها الفتيات الالتي يعانين من فقدان الشهية العصبي وبين متوسطات الدرجات التي
حصلت عليها الفتيات الالتي ال يعانين من أية اضطرابات تتعلق باألكل.
ثانيا :دراسات تناولت بعض االضطرابات النفسية لدى مرض ى السكري.
هناك العديد من الدراسات التي تناولت بعض االضطرابات واألمراض النفسية لدى مرض ى السكري ،وهي على النحو التالي من األقدم لألحدث :
 دراسة (مرفت عزيز )2012 ،بعنوان :االكتئاب وعالقته بجودة الحياة لدى مرض ى السكري ،بلغ قوام عينة الدراسة ( )400من مرض ى السكري
(إناث وذكور) ،طبقت الباحثة عدة مقاييس هي مقياس بيك لالكتئاب ومقياس جودة الحياة ،وأظهرت النتائج انتشار االكتئاب بين أفراد العينة
بنسبة  ) %31,5( :ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الحياة واإلصابة بالسكري واالكتئاب ووجود عالقة عكسية بين االكتئاب وجودة
الحياة كما تبين أن اإلناث أعلى من الذكور في مستوى االكتئاب.
 أجرى (عبد الكريم رضوان :)2013 ،دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين القلق ومرض السكري وطبق الباحث مقياس القلق
ً
وأظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائيا بين ارتفاع مستوى القلق وعالقته بمرض السكري .
 دراسة (بيرت وروبين :)Peyret&Rubin,2016 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات القلق واالكتئاب لدى مرض ى السكري ،تكونت عينة
الدراسة من  )246(:من مرض ى السكري واستخدم الباحثان مقياس االكتئاب ومقياس القلق وأظهرت النتائج :أن هناك عالقة بين مرض السكري
ً
وخطورة حدوث اضطرابات نفسية ،ووجود عالقة دالة إحصائيا بين مستويات القلق املرتفعة وبين االكتئاب .
ً
 دراسة ( باور وسنوك :) Power&snok,2018 ،بعنوان اختالف العالقة بين االكتئاب والتحكم بمستوى السكر لدى مرض السكر تبعا
للجنس ،وهدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى اختالف ظهور عالمات االكتئاب لدى مرض ى السكري وعالقة ذلك بمستوى التحكم
ً
بالسكر في الدم لديهم تبعا للجنس والعمر( ،ذكر أو أنثى) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )174مريض بالسكري واستخدم الباحثان مقياس خاص
لتوضيح عالمات القلق واالكتئاب لدى مرض ى السكري ،وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط بين االكتئاب والسكري أقوى لدى النساء منه عند
الرجال ،كما أوضحت النتائج أن هناك عالقة بين عالمات االكتئاب بشكل عام والقدرة على التحكم بمستوى السكر في الدم لدى مرض ى السكري
ً
وذلك عند النساء أكثر من الرجال ،وفقا للمقياس الخاص الذى اعتمد عليه الباحثان وحسب التقارير الطبية للمرض ى وأن كبار السن هم األكثر
معاناتا من الشباب والراشدين.

التعقيب على الدراسات السابقة:




تناولت الدراسات السابقة صورة الجسم واضطرابها وعالقتها ببعض املتغيرات النفسية املختلفة مثل تقدير الذات ،اضطراب سلوك األكل،
فقدان الشهية العصبي ،القلق االجتماعي ،وتنوعت املوضوعات ولكن معظم الدراسات اعتمدت على حاالت أسوياء ولم توجد دراسات
إكلينيكية كمرض السكري أو القلب وغيره.
الدراسات التي تناولت مرض السكري ،تناولت متغيرات نفسية عديدة وتنوعت موضوعاتها منها جودة الحياة لدى مرض ى السكري ،القلق،
االكتئاب .ولكن ال توجد دراسة -في حدود علم الباحثة -تناولت اضطراب صورة الجسم لدى مرض ى السكري لذلك اهتمت الباحثة في
دراستها الحالية بتناول جديد ملفهوم اضطراب صورة الجسم ومدى عالقته باالكتئاب لدى مرض ى السكري.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

135

لولوة الرشيد

اضطراب صورة اجلسم وعالقته بالشعور باالكتئاب لدى عينة من مرضى السكري

فروض الدراسة:
ً
 .1توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة(ذكور-إناث) لدى مرض ى السكري على مقياس اضطراب الجسم.
ً
 .2توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة(ذكور-إناث) لدى مرض ى السكري على مقياس االكتئاب.
ً
 .3توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اضطراب صورة الجسم والشعور باالكتئاب.
 .4تختلف متوسطات درجات عينة الدراسة على مقياس اضطراب صورة الجسم ومقياس االكتئاب باختالف العمر.

إجراءات الدراسة:
أوال :منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي الذى يهتم بوصف الظاهرة وتحليل املعلومات والبيانات وتفسيرها في ضوء املتغيرات ذات العالقة و
املنهج الوصفي هو األكثر مناسبة ملثل هذه الدراسة.
ثانيا :عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها ( )96مريضا من مرض ى السكري املترددين على وحدة العناية بمرض ى السكري بمستشفى (امللك فهد
التخصص ي)بالقصيم ووزعت العينة إلى( )46من الذكور و( )50من اإلناث تراوحت أعمارهم من (23سنة إلى65سنة) وقد اختيرت العينة بصورة
عشوائية من املستشفى.
ثالثا :أدوات الدراسة:
اشتملت الدراسة على األدوات التالية:
 .1مقياس اضطراب صورة الجسم إعداد/مجدي الدسوقي
 .2قائمة تشخيص االكتئاب إعداد/زيمرمان وأخرون
العرض التفصيلي ملقياس اضطراب صورة الجسم:
ً
ً
ً
تكون املقياس من(  ) 34فقرة ،صيغت صياغة عربية فصحى وأمام كل بند من بنود املقياس خمسة بدائل هي :دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادر،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أبدا ،وقد وضعت لهذه االستجابات أوزان متدرجة كاآلتي :دائما( ، )4غالبا ( ، )3أحيانا ( ، )2نادرا ( ،)1أبدا (صفر) ،والبنود ()25,24,22,19,13,11
تصحح في االتجاه العكس ي والدرجة املرتفعة تشير إلى الرضا عن صورة الجسم والدرجة املنخفضة تشير إلى اضطراب في صورة الجسم.
الخصائص السيكومترية للمقياس:
صدق املقياس :تم حساب صدق املقياس باستخدام الصدق التالزمي :كما تم التحقق من الصدق التالزمي للمقياس وذلك بحساب معامل
االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة (ن= )96على املقياس الحالي وبين درجاتهم على اختبار العالقات الذاتية الجسمية املتعدد األبعاد،
ً
فتم التوصل إلى معامل ارتباط قدرة ( ، )0,56ن وهو معامل موجب ودال إحصائيا عند مستوى (.) 0,01
وللتحقق من صدق املقياس في الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب الصدق التمييزي وهو إجراء مقارنة طرفية بين متوسط درجات أفراد عينة
الدراسة الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس اضطراب صورة الجسم ومتوسط درجات نظرائهم الذين حصلوا على درجات منخفضة (ن=96
) ،وذلك بحساب النسبة الحرجة لدرجات أعلى من (  )%25ودرجات أدنى من(  ) %25فبلغت قيمة النسب الحرجة ( ) 27,75مما يشير إلى قدرة
املقياسعلى التمييز بين مرتفعي ومنخفض ي اضطراب صورة الجسم والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)1النسبة الحرجة لداللة الفرق بين متوسط درجات مرض ى السكري أعلى من ( ،) %25ومتوسط درجات نظرائهم ضمن أدنى من (  )%25على مقياس
اضطراب صورة الجسم.
مجموعة املقارنة
الراضون عن صورة الجسم
الغير راضون عن صورة الجسم

ن
25
25

م
38,10
16,19

ع
5,65
2,15

الدرجة الحرجة

مستوى الداللة

27,75

دالة عند مستوى
0,01

ثبات املقياس:
تم حساب ثبات املقياس
طريقة إعادة اإلجراء :تم تطبيق املقياس على مجموعة كلية من (  ) 50طالبة من طالبات الجامعة ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على نفس املجموعة
بفاصل زمني قدره ( 3أسابيع) ،وبلغ معامل االرتباط ( )0,86وهو معامل موجب ودال.
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وقد أجرت الباحثة في دراستها الحالية لحساب ثبات مقياس اضطراب صورة الجسم طريقة التطبيق ثم إعادة التطبيق للمقياس على عينة قوامها
ً
ً
إحصائيا عند مستوى
()96من مرض ى السكري ثم أعيد التطبيق مرة أخرى بفاصل زمني قدره (15يوما) فبلغ معامل االرتباط ( )0.068وهي قيمة دالة
( )0,01مما يشير إلى تمتع املقياس بثبات جيد يمكن الوثوق به واالعتماد عليه.
وصف قائمة تشخيص االكتئاب:
ً
أعد املقياس (زيمرمان وأخرون  )2004 Zimmerman,et alوذلك لقياس اضطراب االكتئاب طبقا ملعايير الدليل التشخيص ي الرابع املعدل
ً
لالضطرابات النفسية وتتكون القائمة من مجموعتين من العبارات تتضمن املجموعة األولى(  )22سؤال يلي كل سؤال خمسة اختيارات ويطلب من
املفحوص أن يختار عبارة واحدة من بين الخيارات الخمس التي تتضمن وصف ملا شعر به خالل األسبوع املاض ي ثم يقوم بوضع دائرة حول الرقم
ً
املجاور لتلك العبارة ،أما املجموعة الثانية فهي تتألف من تسع عبارات يوجد أمام العبارة خمسة خيارات على املفحوص أن يختار واحدة منها وفقا
لحالته ويتم تصحيح القائمة بجمع الدرجات التي يحصل عليها املفحوص في كل مفردة والدرجة املرتفعة تشير إلى ارتفاع مستوى االكتئاب والدرجة
املنخفضة تشير إلى انخفاض مستوى االكتئاب لدى املفحوص.
الخصائص السيكومترية للقائمة:
 صدق القائمة:
ولحساب صدق القائمة قامت الباحثة بعرضها على ( )10من األساتذة املحكمين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية ،وذلك لتحديد
مدى مناسبة العبارات وقد وصلت نسبة االتفاق إلى ( )%86على جميع الفقرات وأن املقياس مناسب.
وقامت الباحثة بحساب صدق القائمة عن طريق الصدق التالزمي مع حساب معامل االرتباط مع مقياس االكتئاب إعداد :عادل عبدهللا
ً
( ،)1997فبلغ معامل االرتباط ( ،)0,62وهو معامل موجب ودال إحصائيا مما يدل على أن املقياس مناسب ودال عند مستوى ( ) 0,01مما يشير إلى
صدق تالزمي مرتفع للقائمة.
 ثبات القائمة:
تم حساب ثبات القائمة باستخدام طريقة إعادة اإلجراء على عينة قوامها(  ) 41سيدة ثم أعيد تطبيقها مرة أخرى على نفس املجموعة
ً
بفاصل زمني قدره ثالثة أسابيع وتم التواصل إلى معامل ارتباط قدره(  ،)0,84وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى(  ،) 0,01مما يوحى بتوافر شرط
الثبات بالنسبة للقائمة وقامت الباحثة الحالية بحساب ثبات القائمة بطريقة التجزئة النصفية وذلك على عينة قوامها ( )100من مرض ى السكري
وبلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0,80وهو معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق به واالعتماد عليه كما تم حساب معامل الثبات (ألفا ) على نفس املجموعة
ً
فتم التواصل إلى معامل ثبات قدره(  ) 0,87وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى(  ،)0,01مما يدل على أن القائمة تتمتع بقدر كبير من الثبات.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
 .1معامل ألفا.
 .2اختبار(ت) لداللة الفروق بين متوسطات العينة.
 .3حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية.
 .4حساب معامل االرتباط .
 .5تحليل التباين أحادي االتجاه.
وقد أجريت جميع األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج( )Spssاإلصدار الرابع عشر.
تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها:
الفرض األول :وينص على اآلتي :توجد فروق دالة إحصائيا ،بين متوسطي درجات عينة الدراسة( ،ذكور-إناث) لدى مرض ى السكري ،على مقياس
اضطراب صورة الجسم.
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم حساب املتوسطات الحسابية وقيمة (ت) ،والجدول رقم ( )2يوضح ذلك
جدول( :)2يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي عينة الدراسة (ذكور-إناث) على مقياس اضطراب صورة الجسم
املتغير
مقياس اضطراب
صورة الجسم

املجموعات
ذكور
إناث

ن
46
50
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املتوسط
32,90
27,15

اإلنحراف املعياري
5,13
3,20

قيمة (ت)
4,82

مستوى الداللة
دال عند مستوى
0,01
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ً
يتضح من جدول رقم( )2وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة(الذكور -اإلناث) على مقياس اضطراب صورة
ً
ً
الجسم لصالح اإلناث حيث نجد أن متوسطي درجات اإلناث أقل من الذكور بفروق دالة إحصائيا وبذلك يتضح أن اإلناث أكثر اضطرابا من الذكور،
ولذلك سجلوا متوسط أدنى من متوسط الذكور .
وترى الباحثة أن السبب في أن اإلناث أعلى من الذكور هو االهتمام الزائد من اإلناث بكل برامج املوضة واالهتمام بالنحافة والرشاقة أكثر
من الذكور ،لذلك نجدهم يعانون أكثر من الرجال في هذا االضطراب وخاصة مع وجود مرض السكري الذي يؤدى إلى اضطراب في شكل الجسم على
هيئة بدانة مفرطة فتظهر معاناة اإلناث من املظهر الخارجي وتزداد الحالة سوءا مع الفترة الزمنية الطويلة في عالج السكري.
ً
ويتضح من نتائج الفرض أن الذكور أيضا يعانون من اضطراب صورة الجسم ولكن بصورة أقل من اإلناث ،وبذلك يتحقق صحة هذا
الفرض.
وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة ( أبوت (Abbotit 2000،حيث أظهرت نتائج دراسته وجود فروق بين الذكور واإلناث في اضطراب
ً
صورة الجسم لصالح اإلناث وتتفق نتائج هذا الفرض أيضا مع دراسة (هيود وآخرين )Heywood,et.al2006 ،حيث أسفرت نتائج دراستهم عن وجود
فروق بين الذكور واإلناث في معايير الحكم على صورة الجسم وأن الذكور يدركون أجسامهم بصورة سيئة أما اإلناث فهن يعانين من تشوه صورة
الجسم واالضطراب يتفاقم لديهن بصورة أعلى من الذكور.
الفرض الثاني :توجد فروق دالة إحصائيا ،بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة (ذكور-إناث) لدى مرض ى السكري على مقياس االكتئاب.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب املتوسطات وقيمة (ت) ،والجدول رقم ( )3يوضح ذلك
جدول رقم ( :)3يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة (ذكور -إناث) على قائمة االكتئاب
املتغير
مقياس اضطراب
صورة الجسم

املجموعات
ذكور
إناث

املتوسط
29,06
36,12

ن
46
50

االنحراف املعياري
5,12
6,33

قيمة (ت)
2,83

مستوى الداللة
دال عند مستوى
0,01

ً
يتضح من خالل جدول رقم ( )3أنه يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات عينة الدراسة (ذكور -إناث) مرض ى السكري على مقياس
ً
(قائمة تشخيص االكتئاب) لصالح اإلناث حيث توجد فروق دالة عند مستوى (، )0,01مما يؤكد أن اإلناث أكثر شعورا باالكتئاب من الذكور من
مرض ى السكري.
ومما سبق يتضح صحة هذا الفرض وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة (مرفت عزيز)2012 ،؛ حيث أجرت دراستها على مستوى
ً
االكتئاب وعالقته بجودة الحياة لدى مرض ى السكري وأشارت نتائج دراستها إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في االكتئاب حيث بلغت
معدالت االكتئاب متوسطات أعلى لدى اإلناث عن الذكور.
وترى الباحثة أن نتائج هذا الفرض نتائج منطقية؛ حيث نجد أن مرض االكتئاب يصيب اإلناث بنسبة أعلى من الذكور؛ ويرجع ذلك لطبيعة
تكوين املرأة فهي كائن اجتماعي لديه انفعاالت ومشاعر تسيطر عليها في معظم القرارات الحياتية واملصيرية أكثر من الذكور لذلك نجدها تتعرض
ً
ً
ً
لصدمات ومشكالت في حياتها اليومية وفى مجال عملها لذلك تتعرض كثيرا لنوبات اكتئاب وأحيانا تستطيع املقاومة واملواجهة وأحيانا تشعر أن
الضغوط أقوى منها فتحتاج إلى العالج واإلرشاد النفس ي بعكس الذكور فهم يتعرضون لضغوط عدة ولكن رد فعلهم على املواقف والضغوط يدل على
ً
القوة وعدم الوقوع فريسة للمرض النفس ي وهذا ال يمنع أن كثيرا من الذكور يتعرضون لألعراض.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع األطر النظرية لالكتئاب وأسبابه وأعراضه وأنواعه وأن اإلناث أعلى من الذكور في معدالت انتشار مرض
االكتئاب كما أشار إلى ذلك (إبراهيم عبد الستار )29:2002 ،في أنه يصيب اإلناث بنسبة أعلى من الذكور أي أن معدالت انتشاره بين اإلناث أعلى من
ً
الذكور ويؤكد ذلك أيضا (حامد زهران.)516:2007 ،
ً
يتضح مما سبق ،أن االكتئاب خبرة إنسانية عامة يمر بها الفرد خالل مراحل حياته ولكن هذه الخبرة ليس شرطا أن تتفاقم ويصل لحد
املرض ،إال إذا كان معها مسببات أخرى كحالة أمراض مزمنة مثل مرض السكري كما تتفق مع نتيجة دراسة ( باور وسنوك )Power&snok2018 ،في
أن االكتئاب لدى النساء أعلى من الرجال.
الفرض الثالث :وينص على اآلتي :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اضطراب صورة الجسم واالكتئاب.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل االرتباط بين اضطراب صورة الجسم واالكتئاب ،والجدول رقم ( )4يوضح ذلك
جدول ( :)4يوضح معامالت االرتباط بين اضطراب صورة الجسم واالكتئاب
املتغير
االكتئاب

معامل االرتباط باضطراب صورة الجسم
0,82
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ً
يتضح من الجدول رقم ( )4وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين درجات أفراد عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) من مرض ى
السكري على مقياس اضطراب صورة الجسم ودرجاتهم على مقياس االكتئاب وتجدر اإلشارة في هذا املوضوع أنه كلما ارتفعت درجات األفراد على
مقياس اضطراب صورة الجسم كلما ارتفعت درجاتهم على مقياس االكتئاب أي أنه كلما زاد االضطراب زاد مستوى االكتئاب لدى الفرد وبذلك يتحقق
صحة الفرض الثالث بالدراسة ،وهى نتيجة أشارت اليها األطر األدبية ملفهوم اضطراب صورة الجسم وأنه كلما صعب عالجه ومقاومته كلما أصبح
املريض يشعر باإلحباط و االكتئاب.
الفرض الرابع :وينص على اآلتي :تختلف متوسطات درجات عينة الدراسة على مقياس اضطراب صورة الجسم وقائمة تشخيص االكتئاب
باختالف العمر.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق تحليل التباين أحادي االتجاه والجدول رقم ( )5يوضح ذلك
جدول( :)5تحليل التباين بين متوسطات أفراد العينة باختالف العمر
مصدر التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
3650,10
72312,45
75962,55

درجة الحرية
5
90
95

متوسطات املربعات
730,02
803,47

قيمة (ف)
8,65

مستوى الداللة
دالة عند مستوى 0,01

يتضح من الجدول رقم ( )5أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة (ذكور =  – 46إناث =  ) 50من
مرض ى السكري على مقياس اضطراب صورة الجسم وقائمة االكتئاب ترجع الختالف العمر بين أفراد عينة الدراسة وبذلك تتحقق نتيجة هذا الفرض.
ً
ويتضح من جدول رقم ( )5أيضا أن قيمة النسبة الغائبة بلغت ( ،)8,65عند املستوى ( ،)،01مما يشير إلى تأثير متغير اختالف العمر بين أفراد عينة
الدراسة وهذا يعني أن الشباب والراشدين هم األكثر مقاومة الضطراب صورة الجسم و االكتئاب عنه لدى كبار السن فقد تراوحت أعمار أفراد عينة
الدراسة من سن (65:23سنة) وبذلك يتضح أن الشباب والراشدين هم األكثر مواجهة الضطراب صورة الجسم وللشعور باالكتئاب وهذه نتيجة
منطقية فكلما تقدم اإلنسان في العمر كلما شعر بصورة أكبر باالكتئاب خاصة إذا ارتبط معه مضاعفات مرض السكري ،ويشعر باضطراب في صورة
الجسم نتيجة ضعف القدرات الجسمية والعقلية واضطراب الجانب االنفعالي لديه وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتائج دراسة باور وسنوك
( ،)Power&snok,2018التي أسفرت عن وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى الشعور باالكتئاب ترجع إلى اختالف العمر وذلك لصالح األصغر
ً
ً
عمرا ،فالشباب والراشدين نسبة االكتئاب لديهم أقل من كبار السن وأيضا اضطراب صورة الجسم لدى الشباب وصغار الراشدين اضطراب أقل منه
لدى كبار السن أفراد عينة الدراسة الحالية وبذلك يتضح صحة هذا الفرض.

التوصيات:
تم صياغة التوصيات التالية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج:
 .1مناشدة وسائل اإلعالم للتركيز على البرامج اإلرشادية ،التي تتناول الغذاء الصحي ،وأهمية ممارسة الرياضة في حياة اإلنسان ،وخاصة مرض ى
السكري.
 .2عمل ندوات وورش عمل بوحدة متابعة مرض ى السكري باملستشفيات ،الهدف منها توعية وإرشاد املرض ى بمضاعفات السكري.
 .3تصميم برامج إرشادية ،تهدف إلى التخلص من أعراض اضطراب صورة الجسم والتخلص من حدة أعراض االكتئاب لدى مرض ى السكري ،في،
مختلف املراحل العمرية وخاصة الشباب.
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Abstract:

The present study aimed to detect the relationship between the disorder of the body image and
the feeling of depression in a sample of diabetic patients, the sample of the study consisted of (96) diabetic
patients in King Fahd Specialist Hospital in Buraidah in Al-Qassim region(46 males, 50 females), according
to them The results of the study showed a significant correlation between body image disorder and the feeling
of depression, the results also showed that females are more disturbed than males in the image of the body and
they are more depressed than Males, also found significant differences Between the mean scores of the study
sample (males - females) of diabetics on the body image disorder scale and depression list due to the age
difference among the study sample.
Keywords: body image disorder; depression; diabetes
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الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم
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وزارة التربية والتعليم -اململكة العربية السعودية
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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الدعم التنظيمي املدرك بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،ومستوى االلتزام التنظيمي
لدى املعلمين من وجهة نظرهم ،وكذلك الكشف عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك ومستوى
االلتزام التنظيمي ملعلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات املعلمين حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك بمدارسهم ،ومستوى التزامهم التنظيمي والتي تعزى الختالف املتغيرات الشخصية (املؤهل العلمي ،سنوات
الخبرة) ،استخدم الباحث املنهج الوصفي بشقيه املسحي واالرتباطي ،واعتمد الباحث لقياس مستوى الدعم التنظيمي املدرك على استبانة من عدد من
الدراسات منها دراسة ) ،(Eisenberger, et al., 1986دراسة املغربي ( ،)2003دراسة مرزوق (.)2016
الكلمات املفتاحية :الدعم التنظيمي؛ التعليم العام؛ االلتزام التنظيمي؛ أضم.

مقدمة الدراسة:
يالحظ أن هناك موجه من التغيرات املتسارعة واملتالحقة في شتى ميادين النشاط اإلنساني ومن ابرزها ميدان التربية والتعليم .واتسمت هذه
التغيرات بالسرعة والديناميكية ،وقد فرضت هذه التغيرات على املنظمات التعليمية البحث عن طرق وأساليب حديثة إلصالح التعليم وزيادة كفاءته.
ً
إن التطورات األخيرة داخل العمل وخارجه أثارت تساؤالت بحثية عديدة حول سلوكيات العاملين في املنظمات ،خصوصا مع اشتداد
املنافسة وتعقد املهام الوظيفية .فاملنظمات تسعى ملواجهة مثل هذه التحديات من خالل االهتمام باملورد البشري ومخرجاته االتجاهية والسلوكية
الطوعية التي تذهب أبعد من الدور الرسمي املطلوب أدائه ،إذ أصبح املورد البشري هو املصدر الرئيس الذي يمكن للمنظمة أن تحقق من خالله أفضل
النتائج مقارنة باملصادر األخرى ( الشنطي ،2015 ،ص.)10
تتضمن أدبيات اإلدارة مجاال خصبا من النظريات والبحوث امليدانية التي تسعى إلى فهم العالقة بين املوظفين واملنظمات التي يعملون بها،
وعلى وجه الخصوص شهدت السنوات األخيرة موجة من االهتمام بمدى الصلة بين كثير من اتجاهات املوظفين املرتبطة بالعمل .ومن ضمن ابرز
املتغيرات التي أخذت الدراسات السلوكية تسلط األضواء عليها ما يعرف بالدعم التنظيمي املدرك الذي يعد من املفاهيم اإلدارية الحديثة في أدبيات
ً
اإلدارة التربوية بشكل عام ،كذلك فان من بين االتجاهات التي حازت على اهتمام الباحثين موضوع االلتزام التنظيمي ،نظرا للفوائد املتعددة التي تبين
انه يحققها للمنظمات وتحديدا في فهم سلوكيات املوظفين في محيط العمل وتفسيره ( رشيد ،2004 ،ص. )15
ويرى الباحث أن الدع م وااللتزام عنصران أساسيان لنجاح أي منظمة  ،وعامالن مهمان ملساعدتها في تحقيق أهدافها .إذ تسعى املنظمات في
الوقت الحالي إلى التكيف مع املتغيرات العاملية واملحلية ،ومواجهة التحديات لهذه املتغيرات والتكيف معها ،وهي في سعيها إلى تحقيق ذلك ال بد أن تعتمد
على املوارد البشرية .وال يمكن للعاملين أن يشاركوا مشاركة فاعلة في تحقيق أهداف املنظمة ،دون أن يشعروا بدعم املنظمة لهم واالهتمام بهم.
أظهرت بعض الدراسات منها (  ) Rhoades & Eisenberger , 2002 ; Allen et al , 2003 ; Eisenberger et al , 2001 ; Eisenberger et al , 1997أن
ً
الدعم التنظيمي املدرك من محددات االلتزام التنظيمي ،فضال عن أن االلتزام التنظيمي يتطور نتيجة للخبرات التي تشبع حاجة املوظفين إلى الشعور
باالرتياح املادي والنفس ي في املنظمة ،لذا يمكن النظر إلى الدعم التنظيمي املدرك على انه ثقة والتزام من قبل املنظمة ملوظفيها ،حيث أن إدراك املوظف
اللتزام املنظمة تجاهه يسهم في الشعور بااللتزام من قبله تجاه املنظمة ( .) Shore & Tetrick , 1991
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وفي ضوء ما تقدم فإن الباحث يسعى من خالل هذه الدراسة لرصد العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي بمدارس
التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر معلميها.

مشكلة الدراسة:

ً
أحد األطر التي ظهرت مؤخرا لتفسير العوامل التي تؤثر في االتجاهات نحو العمل وسلوكيات املوظف تم استقاؤها من نظرية التبادل
االجتماعي ( )Blau, 1964ومفهوم "معيار التبادل" ( )Gouldner, 1960واملرتكز األساس ي لنظرية التبادل االجتماعي ومفهوم معيار التبادل هو أن
األفراد يشعرون أنهم ملزمون بأن يبادلوا اآلخرين ،بشكل أو بآخر ،املعاملة الحسنة التي يعاملونهم بها( رشيد ،2004 ،ص.)10
إن اعتقاد املوظفين أن املنظمة تهتم بهم وتقدر مساهماتهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها ،وإنها توفر لهم األمن الوظيفي واالستقاللية
ً
والتدريب ،سينعكس ذلك إيجابا بزيادة الرضا الوظيفي وتعظيم اإلنجاز واالنتماء للمنظمة والوصول لسلوك املواطنة التنظيمية .ودعمت الدراسات
هذه النتائج حيث أظهرت وجود عالقة طردية بين إدراك العاملين للدعم التنظيمي وتحقيق املنظمة ألهدافها ( السلوم ،والعضايلة ،2013 ،ص.)165
يعتبر املعلمون من العناصر البشرية التي لها دورها املركزي في قدرة املدرسة على تحقيق أهدافها من خالل تنفيذ املهام والواجبات املهنية
باحترافية مبدعه ،وهذا الفكر من املعلمين ربما ال يأتي إال في بيئة تنظيمية تعزز الروح املعنوية ،وتنمي االلتزام لديهم.
ولكن في الوقت الحالي تواجه املدارس تحديات جمة في الوصول ملستوى عال من االلتزام التنظيمي للعاملين بها ولهذه الغاية تستخدم وسائل
ً
ساعية لرفع مستوى التزامهم ،وتستعين بكل الطرق
شتى وتنفق الكثير من األموال لتدريب وتأهيل معلميها وتقدم لهم العديد من املزايا والعروض
الحديثة ونتائج األبحاث لتطبيق استراتيجيات فعالة من أجل الوصول لهذا الغرض من خالل الدعم التنظيمي لهم .فبينما تنجح بعض املدارس بتحقيق
االلتزام التنظيمي من خالل وسائل الدعم التنظيمي ،قد تخفق مدارس أخرى تستخدم نفس الوسائل وذلك بسبب اختالف نشاط املدرسة واملكان
والزمان التي تعمل بها ،فيجب عل كل مدرسة اختيار أدوات الدعم املناسبة لها.
ً
ومن خالل خبرتي بالعمل معلما ثم مدير مدرسة فقد تولد لدي احساس بضرورة معرفة مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم وهل له عالقه بالتزامهم التنظيمي.

أسئلة الدراسة:

ً
وتأسيسا على ما سبق فقد تبلورة املشكلة في معرفة مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
وعالقته بالتزامهم التنظيمي ،وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وما عالقته بالتزامهم التنظيمي؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية :
 .1ما مستوى الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين العاملين بها من وجهة نظرهم؟
 .2ما مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظرهم؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية بين الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين ومستوى
االلتزام التنظيمي لديهم ؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول الدعم
التنظيمي املدرك املقدم لهم تعزى الختالف متغيرات البحث ( :التخصص ،سنوات الخبرة )؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم
ملستوى التزامهم التنظيمي تعزى الختالف متغيرات البحث( :التخصص ،سنوات الخبرة)؟

أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي :
 .1التعرف على مستوى الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين العاملين بها من وجهة نظرهم؟
 .2التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظرهم؟
 .3التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين ومستوى
االلتزام التنظيمي لديهم ؟
 .4الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول الدعم التنظيمي
املدرك املقدم لهم تعزى الختالف متغيرات البحث ( :التخصص ،سنوات الخبرة )؟.
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 .5الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى
التزامهم التنظيمي تعزى الختالف متغيرات البحث( :التخصص ،سنوات الخبرة)؟.

أهمية الدراسة:
يمكن بيان أهمية البحث من خالل املحاور التالية:
 .1من املؤمل أن تسهم دراسة الدعم التنظيمي في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وربطه بااللتزام التنظيمي في فهم هذه العالقة ،ومن ثم
تمكين هذه املدارس من اتخاذ الخطوات العملية لتهيئة البيئة التي تساعد على االستفادة من نتائج الدراسة ،األمر الذي سينعكس في نهاية األمر
على فاعليتها وكفاءتها.
 .2تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة ،لكونها من األبحاث القليلة التي تربط بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام التنظيمي ،ال بل أن العديد من
الدراسات كشفت عن أن متغير الدعم التنظيمي هو من اكثر املتغيرات تأثيرا على مستوى االلتزام.
 .3محدودية الدراسات التي تناولت الدعم التنظيمي وااللتزام التنظيمي في املنظمات عامة واملدارس بشكل خاص وبالتحديد في البيئات العربية
نسبيا في حدود علم الباحث ،وبالتالي فان هذه الدراسة سوف تكون إضافة علمية.
 .4قد تساعد نتائج هذا البحث وتوصياته الباحثين الجدد على بلورة مشكلتهم البحثية ووضوح طبيعة العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك
وااللتزام التنظيمي .

حدود الدراسة:
تتمثل حدود هذا البحث في:
الحدود املوضوعية :يقتصر هذا البحث على تحديد العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك بمحدداته التالية :العدالة التنظيمية ،سلوك القادة ملساندة
املرؤوسين ،املشاركة في اتخاذ القرارات ،دافعية اإلنجاز لدى العاملين ،وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى املعلمين في أبعاده التالية :االلتزام
الوجداني(العاطفي) ،وااللتزام االستمراري(البقائي) ،وااللتزام املعياري(األخالقي).
الحدود املكانية :طبق هذا البحث في مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة أضم.
الحدود البشرية :طبق هذا البحث على معلمي مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة أضم
الحدود الزمانية :طبقت أدوات هذا البحث خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1438-1437هـ .

مصطلحات الدراسة:
تتمثل مصطلحات البحث في مصطلحين رئيسيين هما:

 .1الدعم التنظيمي املدرك ( : (Perceived Organizational Support

ً
ويعرف الدعم التنظيمي املدرك إجرائيا بأنه عبارة عن السياسات واإلجراءات التنظيمية التي تتبناها مدارس التعليم العام وتمارسها من
خالل تحقيق العدالة واملساواة بين املعلمين ،وكذلك مشاركتهم في اتخاذ القرارات ،وتحقيق ذواتهم ورغباتهم وتطلعاتهم وذلك أجل تشجيعهم وتحفيزهم
لتبني أهداف املدرسة والعمل على تحقيقها.

 .2االلتزام التنظيمي (: (Organizational Commitment

جاء في لسان العرب عن معنى االلتزام :ألزمته الش يء فالتزمه .وااللتزام :االعتناق(.ابن منظور.)1996،
وتعددت تعريفات االلتزام التنظيمي منها :
"تماثل قيم الفرد ومعتقداته وأهدافه مع قيم املؤسسة ومعتقداتها وأهدافها ولبذل ألقص ى جهد مستطاع لتحقيق أهدافها واملحافظة على العضوية
فيها" (.)Meyer,1993
أما الجابري (،2012ص )5فيرى أن االلتزام التنظيمي للمعلمين يعبر عن الشعور اإليجابي املتولد عند املعلم أو املعلمة تجاه املؤسسة
التعليمية واالرتباط بها ،واإلخالص لها مع قيمها وأهدافها والحرص على البقاء بها ،من خالل بذل الجهد والسعي والقيام بكل ما يؤدي إلى نجاح املؤسسة
وتفضيلها على ما سواها مع االفتخار بمآثر املؤسسة التعليمية مما يعزز نجاحها.
ً
ويعرف الباحث االلتزام التنظيمي إجرائيا في هذه الدراسة بأنه الشعور اإليجابي املتولد عند املعلمين تجاه مدارسهم وانتماؤهم لها ،ورغبتهم
في البقاء فيها وااللتزام بقيمها واملحافظة على سمعتها من خالل بذل أقص ى جهد.
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أوال :اإلطارالنظري والدراسات السابقة:
تمهيد:
ترتبط فاعلية أي منظمة بكفاءة العنصر البشري وقدرته على العمل ورغبته فيه باعتباره العنصر املؤثر ،والفعال في استخدام املوارد
املادية املتاحة .وتعتمد اإلدارة في تحقيق النجاح وزيادة االنتاجية على ترشيد استخدام تلك املوارد املادية والبشرية .وقد يصعب ترشيد استخدام
العنصر البشري لتعدد املتغيرات املحددة له ،لدرجة تزيد من صعوبة قدرة اإلدارة على ترشيد استخدام هذا العنصر وهو األمر الذي جعل املشكلة
الرئيسية التي تواجه اإلدارة في أي منظمة هي التعرف على املتغيرات املحددة لهذا العنصر والتي تنعكس على سلوك هؤالء األفراد الذين يمثلون قدرة
العمل في املنظمة ( الشعالن،2014،ص.)152
ً
وتحقيقا ألهداف هذه الدراسة تضمن هذا الفصل باإلضافة إلى تحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ،اإلطار النظري
الذي سيعالج ثالثة مباحث رئيسية وهي :املبحث األول والذي سيتطرق للدعم التنظيمي املدرك ،املبحث الثاني االلتزام التنظيمي ،املبحث الثالث عالقة
الدعم التنظيمي بااللتزام التنظيمي .وذلك على النحو التالي:

املبحث األول :الدعم التنظيمي املدرك :Perceived Organizational Support
أشار ( الشنطي ،2015 ،ص )38بأن مفهوم الدعم التنظيمي ينبثق من نظرية التبادل االجتماعي ( )Social Exchangeواملنفعة املتبادلة
( ،)Benefits Exchangeوقد ساهمت هذه النظريات في تفسير الدافع الكامن وراء االتجاهات والسلوكيات املتبادلة بين األفراد والجماعات ،وقد كان
للباحث إيزينبيرجر ) (Eisenbergerاملساهمة األكبر في مجال تطبيق هاتين النظريتين وتوظيفهما ألجل بيان وتفسير العالقة بين املنظمة واملوظفين
ً
العاملين فيها ،حيث يبنون إدراكا عام عن نوايا املنظمة واتجاهاتها نحوهم ،ومن بينها املعتقدات العامة التي تتحدث عن مدى تقدير املنظمات التي
يعملون بها إلسهاماتهم فيها واهتمامها بمصلحتهم وهذا ما يسمى بالدعم التنظيم املدرك .ومن خالل هذا املبحث األول سيقوم الباحث بالتعرف على
املفاهيم والتعاريف األساسية ملفهوم الدعم التنظيمي املدرك وكذلك أهمية الدعم التنظيمي املدرك للمدارس وفوائده وأيضا سيتطرق الباحث ألبعاده
والعوامل املؤثرة فيه.
ً ً
مفهوم الدعم التنظيمي املدرك :أثار الدعم التنظيمي قدرا كبيرا من االهتمام بين الباحثين في مجاالت علم النفس واإلدارة ( Eisenberger, Rhoades,
 .)2002وقد تم تعريف الدعم التنظيمي املدرك بطرق مختلفة حيث أكد ( (Eisenberger, 1986بأن الدعم التنظيمي املدرك يشير إلى اعتقاد العاملين
وشعورهم باهتمام املنظمة بهم وبرفاهيتهم وتقديرها لهم .وقد عرف إيزينبيرجر ) ( Eisenberger, 1990, P52الدعم التنظيمي بأنه الدرجة التي يدرك
بها الفرد أن املنظمة تهتم به ،وتثمن مجهوداته ومساهماته ،وتعتني به وترعاه ،وأن املوظف يميل إلى تقدير الجهود واملكافآت املقدمة له من املنظمة،
ويرى بأنها تقدر مساهمة املوظفين ،وتهتم برفاهيتهم.
ويمكن تعريف الدعم التنظيمي املدرك بأنه إدراك العاملين لجميع أشكال املساعدات املادية واملعنوية والتي تمنحها املنظمة بشكل طوعي
للعاملين بها والتي تتمثل في صورة اهتمام املنظمة بالعاملين وبزيادة رفاهيتهم وتقديرها لهم ،مما ينعكس بدوره على جهود العاملين لتحقيق أهدف
املنظمة .وبالتالي فإن أي دعم تقدمه املدرسة للعاملين بها ستحصل على مقابله بطرق عديدة تحقق أهداف املنظمة ،وعليه يجب أن تسعى املدارس
للتنويع في طرق الدعم التنظيمي ،كما حددها الباحث تشمل ( العدالة التنظيمية – سلوك القادة ملساندة املرؤوسين – املشاركة في اتخاذ القرارات –
دعم وتأكيد الذات لدى العاملين ).
أهمية الدعم التنظيمي املدرك :إن إدراك الفرد للدعم التنظيمي يتم تطويره من خالل إدراك الفرد لتقدير املنظمة له  ،وبالتالي فالفرد يستخدم
أحكامه الخاصة بإدراكه للدعم التنظيمي لتقدير توقعه للنتائج املترتبة على جهده .ولذلك فإنه كلما كبر املدى الذى تهتم من خالله املنظمة بالعاملين
ً
وتقدر جهودهم كلما بذل العاملون جهدا أكبر ملساعدة املنظمة على تحقيق أهدافها (حامد ،2003 ،ص .)7شهدت اآلونة األخيرة زيادة االهتمام بمفهوم
الدعم التنظيمي املدرك وذلك ملا لهذا املفهوم من تأثير على سلوكيات الفرد واتجاهاته نحو العمل واملنظمة .إذ تنبع أهمية الدعم التنظيمي املدرك من
النتائج واآلثار االيجابية التي يمكن إن يحققها للفرد واملنظمة على حدأ سواء

الدراسات السابقة :
تمت االستفادة من عدد ال بأس به من الدراسات في إعداد ودعم هذا املخطط البحثي ،وتم عرض الدراسات السابقين في محورين ،وسيتم
ترتيبها من األحدث إلى األقدم ،من خالل عرض أهدافها ومنهجيتها وأبرز النتائج والتوصيات ذات الصلة بالدراسة الحالية ،كما يلي:
الدراسات املتعلقة بالدعم التنظيمي املدرك:
من الدراسات ذات الصلة بالدعم التنظيمي املدرك في حدود علم الباحث والتي لها صلة بالدراسة الحالية دراسة ( دهليز وحمد2016،م):
بعنوان " :أثر االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك على األداء الوظيفي في املؤسسات األكاديمية الفلسطينية ".ومما هدفت إليه هذه الدراسة
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الكشف عن العالقة بين كال من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك واألداء الوظيفي ،وكذلك التعرف على أثر كال من االرتباط الوظيفي والدعم
التنظيمي املدرك على األداء الوظيفي في املؤسسات الفلسطينية .حيث تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي .وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع
البيانات ،حيث اشتملت االستبانة على ثالثة محاور رئيسه املحور األول االرتباط الوظيفي واملحور الثاني الدعم التنظيمي املدرك واملحور الثالث األداء
ً
الوظيفي وقد بلغ عدد فقراتها  42فقره .واختار الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية بلغت ( )338موظفا وموظفة من مجتمع الدراسة
ً
املكون من ( )1104موظفا وموظفة من اإلداريين واألكاديميين أصحاب املناصب اإلدارية في الجامعات الثالث (الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر،
جامعة األقص ى) .وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن درجة شعور العاملين باالرتباط الوظيفي بمؤسساتهم األكاديمية مرتفعة بنسبة ( ،)%87وأن
ً
درجة إدراكهم للدعم التنظيمي الذي تقدمه تلك املؤسسات جاء متوسطا وبنسبة ( .)%61.99وأن درجة األداء الوظيفي لديهم مرتفعة بنسبة
ً
( .)%82.33وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كال من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك واألداء الوظيفي في املؤسسات األكاديمية.
ً
وأشارت نتائج تحليل االنحدار أن كال من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك يؤثران في األداء الوظيفي للعاملين في املؤسسات األكاديمية
الفلسطينية .وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فقد أوصت الدراسة بضرورة منح املوظف الدعم التنظيمي الالزم وقياس مدى إدراكه لهذا
الدعم وضرورة إحداث التوافق بين األهداف الشخصية للموظفين وأهداف املؤسسة األكاديمية ،كما أصوت الدراسة بتوطيد العالقات اإلنسانية بين
ً
العاملين في املؤسسات األكاديمية الفلسطينية ومنح املوظف شعورا باألمان الوظيفي وإحداث التغييرات املناسبة لتتفق مع متطلبات العمل في
املؤسسات األكاديمية الفلسطينية.
وفي جانب تقييم الدعم التنظيمي املدرك ودوره في رفاهية املعلمين قام (مليك )Malik, 2015 ،بدراسة هدفت إلى تقييم الدعم التنظيمي
ً
املدرك باعتباره السبب الرئيس في تخفيف ضغوط العمل وتحقيق رفاهية املعلم ،وتحقيقا ألهداف الدراسة تم تطبيق املنهج الوصفي ،وتمثل مجتمع
الدراسة في جميع معلمي ومعلمات املدارس من مدينة سرغودا بباكستان ،حيث تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية بلغت ( )210معلم ومعلمة،
ً
وتحقيقا ألهداف الدراسة تم بناء استبانة كأداة للدراسة  ،وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان منها وجود عالقة بين ضغوط العمل والرفاهية
ً
لدى املعلمين ،كما أن الدعم التنظيمي املدرك يمثل السبب الرئيس في تحقيق الرفاهية للمعلمين ،وفي حالة إدراكه يصبح سببا في تخفيف ضغوط
العمل ،كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان منها استخدام نتائج الدراسة في تعزيز فهم القضايا املختلفة في مكان العمل وتأثيرها على الصحة
النفسية ورفاهية املوظفين ،والعمل على كشف عوامل اإلجهاد في املؤسسات التعليمية املختلفة.
كذلك قامت (عبده )2015 ،بدراسة عنوانها "درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية" .حيث
هدفت هذه الدراسة إلى تقص ي درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية ،من وجه نظر أعضاء هيئة التدريس.
واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية وتم
اختيار عينة طبقية عشوائية منها ،مثلث أقاليم األردن الثالثة هي( :جامعة اليرموك :إقليم الشمال) ،و(الجامعة الهاشمية :إقليم الوسط) ،و(جامعة
مؤتة :إقليم الجنوب) ،من ( )221عضو هيئة التدريس .وقد استخدمت الباحثة استبانتين ،أعدتهما الباحثة بعد التأكد من صدقهما وثباتهما ،حيث
تقيس االستبانة األولى درجة الدعم التنظيمي ،وتقيس االستبانة الثانية مستوى الثقة التنظيمية .وكانت أهم نتائج هذه الدراسة أن الدرجة الكلية
ً
للدعم التنظيمي في الجامعات األردنية متوسطة ،حيث لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطات إجابة عينة الدراسة ،فيما يتعلق بدرجة
الدعم التنظيمي في الجامعات األردنية ،تعزى للجنس ،وجامعة التخرج ،وسنوات الخبرة ،واإلقليم ،ولكن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ً
ملتغير الرتبة األكاديمية لصالح حملة رتبة أستاذ .وكذلك كان مستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية متوسطا .حيث لم يكن هناك فروق ذات
ً
داللة إحصائيا بين متوسطات إجابة عينة الدراسة ،فيما يتعلق بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
تعزى للجنس ،وجامعة التخرج ،وسنوات الخبرة ،واإلقليم ،ولكن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية لصالح حملة رتبة
أستاذ .وعليه فقد أوصت الباحثة باتخاذ إجراءات لتعزيز الدعم التنظيمي والثقة التنظيمية ،والقيام بدراسات حول الدعم التنظيمي والثقة التنظيمية
وعالقتهما باالحتراق النفس ي ،والعدالة التنظيمية ،والصمت التنظيمي ،واألمن الوظيفي ،والثقافة التنظيمية ،والصحة التنظيمية ،وااللتزام التنظيمي،
واألداء الوظيفي ،والوالء التنظيمي ،واالغتراب.
التعقيب على الدراسات السابقة للدعم التنظيمي املدرك:
بعد االطالع على الدراسات السابقة للدعم التنظيمي املدرك في مجتمعات مختلفة محلية وعربية وأجنبية ،وجدت تشابهات بين تلك
الدراسات ودراستي في بعض الجوانب ،ووجدت كذلك اختالفا في جوانب أخرى ،وفيما يلي عرض ألبرز تلك الجوانب:
تتفق هذه الدراسة من حيث الهدف مع دراسة ( بايلي ،)2016 ،و ( فرهاد وأسوسياتي ،)2013 ،و ( ناير ،)2012 ،و( يوكار وأوتكن.)2010،
بينما اختلفت هذه الدراسة من حيث الهدف مع دراسة ( دهليز وحمد )2016 ،والتي هدفت للكشف عن العالقة بين كال من االرتباط الوظيفي والدعم
التنظيمي املدرك واألداء الوظيفي .ودراسة ( )Malik, 2015والتي هدفت إلى تقييم الدعم التنظيمي املدرك باعتباره السبب الرئيس في تخفيف ضغوط
العمل وتحقيق رفاهية املعلم .ودراسة (عبده )2015 ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقص ي درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في
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الجامعات األردنية ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .ودراسة ( السلوم والعضايلة )2013 ،والتي تهدف إلى الكشف عن أثر إدراك الدعم التنظيمي
في سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة امللك سعود بن عبدالعزيز بمدينة الرياض .ودراسة ( بوالت )2010 ،التي هدفت إلى
تقييم تأثير الدعم التنظيمي املدرك للمعلم على الثقة التنظيمية بمدارسهم.
استخدم الباحث في دراسته املنهج الوصفي بشقيه (املسحي ،واالرتباطي) باعتباره أنسب املناهج ملثل هذه الدراسات ،واختلفت معه في
استخدام هذا املنهج دراسة( ،)Malik, 2015ودراسة ( ناير ،)2012 ،في حين استخدمت دراسة (دهليز وحمد ،)2016 ،و( ماض ي ،)2014 ،ودراسة (
الشعالن ،)2014 ،ودراسة ( السلوم والعضايلة ،)2013 ،ودراسة ( نوح ،)2013 ،ودراسة ( العطوي والشيباني ،)2010 ،ودراسة ( عواد )2007 ،املنهج
الوصفي التحليلي ،واتفقت معه دراسة (عبده ،)2015 ،ودراسة ( فرهاد وأسيسياتي )2013 ،التي استخدمت املنهج الوصفي املسحي االرتباطي.
من حيث أدوات جمع البيانات فقد اتفقت جميع الدراسات السابق عرضها مع الدراسة الحالية في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات،
ً
ولكنها اختلفت في طريقة بناء وتصميم وإعداد االستبانة أو تطبيق استبانة معدة سلفا.
أما البيئات التي أجريت فيها الدراسات فقد تنوعت واختلفت فدراسة الشعالن ( ،)2014والسلوم والعضايلة ( )2013طبقت في اململكة
العربية السعودية .ودراسة (دهليز وحمد ،)2016 ،ودراسة (عبده ،)2015 ،ودراسة ( نوح )2013 ،طبقت في األردن .ودراسة ( العطوي والشيباني،
 )2010طبقت في العراق .ودراسة ( عواد )2007 ،طبقت في مصر .ودراسة ( ناير ،)2012 ،ودراسة ( بوالت )2010 ،طبقت في تركيا .ودراسة( Malik,
 )2015طبقت في باكستان .ودراسة ( بايلي )2013 ،طبقت في كندا .أما الدراسة الحالية فطبقت في محافظة أضم باململكة العربية السعودية.
ً
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن هناك اختالفا في مجال العمل أو املؤسسة :حيث تتفق الدراسة الحالية مع دراسة
( ،)Malik, 2015ودراسة ( ناير ،)2012 ،ودراسة ( بوالت )2010 ،بأنها أجريت في مدارس .أما دراسة ( دهليز وحمد ،)2016 ،ودراسة ( عبده،)2015 ،
ودراسة ( الشعالن ،)2014 ،ودراسة ( فرهاد وأسيسياتي ،)2013 ،ودراسة ( السلوم والعضايلة )2013 ،فقد أجريت في جامعات .بينما ،ودراسة ( بايلي،
 ،)2013ودراسة ( نوح ،)2013 ،ودراسة ( العطوي والشيباني ،)2010 ،ودراسة ( عواد )2007 ،فقد أجريت في قطاعات حكومية وشركات.
الدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي:
أما من ناحية الدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي ذات الصلة بالدراسة الحالية في حدود علم الباحث والتي سيتناول بعضها ،منها دراسة
كليبي وكوريوماز ( )Celebi &Korumaz, 2016بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين والء املعلمين ملديريهم والتزامهم التنظيمي ملدارسهم .وتم تطبيق
ً
املنهج الوصفي واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتتكون عينة الدراسة من ( )412معلما يعملون في مدينة بتركيا .وقد أظهرت نتائج هذه
الدراسة أن هناك عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوالء للمدير وااللتزام التنظيمي للمعلمين ،ومن أكثر النتائج التي ظهرت أهمية أن أبعاد
االلتزام وهي االلتزام الوجداني وااللتزام االستمراري وااللتزام املعياري قد تنبأت بأبعاد مختلفة مع والء املعلمين ملديريهم .وأن االلتزام العاطفي القوي
للمنظمة ينشأ ألن املعلمين يتبادلون القيم مع كل من املدرسة وزمالئهم ومديريهم .ومما أوصت به الدراسة ضرورة بناء ثقافة موجهة للعالقة بين
املديرين واملعلمين كعامل مهم اللتزام املعلمين .وكذلك إبقاء املعلمين بمدارسهم لتعزيز االلتزام االستمراري لديهم ،ومحاولة مزج قيم املعلمين بقيم
املدرسة لتحقيق االلتزام القيمي مما يعني استعداد األفراد للحفاظ على التزامهم لفترة طويلة.
أما (قناديلي وقاروت )2015 ،فقد أجريا دراسة هدفت للتعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمات صفوف املرحلة املتوسطة
بمدينة مكة املكرمة ،وكذلك دراسة أثر متغيرات (املؤهل العلمي ،نوع التأهيل ،سنوات الخدمة ،الدورات التدريبية) في درجات االلتزام التنظيمي لدى
معلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة ،وكذلك تحديد نوع االلتزام التنظيمي في صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة .وقد تم
استخدم املنهج الوصفي التحليلي .وقد تم اخذ عينة عشوائية حيث بلغ مجموع عدد االستبانات املكتملة والتي ادخلت في عملية التحليل االحصائي
( )446معلمة بنسبة ( )%23من املجتمع الكلي .ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمات في صفوف املرحلة املتوسطة
بمدينة مكة املكرمة كانت بمجملها كبيرة حيث بلغ املتوسط العام لهذا املجال ( )3.780وبانحراف معياري بلغ ( )0.420وهي قيمة أقل من واحد صحيح
مما يعني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في تقديرهم مستوى االلتزا م التنظيمي للمعلمات في صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة ،إضافة على
ذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة االلتزام التنظيمي ملعلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة تعزى ملتغير (املؤهل
العلمي ،نوع التأهيل ،سنوات الخدمة ،الدورات التدريبية) .ومن أبرز التوصيات التي تضمنتها الدراسة التأكيد على تعزيز مفهوم االلتزام التنظيمي من
ً
ً
قبل وزارة التربية والتعليم ورفع مستواه ،من خالل تقديم الحوافز واملزايا الوظيفية للمعلمة ماديا ومعنويا وعن طريق الندوات وورش العمل ،بحيث
يكون تعزيز املمارسات اإليجابية لها بما يخدم أهداف املنظمة ،وأن تعمل إدارة التربية والتعليم في مناطق اململكة على تكثيف عقد الدورات التدريبية
أثناء الخدمة.
التعقيب على الدارسات السابقة لاللتزام التنظيمي:
من خالل استعراض الدراسات السابقة لم نجد دراسة على حد علم الباحث تربط بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام التنظيمي للمعلمين.
وباملقابل نجد أن دراسة (قناديلي ،)2015 ،ودراسة ) ، (Khan, 2015ودراسة ( أوغلو )2013 ،تهدف جميعها إلى التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي
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لدى املعلمين ،مع دراسة ( الشمري )2015 ،على دراسة مستوى االلتزام التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي .وسعت دراسة ( الغامدي )2014 ،للكشف
عن املحددات الرئيسة املؤثرة على االلتزام التنظيمي للمعلمين .أما هذه الدراسة فستبحث عن العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام التنظيمي
لدى املعلمين كأول دراسة على حد علم الباحث تجرى داخل الوطن العربي تربط بين هذين املتغيرين داخل البيئة التعليمية.
واختلفت دراسة ( أوغلو .)2013 ،واتفقت دراسة ( كيلبي ،)2016 ،ودراسة ( الشمري ،)2015 ،ودراسة ) (Khan, 2015على استخدام
املنهج الوصفي .أما دراسة ( قناديلي ،)2015 ،ودراسة ( الغامدي .)2014 ،واتفقت معها دراسة ( حسن )2013 ،التي استخدمت املنهج الوصفي
االرتباطي .وكانت جميع الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة الحالية في اختيار االستبانة كأداة لجمع البيانات.
وبعد استعرض جميع الدراسات وجد أن البيئات التي أجريت فيها الدراسات مختلفة حيث تتفق الدراسة الحالية مع دراسة ،ودراسة (
قناديلي ،)2015 ،ودراسة ( الشمري ،)2015 ،ودراسة ( الغامدي .)2014 ،أما دراسة ( كيلبي ،)2016 ،ودراسة ( أوغلو )2013 ،فقد أجريت في تركيا،
ودراسة ( حسن )2013 ،فقد أجريت في مصر .وأجريت دراسة ) (Khan, 2015في الهند .وأجريت دراسة ( قاري )2014 ،في فلسطين.
التعقيب على الدراسات السابقة:
 .1للدراسات السابقة دور في تعزيز الدراسة الحالية وإيضاح مساراتها ،فقد كون الباحث رؤية مكنته من صياغة مشكلة بحثة ،وتحديد املنهجية
ً ً
املناسبة له ،وتصميم أداة الدراسة وتحليل وتفسير النتائج ،باإلضافة إلى بناء خلفية معرفية متعمقة سوف تكون رافدا مهما عند إعداد اإلطار
النظري.
 .2قلة الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي في املنظمات العربية بشكل عام ،وفي املدارس
بشكل خاص .حيث أن كل تلك الدراسات طرقت كل متغير بشكل منفرد أو مع متغيرات آخرى ،فلم يعثر الباحث – على حد علمه -على دراسة
واحدة تجمع بين الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي للمعلمين وهذا يكسب هذا البحث أهميته ويكسبه إضافته العلمية.
 .3وجود فجوة بحثية بين ما هو موجود من دراسات نظرية وبين ما هو موجود من مشكالت حقيقة في بيئة العمل الفعلية بخصوص ضعف إدراك
الدعم التنظيمي وقلة االلتزام التنظيمي للمعلمين ،ولذلك تسعى هذه الدراسة لتقليص الفجوة من خالل توظيف املخزون املعرفي السابق حول
متغيرات الدراسة في عالج مشكلة ضعف الدعم التنظيمي املدك من قبل املعلمين مما انعكس على التزامهم التنظيمي.

طريقة وإجراءات الدراسة:
تمهيد:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،وكذلك التعرف على
مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين من وجهة نظرهم ،والكشف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم ،ومستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف
متغيرات (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في التعليم) ،ومن ثم الكشف عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى الدعم التنظيمي
كما يدركه املعلمون بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لديهم.
ويتناول هذا الفصل وصف إلجراءات الدراسة امليدانية التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف الدراسة ،وتتضمن تحديد املنهج املتبع في
الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ،وأداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها ،واملعالجة اإلحصائية املستخدمة في تحليل النتائج .
أوال :منهج الدراسة:
ً
تحقيقا ألهداف الدراسة ولإلجابة على تساؤالتها ،حدد الباحث املنهج املالئم للدراسة الحالية وهو املنهج الوصفي بشقيه )املسحي واالرتباطي)
".ومن خالل املنهج الوصفي املسحي ،قام الباحث بتحديد مستوى الدعم التنظيمي املدرك ،ومستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم .كما تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،والذي يعرفه ( العساف ،2012 ،ص  )239بانه " ذلك النوع من األساليب البحثية
الذي يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك ثمة عالقة بين متغيرين أو أكثر ،ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة " .ومن خالل املنهج الوصفي االرتباطي
قام الباحث بالكشف عن العالقة االرتباطية بين الدعم التنظيمي املدرك ،وااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
ثانيا :مجتمع الدراسة:
ُ
ً
يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم والبالغ عددهم ( )873معلما  ،طبقا إلحصائية مكتب التعليم
بمحافظة أضم للعام الدراس ي (1438/1437هـ) ،ويوضح الجدول التالي توزيع معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وفقا للمرحلة الدراسية.
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جدول( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا للمرحلة الدراسية
املرحلة الدراسية
االبتدائية
املتوسطة
الثانوية
املجموع

م
1
2
3

عدد املعلمين
402
308
163
873

النسبة %
%46.0
%35.3
%18.7
%100

املصدر :إحصائية مكتب التعليم بمحافظة أضم للعام الدراس ي (1438/1437هـ)

يتضح من الجدول( )1السابق أن أغلب أفراد مجتمع الدراسة من معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم هم معلمي مدارس املرحلة
االبتدائية بنسبة ( )%46يليهم معلمي مدارس املرحلة املتوسطة بنسبة ( ،)%35.3وكانت أقل نسبة ملعلمي مدارس املرحلة الثانوية ،حيث بلغت نسبتهم
( )%18.7من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة.
ثالثا :عينة الدراسة
ً
نظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة ،فقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة ،حيث قام الباحث
بالتواصل مع معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم عبر بريدهم االلكتروني ،بهدف توزيع االستبانة عليهم الكترونيا عن طريق موقع (Google
) Driveوكانت االستبانات املستردة ( ) 284استبانة ،وكانت جميعها مكتملة وصالحة للتحليل وبذلك أصبح عدد االستبانات التي أدخلت في عملية
التحليل اإلحصائي ( )284استبانة ،تمثل أفراد عينة الدراسة ،بنسبة ( )%32.5من مجتمع الدراسة الكلي ،ويوضح الجدول التالي عدد االستبانات
املوزعة ،واملسترد منها ،واالستبانات الصالحة للتطبيق والنسب املئوية لكل منها بالنسبة إلى املجتمع الكلي.
جدول( :)2األعداد والنسب املئوية لالستبانات املوزعة واملستردة والصالحة للتحليل من أفراد مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة
النسبة
العدد
%100
873

االستبانات املوزعة
النسبة
العدد
%100
873

االستبانات املستردة
النسبة
العدد
%32.5
284

االستبانات الصالحة
النسبة
العدد
%32.5
284

خصائص أفراد عينة الدراسة:
ً
تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في التعليم) ،كما يلي:
ً
 .1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي :تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير املؤهل العلمي كما تبينه
النتائج بجدول ( )3التالي:
جدول ( :)3التكراروالنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيراملؤهل العلمي
م
1
2

املؤهل العلمي
بكالوريوس
دراسات عليا
املجموع الكلي

التكرار
260
24
284

النسبة%
%91.5
%8.5
%100

يتضح من الجدول( )3السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املعلمين مؤهلهم العلمي (بكالوريوس) بنسبة ( ،)%91.5أما املعلمين الذين
مؤهلهم العلمي (دراسات عليا) فبلغت نسبتهم ( )%8.5من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،وهذا يرجع إلى أن وزارة التعليم ال تقبل للعمل في مهنة التدريس
سوى الحاصلين على درجة البكالوريوس وبالتالي غالبية العاملين في حقل التعليم حاصلين على درجة البكالوريوس ،وأما انخفاض الحاصلين على
الدراسات العليا فيرجع لعدة أسباب منها أن نسب القبول في الجامعات باململكة العربية السعودية في الدراسات العليا بالنسبة للتخصصات التربوية
ً
ً
قليلة جدا ،وكذلك أن وزارة التعليم في خططها السنوية إليفاد املعلمين للحصول على شهادات عليا يكون بأعداد قليلة جدا وفي تخصصات تربوية
محدودة.
 .2توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرة في التعليم:
ً
تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير سنوات الخبرة في التعليم كما تبينه النتائج بجدول ( )4التالي:
جدول( :)4التكراروالنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيرسنوات الخبرة في التعليم
م
1
2
3

سنوات الخبرة في التعليم
أقل من  10سنوات
من  10إلى أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر
املجموع الكلي

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

التكرار
135
117
32
284

النسبة%
%47.5
%41.2
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%100
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يتضح من الجدول( )4السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املعلمين سنوات خبرتهم في التعليم (أقل من  10سنوات) بنسبة (،)%47.5
ويعود سبب ذلك ألن التعليم في اململكة إلى وقت قريب كان يعتمد بشكل كبير على املعلمين الوافدين من الدولة العربية واإلسالمية ومن ثم بدأت الوزارة
ً
بعملية توطين ملهنة التعليم والتي أدت حاليا إلى دخول جيل كبير من الشباب لسلك التعليم ،يليهم املعلمين أصحاب سنوات الخبرة (من  10إلى أقل من
 20سنة) بنسبة ( ،)%41.2وكانت أقل نسبة للمعلمين أصحاب سنوات الخبرة ( 20سنة فأكثر) حيث بلغت نسبتهم ( )%11.3من إجمالي أفراد عينة
الدراسة.
رابعا :أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم االطالع على الجانب النظري ملتغيرات الدراسة وإجراء مسح مكتبي للدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع
الدراسة ،ثم قام الباحث ببناء وتطوير استبانة بهدف التعرف على العالقة بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لديهم.
ً
ً
تعد االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد استخداما وانتشارا ،وتعرف االستبانة بأنها" :أداة ذات أبعاد وبنود وتستخدم
للحصول على معلومات أو آراء يقوم باالستجابة لها املفحوص نفسه ،وهي كتابية تحريرية" (األغا واألستاذ ،2004 ،ص.)116
وقد اعتمد الباحث في بناء املحور األول من االستبانة (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) على  :عدد
من الدراسات واملقاييس منها مقياس آيزينبيرغر وزمالئه ) (Eisenberger et al., 1986لقياس الدعم التنظيمي املدرك الذي يقيس درجة إدراك
املوظفين بأن املنظمة تقدر جهودهم وتهتم بمصلحتهم ،دراسة ( املغربي ،)2003 ،دراسة( رشيد ،)2004 ،دراسة ( نوح.)2013 ،
أما فيما يخص املحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين) ،فقد اعتمد الباحث على مقياس ) (Allen &Meyer, 1990و
يتضمن هذا املقياس ثالثة مقاييس فرعية لقياس األبعاد الثالثة لاللتزام التنظيمي (العاطفي ،واملستمر ،واملعياري) ،ودراسة (مرزوق ،)2016 ،دراسة (
غنام ،)2016 ،ولقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين رئيسين هما :
الجزء األول :عبارة عن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة وتمثلت في (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في التعليم).
الجزء الثاني :محاور االستبانة  ،ويتكون من محورين رئيسين هما :
املحور األول :مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،ويتكون من ( )40عبارة ،مقسمة على أربعة أبعاد كما يلي:
البعد األول العدالة التنظيمية ،وتكون من ( )12عبارة مقسمة إلى ثالثة أبعاد فرعية هي:
 عدالة التوزيعات :ويتكون من ( )5عبارات .وهي الفقرات من ( )1إلى (.)5
 عدالة اإلجراءات :ويتكون من ( )3عبارات .وهي الفقرات من ( )6إلى (.)8
 عدالة التعامالت :ويتكون من ( )4عبارات .وهي الفقرات من ( )9إلى (.)12
البعد الثاني :أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ،ويتكون من ( )11عبارة .وهي الفقرات من ( )13إلى (.)23
البعد الثالث :املشاركة في اتخاذ القرارات ،ويتكون من ( )7عبارات .وهي الفقرات من ( )24إلى (.)30
البعد الرابع :أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين ،ويتكون من ( )10عبارات .وهي الفقرات من ( )31إلى (.)40
املحور الثاني :مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم .ويتكون من ) )22عبارة مقسمة على ثالثة أبعاد كما

يلي:
البعد األول :االلتزام العاطفي  ،ويتكون من)  )8عبارات ،وهي الفقرات من ( )41إلى (.)48
البعد الثاني :االلتزام االستمراري  ،ويتكون من ( )6عبارات ،وهي الفقرات من ( )49إلى (.)54
البعد الثالث :االلتزام املعياري  ،ويتكون من)  )8عبارات ،وهي الفقرات من ( )55إلى (.)62
صدق االستبانة:
صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،2010 ،ص ،)105كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل
العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات
وآخرون ،2001 ،ص )179وقد تم التأكد من صدق االستبانة كما يلي:
 .1الصدق الظاهري :
ً
يقصد بصدق املحكمين "أن يختار الباحث عددا من املحكمين املتخصصين في مجال الظاهرة أو املشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي،2010 ،
ص .)107حيث تم عرض االستبيان بصيغته األولية على سعادة املشرف على البحث والذي أوص ى بعرضه على مجموعه من املحكمين من ذوي االختصاص
والخبرة ،ولذا قام الباحث بعرض االستبانة في صورتها األولية على عدد ( )20من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
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السعودية ،ووزارة التعليم باململكة العربية السعودية كما يبين ملحق ( ،)2ولقد وجه الباحث للمحكمين خطاب لتحكيم االستبانة ملحق ( )3للتأكد من درجة
مناسبة الفقرة ،ووضوحها وانتمائها للبعد الذي تقيسه ،وسالمة الصياغة اللغوية .
وقد استجاب الباحث آلراء املحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل وإضافة في ضوء املقترحات املقدمة كما يبين امللحق رم (،)3
وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية كما يبين امللحق (.)4
 .2صدق االتساق الداخلي للمحور األول (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)
يقصد بصدق االتساق الداخلي "مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع املجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة" (أبو عالم،2010 ،
ص ،)481وقد تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة،
كما يوضحها الجدول التالي:
جدول( :)5معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من املحور األول (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم)

م
1
2
3
4
5

عدالة التوزيعات
معامل االرتباط
**0.643
**0.714
**0.782
**0.695
**0.685

م
6
7
8

البعد األول:
العدالة التنظيمية
عدالة اإلجراءات
معامل االرتباط
**0.822
**0.861
**0.742

عدالة التعامالت
معامل االرتباط
م
**0.821
9
**0.878
10
**0.846
11
**0.803
12

البعد الثاني:
أثرسلوك القادة ملساندة
املرؤوسين
معامل االرتباط
م
**0.781
13
**0.813
14
**0.782
15
**0.799
16
**0.821
17
**0.801
18
**0.832
19
**0.827
20
**0.847
21
**0.847
22
**0.835
23

البعد الثالث:
املشاركة في اتخاذ القرارات
م
24
25
26
27
28
29
30

معامل االرتباط
**0.797
**0.806
**0.840
**0.799
**0.873
**0.830
**0.821

البعد الرابع:
أثر دعم وتأكيد الذات لدى
املعلمين
معامل االرتباط
م
**0.770
31
**0.769
32
**0.720
33
**0.794
34
**0.545
35
**0.683
36
**0.664
37
**0.547
38
**0.563
39
**0.765
40

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01

ً
إحصائيا عند مستوى
يتبين من الجدول( )5السابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة جميعها دالة
داللة ( ،)0.01وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت في البعد الفرعي األول من العدالة التنظيمية :عدالة التوزيعات بين
( ،)0.782 –0.643أما للبعد الفرعي الثاني من العدالة التنظيمية  :عدالة اإلجراءات فقد تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.861 –0.742وللبعد
الفرعي الثالث من العدالة التنظيمية  :عدالة التعامالت بين ( ،)0.878 –0.803وتراوحت قيم معامالت االرتباط بالبعد الثاني :أثر سلوك القادة
ملساندة املرؤوسين بين ( ،)0.847 – 0.781وللبعد الثالث :املشاركة في اتخاذ القرارات بين ( ،)0.873 – 0.797وللبعد الرابع :أثر دعم وتأكيد الذات
لدى املعلمين فقد تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.794 – 0.545مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي للمحور األول من
االستبانة (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) .
كما تم التحقق من الصدق البنائي للمحور األول من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد واملجموع الكلي للمحور،
ويوضح نتائجها الجدول التالي:
جدول( :)6معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور األول (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)
األبعاد
1
2
3
4

البعد األول :العدالة التنظيمية
البعد الثاني :أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين
البعد الثالث :املشاركة في اتخاذ القرارات
البعد الرابع :أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين

معامل االرتباط
**0.908
**0.932
**0.922
**0.893

** دال إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01
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يتبين من جدول( )6السابق ّ
أن قيم معامالت االرتباط لألبعاد األربعة التي يتكون منها املحور األول واملجموع الكلي للمحور جاءت قيم مرتفعة
ً
حيث تراوحت بين ( ،)0.932 – 0.893وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي
للمحور األول من االستبانة (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم).
 .3صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)
كما تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة،
كما يوضحها الجدول التالي:
جدول( :)7معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من املحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي
مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)
البعد األول
االلتزام العاطفي
م
41
42
43
44
45
46
47
48

معامل االرتباط
**0.769
**0.785
**0.819
**0.863
**0.890
**0.888
**0.760
**0.818

م
49
50
51
52
53
54

البعد الثاني
االلتزام االستمراري
معامل االرتباط
**0.808
**0.829
**0.861
**0.430
**0.825
**0.565

م
55
56
57
58
59
60
61
62

البعد الثالث
االلتزام املعياري
معامل االرتباط
**0.732
**0.647
**0.762
**0.746
**0.774
**0.789
**0.655
**0.772

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01

ً
إحصائيا عند مستوى
يتبين من الجدول( )7السابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة جميعها دالة
داللة ( ،)0.01وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت في البعد األول :االلتزام العاطفي بين ( ،)0.890– 0.760أما للبعد الثاني:
االلتزام االستمراري فقد تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.861 – 0.430وللبعد الثالث :االلتزام املعياري بين ( ،)0.789 – 0.647مما يدل على توافر
درجة عالية من صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم).
كما تم التحقق من الصدق البنائي للمحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) من خالل إيجاد
معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد واملجموع الكلي للمحور ،ويوضح نتائجها الجدول التالي:
جدول( :)8معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)
م
1
2
3

األبعاد
البعد األول :االلتزام العاطفي
البعد الثاني :االلتزام االستمراري
البعد الثالث :االلتزام املعياري

معامل االرتباط
**0.924
**0.890
**0.933

** دال إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من جدول( )8السابق ّ
أن قيم معامالت االرتباط لألبعاد الثالث التي يتكون منها املحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي
ً
مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) واملجموع الكلي للمحور جاءت قيم مرتفعة حيث تراوحت بين ( ،)0.933 – 0.890وكانت جميعها دالة إحصائيا
عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي للمحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم).
ثبات أداة البحث:
ً
يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية ،ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي
املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ،أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة (الجرجاوي،
 ،2010ص.)97
وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب ثبات االتساق الداخلي للعبارات باستخدام معامل ألفا كرونباخ .يتضح من جدول( )9أن
قيم معامالت الثبات ألبعاد املحور األول (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) جاءت قيم عالية حيث تراوحت قيم
معامالت الثبات لألبعاد بين (،)0.95 – 0.87وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور األول (.)0.97
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كما جاءت قيم معامالت الثبات ألبعاد املحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) بقيم
عالية حيث تراوحت قيم معامالت الثبات لألبعاد بين (،)0.93 – 0.82وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور الثاني (.)0.95
جدول( :)9معامالت ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد ومحوري االستبانة
البعد

م

البعد األول :العدالة التنظيمية
1
البعد الثاني :أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين
2
البعد الثالث :املشاركة في اتخاذ القرارات
3
البعد الرابع :أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين
4
(مستوى
األول
للمحور
الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)
املجموع الكلي
البعد األول :االلتزام العاطفي
1
البعد الثاني :االلتزام االستمراري
2
البعد الثالث :االلتزام املعياري
3
(مستوى
االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)
املجموع الكلي للمحور الثاني

عدد العبارات

معامل الثبات

12
11
7
10
40
8
6
8
22

0.89
0.95
0.92
0.87
0.97
0.93
0.82
0.88
0.95

وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في امللحق ( )4قابلة للتوزيع .ويكون الباحـث قـد تأكـد مـن صـدق وثبـات االسـتبانة ممـا يجعلـه
على ثقة تامة من صحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
خامسا :اساليب املعالجة االحصائية
ّ
ً
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها ،تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية
ً
( ،)SPSSواستخراج النتائج وفقا لألساليب األحصائية التالية:
 .1التكرارات والنسب املئوية :للتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا للبيانات الشخصية.
 .2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية :لحساب متوسطات عبارات محوري االستبانة وكذلك الدرجات الكلية والدرجات الفرعية
ألبعادهما بناء على استجابات أفراد عينة الدراسة.
 .3معامل ارتباط بيرسون :لحساب االتساق الداخلي وكذلك لتحديد العالقة بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك ومستوى االلتزام التنظيمي لدى
معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
 .4معامل ألفا كرونباخ :لحساب الثبات لعبارات االستبانة.
 .5معادلة املدى :وذلك لوصف املتوسط الحسابي لالستجابات على كل عبارة وبعد ،على النحو التالي:
ً
تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطى الدرجة ( )5لالستجابة موافق جدا  ،والدرجة ( )4لالستجابة موافق ،والدرجة ( )3لالستجابة موافق إلى
ً
حد ما ،والدرجة ( )2لالستجابة غير موافق ،والدرجة ( )1لالستجابة غير موافق إطالقا  ،وبناء على ذلك تتراوح قيم املتوسط الحسابي للعبارة أو
البعد:
ً
 من  1إلى أقل من  1.80تمثل درجة استجابة (غير موافق إطالقا).

.6
.7
.8
.9



من  1.80إلى أقل من  2.60تمثل درجة استجابة (غير موافق).



من  2.60إلى أقل من  3.40تمثل درجة استجابة (موافق إلى حد ما).

 من  3.40إلى أقل من  4.20تمثل درجة استجابة (موافق).
ً
 من  4.20إلى  5تمثل درجة استجابة (موافق جدا).
اختبار كلمجروف سميرنوف :للتحقق من اعتدالية توزيع البيانات بالنسبة ملتغير املؤهل العلمي
اختبار ليفين للتجانس :للتحقق من التجانس في توزيع استجابات أفراد عينة البحث على جميع أبعاد االستبانة بالنسبة ملتغير (املؤهل العلمي).
ً
ّ
املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير
االختبار الالمعلمي مان ويتني للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين
ً
(املؤهل العلمي) بعد التأكد من عدم اعتدالية توزيع البيانات الستجابات أفراد مجتمع البحث وفقا لهذا املتغير.
ّ
تحليل التباين أحادي االتجاه ) (One-way ANOVAللتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
ً
عينة الدراسة وفقا ملتغير (سنوات الخبرة في التعليم).

نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،وكذلك التعرف على
مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين من وجهة نظرهم ،والكشف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس
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التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم  ،ومستوى االستغراق لوظيفي لديهم والتي تعزى الختالف
متغيرات (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في التعليم) ،ومن ثم الكشف عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى الدعم التنظيمي
كما يدركه املعلمون بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لديهم ،وقد تم إعداد استبانة لتحقيق هذه األهداف وتم تطبيقها
على أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،وكانت النتائج على النحو التالي:
إجابة السؤال األول" :ما مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم"؟.
ولإلجابة على هذا السؤال ،فقد تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور األول من االستبانة (مستوى الدعم التنظيمي
ً
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) ،والتي حددها الباحث في أربعة أبعاد ،ومن ثم ترتيب هذه األبعاد تنازليا حسب املتوسط الحسابي لكل
بعد ،ويبين ذلك الجدول ( )10التالي:
جدول( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألبعاد املحور األول من االستبانة (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم) ،مرتبة تنازليا
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

ترتيب البعد

درجة املو افقة

4

أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين

4.01

0.656

1

كبيرة

2

أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين

3.99

0.803

2

كبيرة

3

املشاركة في اتخاذ القرارات

3.86

0.815

3

كبيرة

1

العدالة التنظيمية

3.82

0.676

4

كبيرة

3.92

0.668

---

كبيرة

البعد

رقم البعد

املجموع الكلي (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم)

ويعزو الباحث حصول مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم على درجة (كبيرة) من وجهة نظر املعلمين إلى
عدة أسباب منها :رضا املعلمين عن اإلجراءات التي تحقق العدالة التنظيمية بينهم سواء في عدالة اإلجراءات أو التوزيعات أو التعامالت ،إحساس
املعلمين بالدعم املعنوي من قبل قادة مدارسهم والتشجيع املستمر لهم والثناء الصادق على أعمالهم ،مشاركة املعلمين والقادة عند اتخاذ القرارات
اإلدارية ،سعي إدارات املدارس والتعليم إلى حل مشاكل املعلمين وإزالة جميع العقبات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم ،شعور املعلمين برغبة
ً
ً
مدارسهم وحرصها على تطويرهم مهنيا وفنيا من خالل حثهم الحضور للدورات التدريبية وتشجيعهم على االبداع واالبتكار.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( املغربي )2003 ،والتي أظهرت وجود دعم تنظيمي فعال تقدمه املؤسسة للعاملين بها يؤثر على مستوى
ً
ً
االنجاز لديهم ،دراسة ( السكارنه )2015 ،التي توصلت إلى أن هذه األسباب تسهم إسهاما معنويا في إدراك العاملين لجهود الدعم التنظيمي التي تبذلها
املؤسسات تجاههم ،ودراسة ( الصباغ )2009 ،التي ذكرت بأن هناك درجة مرتفعة إلى حد ما من الدعم التنظيمي باملستشفيات ،دراسة ( الحراحشه
والهيتي )2006 ،والتي أظهرت موافقه بدرجة عالية على مجال الدعم التنظيمي لدى العاملين بشركة االتصاالت األردنية ،دراسة ( رشيد )2004 ،التي
أشرات لوجود عالقة إيجابية بين الدعم التنظيمي والوالء العاطفي فاألشخاص الذين يشعرون أن املنظمة تقدرهم وتدعمهم عبروا عن مشاعر
االلتصاق الوجداني بتلك املنظمة .دراسة (شعبان )2007 ،والتي توصلت إلى أن هناك درجة مرتفعة من إدراك العاملين في الهيئة املصرية العامة
للبترول للدعم التنظيمي.
بينما تختلف مع نتيجة دراسة ( السلوم والعضايلة )2013 ،والتي كشفت نتائجها أن إدراك الدعم التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية
بجامعة امللك سعود جاء بدرجة متوسطة ،ودراسة ( نوح )2013،التي توصلت إلى أن املتوسط العام إلدراك العاملين ملستوى الدعم التنظيمي كان
بدرجة متوسطة ،ودراسة (عواد )2007 ،والتي تبين بأن إدراك العاملين بقطاع الصناعات املعدنية للدعم التنظيمي جاء بدرجة متوسطة ،دراسة
(العطوي والشيباني،2010 ،ص )..والتي أشارت لضعف إدراك العاملين باملؤسسة للدعم التنظيمي والذي جاء بشكل ضعيف ،دراسة ( دهليز
ً
وحمد )2016،والتي ذكرت بأن درجة إدراك العاملين للدعم التنظيمي الذي تقدمه املؤسسات جاء متوسطا .دراسة ( العنزي )2014 ،والتي خلصت إلى
انخفاض مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى الضباط بإدارة مرور منطقة الرياض .دراسة (عبده )2015 ،تبين أن درجة الدعم التنظيمي في الجامعات
األرنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس متوسطة( .دراسة كوري ،ودوليري ) (Currie &Dollery, 2006التي أظهرت نتائجها أن الدعم التنظيمي
ً
ً
ً
املدرك لدى الشرطة األسترالية جاء منخفضا .دراسة ( الحراحشة ،والهيتي )2006 ،التي أشارت إلى أن متغير الدعم التنظيمي نال اهتماما متوسطا.
كما يتبين من الجدول السابق أن مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (أثر دعم وتأكيد الذات
لدى املعلمين) جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي ( ،)4.01يليه في الترتيب الثاني مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد (أثر سلوك القادة ملساندة
املرؤوسين) بمتوسط حسابي ( ،)3.99ثم في الترتيب الثالث جاء مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد (املشاركة في اتخاذ القرارات) بمتوسط حسابي
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( )3.86وفي الترتيب األخير جاء مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد (العدالة التنظيمية) بمتوسط حسابي ( )3.82وجميعها بدرجة موافقة (كبيرة)
من وجهة نظر املعلمين.
ويمكن تفسير حصول مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين)
على الترتيب األول بدرجة موافقة (كبيرة) من وجهة نظر املعلمين العتقادهم أن هناك استقالل وظيفي ،ووجود عالقات إيجابية بين املعلمين ،واعتقاد
املعلمين بأنهم يحققون ذاتهم واحتياجاتهم من خالل مواقعهم التي يشغلونها ،والقيامة بأدوار مختلفة ومتنوعة في املدرسة ،وهذا يختلف مع ما
ً
ً
استنتجته دراسة ( السكارنه )2015 ،التي ذكرت بأن متغير دعم وتأكيد الذات لدى العاملين لم يسهم إسهاما معنويا في إدراك العاملين للدعم
ً
ً
التنظيمي ،كما أنه لم يرتبط به ارتباطا معنويا ،ودراسة ( املغربي ) 2003 ،التي استنتجت أن بعد دعم وتأكيد الذات لدى العاملين لم يظهر تأثيره على
إدراك العاملين للدعم التنظيمي.
أما حصول مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (العدالة التنظيمية) على الترتيب األخير بدرجة
موافقة (كبيرة) ربما يرجع إلى حاجة املعلمين للمشاركة بشكل أكبر في القرارات ،ويتطلعون لتحقيق مطالبهم الشخصية ،ويتمنون أن يتخذ قائدي
املدارس قراراتهم بأسلوب غير متحيز ،وهذا يتفق مع دراسة ( نوح )2013 ،الذي وجد أن درجة املوافقة من وجهة نظر املبحوثين في بعد العدالة
التنظيمية كانت متوسطة ،دراسة ( الشنطي )2015 ،التي أجريت على املوظفين العاملين بوزارة الداخلية في قطاع غزة وخلصت إلى أن مستوى العدالة
التنظيمية كان متوسط .دراسة (أبو دهم )2011 ،التي بينت نتائجها أن رؤساء األقسام في الوزارات األردنية يتمتعون بنسب متوسطة من العدالة
التنظيمية .دراسة (الفضلي ،والعنزي ) 2007 ،التي كشفت نتائجها عن انخفاض إحساس العاملين في األجهزة الحكومية بدولة الكويت بالعدالة
التنظيمية .دراسة شعبان ( )2002التي بينت نتائجها انخفاض إدراك العدالة التنظيمية.
وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ( الحميدي )1433 ،والتي يرى أن مديرات املدارس يتمتعن بدرجة ممارسة عالية للعدالة التنظيمية ،دراسة
ً
( الشنطي )2015 ،والتي بينت أن العدالة التنظيمية تؤثر إيجابيا على الدعم التنظيمي املدرك ،دراسة ( السكارنه )2015 ،التي ذكرت بأن العدالة
ً
التنظيمية هي األكثر تأثيرا في إدراك األفراد للدعم التنظيمي .دراسة ( السعود ،وسلطان )2009 ،والتي دلت نتائجها أن مستوى العدالة التنظيمية لدى
رؤساء األقسام األكاديمية كانت مرتفعة.
وملزيد من التفصيل ،قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم بكل بعد على حدة من أبعاد املحور األول كما تبينه نتائج الجداول التالية:
البعد األول :مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك
في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،والتي قسمها الباحث إلى ثالثة أبعاد فرعية هي (عدالة التوزيعات ،عدالة اإلجراءات ،عدالة التعامالت) ثم
ً
ترتيب تلك األبعاد الفرعية تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )11التالي:
جدول (:)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم  ،مرتبة تنازليا
البعد

رقم البعد
عدالة التعامالت
3
عدالة اإلجراءات
2
عدالة التوزيعات
1
املجموع الكلي (مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)

املتوسط الحسابي
3.87
3.83
3.78
3.82

االنحراف املعياري
0.813
0.802
0.734
0.676

ترتيب البعد
1
2
3
---

درجة املو افقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتبين من جدول ( )11السابق أن مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظر املعلمين  ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للمجموع الكلي ملستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ( ،)3.82بانحراف معياري قيمته ( )0.676وجاءت االنحرافات املعيارية لألبعاد الفرعية الثالث التي
يتكون منها هذا البعد بين ( )0.813 – 0.734وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد
الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
يتضح من الجدول السابق أن املعلمين بمكتب التعليم بمحافظة أضم يدركون أن مدارسهم تتمتع بدرجة كبيرة من العدالة التنظيمية ويعزو
الباحث ذلك إلى أن املعلمين يشاركون قادة مدارسهم في اتخاذ القرارات ،يقيم أدائهم الوظيفي بشكل عادل ،تكليف املعلمين باألعمال التي تتناسب مع
مؤهالتهم وقدراتهم ،تناسب الراتب الشهري مع حجم املكلفين بها.
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وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( الحميدي1433 ،هـ) التي توصلت نتائجها إلى أن ممارسة مديرات املدارس الثانوية بمحافظة جدة
للعدالة التنظيمية جاء بدرجة عالية ،دراسة ( شعبان )2002 ،التي بينت نتائجها وجود عالقة إيجابية دالة بين املشاركة في اتخاذ القرار وإدراك العدالة
التنظيمية.
تختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة ( الدوسري )2016 ،والتي أظهرت نتائجها أن مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة من العاملين بشرطة
محافظة األحساء وشركة االتصاالت باألحساء ألبعاد العدالة التنظيمية متوفر بدرجة متوسطة .دراسة ( أبو راض ي )2013 ،التي أظهرت أن درجة توافر
قيم العدالة التنظيمية لدى مديري املدارس الخاصة في محافظة ّ
عمان من وجهة نظر املعلمين كانت متوسطة.
كما يتبين من الجدول السابق أن مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في
بعد (عدالة التعامالت) جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي ( ،)3.87يليه في الترتيب الثاني مستوى العدالة التنظيمية في بعد (عدالة اإلجراءات)
بمتوسط حسابي ( ،)3.83وفي الترتيب األخير جاء مستوى العدالة التنظيمية في بعد (عدالة التوزيعات) بمتوسط حسابي ( )3.78وجميعها بدرجة
موافقة (كبيرة) من وجهة نظر املعلمين.
وملزيد من التفصيل ،قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم
التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بكل بعد فرعي على حدة من األبعاد الفرعية للبعد األول كما تبينه نتائج الجداول التالية
البعد الفرعي األول :مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في
ً
مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،يتبين من جدول ( )12أن مستوى عدالة التوزيعات
كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة ) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام
للبعد ( )3.78بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.734وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين ( )1.311 – 1.034وهي
قيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول مدى توافر العوامل الدالة على مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في
مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم  ،مرتبة تنازليا
رقم العبارة

العبارات

تكلفني إدارة املدرسة بعمل يتناسب مع قدراتي
2
تتناسب ساعات العمل مع ظروفي الخاصة
1
يقيم أدائي الوظيفي في املدرسة بشكل عادل
4
يتناسب الراتب الشهري مع الجهود املبذولة في العمل
5
يقابل الجهود التي أبذلها في العمل مكافآت مجزية
3
املجموع الكلي للبعد الفرعي األول  :عدالة التوزيعات

املتوسط
الحسابي
4.10
4.05
3.85
3.80
3.08
3.78

االنحراف
املعياري
0.866
0.841
1.034
1.123
1.311
0.734

ترتيب
العبارة
1
2
3
4
5
---

درجة
املو افقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة

ويالحظ الباحث أن هناك موافقة بين املعلمين على فقرات هذا املجال ،وأن املعلمين يعتقدون بوجود عدالة في التوزيع وهذا يدل على كفاءة
املعلمين في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم الذين يقومون بأعمالهم ويبذلون قصارى جهدهم ويحاولون تحقيق أهداف الوزارة رغم ما يعانونه من
زيادة في األعباء الوظيفية وزيادة في ساعات العمل ،بالرغم من قلة الحوافز املمنوحة لهم مقابل الجهود التي يبذلونها.
وتتفق مع دراسة ( عطوي )2007 ،التي أظهرت انطباع إيجابي لدى الكادر التدريس ي عينة الدراسة اتجاه بعد العدالة التوزيعية .دراسة ( أبو
جاسر )2010 ،والتي بينت أن العاملين في الوزارات الفلسطينية يشعرون بالعدالة التوزيعية والتي جاءت في املرتبة األولى ثم االحساس بعدالة
اإلجراءات ثم عدالة التعامالت .دراسة ) (Loi, Hangyue, &Foley, 2006والتي من أهم نتائجها أن عدالة التوزيعات ساهمت في تطوير الدعم
التنظيمي املدرك لدى العاملين.
لكنها تختلف مع دراسة ( أبو ندا )2010 ،والتي أظهر وجود عدالة توزيعية خاصة باألجر واملكافآت بدرجة متوسطة في الوزارات الفلسطينية
في قطاع غزة ،كما تتفق مع دارسة ( أبو تايه )2012 ،التي أظهرت وجود عدالة توزيعية بدرجة متوسطة في الوزارات الحكومية في األردن .،وهذه تتفق مع
ً
دراسة ( زايد )1995 ،والتي يرى فيها أن العاملين أقل إحساسا بعدالة التوزيع ،ودراسة (عواد )2003 ،والتي أشارت نتائج هذه الدراسة إلى انخفاض
إحساس املعلمين بعدالة التوزيع.
بينما جاء العامالن أرقام ( )2 ،1بانحرافات معيارية قيمتها ( )0.866 – 0.841على الترتيب وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس
استجابات املعلمين حول مدى توافر هاذين العاملين
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وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة
أضم( :تكلفني إدارة املدرسة بعمل يتناسب مع قدراتي ) بمتوسط حسابي ( ،)4.10يليه في الترتيب الثاني (تتناسب ساعات العمل مع ظروفي الخاصة)
بمتوسط حسابي ( ،)4.05وكالهما بدرجة موافقة (كبيرة) ،وجاءت باقي العوامل املحددة بهذا البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين ()3.08 – 3.85
بدرجات موافقة (كبيرة  ،ومتوسطة) .وفي الترتيب األخير جاء العامل (يقابل الجهود التي أبذلها في العمل مكافآت مجزية) بمتوسط حسابي ( )2.04بدرجة
موافقة (متوسطة).
البعد الفرعي الثاني :مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في
ً
مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )13التالي:
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم  ،مرتبة تنازليا
العبارات
رقم العبارة
أستطيع االعتراض على القرارات التي تصدر ضدي
8
تطبق إدارة املدرسة اللوائح والتعليمات بطريقة عادلة
6
تجمع إدارة املدرسة املعلومات الكاملة والدقيقة قبل أن
7
تتخذ أي قرارات إدارية
املجموع الكلي للبعد الفرعي الثاني  :عدالة اإلجراءات

املتوسط الحسابي
3.93
3.92
3.65

االنحراف املعياري
0.962
0.977
1.031

ترتيب العبارة
1
2
3

درجة املو افقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.83

0.802

---

كبيرة

يتبين من جدول( )13السابق أن مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء
بدرجة (كبيرة ) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد ( )3.83بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.802وتراوحت قيم
االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين ( )0.977 – 0.962وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى
توافر العوامل الدالة على مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
واتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة ) (Moorman, et al., 1998والتي أثبتت أن عدالة اإلجراءات تعتبر أحد املحددات الهامة للدعم
التنظيمي .دراسة العجمي ( )1998وخلصت الدراسة إلى انخفاض إحساس األفراد في املنظمات الكويتية بعدالة اإلجراءات.
بينما جاء العامل رقم ( )7بانحراف معياري قيمته ( )1.031وهي قيمة مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول مدى توافر هذا
العامل
وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة
أضم( :أستطيع االعتراض على القرارات التي تصدر ضدي) بمتوسط حسابي ( ، )3.93يليه في الترتيب الثاني (تطبق إدارة املدرسة اللوائح والتعليمات
بطريقة عادلة) بمتوسط حسابي ( .،)3.92وفي الترتيب األخير جاء العامل (تجمع إدارة املدرسة املعلومات الكاملة والدقيقة قبل أن تتخذ أي قرارات
إدارية) بمتوسط حسابي ( )3.65وجميعها بدرجة موافقة (كبيرة).
البعد الفرعي الثالث :مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في
ً
مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )14التالي :
جدول( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم  ،مرتبة تنازليا
العبارات
يتسم حل الخالفات بين العاملين في املدرسة بالنزاهة

املتوسط الحسابي
3.94

االنحراف املعياري
0.944

ترتيب العبارة
1

درجة املو افقة
كبيرة

قرار يتعلق
تناقشني إدارة املدرسة في النتائج عندما تتخذ أي
11
ٍ
بوظيفتي
تبدي إدارة املدرسة اهتماما بمصلحتي
10
تحرص إدارة املدرسة على تسخير مواردها إلنجاز مهامي الوظيفية
9
املجموع الكلي للبعد الفرعي الثالث  :عدالة التعامالت

3.88

0.964

2

كبيرة

3.85
3.80
3.87

0.990
0.987
0.813

3
4
---

كبيرة
كبيرة
كبيرة

رقم العبارة
12

يتبين من جدول( )14السابق أن مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء
بدرجة (كبيرة ) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد ( )3.87بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.813وتراوحت قيم
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االنحرافات املعيارية للعوامل املحددة بهذا البعد بين ( )0.990 – 0.944وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى توافر
العوامل الدالة على مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
ويعزو ذلك الباحث إلى شعور املعلمين بأن إدارات مدارسهم تبادر بشكل دائم وفوري لحل أي خالفات تطأ بين العاملين في املدرسة وتسعى إلى
توفير كل االمكانات املادية التي تساعدهم إلنجاز مهامهم وتحقيق أهدافهم.
وتتفق معها دراسة( أبو تايه )2012 ،التي بينت موافقة بدرجة متوسطة على وجود عدالة في التعامالت في الوزارات الحكومية باألردن ،وتتفق
مع دراسة ( أبو جاسر )2010 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على وجود عدالة في التعامالت في وزارات السلطة الفلسطينية بغزة .دراسة زايد
ً
ً
( )1995والتي ترى بأن العاملين أكثر إحساسا بعدالة التعامالت ،ودراسة ) (Moorman, 1991والتي استنتجت بأن العمالة أكثر إحساسا بعدالة
التعامالت عن باقي أنواع العدالة التنظيمية.
ً
تختلف هذه الدراسة مع دراسة ( عطوي )2007 ،التي أظهرت انطباع سلبي نوعا لدى الكادر التدريس ي عينة الدراسة اتجاه بعد عدالة
التعامالت ،وتختلف مع دراسة( أبو ندا )2010 ،التي أظهرت عدم موافقة على وجود عدالة في التعامل في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة.
وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة
أضم( :يتسم حل الخالفات بين العاملين في املدرسة بالنزاهة) بمتوسط حسابي ( ، )3.94يليه في الترتيب الثاني (تناقشني إدارة املدرسة في النتائج عندما
ً
تتخذ أي قرار يتعلق بوظيفتي) بمتوسط حسابي ( .،)3.88ثم في الترتيب الثالث (تبدي إدارة املدرسة اهتماما بمصلحتي) بمتوسط حسابي ( .،)3.85وفي
الترتيب األخير جاء العامل (تحرص إدارة املدرسة على تسخير مواردها إلنجاز مهامي الوظيفية) بمتوسط حسابي ( )3.80وجميعها بدرجة موافقة
(كبيرة).
البعد الثاني :مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة
نظر املعلمين:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم
ً
التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم  ،ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ()15
التالي:
جدول( :)15املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى أثرسلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،مرتبة تنازليا
رقم العبارة
13

العبارات
يبادرقائد املدرسة ملساعدتي عندما أواجه أي مشكلة في العمل
يشجع قائد املدرسة روح التعاون بين املعلمين

23
يشجع قائد املدرسة روح املبادرة لدى املعلمين
20
يبدي قائد املدرسة اهتماما باألفكاراملتعلقة بتحسين األداء
16
يكسب قائد املدرسة تأييد املعلمين بفعل حسن التواصل معهم
18
يهتم قائد املدرسة بتقوية العالقات االجتماعية بين جميع
17
املعلمين
يمتلك قائد املدرسة مهارات فن الحوار واملناقشة واإلقناع
21
يحرص قائد املدرسة على مناقشة أفكاراملعلمين
19
يضع قائد املدرسة إسعاد العاملين ضمن أولوياته
22
لرفع مستوى الدافعية واإلنجاز ّ
لدي فإن قائد املدرسة يعتمد
14
وسائل التحفيزاملعنوي واملادي لتحقيق ذلك
يشعر جميع املعلمين بأن االمتيازات املمنوحة لهم من قائد
15
املدرسة مقنعة
املجموع الكلي للبعد الثاني  :أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين

املتوسط الحسابي
4.20

االنحراف املعياري
0.929

ترتيب العبارة
1

درجة املو افقة
كبيرة جدا

4.17
4.16
4.09
4.07
4.02

0.857
0.893
0.897
0.989
0.982

2
3
4
5
6

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.96
3.92
3.91
3.74

1.039
1.013
1.022
1.139

7
8
9
10

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.64

1.059

11

كبيرة

3.99

0.803

---

كبيرة

يتبين من جدول ( )15السابق أن مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة ) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد ( )3.99بانحراف معياري بلغت قيمته ()0.803
وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين ( )0.989 – 0.857وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات
املعلمين حول مدى توافر العوامل الدالة على مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم .
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بينما جاءت العوامل أرقام ( )22 ،21 ،19 ،15 ،14بانحرافات معيارية تراوحت قيمها بين ( )1.139 – 1.013وهي قيم مرتفعة مما يدل على
تباين استجابات املعلمين حول مدى توافر هذه العوامل.
ويفسر الباحث ذلك المتالك قادة املدارس بمحافظة أضم إلى املهارات القيادية التي جعلت من مدارسهم بيئة جاذبة ملعلميهم من خالل بث
روح التعاون والتنافس بين املعلمين ،والسعي بشكل متواصل لخلق جو مدرس ي يستطيع من خالله املعلم تحقيق أهدافه ،وكذلك العمل على مناقشة
املعلمين واستقبال آرائهم وحثهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين داخل املدرسة.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة باك ) (Pack, 2005والتي أظهرت ارتفاع ملحوظ ملساندة القادة للمرؤوسين في استطالع الستجابات
العاملين في مؤسسة رياضية في الواليات املتحدة األمريكية.
وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (الكالبي )2000،والتي أظهرت درجة موافقة متوسطة ملجال تشجيع الرئيس ملرؤوسيه ،دراسة (
العطوي )2010 ،التي أظهرت تقبل معتدل لدعم املرؤوسين ،دراسة ( عويضة )2008 ،التي أظهرت أن هناك نوع من االنسجام بدرجة متوسطة بين
القيادة واملرؤوسين في املنظمات األهلية .دراسة ( نوح )2013 ،والتي كشفت أن درجة املوافقة من وجهة نظر املبحوثين في مجال سلوك القادة ملساند
للمرؤوسين كانت متوسطة.
وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
ً
التعليم العام بمحافظة أضم( :يبادر قائد املدرسة ملساعدتي عندما أواجه أي مشكلة في العمل) بمتوسط حسابي ( )4.20بدرجة موافقة (كبيرة جدا)،
يليه في الترتيب الثاني (يشجع قائد املدرسة روح التعاون بين املعلمين) بمتوسط حسابي ( ،)4.17بدرجة موافقة (كبيرة) ،وجاءت باقي العوامل املحددة
بهذا البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين ( )3.64 – 4.16وجميعها بدرجات موافقة (كبيرة) .وفي الترتيب األخير جاء العامل (يشعر جميع املعلمين بأن
االمتيازات املمنوحة لهم من قائد املدرسة مقنعة) بمتوسط حسابي ( )3.64بدرجة موافقة (كبيرة).
البعد الثالث :مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر
املعلمين:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي
ً
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )16التالي:
جدول( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في
مدارس التعليم العام بمحافظة أضم  ،مرتبة تنازليا
العبارات
رقم العبارة
أشارك بقدر كبير في القرارات املرتبطة بتخصص ي
27
وواجباتي الوظيفية
تراعي إدارة املدرسة مصلحتي ذات العالقة بعملي
24
تمنح إدارة املدرسة املعلمين صالحيات تخولهم أن يؤدوا
25
أعمالهم بالطريقة األفضل التي يرونها
تمنح إدارة املدرسة املعلمين صالحية تحديد شكل ومالمح
26
العمل في املرحلة التالية
تحرص إدارة املدرسة على تبادل اآلراء مع املعلمين قبل أن
30
تتخذ أي قراريخص العمل
تفوض إدارة املدرسة جزءا من صالحياتها للعاملين معها
29
تهتم إدارة املدرسة بدو افع وحاجات املعلمين عندما يتخذ
28
القرارات اإلدارية
املجموع الكلي للبعد الثالث  :املشاركة في اتخاذ القرارات

املتوسط الحسابي
3.95

االنحراف املعياري
0.959

ترتيب العبارة
1

درجة املو افقة
كبيرة

3.94
3.94

0.888
0.986

2
3

كبيرة
كبيرة

3.86

0.974

4

كبيرة

3.78

1.061

5

كبيرة

3.77
3.76

1.027
1.026

6
7

كبيرة
كبيرة

3.86

0.815

---

كبيرة

يتبين من جدول( )16السابق أن مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة
أضم جاء بدرجة (كبيرة ) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد ( )3.86بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.815وتراوحت
قيم االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين ( )0.986 – 0.888وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول
مدى توافر العوامل الدالة على مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
ويعزو الباحث ذلك إلى فهم إدارات املدارس بالدور الحقيقي للمعلمين وأنهم شركاء نجاح للمؤسسة التعليمية ومن خالل مشاركتهم في
القرارات التي تخص املدرسهم يجعلهم حريصين على تحقيق أهداف املدرسة ،وكذلك حرص إدارات املدارس على منح املعلمين بعض الصالحيات التي
تصنع قادة داخل املدارس ،وتعمل على تبادل اآلراء واألفكار ومناقشتها.
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ً
ويتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة ) (Van Y Peregn. Et al., 1999والتي كشفت أن العاملين األكثر إدراكا بتوافر حرية املشاركة في
ً
صناعة القرارات هم األكثر إحساسا بااللتزام التنظيمي .دراسة ) (Collon, &Danis, 1999والتي خلصت نتائجها إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين
املشاركة في اتخاذ القرارات وااللتزام التنظيمي .دراسة ) (Varma. 1999والتي توصلت إلى أن املشاركة في اتخاذ القرارات تؤدي إلى زيادة االلتزام
التنظيمي.
ويختلف مع دراسة (نوح )2013 ،والتي كشفت نتائجها أن درجة املوافقة من وجهة نظر املبحوثين في مجال املشاركة فيا اتخاذ القرارات كانت
متوسطة
بينما جاءت العوامل أرقام ( )30 ،29 ،28بانحرافات معيارية تراوحت قيمها بين ( )1.061 – 1.026وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين
استجابات املعلمين حول مدى توافر هذه العوامل.
وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم( :أشارك بقدر كبير في القرارات املرتبطة بتخصص ي وواجباتي الوظيفية) بمتوسط حسابي ( ،)3.95يليه في الترتيب الثاني (تراعي
إدارة املدرسة مصلحتي ذات العالقة بعملي) بمتوسط حسابي ( ،)3.94وكالهما بدرجة موافقة (كبيرة) ،وجاءت باقي العوامل املحددة بهذا البعد
بمتوسطات حسابية تتراوح بين ( )3.76 – 3.94وجميعها بدرجات موافقة (كبيرة) .وفي الترتيب األخير جاء العامل (تهتم إدارة املدرسة بدوافع وحاجات
املعلمين عندما يتخذ القرارات اإلدارية) بمتوسط حسابي ( )3.76بدرجة موافقة (كبيرة).
بشكل عام الحظ الباحث أن نسبة مشاركة املعلمين في اتخاذ القرارات كبيرة ويعزو ذلك لرغبة قائدي املدارس في أن يشاركهم املرؤوسين في
اتخاذ القرارات إما لكثرة أعباءهم أو ألن بعض القادة ال يفضلون القيام باألعمال الروتينية اليومية التي ال تتضمن مسؤوليات ملرؤوسيهم.
تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( البلبيس ي )2012 ،التي أظهرت أن املنظمات الغير حكومية تحرص على تنمية القدرات اإلدارية والقيادية
لعامليها من خالل إشراكهم في اتخاذ القرارات واإلدارة .كما اتفقت مع دراسة ( نصار )2013 ،التي أظهرت أن درجة املوافقة على مستوى املشاركة في
اتخاذ القرارات لدى موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين جاءت عالية ،دراسة ( النبيه )2011 ،التي أظهرت أن هناك درجة موافقة متوسطة على
عملية املشاركة في اتخاذ القرار لدى العاملين في الشركات الصناعية األردنية.
واختلفت هذه الدراسة مع دراسة ( الشنطي )2006 ،التي أظهرت ميل القيادة اإلدارية في وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة إلى اتباع
أسلوب املركزية والعزوف عن تفويض الصالحيات واعتماد أسلوب الفردية .كما اختلفت مع دراسة ( بحر ،وأبو سويرج )2010 ،التي أظهرت أن اإلدارة
ال تحرص على إشراك املرؤوسين في اتخاذ القرارات.
البعد الرابع :مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة
نظر املعلمين:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم
ً
التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم  ،ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )17أن
مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة
نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد ( )4.01بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.656وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية ألغلب
العوامل املحددة بهذا البعد بين ( )0.960 – 0.837وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى توافر العوامل الدالة على
مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
جدول( :)17املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ،مرتبة تنازليا
رقم العبارة
35
38
39
33
32
31

العبارات
أعتزو أفتخرباملهنة التي أعمل بها
يساعدني االستقرارفي عملي على اإلبداع بشكل مستمر
تتسم مهنتي كمعلم بالتحدي
تعتزإدارة املدرسة بي عند تحقيقي إلنجازات مهمة
تقدر إدارة املدرسة مساهماتي عندما يتطلب الوضع ذلك
تراعي إدارة املدرسة التي أعمل بها أهدافي وقيمي
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املتوسط
الحسابي
4.48
4.37
4.23
4.22
4.11
4.00

االنحراف
املعياري
0.899
0.837
0.862
0.864
0.871
0.861

ترتيب
العبارة
1
2
3
4
5
6

درجة
املو افقة
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة
كبيرة
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أشعربأن إدارة املدرسة تساعدني على تحقيق ذاتي
34
توفرلي إدارة املدرسة فرص تنمية املهارات التي تساعدني إلنجاز العمل
40
يقدر املجتمع الجهود التي أبذلها والعمل الذي أقوم به داخل املدرسة
36
يقدر املجتمع الجهود التي أبذلها والعمل الذي أقوم به خارج املدرسة
37
املجموع الكلي للبعد الرابع  :أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين

3.89
3.80
3.55
3.46
4.01

حامد املالكي

0.960
1.054
1.204
1.178
0.656

7
8
9
10
---

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

ويعزو الباحث حصول هذا البعد على درجة كبيرة في التأثير كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم إلى
شعور املعلم بالرضا عن نفسه عند شغله وظيفة في سلك التعليم ملا ستحققه له من أمان وظيفي ومكانه مرموقة في املجتمع ،وشعوره بأهمية دوره في
تعليم وبناء جيل واعد من املبدعين والرواد.
تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة ) (Arshadi &Hayavi, 2013, P738والتي تشير إلى تأثير الدعم التنظيمي املدرك بشكل إيجابي على
تقدير الفرد لذاته .تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات مثل دراسة ( حرز هللا )2007 ،التي أشارت إلى درجة موافقة عالية ملجال تحقيق الذات لدى
معلمي املدارس الثانوية بغزة حيث يشعر املعلم بمكانته وأنه صاحب الفضل في تخريج الطالب وأنه شخص منتج في املجتمع ،دراسة العفيفي ()1999
حيث حصل بعد تحقيق الذات على أعلى درجة من الرضا لدى العاملين .دراسة (نصار )2013 ،التي بلغت درجة املوافقة فيها على إتاحة الفرصة
لتحقيق الذات لدى موظفي وكالة غوث  %75أي بدرجة جيدة.
وتختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة ( املغربي )2003 ،التي أشرات نتائجها أن دعم وتأكيد الذات لدى العاملين ال يؤثر على إدراك الدعم التنظيمي.
بينما جاءت العوامل أرقام ( )40 ،37 ،36بانحرافات معيارية تراوحت قيمها بين ( )1.204 – 1.054وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين
استجابات املعلمين حول مدى توافر هذه العوامل.
وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم( :أعتز وأفتخر باملهنة التي أعمل بها) بمتوسط حسابي ( ، )4.48يليه في الترتيب الثاني (يساعدني االستقرار في عملي على
ً
اإلبداع بشكل مستمر) بمتوسط حسابي ( ،)4.37وكالهما بدرجة موافقة (كبيرة جدا) ،وجاءت باقي العوامل املحددة بهذا البعد بمتوسطات حسابية
ً
تتراوح بين ( )3.46 – 4.23بدرجات موافقة (كبيرة جدا ،وكبيرة ) .وفي الترتيب األخير جاء العامل (يقدر املجتمع الجهود التي أبذلها والعمل الذي أقوم به
خارج املدرسة) بمتوسط حسابي ( )3.46بدرجة موافقة (كبيرة).
إجابة السؤال الثاني " :ما مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظرهم؟".
ولإلجابة على هذا السؤال ،فقد تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور الثاني من االستبانة (مستوى االلتزام
ً
التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) والتي حددها الباحث في ثالثة أبعاد ،ومن ثم ترتيب هذه األبعاد تنازليا حسب املتوسط
الحسابي لكل بعد ،ويبين ذلك الجدول ( )18التالي :
جدول( :)18املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألبعاد استبانة (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) ،مرتبة تنازليا
البعد

رقم البعد
االلتزام العاطفي
1
االلتزام املعياري
3
االلتزام االستمراري
2
املجموع الكلي (مستوى االلتزام التنظيمي لدى مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم)

املتوسط الحسابي
3.87
3.70
3.55
3.72

االنحراف املعياري
0.855
0.865
0.892
0.797

ترتيب البعد
1
2
3
---

درجة املو افقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتبين من جدول ( )18السابق أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظرهم
 ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للمجموع الكلي ملستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ( ،)3.72بانحراف
معياري قدره ( )0.797وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية لألبعاد الثالث التي يتكون منها املحور بين ( )0.892 – 0.855وهي قيم منخفضة مما يدل على
تجانس استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى االلتزام التنظيمي لديهم.
ويفسر الباحث حصول مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم على درجة (كبيرة) من وجهة نظرهم ألن
املعلمين يعتبرون أنفسهم أعضاء فاعلين في مدارسهم ،ويؤمنون بأن انتماءهم ملدارسهم فيه خدمة عظيمة ألبناء وطنهم ،وكذلك لديهم استعداد لبذل
كل ما في وسعهم من أجل النهوض بعملهم ،واالرتقاء به ،وكذلك فخرهم بما يقدون من أعمال ومساعدات لطالبهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه،
وكذلك إدراك املعلمين ألهمية االلتزام باألنظمة والتعليمات وأداء الواجبات ،وتطابق القيم التي يتمثلها املعلمين مع قيم املدرسة ،والسعي نحو الحصول
على مرتبة وظيفية متميزة في املدرسة وتحقيق الطموح.
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الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام مبحافظة أضم

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة مع دراسة (حنونة )2006 ،والتي توصلت إلى وجود مستوى عال من االلتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة .دراسة (هياجنة ،وآخرون )2015 ،والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام التنظيمي كان بدرجة كبيرة لدى العاملين في شركة
كهرباء محافظة إربد .دراسة (قناديلي ،وقاروت )2015 ،والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمات في صفوف املرحلة املتوسطة
بمدينة مكة املكرمة كانت بمجملها كبيرة .دراسة ( الغامدي )2009 ،والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام التنظيمي بدرجة (مرتفع) لدى املعلمين
باملدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة .دراسة ( غالي )2015 ،التي أظهرت أن مستوى االلتزام التنظيمي السائد في الجامعات محل الدراسة من
ً
وجهة نظر املبحوثين كان مرتفعا .تتفق مع دراسة مرزوق التي أظهرت أن هناك مستوى عال من االلتزام التنظيمي .دراسة ( الزهراني1435 ،هـ) وتشير
ً
نتائجها إلى أن درجة االلتزام التنظيمي ملعلمات دور رياض األطفال األهلية بمدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمات جاء بدرجة عالية جدا .دراسة (
ً
النويقة )2013 ،التي أظهرت ارتفاعا في مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بجامعة الطائف.
بينما تختلف مع نتيجة دراسة ( مرزوق )2016 ،والتي أظهرت نتائجها أن العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها يدركون درجة متوسطة من االلتزام
التنظيمي .دراسة ( خضير وآخرون )1996 ،التي أشارت إلى أن درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة بغداد جاء بدرجة
منخفضة .دراسة ( الجندي )2003 ،والتي أظهرت أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى عينة الدراسة بصورة عامة جاء بدرجة منخفضة .دراسة ( الخشالي
 )2003،والتي كشفت عن مستوى االلتزام التنظيمي بشكل عام لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية والذي جاء بدرجة متوسطة .دراسة (
ً
أبو راض ي )2013،التي كشفت نتائجها أن مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس الخاصة ومعلماتها في محافظة ّ
عمان من وجهة نظرهم كان متوسطا.
دراسة ( العوض ي )2012 ،التي أظهرت نتائجها أن درجة االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم كانت متوسطة.
كما يتبين من الجدول السابق أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (االلتزام العاطفي) جاء
في الترتيب األول بمتوسط حسابي ( ،)3.87يليه في الترتيب الثاني مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام املعياري) بمتوسط حسابي ( ،)3.70ثم في
الترتيب الثالث جاء مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام االستمراري) بمتوسط حسابي ( ،)3.55وجميعها بدرجة (كبيرة).
وملزيد من التفصيل ،قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم بكل بعد على حدة من أبعاد املحور الثاني من االستبانة كما تبينه نتائج الجداول التالية:
البعد األول :مستوى (االلتزام العاطفي) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى (االلتزام العاطفي)
ً
كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم ،ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )19التالي :
جدول( :)19املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى (االلتزام العاطفي) كأحد
أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم ،مرتبة تنازليا
رقم العبارة

العبارات

أشعرأنني فرد من أفراد العائلة في هذه املدرسة
44
تعني لي مدرستي الكثيربشكل شخص ي
46
أستمتع بالحديث عن املدرسة التي أعمل بها مع اآلخرين
41
أشعرأن هناك ارتباطا نفسيا بيني وبين املدرسة
45
أشعرحقا أن مشاكل املدرسة هي مشاكلي أنا شخصيا
42
أشعرأن عملي باملدرسة ينبع من ارتباطي بها عاطفيا
48
تهتم إدارة املدرسة بحاجاتي الشخصية التي أفصح عنها
47
أشعرأنه من الصعب ّ
علي أن أرتبط بمدرسة آخرى غيرمدرستي
43
املجموع الكلي للبعد األول  :االلتزام العاطفي

املتوسط
الحسابي
4.05
4.04
4.01
3.98
3.88
3.86
3.68
3.51
3.87

االنحراف
املعياري
0.950
1.029
0.977
1.010
1.054
1.022
1.050
1.220
0.855

ترتيب العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
---

درجة
املو افقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتبين من جدول ( )19السابق أن مستوى (االلتزام العاطفي) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
جاء بدرجة (كبيرة ) من وجهة نظرهم ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد ( )3.87بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.855وتراوحت قيم
االنحرافات املعيارية ألغلب السلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بين ( )1.220 – 1.010وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين
حول مدى ممارستهم لسلوكات االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام العاطفي)  ،بينما جاءت السلوكات أرقام ( )44 ،41بانحرافات معيارية (– 0.977
 )0.950على الترتيب ،وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين على ممارستهم لتلك السلوكات.
يمكن تفسير حصول مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (االلتزام العاطفي) على الترتيب
األول بدرجة (كبيرة) من وجهة نظرهم ويعزو ذلك الباحث إلى حب املعلمين ملدارسهم واستعدادهم لبذل املزيد من الجهد مقابل تحقيق مدارسهم
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الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام مبحافظة أضم

نجاحات أكبر ،باإلضافة إلى تجانس امليول والتوجهات لدى املعلمين في مدارس مكتب التعليم بمحافظة أضم ،ويشعرون بالفخر واالعتزاز والثقة تجاه
مدارسهم ،وأن لهذه املدارس مكانة عالية في أنفسهم.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( هياجنة وآخرون )2015 ،التي تشير إلى مستوى عال من االلتزام العاطفي لدى العاملين في شركة
كهرباء محافظة إربد .دراسة ( النويقة )2013،التي أظهرت أن هناك مستوى عال من االلتزام العاطفي لدى العاملين بجامعة الطائف .وجاء في الترتيب
األول من السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام العاطفي) لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:
(أشعر أنني فرد من أفراد العائلة في هذه املدرسة) بمتوسط حسابي ( ،)4.05يليه في الترتيب الثاني (تعني لي مدرستي الكثير بشكل شخص ي) بمتوسط
حسابي ( ،)4.04وكالهما بدرجة موافقة (كبيرة) ،وجاءت باقي السلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين ()3.51 – 4.01
وجميعها بدرجة موافقة (كبيرة) .وفي الترتيب األخير جاء السلوك (أشعر أنه من الصعب ّ
علي أن أرتبط بمدرسة آخرى غير مدرستي) بمتوسط حسابي
( )3.51بدرجة موافقة (كبيرة).
البعد الثاني :مستوى (االلتزام االستمراري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى (االلتزام االستمراري) كأحد
ً
أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم  ،ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )20التالي :
جدول( :)20املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى (االلتزام االستمراري) كأحد
أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم  ،مرتبة تنازليا
رقم العبارة

العبارات

يعكس عملي في املدرسة ضرورة حاجتي للعمل أكثرمن رغبتي فيه
54
يصعب ّ
علي ترك املدرسة التي أعمل بها حاليا
53
يصعب علي ترك هذه املدرسة حتى لو رغبت في ذلك
49
يصعب علي أن أحصل على وظيفة شاغرة بمكان آخرلندرة الوظائف
52
يسبب لي تركي العمل باملدرسة إرباكا شديدا
50
قراري
بترك املدرسة التي أعمل بها الكثير
يكلفني
51
املجموع الكلي للبعد الثاني  :االلتزام االستمراري

املتوسط
الحسابي
3.61
3.60
3.59
3.58
3.51
3.38
3.55

االنحراف
املعياري
1.124
1.218
1.293
1.276
1.274
1.237
0.892

ترتيب
العبارة
1
2
3
4
5
6
---

درجة
املو افقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة

يتبين من جدول ( )20السابق أن مستوى (االلتزام االستمراري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة
أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظرهم ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد ( )3.55بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.892وتراوحت قيم
االنحرافات املعيارية للسلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بين ( )1.293 – 1.124وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول
مدى ممارستهم لسلوكات االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام االستمراري).
أما حصول مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (االلتزام االستمراري) على الترتيب األخير
بدرجة (كبيرة) يعزى ذلك إلى أن املعلمين يضعون في اعتبارهم املكاسب اآلنية واملستقبلية التي قد تعود عليهم في حال استمرارهم بالعمل ويجدون
صعوبة في ترك العمل .وأن وزارة التعليم تقدم لهم مستوى مالئم من االستقرار واألمن الوظيفي
وتتفق هذه النتائج مع دراسة ( النويقة )2013 ،التي أظهرت أن هناك مستوى عال من االلتزام االستمراري لدى العاملين بجامعة الطائف.
وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( هياجنة وآخرون )2015 ،والتي تشير إلى مستوى عال من االلتزام االستمراري .دراسة ( الخشالي،
ً
 )2003والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام االستمراري كان منخفضا.
وجاء في الترتيب األول من السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام االستمراري) لدى معلمي مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم( :يعكس عملي في املدرسة ضرورة حاجتي للعمل أكثر من رغبتي فيه) بمتوسط حسابي ( ،)3.61يليه في الترتيب الثاني
ً
(يصعب ّ
علي ترك املدرسة التي أعمل بها حاليا) بمتوسط حسابي ( ،)3.60وكالهما بدرجة موافقة (كبيرة) ،وجاءت باقي السلوكات واملمارسات املحددة
بهذا البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين ( )3.38 – 3.59بدرجات موافقة (كبيرة ،ومتوسطة) .وفي الترتيب األخير جاء السلوك( :يكلفني قراري بترك
املدرسة التي أعمل بها الكثير) بمتوسط حسابي ( )3.38بدرجة موافقة (متوسطة).
البعد الثالث :مستوى (االلتزام املعياري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى (االلتزام املعياري)
ً
كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم  ،ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )21أن مستوى (االلتزام
املعياري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظرهم ،حيث جاء املتوسط
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الحسابي العام للبعد ( )3.70بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.865وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية للسلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بين
( )1.326 – 1.008وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول مدى ممارستهم لسلوكات االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام املعياري).
جدول( :)21املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى (االلتزام املعياري) كأحد أبعاد
االلتزام التنظيمي لديهم  ،مرتبة تنازليا
العبارات
رقم العبارة
تستحق املدرسة التي أعمل بها إخالص ي لها
61
يشجعني التزامي األخالقي نحو املدرسة باالستمرارللعمل بها
57
أحس أنه من واجبي إظهاروالئي الدائم للمدرسة التي أعمل بها
55
تدفعني أخالقياتي أال أترك املدرسة
62
أقدر األشخاص الذين يقضون معظم حياتهم الوظيفية داخل مكان
60
عمل واحد
ألتزم بضرورة الوالء املستمرلوظيفة واحدة
59
أمتنع عن ترك عملي باملدرسة حتى لو اتيحت لي فرصة العمل بمكان
58
آخر
أعتقد أن التنقل املتكرر من مكان عمل إلى آخرهو سلوك غيرالئق
56
املجموع الكلي للبعد الثالث  :االلتزام املعياري

املتوسط الحسابي
4.22
4.03
4.01
3.79
3.61

االنحراف املعياري
1.014
1.008
1.067
1.234
1.212

ترتيب العبارة
1
2
3
4
5

درجة املو افقة
كبيرة جدا
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.55
3.27

1.256
1.321

6
7

كبيرة
متوسطة

3.11
3.70

1.326
0.865

8
---

متوسطة
كبيرة

ويعزو الباحث حصول مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (االلتزام املعياري) على الترتيب
ً
الثاني بدرجة (كبيرة) إلى اإلحساس األدبي لدى املعلمين بالبقاء في مدارسهم ،كما أنه قد يكون نباعا من قناعات داخلية لدى املعلمين وليس بسبب
ضغوط اآلخرين ،وقد يعود إلى الخلفية األخالقية التي يتمتع بها معظم املعلمين العاملين في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم والذي يلزمهم
لالستمرار في عملهم ،وعدم تركه من أجل تحقيق أهداف مادية أو شخصية.
وتتفق مع نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( النويقة )2013 ،التي أظهرت أن هناك مستوى عال من االلتزام املعياري لدى العاملين بجامعة
الطائف.
وتختلف مع دراسة ( هياجنة وآخرون )2015 ،والتي أظهرت وجود مستوى متوسط من االلتزام املعياري لدى العاملين في شركة كهرباء إربد.
وجاء في الترتيب األول من السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام املعياري) لدى معلمي مدارس التعليم
ً
العام بمحافظة أضم( :تستحق املدرسة التي أعمل بها إخالص ي لها) بمتوسط حسابي ( )4.22بدرجة موافقة (كبيرة جدا) ،يليه في الترتيب الثاني
(يشجعني التزامي األخالقي نحو املدرسة باالستمرار للعمل بها) بمتوسط حسابي ( ،)4.03بدرجة موافقة (كبيرة) ،وجاءت باقي السلوكات واملمارسات
املحددة بهذا البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين ( )3.11 – 4.01بدرجات موافقة (كبيرة ،ومتوسطة) .وفي الترتيب األخير جاء السلوك( :أعتقد أن
التنقل املتكرر من مكان عمل إلى آخر هو سلوك غير الئق) بمتوسط حسابي ( )3.11بدرجة موافقة (متوسطة).
إجابة السؤال الثالث " :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستوى الدعم التنظيمي كما يدركه املعلمون بمدارس التعليم العام
بمحافظة أضم بسلوك االلتزام التنظيمي لديهم ؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمين على املحور األول
(مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم) و املحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم) وجاءت النتائج كالتالي:
جدول ( :)22نتائج اختباربيرسون للعالقة بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لدى
املعلمين
املتغيرات
مستوى الدعم التنظيمي املدرك

املتوسط الحسابي
3.92

االنحراف املعياري
0.668

مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين

3.72

0.797

معامل ارتباط بيرسون
0.71

مستوى الداللة
**0.000

** دال إحصائيا عند ()0.01

يتضح من الجدول ( )22السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة
ً
أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين (ر=  )0.71وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة  . 0.01مما يدل على وجود عالقة ارتباطية (طردية)
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عالية القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى
االلتزام التنظيمي لدى املعلمين.
ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام املدارس بجميع أبعاد الدعم التنظيمي والتي من خاللها تحقق التزام عال لدى املعلمين ،فعندما تتحقق
العدالة التنظيمية بجميع أبعادها داخل املؤسسات التعليمية ،وعندما يتم مشاركة املعلمين في جميع القرارات املؤثرة داخل املدارس وعندما يمتلك
قادة املدارس املهارات واإلمكانيات التي تؤهلهم ليكون قادة داعمين ومؤثرين في سير العملية التعليمية داخل مدارسهم  ،وعندما يشعر املعلم باهتمام
املدرسة بمشاكله وحاجاته وسعيها الدؤوب لتذليل جميع العقبات والصعاب ويحصل على التقدير والدعم املناسبين فإنه سيدرك أن املدرسة تقدم له
الدعم التنظيمي الذي يؤدي إلى تحقيق االلتزام التنظيمي.
ويتفق مع هذه النتيجة دراسة ) (Eisenberger, et al., 2001التي استنتجت وجود ارتباط إيجابي بين إدراك العامل للدعم التنظيمي
وشعوره بااللتزام التنظيمي والذي يساهم في تحقيق فعالية املنظمة .دراسة ( املغربي )2003 ،أنه توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إدراك
األفراد للدعم التنظيمي وبين االلتزام التنظيمي لألفراد العاملين ،ودراسة ) (Dawnay, et al., 2001أوضحت بأن الدعم التنظيمي يولد االلتزام
ً
التنظيمي ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) (Shore &Wayne, 1993التي استنتجت أن االلتزام التنظيمي يرتبط إيجابيا مع إدراك األفراد للدعم
ً
التنظيمي .من أهم نتائج دراسة ) (Colakoglu, 2010أن الدعم التنظيمي يؤثر إيجابيا على االلتزام التنظيمي .دراسة يحيى ) (Yahya, 2012والتي
كشفت نتائجها أن الدعم التنظيمي يؤثر بشكل كبير على االلتزام التنظيمي .دراسة كوري ،ودوليري ) (Currie &Dollery, 2006والتي أظهرت نتائجها
أن االلتزام التنظيمي يتأثر وبشكل إيجابي بالدعم التنظيمي املدرك .دراسة ليو ) (Liu, 2009والتي توصلت إلى أن الدعم التنظيمي قد أظهر قوة تأثير
كبيرة في االلتزام التنظيمي ،و(البوريني )2011 ،التي استنتجت أن هناك عالقة كبيرة بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام التنظيمي .دراسة
) (Moorman, et al., 1998والتي كشفت نتائجها بأن الدعم التنظيمي يؤثر على االلتزام التنظيمي .دراسة ) (Tansky &Cohen, 2001والتي أكدت
ً
على أن إدراك املوظف للدعم التنظيمي يرتبط إيجابيا بااللتزام التنظيمي .دراسة ) (Knippenberg and Sleebo, 2006التي أكدت نتائجها أن االلتزام
ً
ً
التنظيمي مرتبط ارتباطا وثيقا مع الدعم التنظيمي .دراسة ( العبيدي ) 2012 ،التي أظهرت نتائجها أن هناك تأثير للعدالة التنظيمية في املنظمة تؤدي
ً ً
دورا مهما في زيادة االلتزام التنظيمي لدى العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات استجابات املعلمين من أفراد عينة الدراسة على األبعاد الداخلية لكل من املحور األول
(مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين) و املحور الثاني (مستوى االلتزام التنظيمي لدى
معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)  ،ويوضح الجدول التالي تلك النتائج :
جدول ( :)23مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وأبعاد االلتزام التنظيمي لدى
املعلمين
البعد

البعد األول
االلتزام العاطفي

البعد الثاني
االلتزام االستمراري

البعد الثالث
االلتزام املعياري

املجموع الكلي للمحور الثاني
االلتزام التنظيمي لدى املعلمين

البعد األول :العدالة التنظيمية

**0.67

**0.51

**0.55

**0.63

البعد الثاني :أثرسلوك القادة ملساندة املرؤوسين

**0.70

**0.55

**0.53

**0.65

البعد الثالث :املشاركة في اتخاذ القرارات

**0.69

**0.55

**0.55

**0.65

البعد الرابع :أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين

**0.69

**0.52

**0.62

**0.67

املجموع الكلي للمحور األول (مستوى الدعم التنظيمي
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم)

**0.75

**0.58

**0.61

**0.71

** دال إحصائيا عند ()0.01

يتضح من الجدول ( )23السابق ما يلي:
 .1جاء معامل ارتباط البعد األول (االلتزام العاطفي) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم باملجموع الكلي
ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين بقيمة ( )0.75وهو يمثل ارتباط طردي عالي
ً
القيمة ودال إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01كما جاءت معامالت ارتباط هذا البعد بكل من أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم (العدالة التنظيمية  ،أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين  ،املشاركة في اتخاذ القرارات ،أثر دعم وتأكيد الذات لدى
ً
املعلمين) بقيم ( )0.69 – 0.69 – 0.70 – 0.67على الترتيب ،وهي تمثل ارتباطات طردية عالية القيمة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.01
وتتفق مع دراسة ) (Limpanitgul, 2014, P105وا لتي أجراها على عينة من العاملين بشركة الطيران األمريكية والتايلندية واتضح من خاللها أن
ارتفاع مستوى الدعم التنظيمي يزيد من مستوى االلتزام الوجداني وااللتزام املعياري .دراسة ) (Liu, 2007بأن الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام
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التنظيمي مترابطان بدرجة كبيرة .دراسة ) (Aube, Rousseau &Morin, 2007والتي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين الدعم التنظيمي املدرك
وااللتزام العاطفي .دراسة ) (Ucar, 2010من نتائجها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام العاطفي دراسة (ريان
 )2000،والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباط موجبة بين إدراك العاملين للدعم التنظيمي وااللتزام الوجداني .دراسة (Eisenberger, et al.,
) 1990والتي توصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين إدراك الفرد للدعم التنظيمي وااللتزام العاطفي.
 .2جاء معامل ارتباط البعد الثاني (االلتزام االستمراري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم باملجموع
الكلي ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين بقيمة ( )0.58وهو يمثل ارتباط طردي
ً
متوسط القيمة ودال إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01كما جاءت معامالت ارتباط هذا البعد بكل من أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك
في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم (العدالة التنظيمية  ،أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين  ،املشاركة في اتخاذ القرارات ،أثر دعم وتأكيد
ً
إحصائيا عند مستوى
الذات لدى املعلمين) بقيم ( )0.52 – 0.55 – 0.55 – 0.51على الترتيب ،وهي تمثل ارتباطات طردية متوسطة القيمة ودالة
داللة (.)0.01
وتتفق مع دراسة ) (Limpanitgul, 2014, P105والتي كشفت نتائجها عدم وجود تأثير يذكر للدعم التنظيمي على مستوى االلتزام االستمراري.
دراسة ) (Ucar, 2010وجود عالقة سلبية بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام االستمراري.
 .3جاء معامل ارتباط البعد الثالث (االلتزام املعياري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم باملجموع الكلي
ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين بقيمة ( )0.61وهو يمثل ارتباط طردي متوسط
ً
القيمة ودال إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01كما جاءت معامالت ارتباط هذا البعد بكل من أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم (العدالة التنظيمية  ،أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين  ،املشاركة في اتخاذ القرارات ،أثر دعم وتأكيد الذات لدى
ً
املعلمين) بقيم ( )0.62 – 0.55 – 0.53 – 0.55على الترتيب ،وهي تمثل ارتباطات طردية متوسطة القيمة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة
(.)0.01
وتتفق مع هذه النتائج كل من دراسة ) (Erat, Erdil, Eitaoci. 2012الت ي استنتجت أن الدعم التنظيمي له تأثير إيجابي على (االلتزام العاطفي –
االلتزام املعياري) وليس له تأثير على (االلتزام املعياري) .دراسة ) (Ucar, 2010من نتائجها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم التنظيمي
املدرك وااللتزام املعياري .دراسة ) (Aube, Rousseau &Morin, 2007والتي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام
املعياري.
أوضحت دراسة ( )Collon &Davis, 1999أن هناك عالقة بين النطاق الذي تمارس فيه املعرفة ،املعلومات ،القوة ودرجة التزام العاملين
نحو املنظمة التي يعملون بها .دراسة ) (Varma, 1999توصلت إلى أن تفويض األعمال وتحسين عمليات اإلتصال واملشاركة في اتخاذ القرارات
تؤدي إلى زيادة االلتزام التنظيمي .دراسة ( ريان  )2000 ،توصلت إلى تأثير املتغيرات املوقفية ممثلة في العدالة اإلجرائية ،العدالة التوزيعية ،درجة
االستقالل في العمل ،املشاركة في اتخاذ القرارات على إدراك الفرد للدعم التنظيمي .دراسة ) (Ensher, et al., 2001أن انخفاض العدالة
التنظيمية هي املسؤولة عن انخفاض درجات االلتزام التنظيمي .دراسة (محمد )2003 ،يوجد تأثير معنوي للعدالة التنظيمية على األنواع املختلفة
لاللتزام التنظيمي.
إجابة السؤال الرابع " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
ُ
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف متغيرات الدراسة (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)؟"
فيما يلي عرض لنتائج االختبارات االحصائية املستخدمة لإلجابة على هذا السؤال:
 .1الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم
والتي تعزى الختالف املؤهل العلمي :
تم استخدام االختبار الالمعلمي (مان ويتني) للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف املؤهل العلمي  ،ويوضح نتائجه الجدول ( )15-4الذي
يبين ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير املؤهل العلمي  ،حيث جاءت قيمة (مان ويتني) للمجموع الكلي
ً
ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ( )2712وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم في كل من األبعاد (العدالة التنظيمية  ،أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين  ،املشاركة في
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اتخاذ القرارات ،أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين) تعزى الختالف متغير املؤهل العلمي  ،حيث تراوحت قيم (مان ويتني) ملستوى الدعم
ً
التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بتلك األبعاد بين ( )3100.5 – 2567وهي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة
(.)0.05
جدول( :)24نتائج اختبار(مان ويتني) للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف املؤهل العلمي
املتغيرات
البعد األول  :العدالة التنظيمية

قيمة مان ويتني U

مستوى الداللة
0.163
0.150

البعد الثاني  :أثرسلوك القادة ملساندة املرؤوسين

املؤهل العلمي
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس

العدد
260
24
260

متوسط الرتب
144.56
120.17
144.63

مجموع الرتب
37586
2884
37603

2567

البعد الثالث  :املشاركة في اتخاذ القرارات

دراسات عليا
بكالوريوس

24
260

119.46
143.90

2867
37414.5

2755

0.343

دراسات عليا

24

127.31

3055.5

بكالوريوس

260

142.58

37069.5

3100.5

0.960

دراسات عليا

24

141.69

3400.5

بكالوريوس
دراسات عليا

260
24

144.07
125.50

37458
3012

2712

0.289

البعد الرابع  :أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين
املجموع الكلي (مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم)

2584

ويعتقد الباحث أن سبب عدم االختالف بالنسبة إلدراك الدعم التنظيمي لحاملي شهادة البكالوريوس أو الحاصلين على شهادات عليا نتيجة
ألنهم يشتركون في عمل واحد ومهامهم واحدة وليس هناك اختالف في درجة الدعم التنظيمي الذي يقدم في مدارس التعليم العام.
ويتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة ( ريان )2000 ،والتي أظهرت أن متغيرات الخصائص الشخصية لم تسجل أي تأثير جوهري على إدراك األفراد
للدعم التنظيمي.
وهذا يختلف مع دراسة ( عبده )2015 ،التي استنتجت أنه يوجد فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية في درجة الدعم التنظيمي في
الجامعات ناتجة عن اختالف متغير الرتبة ،ولعل هذه الدراسة اختلفت ألن بيئة العمل تختلف بين التعليم العام والتعليم العالي املتمثل في الجامعات
حيث أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لهم رتبة علمية ويوجه الدعم بحسب مستوى الرتبة العلمية ولكن في التعليم العام يختلف الحال وذلك
بسبب عدم التمييز بين حاملي شهادات البكالوريوس وحاملي الشهادات العليا (ماجستير ،دكتوراه) ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الدعم
ً
التنظيمي في الجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغير الرتبة األكاديمية
 .2الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم
والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة  ،ويوضح نتائجه الجدول
(.)24
يتبين من جدول( )25ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة ،حيث جاءت قيمة(ف) للمجموع الكلي ملستوى
ً
الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ( )0.121وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم في كل من األبعاد (العدالة التنظيمية ،أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ،املشاركة في
اتخاذ القرارات ،أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين) تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة ،حيث تراوحت قيم (ف) ملستوى الدعم التنظيمي
ً
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بتلك األبعاد بين ( )0.424 – 0.027وهي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
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جدول( :)25نتائج اختبارتحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة
املتغيرات

مصادر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

ف

الداللة اإلحصائية

البعد األول  :العدالة التنظيمية

بين املجموعات

0.39

2

0.19

0.424

0.655

داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات

128.85
129.24
0.03

281
283
2

0.46

داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

182.59
182.62
0.55
187.43
187.98
0.21
121.60
121.81
0.11
126.10
126.21

281
283
2
281
283
2
281
283
2
281
283

البعد الثاني  :أثرسلوك القادة
ملساندة املرؤوسين
البعد الثالث  :املشاركة في اتخاذ
القرارات
البعد الرابع  :أثر دعم وتأكيد الذات
لدى املعلمين
املجموع الكلي (مستوى الدعم
التنظيمي املدرك في مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم)

0.02

0.027

0.973

0.65
0.27
0.67

0.411

0.663

0.10
0.43

0.240

0.787

0.05
0.45

0.121

0.886

وهذا يتفق مع دراسة ( عبده )2015 ،التي أوضحت بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الدعم التنظيمي في الجامعات األردنية
ً
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغير سنوات الخبرة.
إجابة السؤال الخامس " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
ُ
تقديرهم ملستوى التزامهم التنظيمي والتي تعزى الختالف متغيرات الدراسة (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)؟".
فيما يلي عرض لنتائج االختبارات االحصائية املستخدمة لإلجابة على هذا السؤال:
 .1الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى
الختالف املؤهل العلمي :
تم استخدام االختبار الالمعلمي (مان ويتني) للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف املؤهل العلمي  ،ويوضح نتائجه الجدول ( )26التالي.:
جدول ( :)26نتائج اختبار(مان ويتني) للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف املؤهل العلمي
املتغيرات
البعد األول  :االلتزام العاطفي
البعد الثاني  :االلتزام االستمراري
البعد الثالث  :االلتزام املعياري
املجموع الكلي (مستوى االلتزام
التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم
العام بمحافظة أضم)

ت
2996.5

مستوى الداللة
0.748

3015

0.785

املؤهل العلمي
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس

العدد
260
24
260

املتوسط الحسابي
142.03
147.65
142.10

االنحراف املعياري
36926.5
3543.5
36945

دراسات عليا

24

146.88

3525

بكالوريوس

260

143.42

37290

2880

دراسات عليا
بكالوريوس

24
260

132.50
142.68

3180
37096.5

3073.5

دراسات عليا

24

140.56

3373.5

0.532
0.904

يتبين من جدول ( )26السابق ما يلي:




ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الختالف املؤهل العلمي  ،حيث جاءت قيمة (مان ويتني) للمجموع الكلي ملستوى االلتزام التنظيمي
ً
لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ( )3073.5وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد (االلتزام العاطفي – االلتزام االستمراري  -االلتزام املعياري) تعزى إلى املؤهل العلمي،
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حيث تراوحت قيم (مان ويتني) ملستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بتلك األبعاد بين ( )3015 – 2880وهي
ً
قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن املؤهل العلمي له تأثير على مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين ،ولكنه ليس إلى درجة كبيرة قد تؤثر في
االلتزام التنظيمي لدى املعلمين ،ففي ظل توفر التقنيات الحديثة يستطيع املعلمين الحاصلين على البكالوريوس اكتساب مهارات وتقنيات جديدة ترفع
ً
من مستوى التزامهم التنظيمي .وقد يرجع ذلك أيضا إلى تشابه الوظيفة واملهام واألعمال املطلوبة من املعلم بغض النظر عن املؤهل العلمي ،فمعظم
املؤشرات الدالة على االلتزام التنظيمي كما جاء بأدبيات املوضوع تتعلق بالوصف الوظيفي والوالء املنهي دون االعتبار للمؤهل العلمي.
تتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة ( العنزي )2009 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات االلتزام التنظيمي
تعزى ملتغير املؤهل العلمي .دراسة ( هياجنة وآخرون )2015 ،والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات عينة من العاملين في
شركة كهرباء إربد على االلتزام التنظيمي تعزى ملتغير (املستوى العلمي ) .دراسة ( قانديلي ،وقاروت )2015 ،والتي بينت نتائجها بأنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية حول درجة االلتزام التنظيمي ملعلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة تعزى ملتغير (املؤهل العلمي) .دراسة ( الغامدي
 )2009،التي أظهرت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي
املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة من وجهة نظرهم تعزى ملتغير نوع املؤهل.
ً
ً
تختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة ) (Mathieu &Zajac, 1990التي أظهرت أن املستوى التعليمي يؤثر تأثيرا عكسيا على االلتزام
التنظيمي حيث كلما زاد املستوى العلمي للفرد كلما قل تواجده في منظمة واحدة أو تمسكه بمنصب واحد .دراسة ( حنونة ،)2006 ،دراسة ( أبو
ندا.)2007 ،
 .2الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى
الختالف سنوات الخبرة :
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة  ،ويتبين من جدول ( )27ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الختالف سنوات الخبرة ،حيث جاءت قيمة (ف) للمجموع الكلي ملستوى االلتزام التنظيمي لدى
ً
معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ( )0.752وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد (االلتزام العاطفي – االلتزام االستمراري  -االلتزام املعياري) تعزى إلى سنوات الخبرة،
حيث تراوحت قيم (ف) ملستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بتلك األبعاد بين ( )1.022 – 0.374وهي قيم
ً
غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
جدول ( :)27نتائج اختبارتحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة
املتغيرات
البعد األول  :االلتزام العاطفي

البعد الثاني  :االلتزام االستمراري

البعد الثالث  :االلتزام املعياري

املجموع الكلي (مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم)

مصادرالتباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

مجموع املربعات
1.50
205.61
207.11
1.20
224.04
225.24
0.56
211.32
211.88
0.96
179.01
179.96

درجات الحرية
2
281
283
2
281
283
2
281
283
2
281
283

متوسط املربعات
0.75
0.73

ف
1.022

الداللة اإلحصائية
0.361

0.60
0.80

0.750

0.473

0.28
0.75

0.374

0.688

0.48
0.64

0.752

0.472

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن سنوات الخبرة ليس لها أي تأثير في االلتزام التنظيمي إلى أن املعلم حتى لو كانت فترة خدمته في التعليم كبيرة
قد يتأثر التزامه التنظيمي تجاه املدرسة التي يعمل بها عندما ال يكون هناك وضوح في أهداف املدرسة ،أو عدم شعوره باملكانة والرضا عن العمل،
وكذلك ال يهيأ له املناخ املشجع على العمل ،وغيرها من األسباب التي تدفع إلى انخفاض في االلتزام التنظيمي لدى أي معلم .وإضافة على ذلك فاملعلم
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ً
ً
ً
حديث الخبرة يحاول بشكل دائم ومستمر تطوير نفسه مهنيا ويظهر التزاما تنظيميا تجاه املدرسة والطالب أعلى من أصحاب الخبرات الطويلة .وقد
ً
يرجع أيضا لشعور املعلمين باالستقرار الوظيفي
وتتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة ( أبو ندا )2007 ،التي أظهرت وجود عالقة سلبية بين عدد سنوات الخبرة وااللتزام التنظيمي .دراسة (
هياجنة ،وآخرون )2015 ،والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات عينة من العاملين في شركة كهرباء إربد على االلتزام
التنظيمي تعزى ملتغير (سنوات الخدمة ) .دراسة ( قانديلي ،وقاروت )2015 ،والتي بينت نتائجها بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة
االلتزام التنظيمي ملعلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة تعزى ملتغير (سنوات الخدمة) .دراسة ( الغامدي )2009 ،التي أظهرت بأنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس الثانوية الحكومية
بمحافظة جدة من وجهة نظرهم تعزى ملتغير سنوات الخبرة .دراسة ( أبو راض ي )2013 ،والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
عند مستوى ( )0.05في مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس الخاصة ومعلماتها في محافظة ّ
عمان تبعا ملتغير الخبرة.
وتختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة ( محمد )2003 ،التي أظهرت وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مدة الخدمة وااللتزام التنظيمي.
ً
ً
وتختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة ) (Maeyer &Allen, 1984والتي استنتجت أن األفراد األكبر سنا هم أكثر إلتزاما ومحافظة على االلتزام
التنظيمي .دراسة ( السفياني )2013،التي أظهرت نتائجها وجود فروق بين متوسطات درجات االلتزام التنظيمي تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح
تقدير املعلمين األقل خبرة مقابل األعلى خبرة .دراسة هوليبا وديفوس وفان كير ) (Hulipa, Devos, &Van Keer, 2010والتي كشفت نتائجها بأن
ً
ً
املعلمين األكثر خبرة أقل التزاما تنظيميا من املعلمين األقل خبرة .دراسة ( حنونة )2006 ،التي أشارت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
مستويات اإللتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة واملتغيرات الديموغرافية (مدة الخدم بالجامعة).

ملخص النتائج والتوصيات:
بعد أن عرض الباحث في الفصل السابق نتائج الدراسة امليدانية وذلك من خالل عرض استجابات أفراد عينة الدراسة على تساؤالت
ً
ً
الدراسة ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأساليبه اإلحصائية وصوال إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها.
يتناول هذا الفصل ملخص نتائج الدراسة امليدانية ،وينتهي بتقديم التوصيات والبحوث املقترحة.
أوال  :ملخص النتائج:
ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق باإلجابة على تساؤالتها وتحقيق أهدافها ،على النحو التالي:
 .1ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال األول:
استهدف هذا السؤال التعرف على مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين
أنفسهم ،وكانت أبرز النتائج ما يلي:
 أن مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظر املعلمين.






أن مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين) جاء في الترتيب
األول ،يليه في الترتيب الثاني مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد (أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين) ،ثم في الترتيب الثالث جاء مستوى
الدعم التنظيمي املدرك في بعد (املشاركة في اتخاذ القرارات) وفي الترتيب األخير جاء مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد (العدالة
التنظيمية) وجميعها بدرجة موافقة (كبيرة) من وجهة نظر املعلمين.
أن مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظر
املعلمين وجاءت (عدالة التعامالت) كأحد أبعاد مستوى العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في الترتيب األول ،يليه في
الترتيب الثاني مستوى العدالة التنظيمية في بعد (عدالة اإلجراءات)  ،وفي الترتيب األخير جاء مستوى العدالة التنظيمية في بعد (عدالة
التوزيعات) وجميعها بدرجة موافقة (كبيرة) من وجهة نظر املعلمين.
أن مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظر
املعلمين ،وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
تتمثل في:




تكلفني إدارة املدرسة بعمل يتناسب مع قدراتي ،بدرجة موافقة (كبيرة)

 تتناسب ساعات العمل مع ظروفي الخاصة ،بدرجة موافقة (كبيرة).
أن مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظر
املعلمين ،وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
تتمثل في:
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أستطيع االعتراض على القرارات التي تصدر ضدي ،بدرجة موافقة (كبيرة)

 تطبق إدارة املدرسة اللوائح والتعليمات بطريقة عادلة ،بدرجة موافقة (كبيرة).
أن مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظر
املعلمين  ،وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
تتمثل في:
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يتسم حل الخالفات بين العاملين في املدرسة بالنزاهة ،بدرجة موافقة (كبيرة)

 تناقشني إدارة املدرسة في النتائج عندما تتخذ أي قرار يتعلق بوظيفتي ،بدرجة موافقة (كبيرة).
أن مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة
(كبيرة) من وجهة نظر املعلمين  ،وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم تتمثل في:
ً
 يبادر قائد املدرسة ملساعدتي عندما أواجه أي مشكلة في العمل ،بدرجة موافقة (كبيرة جدا)
 يشجع قائد املدرسة روح التعاون بين املعلمين ،بدرجة موافقة (كبيرة).
أن مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من
وجهة نظر املعلمين  ،وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم تتمثل في:


أشارك بقدر كبير في القرارات املرتبطة بتخصص ي وواجباتي الوظيفية ،بدرجة موافقة (كبيرة)

 تراعي إدارة املدرسة مصلحتي ذات العالقة بعملي ،بدرجة موافقة (كبيرة).
 أن مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة
(كبيرة) من وجهة نظر املعلمين  ،وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التنظيمي
املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم تتمثل في:
ً
 أعتز وأفتخر باملهنة التي أعمل بها ،بدرجة موافقة (كبيرة جدا)
ً
 يساعدني االستقرار في عملي على اإلبداع بشكل مستمر ،بدرجة موافقة (كبيرة جدا).
 .2ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الثاني :
استهدف هذا السؤال التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظرهم  ،وكانت أبرز
النتائج ما يلي
 أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية بمحافظة جدة جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة نظرهم.


أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد (االلتزام العاطفي) جاء في الترتيب األول يليه في الترتيب
الثاني مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام املعياري) ،ثم في الترتيب الثالث جاء مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام االستمراري)
وجميعها بدرجة (كبيرة)



أن مستوى (االلتزام العاطفي) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة
نظرهم  ،وكانت أبرز السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام العاطفي) لدى معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم تتمثل في:




أشعر أنني فرد من أفراد العائلة في هذه املدرسة ،بدرجة موافقة (كبيرة)

 تعني لي مدرستي الكثير بشكل شخص ي ،بدرجة موافقة (كبيرة).
أن مستوى (االلتزام االستمراري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من
وجهة نظرهم  ،وكانت أبرز السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام االستمراري) لدى معلمي مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم تتمثل في:


يعكس عملي في املدرسة ضرورة حاجتي للعمل أكثر من رغبتي فيه ،بدرجة موافقة (كبيرة)
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ً
 يصعب ّ
علي ترك املدرسة التي أعمل بها حاليا ،بدرجة موافقة (كبيرة).
أن مستوى (االلتزام املعياري) كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة (كبيرة) من وجهة
نظرهم  ،وكانت أبرز السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد (االلتزام املعياري) لدى معلمي مدارس التعليم العام
بمحافظة أضم تتمثل في:
ً
 تستحق املدرسة التي أعمل بها إخالص ي لها ،بدرجة موافقة (كبيرة جدا)

 يشجعني التزامي األخالقي نحو املدرسة باالستمرار للعمل بها ،بدرجة موافقة (كبيرة).
 .3ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الثالث:
استهدف هذا السؤال التعرف على مدى وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين مستوى الدعم التنظيمي كما يدركه املعلمون بمدارس التعليم
العام بمحافظة أضم بسلوك االلتزام التنظيمي لديهم  ،وكانت أبرز النتائج ما يلي:
 توجد عالقة ارتباطية (طردية) عالية القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارس
التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين.
 توجد عالقة ارتباطية (طردية) متوسطة القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين جميع األبعاد الداخلية ملستوى االلتزام
التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم (االلتزام العاطفي ،االلتزام االستمراري ،االلتزام املعياري) واملجموع الكلي ملستوى
الدعم التنظيمي املدرك بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم
 .4ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الرابع :
استهدف هذا السؤال الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
ُ
حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف متغيرات الدراسة (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) ،وكانت أبرز النتائج
ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير املؤهل العلمي.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم في كل من األبعاد (العدالة التنظيمية ،أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ،املشاركة في
اتخاذ القرارات ،أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين) تعزى الختالف متغير املؤهل العلمي
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم في كل من األبعاد (العدالة التنظيمية ،أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ،املشاركة في
اتخاذ القرارات ،أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين) تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة.
 .5ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الخامس:
استهدف هذا السؤال الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم
ُ
حول تقديرهم ملستوى التزامهم التنظيمي والتي تعزى الختالف متغيرات الدراسة (املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) ،وكانت أبرز النتائج ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الختالف املؤهل العلمي.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد (االلتزام العاطفي -االلتزام االستمراري -االلتزام املعياري) تعزى إلى املؤهل العلمي
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الختالف سنوات الخبرة
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول
تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد (االلتزام العاطفي -االلتزام االستمراري -االلتزام املعياري) تعزى إلى سنوات الخبرة.
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ثانيا :توصيات الدراسة:
في ضوء أدبيات الدراسة ونتائجها امليدانية وخبرة الباحث بامليدان ،يمكن وضع مجموعة من التوصيات واملقترحات التي يمكن من خاللها أن
تسهم في تطوير وسائل إدراك الدعم التنظيمي لتنمية االلتزام التنظيمي ،وهذه التوصيات كما يلي:
 .1تعزيز الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام من خالل اآلتي:
 ضرورة منح املعلمين الدعم الالزم وقياس مدى إدراكهم لهذا الدعم ،كون الدعم التنظيمي له أثر دال في االلتزام التنظيمي.
 ضرورة النظر إلى مهنة التعليم والعاملين بها بأنها األساس لتحقق الوزارة بشكل عام واملدارس بشكل خاص أهدافها وتطلعاتها ،مما
يستوجب بذل املزيد من الجهود التي توفر للمعلمين كل أنواع الدعم التي تسد احتياجاتهم املختلفة.
ً
 ضرورة أن تنظر إدارات املدارس إلى أن الدعم الذي تقدمه للمعلمين هو استثمار بعيد املدى بدال من النظرة التقليدية التي تعتبر هذه
األشكال من الدعم بأنها تكاليف ترهق إدارات املدارس.
ُ
 يوص ي الباحث بأهمية أن تش ِعر املؤسسات التعليمية معلميها باألمان الوظيفي ،وتمنحهم االستقرار الوظيفي ،وأن تعمل على تشجيعهم
ومنح الحوافز الالزمة لهم ليشعروا بدورهم وأهمية مهنتهم.
 االستفادة من بعض التجارب العاملية في مجال تقديم الدعم التنظيمي للمعلمين مما سيسهم في زيادة التزامهم التنظيمي وكل ذلك
سيكون له نتائج عكسية على املؤسسات التربوية
ً
 جعل مهنة التعليم مهنة تنافسية قياسا إلى املهن والوظائف األخرى ،وذلك من خالل تعزيز الحوافز املادية واملزايا املعنوية للمعلمين.
 تكثيف الخبرات واملضامين التي تغرس وتنمي االتجاهات اإليجابية تجاه مهنة التعليم ،وإشاعة ثقافة وقيم االلتزام التنظيمي لدى
املعلمين من خالل اللقاءات والبرامج املصممة لتحقيق ذلك.
 .2تحديد العوال التي تساعد على تنمية وتعزيز االلتزام التنظيمي ملعلمي مدارس التعليم العام من خالل:
 تعزيز الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بتحفيزهم ومراجعة األنظمة الخاصة بمعلميها واشباع حاجاتهم الوظيفية.
 االهتمام بآراء املعلمين وعدم تجاهل مطالبهم وحقوقهم ،وتوسيع قاعدة املشاركة في صنع القرارات ،وتوسيع املمارسات الديموقراطية،
والشورية بشكل أكبر ،وذلك بغرض رفع مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين.
ثالثا  :البحوث والدراسات املقترحة:
 إعداد تصور مقترح حول سبل تعزيز الدعم التنظيمي للمعلمين في مدارس التعليم العام.
 القيام بدراسة حول الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بمتغيرات مختلفة مثل ( األنماط القيادية ،سلوك املواطنة التنظيمية ،املناخ
التنظيمي ،الثقافة التنظيمية) وغيرها.


االلتزام التنظيمي لدى قائدي وقائدات مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.
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للدراسات االقتصادية واإلدارية ،العدد الثاني.
 .3أبو جاسر ،صابرين )2010( ،أثر إدراك العاملين للعدالة التنظيمية على األداء السياقي :دراسة تطبيقية على موظفي وزارات السلطة
الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية .غزة.
 .4أبو دهيم ،نجاة إبراهيم )2011( ،دور ممارسات إدارة املوارد البشرية في تحقيق العدالة التنظيمية :من وجهة نظر رؤساء األقسام في الوزارات
األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية األعمال ،الجامعة األردنية ،األردن.
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ميدانية على الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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مديري املديريات الحكومية في اقليم الشمال ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة اليرموك ،األردن.
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 .19حمادات ،محمد حسن )2006( ،قيم العمل وااللتزام التنظيمي لدى املديرين واملعلمين في املدارس ،ط ،4عمان :درا الحامد.
 .20حنونة ،سامي )2006( ،قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .21الخشالي ،شاكر جارهللا )2003( ،أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية
الخاصة ،املجلة األردنية للعلوم التطبيقية -العلوم اإلنسانية ،املجلد ،16العدد ،1ص .152-124
 .22خضير ،نغمة عباس ،وآخرون )1996( ،االلتزام التنظيمي وفاعلية املنظمة دراسة مقارنة بين الكليات العلمية واإلنسانية في جامعة بغداد ،مجلة
اتحاد الجامعات العربية ،العدد  ،31األمانة العامة التحاد الجامعات العربية ،عمان :األردن.
 .23دهليز ،خالد ،وحمد ،محمد2016( ،م) أثر االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك على األداء الوظيفي في األكاديمية الفلسطينية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .24ذيب ،محمد رشدي ،والسعود ،راتب )2014( ،درجة ممارسة قيم العمل لدى مديري التربية والتعليم في األردن وعالقته بدرجة االلتزام التنظيمي
لرؤساء األقسام العاملين معهم ،مجلة العلوم التربوية ،األردن،مج ،41ملحق ،ص .512-494
 .25رشيد ،مازن2004( ،م) الدعم التنظيمي املدرك واألبعاد املتعددة للوالء التنظيمي ،املجلة العربية للعلوم اإلدارية ،جامعة امللك سعود ،الرياض،
مج ،11ع.1
 .26ريان ،عادل ريان محمد )2000(،أثر إدراك األفراد للدعم التنظيمي كمتغير وسيط على العالقة بين االلتزام التنظيمي الوجداني وبعض املتغيرات
املوقفية -دراسة ميدانية ،املجلة العلمية لكلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد  ،9السنة  ،19ص .69-40
 .27زايد ،عادل محمد ) 1995( ،تحليل العالقة بين أساليب مراقبة األداء الوظيفي وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ،املجلة العربية للعلوم
اإلدارية ،مجلد،2عدد.2
 .28السفياني ،مسفر2013( ،م) ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظة الطائف الستراتيجيات إدارة الصراع وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى
املعلمين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،السعودية.
 .29السكارنه ،بالل خلف )2015( ،محددات إدراك الدعم التنظيمي وأثرها في دافعية اإلنجاز :دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في األردن،
مجلة جامعة جازان فرع العلوم اإلنسانية ،السعودية ،مج،4ع ،2ص .168-142
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 .30السلوم ،طارق ،والعضايلة ،علي2013( ،م) أثر إدراك الدعم التنظيمي في سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة امللك
سعود باململكة العربية السعودية :دراسة ميدانية .مجلة جامعة امللك سعود .م .25العلوم اإلدارية( .)1الرياض .ص ص.188-163
 .31شعبان ،سعيد حامد .)2007( .أثر عالقة الفرد رئيسه وإدراكه للدعم التنظيمي كمتغيرين وسيطين على العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك
املواطنة التنظيمية ،املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان ،العدد  ،17ص .105-59
 .32الشوادفي ،محمد عمري )2002( ،دور مناخ االتصال في تشكيل االلتزام التنظيمي ،مجلة البحوث التجارية .جامعة الزقازيق ،مصر ،املجلد ،24
العدد  ،1ص .297-250
 .33الشعالن ،مضاوي2014( ،م) الدعم التنظيمي املدرك لدوافع العمل لدى املوظفات اإلداريات بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
– دراسة ميدانية ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة ،مج،3ع ،12ص .171-149
 .34الشمري ،األدهم2015( ،م) االلتزام التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الحكومية بمنطقة حائل ،مجلة مستقبل التربية
العربية ،مصر ،مج ،22ع ،96ص .190-119
 .35الشنطي ،محمود2015( ،م) دور الدعم التنظيمي املدرك كمتغير وسيط في العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية (دراسة
تطبيقية على العاملين بوزارة الداخلية – غزة) ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،غزة ،مج( ،)23ع ،2ص .59-31
 .36شهاب ،فادية إبراهيم )2011( ،التطوير التنظيمي :القواعد النظرية واملمارسات التطبيقية ،عمان :األكاديميون للنشر والتوزيع.
 .37الصباغ ،شوقي محمد )2009( ،العالقة بين الفرد ورئيسه والدعم التنظيمي املدرك وتأثيرهما على الوالء التنظيمي للعاملين بمستشفيات جامعة
املنوفية ،مجلة آفاق جديدة للدراسات التجارية ،مصر ،مج ،21ع ،3ص .347-329
 .38عبدالسميع ،جمال عبدالحميد )2002( ،دراسة تحليلية لبعض محددات ونتائج الدعم التنظيمي املدرك بالتطبيق على موظفي القطاع الحكومي
باململكة العربية السعودية ،مجلة الدراسات املالية والتجارية ،كلية تجارة بني سويف ،جامعة القاهرة ،ص .93-349
 .39عبدالعزيز ،جمال سيد )2008(،دراسة تحليلية ملحددات االلتزام التنظيمي للمعلمين بالتطبيق على مدارس محافظتي القاهرة والجيزة ،مجلة
البحوث اإلدارية ،مصر ،مجلد ،26العدد ،1ص .163-122
 .40عبده ،نور عدنان2015(،م) درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،الجامعة الهاشمية ،األردن.
 .41عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبدالرحمن ،وعبدالحق ،كايد )2001( ،البحث العلمي -مفهومه وأدواته وأساليبه ،دار الفكر للنشر والتوزيع :عمان،
األردن.
 .42العبيدي ،نماء جواد )2012( ،أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مجلة
تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،املجلد  ،8العدد  ،24كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة تكريت :العراق.
 .43العجمي ،راشد1420( ،هـ) االلتزام التنظيمي والرضا عن العمل :مقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص في دولة الكويت ،مجلة جامعة امللك
عبدالعزيز االقتصاد واإلدارة ،املجلد ،13العدد ،1ص.70-49
 .44العجمي ،راشد شبيب )1998( ،تحليل العالقة بين الوالء التنظيمي وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ،اإلداري ،السنة ،20م ،72ص-71
.98
 .45العطوي ،عامر علي ،والشيباني ،الهام ناظم )2010( ،دور الدعم والثقة القيادية في بناء االلتزام التنظيمي للعاملين باملديرية العامة لتربية كربالء،
مجلة جامعة كربالء ،العراق ،مج  ،8ع ،3ص .144-127
 .46العساف ،صالح )2012( ،املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،دار الزهراء للنشر والتوزيع :الرياض.
 .47عواد ،عمرو محمد )2003( ،تحليل أبعاد العدالة التنظيمية :دراسة تطبيقية ،مجلة البحوث اإلدارية ،عدد ،1أكاديمية السادات ،القاهرة.
 .48عواد ،عمرو2007(،م) محددات ونتائج الدعم التنظيمي املدرك :دراسة تطبيقية ،مجلة البحوث اإلدارية ،مصر ،مج،25ع،3ص .43-11
 .49العنزي ،عامر بن قيران )2014( ،الدعم التنظيمي املدرك ودوره في نقل أثر التدريب بإدارة مرور منطقة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة نايف للعلوم األمنية .كلية العلوم االجتماعية واإلدارية ،قسم العلوم اإلدارية .الرياض ،اململكة العربية السعودية.
 .50الغامدي ،جواهر2014( ،م) محددات االلتزام التنظيمي لدى املعلمين واملعلمات بمدارس منطقة الباحة باململكة العربية السعودية ،رسالة
ماجستير غير منشورة
 .51الغامدي ،سعيد محمد )2009( ،النمط القيادي ملدير املدرسة وأثره على االلتزام التنظيمي للمعلمين باملدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة
باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية ،رسالة ماجستير منشورة .قسم اإلدارة والتخطيط ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
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 .52غنام ،أسيل عبدالرحمن )2016( ،أثر التماثل التنظيمي في االلتزام التنظيمي لدى املوظفين الحكوميين في مدينة اربد ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة اليرموك ،األردن.
 .53فارس ،محمد2014( ،م) العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية على جامعة األزهر-غزة ،مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات االقتصادية واإلدارية ،غزة .فلسطين ،مج ،22ع ،2ص .195-165
 .54الفهداوي ،فهمي؛ الفطاونة ،نشأت )2004( ،تأثيرات العدالة التنظيمية في االلتزام التنظيمي :دراسة ميدانية للدوائر املركزية في محافظات
الجنوب األردنية ،املجلة العربية لإلدارة ،املجلد ،24العدد ،2ص .70-49
 .55الفضلي ،فضل صباح ،والعنزي ،عوض خلف )2007( ،أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي :دراسة تحليلية آلراء الكادر التدريس ي في كلية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية ،مجلة جامعة القادسية ،املجلد ،10العدد.1
 .56قناديلي ،جواهر ،وقاروت ،رباب2015( ،م) االلتزام التنظيمي للمعلمات في مدارس املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة ،مجلة كلية التربية،
جامعة عين شمس ،مصر ،ع ،39ج ،4ص .374-303
 .57كريدي ،باسم عباس )2010( ،األنماط القيادية وأثرها في االلتزام التنظيمي :دراسة ميدانية في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية ،مجلة
القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،العراق ،املجلد  ،12العدد  .3ص .43-22
 .58محل ،الزم ذياب ) 2014( ،أثر التمكين التنظيمي في االلتزام التنظيمي في قطاع الكهرباء في العراق ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية األعمال،
الجامعة األردنية ،األردن.
 .59املغربي ،عبدالحميد عبدالفتاح )2003( ،أثر محددات إدراك الدعم التنظيمي على دافعية األفراد لإلنجاز بالتطبيق على الشركات الصناعية
التابعة لقطاع األعمال العام بمحافظة الدقهلية ،املجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،امللحق  ،2العدد  ،2ص.128-83
 .60املغربي ،عبدالحميد2003( ،م) أثر محددات إدراك الدعم التنظيمي على دافعية األفراد لإلنجاز ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،كلية
التجارة ،جامعة طنطا ،امللحق الثاني،ع.2
 .61نوح ،علياء حسني2013( ،م) أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات وسلوك املواطنة التنظيمية :دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية في مدينة
سحاب ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 .62النويقة ،عطاهلل بشير عبود ) 2013( ،أثر الثقة التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين في جامعة الطائف ،املجلة املصرية
للدراسات التجارية ،مصر ،مج ،37ع ،2ص .190-155
 .63هياجنة ،قيصر ،عبابنة ،أشرف ،وأبو حمور ،عنان )2015( ،االلتزام التنظيمي وأثره على أداء العاملين في شركة كهرباء محافظة إربد من وجهة
نظرهم ،مجلة املنارة للبحوث والدراسات ،األردن ،مج  ،21ع ،1ص .238 -209
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Abstract:

The study aimed at Identify the level of organizational support that is understood in the
general education schools in the governorate of Adham, and the level of organizational commitment of the
teachers from their point of view, As well as to find out if there is a significant correlation between the level of
organizational support and the level of organizational commitment of teachers of general education schools in,
And the detection of differences of statistical significance between the average responses of teachers on their
assessment of the level of organizational support perceived in their schools, and the level of their
organizational commitment, which is due to the different personal variables(Qualification, years of
experience). The study sample was selected in a comprehensive statistical manner, with 32% of the study
population The most important study results:
 The level of organized organizational support in the general education schools in the governorate of A'mad
has reached (significant) degree from their point of view.
 There is a correlation (positive) medium value and statistical significance at the level of significance (0.01)
between the perceived organizational support and the level of organizational commitment of the teachers
of general education schools in the province of Adam.
 There were no statistically significant differences at the level of significance (0.05) among the average
responses of teachers about the level of the perceived organizational support of the teachers of the general
education schools in the governorate of Adham due to the different variables of the study.
Keywords: Organizational support; Public Education; Organizational Commitment; Adham.
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فاعلية الطريقة االستقصائية والعصف الذهني في تنمية مهارات التفكيراإلبداعي لدى طلبة
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اثر كل من طريقة االستقصاء والعصف الذهني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف
العاشر األساس ي اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية في مديرية قصبة اربد
حيث تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبة من طالبات الصف العاشر األساس ي ،يشكلن شعبتين دراسيتين في مدرسة فاطمة الزهراء
الثانوية للبنات ،إحداهما ضابطة (  ) 20طالبة ،واألخرى تجريبية(  ) 20طالبة.
وبعد ان قامت الباحثة بجميع اجراءات الدراسة شبه التجريبية ،توصلت الباحثة الى أنه ال يوجد فرق بين استخدام استراتيجية االستقصاء
أو استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي لطالبات الصف العاشر األساس ي ،وإن هاتين االستراتيجيتين لهما أثر فعال في تنمية التفكير
اإلبداعي في مقرر التربية اإلسالمية .وعليه فان الباحثة توص ى بضرورة استخدام املعلمين الستراتيجيتي االستقصاء والعصف الذهني في الغرفة الصفية
وذلك ملا لهما من دور ّ
فعال في تنمية مهارات التفكير اإلبداع.
الكلمات املفتاحية :استراتيجية االستقصاء؛ استراتيجية العصف الذهني؛ التفكير اإلبداعي.

املقدمة:
ازداد االهتمام بالتفكير بشكل عام كأحد األهداف الرئيسية التي تسعى التربية إلى تنميتها لدى املتعلمين ،وظهر اإلبداع بشكل خاص كظاهرة
القت اهتمام الباحثين والدارسين منذ القدم وحتى الوقت الحاضر ،ويعزى هذا االهتمام إلى تغير ظروف الحياة وتنوع مشكالتها ،والحاجة إلى مواجهة
التحديات ومواكبة التقدم والتطور.
ً
وقد بدأت محاوالت فهم اإلبداع عند اإلغريق القدماء قبل أكثر من عشرين قرنا ،إذ قدم سقراط مفهومه لإلبداع الذي ارتبط بالنواحي
الدينية ،حيث اعتبر أن اإلبداع إلهام من وحي اإلله .وفي القرن التاسع عشر تبلورت فكرة اإلبداع ،إذ أنها ال تأتي من الخارج وأنها جزء من عقل الفرد
،وقد بقيت هذه الفكرة سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر ،حيث أشار لومبورزو ( )Lomborsoإلى أن األشخاص الذين يتصفون بقدرات إبداعية
يمتازون بخصائص أو مظاهر جسمية معينة أقرب ما تكون إلى املرض مثل ضعف البنية الجسمية ،والشحوب ،والتأتأة واستخدام اليد اليسرى
( .) William,2000
وفي بداية القرن العشرين ساهم واالس ( )Wallaceمساهمة فعالة في فهم ظاهرة اإلبداع والعملية اإلبداعية وخلص إلى القول إن العملية
اإلبداعية تتألف من أربعة مراحل هي :مرحلة اإلعداد ،ومرحلة االحتضان ،ومرحلة اإلشراق (االستبصار) ومرحلة التحقق (غريبة ،2011 ،عياصرة
.) William,2000 ، 2011
وقد أشارت دراسات عديدة الى اهمية األبداع ،كما أجرى العديد من الباحثين دراسات حول مدى فعالية هاتين االستراتيجيتين في تنمية التفكير
اإلبداعي  ،فقد أجرى ( عنبر )1991،بدراسة في ملعرفة اثر طريقة االستقصاء ،وطريقة املناقشة في تنمية التفكير االستقرائي واالستنتاجي ملادة التاريخ
لطالب الصف الثالث اإلعدادي في األردن ،وقد أجرى الدراسة على عينة تجريبية وضابطة في مدارس وكالة الغوث ،وبعد تحليل البيانات تبين وجود
ً
فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = аبين متوسط أداء طالب الصف الثالث اإلعدادي على اختبار مهارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي معا للذين
تعلموا التاريخ بطريقة االستقصاء ومتوسط أداء طالب الصف نفسه الذين تعلموا بطريقة املناقشة ولصالح مجموعة الدراسة التي تعلمت بطريقة
االستقصاء.
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وأشار بالنتون ( )Blanton,1999إلى أثر طريقة االستقصاء في التفكير اإلبداعي وإكساب املفاهيم واالتجاهات لطالب مادة التاريخ  ،تكونت
ً
عينة الدراسة من ( )96طالبا على مجموعتين تجريبية وضابطة ،ومن النتائج التي ظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إكساب املفاهيم
واالتجاهات باستخدام طريقة االستقصاء في التدريس.
وأجرى ( اآلغا )2001،دراسة هدفت إلى معرفة مهارات التفكير املسماة باستخدام طريقة االستقصاء على أفراد العينة البالغين ( 100طالبة
وطالبة) من القرية واملدينة وبعد تحليل البيانات ظهرت النتائج كما يلي:
 عدم وجود فروق في مهارة التفكير باستخدام طريقة االستقصاء يعزى للجنس.
 عدم وجود فروق في مهارة التفكير باستخدام طريقة االستقصاء يعزى للتفاعل بين البيئة والجنس.
 عدم وجود فروق في مهارة التفكير باستخدام طريقة االستقصاء يعزى للبيئة.
وأجرت ماريا ( )Maria, 2001دراسة في جامعة ماريالند األمريكية هدفت إلى معرفة ما إذا كان استخدام طريقة االستقصاء يشجع اإلبداع
ً
لدى طالبات الصف الرابع والخامس والسادس بعينة دراسة ( 24طالبة) على مجموعتين ضابطة وتجريبية باستخدام االختبار الكلي ملجموعة واالختبار
اللفظي للمجموعة األخرى وظهرت النتائج كما يلي:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات طالب املجموعتين للصف الرابع الذين تعلموا بطريقة االستقصاء وطالب
الصف نفسه الذين لم يتعلموا بالطريقة نفسها على االختبار اللفظي.
ً
 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطالب الذين درسوا بطريقة االستقصاء عند اختبار جميع طالب الصفوف املتوسطة معا.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطالب الذين تعلموا باالستقصاء ومتوسط عالمات الطالب الذين تعلموا
بالطريقة التقليدية على اختبار األشكال.
 أما بالنسبة للدراسات التي تناولت استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي على النحو التالي:
دراسة ( أبو دينا  ) 1996 ،والتي هدفت إلى تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من تالميذ الصف السابع من مرحلة التعليم األساس ي في
جمهورية مصر ،وذ لك باستخدام عدة أساليب أهمها :أسلوب العصف الذهني ،واستخدمت الباحثة عينتان :تجريبية تلقت برامج تنمية اإلبداع،
والعينة الثانية ضابطة لم تتلق أي نوع من التدريب ،وتوصلت الباحثة إلى تفوق العينة التجريبية في قدرات التفكير اإلبداعي وهي الطالقة ،واملرونة
واألصالة ،والتفاصيل والتي تقاس باختيار تورانس.
كما قام (درويش) 2002 ،بدراسة أجريت على تالميذ الصف األول الثانوي بهدف تنمية قدراتهم اإلبداعية من خالل برنامج تدريبي يتضمن
ً
ً
مجموعة من األنشطة ،من أهمها العصف الذهني ،وتوصل الباحث إلى أن هناك أثرا فعاال لتلقي التالميذ خبرات التدريب املختلفة على تحسين أدائهم في
ً
اختبارات القدرات اإلبداعية ،كما أن هناك أثرا للتدريب في الفروق اإلبداعية املستهدف تنشيطها.
وأجرى ميلر (  )Miller, 2004دراسة هدفت إلى البحث في فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من
التالميذ في املستوى االبتدائي ،اشتمل الجزء األول من جلسة العصف الذهني على استخدام هذا األسلوب في حل املشكالت الجديدة على كل تلميذ أن
يتفاعل معها ،وعليه أن يكتب أو يرسم استجاباته لهذا الحل ،وفي أثناء ذلك يقوم املدرس بدور املوجه ،أو املرشد لهؤالء التالميذ ،وأجريت قياسات
قبلية ،وأخرى بعدية لقدرات التفكير اإلبداعي للتالميذ كما يقيسها اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الكلي .وتوصلت الدراسة إلى وجود اثر دال وفعال
للعصف الذهني في تنمية قدرات اإلبداع (الطالقة ،املرونة ،األصالة ،التفاصيل) والدرجة الكلية للقدرة اإلبداعية.
في حين أجرى ( الجبوري ) 2011،دراسة هدفت الى معرفة أثر العصف الذهني في تحصیل طالب الرابع العام في مادة األدب والنصوص
وتنمية التفكير االبتكاري لديهم .بلغت عینة الدراسة (  ( 51طالبة ،اختيروا عشوائيا ضمن شعبتين ،تجريبية (  ) 25طالبة تدرس بأسلوب العصف و(
ً
ً
ً
 ) 26طالبة ،تدرس بالطريقة التقليدية وعددها حيث اعد الباحث اختبارا تحصیلیا بعدیا،كما طبق مقياس التفكير االبتكاري الذي طبقه في بدایة
التجربة ونهايتها ،وباستعمال الوسائل اإلحصائية توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:
 هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى(  ( 05 ،0بين درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار النهائي ملادة األدب
والنصوص ملصلحة طالب املجموعة التجريبية.
 هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ( 05 ،0بين درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة على التفكير
االبتكاري ملصلحة طالب املجموعة التجریبیة .
كما أجرى (علي  )2012 ،دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير التباعدي لطالبات الصف
ً
الخامس في مادة التاريخ ،وتحقيقا لهدف البحث اعتمد تصميم املجموعتين التجريبية والضابطة ذات الضبط الجزئي.اختيرت العینة من طالبات
الصف الخامس اإلعدادي األدبي وقد تكونت من (  )61طالبة في ابتدائية الیقظة للبنات ،وتم إجراء التكافؤ بين املجموعتين بمتغيرات العمر الزمني
ومعدل الطالبة في جمیع الدروس ودرجت مادة التاريخ المتحان نصف الفصل واملستوى التعليمي للوالدين ،واختبار التفكير التباعدي ،ولتحقيق
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هدف البحث اقتض ى األمر إجراء اختبار لقیاس التفكير التباعدي ،وبعد انتهاء التجربة اختبرت املجموعتين التجریبیة والضابطة باختبار التفكير
التباعدي وحللت النتائجج ،توصل الباحث إلى النتائج اآلتية :هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى( )0.05 = аبين املجموعتين التجريبية
والضابطة في التفكير التباعدي وكان الفرق لصالح املجموعة التجريبية.
وبالنظر الى الدراسات السابقة التي اوردها الباحث ،نجد أنها جاءت لتقيس أثر احدى االستراتيجيتين ( االستقصاء ،العصف الذهني ) على
التفكير االبداعي أو بعض أنواع التفكير األخرى ،وقد أظهرت هذه التجارب حقيقة تأثير لالستراتيجيتين موضوع الدراسة على التفكير بشكل عام وعلى
التفكير االبداعي بشكل خاص ،ويرى الباحث أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنه تم وضع االستراتيجيتين موضوع الدراسة في حالة
مقارنة للتأكد من تأثيرهما على التفكير باستخدام أحدهما تجريبية واالخرى ضابطة ،وبالرجوع الى نتائج هذه الدراسة يرى الباحث أنه ال يوجد فرق ذي
داللة احصائية بين االستراتيجيتين في تأثيرهما على التفكير االبداعي ،وهذا ما يؤكد صحة النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسات السابقة.

مشكلة الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اثر كل من استراتيجيتي االستقصاء والعصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر
األساس ي اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية في مديرية لواء قصبة اربد في األردن وذلك من خالل التحقق من الفرضيات التالية:

فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على االختبار
الكلي للتفكير يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار الطالقة
يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار املرونة
يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار األصالة
يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
الفرضية الثانية :ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي و االختبار البعدي ،على االختبار الكلي للتفكير
اإلبداعي يعزى الستراتيجية العصف الذهني لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
وتنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار الطالقة
يعزى الستراتيجية العصف الذهني ،لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار املرونة
يعزى الستراتيجية العصف الذهني ،لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار األصالة
يعزى الستراتيجية العصف الذهني ،لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
الفرضية الثالثة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على االختبار
الكلي لإلبداع.
وتنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على اختبار الطالقة
البعدي لإلبداع.
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على اختبار املرونة
البعدي لإلبداع.
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 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على اختبار األصالة
البعدي لإلبداع.

أهمية الدراسة:
تركز غالبية الدراسات التي أجريت في األردن على املقارنة بين استراتيجيتين في التدريس إحداهما حديثة واألخرى تقليدية ملعرفة أثر هذه
ً
االستراتيجيات في التحصيل واالحتفاظ في التعلم ،مما دفع الباحث إلى اتخاذ منحا جديدا عن املنحى السابق في معرفة أثر فاعلية استراتيجيتين من
استراتيجيات التدريس الحديثة وهما االستقصاء والعصف الذهني في تدريس مادة التربية اإلسالمية لتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف
ً
العاشر األساس ي في األردن ،آمال أن تسهم الدراسة في توضيح مدى فاعلية هاتين االستراتيجيتين في تدريس مقرر التربية اإلسالمية لدى التربويين
ً
واملختصين وتشجعهم على توظيفها في برامجهم التربوية واعتبارها حافزا لدراسات أخرى في مختلف املقررات املدرسية.

حدود الدراسة:
هناك مجموعة من الظروف و العوامل التي تقلل من إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة ومن هذه العوامل:
 .1استخدام الباحثة في هذه الدراسة مقياس التفكير اإلبداعي صورة األلفاظ (أ) وهو من املقاييس التي طورت من قبل باحث آخر،
وتحدد نتائج هذا الباحث بما يتوافر لهذه األداة من درجات وخصائص مقبولة في الصدق والثبات.
 .2اقتصرت الدراسة على طالبات الصف العاشر األساس ي في مدارس مديرية التربية والتعليم ملنطقة قصبة اربد للعام الدراس ي
2018م ،وهذا يحد من تعميم نتائج الدراسة خارج مجتمعها.

التعريفات اإلجرائية:
اشتملت هذه الدراسة على عدد من املفاهيم واملصطلحات التي تشعر الباحثة أنها ضرورية وال بد من تعريفها:
 .1التربية اإلسالمية :هي مقرر مادة التربية اإلسالمية لطالبات الصف العاشر األساس ي في األردن لعام 2018م .
 .2الصف العاشر األساس ي :وهو السنة العاشرة من املرحلة األساسية التي تدرسها الطالبات في األردن ومدتها عشر سنوات.
 .3استراتيجية االستقصاء :لقد تبنت الباحثة تعريف (أبو حلو) الوارد في خلفية الدراسة.
 .4استراتيجي العصف الذهني :لقد تبني الباحثة تعريف ( )Rawilsonالوارد في خلفية الدراسة.
 .5التفكير اإلبداعي :في هذه الدراسة سيتم قياس التفكير اإلبداعي بعالقة الطالبة الكلية والفرعية على أبعاد اختبار تورانس
ً
للتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ (أ) ففي هذا االختبار يعتبر التفكير اإلبداعي هو قدرة الفرد على اإلنتاج ،إنتاجا يتميز بالطالقة
واملرونة واألصالة.

اجراءات الدراسة:
لإلجابة على اسئلة الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 تحديد مشكلة الدراسة وفرضياتها ومتغيراتها.
 تحديد مهارات التفكير اإلبداعي ( الطالقة  ،املرونة  ،االصالة ).
 حصر مجتمع الدراسة في جميع املدارس التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد(اإلناث).
 تحديد عينة الدراسة في ( )40طالبة من طالبات الصف العاشر األساس ي يشكلون شعبتين دراستين في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات،
وقد تم اختيار املدرسة بطريقة عشوائية من بين مدارس اإلناث التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد في األردن .
 قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة األولى بعدما تم التأكد من معامل الصدق و الثبات لها وهي اختبار تورانس صورة االلفاظ(أ) على عينة
الدراسة قبل اخضاع عينة الدراسة للمتغير املستقل .
 قامت الباحثة بتدريس احدى الشعبتين باستخدام استراتيجية االستقصاء  ،واألخرى باستراتيجية العصف الذهني .
 بعد مرور أسبوعين من تطبيق التجربة على الشعبتين قامت الباحثة بتطبيق اختبار تورانس صورة االلفاظ(أ) على عينة الدراسة مرة أخرى .
 قامت الباحثة بتصحيح االختبارين القبلي والبعدي وحساب الفروق بينهما باستخدام التحليالت االحصائية املناسبة للوصول الى النتيجة
وتقديم التوصيات.
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع املدارس التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد للبنات وقد بلغ عدد الطالبات فيها (  4280طالبة) موزعين
على (  ) 118شعبة .

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبة من طالبات الصف العاشر األساس ي يشكلن شعبتين دراستين في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية
للبنات ،وقد تم اختيار املدرسة بطريقة عشوائية من بين مدارس البنات التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد في األردن .

أدوات الدراسة:
األولى :استخدمت الباحثة في هذه الدراسة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صور األلفاظ (أ) لقياس درجات التفكير اإلبداعي ألفراد عينة
الدراسة ويتكون اختبار تورانس من سبعة اختبارات فرعية يحتاج كل منها لإلجابة عنه ستة دقائق باإلضافة للزمن الالزم للتعليمات واإلرشادات،
والقدرات التي تقيسها هذه االختبارات الطالقة واملرونة واألصالة وتشكل هذه القدرات عناصر التفكير اإلبداعي (املحلق رقم .)3
صدق األداة وثباتها:
يتوفر الختبار تورانس للتفكير اإلبداعي دالالت صدق في البيئة األردنية ،فقد قام (القاعود وجوارنه )1997 ،بإيجاد دالالت صدق االختبار
اإلبداعي اللفظي عن طريق تطبيق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي على عينة مؤلفة من ( )40طالبة ،اختيرت من مدرسة ثانوية بنات اربد ،ودرس صدق
االتساق الداخلي بإيجاد معامالت االرتباط بين درجات املفحوصات الفرعية (طالقة ،مرونة ،أصالة) التي حصلنا عليها في كل اختبار مع الدرجة الكلية
ملقياس اإلبداع وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( )0.91-0.51وكانت لبعد الطالقة بين ( )0.91–0.53ولبعد املرونة بين (.)0.79 -0.53
أما ثبات االختبار :فقد تم حسابه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا كل عنصر من عناصر اإلبداع (طالقة ،مرونة ،أصالة) للمقياس ككل،
وقد تمتع املقياس الكلي بمعامل ثبات مرتفع ( )0.85كما أن معامل الثبات لكل عناصر املقياس كانت مقبولة ،إذ كانت ( )0.78 ،0.77 ،0.79للطالقة
واملرونة واألصالة على الترتيب.
الثانية :قامت الباحثة بإعداد عدد من ال لقاءات باستخدام استراتيجيتي االستقصاء والعصف الذهني ليتسنى للباحثة اختبار مدى أثرها
على التفكير االبداعي بعد تطبيقها على العينة التجريبية من الطالبات ( ملحق . ) 1

إجراءات الدراسة:
تضمنت إجراءات الدراسة الخطوات التالية:
ً
 .1اختيار الشعبتين اللتين تعلمتا درس ي (صالة االستخارة ،اللباس والزينة) باستخدام استراتيجي االستقصاء والعصف الذهني اختيار عشوائيا في
املدرسة من مجتمع الدراسة املتمثل في مدارس مديرية تربية لواء قصبة اربد في األردن؟ .
 .2إعداد الخطط التدريسية لكل من استراتيجيتي االستقصاء والعصف الذهني (ملحق رقم  )1و (ملحق رقم  )2وقد قامت الباحثة بتدريس إحدى
الشعبتين باستراتيجية االستقصاء وبتدريب معلمة املبحث اآلخر على استراتيجية العصف الذهني التي قامت بتدريسها للشعبة األخرى.
 .3تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي على عينة الدراسة ( التجريبية والضابطة ) الصف العاشر قبل تعلمها الدروس املعدة (صالة االستخارة،
اللباس والزينة) باالستراتيجيين ورصد النتائج.
 .4تدريس املجموعتين باالستراتيجيين أحدهما باالستقصاء واألخرى بالعصف الذهني في أربع لقاءات صفية لكل مجموعة.
 .5إعادة تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي على املجموعتين بعد تدريسهما الدروس املعدة باستراتيجيتي االستقصاء والعصف الذهني.
 .6تفريغ البيانات التي حصلت عليها الباحثة من اجراء التجربة واختيار املعالجات االحصائية املناسبة واستخراج النتائج والوصول الى التوصيات .

تصميم الدراسة:
كان املتغير املستقل في هذه الدراسة طريقة التدريس ولها مستويان هما-:
 .1استراتيجية االستقصاء.
 .2استراتيجية العصف الذهني.
أما املتغير التابع فكان أداء الطالبات على اختبار التفكير اإلبداعي الكلي وعلى كل عنصر من عناصر اإلبداع (الطالقة ،املرونة ،األصالة).
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املعالجة اإلحصائية:
قامت الباحث باختبار الفرضيات األولى والثانية الفرعية املنبثقة عنها ،باستخدام اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين الختبار داللة الفروق بين
متوسطي مجموعة الدراسة ،واملقارنة بين متوسطي أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أداء الطالب على االختبار البعدي لطالبات الصف
العاشر األساس ي.
أما الفرضية الثالثة والفرضيات املنبثقة عنها ،تم اختيارها بحساب اختبار (ت) للفرق بين وسطين حسابين مستقلين في أداء الطالبات على
االختبار البعدي اللواتي تعلمن باستراتيجية العصف الذهني.
اختلف التربويون في تحديد معنى اإلبداع ،وذلك الختالف االهتمامات العلمية واملدارس الفكرية التي ينتمون اليها والتي أثرت على تعريفاتهم
ملفهوم اإلبداع ،غير أن الناظر في هذه التعريفات يرى أنها وإن اختلفت في تعريفاتها إال أنها تدور حول القدرة على انتاج ش يء جديد وفريد ،أو هو كما
عرفه (جروان  )2004بأنه نشاط عقلي مركب وهادف ،توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج اصيلة لم تكن معروفة من قبل .وهو
كما كشفت البحوث والدراسات التربوية والنفسية تتكون من قدرات عقلية وهذه القدرات هي:
 .1الطالقة :وهي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة.
 .2املرونة :وهي القدرة على تغيير الحالة الذهنية واألفكار بتغير املوقف والتحرر من القوالب النمطية في التفكير.
 .3األصالة :وهي القدرة على إنتاج الحلول الجديدة والطريقة وعدم تكرار األفكار والحلول التقليدية للمشكالت( .زيتون،2000 ،
إبراهيم ،) 1999 ،واإلبداع كغيره من أنواع التفكير يتأثر بالعوامل املحيطة سلبا وايجابا ،والتي ترتبط باملجتمع وثقافته بصفة عامة
هي :كتهيئة الفرصة لألفراد بالتجريب ،واالحتكاك الثقافي والتفاعل مع الثقافات املختلفة ،وتعريض الفرد للعديد من املؤثرات
العلمية والثقافية( .الدريني.)2004 ،
ً
ً
وهذا ما أكد عليه كل من (سواقد ،والنبهان) أن املستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي للطلبة يسهم إسهاما إيجابيا في مكونات القدرة على
التفكير االبداعي (طالقة ،مرونة ،أصالة) مجتمعة أو منفصلة ( سواقد والنبهان.) 2003 ،
إضافة إلى تلك العوامل ال بد أن تتوافر بعض الظروف في املناخ املدرس ي حتى يساعد على تنمية اإلبداع فقد بينت الدراسات أن تنمية
ً
اإلبداع تستلزم مدرسا يهتم بتالميذه كأفراد لكل منهم قدراته واهتماماته وميوله ،فاملعلم يراعي الفروق الفردية بين طالبه ويعمل على اكسابهم
املعلومات واملهارات الالزمة  ،كما يسمح لهم بالتجريب مع احتماالت الخطأ والصواب ( السعيد .) 2009
وعند الحديث عن العوامل املساعدة في تنمية اإلبداع ال بد من التطرق إلى بعض طرق واستراتيجيات التدريس التي لها أكبر األثر في تنمية
التفكير اإلبداعي كاالستقصاء والعصف الذهني واللذين تدور حولهما الدراسة الحالية.
استراتيجية االستقصاء:
تعتبر استراتيجية االستقصاء من االستراتيجيات القائمة على جهد ونشاط املتعلم  ،والتي تهدف الى اكساب الطالبات املنهج العلمي في التفكير
القائم على الظروف والبحث واالستدالل .
وقد عرف كهيالبوز ( )1992االستقصاء بانه تطوي املهارات املعرفية للبحث ومعالجه املعلومات واكتساب مفاهيم املنطق والسببية التي
تجعل املتعلم اهال لالستقصاء .
وبذلك فان االستقصاء هو اثاره تفكير الطالبات ملواجهه مواقف جديده من خالل اعاده تنظيم املعرفة املخزونة لديهم باتباع املنهج العلمي
لتوليد االفكار وتحليلها للوصول الي استنتاجات وحلول للمواقف الجديدة (.أبو شريخ .)2008
ويعرف االستقصاء بأنه" :االستراتيجية التي من خاللها وضع املتعلم في موقف تعليمي يثيره ويشككه في ظاهرة ما ،فيدفعه الستخدام خطوات
حل املشكلة القائمة على األسلوب العلمي للوصول إلى فكرة أو تعميم أو مبدأ يمكنك على أساسه االستقصاء من جديد (أبو حلو.)1988 ،
فوائد استخدام استراتيجية االستقصاء(ابو شريخ  :)2008لالستقصاء فوائد عديده جعلته من الطرائق الفاعلة للتدريس وذلك انها تعمل على:


تعزيز ثقه الطالبات بأنفسهم واعتمادهم على الذات



تنمية القدرة على كتابة التقارير والبحوث




تأصيل مبدأ التعلم مدى الحياة في نفوس الطالبات
تنمية القدرة على التخطيط والتصور املسبق لألحداث



تنمية تفكير الطالبات باالطالع على مصادر املعلومات ومراجع الكتب االصلية



تدريب الطالبات على اتخاذ القرارات واصدار االحكام وتبريرها



تنمية مهارة القراء من حيث الفهم واالستيعاب
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توطيد العالقة بين الطالبات واملجتمع املحلي بالزيارات امليدانية



تمكين الطالبات من استرجاع املعلومات -التعلم السابق -وتوظيفها في مواقف جديدة



اكتساب القدرة على الترجيح بين اآلراء واملفاضلة بينها واختيار االفضل واالصوب
ً
جعل التعلم الكثر استمتاعا بالتخلص من امللل والروتين في التعليم التقليدي
تمحص امليول وتكون اتجاهات فاعلة في دافعيه التعلم



توظيف اكثر من مهارة اثناء التعلم كمهارة املالحظة  ،والوصف  ،والتفسير  .والتجريب  ،واالستنباط ،والقياس
جعل املتعلم محور التعلم بحثه على التوصل الى اإلجابة بنفسه وبتوجيه طفيف من املعلم



تنمية مهارة السيطرة على العمليات العقلية العليا وتوظيفها في اكتساب املعرفة وانتاجها لألخرين





أحالم رضوان

 مراعاة حاجات الطالبات النفسية واالجتماعية والجسدية والعقلية وبما يتوافق من فروقهم الفردية .
ويمر االستقصاء بمراحل على النحو التالي:
 الشعور باملشكلة :يبدأ التفكير العلمي من وجود حافز لدى الطالبات وهو شعورهم بوجود مشكلة ما ،فهذا الشعور يدفع الشخص إلى البحث
عن حل املشكلة.
 تحديد املشكلة :تتداخل هذه الخطوة مع الخطوة السابقة ،فأثناء شعور الطالبات باملشكلة ورغبتهم في الحصول على معلومات عنها ،يقوم
ً
املعلم بتوجيههم ليقوموا بتحديد املشكلة تحديدا يجعلها واضحة أمامهم وتتضمن هذه الخطوة ،تحليل املشكلة من جميع جوانبها املختلفة التي
هي بمثابة مشكالت فرعية.
 وضع الفرضيات :كحلول مقترحة بحيث تكون واضحة وواقعية يمكن التحقق من صحتها وأن ال تكون كثيرة تشتت أذهان الطالبات وجهدهم.


جمع البيانات واملعلومات ذات الصلة باملشكلة :ويكون جمع البيانات واملعلومات الالزمة املتعلقة بأحد جوانب املشكلة التي تم تحديدها ،وتتم
هذه الخطوة تحت إشراف املعلم الذي يوضح للطالب كيفية الحصول على البيانات واملعلومات واختيارها وأماكن وجودها.

 اختبار الفرضيات :يتم في هذه الخطوة:
ً
أوال :التأكد من أن املعلومات والبيانات التي جمعها الطالبات مرتبطة باملشكلة موضوع الدراسة ،ويتم التخلص من تلك التي ال عالقة لها
باملشكلة.
ً
وثانيا :يتم اختبار كل فرضية أو حل مقترح عن طريق األدلة التي توفرت في البيانات واملعلومات التي جمعت.
 الوصول إلى النتائج وتعميمها :وذلك بقبول الفرضية التي دعمتها األدلة التي تم التحقق من صحتها ،حينئذ يوجه املعلم طالبه ويساعدهم في
صياغة النتائج النهائية لدراسة املشكلة التي هي بمثابة حل لها على شكل تعميم أو أحكام تصلح لحل بقية املشكالت املشابهة لتلك املشكلة
(القاعود ،1991 ،اآلغا ،2000 ،أبو حلو،1988 ،أبو شريخ .)2008
استراتيجية العصف الذهني:
يعرف العصف الذهني بأنه " :أسلوب يستخدم من أجل حفز وتوليد أفكار إبداعية حول موضوع معين ،وتعرف جلسات العصف الذهني:
بأنها وسيلة الحصول على أكبر عدد ممكن من األفكار من مجموعة من األشخاص املشاركين خالل فترة قصيرة ( ،)Rawilson, 1991وهو طريقة
تستخدم في التعليم مخطط لها بدقة وعناية ومحددة الخطوات ،تهدف الى تبادل اآلراء وتالقح األفكار لتوليد آراء وأفكار جديدة في جو من الحرية
التامة بقصد إيجاد حلول لقضية مطروحة على بساط البحث(.الزعبي ،2003طافش .)2004
وأشار (الزهراني ،)2016 ،والسنيدي ( )Al-Senaidi, 2012عن فاعلية استراتيجية العصف الذهني اإللكتروني في تنمية التحصيل الدراس ي
ومهارات التفكير املختلفة ومهارات التعلم الذاتي واستثارة دافعية املتعلمين وغيرها من خالل ما توصلت إليه من نتائج إيجابية.
والعصف الذهني من البرامج املستخدمة واملصممة من أجل التدريب على اإلبداع عن طريق حفز الدماغ ،أو إمطار األفكار ،لذا فهو نوع من
التفكير الجماعي يهدف إلى تعدد األفكار وتنويعها وبالتالي يتطلب تضافر التفكير وبخاصة أنه في حاالت معينة يصعب على الطالبة حل املشكلة لوحده،
لكنه أفكار أخرى لدى الطالب اآلخرين (.)Stevens, 1990
الخطوات املتبعة لتطبيق جلسات العصف الذهني:
تمر جلسة العصف الذهني بعدد من املراحل يجب توخي الدقة في أداء كل منها على الوجه املطلوب لضمان نجاحها وتتضمن هذه املراحل ما يلي:
 .1تحديد ومناقشة املشكلة ( املوضوع ) :
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قد يكون بعض املشاركين على علم تام بتفاصيل املوضوع في حين يكون لدى البعض اآلخر فكرة بسيطة عنها وفي هذه الحالة املطلوب من
قائد الجلسة هو مجرد إعطاء املشاركين الحد األدنى من املعلومات عن املوضوع ألن إعطاء املزيد من التفاصيل قد يحد بصورة كبيرة من لوحة
تفكيرهم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة .
 .2إعادة صياغة املوضوع:
يطلب من املشاركين في هذه املرحلة الخروج من نطاق املوضوع على النحو الذي عرف به وأن يحددوا أبعاده وجوانبه املختلفة من جديد فقد
تكون للموضوع جوانب أخرى .
وليس املطلوب اقتراح حلول في هذه املرحلة وإنما إعادة صياغة املوضوع وذلك عن طريق طرح األسئلة املتعلقة باملوضوع ويجب كتابة هذه
األسئلة في مكان واضح للجميع .
 .3تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني:
يحتاج املشاركون في جلسة العصف الذهني إلى تهيئتهم للجو اإلبداعي وتستغرق عملية التهيئة حوالي خمس دقائق يتدرب املشاركون على
اإلجابة عن سؤال أو أكثر يلقيه قائد املشغل .
 .4العصف الذهني:
يقوم قائد املشغل بكتابة السؤال أو األسئلة التي وقع عليها االختيار عن طريق إعادة صياغة املوضوع الذي تم التوصل إليه في املرحلة الثانية
ويطلب من املشاركين تقديم أفكارهم بحرية على أن يقوم كاتب املالحظات بتدوينها بسرعة على السبورة أو لوحة ورقية في مكان بارز للجميع مع ترقيم
األفكار حسب تسلسل ورودها ،ويمكن للقائد بعد ذلك أن يدعو املشاركين إلى التأمل باألفكار املعروضة وتوليد املزيد منها.
 .5تحديد أغرب فكرة:
ً
عندما يوشك معين األفكار أن ينضب لدى املشاركين يمكن لقائد املشغل أن يدعو املشاركين إلى اختيار أغرب األفكار املطروحة وأكثرها بعدا
عن األفكار الواردة وعن املوضوع ويطلب منهم أن يفكروا كيف يمكن تحويل هذه األفكار إلى فكرة عملية مفيدة وعند انتهاء الجلسة يشكر قائد
املشغل املشاركين على مساهماتهم املفيدة .
 .6جلسة التقييم:
الهدف من هذه الجلسة هو تقييم األفكار وتحديد ما يمكن أخذه منها  ،وفي بعض األحيان تكون األفكار الجيدة بارزة وواضحة للغاية ولكن
في الغالب تكون األفكار الجيدة دفينة يصعب تحديدها (.عياصرة ،2011الراميني وآخرون .)1996
ً
ً
ً
ونظرا ألهمية تعليم التفكير بشكل عام والتفكير اإلبداعي بشكل خاص وما يعود بفائدة عظيمة على الفرد واملجتمع لقي اهتماما كبيرا في
البيئة األردنية حيث صدر عن املؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي الذي عقد في عمان عام  1987عبارات تصريحية تدعو إلى تطوير قدرات التفكير
املختلفة (وزارة التربية والتعليم.)1988 ،
ونتيجة للدراسات واآلراء التربوية التي تؤكد على فعالية استراتيجيتي االستقصاء والعصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي قامت الباحثة
باتخاذ هاتين االستراتيجيين لبيان أثرها في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مديرية تربية قصبة اربد في األردن.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :نتائج الفرضية األولى والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها ومناقشتها:
يعرض الجدول التالي رقم ( )1النتائج التي تم التوصل إليها من خالل املقارنة بين درجات املجموعة (املفحوصين) على االختبار القبلي
واالختبار البعدي الستراتيجية االستقصاء على اختبار التفكير اإلبداعي لطالب الصف العاشر األساس ي.
جدول ( :)1خالصة اختبار(ت) ملقارنة متوسطات عالمات الطالب على االختبارالقبلي واالختبارالبعدي على اختبارات اإلبداع باستخدام استراتيجية
االستقصاء
االختبارالقبلي
ن = 20

عناصراإلبداع

قيم ت

االختبارالبعدي
ن = 20

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة

الحرجة

اإلبداع الكلي

97.38

45.15

139.47

31.34

3.20

2.845

الطالقة

52.14

38.84

66.71

14.28

1.67

املرونة

20.38

14.66

26.04

6.84

1.59

األصالة

24.85

8.65

46.71

12.01

16.41
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يتضح من الجدول رقم ( )1ما يأتي:
ً
 .1يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي على
اختبارات اإلبداع الكلي ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )97.38في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ()139.47
ً
وهذا الفرق دال إحصائيا على مستوى ( )0.01 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )3.20وهي أعلى من قيمة (ت) الحرجة ( .)2.845مما يدل
على أن استخدام استراتيجية االستقصاء في التدريس تؤثر في تنمية التفكير اإلبداعي ،وقد يكون ارتفاع نتائج املتوسط الحسابي لالختبار البعدي
ً
عن متوسط نتائج االختبار القبلي للتفكير اإلبداعي عائدا إلى إعطاء الطالبات بما لديه من معرفة وخبرات ،مما يقوده إلى اقتراح الفرضيات،
وإجراء التجارب العلمية الختبارها ،واكتشاف العالقات التي تفسر املشكلة ،وهذا ما أكده (أبو حلو )1988 ،أن االستقصاء يعمل على تنمية
التفكير من خالل توظيف العمليات العقلية ا ملتمثلة في تحديد املشكلة ،وجمع األدلة ،وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها وتقويمها ،أو استنتاج مبادئ
وتعميمات على أساسها ،ومن ثم أخذ قرارات في ضوئها وتطبيق ذلك على مواقف حياتية جديدة.
 .2يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالب على االختبار ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي على اختبارات
الطالقة واملرونة ،حيث بلغ متوسط أدائهم على االختبار القبلي الختبارات الطالقة ( )52.14في حين أن متوسط أدائهم على االختبار البعدي
( )66.71كما بلغ متوسط أدائهم على االختبار القبلي الختبارات املرونة ( )20.38في حين أن متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( )26.04وهذه
ً
الفروق لم تكن دالة إحصائيا على مستوى ( )0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة لعنصر الطالقة( )1.67ولعنصر املرونة ( )1.59وهي أقل
من قيمة (ت) الحرجة ( ،)2.845وقد يعزى سبب عدم ظهور داللة إحصائية إلى أن ارتفاع األصالة كما تظهر في بند ( )3ال بد وأن يصحبه
ً ً
ً
انخفاض نسبي في الطالقة واملرونة ،فاألصالة تتطلب تقديرا للكيف وهذا يتطلب أحيانا كفا للكم في عدد اإلجابات وفئاتها.
ً
 .3يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي على
اختبارات األصالة ،حيث بلغ متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )24.85في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( ،)46.71وهذا
ً
الفرق دال إحصائيا على مستوى ( )0.01 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )6.41وهي أعلى من قيمة (ت) الحرجة ( ،)2.845مما يدل على أن
استخدام استراتيجية االستقصاء في التدريس تعمل على تنمية عنصر األصالة ،وقد يعزى سبب ظهور داللة إحصائية إلى أن الطالب ركزوا في
عنصر األصالة على نوعية جيدة من اإلجابات مما انعكس أثره على نتيجة هذه الفرصة ،ألن طبيعة االستقصاء هو البحث والتوصل إلى نتائج ذات
قيمة ونافعة وهي من سمات العمل اإلبداعي.
ثانيا :نتائج الفرضية الثانية والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها ومناقشتها:
يعرض الجدول رقم ( )2النتائج التي تم التوصل إليها من خالل املقارنة بين درجات املجموعة (املفحوصين) على االختبار القبلي واالختبار
البعدي الستراتيجية العصف الذهني على اختبار لتفكير اإلبداعي لطالب الصف العاشر األساس ي.
جدول( :)2خالصة اختبار(ت) ملقارنة متوسطات عالمات الطالب على االختبارالقبلي واالختبارالبعدي على اختبارات اإلبداع باستخدام استراتيجية العصف
الذهني
االختبار القبلي
ن = 20

عناصر اإلبداع

قيم ت

االختبار البعدي
ن = 20

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة

الحرجة

اإلبداع الكلي

85.23

24.9

139.15

49.3

5.56

2.883

الطالقة

46.26

13.7

67.7

21.2

5.46

املرونة

16.68

5.1

27.54

11.1

4.46

األصالة

23.74

9.1

45.8

18.8

5.17

يتضح من الجدول رقم ( )2ما يأتي:
ً
 .1يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اإلبداع الكلي ،حيث كان متوسط أداء الطالب على
ً
االختبار القبلي ( )85.23في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( ،)139.15وهذا الفرق دال إحصائيا على مستوى (= а
.)0.001
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ً
 .2يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أداءهم على االختبار البعدي
الختبارات الطالقة ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )46.26في حين بلغ متوسط أداءهم على االختبار البعدي ( )67.7وهذا
ً
الفرق دال إحصائيا على مستوى (.)0.001 = а
ً
 .3يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي
الختبارات املرونة ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )16.68في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( ،)27.54وهذا
ً
الفرق دال إحصائيا على مستوى (.)0.001 = а
ً
 .4يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أداء الطالب على االختبار البعدي
الختبارات األصالة ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )23.74في حين بلغ متوسط أداءهم على االختبار البعدي ( )45.8وهذا
ً
الفرق دال إحصائيا على مستوى (.)0.001 = а
وجميع هذه النتائج تدل على أن استخدام استراتيجية العصف الذهني في التدريس تعمل على تنمية التفكير اإلبداعي الكلي وعناصره الطالقة
واملرونة واألصالة ،وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسات (أبو دينا1986 ،؛ درويش1983 ،؛ .)Edward, 1979; Riston, 1979; Miller, 1979
وقد يعود فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي إلى ما توفره االستراتيجية من إطالق املجال أمام الطالب لتوليد
األفكار ،والترحيب بهذه األفكار سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة ،مما يؤدي إلى جرأة الطالب باإلتيان باألفكار اإلبداعية املخفية وراء حواجز التدريس
التقليدية ،والتي تحدد نمط صارم في إجابات الطالب.
ثالثا :نتائج الفرضية الثالثة والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها ومناقشتها:
يعرض الجدول رقم ( )3النتائج التي تم التوصل إليها من خالل املقارنة بين درجات املجموعة التي درست باستخدام استراتيجية االستقصاء

واملجموعة التي درست باستخدام استراتيجية العصف الذهني على اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لطالب الصف العاشر األساس ي.
جدول( :)3خالصة اختبار(ت) ملقارنة متوسطات عالمات الطالبات الذين درسوا باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسطات عالمات الطالبات الذين
درسوا باستخدام استراتيجية العصف الذهني على االختبارالبعدي للتفكيراإلبداعي
االختبار القبلي

االختبار البعدي

ن = 20

ن = 20

عناصر اإلبداع

قيم ت

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة

الحرجة

اإلبداع الكلي

139.47

31.34

139.15

49.3

0.98

2.021

الطالقة

66.71

14.28

67.7

21.2

0.88

املرونة

26.04

6.84

27.54

11.1

0.63

األصالة

46.71

12.01

45.8

18.8

0.85

يتضح من الجدول رقم ( )3ما يأتي:
 .1يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على االختبارات الكلية البعدية للتفكير اإلبداعي .حيث كان متوسط أداء الطالبات
الذين درسوا باالستقصاء على اختبارات التفكير اإلبداعي الكلية البعدية ( )139.47في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف
ً
الذهني على اختبارات التفكير اإلبداعي الكلي البعدي ( )139.15وهذا الفرق غير دال إحصائيا على مستوى ( .)0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت)
املحسوبة ( )0.98وهي أقل من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
 .2يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي تعلمن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على
اختبارات الطالقة البعدية للتفكير اإلبداعي .حيث كان متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن باالستقصاء على اختبارات الطالقة البعدية
ً
( )66.71في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف الذهني على اختبارات الطالقة البعدية ( )67.7وهذا الفرق غير دال إحصائيا
على مستوى ( .)0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )0.88وهي أقل من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
 .3يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي تعلمن باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسط
أداء الطالبات اللواتي تعلمن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على اختبارات املرونة البعدية للتفكير اإلبداعي .حيث كان متوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باالستقصاء على اختبارات املرونة البعدية ( )26.04في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف الذهني
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

198

فاعلية الطريقة االستقصائية والعصف الذهني يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن

أحالم رضوان

ً
على اختبارات املرونة البعدية ( ،)27.54وهذا الفرق غير دال إحصائيا على مستوى ( )0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )0.63وهي أقل
من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
 .4يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على اختبارات األصالة البعدية للتفكير اإلبداعي ،حيث كان متوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باالستقصاء على اختبارات األصالة البعدية ( )46.71في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف الذهني
ً
على اختبارات األصالة البعدية ( ،)45.8وهذا الفرق غير دال إحصائيا على مستوى ( .)0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )0.85وهي أقل
من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
وجميع هذه النتائج تشير إلى أنه ال يوجد فرق بين استخدام استراتيجية االستقصاء أو استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي
لطالبات الصف العاشر األساس ي ،وقد تعود هذه النتيجة على املوقف اإليجابي للطالبات ،فهم الذين يفكرون ويستنتجون ويتوصلون إلى الحل
بأنفسهم ،ويربطن معلوماتهن وخبراتهن السابقة باملوقف الذي هن بصدده ،ودور املعلمة في كلتا االستراتيجيتين اإلرشاد والتوجيه ،كما أن كلتا
االستراتيجيتين كانتا فعالتين ،ويستدل على ذلك من التكافؤ في نتائج اختبارات التفكير اإلبداعي.
وعليه فإن استراتيجيتي التدريس (االستقصاء العصف الذهني) لهما أثر فعال في تنمية التفكير اإلبداعي في مقرر التربية اإلسالمية ،وربما
ً
يعزى ذلك إلى الوسائل واألساليب التي ذكرت سابقا ،أو إلى طبيعة املادة الدراسية.

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يوص ي الباحث بما يلي:
 .1استخدام املعلمين استراتيجيتي االستقصاء والعصف الذهني في الغرفة الصفية إلعطاء بعض الحصص ،وذلك ملا لهما من دور
فعال في تنمية األفكار اإلبداعية.
 .2تقديم نشاطات وتدريبات تفسح املجال أمام الطالبات لإلتيان باألفكار اإلبداعية.
 .3تعديل برامج التربية اإلسالمية بحيث تتجه إلى التشجيع على طالقة األفكار ومرونتها وأصالتها.
 .4إجراء دراسة للكشف عن أسباب ضعف العالقة بين طالقة ومرونة التفكير من جهة وأصالتها من جهة أخرى ،كما ظهر في نتائج
املجموعة التي درست باستخدام استراتيجية االستقصاء ،وذلك لبيان كل منهما في اآلخر.
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Abstract:

This study aims to identify the impact of each of the strategies of the survey and
brainstorming in the development of creative thinking among tenth grade students who are studying the
decision of Islamic education in the Directorate Brigade (qasabat irebed) in Jordan .
The study sample consisted of (40) students from tenth grade are two divisions of two studies in the
School of fatemah al zahra for girls, one officer (20) students, and other experimental (20) students.
After that, the researcher in all measures study quasi-experimental researcher found that there was no
difference between the use of strategy survey or strategy brainstorming in the development of creative
thinking for students tenth grade, although these two strategies have been instrumental in the development of
creative thinking in the decision of Islamic education. Thus, the researcher recommended that teachers use
strategies survey and brainstorming in the classroom, and as they have an active role in the development of
creative ideas.
Keywords: survey strategy; a strategy brainstorming; creative thinking.
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امللخص:
هدف البحث لتطبيق مقياس ناجليري األمريكي للكشف عن املوهوبين في البيئة السعودية والتحقق من وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
ً
إحصائية بينه وبين اختبار املوهبة املطبق في السعودية .تم الحصول على الصورتين (أ ،ب) وتجريبهما على عينة استطالعية عددها ( )52طالبا وطالبة،
ً
وفحص كل من الصدق والثبات .أظهرت النتائج ً
قيما عالية تشير إلى صالحية املقياس للتطبيق .وتكونت عينة البحث من ( )426طالبا وطالبة في الصف
األول متوسط تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من فصول املوهوبين في املناطق :تبوك -القصيم -مكة املكرمة -الشرقية -عسير .أظهرت النتائج
وجود فرق دال إحصائيا بين املتوسط الحسابي إلجابات الطالب والطالبات على املقياس لصالح الطالبات ،ووجود عالقة ارتباطية بين مقياس ناجليري
األمريكي ومقياس املوهبة بلغت قيمته ( )0,6أي أن مقياس ناجليري متنبىء جيد باختبار قياس املوهبة بتطبيق تحليل االنحدار وإيجاد الدرجات
املعيارية ونسب الذكاء االنحرافية لالختبارين والتوصل إلى معادلة التنبؤ .وخرج البحث بمجموعة من التوصيات أهمها :استخدام نتائج اختبار ناجليري
في إعداد الصفحة النفسية الخاصة بالطالب املوهوب حتى يستفاد منها في بناء البرامج الخاصة بالطلبة املوهوبين وعدم االعتماد على االختبارات
الجماعية في تصنيفهم واستخدام االختبارات الفردية.
الكلمات املفتاحية :االختبارات العاملية؛ العالقة االرتباطية؛ املوهوبون.

املقدمة:
تعتبر عملية الكشف عن املوهوبين عملية غاية في األهمية ،ملا يترتب على نتائجها من اتخاذ قرارات تكون لها آثارها السلبية إذا ما تم تصنيف
الطلبة على أساس خاطئ ،األمر الذي يعني أن نجاح أي برنامج لرعاية هذه الفئة من الطلبة يتوقف بالدرجة األولى على دقة عملية الكشف وصحة
ً
اإلجراءات املتبعة في اختيارهم .وقد تأثر تطور االهتمام باملوهوبين بتطور حركة القياس العقلي ،وذلك ألن عملية الكشف عن املوهوبين تتطلب قياسا
ً
ً
لقدراتهم العقلية بطريقة ما .وقد ظل القياس العقلي ومازال محورا أساسيا من محاور املشروعات التي تستهدف رعاية هذه الفئة من األطفال واليافعين
والراشدين (جروان.)97 :2014 ،
ً
وتتم عملية اختيار الطلبة املوهوبين من خالل عدة مراحل بداية مرحلة (استقبال طلبات الترشيح) ،حيث بلغ عدد املسجلين باملشروع الوطني
للتعرف على املوهوبين في عام 2017م نحو  53,349طالب وطالبة الذين تم ترشيحهم من جميع اإلدارات التعليمية بجميع أنحاء اململكة ( )46إدارة
تعليمية للبنين )46( ،إدارة تعليمية للبنات.
ويسعى املشروع إلى توعية املجتمع بخصائص املوهوبين وأهمية رعايتهم  ،والوقوف على أحدث االختبارات واألساليب املحلية والعاملية
الكتشافهم وهذا ما يهدف إليه البحث حول مدى فاعلية اختبار قياس املوهبة ومدى عالقته االرتباطية باملقاييس العاملية والتوصل إلى معادلة التنبؤ
لدرجات اختبار قياس املوهبة بمعرفة درجات اختبار ناجليري  ،1-وبالرجوع للدراسات العربية واألجنبية واألبحاث التي أجريت في هذا املجال مثل دراسة
ً
ناجليري وفورد ) ) Naglieri, and Ford, 2003بعنوان "معالجة نقص تمثيل األطفال املوهوبين واملختلفين ثقافيا باستخدام اختبار ناجليري 1-غير
اللفظي للقدرة العقلية"  ،تناولت هذه الدراسة فاعلية اختبار ناجليري 1-غير اللفظي في تحديد الطالب املوهوبين األمريكيين  .وتألفت العينة من 2027
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ً
طالبا في الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر كانوا من سكان الواليات املتحدة األمريكية مع وجود عدد من املتغيرات الديموغرافية،
وضعت توزيعات الدرجات املعيارية بشكل منفصل وفق مجموعات وهي (األمريكيين البيض والسود ومن أصل أسباني) .وتشير النتائج إلى أنهم حصلوا
ً
على نسب متماثلة في درجاتهم تقريبا حيث بلغت عند األمريكيين البيض ( ،)٪5.6والسود ( ،)٪5.1والذين من أصل اإلسباني حوالي ( )٪4.4حيث حصل
املفحوصين على درجة معيارية ( 125ورتبة مئينية  .)95وتشير هذه النتائج إلى أن اختبار ناجليري 1-مفيد كجزء من اإلجراءات املتعلقة بتحديد الطالب
املوهوبين في وجود اختالفات ديموغرافية .كما أجرى )  (Brown et al, 2005دراسة بعنوان "االفتراضات املحلية في تحديد الطلبة املوهوبين
واملتفوقين "،هدفت الدراسة الى تحديد إجراءات تحديد الطلبة املوهوبين حيث تم تطبيق االداة على عينة قصدية في الواليات املتحدة األمريكية بلغ
عددها حوالي ً 6000
فردا من أساتذة الجامعات ،والقادة التربويين في مجال تعليم املوهوبين واملتخصصين ،واإلداريين ،ومعلمي الفصول الدراسية
واالستشاريين من املناطق الريفية والضواحي واملدن الرئيسية استهدفت آرائهم حول االفتراضات املحلية في تحديد الطالب املوهوبين ،وأشار املشاركون
ً
إلى درجات متفاوتة حول قبول أو رفض بنود االستبانة املكون من خمسة محاور رئيسية والذي تم توزيعه الكترونيا عبر البريد اإللكتروني  .وفضل
املجيبون استخدام التقييم الفردي ،والتقييم املستمر ،ومعايير متعددة لتحديد الطالب ،والنظر في سياق األداء .حيث كان معلمي املوهوبين واملشاركين
ً
ممن كانوا من املدن الرئيسية أكثر تأييدا لهذه االستراتيجيات .كما عارض غالبية العينة تقييد االختيار أو ترشيح الطلبة املوهوبين باستخدام أسلوب
ً
ً
واحد فقط كاإلنجاز مثال أو درجات الذكاء .وأيضا دراسة ( )Lohman et al 2008بعنوان " فاعلية اختبارات غير لفظية في التنبؤ بالطلبة املوهوبين
ً
أكاديميا " والتي تهدف الى تحديد الطالب املوهوبين ،مما يساهم بموثوقية وصحة نتائج االختبار وكان املشاركون من طالب الصف الخامس والسادس في
املرحلة االبتدائية حيث كان (حوالي  ٪40منهم من متعلمي اللغة اإلنجليزية) .تم تطبيق االختبارات الثالثة وهي املصفوفات املتتابعة لـرافن ،واختبار
ً
القدرة غير اللفظية ناجليري ،وشكل  6من اختبار القدرات املعرفية ( ،)Cog ATوتم تطبيق القياسات على 2087طالبا بمعدل اختبار غير لفظي واحد
ً
فقط .كما تم تطبيق االختبارات الثالثة على عينة بلغت  1198طالبا .وتظهر النتائج ان املعايير الوطنية في الواليات املتحدة بالغت في تقدير عدد
األطفال الذين يحرزون درجات عالية في اختبارات املوهوبين ،وذلك بسبب األخطاء املعيارية في القياس توصل الباحثان الى أن استخدام االختبارات غير
لفظية فعالة لتحديد الطالب املتفوقين في الهندسة والرياضيات ،كما سيحصل هؤالء الطالب أيضا على درجات عالية في االختبارات اللفظية والكمية.
ً
وكذلك أجرى كال من فيستا وكير ( (Vista and Care, 2011دراسة بعنوان " فحص الفروق بين الجنسين الختبار ناجليري 1-غير اللفظي" هدفت هذه
الدراسة لفحص الفروق بين الجنسين باستخدام اختبارات الذكاء غير اللفظية حيث تم تطبيق الصورة أ من اختبار ناجليري 1-غير اللفظي على عينة
البحث والبالغ عددها 2700طالب وطالبة من الصف السادس من املدارس الحكومية في الفلبين وتم سحب العينة من خالل تقسيم املجتمع إلى ثالث
ً
مناطق جغرافية مطابقة في حجمها لنسبة السكان داخل كل منطقة .تم اختيار املدرسة من كل منطقة عشوائيا ،كما أن جميع الطالب ضمن الفئة
العمرية يخضعون لالختبار نفسه .حيث تم حساب نسب التباين ونسب الدرجات املحولة لكل مستوى من مستويات القدرة واجراء اإلحصاءات
الوصفية للنتائج كما تم حساب جودة املطابقة لالختبار وتم إجراء تحليل التباين لتحديد الفارق بين الجنسين .توصل الباحثان الى النتائج بقبول
ً
فرضية العدم أي أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين في متوسط درجاتهم .كما أجرى كال من )(Gambrell and Alharbi, 2012
دراسة لفحص العالقات بين محاور مقياس موهبة ومقياس موهبة لإلبداع ،وذلك من خالل اختيار عينة عشوائية ،حجمها ( )579,4من املدارس التي
طبق على طالبها مقياس موهبة ،وبعد ذلك طبق عليهم مقياس موهبة لإلبداع مستهدفين طالب الصف الثالث االبتدائي والصف السادس االبتدائي
والصف الثالث املتوسط .وقد قارنت هذه الدراسة بين محاور املقياسين بتفصيل عميق .حيث ساعدت على التحقق من فرضية النموذج "هل يستحق
ً
محور املرونة العقلية أن يتضمن مقياس موهبة وخصوصا أنه يعد واحدا من أهم محاور التي تقيس البناء العلمي لإلبداع؟" .وقد استعمل .التحليل
العاملي التوكيدي لإلجابة عن السؤال أعاله .فأظهرت النتائج أن مقياس موهبة لإلبداع يظهر صدق بنائي داخلي ممتاز على جميع الصفوف املستهدفة.
ويظهر بوضوح من النتائج أن مقياس اإلبداع ومحور املرونة العقلية في مقياس موهبة للصف السادس االبتدائي والصف الثالث املتوسط تتشبع في
محور عام واحد .بينما املرونة العقلية لطالب الثالث االبتدائي يبدو أنها تقيس قدرة عقلية استداللية وليس قدرة إبداعية ،وربما يعود السبب في ذلك
إلى ارتفاع املتطلبات اللفظية  /القراءة في بنود املقياس .ويؤكد هذا التحليل أن نتائج مقياس اإلبداع ال يتأثر على نحو غير مناسب بالذكاء السائل (fluid
ّ
للتعلم ً
ذاتيا في الكشف عن الطلبة املوهوبين في
) intelligenceأو القدرة اللفظية .وكذلك دراسة ( السيد )2013 ،وهي دراسة بعنوان " القدرة التنبئية
ّ
ّ
الطبقية متمثلة بالصف التاسع والعاشر من ذكور وإناث للعام الدراس ي 2012م في مدارس امللك عبد هللا
األردن" تم سحب العينة بالطريقة العشوائية
ً
الثاني للتميز في محافظات ّ
ّ
(الزرقاء وعجلون والعقبة) في األردن .هدفت الدراسة الى التعرف إلى مستوى التعلم املنظم ذاتيا لدى الطلبة املوهوبين في
ّ
متغير ّي الصف والجنس ّ
ضوء ّ
التعرف على إمكانية وجود عالقة ار ّ
ً
ّ
إحصائيا بين التعلم املنظم ذاتيا وبين تحصيل
تباطية دالة
والتفاعل بينهما وكذلك
الطلبة املوهوبين في ضوء متغير الصف والجنس  ،استخدم املنهج الوصفي االرتباطي وتوصلت الدراسة الى عدد النتائج أهمها أن مستوى امتالك الطلبة
ً
ً
ً
للتعلم املنظم ذاتيا كان مرتفعا لجميع األبعاد كما أنه يوجد فروق دالة احصائيا في مستوى التعلم املنظم يعزى للمتغيرات املحددة ( الجنس والصف )
ّ
كما أنه بفحص االرتباط تم التوصل الى عدم وجود عالقة ارتباطية بين التعلم املنظم ذاتيا وبين تحصيل الطلبة املوهوبين في ضوء متغير الصف
ً
والجنس  .وقام كال من ديمتريوف والحربي ) (Dimitrov and Alharbi , 2015بدراسة هدفت إلى فحص البناء العاملي ملقياس موهبة ،ومقياس موهبة
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ً
لإلبداع .والعالقات املتبادلة بين محاور املقياسين .وأيضا القدرة على التنبؤ بتصنيف أعلى ٪ 25من اخذي مقياس اإلبداع .فكانت نتائج الدراسة أنه
يوجد ارتباطات عالية بين محاور مقياس موهبة ومحاور مقياس اإلبداع ،مما أدى إلى وجود نموذج مالئم لنتائج املقياسين ذوي عاملين من الدرجة
الثانية (  (second two factors orderمع بعض التمايز الناجم عن انخفاض االرتباط بين محاور املقياسين ،مع ارتفاع الطالب في املراحل الدراسية.
واستخدم في هذه الدراسة أيضا النموذج اللوجستي الثنائي للتنبؤ بدرجات الطالب في مقياس اإلبداع من خالل متغيري الجنس ودرجات الطالب في
مقياس موهبة.
كما إن تميز الدول املتقدمة يعود للعناية الفائقة بفئة املوهوبين وهذا بدوره ساعدها في الوصول إلى مراحل متقدمة في السلم الحضاري،
فجميع هذه الدول أدركت أن املوهوب ثروة ثمينة فعملت على رصد األموال لبناء أدوات القياس الالزمة للتعرف عليهم ،وبناء البرامج اإلثرائية الالزمة
ً
لصقل موهبتهم ،واململكة العربية السعودية تعتبر من ضمن الدول التي أولت حديثا اهتمامها بهذه الفئة في ضوء اإلمكانات املتاحة ،وتبنت برامج
ً
واضحا
الكشف عن املوهوبين ورعايتهم وذلك من خالل املؤتمرات والندوات العلمية ومراكز املوهوبين ،إال إنه قد لوحظ في اآلونة األخيرة اهتما ًما
ً
ً
معاييرا خاصة لتحديد تلك الفئة مع إغفال الكشف عن هذه املوهبة باستخدام
وواسعا للموهوبين بإتباع اختبارات ومقاييس محلية باعتبارها
اختبارات عاملية ومقاييس دولية وإلقاء الضوء حول عالقة نتائج االختبارات تلك ونتائج مقياس الكشف على املوهوبين الصادر من مركز قياس في
اململكة العربية السعودية ،مع ذلك نفتقر إلى أدوات ومقاييس واختبارات عاملية في مجال املوهوبين وإن وجدت إال أنها ال تستخدم كمعايير مرتبطة
باملعايير املحلية ،فبالرغم من الجهود املبذولة في مجال تطوير املقاييس التي تساعد في تحديد املوهوبين والتعرف عليهم إال أن ما هو متوفر غير كاف
للتعرف على هذه الفئة من املوهوبين في املراحل العمرية املختلفة  .وبما أن التعرف الدقيق على هذه الفئة سيمكن العاملين في القطاع التربوي من اتخاذ
اإلجراءات الالزمة وتقديم البرامج اإلثرائية الالزمة بما يؤثر ً
إيجابا على النتاج العلمي والفني والقيادي للموهوبين مما يسهم ببناء مستقبل افضل والذي
بدوره ينهض بالبشرية في عصر االنفجار املعرفي ،حيث أن كل موهوب لديه قدرات وإمكانات يمكن تنميتها وتطويرها واالرتقاء بمستوياتها اكثر فاكثر نحو
التميز األسود ( ،)2017لذلك فإن األمر يلزم توفير نوع من املقاييس التي تستخدم بطريقة تؤكد وتثبت دقة عملية القياس تلك ،وهذا ما نأمله في تطبيق
مقياس الكشف عن املوهوبين ناجليري 1-أن يقدم الفائدة ومن خالل املقاييس األخرى في الكشف عن مواهب بعيدة كل البعد عن قياس نسب الذكاء
والقدرات العقلية.

أسئلة الدراسة:
يسعى البحث الحالي لإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما الدرجات املوزونة (جداول املعايير) الختبار موهبة واختبار ناجليري للموهبة على البيئة السعودية؟
ً
 هل يوجد فرق دال إحصائيا بين املتوسطات الحسابية لدرجات الطالب والطالبات في الصف األول متوسط في فصول املوهوبين على اختبار
ناجليري األمريكي للموهبة؟
ً
 هل يوجد فرق دال احصائيا بين متوسط درجات الطلبة في الصف األول متوسط في فصول املوهوبين على اختبار ناجليري للموهبة ومتوسط
درجاتهم على اختبار قياس املوهبة؟
 ما القدرة التنبؤية الختبار ناجليري األمريكي للموهبة بمقياس املوهبة املطبق في اململكة العربية السعودية؟

أهداف الدراسة:
كما هدف البحث إلى تطبيق مقياس ناجليري األمريكي للكشف عن املوهوبين في البيئة السعودية من خالل:
 إيجاد الدرجات املوزونة (جداول املعايير) الختبار موهبة واختبار ناجليري للموهبة على البيئة السعودية.
ً
 التحقق من وجود فرق دال إحصائيا بين املتوسط الحسابي لدرجات الطالب والطالبات في اختبار ناجليري األمريكي للموهبة.
ً
 التحقق من وجود فرق دال احصائيا بين متوسط درجات الطلبة على اختبار ناجليري للموهبة ومتوسط درجاتهم على اختبار قياس املوهبة.
 التأكد من القدرة التنبؤية الختبار ناجليري األمريكي للموهبة بمقياس املوهبة املطبق في اململكة العربية السعودية.

أهمية البحث:
إن ما وصل إليه املجتمع االنساني من تنوع في التخصصات واألدوار التي يقوم بها االفراد دليل واضح على وجود فروق فردية بين الجماعات
ً
عامة وبين األفراد خاصة ،فمن بين االختالفات بين األفراد ،الفروق في درجة الذكاء تبعا ألسباب هذه الفروق بيئية كانت أم وراثية.
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تعد االختبارات بأنواعها املختلفة ،واملتنوعة ،من أهم األدوات املستخدمة في علم النفس للتوصل الى فهم أعمق ،ومعرفة أكثر شموال لطبيعة
الفرد ،لذا ارتكزت جهود الباحثين في القياس النفس ي على مبدأ الفروق الفردية ليصبح هدف القياس تشخيص الفروق الفردية في القدرات العقلية وفي
سمات الشخصية ( الخطيب.)19 :2011 ،
ويكتسب البحث الحالي أهميته من عدة منطلقات ،األهمية البحثية والتطبيقية من جانب ،ومن منطلق األغراض التي يحققها اختبار ناجليري
) (NNAT-1غير اللفظي من جانب آخر ،فمن ناحية األهمية البحثية والتطبيقية يكتسب هذا البحث أهميته من خالل ما يلي:
في حدود علم الباحثين فإن هذا البحث يعد األول في تطبيق اختبار ناجليري غير اللفظي في الدول العربية ومن ضمنها اململكة العربية السعودية.
ً
نظرا لالعتماد على االختبارات الجمعية في تحديد الطلبة املوهوبين في اململكة العربية السعودية رغبت الباحثان بتوفير أداة قياس فردية وإيجاد العالقة
االرتباطية بينهما ومن املؤمل أن يقدم هذا البحث إضافة علمية وعملية في هذا الجانب.
فيما يكتسب هذا البحث أهمية أخرى من ناحية األغراض التي يحققها اختبار ناجليري غير اللفظي ومن أهمها ما يلي:
 التحقق من دقة عملية تصنيف الطلبة.
 إعطاء الفرصة للفاحص بتدوين مالحظاته بشكل دقيق والوصول الى تقييم أكثر دقة.

حدود البحث:
يركز البحث على تطبيق مقياس الكشف عن املوهوبين ناجليري في البيئة السعودية ،وذلك وفق ما يلي:
الحدود البشرية :تحدد مجتمع البحث بطالب وطالبات الصف األول متوسط وامللتحقين في فصول املوهوبين في اململكة العربية السعودية.
الحدود املكانية :تتمثل في فصول املوهوبين للصف األول متوسط في مدارس اململكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية :تم تطبيق البحث في الفصل األول للعام الدراس ي 1438هـ1439/هـ.

مصطلحات البحث:

ً
ً
 املوهوب ّ :Gifted
عرف (جراون )329 :2013 ،املوهوب بأنه من يمتلك قدرة استثنائية أو استعدادا فطريا غير عادي في مجال أو أكثر من املجاالت
العقلية واإلبداعية واالجتماعية واالنفعالية والفنية ،وذلك بداللة أدائه على اختبار أو أكثر من اختبارات الذكاء أو االستعداد واإلبداع والقيادة
وغيرها ،بحيث يضعه أداؤه ضمن أعلى  %5من أقرانه في املجتمع املدرس ي أو مجتمع املقارنة الذي ينتمي إليه.
التعريف اإلجرائي للموهوب :هو الطالب الذي يصنفه مقياس ناجليري بأنه يمتلك قدرات استثنائية واستعداد غير عادي والتي تميزه عن بقية أقرانه
من حيث الدرجات املعيارية ،وذلك بحصول الطالب على متوسط حسابي أعلى من أقرانه العاديين ليصنف من املوهوبين.
 املقياس  :Scaleعرفه الكيالني والشريفين ( )83: 2014أسلوب منظم في تحديد كمية سمة معينة باستخدام نظام األعداد.
التعريف النظري :هو األداة التي تتكون من مجموعة من األسئلة او املثيرات التي تهدف لقياس عينة من السلوك وتقديرها بصورة كمية( .أبوزيد
ومصطفى)127 :2015 ،
التعريف اإلجرائي :تم تعريفه بمجموعة من األسئلة تم تحديد فقراتها وطريقة اإلجابة عنها وتصحيحها بدقة ،تقيس استجابات الطلبة نحو مقياس
ناجليري .ويتسم بالصدق والثبات واملوضوعية والتي يتم استخراجها من خالل تطبيقه على عينة البحث.
 مقياس املوهبة :هو مقياس للقدرات العقلية املتعددة يسهم في الكشف عن القدرات واملهارات األكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجاالت اللغة
والرياضيات والعلوم وبعض جوانب اإلبداع من خالل عدد من األبعاد واألقسام واألنماط والصور (جونسون.)43 :2014 /2011،
مقياس موهبة للتعرف على املوهوبين في اململكة العربية السعودية :هو اختبار تم التحقق من صدقه وثباته لضمان االنتقاء السليم للطلبة الواعدين
باملوهبة ويقيس املهارات التالية املرونة العقلي ،االستدالل العلمي وامليكانيكي ،االستدالل اللغوي وفهم املقروء ،االستدالل الرياض ي واملكاني .ويشمل
ً
ً
ابتداء من الصف الثالث االبتدائي إلى الصف الثالث متوسط في جميع أنواع املدارس في اململكة ،علما بأن الصفوف التي
جميع طالب التعليم العام
َّ
يطبق عليها اختبار موهبة هي :الصف الثالث االبتدائي ،الصف السادس االبتدائي ،الصف الثالث املتوسط.
 اختبار ناجليري  :NNATهو اختبار يهدف إلى قياس القدرة العامة وكذلك يعد أداة للتنبؤ بالنجاح األكاديمي مثل االختبارات التقليدية للقدرة
العامة ،كما يختلف اختبار ناجليري في أنه يقيس القدرة العامة باستخدام املحتوى غير اللفظي تحتوي كذلك الفقرات على أشكال وتصاميم مشتركة
تربط بينها عالقات تتدرج في مستوى الصعوبة ( ،) Naglieri,2003:2وتم بناء االختبار ضمن آلية صنفت األسئلة الى أربع قواعد:
إكمال النمط. Pattern Completion
االستدالل بالقياس. Reasoning by Analogy
التفكير التسلسلي .Serial Reasoning
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اإلدراك البصري املكاني. Spatial Visualization

الطريقة واالجراءات:
مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من جميع الطالب والطالبات املوهوبين في فصول املوهوبين في الصف األول متوسط في التعليم العام حسب تصنيف ادارة
ً
ً
ُ
املوهوبين وفق اختبار مقياس موهبة 1438هـ الذي قدم من قبل املركز الوطني للقياس ،والبالغ عددهم 1849طالبا وطالبة منهم ( )971طالبا و ()878
ً
ً
طالبة ،وقد توزع مجتمع البحث على ( )21إدارة تعليمية بإجمالي عدد فصول املوهوبين ( )97فصال منها للطالب( )50فصال و(  )47للطالبات  ،وهذه
اإلحصائية للفصول وإدارات التعليم ً
بناء على التقارير اإلحصائية الصادرة من إدارة املوهوبين في وزارة التعليم للعام الدراس ي  1438هـ 1439/هـ .
والجدول رقم ( )1يبين توزيع أفراد مجتمع البحث من حيث اإلدارة التابعة لها والجنس وعدد الفصول وعدد الطلبة.
جدول( :)1توزيع أفراد مجتمع البحث من حيث اإلدارة التابعة لها والجنس وعدد الفصول وعدد الطبة
إدارة التعليم

الجنس

عدد
الفصول

عدد الطالب

املدينة املنورة

األحساء

بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات

5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
5
1
1
4
3
1
1
1
1

100
98
15
13
15
16
21
19
20
20
40
37
100
102
17
15
66
57
17
17
20
18

املذنب

البكيرية
الحدود الشمالية
الدوادمي
الرس
الرياض
الشرقية
الطائف
القصيم
القنفذة
املخواة

تبوك
جدة
حائل
سراة عبيدة
عسير
عنيزة
مكة املكرمة
ينبع
املجموع الكلي
املجموع

بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
97
بنين
بنات

120
116
26
15
40
38
110
108
40
24
15
10
37
25
20
20
77
70
55
40

6
6
1
1
2
2
5
5
2
1
1
1
2
2
1
1
4
4
3
2
1849
50
47

971
878

عينة البحث:
ً
تكونت عينة البحث من ( )426طالبا وطالبة في فصول املوهوبين في الصف األول متوسط ،والذين تم اختيارهم بالطريقة العنقودية حيث تم
اختيار خمس مناطق تعليمية ،وعشرة فصول للموهوبين منها خمسة فصول طالب وخمسة فصول طالبات ،كما هو مبين في الجدول رقم ( )2توزيع
أفراد عينة البحث من حيث الجنس واإلدارات التعليمية وعدد الطلبة.
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جدول( :)2توزيع أفراد عينة البحث من حيث الجنس واإلدارات التعليمية وعدد الطلبة
مدارس البنين
نسبة عدد الطالب من العينة الكلية
عدد الطالب املتقدمين لالختبار
اإلدارة التعليمية
%9,4
40
املنطقة الشرقية
%9,4
40
مكة املكرمة
%9,4
40
القصيم
%10,3
44
تبوك
%9,4
40
عسير
%47,9
204
املجموع
426
املجموع الكلي للطالب والطالبات

مدارس البنات
نسبة عدد الطالبات من العينة الكلية
عدد الطالبات املتقدمين لالختبار
%9,4
40
%9,4
40
%9,4
40
%14,5
62
%9,4
40
%52,1
222
%100
النسبة الكلية

أداة البحث:
تم استخدام اختبار ناجليري 1-غير اللفظي ،وهو اختبار لقياس التفكير ومهارات حل املشكالت وتصنيف الطالب املوهوبين ،بحيث يعتبر
ً
ً
ً
اختبارا محايدا ثقافيا كما أن االختبار يتضمن على األشكال والتصاميم املجردة ،والتي تسمح الستجابات غير متحيزة بغض النظر عن لغة املفحوص
األساسية ،والتعليم ،والخلفية االجتماعية واالقتصادية .كما يستخدم في عرض األسئلة لونين هما (األصفر واألزرق) مما يساهم في التمييز الدقيق
للبنود ،ويستخدم كأداة للقبول في برامج املوهوبين في هيوستن ، TX ،و فرجينيا بيتش ، VA ،ونيويورك  ،NYوكذلك في العديد من املدن األخرى .
مواصفات اختبار ناجليري:
 اختبار فردي التطبيق.





يحتاج  30دقيقة فقط لتطبيقه.
متوفر ورقي.
ً
يتكون من 72سؤاال.
ً
ً
معاييرا محددة في تصنيف الطالب ،مما يجعله اختبارا يساهم في تحديد الطالب املوهوبين.
يوفر

 يتميز باعتماده على الصور ،مما يساعد في سرعة توضيح التعليمات وتطبيق االختبارات.
 ال يتطلب أي لغة منطوقة أو مكتوبة ،مما يجعلها مفيدة ملتعلمي اللغة اإلنجليزية.
يستخدم اختبار ناجليري لقياس ما يلي:
القدرة العقلية العامة .General Ability
لقياس الطالب اللذين مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية محدودة أو حتى غير الناطقين باللغة اإلنجليزية أومن خلفيات ثقافية متنوعة.
الطالب املوهوبين واملتفوقين.
تقييم الطالب ذوي املهارات املحدودة مثل ضعف السمع ،والحد األدنى من ضعف في الرؤية في مدارس التعليم العام.
الطالب من مستوى اقتصادي منخفض أو ظروف اجتماعية محدودة والذين يحصلون على املعرفة واملهارات اللفظية فقط.
تم تجريب املقياس على عينة استطالعية مكونة من ( )52من الطالب والطالبات من املجتمع وخارج العينة ،تم حساب الصدق التالزمي
لالختبار بإيجاد معامل االرتباط بين الدرجات على املقياس والدرجات على اختبار املصفوفات املتقدم لرافن حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين
درجات االختبارين ( )0,8وهو دال عند مستوى .0,001كما تم تطبيق املقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفض ي األداء على االختبار كان متوسط الفرق
بين املوجوعتين دال إحصائيا عند مستوى ( )0,00لصالح املجموعة العليا  ،وللكشف عن معامل الثبات للمقياس باستخدام معامل كرونباخ ألفا
وبلغت قيمته ( )0,74وتم حسابه بطريقة التجزئة النصفية وبلغت قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة جتمان()0,71كما بلغت قيمة معامل الثبات
باستخدام معادلة سبيرمان لتصحيح معامل االرتباط ( ، )0,72جميعها قيم عالية للصدق وللثبات تشير بصالحية املقياس للتطبيق.
صدق وثبات مقياس ناجليري 1-للكشف عن املوهوبين:
ً
اتساقا ً
قويا بين العناصر داخل اختبار ناجليري .1-وكلما زادت قيمة معامل الثبات كلما زادت الثقة في دقة عملية
تعكس درجات الثبات
القياس  .كما أن البنود تمتلك قيم ثبات ممتازة بمتوسط معامل الثبات مقداره  .0,91حيث أنه تم فحص الصدق من خالل التحقق صدق البناء وذلك
بعرض االختبار على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص وتم استبعاد البنود غير املالئمة وإعداد دليل تفصيلي إلجراءات صدق املحكمين بهدف تطوير
االختبار وتحسينه  ،كما تم التحقق من الصدق من خالل الصدق املرتبط بمحك أو الصدق التالزمي وذلك بإيجاد العالقة االرتباطية بينه وبين
اختبارات أخرى مثل اختبار مصفوفات رافن املتتابعة  RSPMواختبار الذكاء غير اللفظي  TONI-3و اختبار وكسلر الطبعة الرابعة WISC-IV
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واختبار وكسلر  WIATالفردي الطبعة الثانية حيث بلغت قيم معامالت االرتباط بينهم (  )0,55- 0,62 -0,63 – 0،78على التوالي وهذا مؤشر يدل على
أن اختبار ناجليرى للقدرة غير اللفظي 1 -يقيس نفس السمة التي تقيسها االختبارات السابقة والتي تهدف جميعها لقياس القدرة العقلية.
الصدق املرتبط بمحك (التالزمي):
ً
تم تطبيق اختبار ناجليرى 1-للقدرة غير اللفظي و مصفوفات رافن املتقدمة لـ( )52طالبا وطالبة من طالب الصف األول متوسط تتراوح
ً
أعمارهم بين  13-11سنه خالل فترة اختبار من  14-11يوما ،وبلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االختبارين حيث وجد أن قيمة معامل االرتباط
 0,80وهي قيمة الصدق التالزمي وتعتبر قيمة مرتفعة  .ويعرض الجدول رقم (  ) 3املتوسطات ،واالنحرافات املعيارية ،ومتوسط الدرجة الكلية الخام
الختبار رافن املتقدم هو  13,62من أصل(  36فقرة )  ،ومتوسط الدرجة الكلية الخام الختبار ناجليري هو  24,54من أصل ( 72فقره ).
جدول( :)3املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومعامالت االرتباط بين االختبارين
عدد األفراد
52
52

االختبار
اختبار رافن
اختبار ناجليري

املتوسط
13,62
24,54

االنحراف املعياري

معامل االرتباط
0,80

3,42
6,99

الصدق باستخدام الطريقة الطرفية في ترتيب الطالب (الصدق التميزي):
تم تطبيق املقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفض ي األداء على اختبار ناجليري (ن=  ) 52طالب وطالبة  ،وذلك بفحص الفروق بين متوسطي
درجات أعلى  %27ودرجات أدنى  ، %27نجد أنه لصالح املجموعة العليا حيث بلغ متوسط الفئة العليا(  ) 94,8بينما بلغ متوسط املجموعة الدنيا
ً
ً
( ، )60,8كما بلغت قيمة النسبة التائية (  )16,4وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( )α =0,00وتشير هذه القيمة إلى أن الفرق بين املجوعتين داال
ً
إحصائيا مما يشير إلى قدرة املقياس على التمييز بين مرتفعي ومنخفض ي األداء كما في الجدول رقم(. )4
جدول(:)4املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومعامالت االرتباط بين الفئة العليا والفئة الدنيا
البيان

الفئات

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة T

مستوى الداللة

اختبار
ناجليري

الفئة الدنيا
الفئة العليا

14
14

60.8
94.8

5.5
5.5

26

16.5

0,00

التحقق من الثبات:
تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات ( )0,74وهذه قيمة تشير إلى صالحية املقياس للتطبيق .كما استخدمت
طريقة التجزئة النصفي ،حيث تم تقسيم الفقرات عشوائيا إلى نصفين النصف األول يتكون من ( )36عبارة والنصف الثاني من ( )36عبارة وبلغت قيمة
معامل الثبات لألداة باستخدام معادلة جتمان ( ،)0,71كما بلغت قيمة معامل االرتباط املصحح لسبيرمان بين النصفين ( )0,72وهي قيم عالية للثبات
يمكن الوثوق بها كقيمة تؤكد صالحية املقياس للتطبيق.
تطبيق االختبارعلى عينة البحث (جمع البيانات):
بعد أن تم التحقق من صدق االختبار بأكثر من طريقة والتحقق من الثبات كذلك وللوصول الى نتائج أكثر دقة وموثوقية ،قامت الباحثة
بالتنسيق املسبق مع إدارات التعليم في املناطق (تبوك – القصيم – مكة املكرمة – عسير – الشرقية) ومع مشرفات ومشرفي املوهوبين في تلك املناطق
ً
وبعد أخذ خطابات املوافقة على إجراء البحث وتطبيق االختبار ،تم تطبيق االختبار على عينة عدد أفرادها 426طالبا وطالبة في املناطق التي تم تحديدها
لعينة البحث.

األساليب اإلحصائية:
في هذا البحث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1حساب الدرجات املعيارية الختبار ناجليري واختبار موهبة.
 .2معامل ارتباط (بيرسون) حيث تم حساب معامل االرتباط بين اختبار موهبة واختبار ناجليري (. (NNAT-1
 .3فحص الفروق لعينتين مستقلتين (اختبار .)T
 .4تحليل االنحدار.
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النتائج:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما الدرجات املوزونة (جداول املعايير) الختبار موهبة واختبار ناجليري للموهبة على البيئة السعودية؟"
ً
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحديد معايير الحكم على نسب الذكاء اإلنحرافية واملؤشرات املقابلة لها .ومن ثم ايجاد تكرار نسب الذكاء اإلنحرافية لكال
من اختبار ناجليري واختبار قياس املوهبة.
جدول( :)5معايير الحكم على نسب الذكاء النحر افية
التصنيف
7
6
5
4
3
2
1

نسبة الذكاء
130وما فوقها
129-120
119-110
109-90
89-80
79-70
 69وما دون

الوصــف
موهوب جدا
موهوب
فوق املتوسط
متوسط
متوسط منخفض
على الحدود
قصور في الناحية الفكرية

جدول( :)6تكرارنسب الذكاء اإلنحر افية الختبارناجليري
التصنيف
4
5
6
7
املجموع

التكرارات
66
94
168
98
426

املئين املصحح
15.5
22.1
39.4
23.0
100.0

تكرار متجمع صاعد
15.5
37.6
77.0
100.0

املئين
15.5
22.1
39.4
23.0
100.0

في الجدول رقم (  ) 6نجد أن أعلى تكرار لنسب الذكاء االنحرافية لعينة البحث كان عند القيم بين( )129-120حيث بلغ تكرارها  168كما وتندرج تحت
ً
تصنيف موهوب  ،يليها بعد ذلك نسب الذكاء االنحرافية عند القيم ( 130و ما فوق) حيث بلغ تكرارها 98والتي تندرج تحت تصنيف موهوب جدا  ،يليها
في الترتيب قيم نسب الذكاء االنحرافية عند ( )119-110والتي تأتي ضمن تصنيف األفراد فوق املتوسط وبلغ تكرار هذه الفئة  ، 94بينما أقل تكرار كان
في الفئة ذات تصنيف نسب الذكاء املتوسطة والتي تتراوح بين ( )109-90حيث بلغت تكرارات عينة البحث عند هذا التصنيف حوالي .66
جدول( :)7تكرارنسب الذكاء االنحر افية الختبارموهبة
التصنيف
6
7
املجموع

التكرارات
138
288
426

املئين املصحح
32.9
67.1
100.0

تكرار متجمع صاعد
32.9
100.0

املئين
32.4
67.6
100.0

في الجدول رقم ( )7نجد أن اعلى تكرار لنسب الذكاء االنحرافية لعينة البحث كان عند القيم بين ( 130وما فوق) حيث بلغ تكرارها  288والتي تندرج
ً
تحت تصنيف موهوب جدا ،يليها في الترتيب قيم نسب الذكاء االنحرافية عند ( )129-120والتي تأتي ضمن تصنيف األفراد للموهوبين وبلغ تكرار هذه
الفئة 138من عينة البحث.
جدول ( :)8التوزيع التكراري للدرجات املعيارية ونسب الذكاء االنحر افية الختبار" قياس املوهبة"
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

الدرجة املعيارية
1.33
1.56
1.63
1.66
1.67
1.72
1.73
1.76
1.80
1.85
1.86
1.87
1.89
1.93

نسبة الذكاء االنحرافية
119.95
123.40
124.45
124.90
125.05
125.80
125.95
126.40
127.00
127.75
127.90
128.05
128.35
128.95

التكرارات
4
2
6
8
22
2
14
4
24
2
2
16
4
32

تكرار متجمع صاعد
0.9
1.4
2.8
4.7
9.9
10.3
13.6
14.6
20.2
20.7
21.1
24.9
25.8
33.3

املئين املصحح
0.9
.5
1.4
1.9
5.2
0.5
3.3
0.9
5.6
0.5
0.5
3.8
0.9
7.5

املئين
0.9
0.5
1.4
1.9
5.2
0.5
3.3
0.9
5.6
0.5
0.5
3.8
0.9
7.5
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.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52

129.10
130.00
130.45
131.05
131.65
131.95
132.70
133.00
133.60
133.90
134.05
134.20
134.35
134.50
134.80
134.95
135.10
135.25
135.40
135.55
135.77
135.85
136.00
136.45
137.05
137.20
137.35
137.95
138.10
139.00
139.90
140.05
140.80
140.95
141.70
143.35
143.95
146.95

1.94
2.00
2.03
2.07
2.11
2.13
2.18
2.20
2.24
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.43
2.47
2.48
2.49
2.53
2.54
2.60
2.66
2.67
2.72
2.73
2.78
2.89
2.93
3.13
املجموع
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2
26
2
4
2
26
2
26
4
2
18
2
2
2
4
22
2
4
12
2
2
4
28
44
8
2
2
16
6
10
4
14
2
4
2
2
6
2
426

0.5
6.1
0.5
0.9
0.5
6.1
0.5
6.1
0.9
0.5
4.2
0.5
0.5
0.5
0.9
5.2
0.5
0.9
2.8
0.5
0.5
0.9
6.6
0.9
1.9
0.5
0.5
3.8
1.4
2.3
0.9
3..3
0.5
0.9
0.5
0.5
1.4
0.5
100.0

33.8
39.9
40.4
41.3
41.8
47.9
48.4
54.5
55.4
55.9
60.1
60.6
61.0
61.5
62.4
67.6
68.1
69.0
71.8
72.3
72.8
73.7
80.3
81.2
83.1
83.6
84.0
87.8
89.2
91.5
92.5
95.8
96.2
97.2
97.7
98.1
99.5
100.0

0.5
6.1
0.5
0.9
0.5
6.1
0.5
6.1
0.9
0.5
4.2
0.5
0.5
0.5
0.9
5.2
0.5
0.9
2.8
0.5
0.5
0.9
6.6
0.9
1.9
0.5
0.5
3.8
1.4
2.3
0.9
3..3
0.5
0.9
0.5
0.5
1.4
0.5
100.0

جدول ( :)9التوزيع التكراري للدرجات املعيارية ونسب الذكاء االنحر افية الختبار"ناجليري"
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

الدرجة املعيارية
0.200.00
0.07
0.13
0.20
0.27
0.33
0.40
0.47
0.53
0.60

نسبة الذكاء اإلنحرافية
97.00
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
106.00
107.00
108.00
109.00

التكرارات
2
10
2
6
2
10
8
4
2
4
16
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تكرار متجمع صاعد
.5
2.8
3.3
4.7
5.2
7.5
9.4
10.3
10.8
11.07
15.5

املئين املصحح
0.5
2.3
0.5
1.4
0.5
2.3
1.9
0.9
0.5
0.9
3.8

املئين
0.5
2.3
0.5
1.4
0.5
2.3
1.9
0.9
0.5
0.9
3.8
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
135.00
136.00

0.67
0.73
0.80
0.87
0.93
1.00
1.07
1.13
1.20
1.27
1.33
1.40
1.47
1.53
1.60
1.67
1.73
1.80
1.87
1.93
2.00
2.07
2.13
2.20
2.27
2.33
2.40
املجموع

شاهر سليمان & مي اجلاسر

6
6
6
6
10
8
14
18
2
18
8
12
6
14
6
12
16
26
28
40
18
34
10
16
8
8
4

16.9
18.3
19.7
21.1
23.5
25.7
28.6
32.9
33.3
37.6
39.4
43.3
43.7
46.9
48.4
51.2
54.9
61.0
67.6
77.0
81.2
89.2
91.5
95.3
97.2
99.1
100.0
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1.4
1.4
1.4
1.4
2.3
1.9
3.3
4.2
0.5
4.2
1.9
2.8
1.4
3.3
1.4
2.8
3.8
6.1
6.6
9.4
4.2
8.0
2.3
3.8
1.9
1.9
0.9

1.4
1.4
1.4
1.4
2.3
1.9
3.3
4.2
0.5
4.2
1.9
2.8
1.4
3.3
1.4
2.8
3.8
6.1
6.6
9.4
4.2
8.0
2.3
3.8
1.9
1.9
0.9

100.0

100.0

ً
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :نص هذا السؤال على أنه " هل يوجد فرق دال إحصائيا بين املتوسطات الحسابية لدرجات الطالب والطالبات في
اختبار ناجليري األمريكي للموهبة؟ "
لإلجابة عن السؤال فقد تم إيجاد املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات الطالب والطالبات على اختبار ناجليري األمريكي للموهبة ،والختبار
داللة الفرق بين املتوسطين استخدم اختبار( )Tوالنتائج كما في الجدول رقم (.)10
جدول( :)10قيمة اختبار( )Tللكشف عن داللة الفروق بين درجات الطالب والطالبات على اختبارناجليري للموهبة
البيان
طالب
طالبات
االجمالي

العدد
102
111
213

درجات الحرية
211

املتوسط الحسابي
120.5
123.6

االنحراف املعياري
10.3
0.804

قيمةT
2.4

مستوى الداللة
0,02

ً
يتضح من الجدول رقم( )10للكشف عن الفروق الدالة احصائيات أجري اختبار Tلفحص الفروق بين املتوسطات حيث بلغ ()T=2.4يتبين
ً
لنا وجود فرق دال إحصائيا بين املتوسط الحسابي لدرجات الطالب على اختبار ناجليري األمريكي للموهبة ودرجات الطالبات ،حيث نجد أن املتوسط
الحسابي لدرجات اختبار ناجليري أعلى عند الطالبات من الطالب بلغ عند الطالبات ( )123,6في حين بلغ عند الطالب ( )120,5لصالح الطالبات ،أي أن
ً
متوسط درجات الطالبات على اختبار ناجليري األمريكي للموهبة أعلى من متوسط درجات الطالب ،وبفرق دال إحصائيا.
ً
النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :نص هذا السؤال على أنه " هل يوجد فرق دال احصائيا بين متوسط درجات الطلبة على اختبار ناجليري
للموهبة ومتوسط درجاتهم على اختبارقياس املوهبة؟ "
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ولإلجابة عن سؤال البحث فقد تم إيجاد املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعامالت الذكاء االنحرافية ألفراد عينة البحث على كل من اختبار
ناجليري للموهبة واختبار قياس املوهبة والنتائج كما في الجدول رقم ()11
جدول( :)11قيم املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الختبارموهبة واختبارناجليري
البيان
نسبة الذكاء االنحرافية الختبار موهبة

العدد
426

املتوسط الحسابي
132.4

االنحراف املعياري
5.1

متوسط الخطأ املعياري
0.24396

التباين
25.6

نسبة الذكاء االنحرافية الختبار ناجليري

426

121.7

9.7

0.46785

93.4

من خالل الجدول رقم( )11نجد ان متوسط نسبة الذكاء االنحرافية لعينة البحث في اختبار قياس املوهبة كان أعلى من متوسط نسبة
الذكاء االنحرافية لنفس العينة في اختبار ناجليري حيث بلغ املتوسط لألول )(132.4وبانحراف معياري ()5,1بينما بلغ متوسط نسبة الذكاء االنحرافيه
في اختبار ناجليري لنفس العينة حوالي( )121,7وبانحراف معياري( )9,7وكذلك بلغت قيمة التباين لنسبة الذكاء االنحرافية الختبار موهبة ( )25,6في
ً
حين تباين نسبة الذكاء االنحرافية الختبار ناجليري (. )93,4كما تم فحص الفروق بين املتوسطات كال االختبارين من خالل تطبيق اختبار  Tللعينات
املرتبطة كما هو موضح في الجدول رقم ( .) 12
جدول ( :)12اختبار( )Tللكشف عن داللة الفروق بين درجات الطالب على اختبارقياس املوهبة واختبارناجليري للموهبة
البيان
نسبة الذكاء االنحرافية الختبار موهبة -نسبة الذكاء
االنحرافية اختبار ناجليري

املتوسط
10.7

االنحراف املعياري
8.7

متوسط الخطأ املعياري
0.4

قيمة T

24.6

درجة الحرية
425

مستوى الداللة
0.00

من خالل الجدول رقم( )12نجد أن نتائج فحص داللة الفروق تشير الى أنه يوجد فروق دالة احصائية بين متوسط درجات الطالب في
اختبار موهبة ومتوسط درجاتهم في اختبار ناجليري وحيث بلغت قيمة اختبار  )24,6( Tوبدرجات حرية تساوي ( ،)425أي أنه توجد فروق ذات داللة
احصائية لصالح اختبار ناجليري للموهبة.
النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :نص هذا السؤال على أنه " ما القدرة التنبؤية الختبار ناجليري األمريكي للموهبة بمقياس املوهبة املطبق في
اململكة العربية السعودية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل االنحدار ومعامل ارتباط بيرسون بين نسب الذكاء االنحرافية للطالب في اختبار ناجليري وفي اختبار موهبة
لعينة البحث الذكور واإلناث.
ويتضح من الجدول رقم ( )13قيمة معامل بيرسون حيث أنه يدل على وجود عالقة ارتباطية بين االختبارين بقيمة تساوي ( ،)0,6وهذه القيمة ذات
داللة احصائية عند مستوى داللة .0,05
جدول ( :)13نتيجة فحص االرتباط بين نتائج قياس املوهبة واختبارناجليري للموهبة
معامل ارتباط بيرسون
0,6

معامل التحديد
0,16

الخطأ املعياري
0,15

االنحراف املعياري
4.6

ً

وأيضا للتحقق من قدرة اختبار ناجليري في التنبؤ بدرجة الطالب في اختبار موهبة وذلك من خالل فحص االنحدار بطريقة ENTER

وتطبيق تحليل التباين االحادي تم التوصل الجدول رقم ( )14للكشف عن داللة الفروق بين نسب الذكاء الختبار قياس املوهبة واختبار ناجليري
للموهبة.
جدول ( :)14اختبار( )Fللكشف عن داللة الفروق بين نسب الذكاء الختبارقياس املوهبة واختبار ناجليري للموهبة
البيان
مجموع مربعات االنحدار
مجموع مربعات البواقي
االجمالي

مجموع املربعات
1691,9
9083,8
0775,4

درجات الحرية
1
424
425

متوسط املربعات
1691,9
21,4

قيمةF
78,9

مستوى الداللة
a
0,00

بلغت قيمة ()F=78.9ومستوى الداللة ( )0,0حيث يتبين لنا أنه يمكن التنبؤ بدرجات الطالب في اختبار قياس املوهبة من خالل درجاتهم في اختبار
ناجليري للموهبة وذلك في الجدول رقم (.)15
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جدول( :)15نتائج تحليل االنحدار
األوزان غير املعيارية
البيان

B

الثابت
معامل نسبة الذكاء الختبار ناجليري

107,25
0.207

األوزان غير املعيارية
الخطأ املعياري
معامل بيتا
2,839
0,023

0,4

قيمة اختبار ت
37,8
8,9

مستوى الداللة
0,00
0,00

يتضح من الجدول رقم ( )15ومن خالل قيم معامل نسبة الذكاء الختبار ناجليري للموهبة وقيمة الثابت أن معادلة التنبؤ تأخذ الصورة التالية:
Y =107.25 + 0.207 X

حيث أن:
) (Yهي درجة الطالب املعيارية في اختبار قياس املوهبة.
()Xهي درجة الطالب املعيارية في اختبار ناجليري.
ً
وقد اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كال من ( )Lohman et al 2008،حيث توصل الباحثان إلى أنه استخدام االختبارات غير لفظية فعال
في تحديد الطالب املتفوقين في الهندسة والرياضيات ،كما سيحصل هؤالء الطالب أيضا على درجات عالية على االختبارات اللفظية والكمية ودراسة
( (Dimitrov and Alharbi , 2015التي أشارت الى أنه يوجد ارتباطات عالية بين محاور مقياس موهبة ومحاور مقياس اإلبداع مما أدى الى أنه يمكن
التنبؤ بدرجات الطالب في مقياس اإلبداع من خالل مقياس موهبة.

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل لها البحث الحالي ،توص ي الباحثة بما يلي:
 .1ضرورة استحداث املقاييس واالختبارات ذات املواصفات السيكو مترية الخاصة بالتعرف على الطلبة املوهوبين للوقوف على األدوات املستحدثة
ً
عامليا.
 .2إضافة االختبارات العاملية كمؤشرات ألداء الطالب املوهوبين في اململكة العربية السعودية.
 .3استخدام اختبار ناجليري في عملية الكشف عن الطلبة املوهوبين ،وذلك بعد تقنينه بصورة نهائية على البيئة السعودية.
 .4استخدام نتائج اختبار ناجليري في إعداد الصفحة النفسية الخاصة بالطالب املوهوب حتى يستفاد منها في بناء البرامج الخاصة بالطلية املوهوبين.
البحوث املقترحة:
في ضوء النتائج توصل البحث إلى ما يأـتي:
 .1تقنين اختبار ناجليري على عينات مختلفة وفى مراحل تعليمية مختلفة.
 .2إجراء دراسة لبحث العالقة بين نتائج اختبار ناجليري وغيره من االختبارات األخرى التي تعتبر نتائجها مؤشرات للموهبة.
 .3إجراء دراسة لبحث العالقة بين نتائج اختبار ناجليري والتحصيل الدراس ي.
 .4إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع املوهوبين وذوي الفئة املميزة باستخدام مقاييس أخرى وعينات أخرى وأهداف مختلفة في جامعات أخرى
باململكة العربية السعودية ومقارنتها بالبحث الحالي.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1األسود ،نعيم مصطفى )2017( ،أثر فاعليه استخدام برنامج املدينة العالمي على تنميه التفكير االبداعي لدى املوهوبين في األردن ،املجلة الدولية
للدراسات التربوية والنفسية :مجلد https://doi.org/10.12816/0043692 ،248-241 )2017( - )2( 2
 .2جروان ،فتحي عبد الرحمن )2014(،املوهبة والتفوق ،الطبعة الخامسة ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان.
 .3جونسون ،سوزان ك .ترجمة :غسان اخيضر )2014( ،التعرف على الطالب املوهوبين ،الطبعة األولى ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
 .4الخطيب ،محمد احمد )2011( ،االختبارات واملقاييس النفسية ،الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
ّ
ّ
ّ
التعلم ً
ذاتيا في الكشف عن الطلبة املوهوبين في األردن .املؤتمر العلمي العربي العاشر لرعاية
التنبئية للتعلم
 .5السيد ،عبير سعيد )2013( ،القدرة
ّ
واملتفوقين .في 17-16تشرين الثاني .ص .ص ،299 -267عمان.
املوهوبين
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Abstract:
The research aimed at applying the American Naglieri Scale for detecting talented students in
the Saudi environment and verifying the degree of a significant statistical correlation between it and the Saudi
Talent Test “Mawhiba” which applied in Saudi Arabia as a criterion for acceptance in the gifted classes. The
test was Applied on a pilot sample consisted of (52) students to examine both reliability and consistency. The
research showed high values indicating the validity of the scale for application. The study sample consisted of
(426) students from intermediate first grade. They were selected randomly in the following regions: Tabuk,
Qassim, Makkah, Eastern and Asir. The results showed that there was a statistically significant difference
between the arithmetical mean of male students' and female students' responses on the scale for the favor of
females. There is statistical correlation between the Naglieri Test and Mawhiba Test (0.6). Where the Naglieri
test is a good predictor for Mawhiba. The research presented many recommendations, which the most
important is the use of the Naglieri test results in preparing the psychological page for talented students to be
used in building talented students’ programs and not to relay on collective tests in their classification and to
use individual tests.
Keywords: Correlation; Global Tests; Talented.
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أثرتدريس مادة العلوم والتقانة باستخدام استراتيجية ( )K.W.Lعلى التحصيل الدراس ي
لطالبات الصف الحادي عشر
ناصر بن ّ
سليم بن ناصراملزيدي
مكتب اإلشراف التربوي بالسويق -وزارة التربية والتعليم -سلطنة ُعمان
Simphysics2015@gmail.com

امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى تقص ي أثر التدريس باستخدام استراتيجية ( )K.W.Lعلى التحصيل الدراس ي لطالبات الصف الحادي عشر في
مادة العلوم والتقانة .حيث تكونت عينة الدراسة من ( )64طالبة من طالبات مدرسة أسماء بنت عمرو في والية السويق من محافظة شمال الباطنة .تم
تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعد اد دليل للمعلمة ،واختبار تحصيلي .استمرت التجربة فترة شهر
كامل في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2019 /2018م ،وبعد تطبيق التجربة وإجراء االختبار وتحليل البيانات خلصت نتائج الدراسة إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وأن حجم األثر كان ً
كبيرا لصالح استراتيجية ) (K.W.Lفي تدريس فصل املحركات واملضخات الحرارية والتحصيل
الدراس ي.
الكلمات مفتاحية :استراتيجية )(K.W.L؛ العلوم والتقانة؛ الصف الحادي عشر؛ التحصيل الدراس ي.

املقدمة:

ُ
ت عد العملية التعليمية من أهم العمليات التربوية التي من خاللها يستطيع الطالب مواجهة التحديات الحاصلة في العالم املتغير باستمرار،
ً
واضحا ً
وجليا في مواجهة مختلف تحديات الحياة .والعالم اليوم مليء بتحديات متنوعة
فمن خالل عملية التعليم والتعلم يضع الطالب لنفسه طر ًيقا
ومختلفة وتحتاج إلى استراتيجيات ذات طابع خاص للتعامل معها لكي يستطيع الطالب التعايش معها وحل جميع مشكالته.
ويعد هذا العصر عصر التكنولوجيا التي تمخضت عنه أساليب وتقنيات وأجهزة متطورة فرضت نفسها في مجال خدمة البشرية وأصبحت غير قابلة
لالستبدال بل ً
عوضا عن ذلك أصبحت تتطور مع مرور الوقت وتحل محل الكثير من األساليب القديمة( .شرف ،والفريحي.)2019 ،
ويرى كل من ( التميمي وعبد الهادي )2017 ،أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت ً
جزءا من نسيج الحياة اليومية للطلبة ،ومن الضروري
االستفادة من هذه التكنولوجيا .حيث تحول التكنولوجيا التعليم التقليدي إلى تعلم نشط.
إن االنتقال من التعلم التقليدي املتمركز حول املعلم إلى التعلم النشط املتمركز حول الطالب هو أحد أهم األسباب املؤدية إلى اكتساب الطالب
للمعارف واملهارات وامليول واالتجاهات بشكل يتناسب وما يمليه عليه تحديات العصر الحالي ،إن التعلم النشط جاء تلبية لكثير من التحديات التي لم
يستطع التعلم التقليدي إيجاد حلول لها.
ويشير (بدوي )2010 ،إلى أن التعلم النشط ظهر في السنوات األخيرة من القرن العشرين ،وزاد االهتمام به بشكل واضح مع بدايات القرن
الحادي والعشرين كأحد االتجاهات التربوية والنفسية املعاصرة ،ذات التأثير اإليجابي الكبير على عملية التعلم داخل الغرفة الدراسية وخارجها من
جانب طلبة املدارس والجامعات.
وتتعدد وتتنوع التعريفات والتوصيفات الخاصة بالتعلم النشط حيث يعرف ( هندي )27 ،2010 ،التعلم النشط بأنه كل إجراء تعليمي يقوم
ً
ً
صامتا أمام املعلم.
ساكنا
به املتعلم داخل قاعة الدراسة أو خارجها أكثر من مجرد جلوسه
في حين يعرفها دونالد وجنفر) (Donald& Jennifer, 2008املذكور في (سيد ،والجمل )93 ،2012 ،بأنها أي ش يء أو عمل يقوم به الطالب
في الصف أكثر من كونه مجرد مستمع سلبي ملحاضرة املعلم.
وكما يعرف هاريد ) ) Herreid,2006التعلم النشط على أساس أنه أي طريقة تتطلب من الطالب القيام بنشاط داخل الغرفة الصفية وليس
فقط االستماع للمحاضرة.

أثر تدريس مادة العلوم والتقانة باستخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lعلى التحصيل الدراسي لطالبات الصف احلادي عشر

ناصر املزيدي

وترى ( النوايسة )183 ،2012 ،أن التعلم النشط هو فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية املتعلم في املوقف التعليمي ،وتتضمن ً
عددا من املمارسات
التربوية واإلجراءات التدريسية التي تؤدي إلى تفعيل دور املتعلم ،بحيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب ،ومن ثم يتوصل املتعلم
للمعلومة عن طريق االعتماد على نفسه ،وكذلك في اكتساب املهارات وتكوين القيم واالتجاهات .فالتركيز في التعلم النشط ال يكون على اكتساب
املعلومات وإنما على الطريق واألسلوب الذي ُيكسب املتعلم املعلومات واملهارات والقيم التي يكتسبها أثناء حصوله على املعلومات ،فالتعلم النشط هو
تعلم قائم على األنشطة املختلفة التي يمارسها املتعلم والتي ينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة املتعلم الفاعلة واإليجابية في املوقف التعليمي
التعلمي.
وللتعلم النشط عدة خصائص يوردها األدب التربوي (هندي2010 ،؛ أمبوسعيدي )2011 ،منها:
 .1التعلم النشط تعلم هادف ومخطط له :فالتعلم النشط له أهداف وأغراض يقوم على تحقيقها ،وهو ليس مضيعة للوقت ،ولذلك البد من
التخطيط له حتى يحقق أهدافه.
 .2التعلم النشط مسئولية وحركة وإجراء وأداء وممارسة :فالطالب هو املسئول األكبر في تعلمه حيث أنه يقوم بمعظم األعمال واألنشطة وإجراء
التجارب وغيرها من األنشطة التي تتطلب منه املشاركة بشكل فاعل فيها.
 .3التعلم النشط مستمر وناتج خبرة :فالتعلم النشط ال يتوقف عند موقف تعليمي واحد أو موقفان حتى يحقق أهدافه ،وكما أنه مستمر فعلى
املعلم أن يهتم بالخبرة التي يمر بها الطالب وبناتج تلك الخبرة حتى يضمن االستمرارية.
 .4التعلم النشط متعدد ومتنوع األساليب واالستراتيجيات :فالتعلم النشط ال يعتمد على أسلوب أو استراتيجية واحدة فقط ،فطاملا أن الطالب هو
املحور ويشارك بشكل فاعل في تعلمه فذلك األسلوب مناسب ونصفه باألسلوب النشط.

استراتيجية ):(K.W.L

ُتعد استراتيجية ) (K.W.Lمن االستراتيجيات الخاصة بالتعلم النشط ،وهي استراتيجية تنتمي إلى استراتيجيات ما وراء املعرفة التي يكون
ُ
فيها الطالب محور العملية التعليمية ،حيث تسهم في زيادة ثقة الطالب بنفسه وتجعله يركز على اإليجابيات والقدرات الخاصة به ،والذي بدوره يساهم
ّ
في تكون مادة علمية يكتسبها الطالب ذات معنى ،وذلك من خالل تنشيط الخبرات واملعلومات السابقة لديه وربطها باملعلومات الحالية وتوليد معلومات
جديدة وتقييمها( .النفيعي ،والبنا 2018؛ وعطية ،وصالح ،2008 ،ص.)59
ويوضح كل من (أبو جادو ،ونوفل ،2015 ،ص )25أن استراتيجية ) (K.W.Lتسهم في تنمية الفهم العميق للمفاهيم العلمية ومهارات
التفكير وتنظيمها ،وذلك من خالل القيام بخطوات مرتبة ومنظمة قبل البدء في عملية التدريس وفي أثنائه وبعده.
ً
ويعود الفضل إلى ظهور استراتيجية ) (K.W.Lإلى املربي جراهام ديتريتش  Graham Dettrichوذلك في عام 1980م ،والتي اعتمد فيها أصال على األفكار
املعرفية التي طرحها املربي املشهور بياجيه عام 1964م وأطلق عليها حينئذ استراتيجية تكوين املعرفة (حافظ.)2008 ،
وفي عام 1986م قامت املربية دونا أوجل  Ogle Donnaبتطوير استراتيجية ) (K.W.Lوذلك ضمن برنامج التخرج للقراءة وفنون اللغة ،والتي وضعتها
في صورتها النهائية كما هي عليها اآلن(Ogle, 1986).
ً
ً
وترى الجمل ( ،)2006أن استراتيجية ) (K.W.Lتجعل املتعلم هو محور العملية التعليمية وتجعله إيجابيا وواثقا من نفسه ،كما أن أنها تجعل
النصوص القرائية ذات معنى.
ويشير كل من ويه ) )Weih, 2015وشانكان ) (Chanakan,2015إلى أن هذه االستراتيجية تشجع الطلبة على اإلجابة والتحدث؛ خاصة من
الطلبة الذين يعانون من صعوبة في الكالم؛ فتقوم بمساعدتهم في حرية التعبير واملشاركة بفاعلية؛ وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية تفكيرهم وتشكيل
شخصيتهم ،وأنها استراتيجية تقوم على تنظيم املعلومات لدى الطلبة ،وتؤدي إلى زيادة تركيزهم وبقاء أثر التعلم لديهم.
وتتكون استراتيجية ) (K.W.Lمن ثالثة أحرف ولكل حرف منها معنى خاص بها :فحرف ) :(Kهو اختصار لكلمة ) (Knowوهي تشير هنا إلى السؤال :ماذا
أعرف؟ )? (What I Knowويقصد بهذا السؤال :ماذا يعرف املتعلم بالفعل .والرمز ) (Wهو اختصار لكلمة ) (Wantوتشير هنا للسؤال ماذا أريد أن
أكتشف أو أتعلم؟ )? ،(What I want to find outأما الرمز ) (Lفهو اختصار لكلمة )(Learnوتشير هنا إلى السؤال ماذا تعلمت(What I .
)?( ،Learnedعطية)2009 ،
ومرت استراتيجية ) (K.W.Lبتطورات مختلفة عبر الزمن منذ عام 1986م ،حيث قام العلماء والباحثين بإضافة خطوة أو خطوتين إليها
ً
وذلك تماشيا مع املادة التدريسية التي يتم تطبيقها عليها ،أو األهداف التعليمية املراد تحقيقها منها ،أو حتى موضوع الدراسة املطبق عليه ،ويرجع ذلك
كله إلى مرونة وسهولة تطبيق االستراتيجية والتفاعل اإليجابي الذي يبديه املتعلمون أثناء تطبيق االستراتيجية ومن أبرز تلك التطورات ما قامت
بتلخيصه عليمات ( )2018كما هو موضح في الجدول رقم (.)1
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جدول ( :)1التطورات التي مرت بها استراتيجية )(K.W.L
التطور
K.W.L Plus
K.W.L.D
K.W.L.H
K.W.L.Q
K.W.L.S
K.W.H.L
K.W.L.A

املعنى
حيث يقصد ب  Plusخطوتين إضافيتين هما خرائط املفاهيم وتلخيص املعلومات.
حيث يقصد بحرف  :Dماذا سأفعل؟
حيث يقصد بحرف  :Hكيف يمكن أن نتعلم املزيد عن املوضوع؟
حيث يقصد بحرف  :Qاألسئلة التي لم يتم إجابتها.
حيث يقصد بحرف  :Sأن يقوم املتعلم بكتابة ملخص للدرس.
حيث يقصد بحرف  :Hكيف نحصل على املعلومة؟
حيث يقصد بحرف  :Aأن يقوم املتعلم بكتابة أهم التطبيقات ملا تعلمه في شتى
املجاالت.

من قام بالتطوير
Carr and Ogle
Shaw& others
Blaskowski

سشميدث
فاروق
أبو جادو ونوفل
عطية وصالح

في أي عام
1987م
1997م
1997م
1999م
2004م
2007م
2007م

ويطلق على استراتيجية ) (K.W.Lعدة مسميات ،ومن املسميات التي تطلق على هذه االستراتيجية (املوسوي2013 ،؛ سعادة:)2018 ،
استراتيجية ،(K.W.L) :واملعرفة السابقة واملكتسبة ،والتعلم ثالثية األبعاد ،واستراتيجية الجدول الذاتي ،وتنشيط املعرفة السابقة ،التنظيمات
املعرفية ،املنظور الفهمي أو املخطط الفهمي).
ويزخر األدب التربوي بالعديد من التعريفات الخاصة باستراتيجية ) (K.W.Lحيث يعرفها بهلول ( ،2004ص :)183بأنها استراتيجية تعلم
واسعة االستخدام ،وهي إحدى استراتيجيات ما وراء املعرفة التي تفيد في تدريس القراءة ،وتهدف إلى تنشيط معرفة الطالب السابقة ،وجعلها محور
ارتكاز لربطها باملعلومات الجديدة الواردة بالنص املقروء .في حين عرفها ( إبراهيم )2005 ،على أنها استراتيجية تعلم واسعة االستخدام تهدف إلى
تنشيط معرفة الطالب السابقة ،وجعلها نقطة ارتكاز لربطها باملعلومات الجديدة التي يتعلمها .أما بيرز ) (Perez, 2008فيرى أنها تتضمن العصف
الذهني ،والتصنيف ،وإثارة األسئلة ،والقراءة املوجهة ،وما يعرفه الطالب من معلومات حول املوضوع ،وما يريد أن يعرفه عن املوضوع ،وفي النهاية يقوم
بالبحث عن إجابات لألسئلة التي وضعها هو وزمالؤه.
وعرفها كوب )" (Kopp, 2010, p.10بأنها استراتيجية جيدة يستخدمها املعلمون لتنشيط تفكير الطالب في موضوع الدرس قبل أن يحدث
التعلم الجديد"
ومن ناحية أخرى يعرفها ( الشراري ،2017 ،ص " ) 20بأنها استراتيجية تعليمية تقوم على طرح تساؤالت عما لدى املتعلم من املعلومات ،وما
يجب أن يصل إليه ،بهدف تنشيط التفكير قبل وأثناء وبعد القيام باألنشطة األكاديمية واملعرفية املختلفة".
وتتميز استراتيجية ) )K.W.Lبعدة مميزات (إبراهيم2005 ،؛ أبو سلطان2012 ،؛ عبد هللا ،2010 ،عطية )2009 ،منها:
 .1تجعل الطالب محور العملية التعليمية.
 .2تؤكد على مبدأ التعلم الذاتي واالعتماد على النفس.
 .3تنشط املعرفة السابقة وتثير فضول الطلبة في التفكير.
 .4تصحح املعلومات الخطأ التي كان يعرفها املتعلم عن املوضوع.
 .5يمكن استخدامها في أي مستوى وأي صف دراس ي؛ بسبب قوة األساس الذي تستند عليه.
ويشير ( قطاوي )75 ،2013 ،إلى أن الدور األساس ي الذي يقوم به املعلم في هذه االستراتيجية هو املوجه واملصحح ألخطاء الطالب واملخطط ألهداف
الدرس .كما أن األدب التربوي يورد أدوار أخرى يقوم بها املعلم في هذه االستراتيجية (الجليدي2009،؛ البركاتي2008 ،؛ الزهراني2011 ،؛ عرام:)2012 ،


التخطيط ألهداف الدرس.



تحديد معارف الطالب السابقة.




إعطاء شرح مفصل عن آلية توظيف االستراتيجية في الدروس.
تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة للعمل وفق سمات التعلم التعاوني.



طرح األسئلة إلثارة التفكير لدى الطالب وإدارة مجموعات النقاش.



تشجيع الطلبة على طرح وتوليد أفكار جديدة والتأكيد على مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة من خالل املجموعات التعاونية.

 تقويم أداء الطلبة ومدى تحقق األهداف املنشودة.
ويقابل أدوار املعلم املذكورة أعاله أدوار أخرى خاصة باملتعلم أوردها كل من (محمد2013،؛ إبراهيم2005 ،؛ الزهراني2011 ،؛ عرام:)2012 ،
 يحدد املعرفة السابقة ،وذلك بتسجيلها في الحقل األول :ماذا أعرف عن املوضوع؟


يطرح األسئلة التي يريد اإلجابة عنها ،ويكتبها في الحقل الثاني :ماذا أريد أن أعرف؟

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

221

أثر تدريس مادة العلوم والتقانة باستخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lعلى التحصيل الدراسي لطالبات الصف احلادي عشر



يقرأ النصوص املختارة ،ويستوعب األفكار املطروحة فيها.



تسجيل وتدوين ما تم تعلمه بعد قراءة املوضوع في الحقل الثالث :ماذا تعلمت؟



مقارنة بين ما يريد تعلمه في الحقل الثاني بما تعلمه في الحقل الثالث.



تصنيف األفكار ،والتفكير التعاوني مع أفراد مجموعته.
يناقش ويحاور أفراد مجموعته ،واملجموعات األخرى ويتوصل إلى املعرفة الجديدة.



ناصر املزيدي

مادة العلوم والتقانة:
بدأت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بتدريس مادة العلوم والتقانة من العام الدراس ي 2008/2007م (وزارة التربية والتعليم،)2007،
وهي مادة اختيارية في الصف الحادي عشر ،حيث يقوم الطالب باختيار هذه املادة وهو في الصف العاشر من خالل استمارة اختيار املواد التي ُتقدم له
من قبل أخصائي التوجيه املنهي في الفصل الدراس ي الثاني من الصف العاشر األساس ي.
تتكون مادة العلوم والتقانة (وزارة التربية والتعليم 2015 ،أ) من أربع وحدات دراسية ،موزعة على تسعة فصول على النحو املبين في الجدول رقم (.)2
جدول ( :)2مكونات كتاب العلوم والتقانة للصف الحادي عشر
رقم الوحدة
األولى

عنوان الوحدة
الكيمياء في حياتنا.

الثانية

عمليات الحياة والتقانة.

الثالثة

تأثير اإلنسان على البيئة.

الرابعة

تقانات نقل الحرارة.

رقم الفصل
1
2
3
4

عنوان الفصل وعدد الحصص التدريسية.
السالمة الكيميائية()10
الصناعات()10
التفاعالت الكيميائية املألوفة()10
الخلية والتقانة ()10

5

عمليات التغذية والنقل والسيطرة()20

6

اإلنسان والطاقة ()16

7

تأثير التقانة على حياة اإلنسان()14

8
9

طبيعة الحرارة ()13
املحركات واملضخات الحرارية ()16

نوع املادة العلمية
الكيمياء

األحياء

األحياء والفيزياء

الفيزياء

قامت الوزارة بوضع دليل للمعلم (وزارة التربية والتعليم 2015 ،ب) خاص باملادة يحوي مخرجات التعلم املعرفية واملهارية املراد تحقيقها من
املحتوى العلمي للكتاب ،كما يحوي الدليل حل ألسئلة نهاية الفصول واالستكشافات وإجابات ألسئلة اختبر فهمك ،كما يحوي الدليل معلومات علمية
كخلفية معرفية لبعض املواضيع املهمة ،وباإلضافة إلى ذلك يحوي الدليل أنشطة إثرائية متنوعة.
وعلى ضوء ما هو واضح في جدول ( )2فإن املحتوى العلمي املقدم للطبة متنوع ،فيه الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء فهذه املادة تجمع املواد
ً
الثالث ً
تخصصا في كل الفروع ،وال تتعمق بشكل دقيق في حيثيات املواضيع العلمية ،ولكنها في نفس
معاُ .ويقبل الطالب على اختيار هذه املادة كونها أقل
الوقت تعطي معلومات متنوعة وكافية ومهمة في حياة الطلبة.
يتم تدريس مادة العلوم والتقانة بواقع أربع حصص في األسبوع ،بمتوسط أربعين دقيقة لكل حصة .ويطبق املعلمون واملعلمات استراتيجيات
وطرائق تدريسية مختلفة عند تدريس مادة العلوم والتقانة ،مثل الحوار واملناقشة ،والعصف الذهني ،والتعلم التعاوني ،وأنواع أخرى حسب نوعية
الدرس واملحتوى العلمي املقدم.

الدراسات السابقة:
لقد حظيت استراتيجية ) (K.W.Lباهتمام كبير من قبل الباحثين ،حيث أجريت العديد من الدراسات حول هذه االستراتيجية ،وبعد
االطالع على األدب التربوي يستعرض الباحث الد اسات العربية واألجنبية ذات الصلة ،حيث تم ترتيبها من األحدث إلى األقدم ً
وفقا للتسلسل التاريخي
ر
لها ،وهي على النحو اآلتي:
أجرى ( سكران وحسن )2019 ،دراسة هدفت إلى معرفة أثر استراتيجية الجداول الذاتية) (K.W.Lفي تحصيل طالب الصف الرابع
اإلعدادي في محافظة واسط بالعراق ،الفرع األدبي في مادة علم االجتماع .تكونت عينة الدراسة من مجموعتين :تجريبية وبها (ً )35
طالبا درسوا
باستراتيجية ) ،(K.W.Lوبلغ عدد أفراد املجموعة الضابطة (ً )35
طالبا درسوا بالطريقة االعتيادية .وبعد تطبيق األدوات وتحليل النتائج توصلت
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح املجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي.
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أجرت (عليمات )2018 ،دراسة هدفت إلى تقص ي أثر استخدام استراتيجية التعلم ثالثية األبعاد ) (K.W.Lفي اكتساب املفاهيم العلمية واالحتفاظ بها
لدى طالب الصف الثالث األساس ي مقارنة بالطريقة االعتيادية في تدريس العلوم في األردن ،حيث تكونت عينة الدراسة من (ً )39
طالبا وطالبة موزعين
بشكل عشوائي في شعبتين ،املجموعة التجريبية وبلغ عدد أفرادها (ً )19
طالبا وطالبة ،درست باستخدام استراتيجية) ، (K.W.Lواملجموعة الضابطة
وبلغ عدد أفرادها (ً )20
طالبا وطالبة ودرست بالطريقة السائدة .وأظهرت نتائج الدراسة أن للتدريس باستراتيجية) (K.W.Lأثر دال إحصائ ًيا في
اكتساب املفاهيم العلمية واالحتفاظ بها ولصالح املجموعة التجريبية.
وأجرى ( خلدون )2017 ،دراسة هدفت إلى معرفة أثر استراتيجيتي البيت الدائري ،وتكوين املعرفة) (K.W.Lفي إكساب طالب الصف
التاسع األساس ي املفاهيم الكيميائية واتخاذ القرار .حيث تكونت عينة الدارسة من (ً )86
طالبا تم توزيعهم إلى ثالث مجموعات ،حيث درست املجموعة
األولى باستخدام استراتيجية البيت الدائري ،بينما درست املجموعة الثانية باستخدام استراتيجية) ، (K.W.Lأما املجموعة الثالثة فدرست بالطريقة
ً
إحصائيا لصالح املجموعتين التجريبيتين اللتين درستا باستراتيجية البيت الدائري واستراتيجية
االعتيادية .أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة
).(K.W.L
في حين أجرى كل من ( الديب واألشقر )2017 ،دراسة هدفت للكشف عن أثر توظيف استراتيجية ) (K.W.Lفي تدريس الرياضيات على
مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراس ي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في غزة .حيث استخدم الباحثان املنهج الشبه التجريبي ،وتم اختيار
العينة بشكل قصدي حيث مثلت صفين أحدهما املجموعة التجريبية واألخرى املجموعة الضابطة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن حجم التأثير كبير
الستراتيجية ) (K.W.Lعلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراس ي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي.
وفي دراسة أخرى قامت بها ( القيس ي )2017 ،هدفت إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية) (K.W.Lفي تحصيل طالبات الصف الثاني
املتوسط في مادة الفيزياء ،وقدرتهن على اتخاذ القرار .حيث تكونت عينة الدراسة من ( )53طالبة موزعات على مجموعتين تجريبية بها ( )29طالبة
درست باستخدام استراتيجية) ، (K.W.Lبينما املجموعة الضابطة تكونت من ( )24طالبة درست بالطريقة االعتيادية .وأوضحت نتائج الدراسة أن
توظيف استراتيجية) (K.W.Lفي تدريس الفيزياء أدى إلى تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في تحصيل القرار واتخاذه.
وقام ( الشراري )2017 ،بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استراتيجيتي املعرفة السابقة واملكتسبة ) (K.W.Lوخرائط العقل في اكتساب
املفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس األساس ي في األردن ،حيث تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات :املجموعة التجريبية األولى واملكونة من
طالبا درست وفق استراتيجية ) ،(K.W.Lواملجموعة التجريبية الثانية واملكونة من (ً )30
(ً )30
طالبا درست وفق استراتيجية خرائط العقل ،بينما
درست املجموعة الضابطة واملكونة من (ً )30
طالبا بالطريقة االعتيادية .وبعد تطبيق أداة الدراسة أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين املجموعات الثالث تعزي الستراتيجية ) (K.W.Lوخرائط العقل في اكتساب املفاهيم ولصالح املجموعتين التجريبيتين.
وفي دراسة أخرى أجري كل من زكري وإيفانا وسونجا وميليكا ) )Zekri, Ivana, Sonja &Milica, 2017دراسة هدفت إلى معرفة أثر
التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lاملعدلة على تحصيل طلبة السادس االبتدائي في مادة الفيزياء .تكونت عينة الدراسة من ً 110
طالبا وطالبة.
تم توزيع العينة على مجموعتين :تجريبية بها (ً )56
طالبا وطالبة تم تدريسهم باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lاملعدلة ،ومجموعة ضابطة بها ()54
ً
ً
إحصائيا ولصالح
طالبا وطالبة تم تدريسهم بالطريقة السائدة .وبعد تطبيق أدوات الدراسة وتحليل النتائج ،توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة
املجموعة التجريبية.
وفي دراسة قام بها ( البلوي )2016 ،كان الهدف منها الكشف عن أثر التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lعلى تحصيل طالب
التخصصات النظرية بكلية العلوم واآلداب في مادة تطبيقات إحصائية في العلوم اإلنسانية .حيث تكونت العينة من (ً )44
طالبا موزعين على مجموعتين
تجريبية وقوامها ( )22طالب ،واملجموعة الضابطة وقوامها ( )22طالب .حيث تم تدريس املجموعة التجريبية باستراتيجية ) ،(K.W.Lبينما درست
املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية .وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية التي درست
باستراتيجية ).(K.W.L
وقام ( سويطي )2016 ،بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.L. Plusفي حل املسألة الرياضية لدى
طلبة الصف الثامن األساس ي والقلق الرياض ي لديهم .تكونت عينة الدراسة من (ً )111
طالبا وطالبة تم اختيارهم بشكل قصدي .حيث تم تقسيم العينة
إلى ( )4مجموعات :مجموعة ذكور تجريبية وبها ( )23طالب ،ومجموعة إناث تجريبية وبها ( )37طالبة حيث تم تدريسهم باستخدام استراتيجية
) ،(K.W.L. Plusومجموعة ضابطة للذكور وبها ( )19طالب ،ومجموعة ضابطة لإلناث وبها ( )32طالبة ،وتم تدريسهم بالطريقة السائدة .وبعد تطبيق
ً
إحصائيا لصالح املجموعات التجريبية.
أدوات الدراسة وتحليل النتائج أسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة
وأجرت ( الرويس )2015 ،دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lفي تحصيل طالبات كلية التربية في
ً
عشوائيا .تم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين :تجريبية
مقرر املناهج العامة .تألفت عينة الدراسة من ( )64طالبة في مقرر املناهج العامة تم اختيارهن
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وبها ( )32طالبة ،وضابطة وبها ( )32طالبة ،وبعد تطبيق األدوات وتحليل النتائج أسفرت الدراسة عن فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية
) (K.W.Lفي تحصيل طالبات كلية التربية في مقرر املناهج العامة.
أما دراسة ( عالوين ) 2014 ،فقد هدفت إلى تقص ي أثر استخدام استراتيجية تدمج بين استراتيجيتي (تنبأ -الحظ – فسر) و) (K.W.Lفي
اكتساب املفاهيم البيئية والوعي البيئي واالتجاهات نحو البيئة لدى طلبة الصف التاسع األساس ي .تكونت عينة الدراسة من (ً )99
طالبا وطالبة موزعين
على مجموعتين تجريبية وضابطة ،حيث درست املجموعة التجريبية باستخدام االستراتيجية املدمجة بينما تم تدريس املجموعة الضابطة بالطريقة
السائدة .وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب املفاهيم البيئية والوعي البيئي واالتجاهات نحو البيئة تعزى
الستراتيجية التدريس ،ولصالح املجموعة التجريبية التي درست وفق االستراتيجية املدمجة.
وقامت ( العفيفي )2013 ،بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية ) (K.W.Lفي تعديل التصورات البديلة للمفاهيم
التكنولوجية لدى طالبات الصف السابع األساس ي .تكونت عينة الدراسة من ( )35طالبة من الطالبات اللواتي لديهن تصور بديل حول املفاهيم
التكنولوجية في وحدة الطاقة .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية توظيف استراتيجية ) (K.W.Lفي تعديل التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية.
وهدفت دراسة ( العزاوي وناصر )2011،إلى معرفة أثر التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي لدى طلبة املرحلة
الثالثة بقسم الرياضيات بمادة املناهج وطرائق التدريس في كلية التربية بجامعة املستنصرية .تكونت عينة الدراسة من (ً )40
طالبا وطالبة حيث قسمت
إلى مجموعتين تجريبية وبها ( )20طالب وطالبة وتم تدريسها باستراتيجية ) ،(K.W.Lومجموعة ضابطة وبها ( )20طالب وطالبة وتم تدريسها بالطريقة
التقليدية .وأظهرت نتائج الدراسة تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في التحصيل الدراس ي عند مستويات التفكير العليا والدنيا.
من خالل ما سبق عرضه ،نجد أن هذه الدراسة تتشابه بشكل مبدئي مع الدراسات السابقة ،في كونها تبحث في أثر التدريس باستخدام
استراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي ،ولكنها تختلف عنها كونها تتناول التحصيل في مادة العلوم والتقانة ،حيث هذه املادة تعنى باملهارات
الحياتية والتكنولوجية .وأيضا تختلف عنها في طريقة استخدام االستراتيجية ،فهذه الدراسة تستخدم استراتيجية ) (K.W.Lمن خالل عرض
ً
فيديوهات تعليمية قصيرة يشاهدنها الطالبات ثم يقمن بتعبئة جدول االستراتيجية ،وليس نصوصا مكتوبة يتم قرأتها من قبل الطالبات ثم يقمن
بتعبئة الجدول.

مشكلة الدراسة:
من خالل عمل الباحث كمشرف تربوي ملادة العلوم والتقانة في مدارس مختلفة الحظ كثرة الشكاوي التي تصدر من املعلمات اللواتي يدرسن
مادة العلوم والتقانة في الصف الحادي عشر ،حيث هذه املادة تسبب لهن صعوبة في تدريسها ،وكذلك في نوعية األسئلة التي تأتي في االمتحانات ،حيث
تتكون هذه املادة من خليط من ثالث مواد هي الفيزياء والكيمياء واألحياء ،وتأتي صعوبة تدريس هذه املادة أن املعلمات اللواتي ّيدرسنها متخصصات في
فرعين فقط من فروع العلوم ويبقى الفرع الثالث هو سبب املشكلة فإن كان تخصص املعلمة الفيزياء والكيمياء فإنها تالقي صعوبة في تدريس الجزء
الخاص باألحياء وهكذا.
ومما يزيد األمر صعوبة أن الوحدة األخيرة بها مواضيع فيزيائية وتحتاج إلى فهم أعمق بكثير عما هو موجود في الكتاب ،ولكون هذه الوحدة هي
األخيرة في الكتاب فإن الطالبات ال يقمن باالهتمام بها ويجدن صعوبة في فهم مواضيعها.
لذا فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل اآلتي:
ما أثر التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي ملادة العلوم والتقانة؟

فرضية الدراسة:
في ضوء سؤال الدراسة السابق حاولت الدراسة اختبار الفرضية الصفرية اآلتية:
ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (α= 0.05بين متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التحصيل
الدراس ي في مادة العلوم والتقانة تعزى الستراتيجية ) (K.W.Lواالعتيادية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية:
 أنها تقدم استراتيجية لتدريس مادة العلوم والتقانة ،وهي استراتيجية ) )K.W.Lوهذا بدوره يفيد املعلمين واملعلمات في الحقل التربوي لتوظيفها في
التدريس بشكل عام.
 قد تفيد مشرفو مواد العلوم في إعادة النظر واالستفادة من استراتيجية ) (K.W.Lفي التدريس.
 قد تفيد معدي ومدربي البرامج التدريبية الخاصة باملعلمين أثناء الخدمة في تقديم استراتيجية تدريس جديدة.
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ً
ً
تحصيليا قد يستفيد منه معدي االختبارات في مادة العلوم والتقانة.
اختبارا
 توفر
 قد تفيد نتائج الدراسة واضعي املناهج ومطوريها في تطوير مادة العلوم والتقانة واملواد العلمية األخرى.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 معرفة الفروق بين املتوسطات الحسابية لدرجات التحصيل الدراس ي لطالبات املجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل
الدراس ي لفصل املحركات واملضخات الحرارية من مادة العلوم والتقانة.



الكشف عن أثر تدريس مادة العلوم والتقانة باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي.
التركيز على استراتيجيات التدريس التي تتيح للمتعلم بأن يكون محور العملية التعليمية وبناء معرفته بنفسه بشكل نشط وفعال.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على تدريس الفصل التاسع " املحركات واملضخات الحرارية " من الوحدة الرابعة من كتاب العلوم والتقانة
لطالبات الصف الحادي عشر في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2019 /2018م.
الحدود املكانية والبشرية :تم تطبيق الدراسة على طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أسماء بنت عمرو للتعلم ما بعد األساس ي في محافظة شمال
الباطنة.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفترة من األسبوعين األخيرين من شهر إبريل إلى منتصف شهر مايو من العام الدراس ي 2019/2018م

التعريفات اإلجرائية:
أثر :هو قدرة استراتيجية ) (K.W.Lعلى إحداث تغيير إيجابي في فهم طالبات الصف الحادي عشر للمحتوى التعليمي الخاص بفصل املحركات
واملضخات الحرارية من كتاب العلوم والتقانة من خالل درجات االختبار التحصيلي الخاص بالوحدة.
استراتيجية) :(K.W.Lهي إحدى استراتيجيات التعلم النشط ،تتضمن مجموعة من الخطوات املنظمة واملرتبة التي تقوم بها طالبات املجموعة
التجريبية في الصف الحادي عشر أثناء دراسة فصل "املحركات واملضخات الحرارية" ،حيث تتكون من جدول به ثالثة أعمدة :العمود األول به سؤال
ماذا أعرف عن املوضوع؟) (Kفتجيب عليه الطالبات قبل البدء في النشاط .والعمود الثاني وبه سؤال ماذا أريد أن أعرف عن املوضوع؟) (Wبحيث
تضع الطالبات األسئلة التي تود معرفة اإلجابة عليها ،والعمود الثالث وبه ماذا تعلمت؟ ( )Lوتقوم الطالبات باإلجابة عليه بعد مشاهدة فيديو تعليمي
قصير عن املوضوع.
ً
مادة العلوم والتقانة :هي املادة العلمية املقررة من قبل وزارة التربية والتعليم ليتم تدريسها في الصف الحادي عشر بدء من العام الدراس ي
2008/2007م في سلطنة ُعمان ،حيث يحمل الكتاب الطبعة األولى 1436هـ 2015 /م.
الصف الحادي عشر :هو املستوى الحادي عشر من السلم التعليمي املقر من قبل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ويتراوح أعمار الطالبات في
هذا الصف ( )17-16سنة.
ُ
التحصيل الدراس ي :هي الدرجة التي تحصل عليها الطالبات في االختبار التحصيلي املعد من قبل الباحث في املحتوى العلمي لفصل املحركات واملضخات
الحرارية من مادة العلوم والتقانة.

متغيرات الدراسة:
املتغير املستقل :استراتيجية ).(K.W.L
ُ
املتغير التابع :التحصيل الدراس ي في فصل املحركات واملضخات الحرارية لدى طالبات الصف الحادي عشر في سلطنة عمان.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية املنهج الشبه التجريبي ،القائم على مجموعتين تجريبية وضابطة ،حيث تم تدريس كال املجموعتين من قبل نفس
املعلمة ،حيث درست املجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية ) ،(K.W.Lبينما درست املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية.
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أثر تدريس مادة العلوم والتقانة باستخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lعلى التحصيل الدراسي لطالبات الصف احلادي عشر

مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الحادي عشر اللواتي قمن باختيار مادة العلوم والتقانة لدراستها من ضمن املواد التي ُتدرس
في هذا الصف في محافظة شمال الباطنة ،أما عينتها فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية وتكونت من شعبتين من شعب مدرسة أسماء بنت عمرو
بمحافظة شمال الباطنة :الحادي عشر خامس وبها ( )35طالبة ومثلت املجموعة التجريبية ،بينما شعبة الحادي عشر سادس وبها ( )31طالبة ومثلت
املجموعة الضابطة.

أدوات الدراسة:
تضمنت مواد وأدوات الدراسة على اآلتي:
أوال :دليل املعلمة:
ً
ً
تم إعداد دليل املعلمة لفصل املحركات واملضخات الحرارية الخاصة بطالبات الصف الحادي عشر وفق استراتيجية ) (K.W.Lليكون مرشدا وموضحا
لدور املعلمة أثناء تطبيق االستراتيجية ،حيث شمل الدليل على ما يلي:
َ
 .1مقدمة الدليل :وتتضمن نبذة عن استراتيجية ) )K.W.Lواهم مميزاتها وخصائصها والتعريف بها ،ومكوناتها ،كما اشتمل أيضا على
توجيهات خاصة باملعلمة وطريقة السير في الدرس حسب االستراتيجية.
 .2التوزيع الزمني لجدول الحصص لتدريس فصل " املحركات واملضخات الحرارية ".
 .3الخطط التدريسية ملوضوعات لفصل " املحركات واملضخات الحرارية " متوافقة مع استراتيجية ).(K.W.L
 .4أوراق العمل (األنشطة) الخاصة بالطالبات وفق استراتيجية ).(K.W.L
وبعد االنتهاء من إعداد الدليل وفق استراتيجية ) (K.W.Lتم عرضه على مجموعة من املحكمين ،بلغ عددهم ( )6محكمين من أساتذة
املناهج والتدريس في جامعة السلطان قابوس ،وجامعة صحار ومشرفي مواد العلوم في مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ،حيث أبدى
املحكمون بعض املالحظات مثل تعديل بعض أسئلة أوراق العمل واألنشطة ،والتعليمات الخاصة باملعلمة ،حيث تم األخذ بها ،وبالتالي أصبح دليل
ً
املعلمة وأوراق العمل الخاصة باالستراتيجية جاهزا للتطبيق في صورته النهائية.
ثانيا :االختبار التحصيلي:
قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي في فصل " املحركات واملضخات الحرارية " من كتاب العلوم والتقانة بهدف قياس التحصيل الدراس ي لدى
الطالبات بعد املعالجة التجريبية .وتم اتباع الخطوات اإلجرائية التنفيذية اآلتية في إعداد االختبار:
 .1تحديد املخرجات التعليمية الخاصة باملحتوى العلمي لفصل " املحركات واملضخات الحرارية " وذلك وفق املستويات املعرفية لألهداف
التعليمية (املعرفة – التطبيق – االستدالل) التي يسعى االختبار لقياسها.
 .2تم إعداد جدول مواصفات خاص بفصل " املحركات واملضخات الحرارية" وذلك باالستعانة بالجدول املعد من قبل وزارة التربية والتعليم
وإجراء التعديالت الالزمة عليه بحيث اشتمل على مستويات األسئلة والنسبة املئوية الخاصة بكل مستوى تعليمي وعدد املفردات
والدرجات الخاصة بها كما يوضحها الجدول رقم (.)3
جدول ( :)3مواصفات الورقة اإلمتحانية لفصل املحركات واملضخات الحرارية
الوحدة

الفصل

تقانات نقل الحرارة

املحركات
الحرارية

مجموع الدرجات

واملضخات

املستويات التعليمية والنسبة املئوية
التطبيق%50
املعرفة %30
عدد املفردات

املجموع
االستدالل%20

6

10

4

20

6

10

4

20

 .3تم صياغة أسئلة االختبار في صورتها األولية والتي بلغ عددها ( )20سؤال من نوع االختيار من املتعدد ،بحيث يحتوي االختبار على
السؤال وأربع بدائل له ،حيث تم مراعاة املستويات املعرفية والنسبة املئوية لكل مستوى ،ومستوى الطالبات ،ووضوح متن السؤال
والبدائل ،وعدم وجود أكثر من بديل صحيح لكل سؤال.
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صدق االختبار:
للتحقق من صدق االختبار ،تم عرضه على مجموعة من املحكمين عددهم ( )3من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس
بجامعتي السلطان قابوس وجامعة صحار في أقسام مناهج وتدريس العلوم ،كما تم عرضه على ( )3مشرفين من مشرفي مادتي الفيزياء في مديرية شمال
الباطنة التعليمية ،وعضوين من أعضاء االمتحانات وشؤون الطلبة في نفس املديرية ،حيث طلب منهم إبداء الرأي حول شمول فقرات االختبار
للمحتوي العلمي ،ووضوح األسئلة ،ومناسبة البدائل ،والصياغة اللغوية لألسئلة والبدائل وتعليمات االختبار ،وعلى ضوء مالحظات املحكمين إجراء
بعض التعديالت املناسبة كالصياغة اللغوية لبعض الفقرات ،واستبدال بعض بدائل األسئلة.
ثبات االختبار:
وللتأكد من ثبات االختبار ،تم تطبيق االختبار على عينة من الطالبات خارج نطاق الطالبات الخاضعات للتجربة وعددهن ( )33طالبة ،وبعد
تصحيح االختبار وإدخال البيانات للتحليل ،تم حساب معامل كرونباخ ألفا لثبات االختبار حيث بلغ معامل الثبات (.)0.83
وللتأكد من وضوح األسئلة ،والبدائل ،وفهم الطالبات لها ،وحساب الوقت الكافي ألداء االختبار ،تم حساب متوسط وقت أداء االختبار
ومعامالت الصعوبة والتميز لألسئلة على النحو اآلتي:
زمن تطبيق االختبار:
تم حساب زمن تطبيق االختبار بمعرفة زمن أسرع وأبطأ طالبتين تقومان بتسليم ورقة حل االختبار وقسمتها على إثنين فوجد أن الوقت
يساوي ( )40دقيقة.
معامالت الصعوبة ومعامالت التميز:
تراوحت معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار بين ( ،)0.8 – 0.30بينما تراوحت معامالت التمييز بين (.)0.78 -0.35
تصحيح االختبار:
لتصحيح االختبار تم إعطاء اإلجابة الصحيحة درجة واحدة ،أما اإلجابة الخاطئة فتم إعطائها صفراً.

تصميم الدراسة:
تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الشبه التجريبية ،واملخطط اآلتي يوضح تصميم الدراسة:
املجموعة
املجموعة التجريبية EG
املجموعة الضابطة CG

نوع املعالجة
درست باستخدام استراتيجية )(K.W.L
درست بالطريقة االعتيادية

املقياس
اختبار تحصيلي

تكافؤ املجموعتين:
ملعرفة تكافؤ املجموعتين (التجريبية والضابطة) قبل البدء في تدريس فصل املحركات واملضخات الحرارية ،تم اللجوء إلى درجات الطالبات في
اختبار نهاية الفصل الدراس ي األول ملادة العلوم والتقانة ،وتحليلها باستخدام اختبار (ت) والجدول رقم ( )4يوضح تكافؤ املجموعتين:
جدول رقم (:)4نتائج اختبار(ت) لحساب الفروق بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية والضابطة في نتائج الفصل الدراس ي األول
االنحراف املعياري
قيمة (ت)
العدد املتوسط الحسابي
املجموعة
الداللة اإلحصائية عند ()0.05=α
َ
غير دالة إحصائيا
0.233
13.15
68.40
35
التجريبية
10.24
64.87
31
الضابطة

يتبين من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تحصيل طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل
الدراس ي الخاص بمادة العلوم والتقانة في نتيجة الفصل الدراس ي األول 2019/2018م ،وهذا يعني تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة.
تنفيذ التجربة ميدانيا:
بدأ تدريس الطالبات بشكل فعلي في املجموعتين ملوضوعات الفصل التاسع " املحركات واملضخات الحرارية" يوم األحد 14إبريل 2019م
ً
اسبوعيا ً
وفقا للخطة التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بشمال الباطنة ،وكان إجمالي عدد الحصص
واستمر ملدة أربعة أسابيع بواقع ( )4حصص
( )16حصة .حيث تم تدريس طالبات املجموعة التجريبية (الصف حادي عشر خامس) عن طريق استخدام استراتيجية ) ،(K.W.Lفي حين تم تدريس
الطالبات في املجموعة الضابطة (الصف حادي عشر سادس) بالطريقة االعتيادية ،حيث قامت نفس املعلمة بالتدريس للصفين.
وتمت إجراءات تنفيذ التجربة على النحو اآلتي:
 .1تم تدريب املعلمة املتعاونة والتي تم اختيارها لتنفيذ التجربة لتوضيح كافة األمور املتعلقة باستراتيجية ) ،)K.W.Lوتم التأكيد عليها على تدريس
املجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية ) ،(K.W.Lبينما تقوم بتدريس املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.
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 .2تم تسليم املعلمة املتعاونة جميع األدوات واألفالم التعليمية القصيرة ،والتخطيطات الخاصة بالدروس ،وأوراق العمل ،والدليل الخاص باملعلمة
وشرح كل ما يلزم شرحه لها ،ثم أعطيت فرصة كافية لالستفسار عن أي ش يء تعتبره غير واضح ،كما تم الطلب منها مراجعة الفيديوهات قبل
عرضها على الطالبات بمدة كافية.
 .3تم عقد لقاء مع طالبات املجموعة التجريبية وتعريفهن بأهداف وغايات التجربة واملهام املطلوب منهن تنفيذها.
 .4قامت املعلمة املتعاونة بالتدريس للمجموعتين ،كل مجموعة حسب األسلوب املتفق عليه إلى نهاية الفترة املحددة.
 .5بعد االنتهاء من التدريس تم تطبيق االختبار التحصيلي على املجموعتين ،وتم تصحيح االختبار ورصد الدرجات ومعالجتها بشكل إحصائي ،وذلك
لإلجابة على سؤال الدراسة واختبار صحة فرضها.
إجراءات التدريس في املجموعة التجريبية:
قامت املعلمة بالخطوات اآلتية عند التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lفي املجموعة التجريبية:
 .1قامت املعلمة بتوزيع الطالبات في مجموعات متجانسة ،كل مجموعة تحوي ( )5طالبات.
ً
 .2تمهد املعلمة للدرس بسؤال الطالبات عن املفاهيم واملحتوى العلمي الذي تم دراسته سابقا وربطه باملحتوى العلمي الجديد الذي سيتم تدريسه.
 .3توزع املعلمة ورقة العمل الخاصة بالنشاط والتي تحوي على جدول استراتيجية ) (K.W.Lثم تطلب من الطالبات ملء العمودين األول والثاني.
 .4تقوم املعلمة بعرض فيديو تعليمي خاص بالدرس وتطلب من الطالبات التركيز أثناء عرض الفيديو ،وبعد انتهاء العرض تعطي املعلمة الطالبات
مدة  5دقائق مللء العمود الثالث في جدول االستراتيجية.
 .5تقوم املعلمة أثناء كتابة الطالبات باملرور على املجموعات ومتابعة ما يكتبنه بدون أن تناقشهن في أي ش يء.
 .6بعد انتهاء الطالبات من العمل ،تقوم املعلمة بالطلب من بعض املجموعات بعرض أعمالهن بحيث تعطي كل مجموعة فترة محددة من الوقت
للعرض وأثناء العرض يتم مناقشة األعمال املعروضة من الطالبات وتصحيح األخطاء إن وجدت والقيام بالتقويم املستمر.
 .7أثناء العرض تقوم املعلمة بتعزيز الطالبات ،وطرح بعض األسئلة التي من خاللها تتأكد بأن املعلومات قد وصلت ملعظم الطالبات وتم فهمها.
إجراءات التدريس في املجموعة الضابطة:
ً
 .1تمهد املعلمة للدرس بسؤال الطالبات عن املفاهيم واملحتوى العلمي الذي تم دراسته سابقا وربطه باملحتوى العلمي الجديد الذي سيتم تدريسه.
 .2تقوم املعلمة باستخدام الطريقة االعتيادية في التدريس ،حسب املوقف التعليمي ،واملحتوى العلمي املقدم ،بحيث تنوع في الطرائق واألساليب
التدريسية املستخدمة بمختلف أنواعها مثل الحوار واملناقشة ،واملحاضرة ،وحل املشكالت ،والتعلم التعاوني.
 .3تناقش الطالبات ،وتصحح األخطاء ،وتعزز وتشجع اإلجابات الصحيحة ،كما وتتأكد من فهم الطالبات للمحتوى املراد تعلمه من خالل طرح
األسئلة الخاصة باملحتوى العلمي ،كما تستخدم املعلمة التقويم املستمر أثناء شرح الدرس.
مالحظات املعلمة على طالبات املجموعة التجريبية:
ً
اهتماما باملحتوى العلمي املقدم،
بعد أول حصة تم تقديمها باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lالحظت املعلمة أن الطالبات أصبحن أكثر
حيث بدأن بسؤالها هل ستقوم بعرض فلم أخر في الحصة القادمة؟ ومن أين تحصل على هذه الفيديوهات؟ وهل يمكنهن الحصول على الفيديوهات
الستخدامها في مراجعة املحتوى العلمي؟

املعالجة اإلحصائية:
تم استخدام برنامج  SPSSالنسخة الحادية والعشرين ،في تحليل البيانات ،والحصول على املتوسطات ،واالنحرافات املعيارية ومقارنة
الفروق بين املتوسطات ،وحساب مربع إيتا ،والخروج بالنتائج.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابة عن سؤال الدراسة الحالية والذي نص على "ما أثر التدريس باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي ملادة العلوم
ً
والتقانة؟" تم اختبار الفرضية الصفرية التي تنص على " ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (α=0.05بين متوسط درجات طالبات
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التحصيل الدراس ي في مادة العلوم والتقانة تعزى الستراتيجية ) (K.W.Lواالعتيادية ".وذلك بحساب
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار) (t-Testللعينتين املستقلتين ،وذلك للتحقق من داللة الفروق بين املتوسطات كما هو
موضح في الجدول رقم (:)5
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جدول (:)5اختبار) (t-Testللعينتين املستقلتين إليجاد الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في االختبار
التحصيلي
العدد

املجموعة
التجريبية
الضابطة

املتوسط الحسابي

*34
*30

االنحراف املعياري
3.38
2.85

12.94
9.87

قيمة (ت)
3.91

الداللة اإلحصائية عند ()0.05=α
َ
دالة إحصائيا

*غابت طالبة من كل مجموعة في يوم تطبيق االختبار.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )5أن املتوسط الحسابي لدرجات الطالبات في املجموعة التجريبية بلغ ( )12.94وبانحراف معياري (،)3.38
بينما بلغ املتوسط الحسابي لدرجات الطالبات في املجموعة الضابطة ( )9.87وبانحراف معياري ( .)2.85كما ويظهر الجدول ( )5أن قيمة (ت) املحسوبة
ً
ً
إحصائيا بين املتوسطين الحسابيين لدرجات الطالبات في
إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05=αمما يدل على وجود فرق دال
= ( ،)3.91وهي دالة
املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي يعزى الستراتيجية التدريس املستخدمة ،وهذا الفرق لصالح طالبات املجموعة التجريبية التي
درست باستخدام استراتيجية). (K.W.L
ً
وعليه تم رفض الفرضية الصفرية التي نصت على "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (α=0.05بين متوسط درجات طالبات
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التحصيل الدراس ي في مادة العلوم والتقانة تعزى الستراتيجية ) (K.W.Lواالعتيادية".
كما وتم حساب حجم األثر إلكمال مفهوم الداللة اإلحصائية ومعرفة تأثير استراتيجية ) (K.W.Lعلى التحصيل لدى الطالبات وذلك من خالل إيجاد
قيمة مربع إيتا:
𝑡2
𝑓𝑑𝑡 2 +

= (Pallant, 2005, p209) 𝜂2

وحساب قيمة حجم األثر dحيث:
𝑡2

=( dسرور ،2010 ،ص)270

𝑓𝑑√

والجدول ( )6يوضح ذلك:
جدول (:)6قيمة  ،tوقيمة مربع إيتا ،وقيمة  ،dوحجم تأثير استراتيجية ) (K.W.Lعلى التحصيل الدراس ي
املتغير املستقل
استراتيجية )(K.W.L

املتغير التابع
التحصيل
الدراس ي

قيمة t
3.91

قيمة مربع إيتا()2ɳ
0.198

قيمةd
0.993

حجم التأثير
مرتفع

يتضح من الجدول ( )6أن قيمة مربع إيتا ( )0.198( )2ɳوهي أكبر من ( )0.14التي حددها كوهين ( )Cohen, 1988مما يدل على تأثير مرتفع
لالستراتيجية على التحصيل .كما يتضح من الجدول ( )6أن حجم تأثير االستراتيجية في التحصيل الدراس ي مرتفع حيث بلغت قيمة  )0.991( dوهي أكبر
من القيمة املرجعية ( )0.8التي حددها كوهين ) (Cohen, 1988وتدل على حجم تأثير مرتفع.
ويتضح من خالل النتائج الواردة في الجدولين ( )5و ( )6أن تأثير استراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي لفصل املحركات واملضخات الحرارية كان
ً
ً
إحصائيا بين متوسط درجات املجموعة التجريبية ،واملجموعة الضابطة ،وذلك لصالح طالبات املجموعة التجريبية ،كما
كبيرا من خالل الفروق الدالة
أن حجم أثر استراتيجية ) (K.W.Lكان مر ً
تفعا ،مما يدل على مناسبة وفاعلية هذه االستراتيجية في رفع املستوى التحصيلي لدى الطالبات .وتتفق نتائج
هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت أنه يوجد أثر الستراتيجية ) (K.W.Lفي التحصيل الدراس ي بشكل عام مثل دراسة ( سكران
وحسن ،)2019 ،ودراسة ( خلدون ،)2017 ،ودراسة ( الديب واألشقر ،)2017 ،ودراسة ( القيس ي )2017 ،ودراسة ( البلوي ،)2016 ،ودراسة (
الرويس ،)2015 ،ودراسة ) (Zekri, Ivana, Sonja &Milica, 2017ويرجع الباحث تفوق استراتيجية ) (K.W.Lعلى الطريقة االعتيادية في
التحصيل الدراس ي في فصل املحركات واملضخات الحرارية إلى ما يأتي:
 .1تصميم االستراتيجية ،حيث يراعي التصميم الكشف عما لدى الطالبات من معلومات سابقة عن املوضوع ،وإتاحة الفرصة لهن لوضع التساؤالت
التي تشغل تفكيرهن ويبحثن عن اإلجابة عنها لنفس املوضوع.
 .2الفيديوهات التعليمية املقدمة للطالبات حول املواضيع الخاصة بالفصل ،تطرح معلومات علمية دقيقة ،تقوم بإشباع شغف الطالبات ملعرفة
أدق التفاصيل عن املوضوع.
 .3دور املعلمة الذي أقتصر على النصح واإلرشاد والتسهيل للطالبات ساهم بشكل كبير فى عدم اعتماد الطالبات على املعلمة مما منحهن
االستقاللية في العمل والبحث عن املعلومة.
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دور الطالبات في استراتيجية ) (K.W.Lيقوم على التعلم النشط بحيث تقوم الطالبات باستنتاج املعلومات من الفيديوهات التعليمية وكتابتها
وتمحيصها ،وأيضا ربطها بما لديهن من معلومات سابقة عن املوضوع.
اتسم أسلوب العمل أثناء أداء األنشطة ومشاهدة األفالم التعليمية على التعاون بين الطالبات ،وبث روح التنافس بين املجموعات واستغالل
وقت الحصة التدريسية أفضل استغالل في إشباع نهم التعلم واستقاء املعلومات العلمية.
استراتيجية ) (K.W.Lتعتمد على األسئلة االستقصائية التي تدفع الطالبة إلى تشغيل الفكر وحل املشكالت واستخدام املعلومات السابقة
وربطها باملعلومات الجديدة في البناء املعرفي للطالبات.
بيئة التعلم في استراتيجية ) (K.W.Lتساعد على تطبيق املعلومات العلمية في البيئة الحياتية للطالبات ومشاهدتها على أرض الواقع.

التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بما يأتي:
 .1استخدام استراتيجية) (K.W.Lفي تدريس مواد العلوم بشكل عام ،وفي مادة العلوم والتقانة بشكل خاص.
 .2توفير بيئة تعليمية محفزة ومشوقة يسودها التركيز على التعلم النشط.
 .3بناء مناهج تتوافق مع استراتيجيات التعلم النشط ،بحيث تكون الستراتيجية ) (K.W.Lنصيب وافر منها.
 .4ضرورة قيام املشرفين التربويين على تدريب املعلمين على استخدام االستراتيجيات الحديثة كاستراتيجية ).(K.W.L
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Abstract:

The aim of this study was to investigate the effect of teaching science and technology using
(K.W.L) strategy in the academic achievement among the eleventh- grade female student. The sample of the
study was chosen from Assma bint Amro School in Alsuwaiq stat at North Albatinah Governorate. It consists
of (64) student witch were presenting the experimental and control groups. To achieve the goals of the study
the researcher prepared a teacher guide and an academic achievement test. The study implementation took
one month in the second semester of the academic year 2018/2019. The study results showed a significant
statistical difference in the academic achievement test and there was a great effect of the (K.W.L) strategy of
teaching Heat Engines and Heat Pumps.
Keywords: (K.W.L) strategy; Science and Technology; Grade eleven student; Achievement.
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امللخص:
اضطراب الوسواس القهري ( )OBCهو اضطراب نفس ي يستهدف مختلف األعمار ومختلف الثقافات رغم وجود فروق فردية بين الفئات
العمرية والجنسية .لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مقدار القيمة التنبؤية ملكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي،
املكون البصري – املكاني) للتنبؤ باضطراب الوسواس القهري ،باإلضافة إلى الكشف عن تأثير كل من الجنس (ذكر/أنثى) والحالة الوظيفية
(موظف/غير موظف) والحالة االجتماعية (متزوج/أعزب) والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها على اضطراب الوسواس القهري عند عزل أثر مكونات
الذاكرة العاملة .وقد اشملت عينة الدراسة ( )319مشاركا 165( ،رجال  % 51.7و 154امرأة  )%48.3وبمتوسط عمري ( 28.9ذكور  29.15وإناث
 .)26.4أشارت نتائج الدراسة إلى امكانية تفسير ما يقارب ( )%73.0من التباين على متغير اضطراب الوسواس القهري ،وذلك بتأثير مكونات الذاكرة
العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني) ،أما النسبة املتبقية والتي بلغت ( )%27فيمكن أن تفسر بمعرفة متغيرات أخرى لم
تدخل ضمن نطاق الدراسة الحالية .كما وجدت الدراسة الحالية تأثيرا داال احصائية لكل من الجنس (ذكر/أنثى) ،والحالة الوظيفية (موظف/غير
موظف) ،والحالة االجتماعية (متزوج/غير متزوج) ،والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها على اضطراب الوسواس القهري عند عزل أثر مكونات الذاكرة
العاملة.
الكلمات املفتاحية :الوسواس القهري؛ الذاكرة العاملة؛ املنفذ املركزي؛ املكون اللفظي؛ املكون البصري -املكاني.

املقدمة:

ُيعد اضطراب الوسواس القهري  )OBC(Obsessive Compulsive Disorderأحد االضطرابات النفسية الشائعة ،حيث يصيب مختلف
األعمار ومن مختلف الثقافات ،وكال الجنسين) .في حين أشار تقرير التصنيف التشخيص ي الخامس  DSM Vإلى أن معدل انتشار هذا االضطراب
عامليا تتراوح ما بين ( .)Jaisoorya et al, 2017( )% 1.8-1.1كما لوحظ أن هذا االضطراب تظهر أعراضه مبكرا لدى الذكور أكثر من االناث ،ويزداد
معدل انتشاره بين اإلناث أكثر بقليل من الذكور ،ويقل انتشاره مع ارتفاع متوسط الفئة العمرية )APA, 2013; Raines et al., 2018( .رغم أن
 )2012( Carrزعم أن نسبة االنتشار متساوية بين الذكور واإلناث ،ولعل هذا يعود لطبيعة العينة التي اعتمد عليها .وال تزال األبحاث النفسية في هذا
املجال تسير على نحو حثيث لفهم هذا االضطراب النفس ي.
وبشكل عام ،عرفت منظمة الصحة العاملية اضطراب الوسواس القهري أو القسري  OBCبأنه عبارة عن أفكار أو أفعال قهرية متكررة،
تطرأ على ذهن اإلنسان بشكل متكرر محاوال تجاهلها دون جدوى .ويتضح من هذا التعريف العام أن الوسواس القهري عبارة عن فكرة أو مجموعة من
األفكار التي تتسلط على املريض وتقلق شعوره ،قسرا دون إرادة منه ،رغم إدراكه لها ،وأن تسـلطها علـيه بهذا الشكل يدخل في حيز الالسواء .وبالتالي فإن
مصطلح (القهر) يدل على شعور اإلنسان بقوة داخلية ال يستطيع مقاومتها حيث تجبره على القيام بتلك األعمال لعله يخفف حدة القلق التي وصل إليها
(.)APA, 2000
وتعود بدايات ظهور هذا املصطلح إلى ظهور الدليل التشخيص ي الثاني  DSM-IIالذي اعتمد بشكل كبير على ما قدمه سيغموند فرويد في
نظريته الشهيرة (التحليل النفس ي  .)Psychoanalysisحيث يرى رواد نظرية التحليل النفس ي أن نشأة هذا االضطراب تعود إلى اضطراب في املرحلة
الشرجية  anal stageلدى الفرد وقسوة رقابة األنا العليا على جميع تصرفات الفرد (.)tarcevic & Brakoulias, 2014; Grunblatt, 2014
واستنادا إلى الدليل التشخيص ي الرابع  ،DSM-IV & DSM-Vفإن هذا االضطراب يندرج تحت فئة اضطراب القلق  anxietyوالتي تشمل
اضطراب الوسواس القهري ،اضطراب قلق االنفصال ، Separation anxiety disorderواضطراب املخاوف املرضية  ،Phobiasاضطراب الوسواس
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العام ، Generalised anxiety disorderواضطراب نوبات الهلع  ،panic disorderاضطراب كرب ما بعد الصدمة posttraumatic stress

 .disorderأما في النسخة الخامسة من الدليل التشخيص ي املشار إليه ( )DSM-V, 2013فإن هذا االضطراب يصنف تحت مسمى (اضطراب
الوسواس القهري واالضطرابات ذات العالقة)  .OCD and related disordersوقد سبق هذا التصنيف دراسة مسحية قام بها كل من  Steinوزمالئه
( )2010بعنوان " هل يجب تصنيف الوسواس القهري ضمن اضطرابات القلق في الدليل التشخيص ي الرابع؟" على مجموعة من األطباء النفسيين
واملختصين الذين أيد  % 60منهم فصل هذا االضطراب عن اضطرابات القلق وهو ما حدث بعد ذلك في اإلصدار األخير للدليل التشخيص ي.
بينما يصنفها الدليل الدولي العاشر لالضطرابات النفسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة  ICD-10تحت مسمى (االضطرابات العصابية
واالضطرابات املرتبطة بالكرب واالضطرابات العضوية الشكل)  . (ICD10, 1993) Neurotic, stress-related and somatoform disordersوفي
املراجعة األخيرة لهذا الدليل ( )ICD 11تم تصنيف الوسواس القهري تحت مسمى ( )OCRDفي خطوة مماثلة لـ ( )DSM 5وتمتاز هذه االضطرابات
بأنها مجموعة من األفكار أو الصور أو االندفاعات الالإرادية املتكررة التي تلح على الفرد ،يعقبها شعور منفرد يقود اإلنسان إلى سلوكيات قسرية قهرية
رغم محاولة اإلنسان تجنبها أو تجاهلها أو نبذها إال أنها تدفعه إلى القيام بأعمال ملفتة للنظر من قبل املحيطين به ) .(Lewin et al., 2014وترتبط
تلك األفعال التي يقوم بها املصاب – في الغالب – بأعراض اكتئابية؛ حيث وجدت الدراسات الحديثة أن من يعاني من اكتئاب مرتد أو معاود
 Recurrent Depressive Disorderتتولد لديه أفكار وسواسية أثناء نوبات االكتئاب (Muller & Roberts. 2005; Ghassemzadeh et al.,
) .2012ومن جهة أخرى ،نجد أن هناك سمات قسرية  Anankasticبارزة في الشخصية ،وهو ما يشار إليها باملصطلح التاليobsessive- :
 compulsive personality disorder OCPDأي اضطرابات الشخصية الوسواسية (Takafumi et. al, 2005; Yeong-Yuh, & Chia-
 Y,2001; Myhr et.al,2004وبالرجوع إلى مفاهيم وأسس ومبادئ العالج العقالني االنفعالي ،يظهر للمعالج النفس ي اإلكلينيكي بكل وضوح خالل
جلسات التشخيص األولية للحالة كيف أن االضطراب بدأ بظهور أفكار أو صور من نسج خيال العميل وبعد ذلك تحولت تلك األفكار الالعقالنية
ُ
 Irrational thoughtsإلى انفعاالت  Emotionsكنتيجة لتلك األفكار .ومن ثم تترجم تلك االنفعاالت إلى سلوكيات  Behavioursوأفعال الإرادية
(قهرية)  compulsionsيقوم بها املصاب بهذا االضطراب .ولكي يتم التوصل إلى تشخيص مؤكد للحالة ،ال بد أن تتوفر في املريض أفكار وسواسية أو
أفعال قهرية أو كالهما في أغلب األيام ملدة أسبوعين مستمرين على األقل وتكون مزعجة لصاحبها .)Elbert et.al,2000( .ومن أبرز أنواع الوساوس التي
تسيطر على املصاب بهذا االضطراب؛ وسواس النظافة .حيث وصل معدل انتشار هذا النوع بين املصابين بهذا الضطراب Matsunaga et ( % 60-45
 ،)al, 2010يليه أنواع أخرى كوسواس الشك ،والدقة ،واملخاوف الجسدية واألفكار النوعية ) .(Jenike, & Minichiello, 1990ويتبع تلك
الوساوس أفعال قهرية مثل القيام بالتنظيف والتأكد من األشياء عدة مرات وكذلك الترتيب.
وعلم الرغم من أن ) )Khandelwal, 2009وزمالءه لم يجدوا فروقا بين الجنسين في االصابة بهذا االضطراب ،إال أن املراجعة التي قام بها
كل من ( (de Mathis et al, 2011وزمالءه لعدد من الدراسات تناولت دراسة مدى إسهام عدة عوامل في اإلصابة باضطراب الوسواس القهري
(كالعامل النفس ي ،الوراثي ،املعرفي ،العصبي ،الفسيولوجي ،وعامل النوع/الجنس) .وخلصت مراجعتهم هذه إلى أن عامل الجنس عامل له ارتباط وثيق
ويجب أخذه بعين االعتبار عن تقييم اضطراب الوسواس القهري .ويعتبر العامل املعرفي املرتبط بوظائف مكونات الذاكرة العاملة -وفقا لنموذج
- Baddeleyمن أقوى العوامل املعرفية وأكثرها تأثيرا وتفسيرا الضطراب الوسواس القهري .)Brink, 2014; Giménez et al., 2019( .ويعتبر نموذج
 Baddeleyللذاكرة العاملة من أشهر نماذج الذاكرة العاملة حيث يقوم على افتراض وجود ثالث مكونات رئيسية تمكن األفراد من الفهم والتمثيل
العقلي للبيئة والتفاعل معها .وهذه املكونات هي:
أوال :املنفذ املركزي  :Central Executiveيرى Baddeleyأن للمنفذ املركزي للذاكرة العاملة في نموذجه الشهير دورا مركزيا ومحوريا في ضبط
العمل داخل الذاكرة العاملة حيث يقوم بربط املعلومات الحالية باملعلومات املخزنة في الذاكرة طويلة املدى ،كما أنه أيضا مسئول عن عمليات كف
املعلومات غير املرغوبة أثناء أداء املهام املعرفية املعقدة التي تتطلب استرجاع املعلومات من الذاكرة طويلة املدى وربطها باملوقف الراهن .ومن ناحية
أخرى يقوم املنفذ املركزي بالتنسيق والتناغم بين املكونات األخرى (املكون اللفظي واملكون البصري املكاني) .وهناك مجموعة من العمليات التي يقوم بها
املنفذ املركزي تتلخص في اآلتي:
 .1تحديث املعلومات  :Information Updatingإذ يقوم املنفذ املركزي في الذاكرة العاملة بوظيفة مهمة فهو يقوم بتحديث املعلومات بشكل
مباشر من خالل املدخالت الحسية واسترجاع املعلومات من الذاكرة طويلة املدى وذلك ألنه أثناء أداء مهمة معرفية معقدة يقوم املنفذ املركزي
بإضافة املعلومات الجديدة التي تم اكتسابها وربطها باملعلومات املسترجعة من الذاكرة طويلة املدى واملناسبة ألداء املهمة الحالية.
 .2الكف  :Inhibitionويعتبر الكف من األدوار التنفيذية املهمة التي تقوم بها الذاكرة العاملة من خالل املكون اإلشرافي (املنفذ املركزي) وتتضمن
وظيفة الكف منع ظهور املعلومات غير املرتبطة بأداء املهمة الراهنة.
 .3تحويل االنتباه :ويتمثل ذلك عند القيام بأداء مهمة معينة فاملنفذ املركزي يقوم بتحويل وتبديل املثيرات القادمة من البيئة الخارجية لتحديد
أنسبها ألداء املهمة الحالية ويحدث هذا في تناغم مع معالجة واسترجاع املعلومات املستدعاة من الذاكرة طويلة املدى.
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 .4أداء املهام املزدوجة :ويتمثل بأداء مهمتين في وقت واحد حيث يقوم املنفذ املركزي بالتنسيق مع املكونين الفرعيين (املكون اللفظي  /املكون
البصري-املكاني) بتحديد كل مهمة وبالتالي إلى توزيعها على املكونات املختصة في سياق إشراف عام من املنفذ املركزي)Wylie,et al.,2015( .
ثانيا :املكون اللفظي :Phonological Loopوهذا املكون هو املسئول عن معالجة املعلومات اللفظية واألصوات ،وكذلك حفظ املعلومات املكتوبة،
ويشمل هذا املكون منظومتين فرعيتين وهما :مخزن صوتي وعملية تسميع غير صوتية ،حيث :تجد املعلومات طريقها إلى املخزن الصوتي إما بطريقة
مباشرة عن طريق التمثيل السمعي للمثيرات الصوتية (الكالم املسموع) أو بطريقة غير مباشرة عن طريق شفرات صوتية مولدة داخليا للمثيرات غير
الصوتية (الكلمات املكتوبة) .وملا كان من الضروري إثبات تلك املهام قامت دراسات التصوير العصبي الحديثة بتقديم األدلة على أن الدائرة العصبية
للمكون اللفظي تقع داخل نصف املخ االيسر (.)Stegmayer, et al. , 2015
ثالثا :املكون البصري -املكاني  :Visuospatial Componentوهذا املكون يقوم باالحتفاظ بالصور واألماكن والوجوه ومعالجتها ويتكون من املخزن
السلبي املؤقت ،واملحرر الداخلي ،ورغم ارتباط املعلومات البصرية واملعلومات املكانية ،إال أنها تعالج بشكل منفصل داخل الذاكرة العاملة ،ولكن
بإشراف وإدارة املنفذ املركزي) )Rodriguez et al. ,2014فاملعلومات البصرية -املكانية يمكن افتراضيا معالجتها عن طريق مكون مكاني ملخزن
التسميع اللفظي؛ أي من خالل التسميع املتكرر ،يتوسطها تسميع ذاتي لحركات العين ،وهذا االقتراح يدعمه التنشيط في األجزاء الجبهية للعين أو
القريبة منها أثناء أداء مهام الذاكرة العاملة املكانية.
وبشكل عام ،فإن مكونات الذاكرة العاملة وفقا لنموذج  Baddeleyتتمركز في أربعة مميزات هي :شمولها على عدة مكونات معرفية تساعد
في الفهم ،والتصور العقلي ،واالحتفاظ بمعلومات سابقة تساعد على تحليل واكتشاف الحلول للمشكالت ،وشمولها على ذاكرة متخصصة تتضمن
(املكون اللفظي) و (املكون البصري) ،ووجود نظام الذاكرة الثانوي ،والذي يساعد على إبقاء مسارات الذاكرة في حالة نشطة ،باإلضافة إلى وجود املنفذ
املركزي والذي يتضمن التنظيم والتحكم لنظام الذاكرة ا لعاملة ،حيث يقوم بالوظائف التنفيذية املتعددة مثل :التنسيق بين النظامين الفرعيين مع
عمليتي تحويل وتركيز االنتباه ،وتنشيط عملية التصور داخل الذاكرة طويلة املدى (.)Phillips et al., 2017
وتتمثل وظائف مكونات الذاكرة العاملة في التركيز على االنتباه االنتقائي لألحداث الحالية ،واالحتفاظ باألحداث املنتقاة ،ودمجها مع الخبرات
السابقة في الذاكرة طويلة املدى ،وإحداث أفعال ومقاصد ضرورية ملعالجة معلومات األنماط األخرى من الذاكرة ،ودورها في الفهم واللغة واالستنتاج،
ومعالجة املعلومات وتحليلها من خالل عمليات التخزين والتكرا ر .فالذاكرة العاملة هي مجموعة من العمليات املعرفية ،التي تقوم باالحتفاظ
باملعلومات ،ومعالجتها لحظة بلحظة أثناء أداء العمليات املعرفية املعقدة؛ مثل :تعلم املهارات الجديدة ،واللغة ،وحل املشكالت (Nakagawa,et al,
).2016

وفيما يتعلق بدور مكونات الذاكرة العاملة في اإلصابة باضطراب الوسواس القهري ،فيظهر للباحث أن ثمة اهتماما متزايدا في السنوات
األخيرة ،وخاصة في ظل تعاظم حجم تأثير اختالل  impairmentأو قصور  deficitفي مكونات الذاكرة العاملة على بعض االضطرابات العصبية
واملزاجية أيضا ( .)Woody et al , 2019وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التجريبية واإلكلينيكية الحديثة التي أشارت إلى دور قصور أو
خلل بعض الوظائف املعرفية في اإلصابة باضطراب الوسواس القهري ،إال أن هناك بعض الدراسات تناولت التأثير بطريقة عكسية :أي تأثير هذا
االضطراب على الذاكرة املكانية  . (Shin et al., 2013)،spatial memoryوكذلك على الذاكرة اللفظية  verbal memoryلدى املريض (Çetinay
) .& Öyekçin, 2013حيث يتجسد ذلك في معاناة املريض من صعوبة في القدرة على التأكد من تنفيذ بعض األعمال من عدمها .ولكن من خالل تتبع
تلك الدراسات يبدو أن هناك خلال ما في إحدى الوظائف املعرفية مما يؤدي إلى اإلصابة باضطراب الوسواس واألعمال القهرية املتكررة .وبالتالي ال
يستطيع املصاب تذكر األعمال التي سبق له القيام بها ألن لديه خلال في إحدى املكونات املعرفية (كقصور الذاكرة مثال) .لذلك فإن املرض ى املصابين بهذا
االضطراب لديهم خلل في كل من :دقة التعرف وكذلك في وقت التعرف لدى ذاكرة التعرف املكانية ،باإلضافة إلى تأخر في الذاكرة العاملة املكانية
(.)Dittrich, et al. 2013ومن ناحية ثانية ،يرى بعض الباحثين أن الطبيعة التكرارية لألفكار واألفعال الوسواسية التي تميز هذا االضطراب ،هي التي
تفسر ذلك الخلل أو القصور امللحوظ في معالجة املعلومات لدى املصاب ) ،(Tallis, 1997حيث يعاني املصاب باضطراب الوسواس القهري OCD
من عدم القدرة على تذكر ما قام به من عمل أو حتى مجرد تخيل القيام به .وهذه الشكوك بدورها تؤدي إلى وساوس وأعمال قسرية يقوم بأدائها املريض
دون قدرة على تفادي القيام بها أو حتى التفكير قبل القيام بها .وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات -دون تحديد لطبيعة الخلل أو القصور املذكور -من
أن هناك عالقة بين قصور أو خلل الذاكرة واضطراب الوسواس القهري أدى -بدوره-إلى عدم قدرة املريض على تيقنه من قيامه بتلك األفعال من
عدمها.
ومن املمكن أن إساءة تفسير األفكار والصور واالندفاعات التي يتعرض لها االنسان بشكل بشع وغير مقبول يزيد من فرص اإلصابة بهذا
االضطراب .واستمرار اإلصابة باالضطراب مرهون باستمرار تلك التفسيرات الخاطئة .لذلك فإن اإلصابة باضطراب الوسواس القهري ال تعود للخلل
الذي لحق بالذاكرة فحسب بل يعود أيضا إلى عدم القدرة على تطبيق استراتيجيات تفاصيل املعلومات التي تم استقبالها عبر إحدى الحواس
( .)Irak&Flament,2007; Aydın & Öyekçin, 2013غير أن معظم الدراسات الحديثة التي استخدمت تقنية تصوير الدماغ مثل ( fMRI, PET,
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 )EEGعلى عينة من املصابين باضطراب الوسواس القهري ( )OCDوجدت نشاطا غير عادي في الجهاز املخطط األمامي  Frono-striatal systemبما
فيه املناطق التالية:
(OFC, DLPFC, ACC,CSTC,DLPFC, ventral striatum, MD thalamus, and amygdala nuclei.)(Brink, 2014 ; den
Braber et al., 2010; Kropotove, 2009; Rotge et al., 2008, 2010; Haber and Brucker, 2009; Rauch et al., 2006) .

كما أن بعض الدراسات األخرى وجدت انحسارا ملحوظا في حجم املادة الرمادية  gray matterفي منطقة  OFCمما أدى إلى زيادة في نشاطها
بشكل ملحوظ  .(Menzies et al., 2008; Radua et al., 2010; Peng et al., 2012).وقد الحظ الباحثون أن ذلك النشاط الزائد يصحبه أعراض
حادة الضطراب الوسواس القهري ) .(Holzschneider & Mulert 2011; Hou et al., 2012وعالوة على ذلك ،فإن الدراسات العصبية
والفسيولوجية تؤيد الفرضية القائلة بأن االضطرابات العصبية بشكل عام تنتج عن تشوهات في التكوين التشريحي العصبي ،Neuroanatomical
والنواقل العصبية  ،Neurotransmitterوالغدد الصماء العصبية  .)Carr, 2012(Neuroendocrineهذا وقد أبدت بعض الدراسات الحديثة نتائج
واعدة ومشوقة كشفت فيها عن دور النواقل العصبية التاليةserotonergic (5-HTTLPR, HTR2A), dopaminergic (COMT, DAT), and :
) glutamatergic (SLC1A1, SAPAPفي اإلصابة باضطراب الوسواس القهري ( .)Grunblatt et al., 2014وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت
إصابات الدماغ ،أشارت بعض تلك الدراسات إلى أن هناك عالقة بين الخلل الواقع في الدوائر األمامية تحت القشرة frontal-subcortical circuits
 ،abnormalitiesوالخلل في العقد القاعدية  basal gangliaوبين ظهور أعراض اضطراب الوسواس القهري ( Baxteret al., 2001;Berthier et
 .)al., 2001; Figee et al., 2013وتتوالى نتائج الدراسات العصبية التي أشارت إلى دور تلك املناطق السابقة الذكر في اإلصابة باضطراب الوسواس
القهري .حيث نجد أن تلك املناطق التي تم رصد نشاط فيها عبر أجهزة مسح الدماغ  Brain CT-Scansهي املناطق نفسها املسؤولة عن كل من االنتباه
والضبط االنفعالي واالنفعاالت والدافعية والذاكرة العاملة أيضا.)Rubia, 2012 Pujol et al., 2004 ;Arnesten, &( .
ومن ناحية أخرى ،فقد أجرى كل من ( (Dirson, 1995وزمالئه دراسة قارنوا فيها بين مجموعة مكونة من  26من املصابين باضطراب
الوسواس القهري ومجموعة أخرى من نفس النوع والعمر والتعليم ولكنها غير مصابة ،وجدوا أن هناك فرقا داال احصائيا بين املجموعتين .حيث ُوجد
أن هناك ضعفا في أداء الذاكرة البصرية لدى مجموعة املصابين باالضطراب مقارنة باملجموعة السليمة .وفي دراسة معرفية عصبية أجراها كل من
) (Nakao, 2009وزمالئه الختبار أداء الذاكرة العاملة لدى أربعين مريضا تم تشخيصهم باضطراب الوسواس القهري نتيجة خلل وظيفي في القشرة
ً
ً
األمامية ومناطق تحت القشرة تم رصده عبر أجهزة الرنين املغناطيس ي الوظيفي( .)fMRIحيث وجدت هذه الدراسة أن هناك خلال وظيفيا في الذاكرة
العاملة لدى تلك العينة املرضية مما يعزز فرضية العالقة بين خلل الذاكرة العاملة واضطراب الوسواس القهري .ومؤخرا ،توصلت دراسة كل من
) (Abramovitch, 2013وزمالئه من جامعة هارفارد إلى وجود عالقة بين اإلصابة باضطراب الوسواس القهري وكل من الذاكرة العاملة working
 ،memoryوالذاكرة العاملة املكانية  ،spatial working memoryوالذاكرة اللفظية  ،verbal memoryوالذاكرة غير اللفظية non-verbal
 ،memoryوالقدرات البصرية املكانية  ،visuospatial abilitiesوسرعة املعالجة  .processing speedوهذا يتفق -إلى حد كبير -مع
دراسة ) (Wilhelm, 2015وزمالئها التي وجدت فيها أن العالج عبر االهتمام بالتفاصيل واملراجعة-املعرفي  CBTأثبت فعاليته في تحسين الوظائف
املعرفية لدى املصابين باضطراب الوسواس القهري ،مما أدى إلى تخفيف ملحوظ في أعراض ذلك االضطراب .ولذلك نجد أن املصاب بهذا النوع من
االضطرابات العصبية ال يتذكر األعمال التي قام بها .حيث يجد نفسه مدفوعا ال شعوريا إلى القيام بنفس العمل الذي سبق أن قام به :كتكرار غسل
اليدين والتأكد أكثر من مرة من أن أبواب املنزل مغلقة تماما أثناء الليل وغير ذلك من األعمال ( .)Muller & Roberts, 2005بل لوحظ على املصاب
بهذا االضطراب أنه عند تأدية عمل معين بشكل خاطئ فإنه يقوم بتكرار الخطأ نفسه عندما يطلب منه إعادة القيام بالعمل نفسه مرة أخرى .مما يدل
على احتمالية وجود خلل في الذاكرة لدى املصاب.)Chudasama, & Robbins , 2006( .
وخالصة القول؛ فإن مكونات الذاكرة العاملة تؤدي وظائف في غاية التعقيد كالتركيز على االنتباه االنتقائي لألحداث الحالية ،واالحتفاظ
باألحداث املنتقاة ،ودمجها مع الخبرات السابقة في الذاكرة طويلة املدى ،وإحداث أفعال ومقاصد ضرورية ملعالجة معلومات األنماط األخرى من
الذاكرة ،ودورها في الفهم واللغ ة واالستنتاج ،ومعالجة املعلومات وتحليلها من خالل عمليات التخزين والتكرار ( Baddely, 2002; Baddeley,
 .)2000وباعتبار الذاكرة العاملة مجموعة من العمليات املعرفية التي تقوم باالحتفاظ باملعلومات ،ومعالجتها لحظة بلحظة أثناء أداء العمليات املعرفية
املعقدة كتعلم املهارات الجديدة ،واللغة ،وحل املشكالت ،فإن أي خلل أو قصور يحدث في إحدى وظائف الذاكرة العاملة أو أحد مكوناتها قد يلعب
دورا بشكل مباشر أو غير مباشر في بقية املنظومة املعرفية مما يجعل اإلنسان عرضة لإلصابة باالضطراب النفس ي الحقا .وهذا ما اقترحته كل
من( (Mancicni & Barcaccia, 2014من أنه يمكن تفسير اضطراب الوسواس القهري وكذلك األمراض العقلية بشكل عام في ضوء نظريات القصور
املعرفي  Cognitive deficit theoriesنظرا لتماسك تلك النتائج البحثية واتفاقها مع وجود اتجاه مؤيد في الطب النفس ي وعلم النفس
اإلكلينيكي.
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مشكلة الدراسة:
ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية في أن السجالت الطبية في العيادات التي تمت زيارتها تشير إلى أن الوسواس القهري يزداد معدل
انتشاره بين األفراد .ومع وفرة املستشفيات والعيادات املتخصصة التي تتعامل مع هذه الحاالت (منهج عالجي) إال أن محالة معرفة بعض العوامل
واألسباب التي قد تكون سببا في إحداث هذه االضطراب أو التمهيد له ،أمرا مهما بالنسبة للباحثين واملمارسين العياديين وكذلك للمصابين (منهج
وقائي) .فدراسة مكونات الذاكرة العاملة (كإحدى الوظائف املعرفية املهمة) باتت أمرا مطلوبات لفهم دور تلك املكونات في التمهيد أو اإلصابة
باالضطراب .ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلين البحثيين اآلتيين ،وهما:
 .1ما مقدار القيمة التنبؤية ملكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني) للتنبؤ باضطراب الوسواس
القهري؟
 .2هل يوجد تأثير لكل من عامل الجنس (ذكر/أنثى) والحالة الوظيفية (موظف/غير موظف) والحالة االجتماعية (متزوج/أعزب) والتفاعالت
الثنائية والثالثية بينها على اضطراب الوسواس القهري عند عزل أثر مكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون
البصري – املكاني)؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف مقدار التنبؤية ملكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني)
للتنبؤ باضطراب الوسواس القهري ،باإلضافة إلى الكشف عن تأثير كل من اختالف الجنس (ذكر/أنثى) والحالة الوظيفية (موظف/غير موظف) والحالة
االجتماعية (متزوج/أعزب) والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها على اضطراب الوسواس القهري عند عزل أثر مكونات الذاكرة العاملة.

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية البحث الحالي من خالل محاولته اإلسهام في تحقيق هدف جودة عمليات االرشاد والعالج النفس ي ،الذي تدعو إليه التوجهات
اإلرشادية الحديثة ،وذلك عبر استكشاف بعض أسباب اضطراب الوسواس القهري ،بما يهدف إلى معالجة ارتفاعات نسب انتشار هذا االضطراب،
باإلضافة إلى محاولة سد الفجوة املعرفية والبحثية التي تتناول دور مكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني)
للتنبؤ باضطراب الوسواس القهري.

منهج الدراسة وأدواتها:

ً ً
أوال :منهج البحث :قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي ملناسبته ألهداف الدراسة ،والعتماده على وصف الواقع والتعبير عنه تعبيرا كميا.
ثانيا :حدود البحث:
 .1الحد الزمني :في ضوء سعي الباحث لتحقيق أهداف البحث ،استغرق تطبيق أدوات الدراسة من الفترة بين عام  2017الى عام 2019م.
 .2الحد املكاني :تم تطبيق أدوات الدراسة في كل من:
ً
ً
 العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بجدة وشملت( )127مفحوصا ،بواقع( )61رجال ،و( )66امرأة .
ً
 قسم األمراض النفسية بمستشفى امللك فيصل التخصص ي بجدة وشملت( )100مفحوصا بواقع ( )48رجال ،و( )52امرأة.
ً
ً
 العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بمكة املكرمة( )92مفحوصا بواقع( )56رجال ،و( )36امرأة  ،جميعهم لهم ملفات عيادية بتلك
املستشفيات.
ً
ً
 .3الحد البشري (العينة) :تكونت العينة النهائية للدراسة من ( )319مشاركا 165( :رجال  % 51.7و 154امرأة  )%48.3وبمتوسط عمري ( 28.9ذكور
 29.15وإناث .)26.4
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة البحث الفعلية حسب متغيرات الجنس والحالة االجتماعية /والوظيفية.
املتغير

النسبة املئوية

عينة الذكور()165
أعزب()74
متزوج()91
غير موظف
موظف
غير موظف
موظف
29
45
23
68
%21.3

%7.2

%14.1

%9.1
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عينة اإلناث()154
عزباء()67
متزوجة()87
غير موظفة
موظفة
غير موظفة
موظفة
28
39
30
57
%17.9

%9.4

%12.2

%8.8

املجموع
319
%100
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ثالثا :أدوات الدراسة
بعد أخذ املوافقة من املفحوصين على تطبيق األدوات ،تم تطبيق املقاييس التالية عليهم ،مسبوقة باستمارة املعلومات الديموغرافية لكل
مشارك .وهذه األدوات كالتالي:
 .1مقياس مكونات الذاكرة العاملة (إعداد الباحث)
من خالل مراجعة مجموعة األدبيات التي تناولت قياس مكونات الذاكرة العاملة كدراسة ( Yuan et al., 2006 , Unsworth, & Engle,
 2006؛  )Huntley & Howard,2010قام الباحث الحالي بإعداد مجموعة من املهام التجريبية لقياس كل من  :مكون املنفذ املركزي ،واملكون البصـري
املكـاني؛ و املكـون اللفظــي وفقـا لنمــوذج ، Baddeley & Hitchوأسـفرت هــذه املراجعـة العلميــة عـن تصـميم ثــالث مهـام تجريبيــة (محوسـبة)،تمثلت فــي
اآلتي:
أوال :مهام تناولت قياس مكون املنفذ املركزي :وتشمل مجموعتين من املهام التجريبية ،وهي:
أ -مهام إعادة األرقام بشكل معكوس :وتتمثل هذه املهام بعرض سلسلة من األرقام بشكل مسموع تبدأ من رقمين وصوال إلى ثمانية أرقام ،ويتوجب
على املفحوص تذكر تلك السلسلة بشكل لفظي معكوس.
ب -مهام استدعاء األشكال املختلفة :وتتمثل هذه املهام بعرض بصري ملجموعة من األشكال الهندسية املتماثلة بينها شكل هندس ي مختلف ،ويطلب
من املفحوص تذكر مكان الشكل املختلف وبالترتيب السليم وأن يحدد الشكل املختلف من بينها من خالل اختيار املربع الصحيح على شاشة
الحاسوب ،وتبدأ سلسلة املهام من عرض شكلين وصوال إلى ثمانية أشكال.
ثانيا :مهام تناولت قياس املكون البصري-املكاني :وتشمل مجموعتين من املهام التجريبية (املحوسبة) ،هي:
أ -مهام مدى األعداد :وهي عبارة عن ثالث مجموعات من األرقام ،تبدأ املجموعة األولى بأربعة أرقام وفي املجموعة الثانية خمسة أرقام ،وفي الثالثة
ستة أرقام .ففي املجموعة األولى يبدأ بأربعة أرقام فردية تظهر متتالية ولعدد( )5فقط محاوالت ،واألرقام املستخدمة في هذه املهام تبدأ من رقم
(صفر) وحتى رقم ( ،)9يتم عرضها بشكل عشوائي ،فعلى سبيل املثال في املجموعة األولى يظهر الرقم األول( )8ملدة ثانيتين ،ثم يعقب فترة ظهوره
فترة انتظار يقوم املفحوص فيها بتخزين املثير ملدة ثانيتين ،ثم يظهر الرقم الثاني( ،)1وأيضا يعقب ظهوره فترة ثانيتين انتظار ،ثم يظهر الرقم
الثالث في سلسلة املهام وهو رقم ( ) 6وهكذا حتى تكتمل سلسلة املهام .ويتم اإلجابة على هذا كل مهمة من خالل قيام املفحوص باستخدام نافذة
مفتوحة في شاشة البرنامج الحاسوبي يكتب فيها املفحوص الرقم ثم يضغط علي مفتاح التأكيد  Enterباستخدام جهاز املاوس  Mouseحتى
يغلق النافذة وتظهر املحاولة الجديدة وتستمر النافذة مفتوحة حتى ينتهي املفحوص من تذكر األرقام التي شاهدها ملدة دقيقة.
ب -مهام مدى الكلمات :تتكون هذه املهام من ثالثة مجموعات من الكلمات؛ كل مجموعة تمثل طريقة لتحديد سعة الذاكرة من خالل عرض عدد من
الكلمات على املفحوص ،تبدأ املجموعة األولى بأربع كلمات و في املجموعة الثانية خمس كلمات ،وفي الثالثة ست كلمات ،ففي املجموعة األولى يبدأ
بأربع كلمات تظهر متتالية ولعدد( ) 5فقط محاوالت ،وتعرض في املحاولة الواحدة الكلمات املحددة كلمة كلمة على شاشة جهاز الحاسوب يتم
عرض الكلمات كلمة كلمة بفاصل زمني مقداره ثانيتين؛ بحيث يستمر عرض الكلمة الواحدة ملدة مماثلة ،ويعقب الكلمات املحدد عرضها قائمة
بجميع الكلمات املستخدمة في املهام  .وتتم اإلجابة عن كل مهمة من خالل قيام املفحوص باستخدام نافذة مفتوحة في شاشة البرنامج الحاسوبي
يكتب فيها املفحوص الكلمة ثم يضغط علي مفتاح التأكيد  Enterباستخدام جهاز املاوس  Mouseحتى يغلق النافذة وتظهر املحاولة الجديدة
وتستمر النافذة مفتوحة حتى ينتهي املفحوص من تذكر الكلمات التي شاهدها ملدة دقيقة.
ثالثا :مهام تناولت قياس املكون اللفظي :وتشمل مجموعتين من املهام التجريبية (املحوسبة) هي:
أ -مهام التذكر السمعي :وتتمثل هذه املهام بعرض سلسلة من الجمل بشكل مسموع تبدأ من جملتين وصوال إلى ثمانية جمل ،ويتوجب على
املفحوص أن يقرر ما إذا كانت الجمل صحيحة أو ال .وفي نهاية كل مهمة يطلب من املفحوص تذكر آخر كلمة في كل جملة بالترتيب الصحيح.
ب -مهمة العد :وتتمثل هذه املهام بعرض بصري ملجموعة من األشكال الهندسية ،ويطلب من املفحوص تذكر عدد األشكال التي تم عرضها عليه،
وتبدأ سلسلة هذه املهام من عرض شكلين وصوال إلى ثمانية أشكال.
الخصائص السيكومترية الختبار مكونات الذاكرة العاملة:
ً
نظرا لتطلب اختبار مكونات الذاكرة العاملة إلجراءات التطبيق الفردي لكل مفحوص قام الباحث الحالي باختيار عينة استطالعية مكونة
من ( ) 85مفحوصا لحساب الصدق العاملي لالختبار باستخدام التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory Factor Analysis؛ بهدف التأكد من
صدق البناء الكامن لكل مكون من مكونات الذاكرة العاملة ،ولالختبار ككل ،والجدول ( )2يوضح تشبعات مكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي،
املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني) بالعامل الكامن الواحد (الذاكرة العاملة).
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جدول ( :)2نتائج تشبعات العوامل (مكونات الذاكرة العاملة) بالعامل الكامن الختبارمكونات الذاكرة العاملة
العامل املشاهد
املنفذ املركزي
املكون البصري – املكاني
املكون اللفظي

الخطأ املعياري لتقدير التشبع
0.12
0.08
0.03

التشبع
0.490
0.528
0.411

قيمة ت
3.7
4.8
3.9

مستوى الداللة
0.01
0.01
0.01

كما قام الباحث الحالي بإيجاد معامل ثبات اختبار مكونات الذاكرة العاملة على عينة استطالعية مكونة من ( )85مفحوصا ،وقد تم حساب
معامل ثبات مكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني) باستخدام طريقة ألفا كرونباخ فوجد أنه يساوي
(.)0.877
جدول ( :)3معامالت ثبات اختبارمكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني)
العامل املشاهد
املنفذ املركزي
املكون البصري – املكاني
املكون اللفظي

معامل الثبات
0.845
0.861
0.799

ويظهر من الخصائص السيكومترية السابقة أن مكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني) تتمتع
بمعامالت صدق وثبات مقبولة علميا تطمئن الباحث من حيث سالمة استخدامها في البحث الحالي.
 .2مقياس الوسواس القهري (إعداد الباحث)
ً
وفقا ألهداف البحث الحالي قام الباحث بإعداد هذا املقياس الذي تكون في صورته األولية من( )4أبعاد ،هي(:أ) بعد النظافة والنظام،
وتقيسه( )5عبارات( .ب) بعد الشكوك الوسواسية ،وتقيسه( )6عبارات( .ج) بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة ،وتقيسه( )5عبارات( .د) بعد التكرار
والترتيب ،وتقيسه( )5عبارات .وتتم اإلجابة عن عبارات املقياس وفق التدرج الخماس ي (منخفض جدا–منخفض– متوسط-مرتفع-مرتفع جدا).
الخصائص السيكومترية ملقياس الوسواس القهري :إعداد الباحث
 .1صدق املحكمين :قام الباحث بعرض( )21عبارة تمثل الصورة األولية ملقياس الوسواس القهري على ( )7محكمين من املختصين في علم النفس
اإلكلينيكي ،والقياس والتقويم النفس ي؛ الستطالع آرائهم حول مدى مناسبة عبارات املقياس .وباالعتماد على معادلة  Cooperلحساب صدق
املحكمين لتقرير مدى قبول تعديل صياغة العبارة أو حذفها أو اإلبقاء عليها في املقياس ،وعليه تم تعديل صياغة ( )5عبارات وحذف عبارة واحدة
ّ
املحكمين ،وبذلك استقرت الصورة األولية للمقياس على( )20عبارة تقيس ( )5أبعاد للوسواس القهري.
لعدم صالحيتها بحسب آراء ِ
 .2الصدق العاملي :بعد حذف وتعديل العبارات غير املناسبة بحسب آراء املحكمين؛ قام الباحث بالتحقق من الصدق العاملي لعبارات املقياس
البالغة عددها ( )20عبارة على أفراد العينة االستطالعية التي شملت( )85فردا ممن يصنفون بأنهم أشخاص وسواسيون وفقا مللفاتهم الطبية في
العيادات الخارجية.
وباستخدام أسلوب التحليل العاملي  Factor Analysisبطريقة املكونات األساسية مع تدوير املحاور  Principal Componentsبطريقة
الفاريماكس  ،Varimaxوالجدول( )4يوضح أرقام عبارات املقياس وتشبعاتها ،بعامل الوسواس القهري.
جدول ( :)4نتائج تشبعات أبعاد مقياس الوسواس القهري
العامل املشاهد
النظافة والنظام
الشكوك الوسواسية
االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
التكرار والترتيب

التشبع بالعامل الكامن
0.597
0.500
0.430
0.680

الخطأ املعياري لتقدير التشبع
0.75
0.81
0.19
0.53

قيمة ت
9.10
4.33
8.72
14.45

مستوى الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01

يتبين من جدول( )4أن أبعاد مقياس الوسواس القهري األربعة كانت تشبعاتها بالعامل الكامن (الوسواس القهري) أعلى من القيمة اإلحصائية
املتعارف عليها( ،)0.35ودالة إحصائيا عند مستوى ()0.01؛ ولتمتعها بقيم سالبة تم اإلبقاء على جميع األبعاد املكونة ملقياس الوسواس القهري.
هذا أسفرت نتائج التحليل العاملي عن أن ( )18عبارة كانت تشبعاتها أعلى من القيمة اإلحصائية املتعارف عليها( )0.35ولتمتعها بقيم سالبة،
وهذا أدى إلى استبعاد (عبارة) من ُبعد (الشكوك الوسواسية) وعبارة واحدة من كل من ُبعد (االهتمام بالتفاصيل واملراجعة) وذلك بسبب عدم وصول
تشبعاتها للحد األدنى على أي عامل من العوامل االربعة أو حتى بالعامل الكامن .في حين تم اإلبقاء على بقية عبارات املقياس التي تشبعت على أربعة أبعاد
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هي( :أ) بعد النظافة والنظام(ب) بعد الشكوك الوسواسية( .ج)بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة( .د) بعد التكرار والترتيب فسرت جميعها ()%55.8
من التباين الكلي ،كما تجاوزت قيمة الجذر الكامن لكل منها الواحد الصحيح.
كما قام الباحث بحساب ثبات مقياس الوسواس القهري عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ على أفراد العينة االستطالعية ،وبلغت قيمة
معامل الثبات( ) 0.871مما يطمئن الباحث من حيث استخدام هذا املقياس في البحث الحالي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نص السؤال األول من الدراسة الحالية على :ما مقدار القيمة التنبؤية ملكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري
– املكاني) للتنبؤ باضطراب الوسواس القهري؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد  Multiple Regression Analysisباستخدام طريقة .Stepwise
جدول( :)5نتائج تحليل االنحدار  Multiple Regression Analysisباستخدام طريقة Stepwise
مصدر التباين
االنحدار (التأثير)

مجموع املربعات
132889.670

درجات الحرية
3

متوسط املربعات
44296.557

البواقي
املجموع

49146.562
182036.232

315
318

156.021

مستوى الداللة
0.00

قيمة "ف"
283.914

جدول( :)6قيمة معامل التحديد
معامل R
0.854

معامل التحديد )( R²
0.730

الخطأ املعياري

معامل  Rاملعدل
0.727

12.49

جدول ( :)7انحدار املتغيرالتابع على املتغيرات املستقلة
املتغيرات املستقلة
ثابت االنحدار
املنفذ املركزي
املكون البصري – املكاني
املكون اللفظي

املعامل البائي B

الخطأ املعياري

بيتا Beta

20.680
0.763
1.739
0.207

4.223
0.068
0.179
0.059

0.472
0.362
0.154

قيمة"ت"
4.89
11.20
9.73
3.48

مستوى الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01

يتبين من الجدول ( ) 6أن معامل تحديد انحدار املتغير التابع على املتغيرات املستقلة قد بلغ ( ،)0.730أي يمكن تفسير ما يقارب ()%73.0
من التباين على متغير اضطراب الوسواس القهري ،وذلك بمعرفة مكونات الذاكرة العاملة (املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني)،
أما بالنسبة املتبقية والتي بلغت ( )%27فيمكن أن تفسر بمعرفة متغيرات أخرى لم تدخل ضمن نطاق الدراسة الحالية.
ويتضح من الجدول( )7مقدار القيمة التنبؤية للمتغيرات املستقلة محل الدراسة على متغير اضطراب الوسواس القهري ،وعليه تكون معادلة االنحدار
املقدرة كما يلي :اضطراب الوسواس القهري = + 20.680املنفذ املركزي  + 0.763املكون البصري – املكاني  + 1.739املكون اللفظي 0.207
 بالنسبة ملكون املنفذ املركزي كمؤشرتنبؤي باضطراب الوسواس القهري:
يتبين من الجدول( )7أن مكون املنفذ املركزي احتل املرتبة األولى من حيث قدرته التنبؤية بالوسواس القهري .ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى
أن مكون املنفذ املركزي بما يحتويه من وظائف تنفيذية تتناول تحديث املعلومات بشكل مباشر من خالل املدخالت الحسية واسترجاع املعلومات من
الذاكرة طويلة املدى وذلك ألنه أثناء أداء مهمة معرفية معقدة يقوم املنفذ املركزي بإضافة املعلومات الجديدة التي تم اكتسابها وربطها باملعلومات
املسترجعة من الذاكرة طويلة املدى واملناسبة ألداء املهمة ،باإلضافة إلى الكف الذي يسعى ملنع ظهور املعلومات غير املرتبطة بأداء املهمة الراهنة ،و
تحويل االنتباه وتبديل املثيرات القادمة من البيئة الخارجية لتحديد أ نسبها ألداء املهمة الحالية ويحدث هذا في تناغم مع معالجة واسترجاع املعلومات
املستدعاة من الذاكرة طويلة املدى ،عطفا على أداء املهام املزدوجة و توزيعها على املكونات املختصة في سياق املثير واالستجابة املعرفية .وتعتبر جميعها
محددات معرفية أ دائية تساعد او تعيق الفهم العميق للمشكالت واملثيرات التي تواجه الشخص ذا الشخصية الوسواسية .وبشكل أدق يمكن القول
بأن ضعف مكونات الذاكرة العاملة املرتبطة بعمل املنفذ املركزي (التحديث ،والكف ،وتحويل االنتباه) من شأنها أن تسهم في دعم الشكوك الوسواسية
في العمل الذي قام به الفرد من حيث االتمام أو دقة التنفيذ .كما أن تلك املكونات قد يكون لها ارتباط بالصور الوسواسية ألحداث وقعـت أو أحـداث
ً
متخيلـة ،أو بدوافع وسواسية ،أو بتثبيت تسلط تلك األفكار والرغبـات رغما عنه وبغير إرادته ،مع معرفته أنها ال تتفـق واملنطـق أو قواعد املجتمع العامة،
وبالتالي فإنه ال يقدر على عدم أدائها أو التحرر من القيام بها على الـرغم مـن شـعوره بتفاهتهـا وبعرقلتها لسير تفكيره .وبشكل عام فإن هذه النتيجة تدعم
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نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة كل من ( )Hazari, Narayanaswamy, Venkatasubramanian, 2019وكذلك دراسة )(Phillips, 2017

وزمالئه.
 بالنسبة للمكون البصري – املكاني كمؤشر تنبؤي باضطراب الوسواس القهري:
يتبين من الجدول( )7أن املكون البصري – املكاني احتل املرتبة الثانية من حيث قدرته التنبؤية بالوسواس القهري .ويرجع الباحث هذه
النتيجة إلى أن املكون البصري – املكاني يقوم بمجموعة من الوظائف التنفيذية كاالحتفاظ بالصور واألماكن والوجوه ومعالجتها ،وتسهيل عملية تذكر
ً
املعلومات املتضمنة في املواقف واألحداث التي تواجه الفرد ،واستعمالها لفترة طويلة جدا ،كما أن هذا املكون يقوم بمساعدة الفرد على الفهم الصحيح
ألبعاد املواقف واملثيرات بشكل صحيح وإدراك العالقات املتضمنة فيها على نحو يسهل من إدارة املوقف النفس ي الضاغط وحل املشكالت املرتبطة بها.
وتتفق معظم األدبيات ذات العالقة بأن املكون البصري – املكاني يقوم بمساعدة الفرد على إصدار االستجابات املعرفية والسلوكية في مستويات
متتابعة يعتمد كل منها على اآلخر ،وهذه املستويات تبدأ باالنتباه ثم إدراك املثير ،والتعرف عليه ،ثم تسجيله في الذاكرة العاملة التي تستدعي الخبرات
السابقة املتصلة باملوضوع من الذاكرة طويلة املدى ،حيث تتم املعالجة للمثير بإعطائه معنى بناء على الخبرات السابقة في عالقة ديناميكية تفاعلية
وبالتالي يمكن القول بأن ضعف املكون البصري – املكاني من شأنه ان تزيد من معاناة الشخص املصاب بالوسواس كمداومة التسلط القهري ،الشكوك
الوسواسية ،الصور الوسواسية ألحداث وقعـت أو أحـداث متخيلـة ،وتستمر الدوافع الوسواسية نحو األفكار واألفعال على نحو متكرر نمطي ال يتغيـر
وال يعتـدل .وبالتالي يعزز احتاللها جزءا من الوعي والشعور مع اقتناع املريض بسخافة تلك األفكار واألفعال القهرية بما يؤثر على حياة الفرد وأعماله
االعتيادية وبعده عن االندماج الصحيح واملتكيف مع الحياة .وبالتالي فإن املكون البصري – املكاني يعزز استمرارية األفكار الوسواسية بما يسهم في إثارة
القلق نحو املثيرات الجديدة .وهذه النتيجة تؤيد النتائج السابقة لكل من ( ;Dittrich et al., 2013; Wilhelm, 2015; Ansari & Shahabi, 2018
 )Perris, 2019التي أشارت إلى نتائج مماثلة.
 بالنسبة للمكون اللفظي كمؤشرتنبؤي باضطراب الوسواس القهري:
يتبين من الجدول( )7أن املكون اللفظي احتل املرتبة الثالثة من حيث قدرته التنبؤية بالوسواس القهري .ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن
املكون اللفظي يقوم بمجموعة من الوظائف التنفيذية التي تركز على التجهيز اللغوي واالنفعالي للمثيرات الوجدانية املضمنة في سياقات لغوية مكتوبة
أو مقروءة والتي تتطلب الربط بين املثيرات اللفظية /املسموعة (املفردات والجمل والعبارات) التي يكون بينها تشابه على نحو يسهم في بناء خلفية
معرفية حيال املثيرات املحيطة باملجال الحيوي للفرد بما يساعد في التوصل الستنتاجات عقلية منطقية صحيحة بين املثيرات واالستجابات ،يمكن من
خاللها معرفة الغرض الضمني للغة وداللتها .وبشكل أوسع يمكن القول بأن املكون اللفظي يرتكز على ثالث عمليات معرفية ،األولى هي الفهم اللغوي
كعملية معرفية ،تتطلب معرفة الحقائق التي يحتويها اللغة املستقبلة ،والثانية هي عملية تجهيز عميقة للمثيرات اللغوية وصوال إلى استخراج املضامين
الصحيحة عبر ربطها بكل من مكون الضبط التنفيذي واملكون البصري -املكاني ،والثالثة هي عملية تقويم االستجابة املتوافقة من معطيات املثيرات
اللغوية .وبالتالي يمكن القول بأن ضعف املكون اللفظي من شأنه أن تسهم بزيادة درجة وحدة وديمومة اجترار الشخص الوسواس ي للكلمات والجمل
بشكل قسري عادة ما يكون هذا التكرار واالجترار مقرونا باألفكار االنهزامية ،واألفكار االجترارية ،والنزعات القهرية ،واألفكار االقتحامية التسلطية،
وأفكار الشك التسلطية املعززة للسلوكيات القهرية .وهذا ما ذهبت إليه دراسة كل من ( Abramovitch, 2013; Reddy, Simpson, & Stein,
)2018; Raines, Oglesby, Allan, Mathes, Sutton, & Schmidt, 2018
نص السؤال الثاني من الدراسة الحالية على :هل يوجد تأثير لكل من الجنس (ذكر/أنثى) والحالة الوظيفية (موظف/غير موظف) والحالة
االجتماعية (متزوج/أعزب) والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها على أبعاد اضطراب الوسواس القهري عند عزل أثر مكونات الذاكرة العاملة
(املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني)؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام تحليل التباين متعدد املتغيرات التابعة( )MANCOVAذي التصميم العاملي(.)2×2×2
جدول ( :)8نتائج االختبارات املتعددة لفحص تأثير النوع البشري والحالة الوظيفية والحالة االجتماعية على أبعاد اضطراب الوسواس القهري عند عزل أثر
املتغيرات املستقلة
املتغيراملستقل

االختبار
بيالي Pillai
ويلكس Wilks
هولتنج Hotelling
روي Roy
بيالي Pillai

القيمة
0.352
0.648
0.544
0.544
0.201

ف
39.30
39.30
39.30
39.30
18.12

درجات الحرية
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00

الحالة الوظيفية (ب)

ويلكس Wilks
هولتنج Hotelling

0.799
0.251

18.12
18.12

4.00
4.00

0.00
0.00

الجنس(أ)
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0.251
0.241
0.759

18.12
22.95
22.95

4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00

0.318
0.318
0.321
0.679
0.472
0.472

22.95
22.95
34.12
34.12
34.12
34.12

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

بيالي Pillai
ويلكس Wilks
هولتنج Hotelling

0.368
0.632
0.582

42.04
42.04
42.04

4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00

روي Roy
بيالي Pillai
ويلكس Wilks
هولتنج Hotelling

0.582
0.175
0.825
0.213

42.04
15.36
15.36
15.36

4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

روي Roy
بيالي Pillai
ويلكس Wilks
هولتنج Hotelling
روي Roy

0.213
0.270
0.730
0.371
0.371

15.36
26.77
26.77
26.77
26.77

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

روي Roy
بيالي Pillai
ويلكس Wilks
هولتنج Hotelling
روي Roy
بيالي Pillai

الحالة االجتماعية (ج)

النوع× الحالة الوظيفية

ويلكس Wilks
هولتنج Hotelling
روي Roy

النوع× الحالة االجتماعية

الحالة الوظيفية×الحالة االجتماعية

النوع× الحالة الوظيفية×الحالة االجتماعية
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جدول ( .)9نتائج تحليل التباين متعدد املتغيرات التابعة ( )MANCOVAذي التصميم العاملي( )2×2×2لفحص النوع البشري والحالة الوظيفية والحالة
االجتماعية على أبعاد على ابعاد اضطراب الوسواس القهري عند عزل أثر املتغيرات املستقلة
مصدر التباين
الجنس (أ)

الحالة الوظيفية (ب)

الحالة االجتماعية (ج)

النوع× الحالة الوظيفية

النوع× الحالة
االجتماعية

الحالة الوظيفية×الحالة

املتغيرالتابع

مجموع املربعات

د/ح

متوسط مجموع املربعات

ف

الداللة

بعد النظافة والنظام
بعد الشكوك الوسواسية
بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
بعد التكرار والترتيب
الدرجة الكلية
بعد النظافة والنظام
بعد الشكوك الوسواسية
بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
بعد التكرار والترتيب
الدرجة الكلية
بعد النظافة والنظام
بعد الشكوك الوسواسية
بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
بعد التكرار والترتيب
الدرجة الكلية
بعد النظافة والنظام
بعد الشكوك الوسواسية
بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
بعد التكرار والترتيب
الدرجة الكلية
بعد النظافة والنظام
بعد الشكوك الوسواسية
بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
بعد التكرار والترتيب
الدرجة الكلية
بعد النظافة والنظام
بعد الشكوك الوسواسية

0.671
359.12
2.384
1971.08
3719.12
83.949
182.602
34.902
1227.259
2051.255
18.402
218.557
11.182
1455.916
2703.411
3.552
346.806
5.038
1959.305
4000.141
16.321
387.971
1.003
2170.479
4805.776
51.281
165.486

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.671
359.12
2.384
1971.08
3719.12
83.949
182.602
34.902
1227.259
2051.255
18.402
218.557
11.182
1455.916
2703.411
3.552
346.806
5.038
1959.305
4000.141
16.321
387.971
1.003
2170.479
4805.776
51.281
165.486

0.024
38.718
0.136
74.397
29.252
3.053
19.687
1.995
46.322
16.134
0.669
23.563
0.639
54.952
21.263
0.129
37.390
0.288
73.952
31.462
0.594
41.828
0.057
81.923
37.799
1.865
17.841

0.876
0.00
0.712
0.00
0.00
0.82
0.00
0.159
0.00
0.00
0.414
0.00
0.425
0.00
0.00
0.720
0.00
0.592
0.00
0.00
0.442
0.00
0.811
0.00
0.00
0.173
0.00
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مربع ايتا ) (η2
0.09
0.346
0.126
0.403
0.382
0.000
0.021
0.016
0.003
0.001
0.005
0.009
0.030
0.000
0.000
0.000
0.021
0016.
0.003
0.001
0.005
0.008
0.030
0.002
0.001
0.004
0.089
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االجتماعية

النوع× الحالة
الوظيفية×الحالة
االجتماعية

بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
بعد التكرار والترتيب
الدرجة الكلية
بعد النظافة والنظام
بعد الشكوك الوسواسية
بعد االهتمام بالتفاصيل واملراجعة
بعد التكرار والترتيب
الدرجة الكلية

42.743
1091.032
2049.520
0.157
282.127
16.450
1689.927
3888.533

1
1
1
1
1
1
1
1

42.743
1091.032
2049.520
0.157
282.127
16.450
1689.927
3888.533
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2.443
41.180
16.120
0.006
30.417
0.940
63.785
30.584

0.119
0.00
0.00
0.940
0.00
0.333
0.00
0.00

0.029
0.000
0.000
0.090
0.120
0.016
0.162
0.146

يتضح من الجدول( )9اآلتي:
 .1وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات بعدي الوسواس القهري (الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية
للوسواس القهري تعزي لعامل الجنس(ذكر/أنثى) لصالح اإلناث ،ويشير مربع إيتا)  (η2إلى أن متغير الجنس فسر(  )3.8،%4.0،%3.46من
التباين الكلي على درجات بعدي الوسواس القهري(الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري.
 .2وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات بعدي الوسواس القهري (الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية
للوسواس القهري تعزي الختالف الحالة الوظيفية (موظف/غير موظف) لصالح املوظفين ،ويشير مربع إيتا)  (η2إلى أن متغير الحالة الوظيفية
فسر أجزاء قليلة جدا ( )%0.01،%0.03،%0.02من التباين الكلي على درجات بعدي الوسواس القهري(الشكوك الوسواسية واالهتمام
بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري.
 .3وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات بعدي الوسواس القهري (الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية
للوسواس القهري تعزي الختالف الحالة االجتماعية (اعزب/متزوج) لصالح املتزوجين ،ويشير مربع إيتا)  (η2إلى أن متغير الحالة االجتماعية
فسر أجزاء قليلة جدا ( )%0.0 ،%0.0،%0.09من التباين الكلي على درجات بعدي الوسواس القهري (الشكوك الوسواسية واالهتمام
بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري.
 .4وجود تأثير دال إحصائيا للتفاعل الثالثي بين متغيرات الجنس (ذكور/إناث) والحالة الوظيفية والحالة االجتماعية على درجات بعدي اضطراب
الوسواس القهري (الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري ،ويشير مربع ايتا)  (η2إلى أن
التفاعل الثنائي فسر أجزاء قليلة جدا ( )%0.01،%0.03،%0.02من التباين الكلي على درجات بعدي الوسواس القهري(الشكوك الوسواسية
واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية له.
 .5وجود تأثير دال إحصائيا للتفاعل الثنائي بين متغيري الجنس والحالة االجتماعية على درجات بعدي الوسواس (الشكوك الوسواسية واالهتمام
بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري ،ويشير مربع ايتا)  (η2إلى أن التفاعل الثنائي فسر أجزاء قليلة جدا(،%0.0،%0.08
 )%0.0من التباين الكلي على درجات بعدي الوسواس القهري(الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس
القهري.
 .6وجود تأثير دال إحصائيا للتفاعل الثنائي بين متغيري الحالة الوظيفية والحالة االجتماعية على درجات بعدي الوسواس (الشكوك الوسواسية
واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري ،ويشير مربع ايتا)  (η2إلى أن التفاعل الثنائي فسر ( )%0.0 ،%0.0،%0.8من
التباين الكلي على درجات بعدي الوسواس القهري(الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري.
 .7وجود تأثير دال إحصائيا للتفاعل الثالثي بين متغيرات النوع و الحالة الوظيفية والحالة االجتماعية على درجات بعدي الوسواس (الشكوك
الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة) والدرجة الكلية للوسواس القهري ،ويشير مربع ايتا)  (η2إلى أن التفاعل الثالثي
فسر( )%1.4،%1.6،%1.2من التباين الكلي على درجات بعدي الوسواس القهري(الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة)والدرجة
الكلية للوسواس القهري.
وبشكل عام يرى الباحث أن النتائج السابقة قد تعكس وبصورة واقعية أهمية مكونات الذاكرة العاملة(املنفذ املركزي  ،املكون اللفظي
،املكون البصري – املكاني) في تشكيل إطار نفس ي ومعرفي واضح الضطراب الوسواس القهري ،فبناء استراتيجيات وبرامج إرشادية تتناول إدارة املشاعر
والسلوكيات واملعتقدات املرتبطة بالوسواس القهري على أسس الفروق في النوع البشري (ذكر/أنثى) والحالة الوظيفية (موظف/غير موظف) و الحالة
االجتماعية (متزوج/غير متزوج) قد ال تكون قاعدة علمية متينة للحكم على اضطراب الوسواس القهري ،بل يجب أن يضاف إليها أسس ومبادئ
وتطبيقات كل من مكونات الذاكرة العاملة(املنفذ املركزي ،املكون اللفظي ،املكون البصري – املكاني)،وهو ما يمكن تلمسه في عدم قدرة متغيرات
الديموغرافية على تفسير التباين الكلي لكل من الشكوك الوسواسية واالهتمام بالتفاصيل واملراجعة والذين يعبران بشكل كبير عن مضامين املتغيرات
املستقلة.
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:التوصيات
 إجراء املزيد من الدراسات العصبية على عينات إكلينيكية لزيادة فهم طبيعة اضطراب الوساوس القهري ومحاولة فهم امليكانيزم العصبي لهذا
.االضطراب
. توسيع دراسة العوامل التنبؤية عن طريق إدراج عوامل أخرى قد يكون لها أثر في تفسير هذا االضطراب
. دراسة العامل الوراثي وكذلك األفكار غير العقالنية كعوامل يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة لضهور أعرض الوسواس القهري
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Abstract:

Obsessive-compulsive disorder is a psychological disorder that targets all age groups, gender
and across cultures despite individual differences. Therefore, the current study aimed to examine to what
extend working memory components (central executive- phonological loop - visuo-spatial working memory)
can predict OCD. In addition to, to investigate the effects of gender, marital status, employment status and the
bilateral and triple interactions between them on OCD when the effect of working memory components was
isolated. A total of 319 participants were recruited in the present study (165 males, 51.7% and 154 females
48.3%) (Mean age =28.9 males 29.15 and females 26.4). Results showed that 73% of the OCD variance could
be explained by the working memory components while 27% of the variance is due to other factors not
included in the current study. After the effect of working memory components was isolated, significant effect
of gender, marital status, employment status and the bilateral and triple interactions between them on OCD
have been found.
Keywords: OCD; working memory; central executive; phonological loop; visuo-spatial
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فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس
الثانوية في لواء بني كنانة
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امللخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء
بني كنانة ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )20طالبة ممن حصلن على درجة مرتفعة في املقياس القبلي للضغط
النفس ي ،وأظهرت النتائج أن مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة قبل تطبيق البرنامج العالجي
بدرجة تقييم مرتفعة في األداة ككل ،كما جاء مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة بعد تطبيق
البرنامج العالجي بدرجة تقييم متوسطة في األداة ككل ،وأظهرت النتائج أن للبرنامج العالجي باستخدام الرسم املستخدم في الدراسة له أثر إيجابي في
التخفيف من الضغوط النفسية التي تعاني منها الطالبات ،وأوصت الدراسة التأكيد على أهمية استخدام العالج بالفن بشكل عام والرسم بشكل خاص
للتخفيف من الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املرحلة الثانوية.
الكلمات املفتاحية العالج بالرسم؛ الضغوط النفسية؛ بني كنانة

املقدمة:

ً
ُيعد الفن ً
إنتاجا إنسانيا ،ونظرية التحليل النفس ي ما هي إال نظرية في فهم اإلنسان ،فاهتم التحليل النفس ي بالفن بوصفه يجسد الشخصية
ً ً
اإلنسانية بكل مقوماتها :الشعورية والالشعورية ،الواضحة واملبهمة ،الحاضر واملاض ي )بدير و الخزرجي .( 2007،وقد كان للفن دورا مهما في النظرية
التحليلية النفسية بغية بلورة الفرضيات الوليدة وضمانها ولتعميم االكتشافات الجديدة ،وبالتالي اتخذت عالقة التحليل النفس ي بالفن مظاهر
عديدة ،منها أن الفن مادة لإلسقاط والتحليل كهدف تشخيص ي وعالجي على نحو ما يحدث في األساليب اإلسقاطية ،فتستخدم هذه األساليب للكشف
عن الرغبات الالشعورية في الحاالت املرضية ،مما يعمل على التشخيص ثم العالج (فرويد.)1978،
ولقد تطور العالج بالفن منذ عام ( )1940في أعمال نومبرج  Naumburgوكان ، Caneويرى جانج ( Junge, 1994) ،أن العالج بالفن تطور
من نظرية التحليل النفس ي ونظريات الشخصية ،وأن فرويد قد افترض أن الذكريات واألفكار والرغبات واملشاعر يعبر عنها خالل األحالم ،بينما يعتقد
يونج  Joungوهو أحد تالميذ فرويد أن الرموز تخرج على نحو ال شعوري في الفن وليس خالل األحالم(Salzano, Lindemann& Tronsky. 2013).
ويعد العالج بالفن نوعا من العالج النفس ي الذي يقوم على التشكيل الفني( رسم ونحت وتصميم )بطرق خاصة يستطيع الفرد من خاللها أن يعبر عما
بداخله من انفعاالت نفسية ،وتشير الدراسات إلى أن العالج بالفن يساعد في التنفيس عن املشاعر املكبوتة أو التعبير عن الغضب ،ويساعد في تقليل
الشعور باملشاعر السلبية ،وفي تنمية القدرة على التكامل والتواصل وعلى فهم الذات أيضا ،على افتراض أن الرسم إنما هو لغة يمكن من خاللها إقامة
جسور للتواصل بين املريض واملعالج لتبادل األفكار واملعاني بينهما ،إذ يستخدم مع الراشدين الذين ال يحسنون التحدث باللغة املنطوقة ،وال يرغبون في
الحديث املباشر عن مشكالتهم ،ويستخدم أيضا مع األفراد الخجولين ،ويستخدم مع الذين ال يجيدون الرسم (Potash.Chan,., Wang & Cheng
2014).
كما أثبتت الدراسات النفسية التحليلية للطلبة أنه يمكن التعرف من خالل الرسم الحر الذي يقوم به الطالب إلى شعوره ومشكالته وما
يعانيه ،وكما يمكن التعرف إلى ميوله واتجاهاته ومدى اهتمامه بموضوعات محددة في البيئة التي يعيش فيها ،وعالقاته باآلخرين سواء في األسرة أو مع
األقران أو الكبار ،أما الطلبة الذين يعانون من الضغط النفس ي فهم أكثر حاجة للتعبير الفني من الطلبة العاديين الذين ال يعانون من الضغط ،إذ
ً
يمكن أن يكون الرسم أداة قيمة لفهم حاالت الطلبة االنفعالية ،وهذا ما يؤكده العلماء بضرورة استخدام الفن في عالج الطلبة املضطربين نفسيا،
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فنشاط الفن من شأنه أن ييهئ هؤالء الطلبة للعالج ،كما أن الطلبة الذين يعانون من الضغوط النفسية ،قد يعانون من صعوبة في التواصل أو املهارات
االجتماعية ،باإلضافة لصعوبات في االتصاالت غير اللفظية التي يمكن أن تؤدي بهم إلى الشعور بالعزلة أو يساء فهمهم ،مما يؤدي إلى العديد من
املشاكل في التعبير عن األفكار واآلراء أو التفضيالت مما يثير القلق ،واإلحباط واملشاكل السلوكية لديهم ،ويمكن أن تتفاقم املشاكل السلوكية أو
مشكالت الصحة النفسية للطلبة بسبب القضايا املحيطة بالتعبير واالتصال(Wilson, Bungay, Munn-Giddings, & Boyce. 2016).
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ُيعد العالج بالرسم أسلوبا ومنهجا يخدم جميع الناس من الفئات العمرية بما فيها طلبة املدارس ،بأساليب توفر التعبير عن املشاعر،
ومواجهة الضغوط النفسية ،واملواقف الحياتية الصعبة ،وتيسير التعامل مع القضايا الحياتية ،فغالبا ما يكون من الصعب على الطالب التعبير عن
مشاعره وأفكاره من خالل الكلمات ،في حين يمكن توظيف الرسم كأسلوب فعال لتوصيل األفكار واملشاعر الداخلية ،لذلك فإن للمعالجة بالرسم
العديد من الضمانات التي تكفل املحافظة على الصحة النفسية ،وتقليل النفقات املرتبطة برعاية األطفال ذوي صعوبات التعلم ).(Huet, 2015
وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم إعطاء أهمية لألنشطة الفنية( الرسم )التي تعطى لطلبة املدارس في حصة التربية الفنية ،إذ يتغاض ى
معلموهم عن إعطاء حصص التربية الفنية في سبيل إنهاء املناهج األكاديمية األساسية ،والتركيز فقط على تصحيح القراءة والكتابة لديهم ،وبالتالي ال
يقدم لهم أي أنشطة صفية يمكن أن تساعده من التعبير وتفريغ الضغوط النفسية التي تعرض لها وخاصة عند مقارنة نفسه مع الطلبة املتميزين من
حوله ،ويمكن أن تساعده في تنمية أدائه الوظيفي ،وتنمي مهاراته من خالل الرسم ،كما تساعد في إيجاد وسائل وأساليب يمكن من خاللها خفض
مستوى الضغط النفس ي لدى الطلبة إلعادة الحماس والنشاط إلى حياتهم والقدرة على التفكير بشكل منطقي.
لذا جاءت هذه الدراسة للمحاولة من التخفيف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلبة ،باستخدام العالج بالرسم ،من خالل اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
 ما مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في خفض الضغوط النفسية،
تعزى للبرنامج التدريبي القائم على العالج بالرسم؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 التعرف إلى مستوى الضغوط النفسية لطالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة.
 بيان فاعلية العالج بالرسم في خفض الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطالبات.
 تقديم برنامج عالجي قائم على العالج بالرسم ،لخفض الضغوط النفسية لدى الطالبات.

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أنها توفر البيانات العلمية ومراجعة منظمة لألدب النظري حول العالج بالرسم ،وتثير اهتمام الباحثين
إلجراء املزيد من الدراسات حول العالج بالرسم مع فئات أخرى من الطلبة ،كما تعتبر هذه الدراسة من الدراسات العربية القليلة التي تناولت استخدام
العالج بالرسم في التخفيف من الضغوط النفسية لدى طلبة املدارس ،ومحاولة إضافة نوع من العالج وهو العالج بالرسم للتخفيف من الضغوط
النفسية لدى طلبة املدارس.
األهمية التطبيقية:
ستفيد نتائج هذه الدراسة العاملين في ميدان التدريس ،ووزارة التربية والتعليم ،والباحثين بضرورة االهتمام باستخدام العالج بالرسم
للتخفيف من الضغوط النفسية للطلبة ،وذلك إذا اتضح من نتائج الدراسة الحالية أن استخدام العالج بالرسم كان فعاال في التخفيف من الضغوط
النفسية ،ستساعد هذه الدراسة الباحثين ،ووزارة التربية والتعليم ،ومدارس املرحلة الثانوية إلى التوصل إلى برنامج للعالج بالرسم للتخفيف من
الضغوط النفسية تتوافر فيه دالالت صدق وثبات في البيئة األردنية بحيث يمكن تطبيقه على البيئة األردنية ،وتزويد الباحثين واملختصين في الجامعات
والكليات ووزارة التعليم العالي بأداة قياس تتمتع بدالالت صدق وثبات الستخدامها في البحوث والدراسات التي تخص املرحلة الدراسية الثانوية.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

254

فاعلية استخدام العالج بالرسم يف التخفيف من الضغط النفسي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية ....

متاره نصري

مصطلحات الدراسة:
العالج بالرسم :نوع من العالجات النفسية ،يحقق التواصل مع املريض ،وفيه يعكس املريض مشاعره الداخلية في الرسم من خالل مناقشة الرسوم
وتأويلها ،ويستبصر املريض بذاته ،ويكون التقدم بالعالج (عبد النبي. )2011،
ً
وتعرفه الباحثة إجرائيا :درجة استجابة أفراد عينة الدراسة لفاعلية العالج بالرسم املقدم لهم.
الضغوط النفسية :درجة استجابة الفرد لألحداث أو املتغيرات البيئية في حياته اليومية ،وهذه املتغيرات قد تكون مؤملة تحدث بعض اآلثار
الفسيولوجية ،مع أن تلك التأثيرات تختلف من شخص آلخر تبعا لتكوين شخصيته وخصائصه التي تميزه عن اآلخرين ،وهي التي تشكل الفروق الفردية
بين األفراد (الخالدي.)2008،
ً
وتعرفها الباحثة إجرائيا :درجة استجابة أفراد عينة الدراسة ملقياس الضغوط النفسية املستخدم في الدراسة.

حدود الدراسة:
 الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 2019-2018
 الحدود البشرية :طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة.
 الحدود املكانية :املدارس الثانوية في لواء بني كنانة في محافظة إربد.

اإلطار النظري:

ُيعد العالج بالرسم موضوعا هجينا يرتكز بشكل أساس ي على مجاالت الفن وعلم النفس ،كما يأخذ خصائصه من كل األصول العلمية إلنشاء
كيان جديد فريد من نوعه ،ولكن تبقى املزج ما بين الفنون والعالج ظاهرة جديدة ،وقد ارتبط تاريخ العالج بالرسم بتاريخ مزاولة الفن وبداياته ،وازدادت
ً
الرؤية وضوحا عند النظر إلى طبيعة الفن ودوره في حياة البشر(Ifrach, & Miller, 2016).
مفهوم العالج بالرسم:
يعرفه بوستاش وآخرون ) (Potash. Chan, Wang & Cheng. 2015بأنه نوع من العالجات النفسية يجمع بين التواصل اللفظي وغير
اللفظي.
ويعرفه هيوت وهولتوم ) (Huet., & Holttum 2016بأنه عملية خلق إبداع مرئي ،والفحص والترجمة اللفظية لهذا اإلبداع يسهل الوعي املعرفي،
واالنفعالي ،والنمو ،والتطور في الجلسة العالجية.
وعرفه هيوت ) (Huet, V. 2015إلى أنه املزاوجة بين علم النفس والفن ،واملشارك في العالج بالرسم يدخل في حوار مع املعالج وذلك باستخدام التعبير
الفني.
ويشير ) (Huet, V. 2015إلى أن االستبصارات التي يحققها الفرد من خالل العالج بالرسم ال تقدر بقيمة ،والعالج بالرسم يكون مفضال وذو
فائدة مع األفراد الذين لديهم صعوبات في التعبير عن أنفسهم بالكلمات ،حيث يتيح طريقا ليخرجوا أفكارهم ،وانفعاالتهم ومخاوفهم وتخيالتهم في
العمل الفني.
ومن خالل العالج بالرسم يستطيع الطلبة التعبير عن أنفسهم ،وعن تجاربهم وخبراتهم في أسلوب آمن وغير لفظي ،وهذا يساعد على تأسيس
الثقة ،ويشعرهم باالطمئنان الكبير في عملية العالج ،ومن الخصائص الفريدة للعالج بالرسم ،أنه يمنح الفرصة للطلبة ليعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم
خالل الصور املرئية ،والتي تكون رسما ،وهذه العملية اإلبداعية تعد مصدرا للمعلومات لكل من املريض واملعالج(Wilkinson & Chilton,. 2017).
أهمية العالج بالرسم)(Wilkinson & Chilton, 2017
ً
 تظهر أهميته في الحاالت التي ال تحسن التعبير عن نفسها لفظيا.
ً
 يعد أساسا من أسس التشخيص والعالج للمرض ى النفسيين ،وهما عمليتان متضامنتان ،ففي أثناء التعبير يتم التنفيس ومن خالل النتائج يتم
التشخيص.
 يعد وسيلة إلشباع الحاجات بالنسبة للمريض.
 يقوي دفاعات النفس ،ويساعد املريض ليؤسس ما يسمى امليكانيزمات الدفاعية في سلوك بناء ،ويتعلم دفاعات جديدة.
 تساعد في غرس وتنمية الخصائص واألنماط السلوكية الالزمة للتفاعل وبناء العالقات االجتماعية املثمرة مع اآلخرين ،وتحقيق التوافق
االجتماعي للطلبة ،وإكسابهم املهارات التي تمكنهم من الحركة النشطة في البيئة املحيطة واالختالط واالندماج في املجتمع.
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الضغوط النفسية:
ُيعد الضغط مصطلح متعدد التعريفات لتعدد وجهات نظر العلماء ويعتبر سيلي ) (Selye, 1956األب املؤسس لبحوث الضغوط النفسية
فهو أول من استخدم مصطلح الضغط في املجال البيولوجي ،والواقع أن سيلي استخدم مصطلح الضغط في كتاباته املبكرة ليشير إلى حالة من التمزق
والبلى داخل الجسد ليشير إلى مجموعة التغيرات غير املحددة ألي مطلب أو حدث خارجي واملسببة للضرر ،وبعد ذلك عرف سيلي الضغط بأنه
االستجابة الفسيولوجية غير املحددة التي يستجيب لها الجسد ألي مطلب يقع عليه (حسين)2006،
ويعرف (عثمان )2001،الضغوط بأنها تلك الظروف املرتبطة بالضغط والتوتر والشدة الناتجة عن املتطلبات التي تستلزم نوعا من إعادة
التوافق عند الفرد وما ينتج من ذلك من آثار جسمية ونفسية ،وقد تنتج الضغوط كذلك من الصراع واإلحباط والحرمان والقلق.

وتقسم الضغوط النفسية من حيث آثارها إلى نوعين هما): (Cohen, Janicki-Deverts& Miller, 2007
 الضغط النفس ي اإليجابي :وهو عبارة عن التغيرات والتحديات التي تحفز أو تدفع الفرد وتحثه على العمل واالنجاز وتقديم أفضل ما لديه ،وتزوده
ً
ً
بالحماس واملتعة والوعي والقوة من أجل اإلنجاز ،وهذا النوع من الضغوط يخلق توترا إيجابيا لدى الفرد.
 الضغط النفس ي السلبي :وهو ما يؤثر سلبا على حالة الفرد الجسدية والنفسية ويخلق حالة التوتر العصبي التي تعيق نمو الفرد ،وهذا النوع من
الضغوط هو أساس جميع االضطرابات النفسية واألمراض العقلية.
آثار الضغوط النفسية( :عبدوش)2001،
 آثار على األفراد :التوتر وسرعة الغضب ،اإلصابة باألمراض وضعف جهاز املناعة ،املزاجية ،االكتئاب ،األرق املستمر ،فقدان الدعم االجتماعي،
االنتحار.
 آثار على املجتمع :ارتفاع معدالت الجريمة ،وارتفاع معدالت البطالة ،الهجرة أو النزوح الداخلي ،حوادث العمل ،غياب املوظفين ،التقاعد املبكر،
التفكك األسري.
 آثار على الصناعة :الحوادث الصناعية ،عدم الكفاءة اإلنتاجية ،الخسارات املادية بسبب اتخاذ القرارات الخاطئة.
مصادر الضغوط النفسية( :شيخاني)2003،
 املصادر الداخلية:
 الطموح املبالغ فيه.
 األعضاء الحيوية ،االستعداد لقبول املرض -ضعف املقاومة الداخلية.
 الشخصية.
 خيارات نمط الحياة :توفير غير كاف وجدول أعمال.
 الحدث الذاتي الس يء :التفكير املتشائم والتعقد الذاتي والتخيل املفرط.
 االشتراكات العقلية :هي التوقعات غير الواقعية وأخذ أمور بطريقة شخصية والتفكير في الحصول على كل ش يء.
 سمات الشخصية املضغوطة :النزاع إلى مرئية الكمال ومدمن العمل.
 خيارات نمط الحياة :توفير غير كاف وجداول أعمال.
 املصادر الخارجية:
 البيئة املادية :الضجيج واألضواء الساقطة والحرارة واألماكن الضيقة.
 التفاعل االجتماعي :الخشونة أو العدوانية من جانب اآلخرين.
 أحداق الحياة الرئيسة :موت قريب أو فقد عمل أو ترقية أو طفل جديد.
 القواعد واألنظمة والقوانين والروتين الحكومي واملواعيد.
 املشاحنات اليومية.
أساليب مواجهة الضغوط النفسية( :أبو حبيب)2010،
 استخدام العوامل الشخصية والديموغرافية :وتتضمن كال من العمر والجنس واملستوى التعليمي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والنضج املعرفي
واالنفعالي والثقة بالنفس والعقائد الدينية وخبرات الفرد السابقة في مواجهة األحداث الضاغطة.
 استخدام العوامل املرتبطة باإلحداث الضاغطة :وتتضمن خصائص املوقف واألحداث الضاغطة مثل :نمط وسياق الحدث وطبيعته وشدته ومدته
وإمكانية التحكم والسيطرة عليه.
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

256

فاعلية استخدام العالج بالرسم يف التخفيف من الضغط النفسي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية ....

متاره نصري

 استخدام العوامل البيئية واالجتماعية والفيزيقة :وتتضمن طبيعة العالقة بين األفراد وأسرهم ،واألصدقاء واملساندة االجتماعية وتوقعات املجتمع
واملجهودات التعاونية املحلية ،والتمويل املالي وطبيعة العمل.
ً
ونظرا ألهمية الرسم في التخفيف من الضغوط النفسية و عالج بعض االمراض اهتمت عدة دراسات بدراسته والبحث االستراتيجيات
املناسبة لتطويره ،ومن هذه الدراسات دراسة دفلن ) (Devlin, 2008التي من خاللها قام بتوضيح دور العمل الفني الرسم في التخفيف من مرض
السرطان ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )30مريض ،وأظهرت النتائج أن الفن يعد أداة ثمينة ونفيسة في عملية
التواصل مع املرض ى ،ويكون مهما وذا فائدة عظيمة عندما يكون األفراد غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم على نحو لفظي .كما أجرت (بدر)2014 ،
دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي قائم على العالج بالفن لذوي صعوبات التعلم ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )100طالب وطالبة من مدارس ذوي صعوبات التعلم في قصبة عمان ،وأظهرت النتائج وجود داللة إحصائية في خفض االضطرابات الوظيفية
والسلوكية لصالح املجموعة التجريبية على مقياس االضطرابات الوظيفية والسلوكية تعزى للبرنامج التدريبي القائم على العالج بالفن .وفي دراسة ( أبو
مسامح )2010 ،هدفت إلى الكشف عن فاعلية طريقة اإلرشاد عن بعد في تطبيق برنامج التدريب على إدارة الذات لخفض مستوى الضغط النفس ي
لدى طلبة املرحلة األساسية العليا ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )45طالب وطالبة من طلبة املرحلة األساسية
العليا ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعات التجريبية على جميع أبعاد املقياس واملقياس ككل في التطبيق البعدي،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس .كما أجرت (عبد النبي )2011 ،دراسة هدفت التعرف إلى فاعلية استخدام العالج بالفن
(الرسم )في التخفيف من الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من()9
طالب من طلبة كلية التربية ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية
قبل استخدام العالج بالرسم وبين رتب درجاتهم بعد تطبيق العالج بالرسم وذلك لصالح القياس البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات
أفراد عينة الدراسة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية بعد تطبيق العالج بالرسم وبعد فترة املتابعة ،وذلك لصالح ما بعد املتابعة .وفي دراسة ( أبو
سليمان )2002 ،التي هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج إرشادي جمعي في التدريب على الضبط الذاتي في خفض الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة
املرحلة الثانوية ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )30طالب وطالبة من الطلبة الذين يعانون من ضغط نفس ي،
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في مستوى الضغط النفس ي لصالح املجموعة التجريبية.
كما أجرى ( عيس ى و جمعه )2010 ،دراسة هدفت التعرف إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على العالج بالفن في خفض النشاط الحركي الزائد
ً
وتحسين االنتباه لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )24طالبا ،وأظهرت النتائج
وجود فروق دالة إحصائيا على فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض النشاط الحركي الزائد وتحسين االنتباه لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،اما دراسة
( الرزين )2006 ،فقد هدفت التعرف إلى أثر البرنامج العالجي مقترح في التربية الفنية في عالج ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات في الصف الثاني
االبتدائي ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )25طالب وطالبة من طلبة الصف الثاني االبتدائي ،وأظهرت النتائج أن
للتربية الفنية دورا في عالج صعوبات التعلم الوظيفية واألكاديمية يتمثل في تنمية التميز البصري ،وتنمية الذاكرة البصرية من خالل تقديم
استراتيجيات متنوعة لحل املشكالت تلقي املفاهيم الجديدة ،إضافة إلى التقليل من التشتت في االنتباه.

التعليق على الدراسات السابقة
من خالل مراجعة الباحثة للدراسات السابقة أتضح له مدى مساهمتها في تقديم الكثير من املعرفة واملعلومات التي أفادت الباحثة من حيث
كيفية إجراء الدراسة ،ومنهجيتها ،وكيفية اختيار عينتها ،ومناقشة نتائجها من خالل ما احتوته من معلومات نظرية وأدوات ونتائج علمية وتوصيات
ساعدت الباحثة في مقارنة ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج مع نتائج الدراسات السابقة.
أوجه التشابه :تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث املنهج املستخدم وهو املنهج التجريبي ،كما تشابهت مع دراسة (عبد النبي،
 )2011من حيث الهدف وهو فاعلية برنامج عالجي باستخدام الرسم للحد من الضغوط النفسية.
أوجه االختالف :اختلفت مع دراسة (عبد النبي) )2011 ،من حيث العينة حيث استخدمت دراسة عبد النبي طلبة الجامعة بينما الدراسة الحالية
استخدمت طالبات املدارس الثانوية.
واختلفت مع دراسة ) (Devlin, 2008من حيث الهدف حيث هدفت إلى التخفيف عن مرض ى السرطان.
واختلفت مع دراسة ( أبو مسامح )2010 ،من حيث الهدف والتي هدفت إلى الكشف عن فاعلية طريقة اإلرشاد عن بعد في تطبيق برنامج التدريب على
إدارة الذات لخفض مستوى الضغط النفس ي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا.
واختلفت مع دراسة ( عيس ى و جمعه )2010 ،من حيث الهدف حيث هدفت التعرف إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على العالج بالفن في خفض
النشاط الحركي الزائد وتحسين االنتباه لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم.
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اختلفت مع أجرت ( بدر )2004 ،من حيث العينة حيث استخدمت دراسة بدر طلبة ذوي صعوبات التعلم بينما الدراسة الحالية استخدمت طالبات
املدارس الثانوية.
واختلفت مع دراسة ( الرزين )2006 ،من حيث الهدف حيث هدفت التعرف إلى أثر البرنامج العالجي مقترح في التربية الفنية في عالج ذوي صعوبات
التعلم في الرياضيات في الصف الثاني االبتدائي.
واختلفت مع دراسة ( أبو سليمان )2002 ،من حيث الهدف حيث هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج إرشادي جمعي في التدريب على الضبط الذاتي في
خفض الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية.
واستفاد الباحث من الدراسات السابقة ما يلي:


فهم مشكلة الدراسة املتعلقة فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء
بني كنانة.



إبراز أهمية الدراسة الحالية في التعرف إلى فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس
الثانوية في لواء بني كنانة.



اختيار وسائل جمع البيانات املناسبة للدراسة.



تفسير نتائج الدراسة وتوضيحها ومناقشة النتائج ومقارنتها.



اختيار املعالجات اإلحصائية املناسبة للدراسة.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وذلك ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة والبالغ عددهم ( )540طالبة حسب القائمة الصادرة من مديرية التربية والتعليم في
لواء بني كنانة.
عينة الدراسة:
تم اختيار ( )20طالبة ممن يعانون من الضغوط النفسية في املرحلة الثانوية ومن الحاصلين على درجات مرتفعة في مقياس الضغط
النفس ي ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية من الطلبة الذين يعانون من الضغوط النفسية.
أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة مقياس الضغوط النفسية الذي أعده ( أبو مسامح، )2010 ،والذي يتكون من ( )35فقرة موزعات على أربعة أبعاد وهي:
 البعد االنفعالي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بالجوانب االنفعالية والوجدانية كالخوف والقلق وما يرتبط باملشاعر ،ويضمن الفقرات .
()9-8-7-6-5-4-3-2-1
 البعد املعرفي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بالوظائف املعرفية للطالبة كالتركيز واالنتباه والذاكرة ،ويتضمن الفقرات(-13-12-11-10
)15-14
 البعد االجتماعي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بعالقات الطالبة في البيئة التي تعيش فيها كاألسرة والرفاق وتفاعله معهم ،ويتضمن
الفقرات)29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16(.
 البعد الدراس ي واألكاديمي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بمقدرة الطالبة على إقامة عالقات مع زميالتها ومعلماتها ،وطبيعة هذه العالقة،
ونجاحها وفشلها في املدرسة وتتضمن الفقرات )35-34-33-32-31-30( .
ً
ً
وتتم اإلجابة عن كل فقرة من فقرات املقياس بناء على تدرج مكون من ()4درجات تتمثل فيها الدرجة ( )4دائما ،بينما تمثل الدرجة ()3غالبا،
ً
ً
والدرجة ()2أحيانا ،أما الدرجة ( )1فتمثل نادرا ،وبهذا تتراوح متوسطات الدرجات على املقياس ككل أو مجاالته بين ( ،)4-1حيث كلما اقتربت استجابة
الطالب من الدرجة ( )4فهذا يعني أنه يعاني من درجة ضغط نفس ي أعلى ،أما إذا اقترب من الدرجة ()1فهو ال يعاني من الضغط النفس ي( غياب الضغط
النفس ي.
وقد تم استخدام التدرج التالي للحكم وتفسير نتائج الدراسة.
ً
 من  -1أقل من  1.5درجة ضغط نفس ي نادرا.
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من  -1.5أقل من  2.5درجة ضغط نفس ي قليلة.



من  -2.5أقل من  3.5درجة ضغط نفس ي متوسط.



من  -3.5إلى  4درجة ضغط نفس ي كبير.

متاره نصري

فاعلية العالج بالرسم
كيفية إعداد البرنامج:
اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج من فهمها لطبيعة عملية العالج بالرسم بشكل أساس ي ،وقامت باالطالع على الدراسات السابقة العربية
واألجنبية التي تناولت العالج بالرسم ،وأخذ أراء األساتذة في مجال الصحة النفسية ومجال التربية ،وعلى األسس النظرية أيضا لعالج الضغط النفس ي،
وبناء على ما سبق تم توليف البرنامج التدريبي املقترح وإخراجه بشكله النهائي.
أهداف البرنامج:
يهدف برنامج العالج بالرسم إلى تخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة ،وذلك من خالل
تحقيق األهداف التالية:
 تعريف أفراد العينة بمفهوم الضغط النفس ي ،أنواعها ،أسبابها ،مخاطرها ،طرق التخفيف منها.
 تنمية مفهوم الذات اإليجابي ،والثقة بالنفس وتعديل األفكار السلبية لدى أفراد العينة.
 تنمية التفاعل االجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي مع اآلخرين لدى أفراد العينة.
 تعزيز السلوكيات اإليجابية عن طريق التشجيع والتقدير.
 أن يقوم أفراد العينة بالتنفيس االنفعالي والتداعي الطليق ،عن مشاعرهم وأفكارهم ومشكالتهم النفسية بحرية.
صدق البرنامج العالجي
بعد إعداده بصورته األولية تم عرضه على مجموعة من املحكمين بلغ عددهم ( )10محكمين من املختصين في مجال الصحة النفسية وعلم
النفس ،مع إجراء بعض التعديالت والتي أخذتها الباحثة بعين االعتبار إلخراج البرنامج بصورته النهائية.
املسئول عن تنفيذ البرنامج العالجي:
ُ
تعد الباحثة هي املسئولة عن تنفيذ البرنامج وتطبيقه ،وقد وفقت الباحثة بمساعدة معلمات التربية الفنية في املدارس ،إذ اقتصرت
مساعدتهن على ضبط الطالبات وتوزيع األدوات.
مدة التطبيق:
طبق البرنامج خالل الفصل الدراس ي  ،2019-2018إذ تم التطبيق البرنامج بمعدل من  60دقيقة لكل جلسة في خمسة أسابيع بواقع 3
جلسات كل أسبوع ،وقد بلغ عدد الجلسات  15جلسة.
األدوات املستخدمة في البرنامج:
 أوراق بيضاء.
 لوحة بيضاء.
 أقالم فلوماستر ملونة.
 أقالم رصاص.
 ممحاة.
األسلوب املستخدم في تطبيق البرنامج العالجي :تم تطبيق البرنامج بشكل جماعي ،وذلك إلتاحة التفاعل بين أفراد عينة الدراسة.
تنفيذ جلسات البرنامج :تم تنفيذ جلسات العالج بالرسم على مدى  5أسابيع  15جلسة بواقع 3جلسات كل أسبوع ،وتستغرق الجلسة ساعة.

محتوى البرنامج:
 الجلسة األولى :التعارف وتقديم البرنامج ،حيث هدفت هذه الجلسة إلى إيجاد جو من التواصل ،واالندماج ،والتفهم والتقبل ،والتعارف بين
الباحثة وأفراد عينة الدراسة ،والتعريف بالبرنامج واالستراتيجيات املستخدمة ،وعوامل النجاح مثل  :املواظبة ،السرية ،واالستماع إلى تعليمات
الباحثة.
 الجلسة الثانية :التعريف بالضغط النفس ي ،أسبابه ،مخاطره ،عالجه ،والتعريف بالعالج بالرسم وأهميته في مجال تخفيف الضغوط النفسية.
 الجلسة الثالثة :رسم الطالبة لنفسها  -رسم الطالبة مع أسرتها  -رسوم حرة.
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 الجلسة الرابعة :رسم الضغوط النفسية  -رسم حر.
 الجلسة الخامسة :رسم أكثر شخص تكرهه الطالبة  -رسوم حرة.
 الجلسة السادسة :رسم أفضل صديقة للطالبة  -رسوم حرة.
 الجلسة الثامنة :رسم أفضل يوم تعتقد أنه أفضل يوم في حياتك  -رسوم حرة.
 الجلسة التاسعة :رسم الطالبة مع صديقاتها  -رسوم حرة.
 الجلسة العاشرة :رسم الوضع االجتماعي للطالبة مع اآلخرين بالوقت نفسه -رسوم حرة
 الجلسة الحادية عشرة :رسم عالقات الطالبة االجتماعية الجيدة  -رسوم حرة
 الجلسة الثانية عشرة :رسم العالقات االجتماعية السيئة  -رسوم حرة
 الجلسة الثالثة عشرة :رسم الطالبة لنفسها في الوقت نفسه ،و رسم الضغوط النفسية في الوقت نفسه  -رسوم حرة
 الجلسة الرابعة عشرة :رسم الطالبة للوحة جماعية تفضل أن تراها باستمرار  -رسوم حرة
 الجلسة الخامسة عشرة :تطبيق مقياس الضغط النفس ي على الطالبات(مقياس بعدي )وتقديم الشكر لهم
تقييم البرنامج:
بعد االنتهاء من تطبيق الجلسات تم تقييم البرنامج عن طريق تطبيق مقياس الضغط النفس ي ،وتمت معالجة النتائج إحصائيا ملعرفة مدى فاعلية
برنامج العالج بالرسم في التخفيف من الضغوط النفسية ،لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة

خطوات الدراسة:
 تم تطبيق مقياس الضغط النفس ي على عينة مكونة من ( )540طالبة في املدارس الثانوية بلواء بني كنانة ،ومن نتائج املقياس تم اختيار()20
طالبة للخضوع للبرنامج العالجي ممن كانت لديهم الضغوط النفسية بشكل مرتفع ،وهؤالء ال ( )20طالبة كانوا أفراد عينة الدراسة التي تم
تطبيق البرنامج العالجي عليهم.
 تم تطبيق البرنامج العالجي على أفراد عينة الدراسة املكونة من ( )20طالبة ،وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ،تم تطبيق مقياس الضغط
النفس ي على الطالبات.

متغيرات الدراسة:
 املتغير املستقل :التعرض للبرنامج العالجي املستند إلى العالج بالرسم.
 املتغير التابع :درجة استجابات أفراد عينة الدراسة في القياس البعدي ،على مقياس الضغوط النفسية.

املعالجات اإلحصائية:
استخدمت الباحثة املعالجات اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسة
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وذلك للتعرف على درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة.
 اختبار ) (Tللعينات املزدوجة ) (T-test paired sampleللتعرف إلى الفروق بين عينة الدراسة في القياس القبلي والبعدي.
عرض النتائج:

عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة؟
لإلجابة عن السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية ،والجدول
()1يوضح ذلك
جدول ( :)1درجات إجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية قبل تطبيق البرنامج العالجي
الرقم
19
34
35
33
1

الفقرة
يزعجني التقليل من أهميتي.
يضايقني عدم اهتمام املعلمات بي.
يضايقني أن الوقت املحدد لالختبار غير كاف.
يضايقني العقاب املدرس ي.
يضايقني نقد زمالئي لي

الرتبة
1
2
3
4
5
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املتوسط الحسابي
3.95
3.93
3.88
3.87
3.85

االنحراف املعياري
0.98
0.99
1.55
1.41
1.05

درجة التقييم
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
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2
3
4
5
6
12
13
18
17
10
9
8
7
20
21
22
31
30
29
28
27
23
24
25
26
14
11
15
16
31

يزعجني سرعة بكائي عند مواجهة أي موقف ضاغط.
يضايقني خوفي من االمتحانات.
أشعر بالخجل عندما أكون في جماعة.
تضايقني سرعة غضبي.
أغضب عندما تجرح مشاعري.
يضايقني تراكم الواجبات.
أغضب لعدم قدرتي على أداء الواجبات.
أنزعج من تقييد نظام البيت لحريتي.
يضايقني قبولي للقرارات التي يتخذها والدي نيابة عني.
أغضب لعدم قدرتي على التعبير عن نفس ي بوضوح.
أتضايق عندما أكون باملدرسة.
يضايقني شعوري بالوحدة حتى لو كنت مع زميالتي.
يضايقني شعوري بالغيرة من زميالتي.
يضايقني شعوري باإلرباك.
تضايقني قسوة والدي في تعاملهما معي.
تزعجني كثرة الشجار مع أفراد أسرتي.
أغضب بشدة عندما يتحيز املعلمات ألحدى الطالبات.
يضايقني إلزام والدي لي بالحصول على عالمة عالية.
يزعجني تعامل والدي معي وكأني طفلة.
أتألم من اتهام زميالتي لي بالتعالي والتكبر.
أنزعج من تدخل والدي في شؤوني الخاصة.
يضايقني تفضيل والدي إخوتي علي.
يضايقني عدم قدرتي على مصارحة والدي بمشاكلي.
أغضب لتدخل والدي في اختيار صديقاتي.
يزعجني أن والدي يتوقعان مني أكثر مما أستطيع.
يضايقني صعوبة التواصل مع صديقاتي.
يضايقني ضعف قدرتي على االستيعاب.
أغضب لصعوبة قدرتي على التفاهم مع والدي.
يغضبني وقوع خالفات بين والدي.
أنزعج من تقييد نظام املدرسة لحريتي.
مقياس الضغوط النفسية " ككل

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
35

3.83
3.82
3.81
3.80
3.79
3077
3076
3074
3072
3071
3069
3065
3063
3061
3060
3059
3058
3055
3.54
3.52
3.51
3.50
3.49
3.45
3.41
3.39
3.35
3.30
3.05
3.01

متاره نصري
1.03
1.01
1.13
1.08
1.14
1.05
1.01
1.33
1.20
1.00
0.99
0.92
1.09
1.01
1.00
1.01
1.13
1.09
1.15
1.21
1.19
1.14
0.99
0.97
1.02
1.16
1.12
1.06
1.08
1.00

3.62

0.13

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

يظهر من الجدول رقم ( )1أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس "الضغوط النفسية "قبل تطبيق العالج،
تراوحت ما بين (, )3.59-3.01جاءت في املرتبة األولى الفقرة رقم ( " )19يزعجني التقليل من أهميتي " بمتوسط حسابي ( )3.95ودرجة تقييم كبيرة،
وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة رقم( ")34يضايقني عدم اهتمام املعلمات بي " بمتوسط حسابي ( )3.93ودرجة تقييم كبيرة ،وجاءت في املرتبة قبل
األخيرة الفقرة رقم ( " )16يغضبني وقوع خالفات بين والدي " بمتوسط حسابي ( )3.05ودرجة تقييم متوسطة ،بينما جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة
رقم ( " )32أنزعج من تقييد نظام املدرسة لحريتي " بمتوسط حسابي ( )3.01ودرجة تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي للمقياس ككل ()3.62
بدرجة تقييم كبيرة.
وقد يعزى ذلك إلى املعاناة النفسية الناتجة عن الضغوط ،والتي أثرت على الحياة الطبيعية للطالبات ،لذلك فإن الطالبات يصطدمن بواقع
مرير ،ألن ليس لديهن املعرفة بطبيعة املرض وتداعياته ومآله ،كما أن الطموح املبالغ فيه للطالبات أدى إلى زيادة الضغوط لديهن ،و االستعداد لقبول
املرض وضعف املقاومة الداخلية ،وخيارات نمط الحياة مثل :عدم توفر الوقت ،والحدث الذاتي الس يء مثل :التفكير املتشائم والتعقد الذاتي والتخيل
املفرط ،واالشتراكات العقلية مثل :التوقعات غير الواقعية وأخذ أمور بطريقة شخصية والتفكير في الحصول على كل ش يء ،وموت قريب أو صديقة
عزيزة كلها عوامل أدت إلى ظهور هذه النتيجة ،وبالتالي ارتفاع الضغط النفس ي للطالبات.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( أبو سليمان ،)2002 ،ودراسة ( أبو مسامح ،)2010 ،و( عبد النبي. )2011 ،
عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات أفراد عينة
الدراسة في خفض الضغوط النفسية ،تعزى للبرنامج التدريبي القائم على العالج بالرسم؟
لإلجابة عن السؤال الثاني تم إعادة توزيع مقياس الضغوط النفسية على عينة الدراسة بعد تطبيق البرنامج العالجي باستخدام الرسم ،والجدول()2
يوضح ذلك.
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جدول( : )2درجات إجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق البرنامج العالجي
الرقم
28
27
23
24
19
34
10
9
8
7
20
21
14
11
15
16
32
1
2
3
12
13
22
4
5
6
18
17
25
26
33
35
31
30
29

الفقرة
أتألم من اتهام زميالتي لي بالتعالي والتكبر.
أنزعج من تدخل والدي في شؤوني الخاصة.
يضايقني تفضيل والدي إخوتي علي.
يضايقني عدم قدرتي على مصارحة والدي بمشاكلي.
يزعجني التقليل من أهميتي.
يضايقني عدم اهتمام املعلمات بي.
أغضب لعدم قدرتي على التعبير عن نفس ي بوضوح.
أتضايق عندما أكون باملدرسة.
يضايقني شعوري بالوحدة حتى لو كنت مع زميالتي.
يضايقني شعوري بالغيرة من زميالتي.
يضايقني شعوري باإلرباك.
تضايقني قسوة والدي في تعاملهما معي.
يضايقني صعوبة التواصل مع صديقاتي.
يضايقني ضعف قدرتي على االستيعاب.
أغضب لصعوبة قدرتي على التفاهم مع والدي.
يغضبني وقوع خالفات بين والدي.
أنزعج من تقييد نظام املدرسة لحريتي.
يضايقني نقد زمالئي لي
يزعجني سرعة بكائي عند مواجهة أي موقف ضاغط.
يضايقني خوفي من االمتحانات.
يضايقني تراكم الواجبات.
أغضب لعدم قدرتي على أداء الواجبات.
تزعجني كثرة الشجار مع أفراد أسرتي.
يزعجني خجلي عندما أكون في جماعة.
تضايقني سرعة غضبي.
أغضب عندما تجرح مشاعري.
أنزعج من تقييد نظام البيت لحريتي.
يضايقني قبولي للقرارات التي يتخذها والدي نيابة عني.
أغضب لتدخل والدي في اختيار صديقاتي.
يزعجني أن والدي يتوقعان مني أكثر مما أستطيع.
يضايقني العقاب املدرس ي.
يضايقني أن الوقت املحدد لالختبار غير كاف.
أغضب بشدة عندما يتحيز املعلمات ألحدى الطالبات.
يضايقني إلزام والدي لي بالحصول على عالمة عالية.
يزعجني تعامل والدي معي وكأني طفلة.
مقياس الضغوط النفسية " ككل

الرتبة
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
35

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي
3.50
3.48
3.47
3.46
3.44
3.43
3.41
3.39
3.35
3.32
3.31
3.30
3.28
3.27
3.24
3.22
3.21
3.20
3.19
3.16
3.12
3.00
2.86
2.71
2.63
2.55
2.41
2.40
2.35
2.33
2.29
2.28
2.27
2.25
2.23

1.05
1.04
1.01
1.09
1.10
1.15
1.21
1.06
1.08
1.02
0.99
0.98
1.03
1.01
1.00
0.94
1.19
1.13
1.42
1.33
1.17
1.04
1.08
0.99
0.98
1.03
1.18
1.04
1.07
1.02
1.08
1.12
1.14
1.00
0.96
2.98

0.10

درجة التقييم
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
متوسطة

يظهر من الجدول رقم ( )2أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس "الضغوط النفسية "بعد تطبيق العالج،
تراوحت ما بين ( ،)3.50-2.23جاءت في املرتبة األولى الفقرة رقم ( " )28أتألم من اتهام زميالتي لي بالتعالي والتكبر " بمتوسط حسابي ( )3.50ودرجة
تقييم كبيرة ،وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة رقم(" )27أنزعج من تدخل والدي في شؤوني الخاصة " بمتوسط حسابي( )3.48ودرجة تقييم متوسطة،
وجاءت في املرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم ( " )30يضايقني إلزام والدي لي بالحصول على عالمة عالية " بمتوسط حسابي ( )2.25ودرجة تقييم قليلة،
بينما جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم ( " )29يزعجني تعامل والدي معي وكأني طفلة " بمتوسط حسابي ( )2.23ودرجة تقييم قليلة ،وبلغ املتوسط
الحسابي للمقياس ككل ( )2.97بدرجة تقييم متوسطة.
كما تم إجراء اختبار ) (Tللعينات املزدوجة ) (T-test paired sampleللتعرف إلى الفروق بين عينة الدراسة في القياس القبلي والبعدي ،والجدول ()3
يوضح ذلك.
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جدول ( :)3اختبار ) (Tللعينات املزدوجة ) (T-test paired sampleللتعرف إلى الفروق بين عينة الدراسة في القياس القبلي والبعدي
القياس أداة

مقياس الضغوط النفسية

وحدة
القياس
درجات 4

املعياري واالنحراف الحسابي املتوسط
البرنامج تطبيق قبل العينة أفراد لدرجات
املعياري االنحراف
الحسابي املتوسط
0.13
3.62

لدرجات املعياري واالنحراف الحسابي املتوسط
البرنامج تطبيق بعد العينة أفراد
املعياري االنحراف
الحسابي املتوسط
0.10
2.98

d.f

T

19

7.014

مستوى الداللة
0.000

يالحظ من الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≥0.05ملقياس الضغوط النفسية على أفراد عينة الدراسة
ً
بين القياسين القبلي والبعدي ،لصالح القياس القبلي على مقياس الضغوط النفسية ،حيث كانت قيمة ) (tدالة إحصائيا ،وهذا يدل على نجاح وإيجابية
برنامج العالج باستخدام الرسم.
وقد يعزى ذلك إلى أن انخفاض مستوى الضغط النفس ي لدى الطالبات إلى فاعلية البرنامج العالجي باستخدام الرسم ،وذلك لحرص الباحثة
على تهيئة وتشجيع الطالبات من خالل تعريفهم بأهمية البرنامج ودوره من التخفيف من الضغوطات النفسية ،األمر الذي شجع الطالبات على االلتزام
بجلسات البرنامج ،خاصة أن الطالبات بحاجة ماسة إلى من يشعر بمعاناتهن النفسية ويساعدهن على تخطيها ،كذلك تهيئة املكان والزمان واملادة
العلمية املناسبة التي نظمت بشكل جيد والتي تناسب مستواهم العقلي والتعليمي ،كما تظهر أهمية البرنامج العالجي القائم على الرسم في الحاالت التي
ال تحسن التعبير عن نفسها لفظيا ،ويعد أساسا من أسس التشخيص والعالج للمرض ى النفسيين ،ويعد وسيلة إلشباع الحاجات بالنسبة للمريض،
ويقوي دفاعات النفس ،وتساعد في غرس وتنمية الخصائص واألنماط السلوكية الالزمة للتفاعل وبناء العالقات االجتماعية املثمرة مع اآلخرين،
وتحقيق التوافق االجتماعي للطلبة ،وإكسابهم املهارات التي تمكنهم من الحركة النشطة في البيئة املحيطة واالختالط واالندماج في املجتمع.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( بدر ( ، )2014 ،عيس ى وجمعة ،)2010 ،و( الرزين ،)2006 ،و ( أبو سليمان ،)2002 ،و (أبو مسامح، )2010 ،
و ( عبد النبي(Devlin, 2008).، )2011 ،

االستنتاجات:

ً
في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها واستنادا إلى املعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج توصلت الباحثة إلى االستنتاجات التالية:
 جاء مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة قبل تطبيق البرنامج العالجي بدرجة تقييم
مرتفعة في األداة ككل.
 جاء مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة بعد تطبيق البرنامج العالجي بدرجة تقييم
متوسطة في األداة ككل.
 أن للبرنامج العالجي باستخدام الرسم املستخدم في الدراسة أثر إيجابي في التخفيف من الضغوط النفسية التي تعاني منها الطالبات.

التوصيات:
 التأكيد على أهمية استخدام العالج بالفن بشكل عام والرسم بشكل خاص للتخفيف من الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املرحلة
الثانوية.
 االهتمام بتطبيق البرنامج العالجي وتعميمه على ذوي االختصاص في مجال علم النفس ،ومعلمين ومعلمات التربية الفنية ،ألنه ثبت فعاليته في
التخفيض من الضغوط النفسية للطالبات.
 التأكيد على ضرورة استخدام أكثر من طريقة للعالج بالفن ،وعمل دراسات على عينات أخرى ،وبطرق أخرى غير التي استخدمت في هذه الدراسة.

املراجع :
أوال :املراجع العربية:
 .1بدر ،سها )2014( ،فاعلية برنامج تدريبي قائم على العالج بالفن لخفض االضطرابات السلوكية والوظيفية لذوي صعوبات التعلم ،أطروحة دكتوراه ،
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.
 .2بدير ،ريان والخزرجي ،عمار )2007( ،علم النفس في التربية الفنية ،صيدا :دار الهادي للنشر والتوزيع.
 .3أبو حبيب ،نبيلة (2010( ،الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها وعالقتها بالتحصيل الدراس ي لدى أبناء الشهداء في محافظات غزة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األقص ى ،غزة ،فلسطين.
 .4حسين ،طه عبد العظيم وحسين ،سالمة عبد العظيم )2006( ،استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية والنفسية ،عمان :دار الفكر.
 .5الخالدي ،عطا هللا )2008( ،قضايا إرشادية معاصرة ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .6الرزين ،بدر )2006( ،برنامج عالجي مقترح في التربية الفنية لذوي صعوبات تعلم الرياضيات في الصف الثاني االبتدائي ،رسالة ماجستير ،جامعة امللك
سعود ،الرياض.
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The Effectiveness of the Use of Painting Therapy in Alleviating the
Psychological Pressure in the Eye of Secondary School Students in the Bani
Kenana Brigade
Tamara Nasir
Assistant Professor of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences, Jerash University, Jordan
tnussir@yahoo.com
Abstract:
a study aimed at identifying the effectiveness of the use of painting therapy in alleviating the
psychological pressure in the eye of secondary school students in the Bani Kenana. The study used the semiexperimental method. The study sample consisted of (20) students who obtained a high degree in the scale
The results showed that the level of psychological stress suffered by high school girls in Bani Kenana before
the implementation of the therapeutic program with a high rating in the tool as a whole, and the level of
psychological pressure suffered by students of secondary schools for girls in the Bani Kenana after applying
The war And the results showed that the therapeutic program using the drawing used in the study has a
positive effect in reducing the psychological stress experienced by students, and recommended the researcher
to emphasize the importance of using art therapy in general and drawing in particular to alleviate the
psychological pressure that Suffers from high school students.
Keywords: painting therapy; psychological stress; Bani Kenana.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي باألمن النفس ي ،و التورط في الجرائم السيبرانية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )252طالب بجامعة طيبة باملدينة املنورة ،واستخدمت الدراسة املنهج االرتباطي التحليلي ،كما استخدمت مقياس :األمن
النفس ي ،والتعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل االجتماعي من إعداد الباحثتين ،ومقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي
من إعدادخليوي ( .)2017وأظهرت النتائج أن أغلب الطالب يمتلكون حسابات على مواقع التواصل االجتماعي( ،)% 95.6وأكثرها استخداما تطبيق
ً
ً
"سنابشات"( ،)%23.0وتستخدم غالبا بما يزيد عن أربع ساعات يوميا( ،)%46.8وذلك لغرض التسلية بالدرجة األولى( ،)%45.2ووجود عالقة ارتباطية
سالبة و تنبؤية ذات داللة إحصائية بين إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين أمنهم النفس ي ،كما ظهر أن استخدام الطالب
ملواقع التواصل االجتماعي كان له عالقة ارتباطية موجبة وتنبؤية دالة إحصائيا بمدى تعرضهم للتورط في الجرائم السيبرانية عبر تلك الوسائل ،وتبين
أن تعرض الطالب للجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع كان له عالقة ارتباطية سالبة وتنبؤية دالة إحصائيا بأمنهم النفس ي.
الكلمات املفتاحية :اإلدمان ،مواقع التواصل االجتماعي ،األمن النفس ي ،الجرائم السيبرانية.

املقدمة :
لقد دخل العالم في اآلونة األخيرة عصر املعلوماتية الجديدة عبر العالم االفتراض ي في الفضاء السيبراني أو اإللكتروني ،فاألشخاص اليوم
وخاصة الطالب يقضون وقتا طويال من حياتهم اليومية على املواقع اإللكترونية ويتمتعون بأنواع جديدة ومختلفة من العالقات االجتماعية من خاللها،
وال تزال هناك الحاجة قائمة إلى أن يعم األمن واألمان في تلك العالقات حتى يتحقق النظام واالستمرارية ،فإن األمن واألمان ال يتوقف توفره على الواقع
املادي للمجتمعات فحسب ،بل إنه يتغير مع متطلبات عصر التكنولوجيا ليشمل أيضا العالم االفتراض ي ،الذي ربطت فيه شبكة اإلنترنت أجزاء العالم
املترامية بشبكات اجتماعية للتقارب والتواصل وتبادل املعرفة ،فظهرت املواقع اإللكترونية ،واملدونات الشخصية والبوابات ،وغرف املحادثة
(الدردشة) ،وشبكات التواصل االجتماعي (البداينة 2014 ،؛ .(Chen & Lee,2013
و لقد هيأت مواقع التواصل االجتماعي ملستخدميها عاملا خاصا بهم وعلى األخص بين املراهقين والطالب ،وانتشر ذلك بعد ظهور الجيل الرابع
من الهواتف الذكية ،ومن أكثر مواقع الشبكات االجتماعية شعبية وانتشارا موقع فيسبوك (  ،) Face Bookوموقع تويتر  (Twitter),وموقع لينكدان
(Linkedin),واملدونات اإلليكترونية  (Weblogs),وتطبيق سناب شات ) (Snap chatوتطبيق واتساب  (WhatsApp),وانستجرام(Instagram),
واليوتيوب ) (YouTubeوأصبحت وسائل التواصل االجتماعي بذلك االنتشار ً
جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية املعاصرة التي ال يمكن االستغناء عنها في
بعض األحيان ملا لها من فائدة على الصعيد االجتماعي والثقافي واملنهي في بعض األحيان ); DeAndrea, et al, 2012الحلو ،جريج ،قرقماز ،ويوسف،
2018؛ خليوي2017 ،؛ إبراهيم و زايد2016 ،؛ حنتوش2017 ،؛ اشرف 2009 ،؛الحربي2016 ،؛ الطهراوي. (2014 ،
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وعلى الرغم من ذل ك قد يترتب على إفراط الطالب في استخدام مواقع التواصل االجتماعي العديد من املشكالت النفسية واالجتماعية التي
تهدد استقرارهم النفس ي كالشعور بالعزلة واالكتئاب والقلق ،هذا باإلضافة إلى مشاعر اإلحباط والغيرة ( Chou & Edge, 2012؛ آل سعود 2018،؛
شناوي و عباس 2014،؛ خليوي 2017،؛ الحلو وآخرون2018 ،؛ املكانين ،يونس ،و الحيارى2018،؛ العنزي؛ 2010؛ القرني .)2018 ،هذا باإلضافة إلى
تعرضهم للخطر جراء ما يواجهون من الجرائم السيبرانية التي كثيرا ما أصبحت تمارس ضدهم عبر مواقع التواصل االجتماعي كاالبتزاز واالستغالل
واإلغواء واإلباحية والتنمر اإللكتروني بجميع أشكاله من شتم ومراوغة وخداع (الحلو وآخرون2018 ،؛ Huang & Chou،2010؛.)2014Best et al,

مشكلة الدراسة:
إن تزايد اإلقبال اليومي على مختلف أنواع مواقع التواصل االجتماعي قد حقق للكثير من مرتاديها الشعور بحضورهم االجتماعي ،إضافة إلى
تحقيقها إلشباع رغباتهم التي لم يكونوا قادرين على تحقيقها على أرض الواقع بالفعل ،فلقد أحدثت هذه املواقع تغيرا كبيرا في حياة األفراد ،وشكلت عاملا
افتراضيا فتح املجال لهم إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا واملوضوعات التي تقع ضمن اهتماماتهم وبكل حرية ،هذا باإلضافة إلى أن مواقع التواصل
االجتماعي ساهمت إلى حد كبير في تبادل الثقافات املختلفة وحققت الكثير من الخدمات في مجال اإلنجاز األكاديمي والدعم االجتماعي بالنسبة للطالب
الجدد (اشرف2009 ،؛ إبراهيم و زايد2016 ،؛ حنتوش2017،؛ .) DeAndrea, Ellison, Larose, Steinfield, & Fiore, 2011
ومع ظهور شبكة اإلنترنت تغيرت طريقة الناس التي يتواصلون فيها أو يتفاعلون فيها مع اآلخرين في العالقات الشخصية ،والتسلية والترفيه
والتجارة وغيرها ،وأصبح التفاعل االجتماعي يتم عن طريق استخدام اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي التي بدورها صنعت فرصا للجناة املتحفزين
لألهداف القيمة والسهلة في حيز الفضاء السيبراني السيما مع غياب الحراسة والحماية األسرية ،وغالبا ما يقع األطفال واملراهقون والطالب ضحية في
ذلك النوع من الجرائم اإللكترونية أو السيبرانية) (Cyber Crimesاملتعلقة باملجال اإللكتروني واملتصلة بالفضاء السيبراني من خالل شبكات اإلنترنت
(البداينة2014 ،؛ املكانين ،يونس ،و الحياري2018 ،؛ حسين2016 ،؛ نذير2015 ،؛.(Despres, 2017
يشهد العالم في اآلونة األخيرة تزايدا سريعا وملفتا في أعداد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي من مختلف الفئات العمرية ،وكان هذا
التزايد ملفتا ومثيرا لالهتمام وذلك بحسب ما أورده تقرير وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة العربية السعودية ( ،)2019ومع هذا االنتشار
الواسع في استخدام مواقع التواصل االجتماعي كان البد من الوقوف على ما يترتب من تلك الزيادة من إدمان مبالغ فيه في استخدامها ،وما يلحق ذلك
اإلدمان من آثار نفسية واجتماعية لها انعكاساتها الخاصة على شريحة كبيرة من املجتمع والسيما على فئات الطالب التي باتت رهينة ألجهزتها الذكية في
متابعة املستجدات على مواقع التواصل االجتماعي ،والخوض فيها دون ضوابط أو قيود في بعض األحيان ،ونظرا لندرة الدراسات حول مدى تهديد
إدمان استخدام وسائل التواصل االجتماعي على كل من األمن النفس ي والسيبراني لدى فئة الطالب في املجتمع السعودي ،تأتي هذه الدراسة لتستكشف
طبيعة العالقة بين إدمان الطالب في املجتمع السعودي الرتياد مواقع التواصل االجتماعي وانعكاسات ذلك على اطمئنانهم النفس ي وأمنهم من الوقوع
ضحية للجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع.

أسئلة الدراسة :
.1
.2
.3
.4

ما واقع استخدام الطالب بجامعة طيبة ملواقع التواصل االجتماعي ل حساباتهم الخاصة عليها ،واملواقع التي يستخدمونها ،ومعدل الساعات
اليومي الستخدامها ،وأسباب استخدامها؟
ما طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي لديهم؟
ما طبيعة العالقة بين إدمان استخدام الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين تعرضهم للتورط في الجرائم
السيبرانية عبر تلك املواقع؟
ما طبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة طيبة للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي لديهم؟

أهداف الدراسة:
استهدفت الدراسة رصد العالقة بين اإلفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي وإدمانها وبين تهديد األمن النفس ي والسيبراني لدى الطالب من
جامعة طيبة ،وبالتحديد تهدف الدراسة إلى:
 .1التعرف على واقع استخدام الطالب بجامعة طيبة ملواقع التواصل االجتماعي لحساباتهم الخاصة عليها ،واملواقع التي يستخدمونها ،ومعدل
الساعات اليومي الستخدامها ،وأسباب استخدامها.
 .2التعرف على طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي لديهم ،وإمكانية
التنبؤ بإفراط استخدامهم لها بأمنهم النفس ي.
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 .3التعرف على طبيعة العالقة بين إدمان استخدام الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين تعرضهم للتورط في
الجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع ،وإمكانية التنبؤ بإفراطهم في استخدامها.
 .4التعرف على طبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة طيبة للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي،
وإمكانية التنبؤ بتعرضهم لهذه الجرائم.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تهتم بقضية من قضايا العصر املهمة التي نتجت جراء االنفجار املعرفي الذي يغزو العالم بأسره في الوقت
الراهن ،أال وهي استخدام الطالب ملواقع التواصل االجتماعي بشكل مفرط واإلدمان عليها ،ومالها من أضرار كالوقوع عرضة للجرائم السيبرانية ،كما أنها
تلقي الضوء على األمن النفس ي الذي يعتبر إشباعه أمرا يحتل املرتبة الثانية في أهم الحاجات األساسية التي يجب على اإلنسان إشباعها لتحقيق االتزان
النفس ي كما حددها العالم الشهير "ماسلو" في هرم إشباع الحاجات النفسية ،هذا باإلضافة إلى أن هذه الدراسة جاءت لتهتم بفئة الطالب التي تبنى على
أيديها املجتمعات فهم جيل املستقبل الذي يعد طاقة بشرية مهمة ومؤثرة في كيان املجتمع السعودي حيث أنه يمثل الشريحة األكبر في هذا املجتمع
النامي ،إضافة إلى أنها قد تفتح آفاقا واسعة للوقوف حول قضية اآلثار النفسية واالجتماعية للتواصل االجتماعي عبر التكنولوجيا على الطالب ،كما أن
هذه الدراسة قد تثري املكتبة العربية والنفسية بمرجع متخصص يتناول موضوعا معاصر ،إضافة إلى املقاييس التي صممت لغرض الدراسة والتي قد
يستفيد منها الباحثون في هذا املجال ،عالوة على نتائجها التي قد تفتح آفاقا جديدة لدراسات أخرى مكملة لهذه املسيرة.

مصطلحات الدراسة:
مو اقع التواصل االجتماعي:
هي منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ،ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع
أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات ومن أمثلة مواقع التواصل االجتماعي :موقع فيسبوك (Face Book) ,وموقع تويتر )(Twitter
واملدونات اإلليكترونية) (Blogsوتطبيق سنان شات) (Snapchatوالواتساب) (WhatsAppوانستجرام  (Instagram),واليوتيوب ), (YuoTube
واأللعاب اإللكترونية التي تتم بشكل جماعي مباشر عبر الفضاء السيبراني  online gamesوالتي يتم فيها اتصال بعض األجهزة اإللكترونية باإلنترنت
(عامر 2011 ،ص  ،)19ومن أبرز خصائصها :العاملية ،والتفاعلية ،وأنها متعددة الوسائط ،املجانية ،والحرية املطلقة (الداغر 2013 ،ص .)543
إدمان استخدام مو اقع التواصل االجتماعي :
هو سلوك نمطي سلبي يتمثل في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لفترات طويلة يقضيها الفرد مع مواقع ذات جاذبية خاصة دون ضرورة
مهنية أو أكاديمية ،وبشكل يضر به وبعالقاته االجتماعية ليصبح معتمدا عليها في تلبية حاجاته النفسية ،وغير قادر على االستغناء عنها ،مع الشعور
بالضيق والتوتر في حين عدم القدرة على متابعتها ،ويلحق ذلك تأثيرات على حياته النفسية واالجتماعية (خليوي 2017 ،ص .)65
وتعرف الباحثتان إدمان استخدام وسائل التواصل االجتماعي عند الطالب إجرائياعلى أنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب على مقياس
استخدام وسائل التواصل االجتماعي الذي أعدته خليوي (.)2017
األمن النفس ي :
إن مصطلح األمن النفس ي يقابله العديد من املسميات مثل :الطمأنينة النفسية ،األمن الشخص ي ،األمن الخاص ،السلم الشخص ي ،ويعتبر”
ماسلو “ Maslowمن أوائل من تعرض ملفهوم – األمن النفس ي -عن طريق البحوث اإلكلينيكية ،كما أنه يرى أن إشباع الحاجة إلى األمن تلي في األهمية
إشباع الحاجات الفسيولوجية من طعام وشراب ،وعدم إشباع هذه الحاجة يعطي الفرد شعورا بالتهديد ،ويعيقه عن تحقيق ذاته (زهران1989 ،؛
مخيمر.)2003،
ويعرف ”ماسلو“ األمن النفس ي بأنه شعور الفرد بأنه محبوب ،ومتقبل من اآلخرين ،وله مكانة بينهم ،ويدرك أن البيئة صديقة له ،وأن دوره
فيها غير محبط ،وأن يشعر فيها بندرة القلق ،والتهديد (بوقري ،2010 ،ص .)90
وتعرف الباحثتان األمن النفس ي عند الطالب على أنه شعور الطالب في معظم أوقاته بأنه مرتاح ومطمئن وسعيد في حياته ،وواثق في نفسه وراض عنها
وعن عالقاته مع اآلخرين ،والشعور بحب اآلخرين وتقبلهم له ،وأنه نادرا ما يشعر بالتوتر والقلق واليأس والوحدة وإهمال اآلخرين له.
وتعرفان األمن النفس ي إجرائيا بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في االستبانة التي تقيس األمن النفس ي من إعدادهما.
األمن السيبراني :
هو أمن املعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب اآللي الذي يستخدم مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية واإلدارية ملنع االستخدام غير
املصرح به ،ومنع سوء االستغالل واستعادة املعلومات اإللكترونية ونظم االتصال واملعلومات التي تحتويها (الربيعة 2017 ،ص .)6
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الجرائم السيبرانية :
هي الجرائم التي تهدد األمن السيبراني و التورط فيما يسمى (بالجريمةالسيبرانية) ،و تتكون الجريمة السيبرانية  CyberCrimeأو
اإللكتروني ،أو االفتراضية كما يسميها البعض من مقطعين هما:الجريمة)(Crimeوتعني السلوكيات واألفعال الخارجة عن القانون ،و اإللكترونية
) (Cyberويستخدم مصطلح "السيبرانية" لوصف فكرة جزء من الحاسب ،أو يستخدم كناية عن عصر املعلومات .(Halder&Taishanakar, 2011,
)PP10
وتعرف هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية الجريمة السيبرانية على أنها السلوك غير املشروع أو املنافي لألخالق أو غير املسموح به
واملرتبط بالشبكات املعلوماتية العامة ،وهي جرائم العصر الرقمي والتي تمس الثقة بين اإلفراد واملعرفة الشخصية لآلخرين واملال والسمعة ( الربيعة،
2017ص .)6
وتعرف الباحثتا ن الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل االجتماعية على أنها تلك الجرائم اإللكترونية التي يتعرض لها الطالب بسبب
استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي ،كجرائم اختراق الخصوصية ،واإلساءة اإلباحية ،و االبتزاز املادي ،والتنمر اإللكتروني ،وتدمير برامج الجهاز
اإللكتروني.
ً
كما يعرفانها إجرائيا على أنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في االستبانة التي تقيس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع
التواصل االجتماعي من إعدادهما.

حدود الدراسة:
التزمت الدراسة باملحددات التالية:
الحد املوضوعي :اقتصرت هذه الدراسة على متغيرات البحث وهي إدمان استخدام وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها باألمن النفس ي والجرائم
السيبرانية للطالب باملرحلة الجامعية.
الحد الزماني :طبقت الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  1440 -1439ﮬ 2019-2018 /م.
الحد املكاني :طبقت هذه الدراسة على طالب جامعة طيبة باملدينة املنورة وتعميم نتائجها يرتبط بحدودها السابق ذكرها.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
و اقع انتشار استخدام مو اقع التواصل االجتماعي بين الطالب:
تغزو مواقع التواصل االجتماعي اليوم حياتنا أكثر من أي وقت مض ى ،وأصبح العالم بأسره عبارة عن شبكة عنكبوتية رقمية ،وسميت
بشبكات التواصل بالشبكات االجتماعية ملحتواها الذي يتضمن املشاركات االجتماعية في نقل املعلومات واألخبار وإبراز األحداث وتبادل االهتمامات،
ومن أشهر مواقع التواصل االجتماعية في اآلونة األخيرة :توتير ،سناب شات ،واتساب ،فيسبوك ،واأللعاب الجماعية ،ولقد تزايد إقبال الناس عليها
بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة نظرا لسهولة استخدامها وسهولة الوصل إلى عدد كبير من األشخاص من خاللها ،وتبادل املعلومات معهم ،والصور
وامللفات املهمة ،ولهذا األمر جوانبه املفيدة والخطيرة في الوقت نفسه ،السيما وأن الفئة األكثر استخداما لهذه الشبكات هم من املراهقين والطالب
(الحلو وآخرين2018 ،؛ الظفيري.)2016 ،
وفيما يخص معدالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي في اململكة العربية السعودية ،أظهرت اإلحصاءات الواردة من وزارة االتصاالت
السعودية وتقنية املعلومات أن هناك تزايد مستمر في اهتمام املجتمع السعودي بمواقع التواصل االجتماعي ،حيث تضاعف عدد املستخدمين
النشطين لتطبيقات وبرامج ورسائل مواقع التواصل االجتماعي خالل األعوام ( )2017-2016من  8.5الى  12.8مليون مستخدم ولقد وصل عددهم إلى
 18.3بما يعادل  %58من تعداد سكان اململكة العربية السعودية ،حيث يقدر معدل دخول الشخص الواحد على شبكات التواصل االجتماعي في
السعودية باستخدام الهواتف الذكية  260دقيقة يوميا ،كما أظهرت هذه اإلحصائيات بأن كل من تطبيق "فيس بوك" و "تويتر" كان قد استحوذ على
أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في اململكة ،حيث بلغ مستخدمي "الفيسبوك"  11مليون مستخدم ،بينما وصل عدد مستخدمي
"تويتر"  9مليون مستخدم ،بمعنى أن املستخدم السعودي يغرد ما يقارب الخمس مرات يوميا على "تويتر" ،ولقد بلغ متوسط معدل حسابات املستخدم
السعودي على مواقع التواصل االجتماعي ما يعادل سبع حسابات  ،ولقد حظي موقع "اليوتيوب" بنسبة مشاهدات عالية من قبل السعوديين ،حيث
حرص  7مليون مستخدم سعودي على مشاهدة مقاطع اليوتيوب بمعدل  105900ساعة يوميا ،هذا باإلضافة إلى أن اململكة العربية السعودية قد
حصلت على املرتبة األولى عربيا والثانية عامليا في استخدام موقع التواصل االجتماعي "سنابشات" ،ولقد كانت نسبة السعوديين الذين يستخدمون
برنامج "واتساب"  ،%22في حين شكل السعوديين الذين يستخدمون موقع " الفيس بوك" ما نسبته ( %21وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة
العربية السعودية.) https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/92952 2019 ،
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وفي أحدث إحصائية لهيئة االتصاالت السعودية للتطبيقات الشائع استخدامها على األجهزة الذكية في املجتمع السعودي ،احتل تطبيق
"واتساب" املرتبة األولى ،يليه تطبيق "تيك توك" في املرتبة الثانية ،ثم تطبيق "ايمو" في املرتبة الثالثة ،وأخيرا تطبيق اللعبة االجتماعية "بابجي" في املرتبة
الرابعة  ،وكانت تلك التطبيقات األكثر استخداما حتى بداية عام  2019م (ملتقى املواطنة الرقمية بجامعة أم القرى .)2019،وفي الواقع إن هذه النسب
اإلحصائية تؤكد مدى أهمية مواقع التواصل االجتماعي لدى املجتمع السعودي ،ومن هنا تظهر الضرورة من قبل املختصين والباحثين في إجراء املزيد
من الدراسات النفسية واالجتماعية واألمنية للنهوض بمجتمع واع وجيل واعد.
آثار استخدام مو اقع التواصل االجتماعي على األمن النفس ي لدى الطالب:
لقد ساعدت مواقع التواصل االجتماعي الكثير ممن يعانون من املشكالت النفسية في التعامل مع اآلخرين (كالخجل االجتماعي) على أن
يتغلبوا علبها ،إضافة إلى أن سهولة التواصل عبر هذه املواقع يعد أمرا يقلل من كم التفاعل االجتماعي على الصعيد الشخص ي لألفراد والجماعات،
ومهارة التواصل الشخص ي تختلف في الواقع عن مهارة التواصل اإللكتروني ،إذأنه في الحياة الطبيعية ال يقوم األفراد بمحادثة شخص ما فورا ،أو
إلغائه وبشكل مباشر من دائرة التواصل االجتماعي ،وكل ذلك فقط بواسطة ضغطة زر ال أكثر (فضل هللا.)2011 ،
ووجدت دراسة ( الطيار )2014 ،التي أجراها على ( )2274طالب بجامعة امللك سعود بالرياض ،استخدم فيها استبانة تقيس ثالثة محاور( :اآلثار
اإليجابية ،والسلبية ،وتغير القيم ) وذلك في ضوء استخدام تطبيق "تويتر" ،وكان من أهم اآلثار اإليجابية الستخدام الطالب لتطبيق التواصل
االجتماعي "تويتر" أنه مكنتهم من التعبير عن رأيهم بحرية ،وجعلتهم يتخطون حاجز الخجل خاصة مع الجنس اآلخر .هذا باإلضافة إلى نتائج دراسة
ديآندريا وآخرون ) ( DeAndrea et. Al, 2012والتي أجريت على  265طالب جديد بالجامعة في الواليات املتحد األمريكية ،تم فيها استخدام استبانة
تناولت أسئلة حول مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي عليهم ،ولقد عبر الطالب املستجدين عن امتنانهم ملواقع التواصل االجتماعي التي قدمت لهم ما
كانوا يحتاجونه من دعم اجتماعي ،األمر الذي ساهم على إحداث التوافق واالنسجام بينهم وبين بيئتهم الجديدة في الكليات التي التحقوا بها حديثا .
ولطاملا سعى مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي إلى إشباع حاجاتهم النفسية كالحاجة إلى تحقيق الذات ،والتعبير عن الذات ،والحاجة إلى
التذوق الجمالي ،والشعور باالنتماء ،واملحبة ،والسعي في بعض األحيان إلى إشباع الحاجة للحصول على األمن النفس ي.في حقيقة األمر يعد إشباع
الحاجات النفسية أمرا له انعكاساته على صحة الفرد النفسية وسلوكه السوي ،وغالبا ما يترتب على عدم إشباع تلك الحاجات اضطرابات نفسية ال
حصر لها ،من أبرزها التوتر والقلق النفس ي ،وبذلك تختل حالة االتزان النفس ي واالنفعالي لدى الشخص ،كما أكدت ذلك نتائج أبحاث ودراسات العالم
"ماسلو" صاحب نظرية إشباع الحاجات األساسية التي يسعى اإلنسان في حياته جاهدا لتحقيقها وإشباعها على النحو املطلوب ،والتي تأخذ ترتيبا
تصاعديا من حيث أهمية اإلشباع ،ابتداء بإشباع الحاجات الفسيولوجية ،ثم إشباع الحاجة إلى األمن ،ويليها إشباع الحاجة االجتماعية ومنها القبول
االجتماعي ،ثم الحاجة إلى تقدير الذات ،والحاجة إلى تحقيقها والتي تأتي في أعلى قمة الهرم ،وتتحقق بعد تحقق إشباع ما سبقها من حاجات (القطناني،
2011؛ رضوان.)1994 ،
في الواقع إن الحاجة إلى األمن تتكون من شقين ،احدهما يعنى بأمن اإلنسان من املخاطر التي قد تهدد حياته وصحته وقد تعرضه إلى الخطر،
في حين أن الشق الثاني يعنى باألمن النفس ي لدى الفرد والذي يتمثل في حاجته إلى الراحة واالطمئنان والهدوء الداخلي وثقته بنفسه وتقبله لنفسه
ولآلخرين من حوله (طه ،قنديل ،عبد القادر ،وكامل1993 ،؛ الدليم ،عبد السالم ،منهي ،والفتة1993 ،؛ الحفني.)1994 ،
إن في إشباع الحاجات األساسية التي يحتاجها اإلنسان تحقيقا لحالة من السلم الداخلي لديه ،في حين أن التقصير في إشباعها قد يكون له انعكاسات
أخرى ال يحمد عقباها ،فلقد توصلت نتائج سلسلة دراسات العالم "ماسلو" حول األمن النفس ي ،والتي استخدم فيها مقياس االطمئنان النفس ي الذي
قد قام "الدليم" وزمالؤه بتقنينه على البيئة العربية ،إلى أن املراهقين والطالب الذين كانوا يعانون من نقص في األمن النفس ي اشتمل على تدني
شعورهم بالثقة بالنفس ،وبالقبول االجتماعي في توافقهم مع ذواتهم ومع من حولهم ،كانوا يعانون بالفعل من اضطرابات عصابية ،وكثيرا ما ربط مفهوم
األمن النفس ي أو (الطمأنينة النفسية) باستقرار الفرد مع نفسه ومع اآلخرين ،األمر الذي من شأنه أن يبعده إلى حد كبير عن الكثير من االضطرابات
النفسية من أبرزها القلق ،ولقد حدد ”ماسلو“ مجموعة من األعراض السلبية تعد أساسا ملشاعر عدم األمن النفس ي كما يحددها ويراها الفرد في ذاته،
كأن يشعر الفرد بأنه غير محبوب ،وأنه يعامل بقسوة وكراهية واحتقار من قبل الناس ،أو أن يشعر بالوحدة والعزلة وعدم االنتماء ،أو ذلك الشعور
الدائم بالتهديد والخطر ومشاعر القلق املستمرة (الدليم وآخرون1993 ،؛ عيد.)1997 ،
وناقشت دراسة ( الطهراوي )2014 ،موضوع إشباع الحاجات النفسية من خالل متابعة واستخدام موقع التواصل االجتماعي "الفيس
بوك" ،وطبقت الدراسة على عينة تكونت من ( )546من الطالب الفلسطينيين ،تم توزيع عليهم استبانة تقيس إشباع الحاجات النفسية والتي تضمنت
الحاجة إلى كل من( :األمن النفس ي ،التعبير عن الذات ،التسلية والترفيه ،تحقيق الذات ،التذوق الجمالي ،املعرفة والثقافة ،االنتماء واملحبة ،التقدير
واملكانة االجتماعية ،اإلنجاز) ،هذا باإلضافة إلى جمع البيانات حول ساعات استخدام تطبيق "الفيسبوك" ،ولقد تبين من خالل النتائج أن أفراد العينة
يسعون بالفعل إلى إشباع الحاجة إلى األمن النفس ي من خالل متابعة واستخدام وسيلة التواصل االجتماعي "الفيسبوك" ،إال إن ذلك جاء في آخر مرتبة
مقارنة بمراتب إشباع باقي الحاجات النفسية األخرى التي تضمنتها الدراسة.
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أما في دراسة فالكينبيرج،بيتر ،وسكوتن ) ( Valkenburg, Peter, and Schouten, 2006والتي أجريت على  881من املراهقين الذين
تراوحت أعمارهم ما بين  19-10سنة في مدينة أمستردام ،والتي استخدمت أداة االستبانة والتي تقيس االنعكاسات اإليجابية والسلبية ملن كان لديهم
حساب على أحد املواقع التي يتم منها التواصل عبر اإلنترنت ،وتضمنت نتائج الدراسة انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية على املراهقين جراء استخدامهم
ملواقع التواصل االجتماعي ،واشتملت االنعكاسات اإليجابية على االحترام االجتماعي للذات والشعور بالراحة النفسية ،وكانت مرتبطة بتعليقات زمالئهم
اإليجابية على حساباتهم الخاصة ،في حين تضمنت االنعكاسات السلبية على انخفاض تقدير الذات ،إضافة إلى انخفاض مستوى الراحة النفسية
واالطمئنان ،و كانت مرتبطة بتعليقات زمالئهم السلبية عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وفي نفس السياق وجد كل من ( الشناوي وعباس )2014 ،في دراستهم التي طبقوا فيها أداة تقيس أربعة مجاالت (التوافق الشخص ي،
واالجتماعي ،واألسري ،واألكاديمي) ،على عينة تكونت من ( )466من املراهقين الفلسطينيين بمنطقة (الجليل) ،وبينت نتائج الدراسة أنه كلما زادت الفترة
الزمنية التي يمضيها الطالب في استخدام وسيلة التواصل االجتماعي "الفيس بوك" كلما قل مستوى توافقهم النفس ي .وفي دراسة ( البهنساوي)2016 ،
التي أجراها على ( ) 293شاب وشابة بجامعة أسيوط ،طبق عليهم فيها كال من مقياس سوء التوافق االجتماعي ببعديه :األسري واالجتماعي ،هذا
باإلضافة إلى مقياس اتجاهاتهم نحو شبكات التواصل االجتماعي وذلك في أبعاد :األمن والطمأنينة النفسية ،واآلثار اإليجابية ،واآلثار السلبية ،ولقد
دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اتجاهات الطالب نحو اطمئنانهم النفس ي ونحو اآلثار اإليجابية الستخدام شبكات
التواصل االجتماعي ،في حين أن هذه العالقة لم تكن دالة إحصائيا مع اآلثار السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،وعلى الرغم من ذلك لم
تكن هناك أي عالقة ارتباطية دالة بين االتجاه نحو شبكات التواصل االجتماعي (بجميع أبعاده) وبين عدد ساعات استخدام الطالب لشبكات التواصل
االجتماعي ،كما أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن اتجاهات الطالب نحو األمن والطمأنينة كانت تزيد بازدياد العمر ،في حين أن نتائج الدراسة لم تظهر
بشكل عام أي فروق دالة بين الذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو شبكات التواصل االجتماعي.
يتضح مما سبق أن نتائج الدراسات السابقة كانت متضاربة حول مدى تعزيز استخدام الطالب ملواقع التواصل االجتماعي ألمنهم النفس ي،
حيث جاءت مؤيدة لذلك الرأي تارة ،ومعارضة له تارة أخرى  ،والسؤال الذي يطرح نفسه من هذا املنطلق هو :هل بالفعل يعد استخدام مواقع التواصل
االجتماعي وسيلة حقيقية تؤدي إلى تحقيق الشعور باألمن والراحة النفسية للطالب؟ ،وفي حال ما إذا كانت اإلجابة (نعم) ،سيكون هناك سؤال آخر
حول ماهية ضوابط استخدام مواقع التواصل االجتماعي التي قد تقود في نهاية املطاف إلى تحقيق األمن النفس ي املنشود؟ ،أما إذا كانت اإلجابة (ال)،
فحينها قد يتبادر إلى الذهن تساؤالت حول طبيعة األضرار النفسية جراء خيبة األمل في تحقيق الشعور بالراحة واألمن النفس ي على النحو املنشود؟
معاناة الطالب النفسية جراء إدمان استخدام مو اقع التواصل االجتماعي :
على الرغم من أن األساس من إنشاء مواقع التواصل االجتماعي كان بغرض التواصل والتفاعل ما بين األفراد وتبادل اآلراء والخبرات ،إال إن
تلك املواقع باتت تشكل عنصرا هاما يدخل في بنية املجتمعات وله انعكاساته اإليجابية والسلبية على مستخدميه من جميع الفئات ،و الذين أصبحوا
مع الوقت يعانون من اإلدمان عليها كما بات ذلك األمر يظهر في مختلف أنحاء العالم (الحلو وآخرون2018 ،؛ خليوي2017 ،؛ آل سعود2018 ،؛
آيكن.)2017 ،ويعطي إدمان الشخص على استخدام مواقع التواصل االجتماعي فرصة للهروب من مجتمعه والعيش في عالم افتراض ي يتلذذ فيه بقضاء
الساعات الطويلة دون أن يشعر ،ومن مظاهر اإلدمان على استخدام مواقع التواصل االجتماعي :استخدامها لفترات طويلة ومتكررة أثناء اليوم،
والشعور بأن ما يجري على شبكات التواصل االجتماعي هو الطريق للوصول للعالم بأسره ،والشوق إلى التحدث مع اآلخرين داخل هذه املواقع ،ووجد
توقع قوي لدى الفرد بضرورة تسجيل الدخول ملعرفة ما يحدث داخل الحساب الخاص ضمن هذه الشبكات ،هذا باإلضافة إلى التنويع في استخدام
عدة مواقع للتواصل االجتماعي على مدار اليوم ،كما أن اإلدمان على متابعة مواقع التواصل االجتماعي يلحقه وجود مشكالت في النوم بسبب كثرة
التردد على تلك املواقع لساعات متأخرة (يونس.)2016 ،
في الواقع يبدو أن العالقة مابين اإلدمان على استخدام مواقع التواصل االجتماعي واالضطرابات النفسية هي عالقة متبادلة باألساس؛ حيث
يرى أصحاب االتجاه املعرفي السلوكي في علم النفس أن الخبرات التي تحدث لدى الفرد نوع من سوء التكيف مع البيئة املحيطة ،تعتبر أمورا كفيلة
بإحداث نوع من اإلدمان على اإلنترنت والتواصل االجتماعي عبر الفضاء السيبراني الذي يعتبر أقل تهديدا من أنواع التواصل األخرى التي قد تكشف
مدى انخفاض الكفاءة الذاتية لدى الشخص ،والتقدير السلبي للذات و الذي غالبا ما يكون مصحوبا بالتشوهات املعرفية تجاه الذات (خليوي،
)2017؛ وأظهرت نتائج العديد من الدراسات حول العالم أن إدمان استخدام مواقع التواصل االجتماعي قد ارتبط بالعديد من االضطرابات النفسية
كالقلق ،واالكتئاب ،واالنطواء ،والشعور بالغيرة واإلحباط ،وسوء التوافق النفس ي (شناوي وعباس2014 ،؛ خليوي2017 ،؛ الحلو وآخرون2018 ،؛ و
آل سعود.)2018 ،
وعلى الصعيد العالمي قام بيست و زمالؤه )( Best and others, 2014بدراسة تحليلية تضمنت مراجعة  43دراسة أجريت في بلدان أجنبية
مختلفة حول العالم ،كانت بغرض استكشاف آثار التكنولوجيا التي تتضمن تواصل مباشر  Online technologyوالتي كانت على عينات من املراهقين
والطالب؛ ولقد اشتملت نتائج هذه الدراسة على شقين إحداهما إيجابي تمثل في أن تكنولوجيا االتصال املباشر ساعدت على زيادة تقدير الذات،
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وتحقيق الدعم االجتماعي ،وتحقيق األمان للهوية املحبة لخوض التجارب ،وزيادة ظهور خاصية اإلفضاء لآلخرين ،وتضمنت النتائج وجود أثار سلبية
لعالقات املراهقين والطالب املباشرة عبر اإلنترنت ،كان من أبرزها زيادة تعرضهم للخطر ،والعزلة االجتماعية ،واالكتئاب ،وتعرضهم للتنمر اإللكتروني.
وفي نفس السياق أجريت دراسة مسحية طولية من قبل عدة باحثين توينج ،جوينر ،روجرز ،ومارتن (Tweng, Joiner, Rogers, and Martin,
) 2018والتي طبقت على  506من املراهقات بين أعمار الثالثة عشر والثامنة عشر بالواليات املتحدة األمريكية منذ عام  2010وحتى عام  ،2018تم فيها
استخدام استبانة اشتملت على مقياس االكتئاب ،باإلضافة إلى حصر عدد الساعات التي يمضيها املراهقون في األلعاب اإللكترونية ،ومواقع التواصل
االجتماعي ،ومشاهدة التلفزيون ،وأداء الواجبات ،ومزاولة بعض األنشطة الخارجية؛ وأظهرت النتائج أن املراهقات من بعد عام  2010والالتي كن
يقيضن وقتا طويال في استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،والسيما من خالل األجهزة الذكية ،كن يعانين من مشكالت واضطرابات نفسية مقارنة
باملرهقات الالتي كن يمضين معظم أوقاتهن في أنشطة عن طريق التواصل املباشر مع األشخاص كارتياد األندية الرياضية ،وحل الواجبات املدرسية،
واالطالع على الجرائد ،وارتياد الخدمات العامة.
وفي دراسة أخرى في الواليات املتحدة األمريكية قامت بها الباحثة اوهانيسيان ) (Ohannessian, 2018اشتملت دراستها على  441من طالب
املدارس في املرحلة املتوسطة ،واستخدمت استبانة تقيس مدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية ،باإلضافة إلى استخدام مقياس
للقلق،وأسفرت نتائج الدراسة عن ظهور عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين األلعاب اإللكترونية الجماعية عبر اإلنترنت وما تتضمنه من محادثات
وتواصل مباشر ،وبين اضطراب القلق لدى كل من الذكور واإلناث ،بالرغم من أن النسبة كانت عند اإلناث أعلى منها لدى الذكور .هذا باإلضافة إلى
نتائج دراسة شو وايدج) ( Chou& Edge, 2012؛ والتي طبقت على عينة تكونت من  425من طلبة الجامعة في الواليات املتحدة األمريكية ،و
استخدمت فيها استبانة تقيس عدد سنوات استخدام برنامج "الفيس بوك" والوقت املستغرق في استخدامه أسبوعيا ،وحصر عدد أصدقائهم عبر هذا
البرنامج ،إضافة إلى طلبهم إعطاء تصوراتهم الخاصة حول حياة اآلخرين من الذين يتواصلون معهم ويعرفون أخبارهم هبر هذا البرنامج ،ولقد بينت
النتائج أن األفراد الذين يمضون وقتا أطول في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لديهم اعتقاد بأن اآلخرين يعيشون حياة أسعد منهم ،وباألخص بعد
مشاهدة الصور الخاصة بمن يتابعونهم عبر مواقع التواصل االجتماعي ،األمر الذي يربط استخدام هذه املواقع بشكل متكرر باملعاناة النفسية.
وعلى الصعيد اإلقليمي واملحلي بينت دراسة ( الحلو وآخرين )2018 ،األضرار النفسية املترتبة على إدمان استخدام الطالب ملواقع التواصل
االجتماعي ،والتي كانت على ( )668من طالب الجامعة الذين تراوحت أعمارهم ما بين  24-18سنة من مختلف البلدان العربية مثل لبنان وفلسطين
واألردن واململكة العربية السعودية ،واستخدمت الدراسة استبانة تقيس أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الحالة النفسية للطالب ،من
خالل األبعاد التالية( :الخصائص الديموغرافية ،الحضور االجتماعي ،إشباع الحاجات املحققة عبر استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،اآلثار
النفسية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي)؛ وكان من أبرز تلك النتائج أن استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي عزز من حضورهم
االجتماعي  ،ووجود عالقة دالة إحصائيا بين املعدل اليومي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي واإلدمان عليها  ،وأن هذا اإلدمان ارتبط بالشعور
بالغيرة واإلحباط ،وكان التنمر اإللكتروني كالحجب من املشاركة في بعض التطبيقات ،والخداع ،والكذب ،والشتيمة ،والتشهير يسبب اإلحباط لدى
الطالب ،وكانت أكثر الجرائم التي تمارس بين الطلبة تأتي من قبل أصدقائهم عبر مواقع التواصل االجتماعي.
في الواقع إن نتائج مثل هذه الدراسات تنبئ بخطورة عواقب إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي من عدة جوانب ،فلم
يقف خطر اإلدمان على استخدامها عند حد إلحاق األضرار النفسية للطالب ،بل إن هذا الخطر تعدى ليمتد إلى تهديد أمنهم السيبراني وتعريضهم
للخطر كالتضرر من التنمر اإللكتروني ،والشتم والتشهير وغيره وما قد يترتب على ذلك من أضرار أخرى ال حصر لها.
إدمان الطالب على استخدام مو اقع التواصل االجتماعي وخطورة تعرضهم للجرائم السيبرانية:
لقد أصبح للطالب مجتمعاتهم اإللكترونية الخاصة بهم والتي يمضون فيها وقتا طويال عوضا عن التفاعل املباشر في البيئة الطبيعية غير
اإللكترونية ،و في كثير من األحيان ال يتم هذا التواصل بشكل إيجابي ،كما أنه قد يعرض الطالب إلى الكثير من املخاطر السيبرانية ،كالهجمات
الشخصية واختراق الخصوصية والتحرش بمختلف أشكاله (املكانين ،يونس و الحياري.)2018 ،وفي عصر السيبرانية وجد محترفي اإلجرام املعلوماتي
ضالتهم في استغالل بعض الثغرات املوجودة في بعض التطبيقات واستغلوا ذلك أسوأ استغالل في االطالع على املعلومات الخاصة ونسخها وسرقة
البيانات الشخصية ملن يمتلكون حسابات خاصة بهم في تلك التطبيقات ،وذلك ألغراض سيئة كاالبتزاز أو انتحال الشخصية والى غير ذلك من الجرائم
التي ال تحمد عقباها (فهمي.)20017 ،
في الواقع إن الكثير من الطالب أصبحوا يقعون ضحية للتشهير واملضايقة عبر شبكات التواصل االجتماعي ،ولألسف كثيرا ما ينتشر هذا
النوع من الجرائم في مجتمعاتنا العربية التي تحتاج إلى ثقافة إلكترونية أكبر لدى مرتادي الفضاء السيبراني ،هذا باإلضافة إلى الجرائم األخرى كالتورط
في عالقات بين الجنسين مخلة بالشرع و اآلداب العامة (حسين.)2016 ،
وفي مجال الحديث عن الجرائم السيبرانية الشائعة تجدر اإلشارة أوال إلى توضيح معنى الجريمة السيبرانية ،وهي التي تتضمن تلك األعمال
املخالفة للقانون والتي تهدف إلى إلحاق األذى باألشخاص ،مثل :إيذاء السمعة ،انتحال الهوية ،التضليل ،تلقي رسائل زائفة بتحديث برامج الحماية،
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دمج ملفات التجسس مع األلعاب ،التسبب في األذى املادي أو العقلي أو النفس ي بشكل مباشر أو غير مباشر ،أو اإلباحية كتعدد العالقات مع الجنس
اآلخر أو اإليذاء الجنس ي ،أو ممارسة التنمر اإللكتروني ،وذلك إما عن طريق مضايقات مقصودة تحدث من طرف آلخر باستخدام وسائل االتصال
اإللكترونية أو عبر الرسائل اإللكترونية ،أو عبر املحادثات (الدردشة) ،أو من خالل بعض التطبيقات على شبكات التواصل االجتماعي
(العنزي2010،؛الطيار  2014،؛ Daonegan, 2012؛ Kowalski &Limber, 2007; Halder &Taishanakar, 2011; Agaston, Kowalski,
UNODC, 2013 ) & Limber, 2007 Chou & Edge 2012,

و فيما يخص أبرز الجرائم السيبرانية التي تنتشر بين الطالب؛ فإن "التنمر اإللكتروني" يحتل مكانا واسعا فيها عبر مواقع التواصل
االجتماعي  ،وهو ظاهرة لها انعكاساتها السلبية البالغة في التأثير على األمن النفس ي للمراهقين والطالب ،كما أكدت ذلك نتائج دراسة هيونج وشو
)Huang and Chou (2010والتي أجريت على ( )535من املراهقين من طالب املدارس املتوسطة والثانوية بمدينة تايوان ،وتم فيها استخدام استبانة
تقيس التنمر اإللكتروني،وبينت نتائج الدراسة أن الضحايا ممن تم ممارسة التنمر اإللكتروني عليهم تأثر مستواهم الدراس ي وكانوا يعانون من الخوف
وفوبيا املدرسة والقلق من املستقبل الدراس ي وعدم الشعور بالطمأنينة النفسية .وهكذا تنوعت أنماط الجرائم السيبرانية بمختلف الوسائل إال إن
تأثيرها كان واحدا وسلبيا في مجمله وكان يتسم بإلحاق األضرار النفسية واالجتماعية واألخالقية للمراهقين والطالب ،إضافة إلى إلحاق األذى بأجهزتهم
اإللكترونية.
وفيما يتعلق بأنواع الجرائم اإللكترونية في املجتمع السعودي ،أوضحت دراسة ( قيس ي )2010 ،والتي أجريت على عينة مكومة من  1055من
أفراد املجتمع السعودي ممن يستخدمون في أعمالهم الحاسب اآللي ،واستخدمت الدراسة استبانة أعدتها الباحثة ،تقيس واقع الجرائم الجنسية،
واملالية ،واإلرهاب اإللكتروني ،والقرصنة واختراق األجهزة ،وأشارت النتائج إلى أن أكثر الجرائم اإللكترونية انتشارا في املجتمع السعودي كانت الجرائم
الجنسية ،واإلباحية  ،واالستغالل املالي من جهات مجهولة ،وقرصنة الحاسب اآللي ،وما يلحقها من اختراق للبريد اإللكتروني وسرقة املعلومات ،وتدمير
البرامج وإتالف البيانات الشخصية ،ولقد عبر أفراد العينة عن تعرضهم لجرائم من نوع نشر الفكر اإلرهابي املتطرف ،وسرقة معلومات البطاقة
االئتمانية ،والترويج لغسيل األموال ،واملقامرة واالتجار باملخدرات ،كما وقد عبروا عن استيائهم من واقع الجرائم اإللكترونية الذي يتعرضون له بشكل
مستمر في خالل تعامالتهم في الفضاء السيبراني األمر الذي من شأنه أن يفقدهم الثقة بالتقنيات الحديثة ويهدد إبداع العقل البشري.
هذا باإلضافة إلى دراسة ( العنزي )2010 ،والتي أجراها على ( )999شخص من مستخدمي اإلنترنت في املنطقة الشمالية بمدينة عرعر
بالسعودية  ،تم فيها استخدام استبانة أعدها الباحث بغرض قياس أنماط الجرائم اإللكترونية  ،واآلثار االجتماعية التي قد تترتب عليها ،والتي أظهرت
أن أكثر الجرائم اإللكترونية انتشارا كانت االحتيال العاطفي واإلباحية ،كما أظهرت النتائج أن أهم العوامل التي ساعدت على زيادة انتشار الجرائم
اإللكترونية تلك العوامل التي ترتبط بشخصية املجرم كغياب الوازع الديني واألخالقي لديه ،ومن أهم اآلثار االجتماعية التي نجمت عن حدوث الجرائم
اإللكترونية هي غياب املصداقية بين أطراف العالقات عبر الفضاء السيبراني.
كما وضحت دراسة ( الطيار )2014 ،أهم اآلثار السلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي التي عبر عنها الطالب في املجتمع السعودي ،و
لقد اشتملت الدراسة على عينة من طالب جامعة امللك سعود ،طبق عليهم الباحث استبانة مقسمة إلى ثالثة محاور تقيس كل من اآلثار اإليجابية،
والسلبية ،ومدى تغير القيم في ضوء استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ،وكان من أهم نتائجها أن من أبرز سلبيات استخدام الطالب ملواقع التواصل
االجتماعي هو إقامة العالقات غير الشرعية مع الجنس اآلخر ،وإهمال الشعائر الدينية.
إضافة إلى ذلك أوضحت دراسة ( آل سعود )2018 ،واقع تعامل الطالب السعودي مع مواقع التواصل االجتماعي ،وتعبيرهم عن فوائدها
وأضرارها بالنسبة لهم ،حيث طبقت الدراسة على ( )250من طالب وطالبات جامعة امللك سعود بالرياض ،واستخدم فيها االستبانة ،والتي تضمنت
بيانات أفراد العينة األساسية حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى مقياس للقلق السياس ي الذي أعده الباحث ،وتم التوصل إلى أن
معدل استخدام الطالب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي قد وصل إلى ما يزيد عن الست ساعات يوميا بما نسبته  ، %53.2وأن أكثر املواقع
استخداما على مواقع اإلنترنت هي مواقع التواصل االجتماعي بنسبة  ،%32.3ولقد تصدر تطبيق ”تويتر“ قائمة اهتمام الطالب السعودي بما نسبته
 ،%32.3ويليه اليوتيوب بنسبة  ،%25.2كما أن أكبر أسباب متابعة الطالب السعودي لوسائل التواصل االجتماعي كان بهدف متابعة أحدث األخبار
السياسية ،يلي ذلك الترفيه والتسلية ،وأوضحت نتائج الدراسة أن أغلب أفراد العينة كانوا يرون أن إيجابيات وسائل التواصل االجتماعي تفوق سلبياتها
التي كانت من وجهة نظرهم تتمثل في التعدي على الحقوق الفكرية وان انتشار األخبار التي تحتوي على الكذب والتزوير والشائعات واملعلومات غير
األخالقية ،إضافة إلى أنه كلما زاد معدل متابعة الطالب السعودي ملواقع التواصل االجتماعي زاد لديهم القلق النفس ي ،والقلق السياس ي املتعلق باألخبار
حول العالم.
إن هذا الواقع يثير في النفس عدة تساؤالت ،منها ما يتعلق بحيثيات وقوع الجريمة السيبرانية خالل وسائل التواصل االجتماعي ،ومنها ما
يتعلق بطبيعة العواقب النفسية واالجتماعية التي يخلفها تورط املراهقين والطالب في مثل هذا النوع من الجرائم ،هذا باإلضافة إلى التساؤالت حول
سبل الحماية واملواجهة لذلك النوع من الجرائم الذي بات يهدد شريحة الطالب التي تبني املستقبل ،األمر الذي من شأنه أن يستنفر همم الباحثين في
مجاالت العلوم التربوية والنفسية واألمنية إلجراء املزيد من الدراسات حول واقع الجرائم السيبرانية بين الطالب.
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عوامل وقوع الجريمة السيبرانية عبر مو اقع التواصل االجتماعي:
إن مما يسهل حدوث الجريمة اإللكترونية هو التقاء ثالثة عوامل ،وهي :الجاني املترقب ،والهدف املناسب (املجني عليه) ،وغياب الحراسة،
وفيما يخص شخصية الجاني في الجريمة اإللكترونية ،فإنها غالبا ما تتصف بسمات الشخصية املعادية للمجتمع ،والتي تتسم بافتقارها إلى الوعي
بمعايير املجتمع ،إضافة إلى ضعف الضمير واختفاء مشاعر الذنب والفشل في اكتساب الضوابط الداخلية (البداينة 2014 ،؛ محمد و مرس ي.)1994 ،
وفيما يخص الجاني في الجرائم السيبرانية ،ففي دراسة ( العنزي )2010 ،وجد أن شخصية املجرم اإللكتروني ارتبطت بغياب الوازع الديني واألخالقي.
وفي املقابل توصلت دراسة ( نذير )2015،إلى أن الطالب الذين يسيئون استخدام موقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك" ويؤذون اآلخرين ،ظهر أنهم
يعانون من إدمان استخدام هذا البرنامج وذلك لساعات طويلة خالل اليوم تزيد عن الثالث ساعات ،وأجريت هذه الدراسة على الطالب الذين تراوحت
أعمارهم مابين ( )34-23سنة ،وتم استخدام مقياس االنحراف السيكوباتي للشخصية املعادية للمجتمع والذي تضمن األبعاد التالية (طبيعة العالقات
املتبادلة مع اآلخرين ،وتضمن :الروح املخادعة ،والشعور بالعظمة ،والتالعب ،والكذب؛ والبعد الوجداني العاطفي ،وتضمن :غياب الشعور بالندم،
والالمباالة ،وعدم اإلحساس؛ وآخر بعد كان يقيس نمط الحياة ،وتضمن :البحث عن اإلحساس ،واالندفاع (التهور) ،وانعدام املسؤولية.
وفي نفس السياق جاءت دراسة "املكانين" وزمالئه التي تم تطبيقها على ( )117من طلبة املدارس الثانوية بمدينة الزرقاء باألردن وتم فيها
استخدام مقياس االضطرابات السلوكية ،ومقياس سلوك التنمر اإللكتروني ،وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى سلوك التنمر اإللكتروني كان مرتفعا
لدى الطلبة ذوي االضطرابات السلوكية ،وينتشر بين الذكور أكثر منه لدى من اإلناث (املكانين ،يونس والحياري.)2018،في الواقع إن التواصل
االجتماعي عبر الفضاء السيبراني بشخصية "مخفية وغير معروفة" قد غير الكثير من مهارات البشر االجتماعية ،ويظهر ذلك جليا في سلوكيات بعض
األفراد في مشاركاتهم االجتماعية عبر الفضاء السيبراني ،األمر الذي أفسح املجال أمام ضعف املسؤولية األخالقية ،وأدى إلى زيادة انتشار الجرائم
السيبرانية ) ، ) Despres, 2017فعلى سبيل املثال أصبح الكثير من الطالب عبر مواقع التواصل االجتماعي ال يبالي بالتقاط الصور املستهجنة أو حتى
التعليق عليها بعبارات جارحة لغرض الفكاهة ال أكثر(آيكن.)2017 ،
أما فيما يخص املجني عليه في الجرائم السيبرانية ،فإنه ال يخفى علينا أن الطالب هم الفئة األكثر عرضة للوقوع في هذا الفخ (القرني .)2011 ،هذا
باإلضافة إلى فئات األطفال واملراهقين الذين مثلوا ضحايا جرائم االستغالل والتحريض والتحرش الذي تفاقم في ظل البيئة التكنولوجية التي وفرت
للجناة معلومات سهلة وميسرة عن ضحاياهم (تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة .)2014 ،أما بالنسبة لغياب عنصر الحراسة
كأحد عوامل وقوع الجريمة اإللكترونية فهو يأتي على شقين ،أحدهما يقصد به الحراسة الوالدية وهي التي تكون من قبل األسرة ،في حين أنه يقصد
بالشق اآلخر الحراسة واملراقبة الذاتية.
وفيما يخص الحراسة األسرية يذكر ( حسين )2016 ،أنه في ظل ذلك االنتشار الواسع الستخدام شبكات التواصل االجتماعي وجلوس األبناء
أمامها لفترات طويلة يتفاعلون مع الغرباء من شتى بقاع العالم كان البد وأن يكون لألسرة دور وقائي واستباقي في حماية أبنائهم ورعايتهم دينيا وخلقيا
وفكريا ،والتصدي لتذليل كل ما قد يواجه أبنائهم من مشكالت ،وفي الدراسة التي قام بها الباحث نفسه على ( )100من أولياء أمور الطالب في املراحل
املتوسط والثانوية بمحافظة قنا بجمهورية مصر العربية ،إستخدم استبانة تقيس واقع التنشئة األسرية لألبناء في ضوء تأثيرات مواقع التواصل
االجتماعي ،وأفادت النتائج بأن جهل أولياء األمور بتفعيل إعدادات الخصوصية للتطبيقات الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي إضافة إلى تقصيرهم
في الردود على تساؤالت أبنائهم حول األمور املزيفة في مواقع التواصل االجتماعي كانت جميعها دالئل للقصور الفعلي في دور أولياء األمور تجاه حماية
أبنائهم من األخطار املحتملة التي قد يقعون فيها جراء ترددهم على مواقع التواصل االجتماعي والتفاعل مع األشخاص فيها .هذا باإلضافة إلى غياب
عنصر الحراسة واملراقبة الذاتية قد ساعد كثيرا على انتشار مثل هذا النوع من الجرائم ،كضعف الرقابة الذاتية والوعي بالحقوق والواجبات حيال
التعرض للجرائم السيبرانية عبر مواقع االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي ،هذا باإلضافة إلى تشوه الكثير من املفاهيم لدى الطالب كمفهوم
الخصوصية ،وهم في الحقيقة غير مستوعبين ملناسبة ما يشاركون به اآلخرين من أمورهم الخاصة سواء كانت تلك مع األصدقاء أو الغرباء (غريب
واألمير2017 ،؛ آيكن. )2017 ،
وفي هذا املجال ال يمكننا إغفال دور الحكومة الرشيدة في اململكة العربية السعودية في توعية مواطنيها وتحذيرها لهم من التورط في الجرائم
السيبرانية التي قد يكون البعض فريسة لها عبر مواقع التواصل االجتماعي ،إضافة إلى أنها حددت القوانين والعقوبات التي من شأنها أن تحد من إساءة
استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،حيث قد تصل فيها عقوبة السجن إلى عشر سنوات و غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ماليين ريال ،كما أن تلك
املعلومات والقوانين موجودة للجميع على املوقع الرسمي للهيئة (هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات :األمن الرقمي وحماية املستخدم من مخاطر
اإلنترنت.)2017 ،
وأنشئت الهيئة الوطنية لحماية األمن السيبراني وفق األمر امللكي السامي رقم  6801وتاريخ 1439-2-11ﮬ والتي اهتمت بحماية شبكات
املعلومات ،وأنظمة تقنية املعلومات ،والتقنيات التشغيلية ومكوناتها ،ولقد أصدرت الهيئة كتيبا إلكترونيا متاحا على موقعها باإلنترنت تحت عنوان:
األمن الرقمي وحماية املستخدم من مخاطر اإلنترنت ،وفيما يخص مجال استخدام التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي ،حذرت فيه الهيئة
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املواطنين من الوثوق في األشخاص املجهولين في الفضاء السيبراني ،وضرورة تجاهل اإلعالنات اإللكترونية ألنها قد تحتوي على برامج خبيثة ،كما أن
الهيئة قدمت طرقا إرشادية الستعادة السيطرة بعد اختراق حسابات األشخاص على مواقع التواصل االجتماعي ،كاستعمال جهاز آخر للدخول إلى
الحسابات الشخصية ،واستعمال خاصية نسيان كلمة املرور فيما يخص البريد اإللكتروني الخاص بحسابات تطبيقات تلك املواقع ،أو التواصل مع
الدعم الفني الخاص بتطبيقات مواقع التواصل االجتماعي إلبالغ عن الجرائم التي يتعرضون لها عبر التطبيق كالتعرض لإلساءة ،أو انتحال الشخصية،
أو انتهاك الحقوق امللكية ،أو استغالل األطفال ،واإلباحية ،والتهديد ،ومخالفة قوانين اإلعالن على املوقع ،كما يمكن املواطنين كذلك الرجوع إلى الدليل
اإلرشادي في كيفية التعامل مع اإلساءة اإللكترونية عبر موقع انترنت السعودية www.internet.sa
ولقد جاءت نتائج دراسة ( غريب واألمير )2017 ،موضحة مدى انتشار الوعي في املجتمع السعودي بالحقوق والواجبات في حال حدوث
الجرائم السيبرانية ،والتي أجريت على  214شاب في مختلف مناطق اململكة العربية السعودية ،طبق عليهم الباحثان استبانة تضمنت أسئلة اختصت
بمعلومات شخصية  ،إضافة إلى أسئلة كانت تدور حول مدى الوعي بمفهوم الجرائم املعلوماتية ودوافع مجرميها ،ولقد كان من نتائج الدراسة أن ما
نسبته  %50من أفراد العينة كان لديهم وعي باملمارسات غير الشرعية عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وأن معرفة األنظمة والعقوبات الخاصة بمكافحة
الجرائم املعلوماتية كان لها دور كبير في الحد من املمارسات السلبية في تقنية املعلومات.
التعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يظهر من خالل استعراض األدب النظري والدراسات السابقة أن هناك تضارب بين نتائج الدراسات املعنية باالنعكاسات اإليجابية
الستخدام الطالب ملواقع التواصل االجتماعي على أمنهم النفس ي ،حيث جاءت ما بين مؤيدة ومعارضة له ،األمر الذي يستدعي إجراء املزيد من الدراسات
في هذا املجال بغرض الوقوف على أسباب هذه القضية والحد من اآلثار السلبية التي قد ترافقها ،إضافة إلى أن ما يمكن استخالصه من الدراسات
السابقة ،هو أن استخدام الطالب املفرط ملواقع التواصل االجتماعي وإدمان التردد عليها والتفاعل من خاللها دون قيود تربوية وذاتية ليس من شأنه أن
يهدد أمنهم النفس ي وحسب ،بل إن هذا التهديد قد يمتد إلى حد التورط في الجرائم السيبرانية ،وقد تكون العالقة ما بين األمن النفس ي والتعرض للجرائم
السيبرانية عالقة متبادلة فيما بينها جراء إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة بعد حتى
اآلن على حد علم الباحثتين ،كما أن هناك ندرة في تناول مثل هذه املتغيرات في البحوث التربوية والنفسية والتي تعنى باألمن النفس ي واألمن السيبراني على
حد سواء ،السيما في املجتمع السعودي املقبل على املعلوماتية اإللكترونية ،وشريحة الطالب فيه تعتبر شريحة عمرية كبيرة وطاقة واعدة ،وتـأتي هذه
الدراسة بغرض الوقوف على مثل هذه القضية املعاصرة والبحث فيها من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة.

منهج الدراسة وإجراءات التطبيق:
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي واالرتباطي التحليلي الذي يصف الظاهرة كما هي في الواقع ،ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا ،وفهم
العالقات بين متغيرات ظاهرة إدمان الطالب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وانعكاساتها على األمن النفس ي والسيبراني ،وذلك عن طريق جمع
املعلومات وتصنيفها وتحليلها بطريقة مقننة ودقيقة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب جامعة طيبة باملدينة املنورة،من كليات مختلفة ،وتنوعت مستوياتهم الدراسية من املستوى األول
وحتى املستوى الثامن ،والذين هم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1440 -1439ﮬ 2019-2018 /م.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من عينة استطالعية وأخرى أساسية ،وهدفت العينة االستطالعية إلى استكشاف الظروف التي تحيط بالظاهرة محل
الدراسة ،وذلك بغرض فهم الصعوبات التي قد تقف إمام الباحثتين ،وتجنبها في الدراسة األساسية ولتحديد الخصائص السيكومترية ملقاييس الدراسة،
ً
واشتملت العينة االستطالعية للدراسة على ( )50طالبا من تخصصات ومستويات مختلفة بجامعة طيبة باملدينة املنورة ،ولقد تم تطبيق املقاييس
والتحقق من مدى صدقها وثباتها .وفي املقابل كانت عينة الدراسة األساسية عينة عشوائية من مجتمع الدراسة تكونت من ( (252طالب من جامعة
طيبة ،وذلك من أصل ( )263طالب ،حيث تم استبعاد استجابات ( )11طالب نظرا لعدم اكتمالها ،وتراوحت أعمار أفراد العينة ما بين ()27 -19سنة،
وتنوعت مستوياتهم الدراسية ما بين املستوى األول إلى املستوى الثامن ،وذلك في تخصصات دراسية مختلفة ،ويوضح جدول ( )1توزيع أفراد العينة
حسب متغيرات الدراسة .
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جدول (  :)1يوضح توزيع أفراد العينة تبعا ملتغيرات الدراسة (ن=)252
املتغير

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

العمر

1.47

0.58

املستوى
الجامعي

5.80

2.00

التخصص
الدراس ي

8.03

5.22

املجموع
الكلي

الفئة
من 21-19
من24-22
من27-25
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
أحياء
كيمياء
هندسة
علوم طبية
لغة عربية
حقوق
حاسب
إدارة أعمال
تربية بدنية
تربية خاصة
رياضيات
علوم اجتماعية
فيزياء
دراسات اسالمية
لغة انجليزية
جيولوجيا
صيدلة
تربية فنية
-

التكرار
145
96
11
4
18
5
57
8
66
9
85
8
5
67
19
5
6
22
8
16
36
8
4
2
5
3
7
1
30
252

النسبة املئوية
% 57.5
% 38.1
% 4.4
% 1.6
% 7.1
% 2.0
% 22.6
% 3.2
% 26.2
% 3.6
% 33.7
% 3.2
% 2.0
% 26.6
% 7.5
% 2.0
% 2.4
% 8.7
% 3.2
% 6.3
% 14.3
% 3.2
% 1.6
% 0.8
% 2.0
% 1.2
% 2.8
% 0.4
% 11.9
%100

الرتبة
1
2
3
8
4
7
3
6
2
5
1
7
10
1
5
10
9
4
7
6
2
7
11
13
10
12
8
14
3
-

أدوات الدراسة:
تكونت أدوات الدراسة من قسمين :األول أشتمل على البيانات األولية لعينة الدراسة تخص :العمر والتخصص الدراس ي ،واملستوى الجامعي،
إضافة إلى قائمة متعددة الخيارات يحدد من خاللها الطالب إذا ما كان يمتلك حسابا خاصا على وسائل التواصل االجتماعي أم ال ،وأكثر مواقع التواصل
االجتماعي التي يستخدمها ،ومعدله اليومي لساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،والسبب الرئيس ي وراء استخدامه لوسائل التواصل
االجتماعي ،والقسم الثاني تكون من ثالثة مقاييس ملتغيرات الدراسة ،وهي-1 :مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي من إعداد خليوي ( .)2017
-2مقياس األمن النفس ي إعداد الباحثتين-3 .مقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي إعداد الباحثتين.
 .1مقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي (خليوي:)2017 ،
يهدف املقياس إلى التعرف على آثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي لفترات طويلة ،ويتكون من ( )18فقرة وبنيت فقراته باتجاه موجب
حسب درجة اآلثار ،وذلك على مقياس ليكرت الثالثي  :دائما ( 3درجات) ،أحيانا (درجتين) ،نادرا (ثالث درجات) ،وبذلك تكون أعلى درجة في املقياس()54
وتكون أقل درجة ( ،)18ويطلب فيه من املفحوصين اختيار استجابة واحدة فقط ،ويتمتع املقياس بخصائص سيكومترية جيدة تم التأكد منها من خالل
عينة استطالعية من طالب جامعة شقراء باململكة العربية السعودية ،وتم حساب صدق املحكمين ووصلت النسبة الى  ،%90باإلضافة الى الصدق
التالزمي بحساب معامل االرتباط بينه وبين مقياس إدمان اإلنترنت إعداد ( أبو زيد ،)2011 ،وبلغ معامله ( )0 ،674عند مستوى داللة ( )0.01مما يدل
على أن املقياس يتمتع بصدق تالزمي عال .هذا باإلضافة إلى أن معد املقياس قام بحساب الصدق التالزمي عن طريق ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية
للمقياس وتراوحت مابين ( )0.601 _ 0.328وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01وهذا يشير إلى تمتع املقياس بدرجة عالية من االتساق الداخلي،
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ولحساب ثبات املقياس استخدام مصمم املقياس طريقة التطبيق وإعادة التطبيق لالختبار بفاصل زمني ( )15يوم ،وبلغ معامل ثبات املقياس ()0.793
(خليوي.)2017 ،
أوال :صدق مقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي (خليوي )2017 ،في الدراسة الحالية:
صدق املحكمين :تم عرض االستبانة على املحكمين ،والذين اقترحوا تغيير بعض العبارات في بعض الفقرات ،وبذلك وصلت نسبة حساب صدق
املحكمين إلى(.)%98
صدق االتساق الداخلي :وذلك بإيجاد قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ملقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،ويوضح
جدول ( )2النتيجة.
جدول ( :)2قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية ملقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي(ن=)50
رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

1
2
3
4
5
6

*0.60
*0.57
0.13
*0.59
*0.53
*0.62

7
8
9
10
11
12

*0.46
*0.38
0.11
*0.35
*0.56
*0.52

13
14
15
16
17
18

*0.42
*0.46
*0.51
*0.38
*0.32
*0.44

*دالة عند مستوى داللة أقل من ()0.05

يتضح من الجدول السابق أن معظم عبارات مقياس استخدام وسائل التواصل االجتماعي دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ()0.05
ما عدا عبارة رقم ( ،)9 ، 3لذلك تم حذفهما وأصبح عدد عبارات املقياس ( )16عبارة تراوحت معامالت االرتباط فيها مابين ( )0.62 -0.32وهذا يشير إلى
صدق محتوى املقياس.
ثانيا :ثبات مقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي (خليوي )2017 ،في الدراسة الحالية:
تم حساب ثبات مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي بطريقة (ألفا كرونباخ) ،والتي بلغت (،)0.857وهذا يعني أن املقياس يتمتع
بدرجة ثبات مرتفعة تسمح للباحثتين باستخدامه.
 .2مقياس األمن النفس ي:
بعد االطالع على األدب التربوي املتعلق باألمن النفس ي (رضوان1994 ،؛ طه ،قنديل ،عبد القادر ،وكامل1993 ،؛ الحفني ،)1994 ،وبعض
مقاييس األمن النفس ي كمقياس (الدليم وآخرون1993 ،؛ شقير ،)2005 ،قامت الباحثتان بإعداد مقياس لألمن النفس ي تكون عبارته قصيرة ومناسبة
لبيئة الدراسة ،ويناسب فئة الطالب ،ولقد راعتا في تصميم مقياس األمن النفس ي أن يتضمن عبارات تقيس الشعور بالراحة واالطمئنان النفس ي،
والثقة بالنفس ،وتقبل الذات واآلخرين ،وذلك بناء على ما يتضمنه األمن النفس ي كما ورد في األدب النفس ي والدراسات واملقاييس التي اهتمت بموضوع
ً
ً
ً
األمن النفس ي أو الطمأنينة النفسية ،هذا وتكون املقياس في صورته األولية من ( )29عبارة ،متدرجة على مقياس ليكرت الثالثي (دائما ،أحيانا ،أبدا)،
كان منها ( )6عبارات سالبة ،وبعد خضوع املقياس إلى معايير الصدق والثبات بعد تطبيقه على العينة االستطالعية وصل عدد العبارات الى ( )16عبارة،
ويقوم املفحوص بالتعبير من خالل العبارات عن شعوره باختياره ألحد الخيارات فيما لو كانت تنطبق عليه العبارة دائما (ثالث درجات) ،أو ما إذا كانت
ً
تنطبق عليه العبارة أحيانا (درجتين) ،أو إذا كانت ال تنطبق عليه العبارة أبدا وال تعبر عن مشاعره مطلقا (درجة واحدة) وذلك في حالة اإلجابة على
ً
مفردات املقياس املوجبة وعددها ( )11عبارة ( ،)16 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1في حين أخذت العبارات السالبة في االستبانة تصحيحا
ً
عكسيا وعددها ( )5عبارات(.)13 ،11 ،8 ،3 ،2
أوال :صدق مقياس األمن النفس ي:
ً
صدق املحكمين :تم عرض املقياس في صورته األولية على ( )12محكما ،من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وجامعة طيبة
باملدينة املنورة ،وكان معظمهم من املتخصصين في مجال علم النفس كالصحة النفسية ،والقياس النفس ي ،واإلرشاد النفس ي ،ولقد اتفق بعضهم على
حذف عبارة من املقياس ،باإلضافة إلى تعديل صياغة عدد قليل من العبارات ،وبعد إجراء تعديالت املحكمين ،وصلت نسبة الصدق ملفردات االستبانة
إلى(.)%90
صدق االتساق الداخلي :تم حساب االتساق الداخلي للمقياس وذلك عن طريق ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للمقياس ،ويوضح جدول ( )3النتيجة.
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جدول ( :)3قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية ملقياس األمن النفس ي (ن=)50
معامل االرتباط

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
-

رقم العبارة

0.20
0.17
0.12
0.15
*0.45
*0.31
0.19
-

معامل االرتباط
*0.52
*0.93
*0.51
*0.37
*0.35
0.23
0.13
-

8
9
10
11
12
13
14
-

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

15
16
17
18
19
20
21
-

0.25
*0.37
0.16
0.28
0.28
*0.44
*0.42
-

22
23
24
25
26
27
28
29

*0.37
*0.41
*0.47
*0.49
*0.55
*0.45
0.15
0.009

*دالة عند مستوى داللة أقل من ()0.05

يتضح من الجدول السابق أن معظم عبارات مقياس األمن النفس ي دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ( )0.05ما عدا عبارة رقم (2 ،1
 )29، 28 ، 19، 18، 17، 15، 14، 13 ، 7، 4 ،3 ،لذلك تم حذفها ،وأصبح عدد عبارات املقياس ( )16عبارة تراوحت معامالت االرتباطات فيها مابين
( )0.93 -0.31وهذا يشير إلى صدق محتوى املقياس.
ثانيا :ثبات مقياس األمن النفس ي:
تم حساب معامل الثبات (ألفاكرونباخ) لفقرات مقياس األمن النفس ي ،والتي بلغت ()0.823وهذا يعني أن املقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة تسمح
للباحثتين باستخدامه.
 .3مقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي :
بعد االطالع على األدب التربوي املتعلق بالجرائم السيبرانية أو اإللكترونية ،واألمن السيبراني النفس ي (آيكن2017 ،؛ هيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات ،)2017 ،وعلى دراسات ومقاييس وردت في دراسات تناولت موضوع الجرائم املعلوماتية (العنزي2010 ،؛ قيس ي2010 ،؛ آل سعود،)2018 ،
وجدت الباحثتان أنه ال يوجد مقياس في املكتبة العربية يقيس الجرائم السيبرانية التي قد يتورط فيها الطالب عبر شبكات وسائل التواصل االجتماعي
على حد علمهما ،و لذلك قامت الباحثتين بتصميم مقياس يحقق هدف الدراسة الحالية ،ولقد تم مراعاة أن يتضمن املقياس في عباراته فقرات تقيس
مدى تعرض الطالب الختراق الخصوصية ،وتدمير برامج الجهاز اإللكتروني ،وتعرضهم إلى اإلساءة واالستغالل العاطفي واإلباحية ،إضافة إلى االبتزاز
ً
ً
املادي ،والتنمر اإللكتروني ،وتكون املقياس في صورته األولية من ( )20عبارة موجبة لها خيارات متدرجة على مقياس ليكرت الثالثي (دائما ،أحيانا،
ً
أبدا) ،يقوم املفحوص باالستجابة على عبارات املقياس باختياره أحد الخيارات فيما لو كانت تنطبق عليه العبارة دائما (ثالث درجات) ،أو إذا كانت
ً
ً
تنطبق عليه العبارة أحيانا (درجتين) ،و في حالة ما لم تنطبق عليه العبارة أبدا (درجة واحدة) وبعد إجراءات الصدق والثبات وصل عدد عبارات املقياس
في صورته النهائية إلى ( )15عبارة.
أوال :صدق مقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي :
صدق املحكمين :تم عرض املقياس في صورته األولية على ( )12محكما ،من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وجامعة طيبة
باملدينة املنورة ،ولقد كان أغلبهم من املتخصصين في مجال علم النفس كالصحة النفسية ،والقياس النفس ي ،واإلرشاد النفس ي ،ولقد أشار بعضهم إلى
تعديل صياغة بعض الفقرات ،وبعد إجراء التعديالت ،وصلت نسبة الصدق ملفردات املقياس إلى(.)%95
صدق االتساق الداخلي :تم حساب االتساق الداخلي للمقياس وذلك عن طريق ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للمقياس ،ويوضح جدول ( )4النتيجة.
جدول ( :)4قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية ملقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7

0.16
*0.58
*0.68
*0.44
*0.48
*0.57
0.27

8
9
10
11
12
13
14

*0.46
*0.30
*0.58
*0.55
*0.57
*0.54
*0.57

15
16
17
18
19
20

*0.45
*0.63
*0.49
0.25
0.11
0.23

*دالة عند مستوى داللة أقل من ()0.01
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يتضح من الجدول السابق أن معظم عبارات مقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل االجتماعي دالة إحصائيا
عند مستوى داللة أقل من ( )0.01ما عدا عبارة رقم ( )20 ، 19، 18 ، 7 ،1لذلك تم حذفهما وأصبح عدد عبارات املقياس ( )15عبارة تراوحت معامالت
االرتباط فيها مابين ( )0.68 -0.30وهذا يشير إلى صدق محتوى املقياس.
ثانيا :ثبات مقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي:
تم حساب معامل الثبات (ألفاكرونباخ) لفقرات مقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل االجتماعي ،التي بلغت
( )0.869وهذا يعني أن املقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة تسمح للباحثتين باستخدامه.

األساليب اإلحصائية:
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسب املئوية للبيانات الوصفية ،وقيمة معامل ارتباط بيرسون ملعرفة نوعية العالقة
بين متغيرات الدراسة ،إضافة إلى حساب االنحدار الخطي البسيط بغرض معرفة ما إذا كانت العالقات االرتباطية ذات الداللة اإلحصائية هي عالقات
تنبؤية أم ال.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما و اقع استخدام الطالب بجامعة طيبة ملو اقع التواصل االجتماعي لحساباتهم الخاصة عليها ،واملو اقع التي يستخدمونها ،ومعدل
الساعات اليومي الستخدامها ،وأسباب استخدامها؟
إلجابة هذا السؤال تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي ،حيث تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية ،ولقد أظهرت
النتائج أن معظم الطالب من جامعة طيبة يمتلكون حسابا خاص على مو اقع التواصل االجتماعي ،وذلك بنسبة ( ،)% 95.6في حين كان القليل
منهم ال يمتلكون أي حسابات تخصهم على مواقع التواصل االجتماعي بنسبة ( )% 4.4ويوضح النتيجة (جدول ( )5الشكل البياني .)1
جدول ( :)5املتوسط الحسابية المتالك الطالب بجامعة طيبة حسابا خاص على وسائل التواصل االجتماعي (ن=)252
املتغير
امتالك الطالب حسابا خاص
على مواقع التواصل االجتماعي

املتوسط الحسابي
8.11

االنحراف املعياري
9.59

املجموع الكلي

-

-

الفئة
ً
يمتلكون حسابا
خاص

التكرار
241

النسبة املئوية
%95.6

الرتبة
1

ال يمتلكون
ً
حسابا خاص

11

% 4.4

2

-

252

% 100

-

الشكل البياني ( :)1نسبة امتالك الطالب حسابا خاص بهم على وسائل التواصل االجتماعي

هذه النتيجة قد تكون متوقعة على مجتمع ينتشر فيه استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين الطالب بشكل كبير كاملجتمع السعودي ولقد
جاء ذلك وفق ما صرحت به هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ( ،)2019-2017وكما جاءت لتثبته نتائج الدراسات السابقة التي أجريت على املجتمع
السعودي والتي ظهر فيها انتشار واسع لتردد الطالب على مواقع التواصل االجتماعي واستخدامها كدراسة(خليوي2017 ،؛ آل سعود2018 ،؛ الحلو و
آخرين.)2018 ،
ً
ً
كما أظهرت النتائج أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما من قبل الطالب بجامعة طيبة واألكثر استخداما كان هو تطبيق(سناب
ً
شات) وذلك بنسبة ( ،)% 23.0يليه تطبيق (الواتساب) بنسبة ( )% 21.4في حين كان أقل تلك التطبيقات استخداما هو تطبيق "فيسبوك" وكان ذلك
بنسبة ( )% 1.2وهذا يعني أنه أقل تطبيق أصبح يستهوي الطالب في الوقت الراهن ويوضح (جدول( )6الشكل البياني  )2النتيجة.
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جدول ( :)6املتوسطات الحسابية والرتب والنسب املئوية ملو اقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل الطالب بجامعة طيبة(ن=)252
املتوسط الحسابي

املتغير
مواقع التواصل
االجتماعي
األكثر استخداما
من قبل الطالب بجامعة طيبة

املجموع الكلي

االنحراف املعياري

3.56

1.75

-

-

مواقع التواصل
انست جرام
واتساب
تويتر
األلعاب الجماعية اإللكترونية
سناب شات
يوتيوب
فيسبوك
-

التكرار
34
54
49
13
58
41
3
252

النسبة املئوية
% 13.5
% 21.4
% 19.4
% 5.2
% 23.0
% 16.3
% 1.2
% 100

الرتبة
5
2
3
6
1
4
7
-

الشكل البياني ( :)2وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما لدى الطالب بجامعة طيبة

تتفق هذه النتيجة مع بعض اإلحصائيات وتختلف مع أخرى ،فالنسب اإلحصائية التي صدرت عن وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات للعام
ً
()2017جاءت متوافقة مع التصريح الذي أدلت به اإلحصائية في تصدر تطبيق (سناب شات) في املجتمع السعودي والذي أحتل فيها املرتبة األولى عربيا
ً
والثانية عامليا في انتشار االستخدام ،كما اتفقت هذه النتيجة مع إحصائية وزارة االتصاالت السعودية للعام ( )2017في أن تطبيق (الفيسبوك) هو
األقل استخداما ،بينما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج اإلحصائية في مراتب مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل الطالب،
ً
حيث تصدر اإلحصائية تطبيق (تويتر)إضافة إلى تطبيق (الفيسبوك) كأبرز التطبيقات االجتماعية وأكثرها استخداما في املجتمع السعودي كما جاء
ذلك في آخر إحصائية رسمية لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات لعام ( ، )2017وقد يرجع ذلك االختالف إلى عامل الزمن ،حيث إن بعض التطبيقات
في الوقت الحالي تطورت كثيرا مثل (سناب شات أو واتساب) ،وذلك مقارنة بغيرها من التطبيقات ملا لها من خواص تميزها كخاصية املكاملات املجانية
وسهولة تداول مقاطع الفيديو والبث املباشر وغيره ،كما قد يعود السبب إلى اختالف الفئة العمرية الخاصة بعينة الدراسة الحالية والتي كانت من
ً
الذكور الطالب ،في حين أن اإلحصائية قد اشتملت على الذكور واإلناث من مختلف الفئات العمرية ،واختلفت هذه النتيجة أيضا مع نتائج دراسة ( آل
سعود )2018 ،والتي كانفيها طالب الجامعة من الجنسين أكثر استخداما لتطبيق (تويتر) يليه تطبيق (اليوتيوب) ،وقد يعود هذا االختالف بين النتائج
إلى االختالف في نوع عينة دراسته والتي تضمنت (الذكور واإلناث) ،فقد تختلف اهتماماتهم حول تفضيل بعض التطبيقات عن غيرها.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية والرتب والنسب املئوية ملعدل الساعات اليومي الستخدام الطالب بجامعة طيبة ملو اقع التواصل االجتماعي(ن=)252
املتغير
معدل الساعات
اليومي الستخدام
الطالب
مواقع التواصل
املجموع الكلي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3.93

1.23

-

-

عدد الساعات
ساعة واحدة
ساعتين
ثالث ساعات
أربع ساعات
يزيد عن أربع ساعات
-

التكرار
11
31
41
51
118
252

النسبة املئوية
% 4.4
% 12.3
% 16.3
% 20.2
% 46.8
% 100

الرتبة
5
4
3
2
1
-

وفيما يتعلق باملعدل اليومي الستخدام الطالب ملواقع التواصل االجتماعي أظهرت النتائج أن املعدل اليومي لساعات استخدام طالب جامعة
ً
طيبة ملواقع التواصل االجتماعي يزيد عن أربع ساعات يوميا وكان ذلك بنسبة ( ،)% 46.8في حين أن أقل معدل لالستخدام كان ما يعادل ساعة واحدة
ً
يوميا وكان ذلك بنسبة ( )% 4.4ويوضح (جدول ( )7الشكل البياني  )3النتيجة.
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الشكل البياني ( :)3النسب املئوية ملعدل الساعات اليومي الستخدام الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي

يظهر من هذه النتيجة أن املعدل اليومي الذي يمضيه الطالب في متابعة وسائل التواصل االجتماعي هو معدل ضخم إلى حد كبير ،وفي
الواقع تشير هذه النتيجة إلى أن الطالب يمضون وقتا طويال يوميا في متابعة وسائل التواصل االجتماعي يمتد إلى ما يزيد عن األربع ساعات ،ولقد
أشارت نتائج دراسة( الحلو و آخرين )2018 ،إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين معدل استخدام الطالب اليومي ملواقع التواصل االجتماعي وبين
الوصول إلى مرحلة اإلدمان على استخدامها ،وهذا في الواقع قد يدل على خطورة وضع الكثير من الطالب اليوم فيما لو دخل دائرة إدمان هذه الشبكات
االجتماعية وأصبحت تسيطر على تفكيره وتسلبه املشاعر النفسية السوية ،وأكد على ذلك العديد من الدراسات في هذا املجال مثل دراسة (آل سعود،
2018؛ خليوي2017 ،؛ البهنساوي،)2016 ،وجاءت نتيجة الدراسة حول تضخيم الطالب ملعدل الساعات اليومي في استخدام مواقع التواصل
االجتماعي متفقة مع نتيجة دراسة( آل سعود )2018 ،والتي أجراها على الطالب الجامعي بمدينة الرياض فكانت أعلى نسبة من الطالب تستخدم مواقع
التواصل االجتماعي يوميا لفترة زمنية تزيد عن ستة ساعات بنسبة ( )%53.2من أفراد عينة الدراسة.
وفيما يتعلق باألسباب التي كانت وراء استخدام الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي ،أظهرت النتائج أن أكثر األسباب التي كانت وراء استخدام هؤالء
الطالب ملواقع التواصل االجتماعي هو (التسلية) بنسبة ( ،)% 45.2في حين أن (االطمئنان النفس ي) كان أقل هذه األسباب بنسبة (1.2
)%ويوضح(جدول ( )8الشكل  )4النتيجة.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية والرتب والنسب املئوية ألسباب ستخدام الطالب بجامعة طيبة مو اقع التواصل االجتماعي(ن=)252
املتغير
أكثر األسباب
شيوعا وراء
استخدام الطالب
ملواقع التواصل

املجموع الكلي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3.50

1.79

-

-

الفئة
التعبير عن الرأي
التسلية
اللعب
أسباب علمية
تواصل مع األصحاب
متابعة األخبار
اطمئنان نفس ي
-

التكرار
16
114
6
10
58
45
3
252

النسبة املئوية
% 6.3
% 45.2
% 2.4
% 4.0
% 23.0
% 17.9
% 1.2
% 100

الرتبة
4
1
6
5
2
3
7
-

الشكل البياني( :)4النسب املئوية ألسباب استخدام الطالب بجامعة طيبة ملو اقع التواصل االجتماعي

اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة ( آل سعود)2018،حيث كان في دراسته سبب (متابعة األخبار السياسية) على رأس قائمة
األسباب الكامنة وراء تردد الطالب على وسائل التواصل االجتماعي ،إال إن نتيجة الدراسة الحالية اتفقت مع نتيجة دراسة ( الطهراوي )2014 ،في أن
(االطمئنان النفس ي) كان أقل سبب يكمن وراء متابعة الطالب ملواقع التواصل االجتماعي فكانت الحاجة إلى إشباع األمن النفس ي آخر األسباب  ،بينما
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اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) (Valkenburge et al, 2006والتي جاء فيها أن من أبرز االنعكاسات اإليجابية ملتابعة الطالب لوسائل التواصل
االجتماعي كان الشعور بالراحة النفسية ،واالحترام االجتماعي للذات ،و في الحقيقة يستدعي هذا االختالف بين النتائج املزيد من الدراسات للوقوف على
األسباب الفعلية التي قد تؤدي بشكل أو بآخر إلى إدمان الطالب على متابعة مواقع التواصل االجتماعي لساعات طويلة وبشكل يومي.
السؤال الثاني :ما طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة على استخدام مو اقع التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي لديهم؟
ملعرفة طبيعة العالقة بين إدمان طالب جامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين أمنهم النفس ي ،تم حساب معامل
االرتباط بيرسون لتوضيح داللة العالقة بين املتغيرين ،وكانت نتيجة قيمة معامل االرتباط ر=  0.295-وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة ()0.01
(جدول  ،)9ويتضح من خالل هذه النتيجة وجود عالقة ارتباطيه عكسية-سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بين إفراط الطالب
في استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين أمنهم النفس ي ،فكلما زاد استخدام الطالب لها كلما انخفض األمن النفس ي عندهم والعكس صحيح.
وملعرفة مدى إمكانية التنبؤ بانخفاض األمن النفس ي لدى الطالب من طالب جامعة طيبة في ضوء إدمان استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي تم
استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط وجاءت النتائج كما هو في جدول (.)9
جدول ( )9حساب معامل ارتباط بيرسون واالنحدار الخطي البسيط لتفسيرالعالقة ما بين إدمان الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي وانخفاض أمنهم
النفس ي(ن=)252
املتغير
الثابت
إدمان استخدام مواقع
التواصل االجتماعي

معامل االرتباط
*0.295-

التباين املفسر

معامل االنحدار

الخطأ املعياري

املعامالت املعيارية

0.087

68.630
0.230-

1.416
0.047

0.259-

قيمة
ف
*23.760

قيمة
ت
*48.466
*4.874-

مستوى
الداللة
*0.000
*0.000

* دالة عند مستوى داللة أقل من 0.01

يتضح من جدول ( )9أن قيمة ²ر =  0.087أي أن إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي يسهم بما نسبته ( )% 9في تفسير
ً
تباين األمن النفس ي ،وعلى الرغم من أن هذه القيمة تعتبر قيمة قليلة إال إنها دالة إحصائيا ،حيث كانت قيمة ف= 23.760وهي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة أقل من( ،)0.01وهذا يدل على معنوية االنحدار والتأكيد على وجود عالقة ذات معنى بين إدمان استخدام الطالب ملواقع
التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي لديهم.
وتؤكد قيمة بيتا السالبة ( )0.230-أن هذه العالقة عكسية بمعنى أن زيادة إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي يتنبأ
بنقص أمنهم النفس ي ،وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة ارتباطيه معنوية بين إدمان طالب جامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي
وبين انخفاض أمنهم النفس ي ،وأنه يمكن التنبؤ بانخفاض األمن النفس ي لدى الطالب في ضوء إدمانهم الستخدام مواقع التواصل االجتماعي .
وفي ضوء هذه النتيجة نجد أن العديد من الدراسات السابقة اتفقت على أنه كلما زادت فترة متابعة مواقع التواصل االجتماعي كلما ضعف األمن
واالستقرار والتوافق النفس ي (البهنساوي2016 ،؛  ،) Tweng et al, 2018كما أن بعض الدراسات أشارت إلى أنه يبدأ على إثر اإلدمان ملواقع التواصل
االجتماعي بعض اإلضرابات النفسية بالظهور جراء انخفاض املستوى الداعم من األمن واالستقرار النفس ي وقد تظهر بعض االضطرابات كالقلق
واالكتئاب وغيرها (الشناوي وعباس2016 ،؛  Ohannessiau, 2018؛ الحلو و آخرين2018 ،؛ خليوي،)2017 ،إن مثل هذه النتائج من شأنها أن تلفت
انتباه الوالدين واملربين تجاه العواقب السلبية التي تنجم عن كثرة استخدام أبنائهم ملواقع التواصل االجتماعي وانشغالهم بها ،وعلى الرغم من كونهم في
مرحلة الدراسة إال أنهم الزالوا بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد من قبل األسرة واملتخصصين في ميدان التربية والتعليم.
السؤال الثالث :ما طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة على استخدام مو اقع التواصل االجتماعي وبين تعرضهم للتورط في الجرائم
السيبرانية عبر تلك املو اقع؟
للتعرف على طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وتعرضهم للجرائم السيبرانية عبر تلك
املواقع تم حساب معامل االرتباط بيرسون ،أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط ر=  0.348عند مستوى داللة أقل من (( )0.01جدول  ،)10وهذا
يشير إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة طردية دالة إحصائيا بين إدمان الطالب بجامعة طيبة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وتعرضهم للجرائم
السيبرانية عبر تلك املواقع ،بمعنى أنه كلما زاد إدمان الطالب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي كلما زاد تعرضهم للتورط في الجرائم السيبرانية.
وملعرفة مدى إمكانية التنبؤ بتعرض هؤالء الطالب للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي في ضوء إدمان استخدامهم لها تم
حساب معامل ارتباط بيرسون باإلضافة إلى تحليل االنحدار الخطي البسيط ،وجاءت النتائج كما هو في جدول (.)10
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جدول ( :)10حساب معامل ارتباط بيرسون واالنحدارالخطي البسيط لتفسيرالعالقة بين إدمان الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي وتعرضهم للتورط في
الجرائم السيبرانية عبرمو اقع التواصل االجتماعي(ن=)252
املتغير

معامل االرتباط

الثابت
إدمان مواقع التواصل
االجتماعي

*0.348

التباين
املفسر
0.121

معامل االنحدار
19.985
0.456

الخطأ
املعياري
1.645
0.078

املعامالت
املعيارية
0.348

قيمة ف

قيمة ت

*34.462

*12.151
*5.870

مستوى
الداللة
0.000
0.000

*دالة عند مستوى داللة أقل من 0.01

بينت النتائج في جدول ()10أن قيمة ر 0.121= 2مما يدل على أن إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي يسهم بما
نسبته % 12.1في تفسير تباين التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية ،وهي نسبة قليلة ولكنها ذات داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة ف= 34.462
دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ( ،)0.01وهذا يدل على معنوية االنحدار ويشير إلى وجود عالقة ذات معنى بين إدمان استخدام الطالب ملواقع
التواصل االجتماعي وتعرضهم للتورط في الجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع.
و هذه النتيجة في الحقيقة تؤكد على معنوية العالقة التي بين استخدام الطالب بجامعة طيبة ملواقع التواصل االجتماعي وبين تعرضهم للتورط في
الجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع ،حيث أنه يمكن التنبؤ بتعرض الطالب للجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي في ضوء إدمانهم على
استخدام تلك املواقع.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( (Best et al., 2014والتي أشارت إلى أن تكنولوجيا االتصال في العالقات بين األشخاص عبر شبكة
املعلومات ارتبطت ارتباطا ذو داللة إحصائية بتعرض املراهقين للجرائم السيبرانية.
وتشير هذه النتيجة إلى أن مخاطر إدمان مواقع التواصل االجتماعية ال تتوقف عند تهديد األمن النفس ي للطالب وحسب ،بل انها مخاطر قد تهدد أمن
الطالب السيبراني وتعرضهم للوقوع ضحية لتلك الجرائم كالتنمر اإللكتروني واالبتزاز املادي والتهديد والتشهير واإلغواء وغيره ،األمر الذي قد يجعل
حياة الطالب في خطر أمني ونفس ي واجتماعي.
السؤال الرابع :ما طبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة طيبة للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مو اقع التواصل االجتماعي وبين األمن
النفس ي لديهم؟
للتعرف على طبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة طيبة للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين أمنهم
النفس ي ،تم حساب معامل االرتباط بيرسون لتوضيح داللة العالقة بين املتغيرين ،وكانت نتيجة قيمة معامل االرتباط ر=  0.142-عند مستوى داللة
أقل من(( )0.02جدول  ،)11ويتضح من خالل هذه النتيجة وجود عالقة ارتباطيه عكسية-سالبة وذات داللة احصائية بين تعرض الطالب للتورط في
الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي لديهم ،فكلما زاد تعرض الطالب للجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل
االجتماعي كلما انخفض أمنهم النفس ي والعكس صحيح.
وملعرفة مدى إمكانية التنبؤ باألمن النفس ي لدى الطالب من جامعة طيبة في ضوء تعرضهم للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي
 ،تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط ،وجاءت النتائج كما هو في جدول ( .)11
جدول ( :)11حساب معامل االرتباط بيرسون واالنحدار الخطي البسيط لتفسير العالقة بين تعرض الطالب للتورط في الجرائم السيبرانية عبرمو اقع
التواصل االجتماعي وبين أمنهم النفس ي(ن=)252
املتغير
الثابت
التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبر
مواقع التواصل االجتماعي

معامل
االرتباط
*0.142-

التباين
املفسر
0.020

معامل
االنحدار
64.868
0.145-

الخطأ
املعياري
1.357
0.064

املعامالت
املعيارية
0.142-

قيمة ت
قيمة ف
*5.149

***47.811
**2.269-

مستوى
الداللة
0.000
0.02

***دالة عند مستوى داللة أقل من ** ،0.01دالة عند مستوى داللة أقل من * ،0.02دالة عند مستوى الداللة أقل من 0.05

يتضح من جدول ( )11أن قيمة ر 0.020 = 2وهذا يعني أن تعرض الطالب للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي
يسهم بما نسبته  %2في تفسير تباين األمن النفس ي ،وبالرغم من أن هذه نسبة بسيطة إال أن قيمة ف=()5.149هي قيمة ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة أقل من ( ،)0.05وهذا يدل على معنوية االنحدار ويؤكد على وجود عالقة معنوية بين تعرض الطالب للتورط في الجرائم السيبرانية عبر
مواقع التواصل االجتماعي وبين أمنهم النفس ي ،كما وقد أكدت قيمة بيتا السالبة ( )0.142-على أن هذه العالقة هي عالقة عكسية بمعنى أن زيادة
تعرض الطالب للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي يتنبأ بنقص أو ضعف أمنهم النفس ي.
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ولقد اتفقت إجابة هذا السؤال مع الدراسات السابقة التي تناولت أثر التنمر اإللكتروني الذي يعتبر أحد أشكال الجرائم السيبرانية التي
تمارس ضد املراهقين والطالب ،حيث كان من نتائج دراسة الحلو وآخرين ( )2018أن الطالب الجامعي في مختلف البلدان العربية كالسعودية واألردن
ولبنان وفلسطين قد تعرضوا إلى الكثير من الجرائم السيبرانية كالتشهير والخداع والكذب والشتيمة وذلك من قبل الزمالء وغيرهم عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،األمر الذي سبب لهم الكثير من مشاعر الغبن واإلحباط .إضافة إلى ذلك جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة هيونج وشو Huang
)& Chou, 2010والتي اتضح من خاللها أن املراهقين من طالب املراحل املتوسطة والثانوية بمدينة تايوان ظهر لديهم نقص في مستويات اطمئنانهم
النفس ي إضافة إلى إلحاق الضرر بهم من الناحية النفسية واالجتماعية بشكل عام جراء ممارسة التنمر اإللكتروني عليهم من قبل أصدقائهم عبر مواقع
التواصل االجتماعي .واتفقت نتيجة السؤال الرابع أيضا مع دراسة بسيت وزمالئه ) (Best and others, 2014والتي كانت قد بينت وجود آثارا سلبية
على نفسية املراهقين والطالب إثر استخدامهم للتكنولوجيا التي تتضمن تواصل مباشر . Online technology
في الواقع لقد أعطت هذه النتيجة مؤشرا أكيدا حول التأثير السلبي ملا يتعرض له الطالب من جرائم سيبرانية عبر مواقع التواصل االجتماعي
 ،وإن هذا بدوره يشير الى مدى الخوف من وقوع الطالب في دائرة إدمان تلك املواقع وإمضاء الساعات الطويلة في استخدامها دون اكتراث ألي مخاطر
محتملة قد توقعهم في نهاية املطاف في مشاكل نفسية تنخفض معها مشاعر تقع ضمن االحتياجات النفسية ألي فرد ومنها الشعور باألمن النفس ي الذي
يعتبر حاجة نفسية أساسية ال يمكن التفريط فيها ملا لذلك من أضرار قد توقع الفرد في اضطرابات نفسية ال حصر لها.

التوصيات:
إن نتائج هذه الدراسة مدلول أصيل بين الدراسات السابقة والذي ينبئ بأن إسراف الطالب في استخدام مواقع التواصل االجتماعي وإدمانهم
عليها من شأنه أن يهدد أمنهم النفس ي والسيبراني على حد سواء ،بل وأن ذلك التهديد (بين األمن النفس ي والتعرض للتورط في الجرائم السيبرانية) جاء
متبادل ،ومن هنا توص ي الباحثتان بضرورة تفعيل حس املراقبة التربوية من قبل األسرة خاصة ،هذا باإلضافة إلى املراقبة الذاتية من قبل الطالب
أنفسهم ،والتوعية باملخاطر املترتبة على املبالغة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ،وذلك على الصعيد النفس ي واألمني ،وألن طالب األمة هم عماد
املستقبل فالبد أن تكون العناية بهم واالهتمام ألمرهم من أولويات البحث العلمي.
وتوص ي الباحثتان أيضا بإجراء العديد من الدراسات التي تتناول موضوع أسباب وإضرار إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل
االجتماعي ،وضرورة إعطاء فئة املراهقين من الطالب االهتمام في هذا املجاالت البحثية ،ومراعاة الفروق بين الجنسين في مثل هذه القضايا التي
أصبحت تهدد األبناء في املجتمعات املختلفة خاصة وإن العالم أصبح يعيش حالة من االنفجار املعرفي والتكنولوجي بشكل سريع وخطير بغرض الوقوف
على أسبابها ومحاولة التقليل من مخاطر انتشارها وتفشيها في املجتمعات حتى تنهض بأبناء الوطن نحو األفضل.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،أبو الفتوح جاد؛ و زايد ،أحمد محمد أحمد ) 2016( ،أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية على اإلنجاز األكاديمي،
والتثاقف ،واالتجاه نحو األجانب لدى طالب كلية التربية بجامعة حائل ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس . 128 -79 ،( ASEP ) 80,
 .2أشرف ،حسن )2009( ،أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية باإلنترنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعي ة واالتصالية لألسرة
املصرية والقطرية ،ورقة مقدمة الى املؤتمر العلمي بعنوان األسرة واإلعالم وتحديات العصر بكلية اإلعالم جامعة القاهرة ،القاهرة ،جمهورية
مصر العربية.
 .3آيكن ،ماري .)2017( ،كيف يغير اإلنترنت سلوك البشر؟ ،ترجمة :مصطفى ناصر ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان.
 .4البداينة ،ذياب موس ى )2014( ،الجرائم اإللكترونية املفهوم واألسباب ،ورقة مقدمة إلى امللتقى العلمي :الجرائم املستحدثة في ظل املتغيرات
والتحوالت اإلقليمية والدولية ،كلية العلوم االستراتيجية بجامعة نايف للعلوم األمنية بالتعاون مع املديرية العامة للدرك باململكة األردنية
الهاشمية ،عمان ،األردن.
 .5البهنساوي ،أحمد كمال عبد الوهاب )2016 ( ،اتجاهات املراهقين نحو شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بتوافقهم األسري و االجتماعي ،ورقة
مقدمة إلى مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي في اإلسالم بالجامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية.
 .6بوقري ،مي كامل ) 2010( ،إساءة املعاملة البدنية واإلهمال الوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئاب لدى عينة من تلميذات املرحلة االبتدائية
( )12-11بمدينة مكة املكرمة (رسالة ماجستير غير منشورة)،كلية التربية ،جامعة ام القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .7الحربي ،وفاء عويضة عواض )2016( ،درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم املواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة ،5 ،العدد (.499 -462 ،)4
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 .8حسين ،هالة حجاجي عبد الرحمن )2016( ،التنشئة األسرية للمراهقين في ضوء تأثير مواقع التواصل االجتماعي ،دراسات عربية في التربية وعلم
النفس. 538-75,517 ،
 .9الحلو ،كلير؛ جريج ،طوني؛ قرقماز ،جوزف؛ يوسف ،إليان ) 2018( ،مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على الحالة النفسية للطالب الجامعي
(دراسة مقارنة متعددة الدول)،املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية. 268 -235 ،)2( ،3 ،
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Abstract:

This study aimed at showing the relationship between the addictive use of social media,
psychological security, and getting involved in cybercrime. A total of (252) youth from Taibah University
completed scales developed for this study (Psychological security scale, getting involved in cyber crime
through social media scale), and the uses of social media sites scale (Kelewy, 2017). The study results proved
that the most of youth had their own account on social media (95.6%), “Snapchat” application was the most
used (23.0%), most of sample were used social media sites at a rate of more than four hours a day, and the
main reason of this use was just entertainment. The study found a significant negative correlation between the
addictive use of social media sites and psychological security. Also, the results showed a significant positive
correlation between the addictive use of social media sites and getting involved in cyber crime. The results
have also been shown a significant negative correlation between psychological securityand involvement in
cyber crime through social media sites.
Keywords: Addiction; social media; psychological security; cyber crime.
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امللخص:

ّ
ّ
معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة ،وردود أفعالهم حول
هدفت هذه الدراسة إلى قياس ِاتجاهات ِ
انتقال املتفوقين من فصولهم العادية إلى مدارس املوهبة ُت َ
عزى إلى متغير الجنس ،ومتغير سنوات الخبرة ،ومتغير القسم العلمي في دولة الكويت .تكونت
عينة الدراسة من (ً )477
معلما ومعلمة من املرحلة املتوسطة ،اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة .كما اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي؛
ملالئمته مع طبيعة البحث؛ حيث طور الباحثان استبانة تقيس اتجاهات املعلمين نحو رعاية املوهوبين ،واشتملت على ثالثة أبعاد أو مجاالت؛ هي:
التجميع ،الخدمات الخاصة ،والقيمة االجتماعية .باإلضافة إلى ذلك ،طور الباحثان استبانة أخرى على طريقة التفضيل السيمانتي أو الداللي؛ لفهم
ّ
وردة فعل املعلمين واملعلمات حول انتقال
مواقف املعلمين من انتقال طالبهم املتفوقين من فصولهم إلى مدارس املوهبة .وأظهرت النتائج أن ِاتجاهات ِ
ّ
املتعلقة في انتقال املعلمين واملعلمات أنفسهم عالية.
الطالب املوهوبين من مدارس عادية إلى مدارس املوهبة كانت محايدة في املجمل ،بينما كانت النتائج ِ
ً
إحصائيا ُت َ
ًّ
عزى ملتغير سنوات الخبرة لصالح املعلمين ذوي سنوات الخبرة تفوق  20سنة .وأظهرت النتائج أيضا عن
كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة
ُ
َ
ًّ
إحصائيا في مجال الخدمات الخاصة ،ومجال انتقال املوهوبين إلى مدارس املوهبة تعزى ملتغير القسم العلمي .أما متغير الجنس
وجود فروقات دالة
فليس له تأثير في جميع املجاالت باستثناء مجال انتقال املعلمين أنفسهم إلى مدارس املوهبة؛ وذلك لصالح الذكور .وانتهت الدراسة بعد مناقشة النتائج
إلى اقتراح بعض التوصيات ،وطرح بعض األفكار البحثية في هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :اتجاهات؛ الطلبة املوهوبون؛ مدارس املوهبة؛ التجميع؛ الخدمات الخاصة؛ القيمة االجتماعية.

ّ
املقدمة:
ِّ
تستمر نتائج الدراسات في دعم برامج رعاية الطلبة املوهوبين كجزء هام من الهيكل التعليمي ) ،(Reis & Renzulli, 2010لذلك اهتم
الباحثون في مجال رعاية املوهوبين بتقديم إرشادات للمعلمين حول طبيعة واحتياجات الطلبة املوهوبين في الفصل الدراس ي ،وأحد النماذج التي تم
االستشهاد بها على نطاق واسع ونسخها وتكييفها في رعاية الطلبة املوهوبين هو مفهوم رينزولي ( )1978ذو الثالثة مجاالت للموهبة.
ّ
يعرف رينزولي املوهبة باعتبارها تقاطع (تفاعل) القدرة واإلبداع وااللتزام باملهام فوق املتوسط (الدافعية)؛ حيث إن الطلبة املوهوبين لديهم
القدرة على تطوير هذه السمات ،واستخدامها في ّ
أي مجال .كما يعرف ( رينزولي )2005 ،اإلبداع على أنه موجز لألفكار األصلية ،أو منتجات ذات قيمة
في مجال معين.
وبعدها قام رينزولي ) (Renzulli, 2005بتحديث وتوضيح نموذجه؛ حيث إن نموذج رينزولي له تأثير على نماذج أخرى ملفهوم املوهبة التي
ّ
تؤكد على القدرة واإلبداع أو االلتزام باملهمة كعناصر أساسية في املوهبة .إال أن هناك اختالفات واضحة بين األنظمة التعليمية في مختلف دول العالم
ِ
ّ
َ
يفضل التجميع والفصل في مدارس
من ناحية أشكال وأسلوب رعاية املوهوبين؛ فمنها من يدعم التعليم الشامل  ،Inclusive Educationومنها من ِ
ً
خاصة  ،Segregated Schoolsومنها َمن ُي ّ
قدم فصوال خاصة  Separated classesفي املدارس العادية ،ومنها َمن يرى أن ال جدوى من رعاية املوهوبين.
ِ

ِّ
اجتاهات وتفضيل معلمي املرحلة املتوسطة حنو رعاية الطلبة املوهوبني....

حامد السهو & زينب عباس

ُي ّ
عد الدمج والعزل (الفصل) من األشكال األساسية في رعاية الطلبة املوهوبين في املدارس؛ حيث يستند الفصل إلى االعتقاد بأن الطالب
ً
ً
ّ
خاص مع أقرانه من الطلبة املوهوبين .أما عند اتباع
املوهوب يختلف اختالفا ملحوظا عن أقرانه بطريقة معينة؛ بحيث يجب وضعه في مدرسة أو فصل
نظام الدمج ،فإن الطالب املوهوب يبقى في مدرسته األصلية ،ويقوم املعلمون بتوفير مناهج خاصة تتناسب مع قدرات املوهوبين؛ حيث يتلقى الطالب
املوهوب تعليمه مع أقرانه في الفصل ).)Kočvarová, Machů, &. Bártlová. ,2018
ً
كال الخيارين؛ الدمج أو الفصل للطلبة املوهوبين ،يمتازان بمميزات وكذلك لهما عيوب؛ بناء على البلد أو الثقافة .ويعتمد اختيار املكان
التعليمي لرعاية الطلبة املوهوبين على مجموعة متنوعة من العوامل؛ مثل النظام التعليمي املت َبع ،ومدى قدرة املعلم على تكييف املناهج الدراسية ،ونوع
تدريب املعلمين ،ومدى توافر ووجود الخدمات التعليمية املساندة ،ووجود مركز ُم ّ
تخصص لإلرشاد التربوي النفس ي للطلبة املوهوبين.
ِ
ومع هذا َ
جادل بورلند ( )Borland, 2005بأن رعاية الطلبة املوهوبين ستكون أفضل إذا تخلت املدارس عن تسمية املوهبة داخل املدارس.
وادعى أن محاولة تسمية ش يء غير واضح في تعريفه قد يؤدي إلى تعليم غير فع ال للطلبة املوهوبين ،وكذلك قد يؤدي إلى سوء استخدام الخدمات
َ
ً
التعليمية .بدال من ذلك ،طالب بورلند باتباع التعليم الفردي لجميع الطالب ،واستخدام نموذج التمايز لرعاية الطلبة املوهوبين.
وكسائر دول العالم؛ اتخذت دولة الكويت رؤية خاصة بها في أسلوب رعاية املوهوبين ،والتي تأسست على مبدأ الفصل والتجميع في مدارس
ً
خاصة باملوهبة .ففي السنوات الثالث األخيرة ،لعبت إدارة مدارس املوهبة ً
ملحوظا في الوسط التربوي في الكشف عن املوهوبين ،و ُّ
التعرف على
دورا
قدراتهم ،ونقلهم إلى مدارس املوهبة.
أوال :رعاية املوهوبين في دولة الكويت
إن الهدف من إنشاء "مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع" هو رعاية املتميزين واملوهوبين واملبدعين من طلبة الكويت؛ وذلك عن طريق
توفير البيئة املناسبة لتنمية مواهبهم وإبداعاتهم ،وليتيح الفرصة لهم لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة .هناك عدة أهداف ملركز صباح األحمد
للموهبة واإلبداع ،منها:
 رعاية الطلبة املوهوبين الكويتيين.
 تعزيز ونشر مفهوم اإلبداع.
 الكشف عن املبدعين واحتضان إبداعاتهم.
 تطوير الخبرات واملهارات الخاصة باملوهوبين واملبدعين.
 استثمار اإلبداعات الوطنية (مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع .)2019
تعتبر أكاديمية املوهبة املشتركة ً
جزءا من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع؛ فهي تعتبر إحدى البرامج األكاديمية املتوفرة لرعاية الطلبة
املتخص َ
ّ
صة في رعاية الطلبة
املوهوبين في دولة الكويت ،وذلك بالتعاون مع وزارة التربية .فأبرز ما يميز هذه األكاديمية أنها املؤسسة التعليمية الوحيدة
ِ
ّ
وتوفر البيئة التعليمية املالئمة ّ
لتبني قدراتهم واهتماماتهم وميولهم .ويشرف على تنفيذ البرنامج تربويون ومستشارون
املوهوبين في دولة الكويتِ ،
ِ
َ
ّ
املستخدمة في األكاديمية فإنها تتضمن مناهج وزارة التربية واملناهج اإلثرائية في مادتي
متخصصون في مجال املوهبة .وبالنسبة للمناهج املدرسية
ِ
الرياضيات والعلوم ،باإلضافة إلى تقديم أنشطة وتطبيقات خالل العام الدراس ي.
أما ما يخص كوادر العمل من معلمين وإداريين؛ فيتم اختيارهم بعناية ،وذلك بعد إجراء املقابلة الشخصية واملقاييس الشخصية ،وبعدها
ّ
يتم تدريبهم ِمن ِق َبل خبراء من مراكز عاملية مهتمة في مجال تعليم املوهوبين واملبدعين .وأما بالنسبة للمتعلمين فيتم اختيارهم بعد مخاطبة وزارة التربية
لترشيح الطلبة املوهوبين من الصف الخامس (املرحلة االبتدائية) ،وبعدها يتم تطبيق عدد من االختبارات واملقاييس في مجال الذكاء واإلبداع والقدرات
املدرسية والسمات السلوكية .يتم قبول الطلبة للبرنامج وفق املعايير التالية:
 التحصيل الدراس يُ :ويقاس بداللة معدل الفصل الدراس ي األول في الصف الخامس االبتدائي ،وخاصة مواد الرياضيات والعلوم واللغة
العربية.
َ ُ ّ
ُ
 السمات والخصائص السلوكية للموهوبين واملبدعين :وتقاس باستخدام معيار تقدير الخصائص السلوكية ِمن ِقبل املعلم.
ّ
ّ
والكمي.
اللفظي
 االستعداد األكاديميُ :ويقاس من خالل األداء في اختبارات االستعداد األكاديمي للتفكير
ِ
ُ
ّ
يقررها
 القدرة العقلية العامة :وتقاس باستخدام اختبارات الذكاء الجمعية والفردية التي يمكن تطبيقها في بعض الحاالت الخاصة التي ِ
مستشار إدارة االختبارات واإلرشاد (مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع.)2019 ،
تسعى األكاديمية إلى تقديم املقررات الدراسية ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات واألنشطة اإلثرائية بهدف تنمية الذكاء واإلبداع ،وتقدير
الذات ،وزيادة الدافعية للتعلم .فيهدف البرنامج إلى اكتشاف وتطوير وتأهيل الطلبة املوهوبين ،ومن أهم أهدافها ما يلي:


الكشف عن الطلبة املوهوبين.
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تطوير برامج إثرائية.



تطوير برامج تربوية وإرشادية مساندة.
التعاون بين مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ووزارة التربية والهيئات اإلدارية والتعليمية في املدارس وأولياء أمور الطلبة املوهوبين.



تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة املوهوبين باستخدام اللغتين العربية واإلنجليزية.
تنمية مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ،ومهارات ّ
حل املشكالت واتخاذ القرار لدى املتعلمين.





إعداد الكوادر التعليمية واإلدارية للتعامل مع الطلبة املوهوبين.



تقديم خدمات إرشادية نفسية وخدمات اجتماعية للطلبة املوهوبين وأولياء أمورهم.

 تقديم خدمات صحية (مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع2019 ،م).
باإلضافة إلى ذلك ّ
يقدم "مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع" خدمات إرشادية للطلبة وأولياء أمورهم ،ويتضمن هذا البرنامج ما يلي:
ِ


عقد جلسات فردية لإلرشاد النفس ي لجميع الطلبة.



عقد جلسات جماعية لإلرشاد النفس ي لجميع الطلبة.



عقد جلسات لإلرشاد العائلي ألولياء أمور الطلبة املوهوبين.



تدريب وإعداد األخصائيين النفسيين في مدارس املوهبة.




إجراء الدراسات العلمية بهدف تطوير الخدمات املقدمة في املركز.
إعداد نموذج البروفايل النفس ي /األكاديمي ّ
لكل طالب.
ِ
َ
املستخدمة للطلبة املوهوبين.
تطوير وتقنين االختبارات
تقديم برنامج اإلرشاد املنهي املوجهة للطلبة املوهوبين (مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع.)2019 ،




ثانيا :اتجاهات املعلمين نحو تعليم الطلبة املوهوبين
ّ
متقدمة ،ولذلك فهم يحتاجون إلى عمل تغييرات في البيئة
يتم تمييز الطالب املوهوبين على أنهم مجموعة من األفراد الذين لديهم قدرات ِ
املدرسية لتلبية احتياجاتهم ،مثل املناهج التعليمية وسلوكيات املعلمين ( .(Reis & Renzulli, 2010لذلك نجد أن نجاح العملية التعليمية للطلبة
املوهوبين يعتمد بدرجة كبيرة على مدى معرفة ومدى تدريب املعلمين ،إلى جانب االتجاهات اإليجابية للمعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين.
ومع ذلك ،فإن تقييم اتجاهات املعلمين الذين يقومون بتعليم الطالب املوهوبين ُتعتبر من القضايا التي تتطلب ً
جهدا ً
كبيرا & (McCoach
ّ
تتعلق باتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين في ّ
كل بلد؛ حيث بينت
) .Siegle, 2007كما أظهرت نتائج الدراسات متعددة الثقافات اختالفات
نتائج هذه الدراسات أن االختالفات الثقافية تلعب ً
دورا ً
هاما في تكوين اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين (.)Ramos,2010
ويالحظ في اآلونة األخيرة ،اهتمام الباحثين بدراسة اتجاهات املعلمين نحو ثالثة أبعاد متعلقة برعاية املوهوبين؛ كالتجميع ،والخدمات
الخاصة ،والقيمة االجتماعيةُ .وي َ
قصد بتجميع القدرة ) (Ability Groupingتجميع الطالب املتفوقين واملبدعين بمستويات مماثلة القدرات في
في َ
مجموعة تعليمية ()Neihart, 2007؛ أما الخدمات الخاصة )ُ (Special Support
قصد بها تقدير مدى الجدوى من رعاية املوهوبين والجدوى من
نتائجها املرجوة على املجتمع في املستقبل) (Lassig, 2009؛ أما القيمة االجتماعية )(Social Valueفهي املبادئ التي تحدد كيفية مشاركة
األشخاص في األنشطة الشخصية أو التفاعالت االجتماعية لتحقيق هدف أو أكثر من األهداف املشتركة ،وتوجيه أعمالهم وقراراتهم ،وإنتاج وتنفيذ
أفكار جديدة ذات صلة). (Kornblum, 1994
وبمراجعة األدبيات ،اتضح ً
أيضا أن هناك بعض الدراسات التي تهتم بقياس اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطالب املوهوبين باستخدام
املصمم من قبل غاني وناديو )ً .(Gagne & Nadeau, 1991
وفقا لالسغ ( ،)Lassig,2009يجب االستعانة
استبيان "آراء حول املوهوبين وتعليمهم"
ّ ِ ِ
بالخدمات الخاصة على أنها "مورد ّ
قيم" للطلبة املوهوبين؛ ملا فيها من قيمة اجتماعية تعود بالنفع على املوهوب وعلى املجتمع .بينما يعتقد بعض
املعلمين أن أسلوب "تجميع القدرة" من شأنه أن ّ
يسبب للطلبة املوهوبين صعوبة في ُّ
التكيف االجتماعي مع الطلبة اآلخرين بمعنى آخر قد يؤثر ذلك على
االحتياجات العاطفية واالجتماعية للطلبة املوهوبين .ومع هذا يتفق املعلمون على أن املدارس يجب أن ّ
تقدم خدمات تعليمية خاصة كالخدمات
الخاصة والتجميع والتسريع للطلبة املوهوبين كشرط أساس ي ليناسب إمكاناتهم .لذلك يرى املعلمون أن املنهاج يجب أن ت ّ
صمم وفق احتياجات وقدرات
وميول الطلبة املوهوبين (الشمري.)2016 ،
على الرغم من استعداد املعلمين إلدراج األطفال املوهوبين في األنشطة الصفية ،وتشجيعهم على التحصيل الدراس ي ،وتقديم الدعم لهم ،إال
ً
استعدادا إلجراء تغييرات خاصة في التطبيقات التعليمية ،أو استخدام مواد تعليمية مختلفة ،أو إنشاء بيئة فصل
أن املعلمين يعتبرون أنفسهم أقل
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دراس ي خاصة لتلبية احتياجات الطلبة املوهوبين ،وحتى املعلمين ذوي الخبرة يجدون صعوبة في إعداد تجارب خاصة للطلبة املوهوبين بسبب افتقارهم
إلى املعرفة والخبرة في هذا املجال ) .)Riley, 2011; Smith, 2006فدون توفير الدعم املنتظم فإن املعلمين املكلفين بتعليم الطلبة املوهوبين يقصرون
في محاولتهم ملتابعة املناهج الد اسية ،وتوفير املعرفة التي ّ
تحفز الطالب املوهوبين على التعلم (.)McCoach & Siegle,2007
ر
ثالثا :الدراسات السابقة
ّ
املتعلقة باتجاهات املعلمين نحو تعليم الطلبة املوهوبين ،وفيما يلي عرض ألهم
اطلع الباحثان على عدد من البحوث والدراسات السابقة ِ
الدراسات ذات الصلة باملوضوع:
بسبب التغييرات في التشريعات التربوية للنظام التعليمي في جمهورية التشيك ،أجرى كل من كوكفروف ومشيو وبرتالفا ( Kočvarová,
 )Machů, & Bártlová, 2018دراسة استكشافية بهدف معرفة اتجاهات املعلمين نحو األماكن التعليمية للطلبة املوهوبين (مدارس منفصلة/مدارس
الدمج) في النظام التعليمي لجمهورية التشيك .اشتملت عينة الدراسة على  1101معلم يعملون في املرحلة الثانوية ،والذين قاموا باستكمال استبانة
البحث لتحقيق أهداف الدراسة .من خالل نتائج الدراسة تم رصد معدل اتفاق املعلمين مع فصل الطلبة املوهوبين؛ حيث أظهرت النتائج أن %36.3من
املعلمين ّ
يفضلون أن يتم تعليم الطلبة املوهوبين في مدارس منفصلة عن الطلبة العاديين بمعنى آخر ،تشير نتائج الدراسة إلى اتجاهات محايدة نحو
تجميع املتفوقين في مدارس خاصة بهم أو دمجهم في مدارس عادية .كما بينت النتائج ً
أيضا أن املعلمين الذين لديهم خبرة في مجال املوهبة أقل من 20
سنة يميلون إلى أن تكون مدارس الطلبة املوهوبين منفصلة عن الطلبة العاديين أكثر باملقارنة مع املعلمين الذين لديهم خبرة في تدريس الطلبة املوهوبين
تفوق  20سنة.
هدفت دراسة روسل ( )Russell, 2018لتكوين فهم أعمق التجاهات معلمي املدارس الثانوية املوهوبين نحو تعليم الطلبة املوهوبين .وأجرى
الباحث استطالعات الرأي واملقابالت املفتوحة مع معلمي املدارس الثانوية مع ثالثة من املدارس الثانوية الكبيرة ،وتم تحليل البيانات باستخدام أسس
منهجية نظرية .وتم جمع البيانات وتحليلها على مرحلتين مع مجموعتين من املعلمين ( N1 = 7و  ،)N2 = 1وتم تحليل البيانات النصية من كلتا
املرحلتين بشكل منفصل ،ومن ثم التحقق من صحتها باستخدام عمليات املقارنة املستمرة .وأشارت النتائج إلى الحاجة إلى أن يتم توضيح مفهوم املوهبة
بين معلمي املدارس الثانوية ،وأوصت الدراسة بضرورة البحث عن الطرق الفعالة لتدريب املعلمين عن الطلبة املوهوبين ،وطرق التعامل معهم
وتدريسهم.
ّ
أما الغرض من دراسة كل من أبو وأكانت وقوكدر ( )Abu, Akkanat & Gökdere, 2017فهو استكشاف وجهات نظر معلمي الفصول
الدراسية نحو تعليم الطلبة املوهوبين في الفصول الدراسية العادية؛ حيث تكونت عينة الدراسة من عشرة معلمين باملدرسة االبتدائية ،وكان لديهم
ًّ
وصفيا في برنامج حزمة  ،QSR N-Vivoوأظهرت النتائج أن
طالب موهوبون في فصولهم .تم جمع البيانات من خالل مقابالت شبه منظمة وتحليلها
ً
ً
املعلمين ال يؤمنون بالحاجة إلى تمييز املنهج للطالب املوهوبين؛ بدال من ذلك ،أكدوا أن املناهج الدراسية العادية كانت كافية للطلبة املوهوبين .بناء على
النتائج ،من الواضح أن املعلمين يحتاجون إلى التدريب على التعليم املتمايز للطلبة املوهوبين واالستراتيجيات واملناهج حول كيفية تعليم الطلبة
املوهوبين .ومن أبرز ما جاء في توصيات الدراسة هو التحقيق في اتجاهات املعلمين تجاه الطالب املوهوبين في الفصول الدراسية العادية واملتخصصة؛
َ
ّ
ألنها تؤثر على معتقدات املعلمين؛ حيث إنها قد ُتك ّ ِون اتجاهات غير داعمة حول التمايز للطالب املوهوبين.
في تركياُ ،يعتبر تعليم املوهوبين من القضايا التربوية املهمة؛ وذلك الرتباطها بتنمية املجتمعات ،كما ازدادت أهميتها مع افتتاح مركز العلوم
والفن .لذلك هدفت دراسة تورتب وكنت ( )Tortop & Kunt, 2013إلى معرفة اتجاهات معلمي املرحلة االبتدائية نحو تعليم الطلبة املوهوبين .تكونت
عينة الدراسة من تسع مدارس في مدينة إسبرطة في تركيا في السنوات الدراسية 2012-2011م ،وتم اختيار املدارس باستخدام طريقة العينات
معلماً .
العنقودية .إجمالي عدد املعلمين في املدارس االبتدائية ً 323
وفقا للنتائج ،كان من متوسط درجة اتجاهات معلمي املدارس االبتدائية تجاه تعليم
الطالب املوهوب أعلى بقليل من املستوى املتوسط ) ، (X = 3.38وال يختلف بين الجنس والعمر والفرع .ومع ذلك ،فإن أحد األبعاد الفرعية للمقياس،
وهي ُبعد "القيمة االجتماعية" بين الجنس والعمر؛ حيث يتمتع معلمو اإلرشاد والتوجيه النفسيون بأعلى متوسط درجة من املواقف تجاه تعليم
املوهوبين ) ،(X = 3.55ومعلمو التربية البدنية ) (X = 3.27ومعلمو العلوم والتكنولوجيا ) (X = 3.31لديهم أدنى معدل تجاه تعليم الطالب املوهوب
على التوالي.
تهدف دراسة أوزكان ( )Ozcan,2016إلى تحديد العالقة بين اتجاه املشاركين بالدراسة نحو تعليم الطلبة املوهوبين .تكونت عينة الدراسة
ًّ
من ً 245
جامعيا 20 .منهم يدرسون في تخصص تعليم املوهوبين .استخدم الباحث "مقياس املواقف تجاه تعليم املوهوبين" ،واستمارة املقابلة شبه
طالبا
املهيكلة التي طور ها الباحث كأداة لجمع البيانات .تظهر النتائج أن املعلمين لديهم مواقف إيجابية تجاه تعليم الطالب املوهوبين .كما أظهرت النتائج أنه
ال توجد عالقة بين متغير الجنس ومتغير العمر على اتجاهات املعلمين نحو تعليم األطفال املوهوبين ،ومع ذلك أظهرت النتائج أن هناك عالقة بين
ُّ
تخصص املعلمين واتجاهاتهم نحو تعليم الطالب املوهوبين.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

297

ِّ
اجتاهات وتفضيل معلمي املرحلة املتوسطة حنو رعاية الطلبة املوهوبني....

حامد السهو & زينب عباس

كان الهدف من دراسة كرجن وجورس وبوريك ( )Krijan, Jurče and Borić,2015هو دراسة اتجاهات معلمي املدارس االبتدائية تجاه الطالب
املوهوبين وتجاه بعض املناهج التعليمية املستخدمة لهم (التسارع وتجميع القدرات) في كرواتيا .وتم التحقيق كذلك من العالقة بين مواقف املعلمين
وبعض الخصائص االجتماعية والديموغرافية للمعلمين .شارك في الدراسة  209معلمين في املدارس االبتدائية .تم استخدام استبانة غاني وناديو (
) Gagné and Nadeau, 1991لقياس اتجاهات املعلمين نحو الطالب املوهوبين وتعليمهم .أظهرت النتائج أن املعلمين لديهم موقف محايد تجاه
املوهوبين ،مما يعني أن املعلمين يدركون احتياجات املوهوبين ودعمهم وقيمتهم االجتماعية ،ولكنهم يفتقرون إلى أن يحددوا موقفهم تجاه األحكام
الخاصة باملوهوبين .كما كشفت الدراسة عن اختالفات في املواقف تجاه املوهوبين واالهتمام واملعرفة املتصورة باملوهبة فيما يتعلق بسنوات الخبرة
التعليمية ،وذلك لصالح الخبرة القليلة ومستوى التعليم ومكان العمل للمشاركين في الدراسة .كما بينت النتائج أن هناك ارتباطات متوسطة دالة
ً
ً
ً
صغيرا بين رغبة املعلمين في تدريس الطلبة الفائقين من خالل
إحصائيا بين التجميع والقيمة االجتماعية والخدمات الخاصة ،كما أن هناك ارتباطا
الخدمات الخاصة.
دراسة بيرسون ( )Persson,2014كان الغرض منها :دراسة تصورات معلمي املدارس فيما يتعلق بتعليم الطالب املوهوبين في البيئات
ً
مدرسا وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تصورات املعلمين
التعليمية اليونانية ،وتحديد العوامل التي تؤثر على هذه التصورات .تكونت العينة من 245
تجاه الطالب املوهوبين تتأثر بعوامل؛ مثل التدريس في املدارس العامة ،واملعرفة بقضايا التربية والتعليم الخاصة .باإلضافة إلى ذلك ،لم يبرز جنس
املعلمين كعامل ينتج عنه نتائج مختلفة ،ولم يتم تقديم نتائج مختلفة ملعلمي املدارس االبتدائية والثانوية.
حسين خان زاده ويغانه وطاهر ( )Hosseinkhanzadeh, Yeganeh, & Taher,2013كان الغرض من دراستهم هو التحقيق في مواقف
ً
مدرسا و 96من
أولياء األمور واملدرسين حول تعليم الطالب املوهوبين في مدارس الدمج في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وشملت عينة الدراسة 64
ً
أولياء األمور .أشارت النتائج إلى أن كال من اآلباء واملعلمين لديهم مواقف سلبية حول دمج الطلبة املوهوبين؛ حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن %70
ً
من املعلمين وأولياء األمور ّ
يفضلون عزل الطلبة املتفوقين وتعليمهم في مدارس خاصة بدال من دمجهم في مدارس عادية لالستفادة من الخدمات
الخاصة؛ سواء التربوية أو التكنولوجية.
ً
ًّ
أما دراسة (خضير ) 2008 ،التي هدفت للكشف عن اتجاهات املعلمين نحو التعليم الخاص للطلبة املتفوقين عقليا تبعا ملتغيرات :الجنس،
والتخصص (علمي ،أدبي) ،ونوع املدرسة؛ حيث طبقت أداة الدراسة على  100معلم ومعلمة من الهيئة التدريسية في مدارس املتفوقين ًا ًّ
عقليا واملدارس
االعتيادية في بغداد .وأشارت نتيجة الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي لدى املعلمين نحو التعليم املتميز للطلبة املتفوقين ً
عقليا ،والرغبة في تقديم خدمات
جو دراس ي بمستوى ّ
تعليمية متميزة ،وتحقيق ّ
متقدم من املعرفة لتلبية احتياجاتهم وقدراتهم املتميزة .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية ً
تبعا ملتغير الجنس لصالح الذكور.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ،يتبين ارتباطها بموضوع الدراسة الحالية؛ وذلك من خالل قياس اتجاهات املعلمين نحو رعاية
الطلبة املوهوبين؛ حيث الحظ الباحثان أن جميع الدراسات كانت تقيس اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين في مختلف دول العالم .كما
الحظ الباحثان أن الدراسات السابقة قاست اتجاهات املعلمين وعالقتها باملتغيرات ومنها متغيرات الدراسة ،كسنوات الخبرة ( Krijan, Jurče and
 ) Borić , 2015; Kočvarová, Machů, & Bártlová, 2018والجنس ( ; Ozcan ,2016 ; Tortop & Kunt, 2013 ،Persson, 2014خضير
 )2008،والقسم العلمي (Ozcan, 2016; Tortop & Kunt, 2013; :خضير )2008 ،واملرحلة التعليمية ( & Persson, 2014; Abu, Akkanat
; Gökdere, 2017; Russell, 2018خضير )2008 ،والقيمة االجتماعية (; ) ,Krijan, Jurče and Borić, 2015; Tortop & Kunt, 2013والعمر
(  )Ozcan, 2016; Tortop & Kunt, 2013والخدمات الخاصة (خضيرHosseinkhanzadeh,Yeganeh, & Taher, 2013; Krijan, 2008 ،
; .)Jurče and Borić, 2015كما الحظ الباحثان افتقار املجتمع البحثي العربي لدراسات في هذا املجال ،ولهذا السبب اعتمدت هذه الدراسة في إطارها
النظري على األدب التربوي الغربي والدراسات السابقة األجنبية.
في حين استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء جانبها النظري ،وبناء أدوات الدراسة ،فكان تركيز هذه الدراسة على قياس
عقليا في مدارس املوهبة ً
اتجاهات معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املتفوقين ًّ
تبعا ملتغير الجنس ،ومتغير سنوات الخبرة ،ومتغير القسم
العلمي في دولة الكويت.

مشكلة الدراسة:

على الرغم من أن املعلمين ً
غالبا ال يشاركون بشكل مباشر في وضع القوانين ورسم السياسات املتعلقة برعاية املوهوبين؛ سواء من خالل
ً
مدارس املوهبة أو مدارس الدمج ،إال أن املعلمين يلعبون ً
دورا ًّ
مهما في هذا الجانب؛ وذلك لعدة أسباب :أوال :تتكون الهيئة التدريسية في مدارس املوهبة
في األصل من معلمي التعليم العام الذين ّ
يتم اختيارهم لتدريس املوهوبين بعد تحقيق شروط معينةً .
ثانيا :يشارك املعلمون في عمليات الكشف
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ً
ثالثا :يلعب املعلمون ً
دورا ًّ
مهما في تقديم النصح واإلرشاد ألولياء األمور؛ كونهم األقرب ألبنائهم حول
والتشخيص عن املوهوبين في فصولهم الدراسية.
مواضيع مختلفة من بينها مواضيع انتقال أبنائهم املوهوبين من املدارس العادية ملدارس متخصصة .وعليه فإن األدوار التي يقوم بها املعلم ال تقل أهمية
ُ ّ
كملة لها من خالل تطبيقات مختلفة كتدريس املوهوبين ،والكشف عنهم ،وتقديم النصح واإلرشاد للموهوبين
عن وضع القوانين واللوائح ،بل تأتي م ِ
وأولياء أمورهم .وبالتالي نجد أن من الضروري أن تتم دراسة اتجاهات املعلمين نحو رعاية املوهوبين.
ويشير األدب التربوي والنفس ي إلى أهمية دراسة اتجاهات البشر نحو الظواهر سواء االجتماعية والطبيعية؛ ملا فيها من أثر وتأثير على سلوك
ّ
البشر نحو تلك الظواهر .فيرى عدد كبير من املنظرين أن اتجاهات اإلنسان تؤثر على سلوكياته وأفعاله؛ مثل ( & ;Kagan, 1992; Nespor, 1987
ً
وأحيانا فهم تطبيقاتهم .باإلضافة إلى
 ،) Thompson 1992وعليه فإن الكشف عن اتجاهات املعلمين تساعد املختصين على فهم مشاعر املعلمين،
ذلك ،توص ي الدراسات الحديثة في هذا املجال بدراسة اتجاهات املعلمين نحو مفهوم املوهبة ورعاية املوهوبين وعالقتها ببعض املتغيرات كدراسة أبو
وأكانت وقوكدر ( ،)Abu, Akkanat & Gökdere, 2017ودراسة روسل ( ،)Russell, 2018ودراسة كوكفروف ومشيو وبرتالفا ( Kočvarová,
 ،)Machů, & Bártlová, 2018ودراسة كرجن وجورس وبوريك (.)Krijan, Jurče and Borić,2015
ُ
وعلى الرغم من وجود دراسات سابقة تهتم بدراسة اتجاهات املعلمين في وطننا العربي ،ولكن يالحظ قلة عدد الدراسات التي اهتمت
باتجاهات املعلمين نحو رعاية املوهوبين في مدارس خاصة بهم ،وباألخص في دولة الكويت؛ وقد يرجع سبب عدم وجود دراسات حول هذا املوضوع في
ً
ً
تحديدا في عام 2016م .لذا يرى الباحثان أن هناك حاجة ماسة إلى قياس تلك االتجاهات
دولة الكويت إلى أن مدارس املوهبة تم تطبيقها حديثا ،و
لإلجابة عن األسئلة التالية.

أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما االتجاهات التي يحملها كل من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة في دولة الكويت؟
ُ
َ
السؤال الثاني :هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات وجميع أبعادها نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة تعزى إلى
متغير الجنس ،ومتغير الخبرة ،ومتغير القسم العلمي؟
السؤال الثالث :هل توجد عالقات ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األبعاد التي تكونت منها اتجاهات املعلمين مع بعضها البعض؟

أهداف الدراسة:

ُّ
التعرف على اتجاهات املعلمين واملعلمات حول موضوع تعليم الطلبة املوهوبين في مدارس خاصة بالتفوق واملوهبة؛
تهدف الدراسة الحالية إلى
حيث تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1الكشف عن اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة في دولة الكويت.
 .2الكشف عن اتجاهات املعلمين حول ثالث أبعاد مرتبطة برعاية املوهوبين في دولة الكويت ،وهم :التجميع ،والخدمات الخاصة ،والقيمة
االجتماعية.
ُّ
التعرف على مستوى تفضيل املعلمين فيما يخص انتقال طالبهم الفائقين من فصولهم العادية إلى مدارس خاصة باملوهبة.
.3
ُّ
التعرف على مستوى تفضيل املعلمين فيما يخص رغبتهم في االنتقال إلى مدارس املوهبة لتدريس الطلبة املوهوبين.
.4

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من نتائجها ،ومدى تأثير هذه النتائج في القائمين على تعليم الطلبة املوهوبين في دولة الكويت ،فتتمثل أهمية
الدراسة في التعرف على اتجاهات املعلمين واملعلمات حول موضوع تعليم الطلبة املوهوبين في مدارس خاصة بالتفوق واملوهبة ،باإلضافة إلى مساعدة
القائمين على برنامج رعاية املوهوبين في الكشف عن اتجاهات املعلمين حول بعض املجاالت املتعلقة في رعاية املوهوبين؛ كالتجميع حسب القدرات في
مدارس خاصة ،تقديم خدمات خاصة للمتفوقين ،والقيمة االجتماعية التي تعود على املجتمع من برنامج رعاية املوهوبين.

حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على قياس اتجاهات معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة وردود أفعالهم
نحو انتقال املتفوقين من فصولهم العادية إلى مدارس املوهبة في دولة الكويت .حيث تهتم الدراسة بقياس االتجاهات نحو ثالثة أبعاد رئيسية؛ هيُ :بعد
التجميعُ ،وبعد الخدمات والرعاية الخاصةُ ،وبعد القيمة االجتماعية.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة في دولة الكويت.
الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 2019/2018م.
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الحدود املكانية :طبقت أدوات البحث في  12مدرسة للمرحلة املتوسطة من مختلف املحافظات التعليمية في دولة الكويت.
ُ
محددات الدراسة :تحددت الدراسة الحالية بمدى صدق استجابة أفراد العينة وموضوعيتهم على االستبانة امل َعدة لهذا الغرض ،وبالتالي يمكن تعميم
نتائجها على املجتمع ضمن العينة املسحوبة منه ،وعلى املجتمعات املماثلة) .أبو عوف.)34 ،2004،

مصطلحات الدراسة:

التعريف اإلجرائي للطلبة املوهوبين :هم الطلبة امللتحقون بإحدى املدارس التابعة ملركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع في دولة الكويت؛ ً
علما بأنهم
ملتحقون بهذه املدارس ً
بناء على معايير مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع.
التعرف االجرائي ملدارس املوهبة :هي مدارس وزارة التربية التابعة ملركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع.
ً
اتجاهات ) : (Attitude Or Perceptionsعبارة عن استجابة مكتسبة من الفرد نحو موضوع ما ،و بناء على ما مر به الفرد من خبرات سابقة؛ فإن
هذه االستجابة ستكون إما إيجابية أو سلبية ). (Pickens, 2013
ُ
ّ
َ
التعريف اإلجرائي لالتجاهات :الدرجة التي سيحصل عليها املشاركون في الدراسة وفق املقياس املعد لتحديد اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة
املوهوبين في مدارس املوهبة في دولة الكويت.

الطريقة واإلجراءات:

ّ
َ
يتضمن هذا الجزء ً
ّ
املستخدمة فيها وطرق
التحقق من صدق وثباتها ،واملعالجة
وصفا ملنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداة الدراسة
اإلحصائية.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي االرتباطي ،والذي يسعى إلى دراسة توجهات املعلمين نحو مدارس املوهبة ،ومدى ارتباطها مع
ردود أفعالهم العاطفية فيما يتعلق بانتقال طالبهم املوهوبين من التعليم العام إلى مدارس املوهبة من جهة؛ ومن جهة أخرى مدى ارتباطها مع رغبة
املعلمين أنفسهم في االنتقال إلى مدارس املوهبة لتدريس املوهوبين.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة العاملين في املدارس الحكومية في دولة الكويت للعام الدراس ي
ّ
ّ
ّ
ً
2019/2018م ،والبالغ عددهم ( )21526معل ًما ومعلمة ،منهم ( )8907معلما ،و( )12619معلمة حسب اإلحصاءات السنوية لوزارة التربية لسنة
2017/2016م.
عينة الدراسة:
ّ
ّ
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )477معلما ومعلمة من املرحلة املتوسطة ،ولم يتم حساب نسبة العينة من املجتمع األصلي؛ لعدم توافر
إحصاءات للسنة الدراسية 2019/2018م ،ويعود السبب وراء اختيار معلمي املرحلة املتوسطة إلى مالءمتها مع مرحلة قبول الطلبة املوهوبين في مدارس
املوهبة؛ حيث يتم قبول الطلبة املوهوبين ،ونقلهم إلى مدارس املوهبة مع بداية املرحلة املتوسطة من الصف السادس .كما جرى اختيار أفراد العينة
بالطريقة العشوائية البسيطة ،وهم ّ
موزعون ً
تبعا ملتغيرات الدراسة ،كما هو مبين في الجدول ( )1اآلتي:
جدول( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغيراتها املستقلة
املستوى

املتغير
الجنس
سنوات الخبرة

املؤهل العلمي
املادة العلمية

ذكر
أنثى
أقل من  10سنوات
من ( )20 -10سنة
أكثر من  20سنة
بكالوريوس
دراسات عليا
لغة عربية
لغة إنجليزية
علوم
رياضيات
تربية إسالمية
دراسات اجتماعية
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316
161
274
156
47
408
69
73
75
64
62
52
66

النسبة املئوية
66.2
33.8
57.4
32.7
9.9
85.5
14.5
15.3
15.7
13.4
13
10.9
13.8
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حاسوب
تربية فنية
تربية موسيقية
تربية بدنية

5.9
5.7
2.1
4.2

28
27
10
20

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة حول توجهات املعلمين نحو رعاية املوهوبين بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ذات
الصلة؛ حيث ّ
طور الباحثان األدوات بعد الرجوع إلى عدد من الدراسات.
وتكونت أداة الدارسة األولى من قسمين:
القسم األول :عبارة عن املعلومات الديمغرافية للمشاركين (الجنس ،الخبرة في التدريس ،املؤهل العلمي ،املادة الدراسية).
القسم الثاني :عبارة عن أحد محاور الدراسة ،والذي يهتم بقياس اتجاهات معلمي التعليم العام نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة ،ويتكون من
 15فقرة .يقيس هذا القسم توجهات املعلمين نحو ثالثة أبعاد :التجميع ،والدعم الخاص ،والقيمة االجتماعية .ويتم الحكم على الفقرات من خالل سلم
ليكرت الخماس ي )( (Fve-Likert Scaleأوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) ،وقد أعطيت اإلجابات األرقام اآلتية على التوالي (،4 ،5
 ،)1 ،2 ،3وتشير الدرجات املرتفعة على هذه االستبانة إلى اتجاهات إيجابية نحو رعاية املوهوبين في مدارس تخصصية ،بينما تشير الدرجات املنخفضة
عليها إلى اتجاهات سلبية نحو رعاية املوهوبين ضمن مدارس تخصصية .ولتفسير استجابات املشاركين تم االعتماد على ثالثة مستويات :اتجاهات سلبية
( ،)2.49-1اتجاهات محايدة ( ،)3.50-2.50واتجاهات إيجابية (.)5-3.51
ً
استبيانا لقياس ردود الفعل العاطفية ) (Emotional Reactionلدى املعلمين واملعلمات على نهج مقاييس
باإلضافة إلى ذلك ،طور الباحثان
التفضيل السيمانتي أو الداللي )(Semantic Differential Scales؛ حيث يسمح هذا النوع من أنواع مقاييس االتجاهات "بقياس اتجاه األفراد نحو
مفهوم ّ
معين .ويعرض على األفراد عدة أزواج من الصفات (جيد/رديء ،بارد/حار ،مرتفع/منخفض) ،ويطلب منهم وضع عالمة بين كل زوج لتدل على
اتجاهاتهم" (مراد وهادي :2002 ،ص .)158وذكر هيز ( )Heise,1969أن التفضيل الداللي أداة مناسبة لقياس ردود فعل الناس؛ وذلك من خالل
كلمات ومواقف تحفيزية بهدف الكشف عن املشاعر والعواطف؛ حيث إن املقياس ثنائي القطب يوجد على جانبيه صفات متناقضة يقع بينها ُرَتب
يختار منها الفاحص.
في الدراسة الحالية ،تتكون استبانة التفضيل الداللي من قسمين؛ كما هو موضح في الفقرات التالية:
القسم األول :يهتم هذا املحور ب قياس اتجاهات املشاركين نحو انتقال طالبهم املوهوبين من فصولهم الدراسية إلى مدارس املوهبة ،وذلك من خالل
تطبيق التفضيل السيمانتي؛ حيث يسمح هذا النوع من املقاييس بالتعرف على ردود الفعل العاطفية للمشاركين حول موقف معين؛ كانتقال الطالب
املوهوبين من فصولهم العادية إلى مدارس املوهبة ،كما هو موضح في الجدول (.)2
جدول ( :)2ردة الفعل العاطفية للمعلمين واملعلمات حول مستوى النشاط الطالبي
املوقف ( :)1عندما ينتقل الطالب املوهوبون من مدرستي إلى مدارس املوهبة ،سوف يكون النشاط الطالبي داخل فصولي الدراسية ..........................
بشكل كبيرجدا
جدا
بعض
عادي
بعض
جدا
بشكل كبير
الصفة
7
الش يء
الش يء
جدا
الصفة
6
5
4
3
2
1
قوي
7
6
5
4
3
2
1
ضعيف
سلبي

1

2

3

4

5

6

7

إيجابي

خامل

1

2

3

4

5

6

7

فعال

انسحابي

1

2

3

4

5

6

7

تنافس ي

ُ
حبط
م ِّ

1

2

3

4

5

6

7

ُ ّ
حفز
م ِّ

ُم ِّم ّل

1

2

3

4

5

6

7

ُمم ِّتع

كما هو واضح في الجدول السابقّ ،
يعبر املفحوصون عن رد فعلهم حول املوقف من خالل مجموعة من الصفات املضادة ( Parallel
ّ
 .)Adjectivesويتم الحكم على ّ
كل صفة وتضادها من خالل ُسلم ذي سبع نقاط ،وتشير الدرجات املرتفعة إلى ردود فعل تفاؤلية ،بينما تشير الدرجات
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املنخفضة إلى ردود فعل تشاؤمية .ولتفسير استجابات املشاركين تم االعتماد على ثالثة مستويات :ردود تشاؤمية ( ،)3-1ردود محايدة ( ،)5-3.1وردود
تفاؤلية (.)7-5.1
القسم الثاني :يهتم هذا املحور بقياس اتجاهات املعلمين نحو انتقالهم من املدارس العامة إلى مدارس املوهبة لتدريس الطالب املوهوبين؛ حيث تم
ً
بدال من مدارسهم الحالية ،كما هو ّ
موضح في
استخدام مقياس التفضيل السيمانتي مرة أخرى للتعرف على ردة الفعل حول التدريس في مدارس املوهبة
الجدول ( .) 3ويتشابه هذا القسم مع القسم الثالث من ناحية طريقة الحكم على الصفة وتضادها ،وطريقة تفسير االستجابات؛ حيث تعتمد على نفس
املستويات الثالثة :ردود تشاؤمية ( ،)3-1ردود محايدة ( ،)5-3.1وردود تفاؤلية (.)7-5.1
جدول ( :)3ردة الفعل العاطفية للمعلمين واملعلمات حول قبولهم في مدارس املوهبة

الصفة
متوتر

ّ
املوقف ( :)2عندما يتم ترشيحي وقبولي كمعلم في مدارس املوهبة لتدريس الفائقين عقليا واملوهوبين ،سوف أكون .................................
بشكل كبيرجدا
جدا
بعض
عادي
بعض
جدا
بشكل كبير
7
الش يء
الش يء
جدا
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

الصفة
مرتاح

سلبي

1

2

3

4

5

6

7

إيجابي

مرتاب

1

2

3

4

5

6

7

واثق

متشائم

1

2

3

4

5

6

7

متفائل

ق ِّلق

1

2

3

4

5

6

7

مطمئن

ُ
عرض
م ِّ

1

2

3

4

5

6

7

راغب

حزين

1

2

3

4

5

6

7

سعيد

صدق وثبات أداة الدراسة:
قام الباحثان بإجراء عدد من الخطوات لزيادة مصداقية أداة الدراسة؛ حيث تم إعداد االستبيان بصورته األولية ،ومن ثم تم مقارنته
ّ
مختصين في مجال التفوق العقلي والتربية
ببعض األدوات التي تم استخدامها لنفس الغرض وتدوين مالحظات أولية .بعد ذلك تم تحكيمها ِمن ِق َبل ثالثة
الخاصة في كلية التربية األساسية؛ بهدف تزويدنا بمالحظاتهم وآرائهم حول مدى انتماء بنود االستبانة إلى السمات املراد قياسها ،والحكم عليها من تعديل
أو حذف أو إضافة .وبعد إجراء عملية التحكيم ،قام الباحثان في بعض التعديالت ،وأهمها إلغاء مجال التسريع بجميع بنوده بسبب عدم تطبيقه في
برنامج رعاية املوهوبين في دولة الكويت.
أما فيما يخص ثبات األداة ،فقد قام الباحثان بحساب معامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي بحسب معادلة كرونباخ ألفا
 Cronbach’s Alphaبعد أن تم اإلجابة عليها ِمن ِق َبل ً 34
معلما ومعلمة من خارج عينة الدراسة .وأسفرت النتائج عن أن درجة االتساق الداخلي
إلجمالي اتجاهات املعلمين واملعلمات إلى ارتفاع مستوى االتساق بواقع ( .)0.703وعند قياس درجة االتساق الداخلي ّ
لكل من مجال التجميع ومجال
الخدمات الخاصة ومجال القيمة االجتماعية ،كانت النتائج كالتالي ( )0.420 ،0.357 ،0.675بالترتيب .وعلى الرغم من أن نتائج األبعاد لم تصل إل ى
( )0.7إال أن النتائج تعتبر مقبولة؛ حيث إن من الطبيعي أن تنخفض درجة كرونباخ ألفا عن الحد املقبول؛ بسبب تأثرها بانخفاض عدد البنود لكل
مجالً ،
وغالبا تظهر هذه الحالة عندما يكون عدد البنود في املجال الواحد أقل من 10بنود (.)Pallant, 2010
كما أظهرت النتائج ار ً
تفاعا ً
كبيرا في مستويات االتساق الداخلي لألداة الثانية؛ حيث وصلت ( )0.97في القسم األول ،والذي يقيس مستوى
التفضيل املعلمين حول نقل طالبهم الفائقين إلى مدارس املوهبة ،ووصلت إلى ( )0.94في القسم الثاني والذي يقيس مستوى تفضيل املعلمين حول
انتقالهم من مدارسهم العادية إلى مدارس املوهبة لتدريس الفائقين.
إجراءات الدراسة:
ولتحقيق األهداف املرجوة ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة ،اعتمد الباحثان على اإلجراءات التالية:
 .1مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة ،والوقوف على نتائجها وتوصياتها وبحوثها املقترحة.
 .2إعداد أدوات الدراسة ،ومقارنتها مع أدوات الدراسات السابقة.
 .3تحكيم األدوات وتعديلها بعد مراجعة آراء املحكمين.
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ّ
ّ
 .4إجراء دراسة أولية  Pilot Studyعلى عينة مكونة من  34معل ًما ومعلمة؛ وذلك بهدف حساب معامل االتساق الداخلي ،والتأكد من السالمة
اللغوية لألدوات ،وكذلك التعرف على الفترة الزمنية املتوقعة لإلجابة عن جميع البنود.
 .5توزيع  600نسخة ورقية على  12مدرسة من مدارس املرحلة املتوسطة في مختلف محافظات دولة الكويت .وكانت نسبة االستبانات العائدة
 %79.5بواقع  477استبانة.
 .6إدخال ومعالجة البيانات ،واستخراج النتائج ومناقشتها.
املعالجة اإلحصائية:
استعان الباحثان بالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSإلجراء التحليالت واإلحصاءات الالزمة لبيانات االستبانة؛ حيث تم حساب
معامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي بحسب معادلة كرونباخ ألفا Cronbach’s Alpha؛ وحساب كل من املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية لقياس اتجاهات ّ
كل من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية الطلبة املوهوبين في مدارس املوهبة في
دولة الكويت .كما تم استخدام اختبار ت للعينة املستقلة  Independent Samples T Testواختبار تحليل التباين األحادي One-Way ANOVA؛
ّ
تخص موضوع الدراسة ،وعالقتها بكل من
ملعرفة ما إذا كان هناك فروق بين متوسطات اتجاهات املعلمين واملعلمات ،وردود أفعالهم حول مواقف
َ
متغير الجنس والسنوات الخبرة والقسم العلمي .ومن ثم إجراء اختبار بعدي  Post-Hoc Testبهدف تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية .كما تم
حساب االرتباطات بين جميع األبعاد املتعلقة باتجاهات املعلمين .كما استخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون Pearson product-moment

.correlation coefficient

عرض النتائج ومناقشتها:

عرضا لنتائج الدراسة ومناقشتها ً
يتناول هذا الجزء ً
وفقا ألسئلتها على النحو التالي:
أوال :لإلجابة عن السؤال األول ونصه :ما هي اتجاهات ّ
كل من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية الطلبة املوهوبين في مدارس املوهبة في دولة
الكويت؟ قام الباحثان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة عن األبعاد الثالثة وردود األفعال العاطفية؛ كما
هو موضح بالجدول التالي.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقدير اتجاهات املعلمين وردود أفعالهم
األداة
اتجاهات

ردود الفعل

املجال
إجمالي االتجاهات
التجميع
الخدمات الخاصة
القيمة االجتماعية
انتقال الفائقين من الفصول العادية
انتقال املعلم إلى مدارس املوهبة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

N

M

SD

3.45
3.49
3.65
3.21
3.84
5.51

0.35
0.51
0.62
0.54
1.59
1.39

477

التقدير
محايدة
محايدة
إيجابية
محايدة
ردود محايدة
ردود تفاؤلية

يتضح من جدول ( )4أن املتوسطات الحسابية لألبعاد الثالثة املتعلقة باتجاهات املعلمين واملعلمات تتراوح ما بين ( 3.21و)3.65؛ مما يعني
ً
ًّ
أن تقدير االتجاهات إما أن يكون
إيجابيا ،فنجد أن اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو ُبعد الخدمات الخاصة كانت األعلى واألكثر إيجابية
محايدا أو
بمتوسط حسابي يبلغ ( ،)M=3.65بينما كانت استجاباتهم نحو البعد األول والثاني حيادية؛ حيث إن املتوسط الحسابي لبعد التجميع يساوي
ً
محايدا بواقع
( ،)M=3.49واملتوسط الحسابي لبعد القيمة االجتماعية كان األقل بواقع ( .)M=3.21وبالتالي يكون تقدير إجمالي االتجاهات
( .)M=3.45وقد ُي َ
عزى ذلك إلى الخبرة السابقة للمعلمين واملعلمات ،وعلى سبيل اإليضاح نالحظ أن املشاركين لديهم اتجاهات إيجابية حول تقديم
رعاية وخدمات خاصة للموهوبين ،وهذا قد يكون ً
ناتجا من خبرتهم في التعامل مع الطلبة املوهوبين في فصولهم العادية .بينما نجد أن اتجاهاتهم كانت
محايدة في األبعاد األخرى كون هذه األبعاد تتضمن خبرات جديدة .كما هو الحال في موضوع تجميع املوهوبين في مدرسة خاصة بهم ،والقيمة االجتماعية
ً
ً
جديدا في نظام التعليم في دولة الكويت ،وبالتالي يفتقر املعلمون واملعلمات إلى خبرات سابقة حول تجميع الطلبة
مسارا
املرجوة من تلك الرعاية؛ تعتبر
ّ
املوهوبين وفعاليتها .أما بالنسبة للسبب وراء عزو النتائج إلى الخبرة السابقة فيعود إلى النظريات التي تفسر تكوين االتجاهات عند الفرد؛ حيث يرى
مجموعة من املنظرين في مجال االتجاهات مثل ( ،)Kagan, 1992; Nespor, 1987; & Thompson, 1992أن االتجاهات) (Perceptionsتتكون
نتيجة لتمازج بين املعتقدات ( )Beliefsوبين الخبرات الواقعية أو الحقيقية (.)Factual Experience
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ومن جهة أخرى ،نالحظ أن ردة فعل املعلمين واملعلمات حول انتقال الطالب املوهوبين من مدارس عادية إلى مدارس املوهبة كانت ً
أيضا
محايدة بواقع ( ،)M=3.84ومن املمكن أن ُي َ
عزى هذا الحياد إلى وجهة نظر املعلمين واملعلمات الحيادية نحو ّ
كل من ُبعد التجميع ُوبعد القيمة
ّ
املتعلقة في انتقال املعلمين واملعلمات أنفسهم عالية بواقع (.)M=5.51
االجتماعية .بينما كانت النتائج ِ
تتفق هذه النتائج الحالية مع نتائج دراسة كرجن وجورس وبوريك ( ،)Krijan, Jurče and Borić,2015والتي توصلت إلى أن اتجاهات
املعلمين كانت حيادية في املجمل ،كما توصلوا إلى أن املعلمين يحملون توجهات إيجابية نحو مجال الخدمات الخاصة أكثر من املجاالت األخرى ،كما هو
الحال في النتائج الحالية .كما يتفق إجمالي االتجاهات مع إجمالي االتجاهات في دراسة أوزكان ( .)Ozcan,2016بينما اختلفت هذه النتائج مع ما توصلت
له السغ ()Lassig,2003؛ حيث توصلت إلى أن املعلمين يتمتعون باتجاهات إيجابية نحو رعاية الطلبة املوهوبين على الرغم من تقارب املتوسطات
الحسابية مع املتوسطات الحسابية للدراسة الحالية .ويعزو الباحثان هذا االختالف إلى استخدام مستويات مختلفة لتفسير استجابات املشاركين؛
حيث إن الدراسة الحالية اعتمدت على ثالثة مستويات :اتجاهات سلبية ( ،)2.49-1اتجاهات محايدة ( ،)3.50-2.50واتجاهات إيجابية (،)5-3.51
بينما اعتمدت السغ ( )Lassig,2003على مستويين؛ إيجابي (أكثر من  )3وسلبي (أقل من .)3
و فيما يخص مسألة انتقال الطلبة املوهوبين من الفصول العادية إلى مدارس خاصة؛ نجد أن دراسة كوكفروف ومشيو وبرتالفا
( )Kočvarová, Machů, & Bártlová, 2018تتفق مع الدراسة الحالية؛ حيث تشير نتائجها إلى اتجاهات محايدة نحو تجميع املوهوبين في مدارس
خاصة بهم أو دمجهم في مدارس عادية؛ على عكس النتائج التي توصل لها كل من حسين خان زاده ويغانه وطاهر ( Hosseinkhanzadeh, Yeganeh,
ً
 )& Taher,2013في دراستهم التي توصلت إلى أن  %70من املعلمين وأولياء األمور ّ
يفضلون عزل الطلبة املتفوقين وتعليمهم في مدارس خاصة بدال من
دمجهم في مدارس عادية؛ لالستفادة من الخدمات الخاصة سواء التربوية أو التكنولوجية .وفي الجانب اآلخرُ ،يالحظ اختالف بين نتائج الدراسية
الحالية مع نتائج دراسة ّ
كل من أبو وأكانت وقوكدر ( )Abu, Akkanat & Gökdere, 2017التي توصلت إلى أن املعلمين ال يدعمون فكرة التجميع
وتقديم خدمات خاصة للموهوبين.
ّ
ّ
املتعلق بالكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في اتجاهات املعلمين واملعلمات
املتعلقة بالسؤال ِ
ثانيا :النتائج ِ
نحو رعاية الطلبة املوهوبين في مدارس املوهبة ،وردود أفعالهم حول االنتقال من املدارس العادية إلى مدارس املوهبة ً
تبعا ملتغير الجنس وسنوات الخبرة
والقسم العلمي.
بالنسبة إلى متغير الجنس .تم إجراء اختبار (ت) للعينة املستقلة  Independent Samples T Testللكشف عن الفروق في متغير الجنس وجدول ()5
يوضح ذلك.
جدول ( :)5الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم وردود أفعالهم نحو رعاية املوهوبين
األداة
اتجاهات

املجال
إجمالي االتجاهات
التجميع
الخدمات الخاصة
القيمة االجتماعية

ردود الفعل

انتقال الفائقين من الفصول
العادية
انتقال املعلم إلى مدارس
املوهبة

الجنس
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد
N
316
161
316
161
316
161
316
161
316
161
316
161

املتوسط الحسابي
M
3.45
3.44
3.50
3.49
3.68
3.59
3.19
3.26
3.90
3.74
5.69
5.17

االنحراف املعياري
SD
0.34
0.38
0.49
0.54
0.62
0.61
0.53
0.57
1.51
1.72
1.30
1.50

الداللة

درجة الحرية
df
475

قيمة ت
T
0.280

0.78

475

0.072

0.94

475

1.59

0.11

475

1.33-

181

288.58

0.922

0.357

284.53

3.69

*0.000

اإلحصائية Sig

*مستوى الداللة اإلحصائية تساوي أو أقل من 0.05

يتبين من الجدول ( )5أن متغير الجنس ليس له تأثير؛ حيث إنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في
جميع املجاالت باستثناء مجال واحد؛ حيث ُيالحظ فروق ذات داللة إحصائية في مجال انتقال املعلمين أنفسهم إلى مدارس املوهبة بين الذكور
ً
( )M=5.69,SD=1.30واإلناث ( )M=5.17,SD=1.50لصالح الذكور؛ كونهم أكثر تفاؤال كما هو موضح باملعادلة التالية ;(T (284.53) =3.69
 ،α=.000).وقد يعزو الباحثان عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في معظم املجاالت إلى املساواة املهنية املتبعة في وزارة التربية والتعليم بين
املعلمين الذكور واإلناث من حيث املهام الوظيفية والواجبات والخبرات املتشابهة في مسيرتهم التعليمية؛ حيث جاءت نتيجة هذه الدراسة مماثلة لكل من
دراسة (خضير ،)2008،ودراسة بيرسون ( ،)Persson,2014ودراسة تورتب وكنت ()Tortop & Kunt, 2013؛ إال أن نتيجة الدراسة الحالية تختلف
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ّ
املعلمات اإلناث أكثر ً
مع نتائج ّ
تأييدا من املعلمين
كل من كوكفروف ومشيو وبرتالفا ( )Kočvarová, Machů, & Bártlová, 2018التي توصلت إلى أن
ًّ
إحصائيا بين
الذكور في مسألة نقل الطلبة املوهوبين وتعليمهم في مدرسة خاصة بهم ،ودراسة أوزكان ( )Ozcan,2016التي توصلت إلى وجود فروق دالة
الذكور واإلناث لصالح اإلناث حيث يحملون اتجاهات إيجابية.
متغير سنوات الخبرة .تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي  One-Way ANOVAللكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى
الداللة ( )α = 0.05في متغير سنوات الخبرة ،وجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ( :)6اختبارتحليل التباين األحادي بالنسبة ملتغيرسنوات الخبرة
األداة
اتجاهات

ردود الفعل

املجال
إجمالي االتجاهات

املتوسط الحسابي
M
3.45

االنحراف املعياري
SD
0.35

اختبارف
)F (2,474
0.329

الداللة اإلحصائية
Sig
0.72

التجميع

3.49

0.51

0.676

0.51

الخدمات الخاصة

3.65

0.62

3.87

*0.021

القيمة االجتماعية

3.21

0.54

3.86

*0.022

انتقال املوهوبين من الفصول العادية
انتقال املعلم إلى مدارس املوهبة

3.84
5.51

1.59
1.39

1.417
3.130

0.243
*0.045

*مستوى الداللة اإلحصائية تساوي أو أقل من 0.05

ًّ
إحصائيا في ثالثة مجاالت :يظهر الفرق األول في مجال الخدمات الخاصة؛ حيث إن ف املحسوبة
يظهر الجدول ( )6السابق فروقات دالة
ُ
تساوي )(F (2,474) =3.87; α=.021؛ ويظهر الفرق الثاني في بعد القيمة االجتماعية؛ حيث إن ف املحسوبة تساوي )(F (2,474) =3.86; α=.022؛
ويظهر الفرق األخير في مجال انتقال املعلمين أنفسهم إلى مدارس املوهبة؛ حيث إن ف املحسوبة تساوي ) .(F (2,474) =3.13; α=.045وملعرفة
مصادر الفروق بين املجاالت التي يظهر عندها داللة إحصائية عند املستوى ( ،)α = 0.05تم استخدام اختبار املقارنات البعدية .Post-Hoc Test
وجدول (ّ )7
يوضح ذلك مع تفصيل لكل ُبعد.
جدول ( :)7املقارنة البعدية بطريقة  LSDعلى املجاالت ذات الداللة اإلحصائية في اختبار التباين حسب متغيرالخبرة املهنية
املتوسط الحسابي (االنحراف
املعياري)

السنوات الخبرة

املجال

سنوات الخبرة

الخدمات الخاصة

أكثر من  20سنة

)0.53( 3.89

القيمة االجتماعية

أكثر من  20سنة

)0.54( 3.01

انتقال املعلمين إلى
مدارس املوهبة

أكثر من  20سنة

)1.38( 5.97

أقل من  10سنوات
من ( )20 -10سنة
أقل من  10سنوات
من ( )20 -10سنة
أقل من  10سنوات

املتوسط الحسابي
M

)M (SD

3.63
3.62
3.25
3.22
5.42

االنحراف
املعياري

الداللة
اإلحصائية

SD

Sig

0.65
0.58
0.53
0.56
1.39

*0.008
*0.009
*0.006
*0.020
*0.013

*مستوى الداللة اإلحصائية تساوي أو أقل من 0.05

تظهر النتائج في الجدول ( )7السابق متناغمة مع ما توقعه الباحثان في البداية حول احتمالية تأثير الخبرة السابقة على اتجاهات املعلمين
ًّ
إحصائيا بين املعلمين ذوي الخبرة التي تفوق  20سنة من جهة،
واملعلمات؛ ففي املجال الخدمات الخاصة ومجال القيمة االجتماعية توجد فروقات دالة
وبين املعلمين ذوي الخبرة األقل من  10سنوات ،واملعلمين الذين لديهم خبرة ما بين  10إلى  20سنة من جهة أخرى .فاملتوسط الحسابي لذوي الخبرة أكثر
من  20سنة ) (M=3.89أكبر من املتوسطات األخرى لكل من املعلمين ذوي خبرة األقل من  10سنوات ،واملعلمين الذين لديهم خبرة ما بين  10إلى 20
سنة ( )M=3.62; α=.009; M=3.63; α=.008بالترتيب .بينما في مجال القيمة االجتماعية ،نالحظ أن املتوسط الحسابي ملجموعة املعلمين ذوي
الخبرة أكثر من  20سنة ) (M=3.01; α=.008أقل من املتوسطات الحسابية ّ
لكل من مجموعة ذوي الخبرة بين  10إلى  20سنة )،(M=3.22; α=.020
ومجموعة ذوي خبرة أقل من  10سنوات) . (M=3.25; α=.006ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى نفس السبب السابق؛ حيث يالحظ أن ذوي الخبرة
لديهم اتجاهات أكثر إيجابية من املجموعات األقل خبرة لتعاملهم مع الطلبة املوهوبين في فصولهم على مدار سنوات كثيرة .والعكس صحيح؛ حيث
يالحظ ّ
تحفظ املعلمين ذوي الخبرة الطويلة حول مجال القيمة االجتماعية أكثر من املجموعات األخرى ،والسبب املحتمل يعود إلى أن مدارس املوهبة
مشروع تربوي حديث التطوير ،وبالتالي يصعب على املعلمين تكوين اتجاهات مبنية على الخبرة املهنية حول القيمة املرجوة من تطبيق مدارس املوهبة.
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ً

وعند مقارنة النتائج الحالية مع مثيالتها في دراسات أخرى ،نجد أن هناك توافقا جز ًّئيا بين نتيجة كوكفروف ومشيو وبرتالفا ( Kočvarová, Machů,

 ،)& Bártlová, 2018والتي مفادها أن املعلمين ذوي الخبرة التي تفوق  20سنة يتمتعون باتجاهات إيجابية أكثر من املعلمين ذوي الخبرة القليلة .أما
نتائج دراسة كرجن وجورس وبوريك ( )Krijan, Jurče and Borić,2015فتوافقت في جزء واختلفت في جزء آخر؛ فقد اتفقت من حيث وجود فروق
ًّ
إحصائيا بين ذوي الخبرة طويلة وذوي الخبرة القليلة في مجال القيمة االجتماعية؛ حيث كانت لصالح ذوي الخبرة القليلة؛ واختلفت من حيث وجود
دالة
ًّ
فروق دالة إحصائيا بين ذوي الخبرة الطويلة وذوي الخبرة القليلة في مجال الخدمات الخاصة لصالح ذوي الخبرة القليلة.
متغير القسم العلمي .تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي  One-Way ANOVAللكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى
الداللة ( )α = 0.05في متغير القسم العلمي ،وجدول ( )8يوضح ذلك.
جدول ( :)8اختبارتحليل التباين األحادي بالنسبة ملتغيرالقسم العلمي
األداة
اتجاهات

ردود الفعل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

اختبارف

الداللة اإلحصائية

M

SD

)F (9,467

Sig

إجمالي االتجاهات
التجميع

3.45
3.49

0.35
0.51

1.499
1.069

1.45
0.384

الخدمات الخاصة

3.65

0.62

2.187

*0.022

القيمة االجتماعية
انتقال الفائقين من الفصول العادية

3.21
3.84

0.54
1.59

1.476
1.101

0.154
*0.028

انتقال املعلم إلى مدارس املوهبة

5.51

1.39

1.147

0.328

املجال

*مستوى الداللة اإلحصائية تساوي أو أقل من 0.05
إحصائيا في مجالين ُت َ
ًّ
عزى ملتغير القسم العلمي ،وهم :مجال الخدمات الخاصة؛ حيث بلغت قيمة
يتضح من الجدول ( )8وجود فروقات دالة
()F (9,467) =2.187, α=.022؛ ومجال انتقال املوهوبين من املدارس العادية إلى مدارس املوهوبين؛ حيث بلغت قيمة ( F (9,467) =2.101,
 .)α=.028ولتفصيل النتائج السابقة ،تم إجراء اختبار َبعدي  Post-Hoc Testبهدف تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية في املجاالت السابقة.
وجدول ( )9يوضح ذلك مع تفصيل لكل ُبعد.
جدول ( :)9املقارنة البعدية بطريقة  LSDعلى املجاالت ذات الداللة اإلحصائية في اختبار التباين حسب متغيرالقسم العلمي
القسم العلمي

املتوسط الحسابي
(االنحراف املعياري)

األقسام العلمية األخرى

الخدمات الخاصة

الدراسات
االجتماعية

)0.64( 3.49

انتقال الفائقين من
املدارس العادية

تربية فنية

)1.30( 4.58

رياضيات
لغة إنجليزية
تربية فنية
تربية موسيقية
علوم
لغة إنجليزية
لغة عربية
دراسات اجتماعية

املجال

املتوسط الحسابي
M

الداللة اإلحصائية

االنحراف
املعياري

Sig

0.56
0.60
0.59
0.45
1.66
1.72
1.39
1.50

*0.33
*0.017
*0.002
*0.018
*0.008
*0.023
*0.024
*0.003

SD

3.72
3.74
3.93
3.98
3.62
3.78
3.77
3.51

*مستوى الداللة اإلحصائية تساوي أو أقل من 0.05

بعد إجراء اختبار املقارنات البعدية لكل مجال ،تم اختيار أكثر قسم يحوي فروقات ذات دالة إحصائية لتباين تلك الفروقات مع األقسام
األخرى؛ كما هو موضح في الجدول ( )9السابق .ففي مجال الخدمات الخاصة ،يتضح أن املتوسط الحسابي ملعلمي أقسام الدراسات االجتماعية هو
األقل حيث بلغ ( .)M=3.49,SD=.64وعند مقارنته مع متوسطات كل من معلمي مقرر الرياضيات ( )M=3.72,SD=.56ومقرر اللغة اإلنجليزية
ًّ
إحصائيا
( )M=3.74,SD=.60ومقرر التربية الفنية ( )M=3.93,SD=.59ومقرر التربية املوسيقية ( ،)M=3.98,SD=.94نجد أن هناك فروقات دالة
كالتالي ( )α=.002, α=.017, α=.033 α=.018,بالترتيب .فيما يخص مجال االنتقال الفائقين إلى مدارس املوهبة .كما نجد أن معلمي التربية الفنية هم
أكثر الداعمين لهذا التوجه؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )M=4.58,SD=1.30عند مقارنتها مع معلمي أقسام أخرى كالعلوم ()M=3.62, α=.008
واللغة اإلنجليزية ( )M=3.78, α=.023واللغة العربية ( )M=3.77, α=.024والدراسات االجتماعية (.)M=3.51, α=.003
ومن األسباب التي يمكن أن ّ
تفسر النتيجة السابقة ،طبيعة املقررات الدراسية ومتطلباتها املهارية والعقلية؛ فعلى سبيل املثال ،نجد أن أعلى
املتوسطات الحسابية تعود إلى معلمي مقررات التربية الفنية والتربية املوسيقية ،والتي تتطلب في طبيعتها تطوير ملهارة التفكير اإلبداعي ومهارة التخيل.
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وكذلك بالنسبة ملعلمي مقرر الرياضيات التي تتطلب مهارات عليا؛ كالتفكير املنطقي الرياض ي ،وباملثل مقرر اللغة اإلنجليزية ،والذي يتطلب مهارات
ً
خاصة؛ كالكتابة والتعبير اإلبداعي أثناء استخدام لغة تختلف عن اللغة األم .إن مهارات التفكير العليا ً
غالبا تحتاج إلى رعاية خاصة لتطويرها؛ خالفا
عن بعض املقررات التي تتغلب فيها مهارة الحفظ واالسترجاع على مهارات التفكير العليا كمقرر الدراسات االجتماعية .لذلك نعتقد أن طبيعة املقرر
ومتطلبات التفوق فيها قد تساهم في تشكيل اتجاهات املعلمين نحو تقديم خدمات خاصة للفائقين .كما أن هذا السبب ّ
يفسر دعم معلمي قسم التربية
ّ
الفنية لفكرة نقل الفائقين إلى مدارس املوهبة لتنمية قدراتهم العليا ،وفي الوقت نفسه ّ
يفسر ضعف الدعم ِمن ِق َبل معلمي مقرر الدراسات االجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن معظم الدراسات السابقة التي تم مراجعتها لم َت ِقس اتجاهات املعلمين حسب متغير القسم العلمي باستثناء دراسة أوزكان
( )Ozcan,2016التي أجرت اختبار تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية ،وتوصلت إلى نتائج مماثلة للنتائج الحالية من ناحية
األبعاد ذات مستوى داللة عند ( ،)α=.05إال أن دراسة أوزكان ( )Ozcan,2016تفتقر إلى جدول تفصيلي للمقارنة البعدية لتوضيح الفروقات بين
األقسام العلمية.
ثالثا :ملعرفة النتائج املتعلقة بالسؤال املتعلق بالعالقات االرتباطية بين األبعاد مع بعضها البعض وبين ردود األفعال ،تم استخدام معامل ارتباط
بيرسون .Pearson product-moment correlation coefficient
جدول ( :)10ارتباطات بيرسون ودالالتها اإلحصائية

التجميع
الخدمات الخاصة
القيمة االجتماعية
إجمالي االتجاهات
انتقال الفائقين
انتقال املعلمين

ارتباط بيرسون rداللة
إحصائية Sig
ارتباط بيرسون r
داللة إحصائية Sig
ارتباط بيرسون r
داللة إحصائية Sig
ارتباط بيرسون r
داللة إحصائية Sig
ارتباط بيرسون r
داللة إحصائية Sig
ارتباط بيرسون r
داللة إحصائية Sig

انتقال الفائقين

انتقال املعلمين

التجميع

الخدمات الخاصة

القيمة االجتماعية

1

-

-

إجمالي
االتجاهات
-

-

-

**0.58
0.000
0.0520.259
**0.801
0.000 .
**0.204
0.000
**0.247
0.000

1

-

-

-

-

**0.2590.000 .
**0.738
0.000
**0.389
0.000
**0.282
0.000

1

-

-

-

**0.339
0.000
**0.2690.000
**0.1480.001

1

-

-

**0.190
0.000
**0.210
0.000 .

1

-

**0.298
0.000 .

1

** مستوى الداللة اإلحصائية تساوي أو أقل من 0.01

يشير الجدول ( )10إلى وجود ارتباطات بين معظم املجاالت ،وتتراوح درجاتها بين صغير ومتوسطة وكبير .فعند النظر إلى إجمالي االتجاهات
ً
تباطا ً
كبيرا؛ حيث بلغ مستوى االرتباط ( ،)r= .738بينما يرتبط مع ُبعد
نجد أنه يترابط مع ُبعد التجميع) ، (r = .801ومع ُبعد الخدمات الخاصة ار
ً
ً
القيمة االجتماعية ارتباطا متوسطا ( .)r= .339كما يرتبط التجميع مع الخدمات الخاصة بشكل كبير حيث بلغ مستوى االرتباط ( .)r=.58لكن الجدير
ً
ًّ
ً
صغيرا مع ُبعد الخدمات الخاصة (.)r = -.259
عكسيا
بالذكر أن ُبعد القيمة االجتماعية ال يرتبط مع ُبعد التجميع ،كما أظهرت النتائج ارتباطا
وفي معرض اإلجابة عن نفس السؤال ،تم اختبار مستوى االرتباط بين ردود األفعال حول انتقال الطالب املوهوبين إلى مدارس املوهبة ،وانتقال املعلمين
أنفسهم إلى مدارس املوهبة مع األبعاد الثالثة ،باإلضافة إلى إجمالي االتجاهات .وتظهر النتائج على هيئة ارتباطات صغيرة في مجملها باستثناء ارتباط
متوسط بين مجال انتقال الفائقين مع مجال الخدمات الخاصة؛ حيث بلغ مستوى االرتباط (.)r = .389
تتشابه النتائج الحالية في مجملها مع تلك التي ظهرت في دراسة كرجن وجورس وبوريك ()Krijan, Jurče and Borić,2015؛ حيث توصلت إلى أن
ً
ًّ
ً
صغيرا بين رغبة املعلمين في
إحصائيا بين التجميع ،والقيمة االجتماعية ،والخدمات الخاصة ،كما أن هناك ارتباطا
هناك ارتباطات متوسطة دالة
تدريس املوهوبين والخدمات الخاصة.

التوصيات:

يمكن استخالص بعض التوصيات ً
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة من خالل النقاط التالية:




ضرورة الربط وتبادل الخبرات ما بين معلمي مدارس املوهبة ومعلمي مدارس التعليم العام؛ لكسب خبرات جديدة في مجال رعاية املوهوبين.
َعقد دورات وورش عمل وحلقات نقاش ملعلمي التعليم العام الكتساب املعرفة ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو رعاية املوهوبين.
َعقد مناظرات بين مؤيدي الدمج الشامل لجميع الفئات ،بما فيهم املوهوبون ،وبين معارض ي فكرة دمج املوهوبين في املدارس العادية.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

307

حامد السهو & زينب عباس

ِّ
....اجتاهات وتفضيل معلمي املرحلة املتوسطة حنو رعاية الطلبة املوهوبني

. وغيرها من القضايا، تثقيف معلمي التعليم العام حول قضايا متعلقة في رعاية املوهوبين؛ كالتجميع والتسريع واإلثراء
:البحوث املقترحة
 ومحاولة فهم،توص ي الدراسة الحالية بالكشف عن األسباب والتبريرات وراء اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين في دولة الكويت
ّ
 كما توص ي. ومعالجة األسباب التي تولد اتجاهات سلبية،طبيعة تلك األسباب داخلية كانت أو خارجية؛ بهدف دعم األسباب التي تولد اتجاهات إيجابية
.الدراسة الحالية بمقارنة اتجاهات املعلمين في مدارس املوهبة مع اتجاهات املعلمين في املدارس العامة ملعرفة الفروقات بينهم

:املراجع
: املراجع العربية:أوال
ً
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Abstract:

This study aimed to measure the attitudes of middle school teachers towards nurturing
talented students in gifted schools and their reactions to the transition of gifted students from their regular
classes to gifted schools based on different variables such as gender, years of experience, and the scientific
department in Kuwait. The study sample consisted of (477) middle school teachers, selected by a simple
random approach. The researchers also adopted the descriptive analytical approach to suit the nature of the
research, where the researchers developed a questionnaire that measures teachers' attitudes towards the
fostering talented students which focuses on three dimensions or areas: aggregation (grouping), special
services, and social value; also, they developed semantic deferential scale to understand the attitudes of
teachers about the transition of their gifted students from their classes to gifted schools. The results showed
that the attitudes and reactions of teachers about the transition of talented students from regular to gifted
schools were generally neutral, while the results on the mobility of teachers themselves were high. The results
also showed statistically significant differences attributable to the years of experience in favour of teachers
with more than 20 years of experience. The results also showed statistically significant differences in the field
of special services and the transfer of gifted students to gifted schools based on the scientific department. The
gender variable has no effect in all areas except for the teachers themselves moving to talent schools for the
benefit of males. Further discussion is highlighted followed by proposing some recommendations and putting
forward some research ideas in this area.
Keywords: Gifted School; Gifted Studens; Perceptions; Ability Grouping; Special Services; Social Value
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