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افتتاحية العدد
ً
الحمد هلل الذي بيده كل الخير ،وبه تتم كل الصالحات ،سبحانه ال إله إال هو ،نحمده كثيرا ،ونشكر فضله في كل وقت
وحين ،ونشهد أن خاتم الرسل سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ،أما بعد،،نقدم لكم اليوم هذا العدد  -الثاني
من املجلد السابع  -2020 -من املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية ،والذي يحوي عشر أبحاث في مجاالت العلوم
ً
التربوية :اإلدارة التربوية ،وعلم النفس التربوي ،واملناهج وطرق التدريس .لتفتح آفاقا رحبة للبحث العلمي ،في مجاالت لها
أهميتها البالغة ،في التنمية والتقدم ،وهي تأمل منكم دعمها ،وإثراءها بأبحاثكم ودراساتكم ومقترحاتكم ،لكي يكتب لها النجاح
ً
واالستمرار  ،وتتمكن من القيام بدورها ،الذي من أجله كانت ،ونحن نأمل ونطمع أن ينال إعجابكم جميعا ،ونتمنى من هللا أن
نكون قد وفقنا هللا فيه.
فأصالة عن نفس ي ونيابة عن هيئة تحرير املجلة ،ونيابة عن منسوبيها ،يطيب لي أن أرحب بجميع زوار موقع املجلة
اإللكتروني ،سواء من الباحثين املهتمين بنشر بحوثهم في املجلة أو طالب العلم واملعرفة.
واليوم نقدم للقارئ الكريم العدد الثاني من املجلد السابع  -2020 -من املجلة ،سائلين هللا تعالى أن ينفع به ،وأن يكون
ً
ً
عمال خالصا له سبحانه ،فيتصل وال ينقطع ،وأن يجازي بالخير كل من أسهم فيه ولو بكلمة طيبة.
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امللخص:

هدفت هذه الدراسة ّ
تعرف فاعلية برنامج ارشاد جمعي معرفي سلوكي في خفض سلوك التمرد لدى طلبة الصف العاشر األساس ي .تكونت عينة
ً
ً
ً
الدراسة من( )15طالبا ،كمجموعة تجريبية التي تلقى أفرادها برنامجا إرشاديا يستند الى منهج العالج املعرفي السلوكي .وأظهرت نتائج اختبار ت وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي على مقياس التمرد حيث انخفض مستوى التمرد بدرجة أعلى لدى عينة الدراسة في القياس
البعدي عنه في القياس القبلي مما يدل على أثر البرنامج في خفض سلوك التنمر.

الكلمات املفتاحية :برنامج ارشاد جمعي؛ التمرد؛ طلبة الصف العاشر.

خلفية الدراسة وأهميتها:

ُيعد سلوك التمرد ،لدى طلبة املدارس ظاهرة متزايدة االنتشار ومشكلة تربوية واجتماعية بالغة الخطورة ذات نتائج سلبية على البيئة املدرسية
العامة ،والنمو املعرفي واالنفعالي واالجتماعي للطفل ،وحقه في التعلم ضمن بيئة صفية آمنة إذ ال يتم التعلم الفعال إال في بيئة توفر لطلبتها األمن النفس ي
بحمايتهم من العنف والتهديد والخطر.
لذاّ ،
تعد مظاهر التمرد التي تنشأ في أوساط الشباب واملراهقين ،من أعقد املشكالت لألسر واملؤسسات التربوية ،فمظاهر التمرد في أحضان األسرة،
يبدأ برفض أوامر الوالدين أو تقاليد األسرة السليمة ،وعدم التقيد بها عن تحد وإصرار ثم التمرد على الحياة الدراسية في مدارسهم وإعداد الواجبات
الدراسية ،وإطاعة القوانين في قاعة الدرس والعالقة مع الطلبة ،ويأتي معها التمرد على القانون واملجتمع والسلطة(.الحلوIrleland & Power, 2002،
;.)2004

ونتيجة لخطورة مرحلة املراهقة ،والتي يسعى فيها الفرد جاهدا لتحديد هويته من خالل كسر أي قيود مفروضة عليها والثورة والتمرد عليها؛ لذا
فإننا نجدهم في نزاع مع السلطة املشرفة عليهم سواء من الوالدين أو املدرسين (.) Abdeen,2008
ً
ً
ويرى بيسج ) ( Besag,1989أن التمرد شكال من أشكال السلوكيات املتعلمة اجتماعيا ،وتشكل العوامل األسرية مثل إهمال الرعاية ،واملستويات
املرتفعة من العنف والنزاع األسري وانعدام الضوابط السلوكية وقلة مراقبة سلوك األطفال واإلشراف عليهم ،عوامل مؤثرة في سلوك التمرد.
ً
كما أن لعوامل املجتمع املحلي ،دورا في تحفيز سلوك التمرد ،مثل االتجاهات نحو العنف ،واختالف الطبقة االجتماعية ،والضغوطات االجتماعية
و االقتصادية في األسرة()Atkinson & Hornby,2002
وترى بهادر( )1994أنه يمكن توقع التمرد النفس ي لدى املراهق ،في حال إهمال املدرسة والبيت؛ الزدياد حاجته لالعتراف به واحترامه واشباع حاجته
لالستقالل واثبات الذات ،وإذا ما حدث ذلك ،يلجأ إلى تكوين مجموعات خاصة به من األصدقاء ،ويحاول أن يخفي تصرفاته عن والديه بل قد يثور
ضدهم ،ويحاول الحصول على حريته واستقالله عن طريق العنف والتمرد ،األمر الذي يوقع الوالدين في حيرة ودهشة العتقادهم بأن املراهق غير معد
لتوفير تلك الحرية له.
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ً
لذلك ،تشكل أساليب املعاملة الوالدية للمراهق سببا رئيسا في توفير التربة الخصبة للتمرد ،فاملراهق يكره أن ينظر إليه املجتمع ،على أنه ما زال
ً
صغيرا ،ولهذا يثور على مراقبة الوالدين له ،ويتذمر من التوجيه املستمر خاصة إذا نشأ بين والدين صارمين متشددين متسلطين ال يتيحان له الفرصة
لتأكيد ذاته في املنزل؛ فإنه يتجه للخارج للتعبير عما حرم منه ويواجه املجتمع في حالة من التمرد والتحدي واالنحراف.
وهذا يتفق مع ما أشارت اليه الدراسات ،بأن العالقة الوالدية الجيدة ذات العالقة الطيبة مع األبناء املراهقين تقلل من مستويات العنف والعدوان
والتمرد لديهم ،وباملقابل فإن العالقات املضطربة مع األبناء تسهم بشكل كبير في ظهور املشكالت السلوكية كالعنف والغضب والتمرد لدى
األبناء(Capron, Christiane, &Carine, 2007;Mario& Cookstone, 2007).
ويشير بيوبولتز وآخرون ( Buboltz, etal., 2003) ،أن التمرد النفس ي قوة دافعية ،يعتقد أنها تنشأ عندما تقلل أو تقلص الحريات الشخصية
للفرد ،أو تتعرض للتهديد أو االستبعاد؛ فتسعى دافعية الفرد إلى استعادة أو استرجاع أنماط السلوك املتعرض للتهديد أو االستبعاد .ويرى بريهم (Brehm,
) 1966أن السلوك يتناسب ً
طرديا مع حجم التمرد ،فكلما كان السلوك ً
مهما لدى الفرد ،أدى ذلك إلى زيادة درجة التمرد النفس ي لديه.
وتتوقف أهمية السلوك ،على الوظيفة املباشرة للقيمة األدائية الفريدة أي عندما ال يوجد سلوك آخر لدى الفرد يمكن أن يشبع به حاجته في
أقصر درجة فعلية أو ممكنة لهذه الحاجات.
لذا ،فقد باتت ظاهرة التمرد النفس ي مشكلة عاملية وخطيرة؛ ألنها تمس شريحة مهمة من املجتمعات وبنسبة كبيرة ،فالشباب عماد البناء االجتماعي
واالقتصادي والقوة القادرة على التشييد املدني والعمراني ،لذا كان االهتمام بهذه الظاهرة ورعايتها وحل مشاكلها من األولويات املهمة ،التي يتكاتف املجتمع
بكل شرائحه للنهوض بها.
ويرى الباحث أن غياب التوجيه السليم ،واملتابعة اليقظة املتزنة والقدوة الصحيحة يقودان املراهق نحو التمرد ،كما أن ضعف االهتمام األسري
بمواهب املراهق وعدم توجيهها الوجهة الصحيحة ،وتأنيب الوالدين له أمام أصدقائه ومتابعته لألفالم والبرامج التي تدعو للتمرد على القيم الدينية
واالجتماعية والعنفّ ،
يعد من العوامل املهمة في حدوث ظاهرة التمرد النفس ي ولعل افتقار األدب السيكولوجي العربي إلى دراسات حول“ التمرد النفس ي
ً
ً
لدى املراهقين يعد سببا مباشرا دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة.
ولقد أجريت بعض الدراسات الوصفية ،للكشف عن مستوى التمرد لدى بعض الطلبة وعالقته ببعض املتغيرات فأجرى الشاعر( ،)2013دراسة
بهدف التنبؤ بالتمرد النفس ي لدى املراهقين من خالل اشباع الحاجات النفسية من قبل الوالدين ،تكونت عينة الدراسة من( )362طالبا من طلبة الصف
العاشر في محافظة خان يونس ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بالتمرد النفس ي من خالل إشباع الوالدين لحاجات أبنائهم.
وقام بشير( )2012بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين التمرد وأساليب املعاملة الوالدية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،تكونت عينة
الدراسة من()617طالبا وطالبة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط سالب بين أساليب املعاملة الديمقراطية واملتسامحة والتمرد النفس ي ،كما
كشفت نتائج الدراسة أيضا عن وجود ارتباط إيجابي بين أسلوب املعاملة املتسلطة والتمرد.
وأجرى املطارنة والزغاليل( )2011دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين الضغوط النفسية والتمرد لدى املراهقين ،تكونت عينة الدراسة من ()861
طالبا وطالبة ،من طلبة الصفين التاسع والعاشر في مدينة الكرك/األردن ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين الضغوط النفسية والتمرد
لدى املراهقين.
كما أجرى العباجي وملعاضيدي( )2007دراسة هدفت إلى معرفة مستوى التمرد النفس ي لدى طلبة املرحلة اإلعدادية في املوصل في العراق ،كما
هدفت إلى املقارنة بين الذكور واإلناث في مستوى التمرد النفس ي ومقارنة مستوى التمرد النفس ي بين طلبة الفرع العلمي وطلبة الفرع األدبي ،وقد أشارت
نتائج الدراسة إلى أن مستوى التمرد النفس ي لدى الذكور أعلى من اإلناث وأن مستوى التمرد النفس ي لدى طلبة الفرع األدبي أعلى مقارنة مع طلبة الفرع
العلمي.
وأجرى الوحيدي( )2006دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين تواصل األسرة األردنية ومرونتها وتماسكها من جهة ،وتمرد املراهق من جهة أخرى،
تشكلت عينة من الدراسة من( )451طالبة وطالبة من طلبة الصف العاشر األساس ي في محافظة العاصمة ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط سالب
بين تواصل األسرة األردنية ومرونتها ،وتمرد املراهق .وأجرت خولة ( )2005دراسة بهدف معرفة أثر برنامج تربوي ،في التخفيف من التمرد النفس ي ،وتكونت
عينة البحث من(  ) 78طالبا وطالبة ،واستخدمت الباحثة تصميم املجموعات الضابطة ذات االختبار القبلي والبعدي وقد أظهرت النتائج فعالية البرنامج
التربوي املستخدم في تخفيف التمرد النفس ي لدى عينة البحث.
يتضح من الدراسات السابقة ،أن التمرد النفس ي موجود بمستويات مختلفة لدى الطلبة ،ولكن لم تجري دراسات كافية في محاولة الحد من مستوى
التمرد النفس ي.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على جانب من اهتمامات اإلرشاد وعلم النفس واملتمثل بدراسة ظاهرة التمرد لدى عينة من الطلبة
واملراهقين لذا؛ فإن هذه الدراسة ستكون على درجة من األهمية ،إذ أنها:
 .1قد تفيد نتائج هذه الدراسة ،العاملين في مجال الصحة النفسية ،في تصميم واعداد برامج إرشادية نفسية ،تسهم في خفض مستوى التمرد
النفس ي ،واملحافظة على صحتهم النفسية والعقلية.
 .2قد يستفيد خبراء املناهج واإلرشاد النفس ي والتربوي ،في التخطيط لبرامج وقائية وعالجية لبعض املشكالت ،التي يعاني منها بعض الطلبة.
 .3قد يستفيد من الدراسة األخصائيون النفسيون العاملون في املؤسسات األهلية واملجتمعية.
 .4أنها تدرس مرحلة من أهم مرا حل النمو ،وهي مرحلة املراهقة ،والتي تتميز بالحدة والتعقيد؛ حيث يتعرض املراهق ملشكالت سلوكية ،تنعكس
سلبا على تصرفاته وسلوكياته.

مشكلة الدراسة:
تنبثق مشكلة الدراسة من التزايد الواضح في ظهور بعض املشكالت السلوكية واالنفعالية لدى الطلبة وافتقارهم إلى السمات االجتماعية اإليجابية؛
مما يؤثر في سلوكهم العام وسلوكهم األكاديــمي بشكل خاص (،كمور،2007،ص112؛ عويدات وحمدي ،1997،ص .)21إذ تشير مالحظات املعلمين إلى
تزايد ظاهرة السلوك الال اجتماعي لدى طلبة املدارس املراهقين في الصف العاشر عموما (الزعبي،2011 ،ص )423 ،لذا فقد أصبحت املشكالت السلوكية
ً
ً
ً
واالنفعالية تشكل عبئا ثقيال على كاهل املعلمين لتعاملهم اليومي واملستمر مع هذه السلوكات؛ ونظرا ألهمية دور اإلرشاد النفس ي بشكل عام واإلرشاد
الجمعي بشكل خاص فقد جاءت هذه الدراسة ملعرفة فاعلية برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في خفض مستوى التمرد لدى عينة من طلبة الصف
العاشر األساس ي.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة ،إلى معرفة فاعلية برنامج إرشاد جمعي معرفي سلوكي ،في تخفيض مستوى التمرد  ،لدى عينة من طلبة الصف العاشر
األساس ي.

فرضيات الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية ،إلى التحقق من صحة الفرضين التاليين:
 .1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى(  ، )0.05 = αبين متوسطي درجات املجموعة التجريبية على مقياس التمرد النفس ي في
القياسين القبلي و البعدي ،تعزى للبرنامج اإلرشادي املستخدم.
 . .2ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى(  ،)0.05 = αبين متوسط درجات املجموعة التجريبية ،في القياس البعدي ومتوسط درجاتهم،
على مقياس التمرد النفس ي في القياس املؤجل بعد مرور شهر على انتهاء البرنامج اإلرشادي.

ً
ً
التعريف باملصطلحات مفاهيميا وإجرائيا:

ً
االرشاد الجمعيّ :
يعد اإلرشاد الجمعي شكال من أشكال اإلرشاد التربوي والنفس ي ويمثل عملية نمائية عالجية موجهة نحو تغيير اتجاهات وسلوك األفراد
الذين يواجهون مشكلة مؤقتة أو دائمة ،تتم بإدارة قائد املجموعة الذي يعمل وفق واحدة /أو عدد من نظريات اإلرشاد النفس ي ويقوم بمسؤولية البناء
ً
والتنظيم للمجموعة ويتولى إدارة وتسهيل أنشطة البرنامج املصمم وذلك ضمن مجموعات صغيرة تضم املجموعة أفرادا ذوي اهتمامات مشتركة يتم
التفاعل فيما بينهم وتتم مساعدتهم من خالل التعبير واالنفتاح في جو من األمن والثقة والتماسك .
ّ
وتعد مهارات املرشد الشخصية ومهارات التأثير (مثل التعاطف والدفء ،واألصالة والكفاءة واالقتدار والتوجيه والدعم) ودرجة مشاركة املسترشدين من
املقومات األساسية في برنامج االرشاد الجمعي وتتطور املجموعة اإلرشادية من خالل خمس مراحل تمر بها :مرحلة التشكيل ،واملرحلة األولية ،ومرحلة
االنتقال ،ومرحلة العمل ،ومرحلة االنتهاء ).)Corey and corey,1997
ً
البرنامج اإلرشادي:برنامج ّ
معد استنادا إلى العالج السلوكي املعرفي؛ للحد من التمرد النفس ي لدى طلبة الصف العاشر األساس ي وتضمن ( )10جلسات
إرشادية .ويستند البرنامج االرشادي الجمعي الذي تم إعداده في هذا البحث إلى نظرية العالج املعرفي السلوكي؛ بهدف التقليل من مستويات التمرد لدى
عينة من طلبة الصف العاشر األساس ي املراهقين من خالل استخدام مجموعة من الفنيات واألساليب اإلرشادية كالشرح والنمذجة ولعب الدور والتعزيز
والتغذية الراجعة والواجبات البيتية.
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التمرد النفس ي :هو رفض الفرد لكل ما يوجه إليه من فعل أو قول ومقاومته ،إذ يجد أن تلك األفعال أو األقوال ال تتفق مع ما يحمله من قيم وآراء
واتجاهات ومبادئ خاصة به ،حتى لو كان ما يوجه إليه من فعل أو قول صحيحا ولصالحه(الحمداني( .)2009 ،حامد)2018 ،
ويقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس التمرد النفس ي كدرجة كلية وبدرجاته على املقياسين الفرعيين :التمرد السلوكي
واللفظي.

حدود الدراسة ومحدداتها:
أجريت الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساس ي ،في مدرسة عمر بن الخطاب األساسية للبنين ،ملنطقة معان في األردن ،خالل الفصل
الدراس ي الثاني للعام الدراس ي .2016/2015
وتتحدد نتائج هذه الدراسة ،بدالالت صدق وثبات األدوات املستخدمة في هذه الدراسة ،التي تتضمن البرنامج اإلرشادي ،ومقياس التمرد املوصوفين
ً
الحقا .وعليه ،فان تعميم النتائج ،سيقتصر على مجتمع الدراسة واملجتمعات املماثلة لها ،واألدوات املستخدمة في هذه الدراسة.

منهجية الدراسة واجراءاتها:
أفراد الدراسة:
ً
تكون أفراد الدراسة ،من ( )15طالبا من طلبة الصف العاشر األساس ي ،تم اختيارهم من مدرسة عمر بن الخطاب األساسية للبنين/منطقة معان؛
ً
حيث تضم املدرسة ،شعبتين لطلبة الصف العاشر األساس ي ،وتم اختيار إحدى هذه الشعب عشوائيا واملكونة من( )40طالبا  ،ثم تم تطبيق مقياس
ً
التمرد النفس ي عليهم ،وبعد التطبيق ،تم اختيار الطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجات ،على مقياس التمرد النفس ي ،وبلغ عددهم ( )15طالبا.
أدوات الدراسة:
استخدمت في هذه الدراسة األداتين اآلتيتين:
ً
أوال :مقياس التمرد النفس يRebellion Scale :
ّ
ّ
واملعدل للبيئة األردنية من قبل الزغاليل
املطور من قبل داوود وميلن ووايز () Dowd, Milne and Wise,l,1991
تم استخدام مقياس التمرد
واملطارنة( ،)2011والذي تكون من ( )28فقرة موزعة على بعدين هما  :التمرد السلوكي والتمرد اللفظي ،وقد وضع أمام كل فقره من فقرات املقياس
مقياسا متدرج من أربع درجات حسب أسلوب ليكرت ،وعلى النحو التالي =1(:ال أوافق بشدة =2 ،ال أوافق=3،أوافق=4 ،أوافق بشدة) .
ّ
وتكون مقياس سلوك التمرد النفس ي من ( )28فقرة موزعة على بعدين  ،هما:
 .1التمرد السلوكي  :تضمن هذا البعد ،السلوكات املزعجة ،التي تؤدي إلى تمرد وخروج بعض الطلبة ،على قوانين وأنظمة وتعليمات املدرسة واألسرة،
بالتدمير والتخريب والضرب والتكسير....الخ .وتألف هذا البعد من( )14فقرة ،وتضمن الفقرات من رقم .14-1
 .2التمرد اللفظي :تضمن هذا البعد السلوكيات السلبية؛ التي تؤدي إلى تمرد وخروج بعض الطلبة على قوانين وأنظمة وتعليمات املدرسة واألسرة
بالشتم والتهديد وعدم الرضا والرفض....الخ .وتألف هذا البعد من( )14فقرة ،وتضمن الفقرات من رقم .28-15
دالالت صدق املقياس:
ً
تحقق داوود وميلن ووايز ( )Dowd, Milne and Wise,l,1991من الصدق العاملي للمقياس ،وذلك على عينة تكونت ( )472طالبا وطالبة من
مختلف املراحل الدراسية ،وقد كشف التحليل العاملي عن بعدين هما :السلوكي واللفظي بعد حذف الفقرات التي قل تشبعها عن ( ،)0.30وقد ّ
فسرت
جميع األبعاد ما نسبته ( )67.82من التباين.
كما تحققا الزغاليل واملطارنة ( )2011من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه على متخصصين اثنين في اللغة اإلنجليزية لضمان سالمة
ُ
ً
الترجمة ،و( )14محكما من املتخصصين في علم النفس واإلرشاد وقد أخذا بمالحظات املحكمين وأجريت التعديالت املطلوبة .كما قاما بحساب معامل
ً
ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس مع البعد الذي تنتمي إليه على عينة تكونت من ( )35طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي ،وقد تراوحت
ً
هذه القيم بين ( ،)075.-0.31وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة( .)0.05 = α
وفي الدراسة الحالية تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس ،وذلك بعرضه على خمسة محكمين في تخصص اإلرشاد وعلم النفس ثم ّ
تم إجراء
ً
بعض التعديالت اللغوية البسيطة .كما ّ
تم التحقق من صدق البناء الداخلي للمقياس وذلك بتطبيقه على عينة تكونت من( )48طالبا وطالبة من طلبة
الصف العاشر األساس ي من خارج عينة الدراسة ،وحساب معامل ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنمي إليه وقد تراوحت هذه القيم بين(،) 0.81-0.57
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ومعامل ارتباط كل فقرة باملقياس ككل وقد تراوحت هذه القيم بين( )0.77-0.39وجميعها ذات داللة احصائية؛ مما يعزز صدق البناء للمقياس كما
يتضح في الجدول(.)1
جدول( :)1قيم معامالت ارتباط الفقرة مع البعد الذي تنتمي إليه وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.
رقم الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل ارتباط الفقرة مع
البعد الذي تنتمي إليه
0.69
0.67
0.80
0.71
0.73
0.67
0.77
0.62
0.59
0.63

معامل ارتباط
الفقرة مع املقياس
ككل
0.48
0.39
0.77
0.42
0.52
0.55
0.41
0.55
0.57
0.60

رقم
الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل ارتباط
الفقرة مع البعد
الذي تنتمي إليه
0.76
0.63
0.67
0.70
0.59
0.64
0.57
0.65
0.59
0.66

معامل ارتباط
الفقرة مع
املقياس ككل
0.60
0.40
0.44
0.68
0.48
0.55
0.47
0.49
0.58
0.64

رقم الفقرة

21
22
23
24
25
26
27
28

معامل ارتباط
الفقرة مع البعد
الذي تنتمي إليه
0.81
0.76
0.80
0.61
0.68
0.58
0.80
0.79

معامل ارتباط
الفقرة مع املقياس
ككل
0.68
0.61
0.62
0.53
0.56
0.49
0.72
0.75

دالالت ثبات املقياس:
استخدم داوود وميلن ووايز ( )Dowd, Milne and Wise,l,1991طريقتين لحساب معامل الثبات ،هما:
االولى :طريقة االختبار وإعادة االختبار ( )retest-testعلى عينه من طلبة مدراس الوسط األمريكي بلغ حجمها ( )150طالبا وطالبة ,بفاصل زمني بين مرتي
التطبيق مقداره أسبوعا واحدا  ,وبلغت قيمة معامالت االرتباط للمقياس ككل . 0.64
الثانية :االتساق الداخلي :فقد تمثلت بحساب معامل االتساق الداخلي للمقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا على عينة الثبات املكونة من ()150
طالبا وطالبة  ,فكانت معامالت االتساق ملجالي األداة على النحو التالي  :البعد األول(التمرد السلوكي)  ,0.81والبعد الثاني (التمرد اللفظي) .0.75أما معامل
االتساق للمقياس ككل فقد بلغ .0.84
وتحققا الزغاليل واملطارنة ( )2011من ثبات املقياس من خالل تطبيقه على عينة الصدق نفسها وإعادة تطبيقه بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول،
وقد تراوحت القيم بين( .)0.80-0.71وفي الدراسة الحالية ،تم التحقق من ثبات املقياس باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار من خالل تطبيقه
ً
وإعادة تطبيقه ،بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول وذلك على عينة تكونت من( )48طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساس ي من خارج عينة
الدراسة ،وقد وجد أن معامل االستقرار يتراوح بين( ،)0.92-0.89كما ّ
تم حساب معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ،وقد وجد أن معامل االتساق
الداخلي للمقياس يتراوح ما بين ( ،)0.90-0.87التي تؤكد جميعها تمتع املقياس بدالالت ثبات مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
تصحيح املقياس
ّ
قيم املرشد التربوي الطالب على كل فقرة من فقرات املقياس وفق تدريج تكون من أربعة تدريجات ،وهي :أوافق بشدة( )4درجات ،وموافق( )3درجات،
وغير موافق ( )2درجات ،وغير موافق بشدة درجة واحدة .وبذلك أعلى درجة نظرية ُسجل للطالب ( ، )112وأدنى درجة هي ( .)28وللحكم على مستوى
ُ
سلوك التمرد ،طلب من لجنة من املحكمين تحديد هذا املستوى آخذين بعين االعتبار ،أن درجة كل فقرة تتراوح بين ( ) 4-1درجات ،وقد حددت هـذه
األوساط على النحو التالي  :من( )2.5-1متدنية؛ أي ،تشير إلى عدم وجود تمرد ،ومن( ) 4 – 2.5تمرد ؛ أي تشير إلى وجود مشكلة سلوكية لدى الطالب؛
ً
اعتمادا على املعادلة اآلتية(:الحد األعلى للبديل -الحد األدنى للبديل)/عدد املستويات؛ أي((1.5=2/3 =2/)1-4طول الفئة).
و
ً
ثانيا :البرنامج اإلرشادي
ّ
ّ
تم تصميم برنامج االرشاد التدريبي لغايات هذه الدراسة وفقا ملبادئ العالج السلوكي املعرفي وتكون البرنامج من( )10جلسات بواقع( )22لقاء؛
تضمنت الجلسة األولى لقاء واحد مدته( )40دقيقة ،وتضمنت الجلسة الثانية( )2لقاء ،مدة كل منها( )40دقيقة ،وتضمنت الجلسة الثالثة ( )2لقاء ،مدة
كل منها( )40دقيقة ،وتضمنت الجلسة الرابعة( )3لقاءات مدة كل منها( ) 40دقيقة ،وتضمنت الجلسة الخامسة ( )3لقاءات ،مدة كل منها( )40دقيقة،
وتضمنت الجلسة السادسة ( )3لقاءات ،مدة كل منها( )40دقيقة ،وتضمنت الجلسة السابعة ( )3لقاءات ،مدة كل منها( )40دقيقة ،وتضمنت الجلسة
الثامنة( )2لقاء ،مدة كل منها( )40دقيقة ،وتضمنت الجلسة التاسعة( )2لقاء ،مدة كل منها( )40دقيقة ،وتضمنت الجلسة العاشرة لقاء واحد مدته() 40
دقيقة ،وفيما يأتي ملخص لجلسات البرنامج:
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 .1الجلسة األولى :التعارف :هدفت هذه الجلسة إلى بناء عالقة بين املرشد التربوي الذي قام باإلشراف على تطبيق البرنامج والطلبة املشاركين في
البرنامج التدريبي كما تم تعريف الطلبة على بعضهم البعض ،ومن ثم التعريف بالبرنامج وأهدافه وأوقات الجلسات وأهمية االلتزام بها.
 .2الجلسة الثانية :التعريف بالبرنامج اإلرشادي :توضيح الهدف من البرنامج وخطة سير العمل فيه ألعضاء املجموعة اإلرشادية .وقد ّ
تم عقد لقاءين
مدة كل منها( )40دقيقة.
ّ
 .3الجلسة الثالثة :الشخصية كنتاج للوراثة والبيئة .ويتضمن تعريف الشخصية والعوامل املؤثرة فيها .وقد تم عقد لقاءين مدة كل منها( )40دقيقة.
 .4الجلسة الرابعة :دوافع السلوك والعوامل املؤثرة فيه :هدفت هذه الجلسة إلى تعريف الطلبة بمفهوم الدافعية ،وأهميتها لتحقيق األهداف .كما
هدفت الجلسة إلى تعريف الطلبة بمسببات السلوك الداخلية (دافعية داخلية) واملسببات الخارجية للسلوك(دافعية خارجية) .وقد ّ
تم عقد ثالثة
لقاءات مدة كل منها( )40دقيقة.
 .5الجلسة الخامسة :مشكالت املراهقة :املشكالت األسرية واملدرسية :تتضمن بعض املشكالت التي تنتج عن عدم إشباع مطالب النمو املختلفة ما
يساعد الطلبة على فهم طبيعة املشكالت التي يعانون منها ،وأسبابها ومناقشات .وقد ّ
تم عقد ثالثة لقاءات مدة كل منها( )40دقيقة.
 .6الجلسة السادسة :التعاطف :هدفت هذه الجلسة إلى تعريف الطلبة بكيفية وأهمية فهم مشاعر اآلخرين ،وأهمية تحديد حاجات األفراد اآلخرين،
وضرورة تقديم املساعدة لآلخرين .وقد ّ
تم عقد ثالثة لقاءات ،مدة كل منها( )40دقيقة.
 .7الجلسة السابعة :املهارات االجتماعية :هدفت هذه الجلسة إلى تدريب الطلبة على طريقة التواصل مع اآلخرين .كما هدفت الجلسة إلى تطوير وعي
الطلبة بمفهوم القائد والعضو في املجموعة ،باإلضافة إلى تعليم الطلبة استراتيجيات حل املشكالت االجتماعية .وقد ّ
تم عقد ثالثة لقاءات مدة
كل منها( )40دقيقة.
 .8الجلسة الثامنة :التوافق النفس ي لتحقيق الصحة النفسية :ويتضمن العوامل اإليجابية التي يمكن أن تسهم في تكيف الشخصية ومعرفة العوامل
املؤدية لسوء التوافق .وقد ّ
تم عقد لقاءين مدة كل منها( )40دقيقة.
 .9الجلسة التاسعة :مهارات حل املشكالت( :تحديد املشكلة ،توليد البدائل ،اتخاذ القرار ،تنفيذ االستراتيجية) .وقد ّ
تم عقد لقاءين مدة كل منها()40
دقيقة.
 .10الجلسة العاشرة :الجلسة الختامية والتلخيصية ،وتضمنت لقاء واحد مدته( )40دقيقة
ّ
وتم التدريب على البرنامج من خالل استخدام أساليب تدريبية متعددة تمثلت في :الحوار واملناقشة ،وطرح األمثلة ،واألنشطة ،والعمل في مجموعات
ّ
صغيرة ،والتخيل ،ولعب األدوار ،والتغذية الراجعة .وتم ّ
التقييم الذاتي من قبل الطلبة؛ إذ تم الطلب من الطلبة
تقييم الطلبة بعد كل لقاء من خالل
كتابة ما تعلموه بعد االنتهاء من كل لقاء .وبعد االنتهاء من البرنامج تم تطبيق مقياس السلوك الالاجتماعي كقياس بعدي ملعرفة مدى فاعلية البرنامج ثم
ُ
اعيد تطبيق البرنامج مرة أخرى بعد شهر من القياس البعدي ملعرفة مدى استمرارية فاعلية البرنامج.
وللتحقق من صدق محتوى البرنامج ،ومدى مالءمته لطلبة الصف العاشر األساس ي ،ودرجة وضوحه وإمكانية تطبيقه على الطلبة واستفادتهم
منه ،فقد ّ
تم عرضه على سبعة محكمين ممن يحملون درجة الدكتوراه في اإلرشاد التربوي وعلم النفس ،وثالثة ممن يحملون درجة املاجستير في اإلرشاد،
ويعملون في اإلرشاد مع طلبة من الصف العاشر األساس ي ،وأبدوا بعض املالحظات واملقترحات البسيطة حول البرنامج ،والتي ّ
تم األخذ بها؛ إال أنهم اتفقوا
على مناسبة البرنامج مع هدف الدراسة ،ومالءمته للمرحلة العمرية للطلبة موضع الدراسة.

إجراءات الدراسة:
بعد أن تم االطالع على األدب التربوي املتعلق بالتمرد النفس ي تم إعداد البرنامج اإلرشادي وتطوير مقياس التمرد النفس ي بعد ذلك ،تم زيارة مدير
املدرسة  -التي تم اختيارها  -من أجل اطالعه على هدف الدراسة وأخذ موافقته على تطبيق البرنامج من حيث تحديد أفراد العينة بشكل دقيق من خالل
ً
ً
تطبيق مقياس التمرد النفس ي ثم تم البدء بتطبيق البرنامج التدريبي ،على عينة الدراسة التجريبية ،والبالغ عددهم ( )15طالبا جميعا وذلك من قبل
املرشد التربوي العامل في املدرسة املعنيةـ بعد تدريبه من قبل الباحث نفسه ،ولقائه أربعة لقاءات ،خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي - 2015
 ،2016وقد تم تفريغ اإلجابات وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،وتحليل النتائج وفقا لفرضيات الدراسة .وبعد تحليل نتائج الدراسة تم مناقشتها وكتابة
التوصيات املنبثقة من نتائج الدراسة.

تصميم الدراسة واملعالجة االحصائية:

ُ
تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية ،التي تقوم على مقارنة درجات عينة تم تعرضها ملتغير مستقل قبل وبعد التعرض له وقد اتبع في هذه
الدراسة التصميم (تحديد العينة  -قياس قبلي -معالجة -قياس بعدي -قياس مؤجل) .وقد تضمنت الدراسة املتغيرات اآلتية:
املتغير املستقل الرئيس :البرنامج اإلرشادي.
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املتغير التابع :درجات الطلبة على مقياس التمرد النفس ي.
وملعالجة البيانات اإلحصائية ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار ت لعينة واحدة ذات قياس قبلي وبعدي للتحقق من
صحة فرضيتي الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالفرضية األولى للدراسة والتي تنص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى(  )α = 0.05بين متوسطي درجات
املجموعة التجريبية قبليا وبعديا على مقياس سلوك التمرد النفس ي تعزى للبرنامج اإلرشادي املستخدم".
للتحقق من صحة هذه الفرضيةّ ،
تم حساب الفروق بين املتوسطين باستخدام اختبار (ت) للدرجات املتحققة ألفراد عينة الدراسة في املجموعة
التجريبية على مقياس التمرد  ،ويوضح الجدول( )2هذه النتائج.
جدول( :)2نتائج اختبارت للفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي
املقياس

التجريب

التمرد

القبلي
البعدي

املتوسط
الحسابي
96.8
55.3

االنحراف
املعياري

درجات
الحرية

4.2
3.3

14

قيمة(ت)
71.06

مستوى
الداللة
0.00

يتضح من الجدول(  )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ، 0.01وذلك لصالح التطبيق القبلي ذي املتوسط األعلى (  )96.8مما يدل
على أثر البرنامج في خفض سلوك التمرد لدى عينة الدراسة حيث إن متوسط درجات العينة انخفض في التطبيق البعدي إلى ( )55.3وذلك بعد تطبيق
البرنامج وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى(  )0.01بين درجات طالب
املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي يعزى لبرنامج اإلرشاد الجمعي لخفض سلوك التمرد صالح التطبيق القبلي " .
وحيث إن العينة صغيرة الحجم فقد تم التأكد من النتائج باستخدام االختبار الالبارمتري ويلككسون والذي أكدت نتائجه على وجود فروق ذات داللة
إحصائية يبينها الجدول ()3
جدول ( :)3نتائج اختبارويلككسون للفرق بين القياسين القبلي والبعدي لعينة الدراسة
الحالة
القبلي > البعدي

العدد
15

متوسط الرتب
8

مجموع الرتب
120

قيمة z
3.4-

مستوى الداللة
0.00

ومن الجدول ( )3تأكد للباحث وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى  0.01للتطبيق القبلي مما يدل على خفض البرنامج لسلوك التمرد لدى
عينة الدراسة .
ً
مما سبق ،يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود أثر دال إحصائيا لبرنامج اإلرشاد الجمعي في الحد من سلوك التمرد لدى الطلبة ويمكن تفسير
هذه النتيجة في ضوء الجلسات املكونة للبرنامج اإلرشادي /مثل :مكونات الشخصية ،والتعاطف ،واسلوب حل املشكلة ،بحيث ساهمت مظاهر هذه
الجلسات ،في تطوير الكفايات االنفعالية واالجتماعية لدى الطلبة مما ترتب عليه تحقيق فهم وإدراك أفضل النفعاالتهم والوعي بانفعاالت اآلخرين
والتعرف على نقاط الضعف والقوة لدى كل طالب والوعي بأن لكل مشكلة حل مما أدى إلى الحد من سلوك التمرد.
كما ساهم البرنامج اإلرشادي في تعريف الطلبة بمسببات السلوك الداخلية (دافعية داخلية) واملسببات الخارجية للسلوك(دافعية خارجية)؛ مما
ساعد الطلبة على تحديد أهدافهم القريبة والبعيدة ،بحيث عمل على ضرورة النظر بتفاؤل نحو العالقة مع االصدقاء والتفاعل بإيجابية معهم .كما
تضمن البرنامج اإلرشادي مفهوم التعاطف وهو من املفاهيم الرئيسة في البرنامج فقد ّ
تم تعريف الطلبة بكيفية وأهمية فهم مشاعر اآلخرين ،وأهمية
تحديد حاجات األفراد اآلخرين وضرورة تقديم املساعدة لهم؛ مما يمنح الطلبة القدرة على اكتشاف مشاعر وأحاسيس أصدقائهم وفهم مشاعر األفراد
املحيطين بهم ومجاملة األصدقاء والتعامل معهم بهدوء وتصبح لديهم القدرة على بناء الصداقات والتواصل مع اآلخرين والتحكم في مشاعرهم وتصرفاتهم
ويكبحون مشاعرهم السلبية ويجيدون فهم ومعرفة مشاعر اآلخرين ولديهم حساسية جيدة النفعاالت ومشاعر اآلخرين بحيث أصبح لدى هؤالء الطلبة
القدرة على قراءة انفعاالت ومشاعر اآلخرين من خالل أصواتهم وإيماءاتهم.
ً
واخيرا :املهارات االجتماعية فقد تم تدريب الطلبة على طريقة التواصل مع اآلخرين بحيث عمل على تطوير وعي الطلبة بمفهوم القائد والعضو في
تعد خطوات أساسية في التعامل مع االخرين .وعليه ّ
املجموعة باإلضافة إلى تعليم الطلبة استراتيجيات حل املشكالت االجتماعية ،والتي ّ
تعد املهارات
االجتماعية من املهارات الضرورية للتكيف االجتماعي السليم والعالقات االجتماعية البناءة وهي تشكل بعد أساس ي في هذا البرنامج؛ مما ساهم في الحد
من سلوك التمرد لدى الطلبة.
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ّ
ً
ّ
فاملهارات االجتماعية تمكن الطالب من معرفة انفعاالته والوعي بها وتنظيمها جيدا .باإلضافة إلى ذلك فإن املهارات االجتماعية تمكن الفرد من
التفاعل بإيجابية مع اآلخرين والتعبير باتزان عن مشاعره اإليجابية والسلبية وضبط انفعاالته في مواقف التفاعل االجتماعي والتعرف على مشاعر اآلخرين
ّ
ّ
وتلميحاتهم وحسن التصرف بما يناسب املواقف وتمكن الفرد من التعاون مع اآلخرين بإيجابية .كما أن املهارات االجتماعية تمكن الفرد من مواجهة
املواقف املحرجة والتخلص من املآزق بكفاءة ومن ثم الشعور بالكفاءة الذاتية ،مما يجعله يشارك اآلخرين أنشطتهم بما يحقق له االستمتاع بالحياة،
والتمتع بصحة نفسية جيدة.
ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضا ،انطالقا من أن املهارات االجتماعية تتضمن مهارات انفعـالية تسهم في تيسير إقامة عالقات ودية مع اآلخرين
وإدارة التفاعل معهم على نحو يساعد على االقتراب منهم والتعرف عليهم.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى (  ) 0.05 = αبين متوسط درجات
املجموعة التجريبية في القياس البعدي ومتوسط درجاتهم على مقياس التمرد النفس ي في القياس املؤجل بعد مرور شهر على انتهاء البرنامج اإلرشادي".
للتحقق من صحة هذه الفرضيةّ ،
تم استخراج املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية للدرجات املتحققة ألفراد املجموعة التجريبية على
مقياس التمرد النفس ي ،ويوضح الجدول( )4هذه النتائج.
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية الستجابات أفراد املجموعة التجريبية على القياسين البعدي واملؤجل على مقياس التمرد النفس ي
أبعاد املقياس
التمرد اللفظي
التمرد السلوكي
الدرجة الكلية

املتوسط الحسابي
27.3
26.1
28.01
27.2
55.3
0.353

االختبار
البعدي
املؤجل
البعدي
املؤجل
البعدي
املؤجل

االنحراف املعياري
0.89
0.91
0.93
0.95
0.89
0.90

يتضح من الجدول( )4استمرار أثر البرنامج اإلرشادي في الحد من سلوك التمرد حتى بعد مرور شهر من االنتهاء من تنفيذه فقد انخفضت درجات
الطلبة على مقياس سلوك التمرد سواء بالنسبة للمقياس الكلي وعلى بعدي املقياس.
وللمقـارنـة بين متوس ـ ـ ـ ــط درجـات أفراد املجموعـة التجريبيـة على املقيـاس الكلي وأبعـاده الفرعيـة في القيـاس البعـدي وبين متوس ـ ـ ـ ــط درجـاتهم على املقيـاس
ٌ
نفسه وأبعاده في القياس املؤجل وللكشف عن دالالت الفروق في هذه املتوسطات استخدم اختبار(ت) للعينة الزوجية ،ويتضح ذلك في الجدول(.)5
جدول( :)5نتائج وقيمة اختبار(ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي واملؤجل على مقياس التمرد النفس ي لدى أفراد املجموعة التجريبية
أبعاد املقياس
السلوكي
اللفظي
الدرجة الكلية

الفروق في املتوسطات (البعدي-املؤجل)
1.2
1.1
2.3

قيمة(ت)
0.11
0.09
0.09

درجة الحرية
14
14
14

مستوى الداللة
0.256
0.238
0.236

يتبين من الجدول( )5وجود فروق ظاهرية بين متوسطات القياس البعدي والقياس املؤجل للمجموعة التجريبية لصالح القياس املؤجل على الدرجة
الكلية للمقياس وعلى بعديه لكنها لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية مما يعني استمرار ّ
تحسن أفراد املجموعة التجريبية الذي ظهر في القياس املؤجل
حتى بعد انقضاء شهر على تطبيق البرنامج التدريبي ،لكن قيمة الفرق بين القياسين البعدي واملؤجل التي كانت لصالح التتبعي لم تصل إلى مستوى الداللة
اإلحصائية عند مستوى(.)0.05 = α
ويمكن تفسير هذه النتيجة املتعلقة باستمرارية فعالية البرنامج في خفض سلوك التمرد في ضوء محتويات البرنامج ومكونات جلساته .وإضافة إلى ما سبق
ً
ذكره فإن األساليب التي ُنفذت من خاللها الجلسات التدريبية املحفزة على املشاركة واالنخراط بها بدال من التلقي السلبي للمهارات واملتمثلة بالحوار
واملناقشة ولعب األدوار وأوراق العمل والواجبات البيتية والتخيل والنمذجة يمكن أن تسهم في زيادة دافعية الطلبة على االستفادة من البرنامج اإلرشادي
وهو ما يمكن أن يفسر استمرار نتائج الدراسة واملتمثلة في انخفاض درجة سلوك التمرد بعد شهر من االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة فانه ُيوص ى بـ:
• إجراء املزيد من الدراسات وتطوير برامج إرشاد معرفي سلوكي في خفض سلوك التمرد لدى مختلف االعمار .
• إجراء املزيد من الدراسات املقارنة بين أساليب اإلرشاد املستمدة من النظريات املختلفة واستقصاء فاعليتها في خفض القلق .
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• إظهار املزيد من الدراسات املتخصصة بمظاهر التمرد مثل االستهتار والعناد.
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Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of a group counseling program in reducing rebellion among
tenth grade students. The study sample, which consisted of thirty (30) participants, was divided randomly into two
equal groups: an experimental group which received a counseling program based on cognitive behavioral therapy
approach, and a control group that did not receive any counseling program. Results of Analysis of Covariance
[ANCOVA], showed
that there were statistically significant posttest differences between the experimental group and the control group,
where the level of rebellion among students in the experimental group decreased significantly compared to the
control group. Further, results of post-and follow-up tests comparisons among sample of experimental group
revealed that there were significant differences between post and follow-up tests in favor of follow-up on rebellion
scale.
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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا ،طبقت الدراسة على عينة قوامها()92
مصابا بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا ( )71فردا منهم مصابا بالفشل الكلوي )21( ،مصابا بداء الهيموفيليا ،كما مثل أفراد العينة ( )58ذكور و( )38من
اإلناث تتراوح أعمارهم مابين ( )55-17سنة وذلك في العام2018م بوالية الخرطوم ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،كما ان أداة الدراسة هي مقياس
قلق املوت ألحمد عبد الخالق ،تم تحليل النتائج عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي ( ،)spssتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهما :يتميز
مستوى قلق املوت لدى أفراد عينة الدراسة باالرتفاع ،توجد فروق في مستوى قلق املوت لدى أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير املرض لصالح املصابين
بالفشل الكلوي ،ال توجد فروق في مستوى قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا تعزى ملتغير الجنس واملوطن ،ومن ثم تمت مناقشة
النتائج وفقا ألهداف الدراسة ونتائج الدراسات السابقة والتراث العلمي.
الكلمات املفتاحية :قلق املوت؛ الهيموفيليا؛ الفشل الكلوي.

املقدمة:

ُيعد القلق السمة الغالبة في العصر الحديث وذلك ملا يشهده من تسارع في األحداث وتالحق في مجريات األمور بشكل مبالغ فيه ،لذلك أصبح جميع
األفراد معرضين للقلق لدرجة أن العلماء يطلقون عليه عصر القلق ،وفي السنوات األخيرة ظهر االهتمام بدراسة قلق املوت على اعتبار أن املوت ظاهرة
حتمية لكل إنسان في هذه الحياة ،كما أنها ظاهرة كانت وما زالت تلعب دورا حاسما في تفكير اإلنسان وسلوكه وانفعاالته منذ أقدم العصور ،فقد شهدت
العقود الثالثة املاضية اهتماما ملحوظا بالبحوث والدراسات امليدانية املتعلقة بظاهرة املوت ،من حيث عالقتها بالعديد من الظواهر االجتماعية
والصحية والنفسية والتربوية ،دراسة وبحثا وتحليال ،وخاصة بعد الحرب العاملية الثانية وما خلفته من كوارث ودمار وآالم ،ومن إزهاق ألرواح ماليين
البشر ،ألقدومي والحلو ( ،)2003وظهرت العديد من الدراسات التي حاولت البحث عن العوامل النفسية واالجتماعية التي لها عالقة وطيدة باملوت مثل
الوسواس والقلق واالكتئاب واإلحباط ،وسيطرة فكرة املوت على عقول وعواطف الناس ،وهنالك بعض الدراسات التي تناولت قلق املوت مثل دراسة
النيال ( )1991ودراسة الكاملة( )2018التي اظهرت نتائجها ان هنالك عالقة بين األمراض الجسدية -املتمثلة في القصور الكلوي وأمراض القلب -واألمراض
النفسية املتمثلة في قلق املوت ،كما أوضحت دراسة جعفر ابوصاع ( ) 2009والتي هدفت للتعرف على قلق املوت لدى سكان املناطق املجاورة للمصانع
الكيماوية بفلسطين ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة قلق املوت لدى سكان املناطق املجاورة للمصانع الكيماوية اإلسرائيلية في محافظة طولكرم
إضافة إلى تحديد اثر متغيرات العمر والجنس والحالة االجتماعية واملستوى التعليمي على درجة القلق تكونت عينة الدراسة من ( )120مصاب،
استخدمت الدراسة مقياس قلق املوت ألحمد عبد الخالق ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد درجة قلق موت عالية جدا لدى سكان املناطق
املجاورة للمصانع اإلسرائيلية حيث كانت النسب املئوية على مجاالت مقياس قلق املوت والدرجة الكلية على التوالي( .)83.2 ، 80.8 ،83.3 ،82.2كذلك
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة قلق املوت لدى سكان املناطق املجاورة للمصانع الكيماوية اإلسرائيلية في محافظة طولكرم
يعزى ملتغير العمر ،والجنس ،والحالة االجتماعية ،واملستوى التعليمي .هدفت دراسة تهاني جبر ( )2011الى التعرف على قلق املوت لدى املصابين
بالسرطان باألردن ،استخدمت الدراسة مقياس قلق املوت ألحمد عبد الخالق ،تكونت عينة الدراسة من ( )154مريضا بالسرطان ،وخلصت الدراسة الى
مجموعة من النتائج اهمها :وجود درجة مرتفعة من قلق املوت لدى أفراد العينة ،ال توجد فروق في قلق املوت لدى أفراد عينة الدراسة (املصابين
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بالسرطان) تعزى ملتغير الجنس ،كما بينت دراسة النيال( )1991والتي هدفت إلى فحص الفروق في كل من القلق كحالة ،و قلق املوت قبل إجراء العملية
الجراحية و بعدها ،وكانت الفرضية املوضوعة من قبل الباحثة ،أن هناك فروقا جوهرية في هذين املتغيرين ،بين مرحلتي ما قبل إجراء الجراحة و بعدها،
إذ يرتفعان قبل العملية و ينخفضان بعدها ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 23مريضا عضويا ذكرا ،كانوا يجرون عمليات جراحية من النوع الكبير ،وكان
متوسط أعمارهم ( )2,36سنة ،واستخدمت "النيال "مقياسا لحالة القلق ومقياس لقلق املوت ،وتم تطبيقهما مرتين ،األولى قبل إجراء الجراحة بأربع
وعشرين ساعة ،والثانية بعد إجراء الجراحة بخمسة أيام ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق جوهرية ،في مقياس حالة القلق و قلق املوت ،بين حالتي
ما قبل الجراحة وبعدها ،وأوضحت دراسة تونس( )2015التي هدفت إلى الكشف عن العالقة ،بين سلوك النمط(أ) و قلق املوت ،لدى عينة من النساء
املجهضات إن نسبة ( )%37من النساء لديهن سلوك النمط(أ) مرتفع ،و هي نسبة معتبرة و نسبة (%( 63من لديهن سلوك النمط(أ) بمستوى معتدل ،و
هي مؤشر عن وجود سلوك النمط(أ) لدى املرأة املجهضة ،و بينما نسبة ( )%0من لديهن سلوك النمط(أ) بمستوى منخفض .و إن نسبة ( )%28من النساء
املجهضات من لديهن مستوى مرتفع لقلق املوت ،ونسبة ( )%47من لديهن مستوى معتدل من قلق املوت ،و هو مؤشر عن وجود قلق املوت لدى املرأة
املجهضة ،و نسبة ( )%25فقط تمثل من لديهن مستوى منخفض من قلق املوت .هناك عالقة ارتباطيه بين سلوك النمط(أ) و قلق املوت لدى املرأة
املجهضة.
وفيما يتعلق بالعالقة بين قلق املوت واألمراض العضوية أوضحت بعض الدراسات وجود عالقة دالة موجبة بين قلق املوت والعديد من األمراض
العضوية ،كما في دراسة ( ) Paul,1983وجود عالقة دالة موجبة بين قلق املوت وكل من مرض السكر ،ومرض التهاب املفاصل ،كما أوضحت دراسة (
 )Gisele,1982وجود عالقة دالة موجبة بين قلق املوت ومرض ارتفاع ضغط الدم ولذلك توصل"كسير( )Cesar, 1989إلى عالقة موجبة بين قلق املوت
ومرض الربو ،كما كانت هناك بعض الدراسات التي توصلت إلى عالقات دالة موجبة بين قلق املوت ومرض السرطان كما في دراسة قواجلية(،)2013
ومما ال شك فيه ان اإلصابة بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا لهما عالقة بقلق املوت وذلك ملا تسببه هذه األمراض من آالم تأخذ املصابين بها كثيرا إلى
التفكير في املوت بشكل متكرر ،كما اتضح من خالل العرض املذكور للدراسات واألبحاث عن وجود عالقة بين األمراض العضوية واألمراض النفسية وهذا
ماسعت الباحثة للتعرف عليه من خالل أفراد عينة الدراسة الحالية.
مشكلة الدراسة:
مما الشك فيه أن أمراض الفشل الكلوي والهيموفيليا ينتج عنها آالم جسدية ونفسية تنعكس على حالة املريض او املصاب النفسية ،فدرجة األلم
الذي يشعر بها املصاب تتحكم فيها عوامل عديدة مثل :نوع اإلصابة ودرجتها ،مرحلة التطور الذي وصل إليها املرض ،وكذلك العامل النفس ي الذي يزيد
من حدة املرض او نقصانه ،والدراسة الحالية تحاول التقص ي عن مستوى قلق املوت لدى أفراد عينة الدراسة ،ويمكن ذكر مشكلة الدراسة في النقاط
اآلتية:
 .1ما هو مستوى قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا؟
 .2هل توجد فروق في مستوى قلق لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا املوت تعزى ملتغير نوع املرض؟
 .3هل توجد لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا فروق في مستوى قلق املوت تعزى ملتغير الجنس؟
 .4هل توجد فروق في مستوى قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا تعزى ملتغير املوطن؟
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة معرفة معاناة الفرد املصاب بمرض الفشل الكلوي وداء الهيموفيليا من قلق املوت ،ومن هذا الهدف
تتفرع عدة أهداف يمكن ذكرها فيما يلي:
 .1معرفة السمة العامة لقلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا.
 .2التعرف على الفروق في مستوى قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا التي تعزى ملتغير نوع املرض.
 .3التعرف على الفروق في مستوى قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا التي تعزى ملتغير الجنس.
 .4التعرف على الفروق في مستوى قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي والهيموفيليا التي تعزى ملتغير املوطن.
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أهمية للدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في اهمية املوضوع الذي تتناوله حيث تسعى لدراسة قلق املوت لدى مرض ى الفشل الكلوي وداء الهيموفيليا خاصة وان
الفشل الكلوي أصبح هاجسا لدى الكثير من الناس ويعتبر مرض العصر وكذلك نظرا ملا يسببه من عذاب كبير للمريض واألفراد املحيطين به وذلك نتيجة
لآلالم النفسية والجسدية التي ترافقه ،وكذلك داء الهيموفيليا الذي يعرف بالناعور وهو من األمراض لم يكتشف لها عالج حتى اآلن سوى إسعافات
للحاالت املصابة ،ويمكن توضيح ذلك في اآلتي:
األهمية النظرية للدراسة:
 .1تعد الدراسة الحالية  -في حدود علم الباحثة -األولى في السودان التي تهتم بدراسة قلق املوت بصورة عامة ولدى املصابين بالفشل الكلوي
والهيموفيليا وعالقته ببعض املتغيرات بصورة خاصة ،وبالتالي سوف تساعد في إعطاء تصور واضح حول قلق املوت.
 .2زيادة ادراك ووعي املسئولين بوزارة الصحة عن االهتمام بتلك الفئات من املجتمع وخاصة الجانب النفس ي لديهم.
 .3االسهام في اثراء املكتبات ومراكز االبحاث السودانية والعربية فيما يخص االفراد املصابين بداء الهيموفيليا والفشل الكلوي.
االهمية التطبيقية للدراسة:
 .1يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف إلى اثر متغيرات نوع املرض والجنس واملوطن على درجة قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي وداء
الهيموفيليا.
ُ
 .2يتوقع من خالل نتائج الدراسة أن تفيد الباحثين الذين يرغبون في عمل دراسات مشابهة لهذه الدراسة عن األمراض االخرى.
 .3تزويد املهتمين في هذا املجال في التعرف على جوانب الضعف لدى هؤالء املصابين والعمل على تخفيفها.
مصطلحات الدراسة:
قلق املوت :يعرف بأنه حالة انفعالية غير سارة يعجل بها تأمل الفرد في وفاته احمد عبدالخالق(.)1998
التعريف االجرائي :قلق املوت هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها افراد عينة الدراسة في املقياس املعد لذلك.
ً
ً
الفشل الكلوي :يعتبر الفشل الكلوي املزمن تلفا مستمرا غير رجعي في الوحدات الوظيفية للكلية (النفرونات) ،مما يزيد من تراكم فضالت األيض (الهدم
والبناء الخلوي) ،والسوائل ،واليوريا في الجسم والتي تسبب مجموعة من األعراض والعالمات(أطباء مختصون) ،هو توقف مفاجئ لوظائف الكلية ،يتطور
املرض على شكل مراحل مختلفة باختالف نسب إدرار البول ،يتم تحديدها بواسطة الطاقم الطبي املختص ،عزب (.)2015
التعريف االجرائي :هم االفراد املصابين بالفشل الكلوي املشخصين الذين تجرى عليهم عمليات غسيل كلوي باملستشفيات املجهزة بذلك بوالية الخرطوم.
الهيموفيليا :هو مرض وراثي يمنع الدم من التجلط أو التخثر عموما وعادة ما ينزف دم املصاب الذي يسمى املنعور بشكل مرتفع الن دمه يتجلط ببطء
شديد ومعظم الذين يصابون بهذا املرض من الرجال (دليل املختبر.)2012،
التعريف اإلجرائي :هم األفراد الذين لديهم داء الهيموفيليا واملشخصين واملسجلين وغير املسجلين لدى وزارة الصحة بالسودان.

اإلطار النظري:
ً
أوال :قلق املوت:
ُيعد قلق املوت والخوف منه أمر شائع وعام لدى جميع األفراد ،وذلك ان املوت يقتحم حياتنا وأفكارنا بطرق شتى وألسباب متعددة ،سواء كانت
هذه األسباب بيئية خارجية كموت شخص عزيز او داخلية نفسية كمرض يصيب اإلنسان او اكتئاب يعتريه ،وإذا كان املوت والقلق منه ال يمثالن أمام
أذهاننا وخواطرنا في كل لحظة فأنهما ال يغيبان كثيرا عن فكرنا وحياتنا ومجتمعنا وكما ذكر الفيلسوف اإلغريقي (هيراقليطس) (إن كل ما نراه هو املوت
.)all That we see is death:
ويرى عبد الخالق ( ) 1987ان الخوف من املوت أمر طبيعي والخوف بصورة عامة انفعال سلبي يوجد لدى اإلنسان والحيوان ،ويميل اإلنسان
عادة إلى الخوف من املجهول والغريب والخفي وغير املتوقع ،وفي املوت جوانب كثيرة مجهولة غامضة خفية وغير متوقعة كما إن املوت خبرة جديدة غير
مسبوقة ومن اجل ذلك يخاف اإلنسان من املوت ،وإذا كان األلم من أهم مصاحبات املرض كما نالحظ دائما أن املرض يفض ي بصورة كبيرة إلى املوت وان
املوت يحدث _في معظم الحاالت_ نتيجة املرض فان األلم واملرض واملوت تشكل ثالثية ارتبطت برباط متين ولكن درجة خوف اإلنسان تختلف من فرد
ألخر وفقا للفروق الفردية التي هي بين الناس في طريقة التفكير في كل ش ئ.
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ويعتبر ( )templer,1970من أوائل الباحثين الذين تطرقوا إلى دراسة قلق املوت وتعريف مفهوم قلق املوت ،وذلك من خالل دراسته التي تمثلت
ببناء أداء حول عالقة املوت بتدهور الحالة النفسية للفرد املقبل على املوت ،حيث أطلق عليها اسم مرحلة اللحظة األخيرة والتي تتمثل بفقدان القدرة
على التواصل نتيجة التدهور والضياع الذي يعتري الذات اإلنسانية بسبب دخول الفرد مرحلة املوت.
ولقلق املوت أهمية فائقة لدى العديد من املنظرين مثل )Brewer,2011( :التي ترى ان قلق املوت هو أساس كل قلق ،ويفترض بعض واضعي
نظرية التحليل النفس ي ان الخوف من املوت كامن وراء كل املخاوف وان معظم أنواع القلق األخرى كما يذكر ( )Gantsweg,2002ما هي إال مظهر خادع
لقلق املوت وكذلك يرى (كارل يونج) ان قلق املوت مصدر للبؤس العصابي خصوصا في النصف الثاني من حياة اإلنسان ،بينما يعتقد ()tomer,A,1992
ان مشكالت التكيف واالضطرابات النفسية بمختلف أنواعها والتي تضم االكتئاب والفصام واالنحرافات الجنسية يمكن ان تصنف جميعها في إطار
واحد هو الخوف من املوت.
وترى الباحثة ان قلق املوت هو التفكير الدائم في املوت واخذ فكرة املوت حيز كبير من تفكير اإلنسان نتيجة أصابته بمرض تقل نسبة شفائه
بدرجة كبيرة او مصاحبته لحاالت األمراض واإلصابات الخطرة او حضور إنسان يحتضر او سماعه عن حاالت مرضية تفض ي الى املوت ،وهو تقدير سلبي
لحالة اإلنسان وفكرته للموت.
تعريف قلق املوت :يرى عبدالخالق( ) 1987إن تعريف قلق املوت يعد مشكلة ألنه ال يشير بشكل تقليدي إلى خوف محدد ،ولكنه نوع من القلق
العام غير الهائم أو الطليق والذي يتركز حول موضوعات متصلة باملوت واالحتضار لدى الشخص أو ذويه ،ويمكن القول بان قلق املوت ال يشير إلى خوف
محدد أمر يمكن نقده ،فاملوت مفهوم مجرد حقا ولكنه حقيقة مادية وفعل واقعي شأنه في ذلك شان مفاهيم أخرى مجردة كالخوف من الوحدة أو التقدم
في العمر  ،كما توجد فروق فردية في االستجابة ملقاييسه.
ويعرفه ( )Ardelt,M,2002انه استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور واالنشغال املعتمد على عالي تأمل أو توقع أي مظهر من
املظاهر العديدة املرتبطة باملوت.
كما تعرفه الشيؤون ( )2011بانه خبرة انفعالية غير سارة ،يعاني منها الفرد عندما يشعر بخوف من ش ئ دون أن يستطيع تحديده تحديدا واضحا،
وغالبا تصاحب هذه الحالة بعض التغيرات الفسيولوجية ،كازدياد عدد ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والغثيان وفقدان الشهية وازدياد معدل
التنفس ،والشعور باالختناق وعدم القدرة على النوم العميق ،وقد يصاحب القلق توتر عضلي وازدياد في النشاط الحركي وإحساس بتعب عضلي ،بجانب
شعور عام بعدم القدرة على التفكير والتنظيم ،وفقدان القدرة على السيطرة ،على ما يقوم به الفرد من عمل.
وتعرفه الباحثة بأنه التوتر والخوف الشديد من املوت وذلك من خالل التفكير املستمر في املوت وسيطرة فكرة املوت على الفرد بشكل تام دون
املقدرة على التفكير في غيره.
مكونات قلق املوت:
تختلف مكونات املوت باختالف ناظريها فقد حدد ( )jack choron,1998املذكور في احمد عبد الخالق ثالث مكونات للموت وهي:
• الخوف من االحتضار.
• الخوف مما سيحدث بعد املوت.
• الخوف من توقف الحياة.
أما ( )smith,2000فقد ذكر مكونات أربعة للموت وهي:
• عملية االحتضار.
• املوت الشخص ي.
• فكرة الحياة األخرى.
• النسمة السحيقة او املطبقة التي ترفرف حول املحتضر.
وكذلك رأى (ليفتون) أن قلق املوت يتركز حول مخاوف تتكون من:
• التحلل أو التفسخ.
• الركود أو التوقف بالنسبة للحياة.
• االنفصال عن الحياة.
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النظريات املفسرة لقلق املوت:
النظرية السلوكية :يعتبر السلوكيون القلق بمثابة خوف من ألم أو عقاب يحتمل أن يحدث ،لكنه غير مؤكد الحدوث وهو انفعال مكتسب مركب
من الخوف واأللم وتوقع الشر ،لكنه يختلف عن الخوف ويثيره موقف خطر مباشر مالئم أمام الفرد ،و القلق ينزع إلى األزمات فهو يبقى أكثر من الخوف
العادي وقد يرتبط باملوت إذا زاد عن حده ،وال ينطلق في سلوك مناسب يسمح للفرد باستعادة توازنه إذن ،فهو يبقى خوف محبوس ال يجد له مصرفا،
ذلك أن اإلنسان حين يشعر بانفعال قلق املوت أو خوف فان التأثيرات االنفعالية تصاحبها تغيرات جسمية ،قد تكون بالغة الخطورة إذا تكرر االنفعال
وأصبحت الحالة االنفعالية مزمنة ،فقد اتضح أن القلق املزمن كقلق املوت املتواصل قد يؤدي إلى ظهور تغيرات حركية ظاهرة يصعب االنفعال فيها،
راجح (. )1994
النظرية املعرفية السلوكية :يرى أصحاب هذا االتجاه ان االضطرابات السيكولوجية االنفعالية للفرد كاالكتئاب والقلق ذات صلة وثيقة باألفكار
غير العقالنية ،حيث يرون أن السلوك يرتبط باالعتقادات التي يكونها اإلنسان عن واقع الحياة التي يتعرض لهل فيكسب أفكار ال منطقية استنادا لتعلم
خاطئ وغير منطقي فيسرد طريقته في التفكير ويتسبب في اضطرابات سلوكية قد تظهر بأشكال مختلفة كاالنفعاالت والسلوكيات الظاهرة بما في ذلك
انفعال قلق املوت ،لقد كشفت بحوث علماء النفس منذ القدم أننا لسنا جميعا متساوين في كل ش يء ،فليس لدينا جميعا الدرجة ذاتها في كل من الذكاء
والقلق واالندفاع واالجتماعية والعصبية والسيطرة ،واللباقة في الوقت ذاته ،وما ذلك إال الفروق الفردية املوجودة بيننا كبشر ،وهي مبدأ مقرر في علم
النفس ينسحب على السمات الشخصية والعقلية واالنفعالية والجسمية ،بما في ذلك قلق املوت فقد يوجد لدى الكل ولكن بدرجات مختلفة،
فرج(.)2009
ً
ثانيا :الفشل الكلوي:
ً
ً
تقوم الكليتان بدور هام في جسم اإلنسان وتعتبر من أهم األعضاء فيه.والكلية على صغر حجمها (حيث ال تزيد على 12سم طوال و6سم عرضا و
ً
 120جرام وزنا ) تقوم بتنقية دم اإلنسان بصفة مستمرة ما دام على قيد الحياة ،بل يمكن زراعتها من متوفى إلى مريض يحتاج لها في ظروف معينة ،وعلى
ً
سبيل املثال فكلية اإلنسان تنقي شوائب الدم الناتجة عن األستقالب بعد استعمال الطعام من طرف األنسجة والخاليا الجسدية ويمر بالكلية يوميا ما
يقرب من ()200لتر من الدم أثناء الدورة الدموية املستمرة تتم تنقيته فيها وبالتالي إفراز الفضالت في صورة البول وبكمية تقارب ()1.5لتر إلى ( )2.0لتر في
َ
ً
اليوم والليلة ،ولكن دورة الكلية الصغيرة ال تقتصر على تنقية شوائب الدم من البولينا والكرياتين فحسب بل لهما أيضا وظائف أخرى مهمة جدا ومنها:
املحافظة على معدل الضغط الشرياني ،إفرازات هرمونية تنشط وتجدد العظام وتكاثر كريات الدم الحمراء ،واملحافظة على معدل حموضة الدم وتركيبته
الدقيقة ،السويداء (.)2010
وينقسم الفشل الكلوي إلى قسمين:
الفشل الكلوي الحاد  ،الذي يطرأ على كلية سليمة وذلك في وقت قصير وينتج عادة هبوط في كمية الدم التي تصل إلى الكلية من جراء نزيف أو فقدان
ً
حاد للسوائل أو هبوط في وظائف القلب أو تناول عقاقير أو أعشاب سامة للكلية .وهذا النوع من الفشل الكلوي يرجى برؤه غالبا إذا عولج سببه ولكن في
بعض األحيان ينتج عنه فشل كلوي مزمن.
الفشل الكلوي املزمن ،وهو الفقدان التدريجي لوظائف الكلى على مدى شهور أو سنوات ،وأعراض تدهور وظائف الكلى غير محددة ،وقد تشمل الشعور
العام باإلعياء واملرور بضعف الشهية ،يتم تشخيص مرض الكلي املزمن نتيجة لفحص األفراد املعروف أنهم معرضون لخطر مشاكل في الكلى ،مثل مرض ى
ارتفاع ضغط الدم أو السكري من ذوي القرابة بشخص مصاب بمرض الكلى املزمن ،قد يتم أيضا التعرف علي مرض الكلى املزمن حين يؤدى إلى احدي
مضاعفاته املتعارف عليها مثل أمراض القلب واألوعية الدموية ،أو فقر الدم أو التهاب التامور ،وأسبابه كثيرة منها األسباب الوراثية وقد يكتشف املرض
أثناء الطفولة أحيانا وأحيانا أخرى عند الكبر ،ومن أكثر أسباب الفشل الكلوي املزمن(مركز موارد الكلى:)2007،
• داء السكري .
• ارتفاع الضغط الشرياني.
• االلتهابات الكبيبية الكلوية املناعية بأنواعها املختلفة.
• انسداد املسالك البولية سواء كانت نتيجة لحصوات بولية أو أورام بمجرى البول أو أي سبب أخر يعطل تدفق البول (العيوب الخلقية،
التجمعات الدموية بمجرى البول أو التضيقات الناتجة عن االلتهابات املزمنة) (،الرحيمي.)2009،
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تشخيص الفشل الكلوي:
يعتمد التشخيص على فحص طبي شامل ويبتدئ عادة بالتاريخ املرض ى حيث عالمات الفشل الكلوي طفيفة في البداية وال تكاد تؤثر على املصاب
ولكن بتقدم الفشل الكلوي تظهر األعراض التالية:
• إحساس بخمول عام وقلة نشاط واضطرابات في مواعيد النوم.
• هبوط في شهية الطعام ،ثم غثيان وتقيء في الصباح.
• صداع وزغللة بالنظر وتكون أحيانا من جراء ارتفاع في الضغط الشرياني.
• شحوب في لون البشرة مع ميل للصفرة.
• حكة مزعجة.
• رعشة باألطراف.
• ضيق التنفس عند املجهود وأحيانا أثناء النوم.
• اآلم بالعظام والصدر.
• رعاف وسهولة النزف.
• هبوط في الرغبة الجنسية واضطرابات في العادة الشهرية عند النساء.
• تغيير لون وكمية البول اليومية.
وبعد الكشف الطبي يطلب األخصائي بعض الفحوصات للدم والبول كما يطلب بعض الفحوصات اإلشعاعية لتحديد الكليتين ووظائفهما ،وعند تشخيص
الفشل الكلوي املزمن يبدأ في تحضير املريض للعالج (جمعية األمير فهد بن سلمان لرعاية مرض ى الفشل الكلوي) .السويداء(.)2010
ً
ثالثا :الهيموفيليا:
ّ
يعد داء الهيموفيليا أو عدم تخثر الدم أحد أهم األمراض الخطيرة التي تصيب اإلنسان وتهدد حياته وهو مرض وراثي ،بحيث يحمله املصاب منذ
والدته ويبقى معه طوال فترة حياته ،وهي مرض خطير يصيب الذكور الذين ال يتخثر دمهم أو بصفة غير جيدة ،بحيث ينقص في الدم سواء العامل ( )8في
الهيموفيليا (  )A-85%باملائة أو العامل()9في الهيموفيليا).(B-15%
ٌ
الهيموفيليا أو الناعور (باإلنكليزية )hemophiliac :هو االسم الذي يطلق على أي من األمراض الوراثية املتعددة التي تسبب خلال في الجسم وتمنعه
من السيطرة على عملية نزيف الدم .إن األسباب الوراثية (أو ً
نادرا ،أسباب في املناعة الذاتية للجسم) تسبب نقصا في عوامل التخثر للبالزما الذي يعمل
على تسوية عملية تخثر الدم ،عندما يصاب وعاء دموي بجرح لن تتكون خثرة ويستمر الدم بالتدفق ملدة طويلة من الزمن .يمكن للنزيف أن يكون خارجيا،
ً
ً ُ
مثال في العضالت أو املفاصل أو األعضاء املجوفة .أما أن يكون
كالجلد إذا تم حكه بش يء أو عندما ٌيصاب بقطع ،ويمكن أيضا أن يكون النزيف داخليا
ً
النزيف ظاهرا أي في الكدمات التي على الجلد أو نزيفا داخليا كنزيف األمعاء أو النزيف الدماغي ،قاري(.)2010
هناك العديد من الطفرات املختلفة التي تسبب كل نوع من الهيموفيليا .بسبب االختالفات في التغييرات الجينية ،مرض ى الهيموفيليا لديهم مستوى
ّ
تصنف الحالة بالهيموفيليا الشديدة .في عندما تكون ّ %5-1
التخثر .عندما يكون عامل التخثر أقل من ّ % 1
ّ
تصنف هذه الحالة بالهيموفيليا
معين من عامل
املتوسطة ،أما عندما يكون عامل التخثر طبيعي بين ّ %40-5
تصنف الحالة بالهيموفيليا املعتدلة.
أعراض الهيموفيليا
تبدأ األعراض في الظهور بحدوث نزيف بعد الطهارة في  %85من الحاالت ويستمر النزيف لبضع ساعات أو أيام وعندما يبدأ الطفل في الحبو أو املش ي
تحدث كدمات زرقاء متكررة وقد يحدث نزيف في املفاصل خاصة الركبتين مما يجعل املصاب يعاني بعد ذلك من تليف وتيبس وضعف في العضالت
ويصبح بعد سنوات قليلة طفال معاقا حركيا وال يستطيع االعتماد على نفسه فيحتاج إلى من يحمله وعند سن البلوغ يحتاج إلى عملية لتغيير املفاصل إذا
لم يتلق العالج املناسب منذ الصغر ويستمر النزيف لساعات طويلة حين يكبر الطفل ويبدأ في خلع األسنان والضروس كما يحدث نزيف باألسنان واللثة
وعندما يحتاج الطفل إلى عملية استئصال اللوزتين يحدث نزيف بعد العملية يكون خطيرا في كثيرا من األحيان ولذلك ننصح بسؤال املريض عن التاريخ
الوراثي قبل إجراء أي جراحة ولوقوف النزيف والعالج ننصح باستخدام الثلج املوضعي عند حدوث أي نزيف خاصة باملفاصل مع أخذ مسكنات لآلالم
وينم إعطاء الطفل بروتين التجلط املناسب عن طريق الوريد كل  12ساعة ملدة يومين أو ثالث ليساعد الدم علي التجلط وهناك العديد من مشتقات
البالزما التي يمكن استخدامها في هذه الحاالت وإن كانت بروتينات التجلط التي يتم تصنيعها باستخدام الهندسة الوراثية تعتبر أفضل من البالزما التي
قد ينتج عنها انتقال بعض األمراض مثل التهاب الكبد الفيروس ي (دليل املختبر.)2012:
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ترى الباحثة أن مرض ى الهيموفيليا يحتاجون للعناية الصحية املباشرة عند وجود أي نوع من الجروح او الكدمات ،وقد الحظت الباحثة أن أكثر
الضحايا من األفراد املصابين بهذا املرض خطورة هم الذين تجرى عليهم عمليات ختان دون أشراف طبي مما يؤدي بالنزف املتواصل ومن ثم الوفاة ،كما
أن هؤالء ال يجدون العناية الكافية في املستشفيات في السودان خاصة املوجودين بالواليات املختلفة ويتم نقلهم إلى والية الخرطوم أال أن اغلبهم يلقى
حتفه في الطريق قبل الوصول ،ووالية الخرطوم يوجد بها سرير واحد( )1فقط لألسف بمستشفى الخرطوم مخصص للعناية باملصابين بداء الهيموفيليا.

االجراءات امليدانية للدراسة:
املنهج املستخدم في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي وذلك ملناسبته إجراءات الدراسة وتحقيق أهدافها ،حيث ان الدراسة تقوم على التعرف على
متغير قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا وهي دراسة تعني بوصف الظاهرة الحاضرة وهذا مايفسره املنهج الوصفي الذي يعنى
بذلك.
مجتمع الدراسة:
يمثل مجتمع الدراسة األفراد املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا باملستشفيات بوالية الخرطوم والبالغ عددهم ( )2603مصابا بالفشل
الكلوي( )23مصابا بداء الهيموفيليا.
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،تم الحصول على العدد الكلي من وزارة الصحة والية الخرطوم ومن ثم قامت الباحثة
بترقيم افراد العينة وسحبهم بشكل عشوائي اال ان اغلب أفراد العينة بالسحب العشوائي لم تتوفر طرق االتصال بهم وبعضهم توفي مما جعل الباحثة
تحصل على عدد قليل منهم ( )92مصابا فقط منهم ( )71مصابا بالفشل الكلوي و( )21مصابا بداء الهيموفيليا بدال عن العدد املخطط له من
قبل()300فرد ،تتراوح أعمارهم بين ( )55/17سنة ،كما تم تطبيق االختبار بشكل فردي.
أدوات الدراسة:
مقياس قلق املوت
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية قامت الباحثة باستخدام مقياس عبد الخالق( )2003لقياس قلق املوت واملكون من ( )20فقرة موزعة على ثالثة
مجاالت وهي:
 .1مجال الخوف من أمراض مميتة وتقيسه ( )7فقرات وهي)7،6،5،4،3،2،1(:
 .2مجال سيطرة فكرة املوت وتقيسه ( (7وهي)14،13،12،11،10،9،8( :
 .3مجال التفكير املستمر في املوت وتقيسه ( )6فقرات وهي. )20،19،18،17،16،15( :
صدق األداة:
املقياس املستخدم صادق عربيا ودوليا حيث قام عبد الخالق بحساب الصدق الخارجي للبنود بواسطة اثني عشر محكما متخصصا في علم النفس
والطب النفس ي ،كما تم التحقق من صدق األداة في الدراسة الحالية من خالل عرضها على خمسة محكمين من حملة الدكتوراه في علم النفس والتربية
الخاصة من جامعات السودان الحكومية لتحديد الصدق الظاهري ،ومدى مناسبتها للبيئة السودانية ،حيث أشار املحكمون لصالحيتها لقياس ما وضعت
ألجله.
ثبات األداء:
للتحقق من ثبات املقياس استخدمت الباحثة معادلة (ألفاكرونباخ) لكل مجال من املجاالت والدرجة الكلية للمقياس ،تم استخراج معامل الثبات
للمقياس وذلك من خالل تطبيقه على عينة قوامها ( )30فردا من أفراد عينة الدراسة ،حيث كانت قيم الثبات على التوالي للمجاالت وللدرجة الكلية فيما
يلي:
جدول ( :)1يوضح ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس
رقم البند
1
2
3
4
5

قيمة االرتباط
0.712
0.402
0.712
0.712
0.723
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11
12
13
14
15

قيمة االرتباط
0.75
0.921
0.475
0.956
0.208
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0,708
0.712
0,956
0.767
0.815

0.172
0.454
0.956
0.956
0.956

16
17
18
19
20
صدق املقياس ()0.92

جدول ( :)2يوضح ارتباط كل بعد الكلية للمقياس
م

البعد
الخوف من أمراض مميتة ()7عبارات ()1.2.3.4.5.6.7
سيطرة فكرة املوت ()7عبارات ()8.9.10.11.12.13.14
التفكير املستمر في املوت ()6عبارات ()15.16.17.18.19،20

1
2
3

قيمة االرتباط
0.914
0.884
0.831

األساليب اإلحصائية:
اختبار (ت) للعينة الواحدة ملعرفة السمعة العامة ملتغير قلق املوت.
اختبار (ت) لعينتين مستغلتين ملعرفة الفروق في مستوى قلق املوت للعينة حسب النوع واملوطن ونوع العينة.
معامل الفاكرونباخ.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
الفرض األول:
الختبار صحة الفرض االول والذي ينص على(يتميز أفراد عينة الدراسة بوجود مستوى عالي من قلق املوت) قامت الباحثة بإجراء اختبار (ت) للعينة
الواحدة والذي يستخدم ملعرفة السمة العامة ملتغير قلق املوت ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)3يوضح اختبار(ت) للعينة الواحدة
املتغير

حجم
العينة

الوسط
الفرض ي

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

درجة
الحرية

القيمة االحتمالية

قلق
املوت

92

40

50.4457

4.43850

22.573

91

0.000

االستنتاج
السمة
باالرتفاع

تتمز

من الجدول أعاله نالحظ ان السمة العامة لقلق املوت تميزت باالرتفاع وذلك بمقارنة الوسط الفرض ي الذي كان ( )40بالوسط الحسابي ()50.4457
وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من ابوصاع( )2009ودراسة تهاني محمد( )2011ودراسة الكاملة( )2018التي وجدت درجات مرتفعة من قلق املوت
لدى العينات التي اجريت عليها الدراسات.
ترى الباحثة ان قلق املوت يتميز باالرتفاع لدى هؤالء األفراد نتيجة ملا يعانونه من آالم وان أمراض الفشل الكلوي وداء الهيموفيليا نسبة شفائها
قليلة جدا خاصة لدى األفراد املصابين بداء الهيموفيليا ،وأنهم معرضون للخطر في كل األوقات لذلك هم دائمو التوتر والقلق والحذر ملا يقومون به من
أعمال وان الفكرة املسيطرة على أدمغتهم هي املوت ،وأن قلق املوت نوع من أنواع القلق يشعر به الفرد في مواقف متعددة وصعبة وخاصة عندما يكون
تحت تهديد املرض أي عندما ال يبقى لديه أمل في الشفاء من املرض املزمن أو أي موقف طارئ أو في مراحل حياته االخيرة ،أي عندما يصل ملرحلة الشيخوخة
يبدأ قلقه وخوفه من املوت بسبب الخوف والتوتر ملا سيؤول إلى الفرد بعد ذلك ،ويعتبر القصور الكلوي من األمراض الخطيرة والصعبة املزمنة والذي
يعرف بأنه توقف الكلى عن أداء دورها األساس ي في الجسم وهو تصفية الدم ،وهذا ما يزيد من حجم املعاناة ويرفع من حدة األلم النفس ي والجسدي لدى
املصاب والقلق عامة وال سيما قلق املوت بدرجة كبيرة والذي سببه يكمن في الحالة املرضية التي آل إليها املريض مما يزيد من سوء الحالة النفسية لديه،
فاإلصابة هي التي تعزز ظهور القلق لدى الفرد بنسبة عالية ومفاجئة ،وهذا لشدة خطورة املرض الكلوي والهيموفيليا ونسبة الشفاء الضئيلة منه واملفهوم
العامي والصورة االجتماعية السائدة عن املرض الذي ينفر ويفزع من اإلصابة بهذه األمراض ،كما ان الخوف انفعال سلبي يوجد لدى اإلنسان والحيوان
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ويميل اإلنسان عادة إلى الخوف من املجهول والغريب والغير متوقع ،وفي املوت جوانب كثيرة مجهولة وغامضة وخفية وغير متوقع ،كما أن املوت خبرة
جديدة غير مسبوقة لذلك يخاف كل بني البشر من املوت إال ان نسبة الخوف تختلف من فرد آلخر.
الفرض الثاني:
الختبار صحة الفرض والذي ينص على (توجد فروق في قلق املوت تعزى ملتغير النوع(ذكور /إناث) قامت الباحثة باختيار اختبار (ت) لعينتين
مستقلتين ملعرفة الفروق بين الجنسين في متغير قلق املوت ،والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول ( :)4يوضح الفروق بين العينتين في قلق املوت
املتغير
قلق املوت

مجموعتي
املقارنة
ذكور
إناث

العينة

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

58
34

50.5517
50.2647

4.33336
4.67300

0.298
0.292

درجة
الحرية
90

القيمة
االحتمالية
0,955

االستنتاج
ال توجد فروق
بين العينتين

من الجدول أعاله تالحظ عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث من املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا في قلق املوت وذلك بمقارنة الوسط
الحسابي للذكور وهو ( )50.33336والوسط الحسابي لإلناث وهو ( )50.2647وهي قيمة غير دالة إحصائيا .
تختلف هذه النتيجة مع دراسة الكاملة( )2018التي وجدت دراستها ان هنالك فروق بين الذكور واالناث في قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي
لصالح الذكور ترى الباحثة ان املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا سواء كانوا من الذكور أو اإلناث هم متساوون في شعورهم بقلق املوت وذلك ان
املرض هو الشاغل األكبر وفكرة قلق املوت هي املسيطرة على حياتهم وتصرفاتهم مما يجعلهم غير قادرين على اإلقبال على الحياة بشكل طبيعي ،كما يمكن
اعتبار ان قلق املوت أحد أنظمة القلق التي هي أساس كل قلق كما يراها "كارل يونج" الذي ذكر أن قلق املوت مصدر أساس ي للبؤس العصابي وخصوصا
في النصف الثاني من حياة اإلنسان ،بينما يعتقد "ارنست بيكر" أن مشكالت التكيف واالضطرابات النفسية بمختلف أنواعها يمكن أن تصنف جميعا في
إطار واحد هو الخوف من املوت ،لذلك اتصف أفراد عينة الدراسة بالخوف من املوت نتيجة األمراض الجسدية العصية على العالج او التي لم يكتشف
لها عالج ناجع حتى اآلن وبذلك يتساوى في هذا الشعور الذكور واإلناث.
الفرض الثالث:
الختبار صحة الفرض والذي نصه (توجد فروق في قلق املوت تعزى ملتغير نوع املرض (فشل كلوي /هيموفيليا) قامت الباحثة باجراء اختبار (ت) لعينتين
مستقلتين ملعرفة الفروق في قلق املوت والتي تعزى ملتغير نوع املرض ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5يوضح الفروق بين العينتين في متغير قلق املوت
املتغير
قلق املوت

مجموعتي املقارنة
املصابين بالفشل الكلوي
املصابين بالهيموفيليا

العينة
71
21

الوسط
الحسابي
50.2676
51.0476

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

4.52914
4.16505

0.706
0.739

درجة
الحرية
90

القيمة
االحتمالية
0,03

االستنتاج
توجد فروق لصالح
املصابين بالفشل
الكلوي

من الجدول أعاله نالحظ وجود فرق بين املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا في قلق املوت وذلك لصالح األفراد املصابين بالفشل الكلوي من
خالل مقارنة الوسط الحسابي للمجموعتين ،الفشل الكلوي ( )50.2676داء الهيموفيليا ( )51.0476وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
ال توجد دراسة – في حدود علم الباحثة -تؤيد أو تختلف مع هذه النتيجة في األدبيات السابقة وذلك ان الدراسة ربطت بين العينتين (املصابين
بالفشل الكلوي /املصابين بداء الهيموفيليا) ولم تتوصل الباحثة الى دراسة مشابهة.
ترى الباحثة أن املصابين بالفشل الكلوي أمل الشفاء عندهم اكبر ومتوقع بأحد البدائل الطبية (زراعة كلى ،غسيل..الخ) مما يجعلهم أفضل حاال
من املصابين بداء الهيموفيليا الذين يعانون من مرض ال شفاء له وان حياتهم في خطر دائم وتوخي الحذر في كل مايؤدي بهم إلى الخدوش أو الجروح التي
بسببها قد ينزفون لحد املوت لذلك نجد أن قلق املوت يرتفع لديهم أكثر من املصابين بالفشل الكلوي ،وعلى الصعيد املجتمعي ال يوجد اهتمام من قبل
الدولة باملصابين بداء الهيموفيليا فال تتوفر عناب ر وال اماكن خاصة بهم وهذا ماالمسته الباحثة اثناء عملها لدى هذه العينة.
الفرض الرابع:
الختبار صحة الفرض والذي ينص على (توجد فروق في قلق املوت لدي عينة الدراسة تعزى ملتغير املوطن) قامت الباحثة باختيار اختبار (ت) والذي
يوضح الفروق بين املتغيرين (ريف /حضر) في متغير قلق املوت الفراد العينة ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( :)6يوضح الفروق بين العينتين (ريف /حضر) في قلق املوت
املتغير
قلق املوت

العينة

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

درجة الحرية

القيمة االحتمالية

االستنتاج

ريف

34

50.2241

4.67934

-0648

90

0,63

حضر

58

50.8235

4.03373

-0.623

ال توجد فروق
بين العينتين

مجموعتي املقارنة

من الجدول أعاله تالحظ عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين سكان الريف والحضر في قلق املوت لدى املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا
وذلك بمقارنة موسطاتهم الحسابية التي كانت ( )50.2241و( )50.8235والقيمة االحتمالية وهي ( )063وهي قيمة غير دالة إحصائيا.
ترى الباحثة أن جميع األفراد الذين يتعرضون لهذه األمراض يصبح املوطن الفعلي لهم هو العاصمة السودانية الخرطوم حيث تلقي العناية الطبية
لذلك ال توجد فروق بينهم وان جميعهم يتميزون بنفس مستوى قلق املوت ،ومن املمكن القول بأن الخوف من املوت أمر شائع وعام لدى كافة البشر،
ذلك أن املوت يقتحم أفكارنا وحياتنا بطرق شتى وألسباب متعددة ،سواء أكانت هذه األسباب بيئية خارجية كموت عزيز مثال ،أو نفسية داخلية كمرض
يصيب اإلنسان أو اكتئا ب يعتريه ،أو عند ما يحبط عمله الذي يقوم به وهكذا وإذا كان املوت والقلق منه ال يمثالن أمام أذهاننا وخواطرنا في كل لحظة
وأن فأنهما في الحقيقة ال يغيبان كثيرا عن فكرنا وحياتنا ومجتمعنا بشكل عام ،لذلك وجود قلق املوت لدى أفراد عينة الدراسة بشكل عام ومتساوي دون
فرق بينهم سواء كانوا يقطنون الريف أو الحضر.

نتائج الدراسة:
من خالل إجراء الدراسة الحالية ألفراد العينة املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها:
كان لدى أفراد عينة الدراسة املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا مستوى عال من قلق املوت.
كما تميز املصابين بالفشل الكلوي بمستوى اعلى في قلق املوت عن نظرائهم املصابين بداء الهيموفيليا.
واوضحت النتائج كذلك عدم وجود فروق في قلق املوت تعزى ملتغير الجنس (ذكور /اناث) ومتغير املوطن(ريف/حضر) لدى افراد عينة الدراسة املصابين
بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا.
التوصيات:
ً
بناء على نتائج الدراسة واملعايشة املباشرة مع أفراد عينة الدراسة ترى الباحثة ان توص ي باالتي:
 .1اجراء دراسة مماثلة وربطها باملستوى االقتصادي والحالة االجتماعية.
 .2القيام بدراسة عن اهم املخاطر النفسية التي يمكن ان يتعرض لها املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا في السودان وطرق االرشاد النفس ي
الناجع مع هذه الحاالت.
 .3العمل على تخفيف قلق املوت لدى أفراد العينة (املصابين بالفشل الكلوي وداء الهيموفيليا) وذلك بزرع األمل لهم من خالل توفير أماكن للغسيل
الكلوي.
 .4العمل على أيجاد عنابر مخصصة داخل املستشفيات (في كل والية) خاصة بالهيموفيليا وأمراض نزف الدم أو عدم التخثر.
 .5التوعية باملخاطر التي تسبب الفشل الكلوي وكيفية االبتعاد عنها حتى تقل كمية االفراد املصابين بدال عن االزدياد.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1االتحاد العاملي للهيموفيليا ،تشخيص مرض مرض الهيموفيليا واضطرابات النزف األخرى ،دليل املختبر الطبعة الثانية(.)2012
 .2تونس ،فقيري )2015(،عالقة سلوك النمط(أ)بقلق املوت لدى عينة من النساء املجهضات ،رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،تونس.
ً
 .3الرحيمي ،منى )2009( ،تحسين نتائج امراض الكلى عامليا.
 .4السويداء ،عبدالكريم )2010(،الفشل الكلوي ،األسباب والعالج ،الرياض ،اململكة العربية السعودية وهج الحياة للنشر والتوزيع.
 .5شقير ،زينب )2002( ،مقياس قلق املوت،ط  .2القاهرة ،مصر ،مكتبة النهضة املصرية.
 .6الشيؤون ،دانيا ) 2011( ،القلق وعالقته باالكتئاب عند املراهقين ،مجلة جامعة دمشق ،العدد  4 +3ص.53-45 -
 .7أبوصاع ،جعفر )2011( ،قلق املوت لدى سكان املناطق املجاورة للمصانع الكيماوية اإلسرائيلية في محافظة طولكرم وعالقته ببعض املتغيرات.
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 .8عبد الخالق ،احمد محمد )1987( ،قلق املوت ،القاهرة عالم الكتب.
 .9عبد الكريم ،القاري )2010(،داء الهيموفيليا ،اإلصابة به واملحافظة على الحياة.
 .10العرجا ،ناهده )2004( ،قلق املوت عند الفلسطينيين في محافظة بيت لحم وعالقته ببعض املتغيرات أثناء انتفاضة األقص ى ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة القدس ،فلسطين.
 .11عزب ،السيد عزب )2015( ،التغيرات الفسيولوجية املصاحبة للفشل الكلوي عند مرض ى الفشل الكلوي املزمن بمستشفى الزهراء لعالج
وجراحة الكلى ،مجلة كليات التربية ،جامعة الزاوية ،طرابلس ،ليبيا.
 .12غرايبة ،محمد )2003( ،علم الصحة النفسية ،ط ، 1القاهرة ،مكتبة االنجلو املصرية.
 .13فرج ،عبد اللطيف حسين )2009( ،االضطرابات النفسية ،ط، 1دار الحامد للنشر والتوزيع ،مصر.
 .14القدومي ،عبد الناصر ،الحلو ،غسان )2003( ،اثر انتفاضة األقص ى في مستوى الشعور بقلق املوت لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية ،مجلة
رسالة الخليج العربي ،العدد ،88ص .56-41
 .15قواجلية ،اية )2013(،قلق املوت لدى الراشد املصاب بالسرطان ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.
 .16الكاملة ،شهبة )2018( ،قلق املوت لدى املصاب بالقصورالكلوي ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي ،الجزائر.
 .17النيال ،مايسة )1991( ،الفروق في كل من حالة القلق وقلق املوت قبل إجراء العملية الجراحية وبعدها ،دراسات نفسية .جامعة اإلسكندرية،
مصر.
ً
ثانيا :املراجع االجنبية:
[1] Ardelt. M., Wisdom, Religiosity in life, and Attitudes towards death, Paper presented at international
)conference on searching for meaning in the New Millennium Vancouver, (2002
[2] Brewer, K., Differing Death Scenario, Self Esteem and Death Anxiety, M. A Theses presented the faculty of the
)department psychology. East Tennessee state university, (2002
[3] Gantsweg. J., Gender self- construal, and Death Anxiety within a Jewish Community sample . (Doctoral
Dissertation university of California-San Diego, Dissertation Abstract International 62/100(2001), p.4748.
[4] Smith. A., Exploring Death Anxiety with Older Adults Through Developmental Transformations, The Arts in
Psychotherapy,27(5) (2000), 321-331.
[5] Templer. D.I., The construction and validity of death anxiety scale, Journal of General Psychology,
82(1970),165-177.
[6] Tomer. A., Attitudes towards death in adult life theoretical perceptive , Death studies.16(1992), 475-506.

ً
ثالثا :امل واقع االلكترونية:
املؤسسة االسترالية لنقل الكلى
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Abstract: This study aimed to identify the anxiety of death in patients with kidney failure and disease hemophilia,
where volume (92) individuals (58) and male (38) than females (71) patients with renal failure (21) disease
hemophilia patients aged between (17- 55) years in khartoum state, the researcher used the descriptive approach,
the study tool is a measure of death anxiety Ahmed Abdul Khaliq, results were analyzed by statistical analysis
software (spss), the study reached a set of results Most important of: characterized by death anxiety among the
study sample members to rise, there is a différences in death anxiety among the study sample due to the variable
disease for the benefit of people with kidney failure individuals, there are no differences in death anxiety in patients
with renal failure and hemophilia due to the variable sex, where they discussed the results according to the
objectives of the study and the results of previous studies and scientific heritage.

Keywords: Death anxiety; hemophilia; Renal Failure.
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امللخص:

ً ً
يكتسب البحث الحالي اهميته بكونه يتناول ُ
يعد مفهوم جودة الحياة  Quality of Lifeوالذي يعد من املفاهيم الحديثة التي القت اهتماما كبيرا
في العلوم الطبيعية واإلنسانية وقد ارتأت الباحثة القيام بدراسة علمية في ضوء املعطيات الثقافية واالجتماعية لهذا املتغير ألجل تنميته لدى طالبات
املرحلة االعدادية اللواتي يعتمد عليهن في بناء املجتمع .
ويهدف البحث الحالي الى التعرف على اثر برنامج تدريبي في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة االعدادية وذلك من خالل التحقق من
الفرضيات االتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين رتب درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده .
 .2ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين رتب درجات املجموعة التجريبية و املجموعة الضابطة في االختبار البعدي .
وتم اعتماد املنهج التجريبي للتحقق من فرضيات البحث ،حيث تكونت عينه البحث من ( ) 30طالبة من اللواتي حصلن على اقل درجة في مقياس
جودة الحياة وقد تم اختيارهن من ثانوية ام سلمة للبنات وثانوية فاطمة للبنات في مركز مدينة بعقوبة وتم توزيعهن عشوائيا بين مجموعتين متساويتين
واستعمل البرنامج التدريبي املعد بأسلوب النمذجة بينما لم تتعرض املجموعة الضابطة للبرنامج التدريبي .
قامت الباحثة بتبني مقياس الشعراوي(  ) 2012لجودة الحياة للمرحلة الجامعية وكيفته على املرحلة االعدادية من خالل عرضه على مجموعة
من الخبراء اجمعوا على استخدامه لهذه املرحلة وقامت الباحثة باستخراج بعض الخصائص االسيكومترية للمقياس منها ( الصدق والثبات) .
استعملت الباحثة استراتيجيات اسلوب النمذجة وقد بلغ عدد الجلسات ( )12جلسة ارشادية واستمرت ملدة ( )6اسابيع وللتأكد من صالحية
البرنامج التدريبي تم عرضه على مجموعة من الخبراء واملختصين في هذا املجال وقد ايدوا صالحية البرنامج .
وملعالجة بيانات البحث تم اعتماد عدة وسائل احصائية منها (معامل ارتباط بيرسون ،اختبار كوملجورف سميرنوف ،اختبار مان وتني،اختبار
ولكوكسن).
اما نتائج البحث الحالي فكانت كاالتي :جود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ( )0,05في املجموعة التجريبية ولصالح البرنامج التدريبي ،وجود
فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ( ) 0 ,0 5بين املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي ولصالح املجموعة التجريبية.
الكلمات املفتاحية :جودة الحياة؛ املرحلة اإلعدادية؛ النازحات؛ طالبات.

مشكلة البحث:
تحسين جودة الحياة لدى األشخاص هدف يسعى كل شخص في ظل الظروف الصعبة والسريعة التغير إلى محاولة معايشه جودة الحياة والشعور
بتحسين الحال والتوافق النفس ي واالجتماعي مما يقتض ي صحة نفسية إيجابية.
ً ً
ُيعد مفهوم جودة الحياة  Quality of Lifeمن املفاهيم الحديثة التي القت اهتماما كبيرا في العلوم الطبيعية واإلنسانية ،على سبيل املثال ال
الحصر ( :علم البيئة ،والصحة ،والطب النفس ي ،واالقتصاد ،والسياسة ،والجغرافية ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،والتربية ،واإلدارة وغيرها ) ،وقد
ً
أشار االشول ( ،) 2005في دراسته( نوعية الحياة من املنظور االجتماعي والنفس ي والطبي ) ،إلى أنه نادرا ما حظى مفهوم بالتبني الواسع على مستوى
االستخدام العلمي أو االستخدام العملي العام في حياتنا اليومية وبهذه السرعة مثلما حدث ملفهوم جودة الحياة ،وأن في العلوم النفسية تم تبني هذا
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املفهوم في مختلف التخصصات النفسية ،النظرية منها والتطبيقية ،فقد كان لعلم النفس السبق في تحديد املتغيرات املؤثرة على جودة حياة اإلنسان وأن
ذلك يعود في املقام األول إلى أن جودة الحياة في النهاية هي تعبير عن اإلدراك الذاتي لتلك الجودة ،فالحياة بالنسبة للفرد هي ما يدركه منها ( االشول2005 ،
 ،ص0) 93
ونتيجة للظروف التي مرت بالوطن والتي أدت الى نزوح العديد من أبناء الوطن من مناطق سكناهم الى مناطق أخرى أكثر أمانا نتيجة العمليات
القتالية التي حدثت في أماكن سكناهم وفي اطار االهتمام بالطلبة النازحين ،وتقديم يد العون والرعاية النفسية الى جانب العلمية ،ومن خالل عمل
ً
الباحثة في مجال التربية والتعليم الحظت الباحثة انخفاض مستوى جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات مما أثر سلبا على صحتهن
النفسية وبالتالي على مستواهن التحصيلي ،ويدعم ذلك خبرة الباحثة ومعرفتها ملفردات االسرة العراقية والبيئة املدرسية ومعاناة الطالبات في هذه املرحلة
برزت هذه املشكلة التي سعت لدراستها بغية الوصول الى توصيات ومقترحات من خالل االجابة على السؤال التالي:
هل للبرنامج التدريبي أثرا في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات ؟

أهمية البحث:
تناول علماء النفس بالدراسة والبحث الشخصية اإليجابية وخصائصها والعادات اإليجابية وأن اإلنسان خير بطبيعته وبداخله طاقات وإمكانات
بغير حدود ،وأهمية املعنى اإليجابية الذي يجعل الحياة مستحقة ويقي الشخصية من الوقوع فريسة للمرض وأهمية معايشه الرفاهية النفسية والتنعم
النفس ي كمظهر للشخصية اإليجابية وهو توجه علم النفس االيجابي الذي ينصب على الجوانب اإليجابية من الشخصية خاصة دراسة جودة الحياة
ً
ً
والذي يعتبر هدفا أساسيا في حياة اإلنسان.
ويرى تايلور ( )2005أن جودة حياة الطالب كما فهي وصوله إلى درجة الكفاءة والجودة في التعليم مما يؤدي إلى نجاحه في الحياة ،وشعوره بالرضا
والسعادة أثناء أداؤه األعمال املدرسية ،التي يعبر عنها بحصوله على درجة الكفاءة في التعليم وأداء بعض األعمال التي تتميز بالجودة في الحياة وشعوره
باملسئولية الشخصية واالجتماعية والتحكم الذاتي والفعال في حياته وبيئته وقدرته على حل مشكالته مع ارتفاع مستويات الدافعية الداخلية نتيجة
تفاعل مع بيئة تعليمية جيدة يشعر فيها باألمن النفس ي وإمكانية النجاح وإدارة جيدة من املعلم ويشعر باملساندة االجتماعية من زمالئه ومعاونيهTayler .
)),2005: 4
ً
ّ
ويعد التعليم من أكثر مجاالت الحياة تضررا من األحداث األمنية وهذا ما يتجسد عند دراسة الواقع التعليمي للنازحين في العراق ،فطلبة املدارس
بين ترك الدراسة أو عدم االنتظام فيها بسبب ضعف قدرتهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية والذين يواصلون املسيرة الدراسية يعانون من مشاكل
ً
متعددة منها صحية ونفسية مما يؤثر سلبا على صحتهم النفسية ومستواهم التحصيلي فتظهر سلوكيات غير مرغوب فيها بحاجة الى تعديل.
ً ً
وللبرامج التدريبية دورا مهما في تعديل السلوك املطلوب ويعد (اسلوب النمذجة ) احد االساليب املستخدمة في تعديل تلك السلوكيات 0اذ يرى (
باندورا وولترز ) ان االفراد يتعلمون معظم سلوكياتهم من خالل النماذج املقدمة اليهم اذ ال يمكن تعلم بعض انواع السلوك اال عن طريق تاثير النماذج( .
شلتز ) 327: 1983 ،وقد اعتمد اسلوب النمذجة في العديد من الدراسات كأسلوب في برنامجها التدريبي ومنها دراسة ( غيث وآخرون ) 2011،التي لعب
فيها اسلوب النمذجة دورا كبيرا في تنمية مهارات مواجهة الضغوط النفسية لدى أمهات االطفال املصابين بالقيلة السحائية حيث كان له ٌ
اثر ذا دالله
معنويه في البرنامج التدريبي ( غيث وآخرون  :2011 ،ص. ) 325-303
نالحظ مما تقدم ان البرامج التدريبية تتصدى للكثير من الجوانب االنفعالية في الشخصية اال ان – وعلى حد علم الباحثة – معالجه انخفاض
جودة الحياة لدى الطالبات النازحات لم يحظ باالهتمام بالدراسة التطبيقية وهناك غياب واضح في معالجه هذه الظاهرة التي ابتدأت مع وجود االنسان0
لذلك ارتأت الباحثة ان هناك ضرورة لبناء برنامج تدريبي لتنميه جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات0
وتتجلى اهمية البحث الحالي في ناحيتين:
الناحية النظرية لكون البحث:
 .1إنها دراسة تهدف الى تنميه جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات 0
 .2يثير اهتمام الباحثين بأجراء املزيد من البحوث العلمية في تنمية هذا املتغير او املتغيرات االخرى املرتبطة بالشخصية 0
الناحية التطبيقية لكون البحث:
 .1يزود العاملين في املجال النفس ي والتربوي بأداة لقياس جودة الحياة

أهدف البحث:
يهدف البحث الحالي الى معرفة أثر برنامج تدريبي في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات .من خالل التحقق من
الفرضيات األتية:
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -2ص248 -232 :
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 .1ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين رتب درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده0
 .2ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة في االختبارالبعدي0

حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بـ -:طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات في مدينة بعقوبة للعام الدراس ي ()2017 -2016

تحديد املصطلحات:
ستحدد الباحثة املصطلحات الواردة في البحث ،وهي:
ً
أوال:البرنامج التدريبي:
 .1تعريف(غيث وآخرون :)2011،مجموعة من االجراءات تهدف الى تحقيق الغاية منه (غيث وآخرون.)307،2011،
 .2التعريف النظري للباحثة :سلسلة من النشاطات او العمليات التي ينبغي القيام بها لبلوغ هدف معين.
 .3التعريف االجرائي للباحثة :بأنه مجموعه جلسات صممت بشكل علمي تنطوي تحت كل جلسة أساليب تنتهي باستراتيجيات وفنيات هادفه.
ً
ثانيا :جودة الحياة:
 .1جود ( : Goode )1990هي الشعور العام بالراحة والـرضا عـن الحياه ،والسرور والسعادة  ،والنجاح( 0 )Goode , 1994 , p. 63
التعريف النظري للباحثة  :هي رضا الفرد وقناعته بما كتبه هللا عز وجل في الحياة وشعوره الداخلي بالراحة والرضا الذاتي .
التعريف االجرائي للباحثة :إنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب على مقياس جودة الحياة الذي أعده الباحث لهذا الغرض
 .2الطالبات النازحات:
تعرفه الباحثة :هن الطالبات اللواتي تم نزوحهن مع عوائلهن من مناطق سكناهم داخل الوطن الى أماكن أكثر امانا وذلك بسبب العمليات القتالية التي
تدور في أماكن سكناهم.

االطار النظري ودراسات سابقة:
ستستعرض الباحثة في االطار النظري وفق املحاور االتية-:
ً
أوال  :جودة الحياة:
نظرية شالوك ( Schalock Theory )2002
تدور هذه النظرية حول أن الجوانب املوضوعية من جودة الحياة ال تقدم إال القليل للفرد مما يجعلنا نبحث عن محددات أخرى ملؤشرات جودة
الحياة ،إال وهي جودة الحياة الذاتية أو املحددات الذاتية في جودة الحياة ،أي كما يدركها الفرد نفسه من خالل إحساسه بالرضا ،والسعادة ،واإلحباط،
والتشاؤم ،واليأس ومن خالل اإلحساس باالنفعاالت االيجابية وتحقيق الذات (عبد الرحمن  ، 2007 ،ص0 )338
ً
ً
يرى شالوك (  Schalock ) 2002أن هناك تحليال جديدا بتحديد ثالثة مؤشرات لكل من املجاالت الثمانية لجودة الحياة وعلى النحو اآلتي:
 .1السعادة االنفعالية Emotional happiness :وتشمل الرضا ،ومفهوم الذات ،وانخفاض الضغوط0
 .2العالقات بين الشخصية The relations between the personality :وتشمل التفاعالت والعالقات واملساندة0
 .3السعادة املادية Material happiness :وتشمل الحالة املادية ،والعمل ،واملسكن0
 .4النمو الشخص ي Personal growth :ويشمل التعليم ،والكفاءة الشخصية واألداء0
 .5السعادة البدنية Physical happiness :وتشمل الصحة ،واألنشطة اليومية ،ووقت الفراغ0
 .6تقريراملصير  Self – determination :ويشمل االستقاللية ،واألهداف ،والقيم ،واالختيارات0
 .7االندماج االجتماعي Social integration :ويشمل التكامل ،والترابط االجتماعي ،واملشاركة ،واألدوار املجتمعة ،واملساندة االجتماعية0
 .8الحقوق البشرية والقانونية والعمليات الواجبة  Human rights and legal :هي رضا الفرد املتعلق بإدراكه لحقوقه الفردية وحقوق الجماعة التي
يعيش في إطارها0
وفي ضوء وما سبق يمكن تصور مؤشرات جودة الحياة في اآلتي :
الناحية الذاتية :التقييم الوظيفي كمقياس املدى" مستوى الوظيفة ،ومالحظة املشاركة ،واستبيانات الظروف ،واألحداث البيئية ،والتفاعل في األنشطة
اليومية ،وتقرير املصير ،والتحكم الشخص ي ،وأوضاع الدور ( التعليم ،املهنة ،املسكن ) "
*الظروف الخارجية ،واملنبهات االجتماعية " مستوى املعيشة ،ومستوى العمل " ( عبد الرحمن ، 2007 ،ص0 ) 340
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النظرية التكاملية النوعية العاملية ( )2003
كتب ميرسك أندرسون ( Merrick Anderson )2003في طيف النظرية التكاملية لجودة الحياة ،إذ يدمج هذا الطيف نظريات متعددة تتناول
السعادة (  ،) happinessومعنى الحياة (  ،) meaning Lifeونظام املعلومات الحيوي (  ، ) The biological information systemوإدراك الحياة (
 ،) realizing Lifeواإلمكانيات ،وتحقيق الحاجات (  ،) fulfillment of needsوعوامل موضوعية أخرى0
ً
وتشير النظرية التكاملية لجودة الحياة إلى أن هناك ثالث سمات تجمع معا وتؤدي إلى الجودة ،وهي تتعلق باألفكار ذات العالقة بجودة الحياة
والتي تتداخل مع تحديد الهدف الشخص ي املراد تحقيقه ،واملعنى الوجودي الذي ينتصف العالقة بين األفكار واألهداف ،الشخصية والعمق الداخلي،
ً
وقد شبهت هذه الصفات بطبقات البصل التي تفصل السطح عن النواة وهذه الطبقات هي االنسجام  ،والرضا ،واملعنى ،واالتفاق وصوال إلى النواة التي
هي الشعور بجودة الحياة ،فعندما نسأل الناس هل هم راضون عن حياتهم ،فأنهم في أغلب األحيان يقولون أنهم يشعرون باالرتياح ولكن ليسوا راضين
ً
جدا ،وأن رضا الناس عن حياتهم يمكن أن يحدث بطريقتين هما:
أما أن نحاول تغير العالم الخارجي لكي يجاري أحالمنا أو أن نتخلى عن أحالمنا ألنها ربما تكون غير واقعية ( 0) cella & tulsky , 1993 , p.336
أن كلتا الطريقتين ،اإلحساس بالرضا وخلق اتفاق بين العالم الخارجي وأحالمنا تولدان حياة مقنعة ،وأن إدراك الحياة والشعور بالرضا ال يتضمن
بالضرورة إشباع الحاجات أو القدرة على االشتغال ،فالفرد الذي يعيش حياة صعبة مثل املرض أو الفاقة يكون لديه رضا بسبب التكيف التدريجي ،وأن
ً
ً
ً
انجاز الحاجات بالنسبة للنظرية التكاملية يعد أمرا سطحيا وأقل أهمية ألنه يختلف حسب األفراد والثقافات التي يعيشون فيها ،وهي تعده إحساسا
ً
ً
ً
ً
واسعا يأخذ شكال شعبيا ،فمتى ما تكون حاجاتك منجزة تكون جودة الحياة لديك عالية ،فمثال في الدنمارك يكون إنجاب طفلين يعطي جودة حياة عالية
بينما في ثقافات أخرى ال يعد كافئ للشعور بجودة حياة جيدة ،وهو أمر نسبي يختلف حسب الثقافات ) .) Nordenfelt , 1991 , p.92
أن النظرية التكاملية تصف اإلنسان على أنه حبة عباد الشمس تستعمل إمكانياتها لتصبح عباد شمس بالزهور واألوراق ،فاإلنسان يستعمل
مخزن إمكانياته من نشاطات مبدعة ،وعالقات اجتماعية جيدة ،وعمل ذو مغزى ،وعائلة للوصول إلى الحياة الحية ،وبالتالي الشعور بجودة الحياة (
. ) Andersen , 2003 , p.23-27
موازنة النظريتين:
من خالل استعراض النظريتين التي فسرت جودة الحياة الحظت الباحثة:
• ان نظرية ( شالوك ) ترى أن جودة الحياة تتمثل في ما يدركه الفرد نفسه من خالل إحساسه بالرضا والسعادة وأن املكونات الذاتية تمثل الجانب
األهم وذات تأثير أكبر من املحددات املادية0
• وبينت النظرية التكاملية ( مليرسك اندرسون ) ،أن هناك عدة عوامل عدتها مكونات جودة الحياة ،ومنها ( السعادة ورضا الحياة ،ومعنى الحياة،
ونظام املعلومات الحيوي ،وإدراك الحياة واإلمكانيات ،وإشباع الحاجات ) ،وهي ترى أن هناك ثالث سمات لجودة الحياة هي األفكار التي يحملها
الفرد ،وتحديد األهداف الشخصية ،واملعنى الوجودي الذي ينتصف العالقة بين األفكار واألهداف0
نظرية التعلم االجتماعي :Social Learning Theory
ُي شار إلى هذا النوع من التعلم في بعض االحيان على انه تعلم بالتقليد (  )Imitative Learningوالتعلم باملالحظة (  ) Observationlوالتعلم من
النماذج ( النمذجة او القدرة ) (  ( ) Modelingالشناوي. ) 58 :2000 ،
ً ً
وتلعب النمذجة واملحاكاة ( التقليد ) (  ) Imitationدورا كبيرا في عملية تعلم السلوكيات املناسبة والسيئة التكيف ،فاألطفال يكسبون الكثير من
انماط سلوكهم واتجاهاتهم من خالل مالحظه ومحاكاة والديهم ومعلميهم واصدقائهم وغيرهم من النماذج املوجودة في بيئتهم ويصدر الراشدون استجابات
جرى تعلمها باملحاكاة لسلوكيات وتصرفات اظهرها افراد اخرون لهم تأثير شديد عليهم ( ( ) Sundel& Sundel, 1975: 99العزاوي. ) 39 :1997 ،
وتعرف النمذجه (  ) Modelingبأنها تعلم االستجابات او االنماط السلوكية الجديدة عن طريق مالحظة سلوك االخرين أو من خالل مالحظة
النماذج ويسمى في هذه الحالة التعلم القائم على االقتداء بالنموذج  ( modelingالزيات.) 365 : 1996 ،
انواع النماذج التي يمكن استخدامها كي تكون النمذجه فاعلة:
 .1النمذجه الحيه :وتعني وجود النموذج فعليا في بيئة املالحظة ،أي يقوم النموذج بتأدية السلوكيات املطلوبة بوجود الشخص الذي يراد تعليمه
تلك السلوكيات ولكي يكون هذا النموذج فاعل يجب التأكد من تدريب النماذج بصورة جيده.
 .2النمذجة الرمزية :ونعني بها مشاهده سلوك النموذج من خالل االفالم والصور والكتب او اية وسيله اخرى .
ً
 .3النمذجة من خالل املشاركة :وتعني ان الفرد يقوم في هذا النوع من النمذجه بمراقبة نموذج حي أوال ثم يقوم بتأدية االستجابة بمساعدة النموذج
ً
وأخيرا فأنه يؤدي االستجابة بمفرده0
The an integrative of the global quality of life concept
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 .4التعلم بالنموذج اللفظي :عندما تستخدم الكلمات او الرموز لتحل محل الخبرات الحسيه العقلية فأن ذلك يعبر عن حدوث التعلم بالنموذج.
(الخطيب0)128 :1978،
العوامل املؤثرة في تكوين النماذج :
ً
فإذا ما تعرض الفرد لسلوك معين فانه ال يوجد ضمان بانه سيتخذ هذا السلوك نموذجا له اذ ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في مدى
حدوث التعلم عن طريق النموذج وهي :
 .1االنتباه :وهو أ هم العوامل التي في التعلم بواسطه النموذج وال يضمن ان يشاهد املالحظ السلوك الذي يؤدى بواسطة النموذج وان ضعف االنتباه
قد يؤدي الى تعلم جزئي او تعلم غير سليم او عدم حدوث تعلم بواسطة النموذج وقد يتأثر االنتباه بدوره بالعديد من العوامل مثل تلك التي تؤثر
على االدراك.
 .2القرب :عادة يميل املالحظ الى انتقاء شخص قريب منه كنموذج له مثل االباء ،األقرباء املقربين ،األصدقاء الحميمين ،فهؤالء يكونون اكثر عرضه
لالختيار كنموذج اذا ما قورنوا بالغرباء0
 .3مركز النموذج :ويعني الخصائص التي يمتلكها النموذج مثل املركز الذي يشغله النموذج والدور الذي يلعبه وقوة تأثيره وقدرة النموذج على
االتصال (0وتنج0) 72-71: 1983 ،
ً
ً
 .4التعزيز :اكد كل من ( باندورا و والترز ) ان التعزيز يسهل التعلم ولكنه ليس شرطا ضروريا لحدوث التعلم ( شلتز.) 404 : 1983،
ربما يؤثر التعزيز او العقاب على املالحظ خالل التعلم البديل ويمكن ان تكون االثار املالحظة لسلوك االخرين ذات اهميه كبيره فقد يك ّون املالحظ
ً
اتجاهات نحو الحث الذاتي او التعزيز معتمدا على ما الحظه من سلوك النموذج وما يتبع ذلك من ردود االفعال ( ويتنج) 173: 1983 ،
ً
ً
كان ذلك عرض ملخص لنظرية التعلم االجتماعي وستقوم الباحثة بتبني هذه النظرية اطارا مرجعيا في تنفيذ جلسات برنامجها التدريبي وذلك
لألسباب األتية:
 .1ان الهدف العلمي من هذه النظرية هو اكتساب افضل السبل لتحويل او تغيير السلوك غير املرغوب فيه 0
 .2تعد هذه النظرية من النظريات التي تسهم في تفسير السلوك االجتماعي.
 .3تمتاز هذه النظرية بتعدد اساليبها ومفاهيمها ودور التعلم فيها عن طريق املالحظة فان عرض النماذج الحسيه يساعد على تكوين خزين من السلوك
املرغوب فيه .
ً
ثانيا :النازحون في العراق:
بين ليلة وضحاها وجد العراقيون انفسهم أمام حقيقة مريرة ،فعصابات االرهاب قد سيطرت على مساحات شاسعة من العراق ،وعاثت في االرض
ً
ً
فسادا .فمن الذبح واالغتصاب وسبي واستعباد النساء والسلب والنهب ،الى تفجير البيوت وصوال الى التهجير الجماعي ،ونزوح مئات اآلالف من املواطنين
من محافظات املوصل وكركوك و ديالى ،الى باقي مناطق العراق.
ً
ً
وهذا ما انعكس سلبا على النازحين وخاصة أبنائهم الطلبة نتيجة للظرف الصعب الذي مروا به مما ظهر آثارا سلبية عليهم منها:
• املشاكل الصحية :ان االماكن الحالية التي يسكنها النازحون ،وبسبب عدم وجود تناسب بين مساحة املكان وعدد العوائل ،فان احتمال ظهور
ً
ً
مشاكل صحية يكون كبيرا ،كما ان االزدحام أساسا ،يساهم وبسهولة في انتقال وتفش ي االمراض السارية بينهم.
• اآلثار النفسية :ان مناظر الدماء والذبح واملوت واالغتصاب والدمار واصوات اطالق النار ومحنة الهرب وفقد األحبة ،لها آثار سلبية عميقة في
ّ
ً
ً
نفوس النازحين عامة وعلى الطلبة بصورة خاصة .مضافا الى ان ظروف حياة النزوح الجديدة هي بحد ذاتها بركان يغلي ويولد حمما ألمراض نفسية
صعبة.
• اآلثار االقتصادية :ان النزوح وما رافقه من سيطرة االرهاب على مناطق النازحين كان له آثار اقتصادية وخيمة على النازحين انفسهم وعلى سكان
ً
ً ً
املناطق التي نزحوا اليها .فاإلرهابيون جردوا النازحين من ممتلكاتهم وأموالهم  ،ودمروا عددا كبيرا من منازلهم ،لذا فانهم يفتقدون تماما لفرص
عملهم الحر ،ووجدت الغالبية العظمى من النازحين انفسهم في مناطق النزوح بال ادنى مردود مالي.
ً
• اآلثارالثقافية :ان اختالط العوائل وبخاصة املراهقين واالطفال من أبناء املدارس في بنايات غير معدة للسكن ،وبأعداد كبيرة جدا ،يؤدي الى انتشار
ً
بعض العادات السلبية ،بين املراهقين وكذا االطفال .هذا فضال عن ظهور مشاكل ومشادات بين العوائل املختلفة الطباع والعادات.
ً
• اآلثار التعليمية :كما هو معلوم ان مناطق العراق كافة تعاني من تردي خدماتها التعليمية بشكل كبير ،فعدد طالب الصف الواحد ،قد بلغ ارقاما
ً
كثيرا من املدارس ّ
خفضت ساعات دوامها؛ لتشارك اكثر من مدرسة في بناية واحدة ،والبعض اآلخر طالته صفقات الفساد؛ ّ
فهدم ولم
قياسية ،وان
ّ
ّ
يعمر ،اضافة الى تردي خدماتها الصحية بشكل كبير .والبعض اآلخر سكنه النازحون.
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ً
• اآلثار االجتماعية :واذا كانت اآلثار النفسية واالقتصادية املترتبة على النزوح وخيمة ،فان آثارها االجتماعية هي االشد خطورة ،فما جرى مؤخرا في
ً
ً
العراق قد مزق النسيج االجتماعي العراقي بشكل خطير جدا .فمعلوم ان النازحين انما نزحوا هربا من قتل االرهابيين لهم ،ان املشكلة االجتماعية
ً
االكبر في تزاحم االعداد الكبيرة من العوائل في مكان واحد وهي عادة عبارة عن قاعات كبيرة ،ال يفصل بين عائلة واخرى سوى قطعة من القماش او
«بطانية» وهذا بحد ذاته يمثل ثغرة ربما تتوسع لتخلق ازمات ومشاكل اسرية صعبة الحل ،ففي معظم اماكن سكن النازحين ،ال وجود لخصوصية
لرجل وال المرأة وال لطفل او شيخ ،وال لصحيح او سقيم.

إجراءات البحث:
سنستعرض اإلجراءات التي تمت لتحقيق أهداف البحث وهي:
ً
أوال :التصميم التجريبي :تم اعتماد املجموعتين التجريبية والضابطة كما تم إجراء االختبارين القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة و
الجدول()1يوضح ذلك.
جدول( :)1التصميم التجريبي
املجموعة
التجريبية
املجموعة الضابطة

التكافؤ

االختبار القبلي
املستوى التعليمي لألم
املستوى التعليمي لألب

البرنامج
بدون برنامج

االختبار البعدي
االختبار ألبعدي

ولقد اعتمدت الباحثة هذا التصميم لألسباب التالية:
 .1انه من التصميمات ذات الضبط املحكم ( الزوبعي.) 112 :1985 ،
 .2ان تكافؤ املجموعات يوفر درجه عالية من الضبط التجريبي ( جابر و كاظم0) 209: 1973 ،
ً
ثانيا :مجتمع البحث:
يشمل البحث جميع طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات في مدينة بعقوبة و البالغ عددهم( )212طالبة.
ً
ثالثا :عينة البحث:
تشتمل عينة البحث على:
 .1عينة املدارس :تم اختيار(اعدادية ثويبة االسلمية للبنات و إعدادية فاطمة للبنات)التابعة ملديرية تربية ديالى بالطريقة العمدية إذ بلغ عدد الطالبات
( )100طالبة موزعة على ثالث مراحل دراسية وهي(الرابع االعدادي والخامس االعدادي والسادس االعدادي) بفرعيه (العلمي واالدبي).
 .2عينة الطالبات :بلغ عدد الطالبات()100طالبا تتراوح أعمارهم بين()18-16سنة موزعين على ثالثة مراحل دراسية.
تم القيام بالخطوات اآلتية عند اختيار عينة البحث الحالي:
 .1تطبيق مقياس جودة الحياة على طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات.
 .2اختيار( )30طالبة من اللواتي حصلن على درجات اقل من الوسط الفرض ي البالغ()120درجة و تراوحت درجاتهن بين()90-68على مقياس جودة
الحياة.
 .3توزيع الطالبات وبشكل عشوائي إلى مجموعتين احدهما ضابطة و األخرى تجريبية بواقع( )15طالبة في كل مجموعة.
التكافؤ بين املجموعتين:
اجري التكافؤ بين املجموعتين في بعض العوامل التي قد تؤثر على سالمة التجربة وهي (درجة جودة الحياة قبل البدء بالتجربة ،املستوى التعليمي لالم،
املستوى التعليمي لألب).
ً
أوال:درجة جودة الحياة قبل البدء بالتجربة :للتأكد من تكافؤ املجموعتين في هذا املتغير استخدم (اختبار مان -وتني  )Man – Whitney testلعينتين
مستقلتين متوسطتين الحجم و بلغت القيمة املحسوبة( )71.5و هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة( )40وبذلك لم يظهر فرق دال إحصائيا وهذا يشير
إلى إن املجموعتين متجانستين في درجة جودة الحياة.
ثانيا-:املستوى التعليمي لالم-:ملعرفة داللة الفرق بين املستوى التعليمي لالم إلفراد العينة ,استخدم (اختبار كوملكورف -سميرنوف Kolmogrov-
)Smirnov testوتبين أن القيمة املحسوبة بلغت( )0.066وهي اصغر من القيمة الجد ولية وهي()0.7286عند مستوى داللة( )0.05مما يدل على إن
املجموعتين متجانستين في متغير املستوى التعليمي لالم
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ً
ثالثا:املستوى التعليمي لألب-:ملعرفة داللة الفرق بين املستوى التعليمي لألب إلفراد العينة استخدم (
)Smirnov testو تبين إن القيمة املحسوبة( )0.0529وهي اصغر من الجد ولية()0.07286عند مستوى داللة()0.05مما يدل على إن الفرق غير دال
ً
إحصائيا بين املجموعتين التجريبية و الضابطة في متغير املستوى التعليمي لألب.
ً
رابعا :أداتا البحث:
للتحقق من أهداف البحث تم اعتماد األداتين اآلتيتين:
اختبار كوملكورف – سميرنوف Kolmogrov-

• مقياس جودة الحياة:
تبنت الباحثة مقياس جودة الحياة الذي أعده ( الشعراوي )2012 ،لقياس جودة الحياة( ملحق )2 :لدى افراد عينة البحث وتم بتكييفه حيث
عرضت الباحثة املقياس على مجموعه من الخبراء في التربية وعلم النفس (ملحق ) 2 :ألجل تكييف املقياس على طالبات املرحلة االعدادية وفي ضوء اراء
الخبراء واملناقشات التي اجريت معهم حصلت نسبه اتفاق ( )% 100على استخدام املقياس على عينة البحث ،مع اجراء تعديالت لغويه لعدد من فقرات
املقياس ( ملحق -1 :أ ) 0
و قد تبنت الباحثة مقياس ( الشعراوي ) 2012 ،لجودة الحياة وذلك ألنه يتضمن املجاالت التي اشارت اليها بعض الدراسات بأنها تؤدي الى تطور
جودة الحياة لدى االفراد0
مواصفات مقياس جودة الحياة:
 .1يتكون مقياس (الشعراوي )2012،لجودة الحياة من (  )40فقره إيجابية 0يجاب عليها باختيار أحد البدائل الخمس املوجودة امام كل فقره وهي
(أوافق بشدة – اوافق – غير متأكد– ال أوافق – ال أوافق بشدة ) 0وتحسب الدرجة عن كل فقره من فقرات املقياس ،لذلك فأن اعلى درجه يمكن
الحصول عليها هي ( )200درجه واقل درجه هي (  ) 40درجة 0هذا وبلغ املتوسط الفرض ي للمقياس (  ) 120درجة 0واعتبر الوسط الفر ض ي نقطة
القطع عند مقارنه الوسط التطبيقي مع الوسط الفرض ي للحكم على عينة البحث فيما أذا كانت تتمتع بجودة الحياة أم ال.
 .2تم استخراج صدق االداة باالعتماد على عدة انواع من الصدق وهي ( صدق املحتوى وصدق البناء وصدق املحك)0
ً
 .3مفتاح التصحيح فيه إذ اتعطى الدرجة (  ) 5للبديل أوافق بشدة ،و(  ) 4للبديل اوافق و (  ) 3للبديل غير متأكد و(  ) 2للبديل ال أوافق و ( ) 1
للبديل ال أوافق بشدة .
 .4استخراج القوه التمييزية للمقياس باستخدام اسلوبين هما:
•

املجموعتان املتطرفتان

• عالقه الفقرة بالدرجة الكلية
 .5ثبات املقياس :استخرج ثبات املقياس بأسلوبين هما:
•

معامل االتساق الداخلي بطريقه التجزئة النصفية وقد كان مقدار الثبات ( . ) 0.82

• معامل االتساق الخارجي ( طريقة اعادة تطبيق االختبار ) وقد كان مقداره( ) 0.80
اجراءات الباحثة في تكييف مقياس جودة الحياة:
لتحقيق هذه االجراءات قامت الباحثة باستخراج مؤشرات صدق وثبات املقياس:
 .1الصدق( :) Validityاعتمدت الباحثة الستخراج صدق املقياس بـ ( الصدق الظاهري  ) Face Validityوالذي يشير الى الدرجة التي يظهر فيها املقياس
انه يقيس ما وضع ألجله ،) Fonagy & Viggit , 1984 : 21 ( .وقد تحقق هذا النوع من الصدق في املقياس الحالي وذلك عندما عرضت الباحثة فقراته
على مجموعه من الخبراء في التربية وعلم النفس ( ملحق \-1أ)
 .2الثبات( :)Reliabilityيراد بثبات املقياس هو مدى الدقة واالتساق في أداء االفراد واالستقرار في نتائجه واملقياس الثابت يعطي نفس النتائج أذا تم
تطبيقه على نفس االفراد مرة ثانية ، )Barron,1981:418(.كما ان الثبات يعني ان االختيار موثوق به ويعتمد عليه (الظاهر واخرون)140 :1999 ،
وقامت الباحثة باستخراج ثبات املقياس بـ:
طريقه االختبارواعادة االختبار( : ) Test – Retest
يؤكد فيركسون ان استخراج معامل الثبات بهذه الطريقة هو بإعادة تطبيق املقياس مرتين زمنيتين مختلفين وعلى نفس املجموعة من االفراد (
فيركسون 0 ) 527 : 1999 ،اذ قامت الباحثة بتطبيق املقياس على افراد عينه مكونه من (  ) 30طالبه وتم اعادت تطبيقه على نفس العينة بعد مرور
اسبوعين من التطبيق االول للمقياس ،اذ يرى ( ادمز ) ان اعادة تطبيق املقياس للتعرف على ثباته يجب ان ال تقل عن هذه املدة ))Adams ,1964 : 58
) ،وبعد ذلك حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات في التطبيق االول ودرجاتهن في التطبيق الثاني وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة
( 0) 0.82
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ً
ثانيا:البرنامج التدريبي:
ُ
تعد تحديد الحاجات خطوة مهمة في البرنامج التدريبي إذ قامت الباحثة بتطبيق مقياس جودة الحياة على عينة من طالبات املرحلة اإلعدادية
من النازحات إذ بلغت ( )100طالب وحددت الباحثة الفقرات التي تعد حاجات للبرنامج التدريبي والجدول ( )2يبين ذلك
جدول( :)2فقرات مقياس جودة الحياة التي حولت الى مواضيع ضمن البرنامج التدريبي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
أنا شخص سعيد في حياتي
أشعر بالثقة في كفاءتي الشخصية في التحصيل واإلنجاز
أنا شخص راض ي عن حياتي
أنا متفائل باأليام املقبلة
يمكنني التحكم في انفعاالتي
أحب مساعدة أصدقائي
أنا متقبـل لذاتـي
ألتزم بالقيم الدينية في تعامالتي مع اآلخرين
أنجز ما يسند َّ
إلى من أعمال
أتغلب على الصعاب التي تواجنهي

املوضوع
السعادة النفسية
الكفاءة الشخصية
الرضا عن الحياة
التفاؤل باملستقبل
ضبط االنفعاالت
مساعدة االخرين
تقبل الذات
االيمان باهلل والقيم الدينية
تحمل املسئولية
حل املشكالت

يلي تحديد الحاجة تصميم البرنامج التدريبي الذي يفي هذه الحاجة  ،وتمر عملية تصميم البرنامج التدريبي بالخطوات التالية:
 .1تحديد أهداف البرنامج :واألهداف هي الغايات املطلوب تحقيقها من البرنامج التدريبي ،وهذه األهداف عبارة عن نتائج يجرى تصميمها وإقرارها
ً
مسبقا ،والهدف العام من البرنامج هو تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة االعدادية من النازحات.
 .2تحديد نوع املهارات التي سيتم التدريب عليها :بعد أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية يأتي بعدها تقرير نوع املهارة أو املهارات املالئمة لتلك
االحتياجات ،والتي سوف يعمل البرنامج التدريبي على إكسابها أو صقلها لدى افراد املجموعة التجريبية ،وهذه املهارات (حل املشكالت – ضبط
االنفعاالت – التفاؤل باملستقبل – تقبل الذات – تحمل املسئولية – الكفاءة الشخصية )
 .3اختيارأسلوب التدريب :سيتم اعتماد أسلوب النمذجة في تنمية بعض مهارات التفكير االيجابي لدى عينة البحث في البرنامج.
تحديد النشاطات والفعاليات ذات العالقة بأهداف البرنامج:
قامت الباحثة باختيار النشاطات ذات العالقة بالنظرية املتبناة في بناء البرنامج التدريبي واألساليب املستعملة ،إذ حددت أثنتا عشر جلسة بواقع جلستين
ً
أسبوعيا ،كما أن الزمن املستغرق في عقد الجلسات ( )40دقيقة في أعلى تقدير.
تقويم البرنامج :سيقوم البرنامج من خالل:
 .1التقويم التمهيدي :ويتلخص باإلجراءات التي تمت قبل البدء بالبرنامج واملتمثلة في صدق البرنامج و تكافؤ العينة و االختبار البعدي.
 .2التقويم البنائي :ويتم بإجراء عملية التقويم عند نهاية كل جلسة وذلك من خالل توجيه األسئلة للمتدربين ومتابعة التدريبات عند بدء كل جلسة.
 .3التقويم النهائي :ويحصل ذلك من خالل القياس البعدي ملقياس جودة الحياة إلفراد املجموعة التجريبية لتحديد مستوى التغير الحاصل ملستوى
هذا املتغير.
الصدق الظاهري للبرنامج :نعني بالصدق الظاهري -:قيام مجموع ة من الخبراء املختصين بتقدير مدى تمثل فقرات املقياس للسمة املراد قياسها ( Ebel,
.)1972: 79
وقد عرض البرنامج التدريبي على مجموعة من الخبراء و املتخصصين في مجال التربية وعلم النفس(امللحق )1 :ملعرفة مدى مناسبة األنشطة و
الفعاليات املستخدمة لتحقيق األهداف و قد حصل البرنامج على نسبة عالية من االتفاق بلغت( )%100و اخذت الباحثة باملالحظات و التعديالت التي
قدمها الخبراء من اجل الوصول إلى املستوى املطلوب للبرنامج.
تطبيق البرنامج التدريبي
بعد اختيا ر عينة البحث و تحديد التصميم التجريبي وتحديد األسلوب الذي ستعتمده و إعداد أدواته و الفنيات املعتمدة ،قامت الباحثة
باإلجراءات اآلتية:
 .1اختير ()30طالبة بصورة قصديه ممن حصلوا على اقل درجات على مقياس جودة الحياة وتم توزيعهن بصورة عشوائية و بالتساوي إلى مجموعتين
{تجريبية عددها()15طالبة و ضابطة عددها() 15طالبة} ,التقت الباحثة بطالبات املجموعة التجريبية للتعرف عليهن و تعريفهن بطبيعة العمل و
أخالقياته كما بلغن عن مكان الجلسات التدريبية و زمانها.
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حدد عدد الجلسات التدريبية للمجموعة التجريبية()12جلسة بواقع جلستين أسبوعيا ,وقد طلبت من إفراد املجموعة التجريبية الحفاظ على
سرية ما يدور خالل الجلسات
حدد مكان الجلسات في قاعة املكتبة املدرسية بين الساعة()12.5-11.5من أيام األحد واألربعاء من كل أسبوع.
عدت الدرجات التي حصلت عليها إفراد املجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس جودة الحياة قبل البدء بتطبيق البرنامج بمثابة نتائج االختبار
القبلي.
حدد االحد2017/3/5موعدا للجلسة األولى.
تحديد موعد لالختبار البعدي على مقياس جودة الحياة األحد املوافق .2017/4/26

الوسائل اإلحصائية ):)Statistical means
استعملت الدراسة الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .1اختبار كوملكورف-سميرنوف ) :)Kolmogrov-Smirnovاستعمل للتعرف على داللة الفروق بين املجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات(
تحصيل ألم،تحصيل األب) عند احتساب التكافؤ( .توفيق)144:1985 ،
 .2اختبار مان-وتني لعينات متوسطة الحجم ( :) Man-Whitney testاستعمل ملعرفة داللة الفروق بين املجموعتين التجريبية و الضابطة عند تطبيق
البرنامج و في االختبار القبلي عند احتساب التكافؤ بين املجموعتين(.عودة و الخليلي)445:2000،
 .3اختبار ولكوكسن لعينتين مترابطتين ( :)Wilcoxon testاستعمل ملعرفة داللة النتائج بين عينتين مترابطتين(.عودة و الخليلي.)438.2000،

عرض النتائج و التوصيات و املقترحات:

ً
أوال:عرض النتائج و مناقشتها:
سيتم عرض النتائج التي توصل إليها البحث الحالي على وفق فرضياته وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولتها الباحثة
و كما يأتي:
الفرضية األولى( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05بين رتب درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده)
بما ان هذه الفرضية ارادت ان تختبر الفروق بين درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده والجل التحقق من هذه الفرضية طبقت الباحثة اختبار
( ولكوكسن) لعينتين مترابطتين وجائت النتائج كما موضح في الجدول ( ) 3وعلى النحو االتي:
جدول( :)3درجات املجموعة التجريبية على مقياس جودة الحياة قبل البرنامج وبعده والفرق بينهما والرتب املوجبة والسالبة وقيمة (  ) Wاملحسوبة والجدولية
الفرق

القيمة
املطلقة

رتب الفروق
املطلقة

قبل البرنامج

بعد البرنامج

1

68

145

77-

77

13

13-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

69
72
75
78
78
80
89
79
82
83
81
88
84
85
79.4

155
154
137
140
140
142
150
140
145
158
156
145
160
140
147.13

8682626262626161637575577655-

86
82
62
62
62
62
61
61
63
75
75
57
76
55

15
14
6.5
6.5
6.5
6.5
3.5
3.5
9
10.5
10.5
2
12
1

15146.56.56.56.53.53.5910.510.52121و120-

املجموعه التجريبية

ت

الرتب املوجبة

قيمة

الرتب
السالبة

W

املحسوبة

املتوسط

و +صفر
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اظهرت النتائج ان متوسط درجات املجموعة التجريبية في االختبار القبلي على مقياس التسامح االجتماعي بلغ (  )79.4وبلغ متوسط درجات
االختبار البعدي (  ،)147.13وعند تطبيق اختبار ( ولكوكسن ) لعينتين مترابطتين اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في االختبار البعدي
على مقياس جودة الحياة عند مستوى داللة (  ) 0.05اذ بلغت القيمه املحسوبة ( صفر ) وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة (  )25مما يدل على
وجود فروق دالة احصائية بين درجات التطبيقين وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
الفرضية الثانية  -:ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )%5بين رتب درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في االختبار
البعدي.
فللتحقق من ذلك طبقت الباحثة اختبار ( مان وتني ) لعينات متوسطة الحجم والجدول ( ) 4يوضح ذلك:
جدول ( :)4درجات افراد املجموعتين التجريبية واملجموعة الضابطة على مقياس جودة الحياة في االختبارالبعدي ورتبهما وقيمة( )Uاملحسوبة و الجدولية0
ت

املجموعة التجريبية

املجموعة الضابطة

مستوى الداللة عند0.05

قيمة
u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

املتوسط

الدرجة
145
155
154
137
140
140
142
150
140
145
158
156
145
160
140
ن1
15

الرتبة
24.5
27
26
16
18.5
18.5
21
25
18.5
24.5
29
28
24.5
30
18.5
ر1
349.5
147.13

الرتبة
2
1
3
6
8.5
4
5
13
8.5
9
10
12
15
11
14
ر2
120

الدرجة
70
68
71
79
80
75
78
88
80
81
82
84
90
83
89
ن2
15

املحسوبة

4.5

الجدولية

56

الفرق دال احصائيآ عند
مستوى داللة
0.05

79.86

اظهرت النتائج ان متوسط درجات املجموعة التجريبية في االختبار البعدي على مقياس التسامح االجتماعي بلغ (  ،) 147.13و متوسط درجات
املجموعة الضابطة في االختبار البعدي على مقياس جودة الحياة كان(  ،) 79.86وعند تطبيق اختبار (مان وتني ) لعينات متوسطة الحجم اظهرت النتائج
جود فروق ذات داللة احصائية في االختبار البعدي لصالح املجموعة التجريبية عند مستوى داللة (  ) 0.05اذ بلغت القيمة املحسوبة (  ) 4.5وهي اصغر
من القيمة الجدولية البالغة (  ) 56وبذلك يكون الفرق دال احصائيآ وبهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن الخروج باالستنتاجات التالية:
 .1إن جودة الحياة هي غاية النفس البشرية و هناك عوامل تسهم في تنميتها منها وسائل اإلعالم وخاصة املرئية من األفالم واملسلسالت التي توجه لألفراد
وكذلك البرامج االجتماعية والتعليمية جميعها تسهم في تنمية جودة الحياة.
 .2توفير الجو الحر الديمقراطي في التعامل مع الطالبات من خالل االستماع الى آرائه ن واحترامها ومناقشتها يسهم في تنمية جودة الحياة لهن .
 .3إن للبرنامج التدريبي املعد وفق اسلوب النمذجة كان له أثرا إيجابيا في تنمية جودة الحياة لدى أفراد عينة البحث.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي توص ي الباحثة:
 .1استعمال البرنامج التدريبي الذي أعدته الباحثة من قبل املختصين في املجال التربوي والنفس ي في مدارسهم لرفع مستوى جودة الحياة لدى طلبتهم.
 .2استعمال املختصين في املجال التربوي والنفس ي ملقياس جودة الحياة للكشف على مستوى هذا املتغير لدى الطلبة.
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املقترحات:
في ضوء نتائج البحث ,تقترح الباحثة االتي:
 .1إجراء دراسة مماثلة لدى طالب املرحلة اإلعدادية.
 .2إجراء دراسة أخرى باستخدام أساليب تدريبية أخرى.

املراجع:
ً
أوال:املراجع العربية:
 .1االشول ،عادل عز الدين )2005( ،نوعية الحياة من املنظور االجتماعي والنفس ي والطبي ،وقائع املؤتمر العلمي الثالث :اإلنماء النفس ي والتربوي
لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة  ،جامعة الزقازيق 0مصر 16-15مارس0
 .2االمام ،مصطفى محمود واخرون )1991( ،االرشاد النفس ي والتوجيه التربوي ،جامعة البصرة ،العراق :مطبعة دار الحكمه .
 .3توفيق ،عبد الجبار توفيق )1985( ،التحليل االحصائي في البحوث التربويه والنفسيه واالجتماعيه -الطرق الالمعلمية ،ط ،2الكويت :مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي .
 .4جابر ،جابر عبد الحميد و كاظم ،احمد خيري )1973 ( ،مناهج البحث في التربيه وعلم النفس ،بغداد ،العراق :دار النهضه العربيه .
 .5حاج امين ،عبد الحميد حسن )1999( ،اثرالتعزيزاالجتماعي والسلوك االنموذج في تشكيل السلوك االخالقي عند االطفال( ،اطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة بغداد  /كلية التربيه ) .
 .6حامد السيد ،وائل السيد )2019( ،جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقديرالذات لدى طالب جامعة امللك سعود،
األردن ،املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية ،املجلد الخامس ،العدد الثانيhttps://doi.org/10.31559/eps2019.5.2.4 ،
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Abstract: This study acquires its importance from the fact that it deals with Quality of Life and is considered one of the
most important variables in personality. The researcher intends to conduct a scientific study in the light of social and
cultural conditions to develop social tolerance among preparatory school female students whom we depend upon in
developing community.
The study aims at:
Identifying the efficiency of training program in developing Quality of Life among preparatory school female students
through verifying the following hypotheses
1- There are no statistically significant differences between the rank order of the experimental group scares before and
after program.
2- There are no statistically significant differences between the rank order of the experimental and control groups.
Experimental methodology is used to verify the study hypotheses. The sample consists of (30) female students who got
less score on the social tolerance scale. The sample is chosen from Um salama secondary school and Fatema secondary
school in the city of Baquba. They are distributed randomly into two equal groups. Training program with modeling style
is used with experimental group while the control group is not exposed to such program.
Alsharawy scale for Quality of Life (2012) has been adopted and the researcher made certain modification to be adopted
to preparatory school students. It is exposed to a number of experts to be used Validity and Reliability are also achieved.
The strategies of modeling technique are used. The number of training session is (12) sessions which lasted (6) weeks.
The validity of the program is achieved through exposing it to a number of experts.
In order to process data statistically, Pearson correlation coefficient, Smirnov Test, Mann – Whitney test are used.
It has been found out that:
1- There are no statistically significant differences at 0.05 level of significance in favor of experimental group and training
program.
2- There are no statistically significant differences at 0.05 level of significance in the post test and in favor of the
experimental group.

Keywords: Quality of life; Preparatory stage; displaced women; students.
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املالحق
ملحق()1
أسماء السادة الخبراء مرتبة بحسب درجاتهم العلمية وتخصصاتهم:
ت
1

اسم الخبير و اللقب العلمي
ا.د عدنان محمود عباس

مكان العمل
جامعة ديالى/كلية التربية /االصمعي

التخصص
ارشاد نفس ي

2
3

ا.م .د إخالص علي حسين
أ.م.د عبد الكريم محمود صالح

جامعة ديالى/كلية التربية االساسية
معهد الفنون الجميلة للبنين /ديالى

علم النفس التربوي
ارشاد نفس ي

ملحق ( )2مقياس جودة الحياة
الـمف ـ ـ ـ ــردات

م
1
2

سلوكياتي نابعة من أن الرقيب هو هللا
أنا شخص سعيد في حياتي

3
4

لدي عالقات سوية مع الجنس اآلخر
أشعر بالثقة في كفاءتي الشخصية في التحصيل واإلنجاز

5
6
7

حياتي مليئة باألمل والتفاؤل
أتمتع بصحة جيدة
أنا شخص راض ي عن حياتي

8
9

أشعر بالسعادة النتمائي ألسرتي
أحافظ على الفحص الطبي بانتظام

10
11

أنا شخص مستمتع بالحياة
أنا متفائل باأليام املقبلة

12
13
14

أشعر بالسعادة في ممارسة الشعائر الدينية
أنا متقبـل لذاتـي
لدي جدول منظم لحياتي اليومية

15
16

عالقاتي مع أفراد األسرة جيدة
حياتي مليئة باملعاني الجيدة

17
18

الخدمات الصحية املقدمة لي جيدة
أفكر في أمور حياتي بهدوء

19
20
21

تواصلي داخل األسرة أساسه الحب والحميمية
أغير من أسلوب حياتي بناء على ما أمر به من مواقف
لدي هدف ومعنى في الحياة

22
23

ألتزم بالقيم الدينية في تعامالتي مع اآلخرين
الصمود أمام الصعاب ش يء محبب في حياتي

24
25

أجد أصدقائي وقت الشدة بجانبى
أتمتــع بنــوم هادئ

26
27
28

أستطيع أن أميز بين املشاعر السارة وغير السارة
أحرص على تبادل الزيارات مع أقاربي
يمكنني التحكم في انفعاالتي

29
30

أحافظ على عالقاتي الطيبة مع زمالئي
أخصص وقت للعمل ووقت للراحة

31
32

أتناول الطعام في مواعيد منتظمة
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ملحق( )3نماذج لبعض جلسات البرنامج التدريبي
الجلسة الثانية (السعادة النفسية):
• ترحب الباحثة بالطالبات وتقدم الشكر والثناء للطالبات اللواتي أنجزن التدريب على نحو جيد .
• تبدأ الباحثة بالجلسة الجديدة وهي(السعادة النفسية) فتقوم بتعريف السعادة وهي (اإلحساس بالعواطف اإليجابية أكثر ،والشعور بأن الحياة جديرة بأن نعيشها)
•
•
.1
.2
.3
.4
•
•

تناقش الباحثة الطالبات بالتعريف وتقدم الشكر لهن.
توضح الباحثة للطالبات مفهوم السعادة وفق املحاور اآلتية-:
السعادة هي الرضا عن النفس ،فالسعيد مستفيد من ماضيه ،متحمس لحاضره متشوق ملستقبله.
السعيد يحب نفسه وال يصغر نفسه.
هو إيجابي يفيد و يستفيد.
و السعيد ينظر للمشاكل على إنها مؤقتة بل هي تجربة و اختبار.
تناقش الباحثة الطالبات في تلك املحاور وتقدم الشكر والثناء للواتي شاركن باملناقشة.
تعرض الباحثة على الطالبات مقطع من فيلم(البحث عن السعادة) وتدور أحداثه حول عالقة أب بابنه ويوضح له كيف يكون سعيدا بالحياة.

• مناقشة الطالبات في محاور الفيلم و تقدم الشكر و الثناء للواتي شاركن باملناقشة.
• تؤكد الباحثة على إن السعادة هي من أهم األهداف التي يسعى اإلنسان إلى تحقيقها.
• أثارت الباحثة سؤاال إلى الطالبات :ما هي السعادة من وجهة نظرك؟
• ناقشت الباحثة الطالبات بذلك وقدمت الشكر والثناء لهن0
• تلخص الباحثة ما دار في الجلسة وتحدد السلبيات واإليجابيات فيها.
• طلبت الباحثة من الطالبات أن تسجل على ورقة ثالثة أمور تشير إلى السعادة من وجهة نظرها.
الجلسة السادسة(ضبط االنفعاالت)
• ترحب الباحثة بالطالبات وتناقشهن بالتدريب ألبيتي وتقدم الشكر والثناء للطالبات اللواتي أنجزن التدريب على نحو جيد.

ً
ً
• تبدأ الباحثة بالجلسة الجديدة وهي (ضبط االنفعاالت) وتعرف االنفعال بأنه(حالة جسمية نفسية يضطرب لها اإلنسان كله جسما و نفسا).
• تناقش الباحثة الطالبات بتعريف االنفعال وتقدم الشكر والثناء للطالبات اللواتي شاركن في النقاش0
• تقوم الباحثة بعرض أسلوب االسترخاء كأحد أساليب الحد من االنفعاالت وتقوم بعرض خطواته و هي:
(املرحلة األولى):
ً
ً
 .1اختاري مكانا هادئا ثم أجلس ي على كرس ي مريح
 .2أغمض ي عينيك وضعي يديك إلى الجانبين والقدمين متباعدين.
 .3تنفس ي بعمق  ..شهيق عميق ..وزفير ..شهيق. .وزفير...
ً
ً
 .4أتركي جسمك كله على الكرس ي مسترخيا وطريا
(املرحلة الثانية) :
• استرخاء العضالت في كل الجسم  ..وفي حالة الشهيق شدي العضالت ( عضالت الرأس والوجه ) ،وفي حالة الزفير...أتركي العضالت تسترخي وحدها.
• أعيدي ذلك عدة مرات .ثم اختاري عضالت الكتفين والرقبة  .ومع الشهيق أرفعي كتفيك وشدي العضالت  ،وفي الزفير أتركي هذه العضالت تسترخي وحدها
• أعيدي ذلك عدة مرات ..ثم اختاري عضالت مرات .وشديها في حال الشهيق  ،ثم اتركيها تسترخي وحدها في حال الزفير...
ً
• أعيدي ذلك عدة مرات ..ثم اختاري عضالت اليدين معا وشديها في حال الشهيق  ،ثم اتركيها تسترخي وحدها في حال الزفير ...
ً
• أعيدي ذلك عدة مرات  ..ثم اختاري عضالت الساقين والقدمين معا وشديها في حال الشهيق  ،ثم اتركيها تسترخي وحدها في حال الزفير...
(املرحلة الثالثة):
ً
ً
استمري في الشهيق ..والزفير األطول... .وتخيلي منظرا جميال تحبينه  ...واستمتعي بذلك عدة دقائق
• تطلب الباحثة من إحدى الطالبات أن تجلس على كرس ي باسترخاء و أن تسرد لنا موقفا انفعاليا واجهها و كيف تصرفت مع هذا املوقف.
• تناقش الباحثة مع الطالبات ما دار في الجلسة وتقدم الشكر والثناء للطالبات املشاركات في املناقشة.
• تطرح الباحثة سؤاال على الطالبات هو -:ماذا نعني باالنفعال؟
• وتطرح سؤاال أخر وهو :هل تستطيعين التحكم في انفعاالتك؟ و كيف؟
• تناقش الباحثة هذه األسئلة مع الطالبات وتتوصل إلى إن الطالبات قد استوعبن املوضوع من خالل اإلجابات التي أجبن عليها خالل املناقشة وتقدم الشكر
والثناء للطالبات املناقشات .
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• تلخص الباحثة ما دار في الجلسة وتحدد االيجابيات والسلبيات الحاصلة في الجلسة.
ً
• تطلب الباحثة من الطالبات إن تسجل على ورقة موقفين يظهران موقفا انفعاليا تعرضن له و كيفية التحكم به ويعد ذلك تدريبا بيتيا0
الجلسة الثانية عشر:
• في بدء الجلسة تناقش الباحثة إفراد املجموعة بالتدريب ألبيتي للجلسة السابقة بعد إن تكون قدمت الشكر إلفراد املجموعة على تعاونهن ومواظبتهن على
حضورهن كل الجلسات وعلى مشاركتهن الفعالة في البرنامج 0
• تستعرض الباحثة مع الطالبات ما دار في الجلسات السابقة وتذكرهن بما دار في كل جلسة واملواضيع املهمة بالبرنامج ثم تسأل عن مدى استفادتهن وتطبيقهن
بما تعلمن في الجلسات السابقة في حياتهن اليومية .
• تطلب الباحثة من الطالبات ذكر النقاط السلبية التي الحظنها خالل جلسات البرنامج ومعرفة وجهات نظرهن بالبرنامج .
• تبلغ الباحثة الطالبات بانتهاء البرنامج.
• القيام باحتفالية بسيطة تستغلها الباحثة بتوزيع الحلوى واملرطبات والهدايا املناسبة للطالبات بمناسبة إنهاء البرنامج وتقدم لهن الشكر والثناء.
• حددت الباحثة موعدا للمجموعتين التجريبية والضابطة معا لتطبيق مقياس جودة الحياة ،يوم األحد ( 0 ) 2017/4/26
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امللخص:

ً
هدفت الدراسة التعرف إلى أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها باتخاذ القرار املنهي .وقد تكونت عينة الدراسة من  383طالبا وطالبة من مدارس
محافظة شمال الباطنة ،اختيرت بالطريقة العشوائية العنقودية ،في دراسة وصفية ارتباطية ،حيث تم استخدام مقياس ي التنشئة الوالدية واتخاذ القرار
املنهي .وقد أظهرت النتائج ارتفاع مستوى أسلوب التنشئة الديمقراطي لدى أفراد العينة يليه التسلطي ثم اإلهمال ،وامتالك العينة ملستوى اتخاذ قرار
ً
ً
إحصائيا
إحصائيا في أسلوب اإلهمال في التنشئة الوالدية ،لصالح الذكور ،والقطاع الخاص ،وفروق دالة
منهي مرتفع .كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
في اتخاذ القرار املنهي لصالح اإلناث ،في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التنشئة الوالدية (الديمقراطي والتسلطي) ،واتخاذ القرار املنهي بالنسبة
ً
ً
إحصائيا بين
إحصائيا بين األسلوب التسلطي واتخاذ القرار املنهي .وغياب العالقة الدالة
لقطاع مهنة األب .فيما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة دالة
ً
األسلوب الديمقراطي واتخاذ القرار املنهي .كما أظهرت النتائج وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين أسلوب اإلهمال واتخاذ القرار املنهي ،وانتهت الدراسة
بتقديم عدد من االستنتاجات واملقترحات.

الكلمات املفتاحية :أساليب التنشئة الوالدية؛ اتخاذ القرار املنهي؛ سلطنة ُعمان.

املقدمة:

ً
ً ً
ُ
تلعب األسـرة دورا كبيرا في تنشئة شخصية الطفل ،فهي تعد املؤسس األول للثقافة ،واألكثر تأثيرا في النمو االجتماعي له؛ حيث تعمل على تكوين
ً
ً
شخصيته وتوجيه سلوكه .فاألسـرة متمثلة في اآلباء واألمهات لها الدور الكبير في تربية األبناء ،ورعايتهم وإعـدادهم إعـدادا متوازنا (البلوي.)2009 ،
َ
ويرى الشعيبي ( (2009أنه من املسلم به لدى الباحثين والعلماء ،أن أساليب التنشئة الوالدية من املواضيع املهمة في مجاالت البحوث اليوم ،إذ
ً
ً
اجتماعيا ،وقد يكون ً
ً
ً
أن لها ً
إيجابيا على شخصية األبناء .فهي اللبنة األولى املحددة ملا لديهم من معتقدات ،وأفكار،
سلبيا ،أو
نفسيا ،أو
واضحا
تأثيرا
واتجاهات ،وانفعاالت ،ولشخصيتهم من جميع الجوانب؛ حيث تتيح للفرد التوافق مع بيئته ،والبيئات األخرى من خالل توافقه النفس ي ،واالجتماعي .وهذا
ما يؤيده الشقران( )2012بأن التنشئة التي تحيط بأبنائنا بشكل سليم خال من العنف واالستبداد ،وأنواع األساليب السلبية األخرى قد تخلق ً
فردا ً
سويا،
وآمناً ،
وصحيحاً ،
ً
ً
ً
وانفعاليا.
اجتماعيا،
ومتزنا

أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها باتخاذ القراراملنهي لدى طلبة الصف العاشر...

ليلى الفارس ي وآخرون

ً
وقد يستخدم اآلباء أساليبا متنوعة في تربية أبنائهم ،كالديمقراطية ،والتسلطية ،واإلهمال ،وغيرها ،قد يسهم بعضها في رفع القدرة لدى األبناء
ً
على شق طريق الحياة ،والتغلب على العقبات في حل مشكالتهم وصوال إلى اتخاذ القرارات ،لذلك فإن التناغم والتفاعل بين الوالدين واألبناء ُيعد من أهم
ً
العوامل التي تحدد سمات وشخصية األبناء؛ وتحديد طموحاتهم ،وألن اآلباء واألمهات هما العنصران األكثر تأثيرا على األبناء ،ويعتبران مـن أهم املحددات
التي تسهم في تحديد وتشكيل شخصية األبناء؛ مما يـنعكس بذلك علـى توجهاتهم وقراراتهم املهنية.
ومن هنا جاءت أهمية التوجيه واإلرشـاد املنهي؛ حيث أصبحت عملية التوجيه املنهي من الخدمات الفاعلة التي يقوم بها املرشد التربوي في مؤسسته.
وفي عام  1980تم وضع املنهجيـة العلميـة للتوجيه واإلرشاد املنهي على يد بارسونز( ،(Parsonsحيث تقوم هذه الفلسفة على دراسة ّ
كل من الفرد (إمكاناته
وقدراته) ،وعالم املهن (متطلبات وشروط االلتحاق) ومن ثم املواءمة بينهما ) .)Zunker,1986وبما أن الدراسة تركز على فئة عمرية مهمة ،وأن الدراسات
األجنبية تركز عليها وتسعى لتقص ي العوامل التي تمكن الطالب من زيادة مستوى اتخاذ القرار املنهي لديهم ،وجذبهم للدراسة بعد سنة 16عام ( Winston
 )&Strand,2013فأنها تعمل على جعل الطلبة مؤهلين لخوض املجاالت املهنية املتعددة ،سائرين بطموحهم وقادرين على اتخاذ القرار املنهي الصائب في
ظل التطورات التكنولوجية الحالية ،فعلى قدر ما لدى كل فرد من قدرة على أخذ القرار السليم تكون املجتمعات راقية ومثلى .وهذا ما تسعى الدراسة
الحالية إلى الكشف عنه لدى عينـة مـن طلبة الصف العاشر في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.
مشكلة الدراسة:
إن للتنشئة األثر البالغ في زرع مبدأ املشاركة ،واتخاذ القرارات لدى األبناء ،وتوفير الجو املالئم لهم لحرية التعبير عن وجهات نظرهم ،بتشجيعهم
على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم في حياتهم بشكل عام ،ومرحلة التعليم ما بعد األساس ي بشكل خاص ،حيث إن هذه املرحلة باتت مهمة النتقال األبناء لحياة
العمل ،واملهن ،باتخاذهم القرار السليم في اختيارهم للمواد األكاديمية ،في ظل إمكاناته ،وقدراته ،وظروف حياته ،ومن ثم مهنة املستقبل (الشقران،
.)2012
فالفرد القادر على اتخاذ القرار املنهي يحمل صفاتا نفسية ،واجتماعية ،وصحية ،توحي بمستوى الطموح لديه ،واتزانه االنفعالي ،واالجتماعي،
ً
والصحي ،وصوال لتحقيق األهداف ،وبلوغ الغايات ،وتخطي العقبات ،والضغوط ،والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة ،في ظل إمكاناته ،وقدراته ،وظروف
ً
حياته .وصوال لحفظ املجتمعات ،وازدهارها (فرحات.)2014 ،
وفي املقابل فهي ٌ
تعد من األسباب التي تعيق عملية اتخاذ القرار املنهي؛ ملا لها من تأثير في طموحات الطلبة ،بما يتعلق باختيارهم املنهي السليم .فقد
اختيارا ً
ً
ً
نرى
متوجها نحو مهنة األبوين ،وتوجهاتهم .كون التنشئة الوالدية هي املؤثر في نضج األبناء ،وطموحاتهم املهنية ،ومدى وعيهم وقدرتهم على
مهنيا
اتخاذ القرار املنهي الصائب في ظروفهم الحياتية (البلوي.)2009 ،
ً
وتنبثق مشكلة الدراسة من خالل تناولها شريحة مهمة ،أال وهي مرحلة الصف العاشر ،الذين هم في أمس الحاجة إلى الوقوف على خدمتهم لقلة
خبرتهم ،وضعف مقدرتهم على اتخاذ القرار املنهي الصائب.
وبالقيام بدراسة استطالعية ملجموعة من املرشدين املهنيين اتضح أن هنالك بعض األبناء الذين يتأثر صاحبها بمؤثرات خارجية ،كاملجتمع
واألقران ،وبإطاره املرجعي وأسلوب تنشئته ،وما خلفته هذه التنشئة من أفكار ،وقيم ،ومعتقدات .وكذلك بمراحل النجاح والفشل التي مر بها في حياته.
مما ال يدع له حرية املض ي مع ما يميل إليه ،أو الذي يتوافق مع قدراته؛ فيقع في حيرة وقلق من اتخاذ القرار ،أو صعوبة في تحديد خياراته التي تتوافق مع
ما لديه من ميول مهنية .لذلك استهدفت الدراسة الحالية طلبة الصف العاشر؛ من أجل التعرف على عالقة أساليب التنشئة الوالدية باتخاذ القرار
املنهي .وعليه تنطلق الدراسة من محاولة اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي :ما عالقة أساليب التنشئة الوالدية باتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف
العاشر؟ ،واألسئلة الفرعية اآلتية:
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين أساليب التنشئة الوالدية والقدرة على اتخاذ القرار املنهي تعزى إلى متغير النوع
 .1هل هناك فروق دالة
االجتماعي وقطاع مهنة األب؟
ً
 .2هل هناك عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين أساليب التنشئة الوالدية والقدرة على اتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف
العاشر في محافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن أساليب التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها األبناء لدى طلبة الصف العاشر في محافظة شمال الباطنة
في سلطنة ُعمان .ومعرفة مستوى القدرة على اتخاذ القرار املنهي ،والكشف عن الفروق في أساليب التنشئة الوالدية ،والقدرة على اتخاذ القرار املنهي،
وذلك حسب النوع االجتماعي ،وقطاع مهنة األب ،باإلضافة إلى الكشف عن عالقة أساليب التنشئة الوالدية بالقدرة على اتخاذ القرار املنهي.
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أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل املوضوع الذي تتناوله ،املتعلق بأساليب التنشئة الوالدية وعالقتها باتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف
العاشر بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة ُعمان .وتتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين األول نظري يبدو من تناولها شريحة مهمة في املجتمع ،وهم
طلبة الصف العاشر .هذه الشريحة التي سيكون لها دور في تحمل املسؤولية في قيادة املجتمع وتقدمه من خالل معرفة أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها
باتخاذ القرار املنهي ،وسعيها إلى املساهمة في إثراء جانب مهم من مجاالت الدراسات التربوية ،وهو عالقة أساليب التنشئة الوالدية باتخاذ القرار املنهي لدى
طلبة الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة ُعمان ،كما يمكن أن تسهم الدراسة الحالية برفد املكتبة العربية بشكل عام ،واملكتبة ُ
العمانية
ً
بشكل خاص لعالقة أساليب التنشئة الوالدية باتخاذ القرار املنهي لدى مرحلة الصف العاشر ملا بعد األساس ي .وأخيرا يؤمل أن تشكل هذه الدراسة مادة
علمية لألكاديميين والباحثين في موضوع اإلرشاد املنهي ،ودوره في تحديد أساليب التنشئة الوالدية ،وعالقتها باتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشر.
ّأما األهمية التطبيقية فتتجسد من خالل إمكانية أن تسفر الدراسة عن نتائج يمكن أن تسهم في استرعاء انتباه املسؤولين واآلباء إلى الوقوف على
تنمية الكفاءة في اتخاذ القرار املنهي لدى أبناءهم ،من خالل مراعاة عالقة أساليب التنشئة الوالدية باتخاذ القرار املنهي ،كما قد تسهم في زيادة الفهم
والوعي بتأثير كل من املتغيرين في اآلخر ،مما يساعد اآلباء واألمهات وكذلك املرشدين املهنيين على معرفة مستويات اتخاذ القرار املنهي ً
بناء على أساليب
التنشئة الوالدية واتخاذ القرار املنهي ،وذلك من خالل الندوات واملحاضرات ،ومن املمكن أن تفيد هذه الدراسة في توضيح أساليب التنشئة الوالدية التي
ً
لها الدور في رفع أو خفض مستوى القدرة على اتخاذ القرار املنهي ،والذي بدوره قد يؤثر على االختيار املنهي ،وأخيرا توضح الدراسة لآلباء واألمهات أساليب
التنشئة الوالدية التي يتبعونها وتأثيرها على سمات الشخصية لدى األبناء في اتخاذ القرار املنهي.
مصطلحات الدراسة:
أساليب التنشئة الوالدية Parenting Style
ً
تعد أساليب التنشئة الوالدية من الطرق التي يتبعها الوالدين في تنشئة أبنائهم ،وتؤثر على سلوكياتهم مستقبال (صالح والربيعي.)2008 ،
وهي "مجموعة من األساليب التي تتم ممارستها من خالل التعامل مع األبناء في مختلف املواقف الحياتية ،وتحدد بالدرجة التي يحصل عليها املستجيب،
على مقياس أنماط التنشئة األسرية املستخدم"(الشقران.)1084 ,2012 ،
وتعرف إجر ً
ائيا بأنها الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خالل اإلجابة عن مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء في
أبعاده الثالثة :األسلوب الديمقراطي ،التسلطي ،واإلهمال (الظفري وآخرون.)2011 ،
اتخاذ القراراملنهي Career decision making
هي عملية االختيار الدقيق الواعي والحذر لواحد من البدائل املتاحة من بين اثنين أو أكثر من البدائل في موقف معين (البلوش ي.)2007،
ويعرفه البلوش ي؛ وقزقز ( )2012بأنه عملية تهدف إلى جمع املعلومات بدقة ،ووعي ،وحذر؛ لوضع بدائل مهنية من البدائل املتاحة مبنية على أساس من
التركيز واملرونة ،ثم اختيار البديل املناسب من بين البدائل ،والتنبؤ بالنتائج املمكنة واحتمالية تحقيقها بشكل واقعي.
فهو االختيار الواعي الدقيق لبديل منهي من بين بدائل مهنية عدة يتطلع إليها الفرد حسب ما يمتلكه من قدرات ،وإمكانات ،وميول مهنية ،وما
يتبناه من إطار مرجعي ،ومؤثرات خارجية تحيط به.
ً
ويعرف إجرائيا بأنه املستوى الذي يحصل عليه املفحوص على مقياس اتخاذ القرار املنهي في دراسة العزيزي (.)2011
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:
ُ
موضوعية :تطبيق هذه الدراسة على محددات التنشئة الوالدية واتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.
بشرية :تشمل الدراسة طلبة الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان.
زمنية :تم إجراء الدراسة في العام الجامعي 2018/2017م.
ُ
مكانية :تحدد نتائج الدراسة على طلبة الصف العاشر في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.
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اإلطار النظري ،والدراسات السابقة:
ً
أوال :اإلطارالنظري:
يتناول هذا الفصل األدبيات النظرية املتعلقة بمحورين رئيسين للدراسة الحالية هما أساليب التنشئة الوالدية ،واتخاذ القرار املنهي ،باإلضافة إلى
الدراسات السابقة املتعلقة باملتغيرات السابقة .ومن ثم مكانة الدراسة الحالية بالنسبة إلى الدراسات السابقة.
ً
 .1التنشئة الوالدية :من املتعارف عليه ،أن األسرة هي املكان األول الذي يتعلم منه األفراد كل ش يء ،فاألسرة تعطي أبناءها األسس الالزمة للحياة ،دينيا،
ً
ً
وأخالقيا .ففي التفاعل األسري يتم تأثير أعضاء األسرة الواحدة بعضهم ببعض عن قصد ووعي أو دون قصد منهم ،وبذلك يتم تكوين
اجتماعيا،
املعارف والخبرات املختلفة .فاألسرة هي املؤسس األول للفرد ،ومنها تنبع األخالق ،واالتجاهات ،وامليول لدى األفراد .ونعني باألسرة ،الوحدة األولى في
املجتمع ،وأولى مؤسساته التي تكون فيها العالقات -في الغالب  -من نوع العالقات املباشرة ،التي ينشأ فيها الفرد ،وتتم في إطارها املراحل األولى من
تنشئته االجتماعية ،أو تطبيعه االجتماعي .ويكتسب  -عن طريق التفاعل معها  -الكثير من معارفه ،مهاراته ،ميوله ،قيمه ،عواطفه ،واتجاهاته في
الحياة .ويجد فيها أمنه وسكينته.
ً
ٌ
عاطفياً ،
فكريا ،واجتماعياً.
ً
ً
وتعد األسرة أصغر خلية اجتماعية يرتبط بها اإلنسان منذ الطفولة .فهي ضرورية جدا لبقائه ،وتتولى رعايته جسميا،
وينشأ عن نمط العالقات والعواطف املتبادلة بين أعضائها اكتساب األبناء الخبرات التي تمكنهم من التوافق واالندماج في إطار األسرة الثقافي وفي
اإلطار العام للمجتمع (السليمان.)2006،
وبهذا يكمن دور األسرة في تحديد ما هو مالئم وغير مالئم ألبنائها؛ ليسيروا على نسق يتالءم مع الجو العام الذي يحيط بهم .وتخلق األسرة في أعضائها
ٌ
مهمة ً
قائمة باألولويات التي َيتبعها الفرد عند مواجهته ً
جدا في
أمرا ما .وبذلك تكون األسرة قد قامت بدورها في الحفاظ على املجتمع ،لذلك فاألسرة
حياتنا؛ فلوالها ملا ُوج َد األبناء على هذه األرض ،ولم يتمكن ٌ
أحد من القيام بواجباته الحياتية واليومية ،أوحل املشكالت التي تواجهه.
 -1-1مفهوم التنشئة الوالدية وأهميتها :عرف الحسن)  )2005التنشئة الوالدية بأنها عملية استدخال املهارات ،والقيم ،واألخالق ،وطرق التعامل
ً
مع اآلخرين عند الفرد ،بحيث يكون الفرد قادرا على أداء مهام ،ووظائف بطريقة إيجابية وفاعلة؛ تمكنه من تحقيق أهدافه الذاتية ،وأهداف
املجتمع الذي ينتمي إليه ويتفاعل معه.
َ
كما ّ
عرفها بأنها األساليب النفسية ،واالجتماعية التي يتبعها الوالدان مع الطفل في عملية التنشئة االجتماعية ،كالثواب ،والعقاب بنوعيه املادي
واملعنوي؛ مما يؤثر في نمو الطفل العقلي ،االنفعالي ،واالجتماعي.
َ
ّ
وتعرف إجرائيا بأنها مجموعة من األساليب التي تتبعها األسرة في تربية أبنائها ،التي يقيسها املقياس املستخدم في الدراسة.
وتكمن أهمية التنشئة الوالدية في انعكاسها على البناء النفس ي ،وتبصير اآلباء بها ،وذلك بفهم طبيعة األبناء وشخصيتهم ،وتفسير املظاهر السلبية
وتشخيصها ،وبالتالي مساعدتهم على حل مشكالتهم ،وتحقيق الصحة النفسية لهم ،والعمل على البحث عن عوامل التنشئة الصحيحة (أبو مرق
وأبو عقيل.)2012 ،
 -2-1أساليب التنشئة الوالدية :وقد أشار العطوي ( )2007والبلوي ( (2009إلى أنه بمجرد والدة الطفل تبدأ عملية التنشئة االجتماعية التي سوف
تحدد األنماط املتباينة من التنشئة ،التي تنعكس منها أساليب معاملة الوالدين ألبنائهم ،وهذه األساليب تتمثل فيما يأتي:
• الرفض أو النبذ :الذي يتمثل في الرفض الصريح في االستجابة الحتياجات الطفل ،والسخرية الدائمة من متطلباته ،أو تجنب معاملته ،أو
التأنيب لفترة طويلة على أخطاء بسيطة تشعره بأنه غير محبوب وال مرغوب من الوالدين.
• التفرقة :وفيها يدرك الطفل بأن والديه يهتمان بأحد إخوته أكثر منه ،بحيث يميزانه في املعاملة؛ ألنه األفضل من عدة نواحي نفسية ،علمية،
أو طبية.
• القسوة :وهي شعور الطفل نحو أحد الوالدين أو كالهما بأنه قاس معه في تعامله ،كأن يستخدم لهجة التهديد أو الحرمان ألبسط األسباب.
• الحماية الزائدة :وتتمثل في خوف الوالدين على الطفل بصورة مبالغة ،ومفرطة من أي خطر قد يهدده مع إظهار هذا الخوف بطريقة تؤجل
اعتماده على ذاته.
• إثارة مشاعر النقص :ويتمثل هذا األسلوب في استخدام اآلباء أساليب من شأنها أن تؤذي األبناء ،وتستثير مشاعر الذنب لديهم ،وتقلل من
شأن كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات.
• التسلط :ويشتمل هذا النمط على إساءة املعاملة الوالدية من خالل فرض الرأي ،وعدم إعطاء الطفل الفرصة في التصرف في أمور نفسه،
والوقوف الدائم أمام رغباته ،ووضع القوانين الصارمة لتحديد سلوكه.
• اإلهمال :ويتضمن هذا األسلوب ترك الطفل أو إهماله في كافة الجوانب سواء من الناحية التعليمية أو الطبية؛ مما يؤدي إلى إهمال الصحة
النفسية للطفل.
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وفي نهاية الحديث ،فإن أساليب التنشئة باختالف أنواعها وطرقها ،لها الدور الرئيس في تكوين مفهوم الذات لدى الطفل ،وتكوينه األفكار عن
ً
املجتمع املحيط به ،حيث إن هذه األساليب املتنوعة بين اللين والقسوة ،واإلهمال والتدليل -التي تتباين بتباين ثقافة وخبرات الوالدين  -تلعب دورا
جوهر ًيا ذا أثر واضح في السنوات األولى للطفل لتستمر معه إلى املراحل املتقدمة .ومن املمكن أن يكون ً
مؤثرا في مرحلة اتخاذ القرار املنهي لألبناء نتيجة
التراكمات املؤثرة من أساليب التنشئة الوالدية.
الدراسات السابقة:
تم االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة بمتغيرات الدراسة ،وسوف نعرضها على النحو اآلتي:
أجرت عرطول) )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن أنماط السلطة الوالدية وعالقتها بتوكيد الذات لدى املراهقين في منطقة الجليل األعلى.
ً
فقد استخدمت املنهج الوصفي االرتباطي ،بحيث طبقت على عينة مكونة من ً 177
طالبا وطالبة .واستخدمت الدراسة مقياس أنماط السلطة الوالدية،
ومقياس توكيد الذات .حيث أسفرت نتائج الدراسة عن سيادة النمط التسلطي ،يليه الديمقراطي ،وأن مستوى توكيد الذات لدى أفراد العينة كان
ً
ً
ً
إحصائيا بين أنماط السلطة الوالدية والنمط الديمقراطي ،ومستوى توكيد الذات،
متوسطا .وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
وغياب الداللة اإلحصائية بين النمط التسلطي ،وتوكيد الذات .ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى توكيد الذات تعزى للجنس ،وغياب الفروق
ملتغير الصف الدراس ي.
وأجرى الشعيبي ( )2009دراسة استهدفت الكشف عن العالقة بين أساليب املعاملة الوالدية واتخاذ األبناء قراراتهم في املرحلة الثانوية .طبقت
الدراسة على عينة قصدية مكونة من  300طالب وطالبة ،من مكة املكرمة ،وتم اتباع املنهج الوصفي التحليلي .وتمثلت أدوات الدراسة من استمارة
البيانات العامة لألسرة ،واستبانة مجاالت اتخاذ القرارات لألبناء ،ومقياس أساليب املعاملة الوالدي .وأسفرت نتاج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين أساليب املعاملة الوالدية ومجاالت اتخاذ األبناء قراراتهم .وأوص ى الباحث بضرورة توعية الوالدين بأهمية تنشئة أبنائهم منذ الصغر على
املشاركة في اتخاذ القرارات حسب ما تسمح به أعمارهم.
وأجرت العزاز ( )2015دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الوعي املنهي والقرار املنهي لدى الطلبة .وتم استخدام املنهج الوصفي على عينة
تكونت من  182طالبا وطالبة من املوهوبين في املرحلة الثانوية .وتم تطبيق مقياس الوعي املنهي ،ومقياس القرار املنهي .وتبين من النتائج أن مستوى الوعي
ً
املنهي كان مماثال لدى كل من طالب املدارس الحكومية ومدارس الشراكة.
وأجرى أزوبويك )2011( Azubuike ،دراسة هدفت إلى التعرف على العوامل املؤثرة على مواقف الطالب في املدارس الثانوية في اختيارهم ملواد
التدريب املنهي والفني في جنوب شرق نيجيريا .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي على عينة تكونت من 100طالب وطالبة يدرسون في  5مدارس ثانوية.
وطبقت أداة الدراسة  -وهي االستبانة -على طالب املدارس الثانوية ملعرفة اختياراتهم للمواد املهنية والفنية املطروحة .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن
َ
ً
هناك أثرا ملحوظا للعديد من العوامل كجنس الطالب ،ووضع األهل االجتماعي واالقتصادي على قرارات الطالب في اختياراتهم للمواد املهنية والفنية.
وكانت توصيات الباحث تشير إلى أنه من املستحسن للمعلمين ومديري املدارس وأولياء األمور أن يكون لديهم مواقف تجاه اختيار الطالب ملواد التدريب
املنهي والفني ،والعمل على تطوير مهاراتهم ومواهبهم؛ ليكونوا ً
جزءا من تطوير املستوى التكنولوجي في نيجيريا.
وكذلك قام باشام )2011( Basham ،بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر التعليم والتأهيل الوظيفي في تنمية قدرات الطالب املهنية .كما تناول
البحث وظائف التعليم والتوجيه التي يتم تقديمها للطالب في املدارس الثانوية ،ومدى فائدتها للطالب ،وهل تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات عن طريق
طرح األسئلة املباشرة عليهم .كما تسعى الدراسة إلى فحص وظائف التعليم املنصوص عليها واملناهج الدراسية التي تعد أحد أهم الوسائل التي يتم من
ً
خاللها تطوير الطالب وقدراتهم املتعلقة بأخذ القرارات املهنية املستقبلية .حيث تكونت عينة الدراسة من  50طالبا في إحدى مدارس أوكالند في نيوزيلندا
الثانوية .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وطبقت أداة الدراسة  -وهي االستبانة  -على عينة من املرشدين املهنيين ،وعمل مقابالت مع عدد
ً
ً
من الطالب الذين تقدر أعمارهم بثالثة عشر عاما .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروقا ملحوظة بين ما يريده الطالب وما يحتاجونه لتقرير
املستقبل املنهي الذي يطمحون إليه .كما بينت أن أهمية الدور الذي يقوم به املشرفون واملرشدون املهنيون يعزى إلى قدرتهم على تغيير نظرة الطالب إلى
مستقبلهم املنهي ،عالوة على ذلك ،بينت نتائج الدراسة أن الدور الذي يلعبه املرشدون املهنيون ال يقل أهمية عن الدور الذي يلعبه أولياء األمور في دعم
ً
توجهات أبنائهم املهنية مستقبال.
وأجرى البلوي ( )2009دراسة هدفت إلى التعرف على أثر التنشئة الوالدية -الذي يشمل أنماط التنشئة الديمقراطي والتسلطي واإلهمال ،وكذلك
أنماط الشخصية الواقعي ،العقالني ،الفني ،االجتماعي ،املغامر ،والتقليدي -على اتخاذ القرار املنهي ،باستخدام املنهج الوصفي االرتباطي .تكونت عينة
ً
الدراسة من  340طالبا من كلية التربية في منطقة تبوك في اململكة العربية السعودية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس التنشئة الوالدية،
وقائمة هوالند في التفضيل املنهي ،ومقياس كرايتس للنضج املنهي .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ألنماط الشخصية في
درجات أبعاد اتخاذ القرار املنهي وعلى ثالثة أبعاد :االهتمام واالستقالل وتوافر املعلومات.
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وقام الشرفا ( )2005بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر التنشئة الوالدية على اتخاذ القرار املنهي لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة الكرك.
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي على عينة عددها ( )500طالب وطالبة .تم استخدام مقياس كرايتس التخاذ القرار املنهي ،ومقياس التنشئة الوالدية
كما يدركها األبناء .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد اتخاذ القرار املنهي ،لصالح أنماط التنشئة الوالدية ،والفرع العلمي،
والذكور .وقد أوصت الباحثة باتباع األسلوب الديمقراطي ،القائم على التشاركية ،واالحترام ،وحرية الرأي ،والبعد عن التعسف ،واالستبداد.
وأجرت فياض ( )1987دراسة هدفت إلى التعرف على أثر التنشئة األسرية في القدرة على اتخاذ القرار املنهي لطلبة الثالث الثانوي .طبقت الدراسة
على عينة من طلبة الثالث الثانوي عددهم ً 160
طالبا وطالبة باعتماد املنهج الوصفي االرتباطي .وتم استخدام مقياس ألساليب التنشئة األسرية ،والقدرة
على اتخاذ القرار املنهي .وأسفرت النتائج عن وجود داللة إحصائية بين أساليب التنشئة األسرية في مقياس الحرية مع التوجيه والقدرة على اتخاذ القرار
املنهي .وأوصت الباحثة إلى ضرورة استرشاد الوالدين بمجموعة من املبادئ ،التي تحدد هذه األساليب منذ طفولتهم.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
نتناول هنا مجتمع ،وعينة ،وأدوات الدراسة ،وخصائصها السيكومترية ،ومتغيرات الدراسة ،واإلجراءات املستخدمة في جمع البيانات الالزمة
للدراسة ،باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية املستخدمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي في هذه الدراسة ،الذي يعتبر األنسب ملوضوع هذه الدراسة ،وتحقيق أهدافها ،وذلك من أجل الكشف عن
عالقة أساليب التنشئة الوالدية باتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشر من الحلقة الثانية للتعليم األساس ي ،وهو املنهج الذي يعتمد على دراسة
ً
ً
وصفا ً
الظاهرة كما هي في الواقع ،ويقوم بوصفها ً
دقيقا ،بتعبير كيف ّي يوضح خصائص الظاهرة ،أو كم ّي يعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة
أو حجمها ودرجات ارتباطها مـع الظواهر املختلفة األخـرى (عبيدات وعدس وعبدالحق.)2005 ،
مجتمع الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر من الحلقة الثانية للتعليم األساس ي للمدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة للتربية
ً
والتعليم بمحافظة شمال الباطنة لعام 2018/2017م ،والبالغ عددهم  7899طالبا وطالبة ،حيث يتراوح عدد الطالب  ،3925بينما تراوح عدد الطالبات
 3974من مجتمع الطلبة الكلي ،وفقا إلحصائية العام الدراس ي .2018 /2017
عينة الدراسة:
ً
ً
تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العنقودية ،وبنسبة  %5تقريبا من املجتمع الكلي ،بواقع  383طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر من
الحلقة الثانية للتعليم األساس ي ،منهم  203ذكور و 180إناث ،وتم سحب العينة بواقع مدرستين من كل والية ،ثم تم تطبيق مقياسين لكل طلبة العينة،
وهي مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء ،ومقياس كرايتس التخاذ القرار املنهي ،وذلك حسب النوع االجتماعي ،وقطاع مهنة األب( ،كالقطاع
الحكومي املدني) ،و(القطاع الحكومي العسكري) ،و(القطاع الخاص).
أدوات الدراسة:

لتحقيق غرض الدراسة ،واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام األدوات اآلتية:
 .1مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء:
ُ
قام بإعداده بيوري)  (Buriوتم استخدامه في العديد من الدراسات العربية ،حيث قام بتطبيقه ومعرفة مدى مالءمته وتوافقه مع البيئة العمانية
في دراسة الظفري ،وآخرون ( .)2011واستخدم في الدراسة الحالية ،حيث يقيس ثالثة أساليب للتنشئة الوالدية ،هي التسلطي ،والديمقراطي،
واإلهمال.
وتكون من  20فقرة تقيس األساليب الثالثة لكال الوالدين ،تشمل  7فقرات لألسلوب التسلطي ،و 7فقرات لألسلوب الديمقراطي ،و 6فقرات
بناء على اختيارهً ،
ألسلوب اإلهمال .بحيث يشير أفراد العينة على الفقرة التي تنطبق مع أسلوب والديهم معهم؛ ليحصل بها على الدرجة ً
ووفقا ملقياس
ليكرت الخماس ي التدريج ،حيث ُيعطى كل منهم خمس درجات إذا أجاب أوافق بشدة ،وأربع درجات إذا أجاب أوافق ،وثالث درجات إذ أجاب محايدا،
ودرجتان إذا أجاب أعارض ،ودرجة واحدة إذا أجاب أعارض بشدة.
 -1-1صدق وثبات مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء :يتمتع املقياس بمؤشر قوي من الصدق ،فقد قام الظفري ،وآخرون
ً
( )2011بعرض املقياس على  21مختصا بقسم علم النفس والتربية ،وعلم االجتماع ،والعمل االجتماعي ،واستقرت على  20فقرة ،بصدق ظاهري
عال.
ً
فيما تمتع أيضا بمعامالت ثبات مقبولة ،حيث بلغت  0,71ألسلوب التنشئة التسلطي ،و 0,67لألسلوب الديمقراطي ،و 0,59ألسلوب اإلهمال( ،لألب).
في حين بلغت  0,72ألسلوب التنشئة التسلطي ،و 0,63لألسلوب الديمقراطي ،و0,55ألسلوب اإلهمال( ،لألم).
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أما في الدراسة الحالية ،فقدتم الكشف عن معامل الثبات باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار ،وذلك بإعادة االختبار بفاصل زمني أسبوعين
ً
على األقل ،حيث طبق على عينة استطالعية مكونة من  60طالبا وطالبة غير مشمولة في عينة الدراسة .وقد بلغت معامالت الثبات لبعدي األسلوب
التسلطي ،والديمقراطي  ،0,70 ،0,68فيما بلغ 0,74ألسلوب اإلهمال .وقد خالفت نتائج أغلب الدراسات التي أشارت إلى أن ثبات بعد اإلهمال ً
غالبا
ما يتصف بمعامل ثبات أقل من البعدين اآلخرين .ويعد ثبات بعد األسلوب التسلطي غير مقبول ،مما استدعى حذف الفقرة " 11يغضبون ً
جدا إذا
خالفتهم في الرأي" ،ليرتفع املعدل إلى  ،0,71ليستقر مقياس الدراسة الحالية على  19فقرة .تتوزع على ثالثة أبعاد ،البعد األول األسلوب التسلطي
وفقراته ،16-12-8-6-2-1 :أما البعد الثاني فهو األسلوب الديمقراطي وفقراته ،19-17-15-14-10-5-3 :أما البعد الثالث وهو أسلوب اإلهمال
وفقراته هي.18-13-11-9-7-4 :
 -2-1االتساق الداخلي ملقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء :تم التأكد من مدى تجانس فقرات أبعاد املقياس باستخراج معامل
ارتباط بيرسون للعينة االستطالعية بين فقرات كل بعد من أبعاد مقياس التنشئة الوالدية الثالثة :األسلوب التسلطي ،واألسلوب الديمقراطي،
وأسلوب اإلهمال مع الدرجة الكلية للبعد ،حيث جاءت الفقرة  12ونصها" يخبرونني بنوع السلوك الذي يلزمني اتباعه ويعاقبونني على مخالفته" بأعلى
ارتباط وقدره  **0.80بينما حصلت الفقرة  3ونصها "يناقشون معي األسباب وراء وضع الضوابط األسرية للسلوك" على أدنى ارتباط وقدره .**0,34
 .2مقياس كرايتس  Critsالصورة ب 1
تم استخدام مقياس كرايتس  Critsالصورة ب  1التخاذ القرار املنهي الذي طوره إلى العربية جروان ( ،)1986عندما قام بترجمة وصياغة أربعين
فقرة من فقرات املقياس األصلي البالغة خمسين فقرة .وقد طبق املقياس على بعض الدراسات ُ
العمانية منها دراسة البلوش ي ( ،)2009والعزيزي (،)2011
الذي قمنا في هذه الدراسة باستخدامه ،وتطبيقه على البيئة ُ
العمانية؛ لتمتعه بخصائص سيكومترية عالية ،ومناسبة لعينة الدراسة.
ويقاس مستوى اتخاذ القرار املنهي بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في املقياس ،حيث إن أقص ى درجة يمكن أن يحصل عليها في املقياس
هي  46درجة .إذ تتم اإلجابة عن فقرات االستبانة عن طريق اختيار اإلجابة التي تمثل اتجاه الطلبة (بنعم) أو (ال) ،بحيث تعطى كل إجابة (بال) درجة واحدة
ً
فقط ،فيما تعطى اإلجابة (بنعم) صفرا ،ما عدا الفقرات املوجبة املحددة باألرقام  44-41-27-26-22-12فإن اإلجابة عنها (بنعم) يخصص لها درجة.
 -1-2صدق وثبات مقياس كرايتس  Critsالصورة ب  :1تم استخدام مقياس كرايتس الصورة ب  1التخاذ القرار املنهي للعزيزي ( ،)2011حيث
اعتمد فيها على صدق وثبات دراسة البلوش ي ( ) 2009التي عرضتها على مجموعة من املحكمين للتأكد من صدقه ودقة صياغته .كما تحققت من ثبات
املقياس بتطبيقها على عينة استطالعية من مدارس قامت بزيارتها ،وذلك باستخدام أسلوب ألفا كرونباخ ،حيث تحقق بشكل عال بلغ 0,80على
مستوى البعد العام للمقياس؛ مما دل على ارتفاع مؤشرات الصدق والثبات.
أما في الدراسة الحالية فقد تم الكشف عن ثبات املقياس بتطبيقه على عينة استطالعية قوامها  60طالبا وطالبة غير مشمولة في عينة الدراسة،
بأسلوب ألفا كرونباخ ،وقد بلغ  0,94وهو ثبات عال.
 -2-2االتساق الداخلي ألداة كرايتس التخاذ القرار املنهي صورة ب :تم استخراج معامل االرتباط الداخلي لفقرات مقياس كرايتس التخاذ القرار
املنهي صورة ب؛ وذلك ملعرفة مدى اتساق فقرات املقياس مع الدرجة الكلية .وتبين أن بعض فقراته لم تكن دالة إحصائيا كفقرة رقم ،11 ،10 ،9 ،8
 ،41 ،27 ،26 ،22 ،12و 44؛ مما استدعى إلى حذفها ليستقر عدد فقرات املقياس إلى  36فقرة  -كما هو مالحظ في ملحق  -2لتكون أقص ى درجة
يمكن أن يحصل عليها الطالب هي  36درجة .والجدول  8التالي يوضح معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقياس اتخاذ القرار املنهي مع الدرجة
الكلية.
وقد تم التحقق من االتساق بين درجات اتخاذ القرار املنهي مع الدرجة الكلية ،حيث تراوحت درجاته بين  0,26و 0,65وهي دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة (.)α≤0.01
معيارالحكم على النتائج
يوضح جدول  1معيار الحكم على نتائج أدوات الدراسة الحالية ألساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء ،واتخاذ القرار املنهي.
جدول (  :) 1معيار الحكم على أدوات الدراسة أساليب التنشئة الوالدية واتخاذ القرار املنهي
األداة
أساليب التنشئة الوالدية

كرايتس التخاذ القرار املنهي
الصورة ب1

االستجابة
أعارض بشدة
أعارض
محايد
موافق
موافق بشدة
نعم
ال
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املتوسط املرجح
من  1إلى 1,79
من  1,80إلى 2,59
من  2,60إلى 3,39
من  3,40إلى 4,19
من  4,20إلى 5,00
من  0إلى 0,49
من  0,50إلى 1

مستوى االستجابة
ضعيف ً
جدا
ضعيف
متوسط
مرتفع
مرتفع ً
جدا
ضعيف ً
جدا
مرتفع ً
جدا
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتناول هنا نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها .هذه الدراسة التي هدفت إلى معرفة عالقة أساليب التنشئة الوالدية باتخاذ القرار املنهي ،التي تم
التوصل إليها عن طريق التحليل اإلحصائي للبيانات من خالل اإلجابة عن األسئلة باستخدام أساليب إحصائية مناسبة ،ومن ثم مناقشتها ومقارنتها
بالدراسات السابقة.
عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها ،الذي ينص على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التنشئة الوالدية واتخاذ القراراملنهي
لدى طلبة الصف العاشربسلطنة ُعمان تعزى ملتغيرات النوع االجتماعي ،وقطاع مهنة األب؟ "
للتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية في أساليب التنشئة الوالدية ،واتخاذ القرار املنهي ،لدى طلبة الصف العاشربسلطنة ُعمان
تعزى ملتغيرات النوع االجتماعي ،وقطاع مهنة األب ،تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار "ت" لعينتين مستقلتين لفحص داللة
الفروق للنوع االجتماعي (ذكر وأنثى) ،واختبار التباين األحادي  ONE WAY-ANOVAلفحص داللة الفروق في قطاع مهنة األب ،القطاع الحكومي (املدني،
والعسكري) ،والقطاع الخاص.
ُ
للتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية ألساليب التنشئة الوالدية واتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشر بسلطنة عمان
تعزى ملتغير النوع االجتماعي ،تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار "ت" لعينتين مستقلتين لفحص داللة الفروق بين
املجموعتين (ذكر ،أنثى) ،والجدول  2يوضح ذلك.
• نتائج النوع االجتماعي:
ُ
للتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية ألساليب التنشئة الوالدية والطموح املنهي لدى طلبة الصف العاشر بسلطنة عمان تعزى
ملتغير النوع االجتماعي ،تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار "ت" لعينتين مستقلتين لفحص داللة الفروق بين املجموعتين
(ذكر ،أنثى) ،والجدول  2يوضح ذلك.
جدول (  ) 2املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار"ت"  T-testلعينتين مستقلتين لفحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية حسب متغيرالنوع
االجتماعي
نوع
األسلوب
التسلطي
الديمقراطي
اإلهمال
اتخاذ القرار املنهي

النوع

حجم العينة

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

203
180
203
180
203
180
203
180

ً
* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ))P≤0.05

املتوسط
الحسابي
3.59
3.48
4.19
4.25
2.74
2.63
0.50
0.53

االنحراف
املعياري
0.61
0.13
0.67
0.67
0.60
0.48
0.14
0.13

قيمة "ت"
املحسوبة

القيمة
االحتمالية

1.91

0.056

0,88-

0.37

2.02

*0.04

2,70-

*0.00

وقد تبين من خالل نتائج الجدول أعاله ما يلي:
أ -بالنسبة لفحص داللة الفروق في أساليب التنشئة الوالدية حسب النوع االجتماعي:
غياب الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألساليب التنشئة الوالدية التسلطي ،والديمقراطي لدى الذكور ،واإلناث،
في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في أسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال لصالح الذكور.
وقد تعزى الفروق في أسلوب اإلهمال إلى عدم الرغبة في إظهار املعاملة التسلطية من الذكور عند اإلجابة .وهذا ما أكدته دراسة دندي ()2010
والظفري وآخرون ()2011
ً
وقد تعود ً
أيضا إلى ميل اآلباء إلى التطرف في تنشئة الذكور ،إما بشكل تسلطي أو متساهل؛ نظرا إلدراكهم طبيعة خصائص الهوية الجنسية لدى
الذكور ،التي تمتاز بالقسوة والخشونة ،األمر الذي يؤدي بالوالدين إلى اتخاذ نمط التنشئة املتسلط .أما إذا تم إدراك الهوية الجنسية للذكور بأن لهم
ً
ً
األفضلية على اإلناث فإن األمر يؤدي إلى تبني نمط التنشئة املتساهل تجاه الذكور ،وهذا التطرف يلتصق التصاقا شديدا بالثقافات التقليدية (األبوية)
ومنها املجتمعات العربية.
ب -بالنسبة لفحص داللة الفروق في اتخاذ القراراملنهي حسب النوع االجتماعي:
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فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في اتخاذ القرار املنهي لصالح اإلناث ،الذي أكدته نتائج
دراسة الزين ( ،)2017حيث أشارت إلى أن مستوى اتخاذ القرار الكلية لدى فئة اإلناث أفضل منها لدى الذكور .واختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت
إليه نتائج دراسة السواط ( ،)2010التي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية التخاذ القرار املنهي لصالح الذكور.
وقد أشار الزين ( )2017إلى أن هذه النتيجة قد تعزى إلى وعي اإلناث ،وإدراكهن أهمية اتخاذ القرار املنهي ،وبذلهن الجهد املضاعف للتفوق في
ذلك ،حيث تجد غالبيتهن يسعين إلى الوصول إلى مستويات مرتفعة من التعليم بعكس الذكور الذين يجدون املهن العسكرية ،اليدوية ،والحرفية سهلة
الوصول وال تحتاج إلى التفكير في اتخاذ القرار املنهي بشكل معقد.
وقد يكون الهتمام الوالدين باإلناث ،وتنشئتهن بأساليب تبتعد عن أسلوب اإلهمال دور مهم في ارتفاع القدرة على اتخاذ القرار املنهي لديهن؛ بحكم
ً
مكوثهن أغلب األوقات قريبا من الوالدين .كما أنهن يتخذن األساليب املؤدية إلى زيادة القدرة على االختيار املنهي ،واتخاذ القرار ،كاملطالعة ،وكثرة السؤال
عن كل ما يختص بأمورهن الخاصة والعامة سواء من أعضاء األسرة ،أو املدرسة ،أو غيرهما.
• نتائج قطاع مهنة األب
ُ
للتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية ألساليب التنشئة الوالدية واتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشر بسلطنة عمان
تعزى إلى متغير قطاع مهنة األب ،تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي One Way-ANOVA
لفحص داللة الفروق بين املجموعات ،والجدول  3يوضح ذلك.
جدول (  :) 3تحليل التباين األحادي ألساليب التنشئة الوالدية واتخاذ القرار املنهي تعزى ملتغير قطاع مهنة األب
مصدر التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات

نوع األسلوب
األسلوب التسلطي
األسلوب الديمقراطي
أسلوب اإلهمال
اتخاذ القرار املنهي

ً
* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

مجموع املربعات
0,25
133,46
0,05
172.06
1,38
116,76
0.02
7,73

متوسط املربعات
0.12
0.35
0.03
0.46
0,69
0.30
0.01
0.02

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

0.36

0.69

0,06

0.93

2,24

*0.01

0,57

0.56

يالحظ من الجدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألساليب التنشئة الوالدية التسلطي،
الديمقراطي واتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشربسلطنة ُعمان تعزى إلى متغير قطاع مهنة األب ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α≤0.05ألسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال لدى طلبة الصف العاشربسلطنة ُعمان تعزى إلى متغير قطاع مهنة األب.
ً
وهذا ما أكدته دراسة النفيش ي)  )2010التي أشارت إلى غياب الفروق بين األسلوب الديمقراطي والتسلطي وفقا ملتغير مهنة األب ،مما يدل على
توافق آراء أفراد عينة الدراسة في هذين األسلوبين ً
بعيدا عن تأثير مهنة األب.
وقد تعزى نتيجة عدم وجود فروق في مدى مساهمة قطاع مهنة األب في لعب دور مهم في أساليب التنشئة الوالدية التسلطي ،والديمقراطي،
واتخاذ القرار املنهي ،إلى املستويات املتقاربة في التعامل من قبل الوالدين نتيجة االعتقادات والتصورات التي تم بناؤها في عقلياتهم ألنسب األساليب التي
من املمكن استخدامها في تربية وتنشئة األبناء ً
بعيدا عن تدخل ظروف عمل اآلباء واألمهات وطبيعته ومجاله.
وملعرفة ملن تؤول الفروق في أسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال بالنسبة ملتغير قطاع مهنة األب ،فقد تم إجراء املقارنات البعدية باستخدام طريقة
أقل فرق جوهري  ،LSDوالجدول  4يوضح ذلك.
جدول (  :) 4املقارنات البعدية باستخدام طريقة أقل فرق جوهري  LSDبين متوسطين على مستوى أسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال تعزى ملتغير
قطاع مهنة األب
أساليب التنشئة الوالدية

قطاع مهنة األب

مستويات مهنة األب

فروق املتوسطات

الداللة اإلحصائية

اتجاه الفروق

القطاع الحكومي(املدني)

القطاع الخاص
القطاع الحكومي (العسكري)
القطاع الحكومي(املدني)
الحكومي(العسكري)

*0.23
0.12*0.23
0.10

0.00
0.07
0.00
0.15

القطاع الخاص

أسلوب اإلهمال
القطاع الخاص

ً
* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ))P≤0.05
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يتبين من نتائج الجدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال لدى طلبة
الصف العاشر بسلطنة ُعمان تعزى إلى متغير قطاع مهنة األب ،وذلك بين متوسطي القطاع الحكومي(املدني) ،والقطاع الخاص ،وذلك لصالح القطاع
الخاص.
ً
وقد يعزى ذلك إلى العمل اإلضافي في بعض املهن في القطاع الخاص .وقد يكون أيضا لقلة وجود الوالدين في املنزل بشكل كبير بسبب ضغط العمل
في القطاع الخاص ،وطول مدة ساعات العمل فيه ،وقلة إجازاته؛ مما يتطلب البعد عن األبناء وقلة الوقوف على مطالبهم واالهتمام بهم (الرقب.)2008 ،
ً
وقد يعود أيضا إلى عدم رغبة اآلباء في بعض املهن في القطاع الخاص ،وذلك لطبيعة تلك املهن ،بحيث تتطلب الجهد والوقت الكبيرين؛ مما يؤثر
ً
سلبا في طرق املعاملة مع األبناء وتنشئتهم.
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين أساليب التنشئة
عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها ،الذي ينص على " هل هناك عالقة دالة
الوالدية ،اتخاذ القراراملنهي ،لدى طلبة الصف العاشربسلطنة ُعمان؟"
ولإلجابة عن السؤال الخامس تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين أساليب التنشئة الوالدية ،واتخاذ القرار املنهي ،ويظهر الجدول  5ذلك.
جدول( :)5معامل االرتباط بيرسون بين أساليب التنشئة الوالدية واتخاذ القراراملنهي لدى طلبة الصف العاشربسلطنة ُعمان
أبعاد أساليب التنشئة الوالدية
األسلوب التسلطي
األسلوب الديموقراطي
أسلوب اإلهمال

اتخاذ القرار املنهي
0.040.05
*0.10-

ً
ً
*دالة إحصائيا عند مستوى لداللة ) ** ، )P≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ))P≤0.01

وقد أظهرت نتائج الكشف عن العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية واتخاذ القرار املنهي أعاله ،اآلتي:
ً
إحصائيا بين أسلوب التنشئة الوالدية التسلطي واتخاذ القرار
أساليب التنشئة الوالدية -األسلوب التسلطي :أظهرت النتائج عدم وجود عالقة دالة
املنهي .وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة شعيبي ( ،)2009ودراسة فياض ( ،)1987التي تشير إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين
أساليب املعاملة الوالدية ومجاالت اتخاذ األبناء قراراتهم.
وقد يعود ذلك إلى اعتماد األبناء على الوالدين في اتخاذ قراراتهم الشخصية ،وتنشئتهم على ذلك في جميع أمور حياتهم ،وعدم السماح لهم بتجربة اتخاذ
القرارات املهنية املستقبلية بذاتهم أو الخوض في هذا األمر.
أساليب التنشئة الوالدية -األسلوب الديمقراطي :وكما يالحظ من النتائج غياب عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين أسلوب
التنشئة الوالدية الديمقراطي واتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشر بسلطنة ُعمان .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة شعيبي ( ،)2009ودراسة
فياض ( )1987التي تؤكد وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أساليب املعاملة الوالدية ومجاالت اتخاذ األبناء قراراتهم.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى اعتماد بعض األبناء في اتخاذ قراراتهم املهنية على والديهم ،أو بسبب خوفهم من تحديد بعض الخيارات املستقبلية بحكم
املرحلة العمرية التي هم فيها ،أو الخوف من الفشل واإلخفاق.
أساليب التنشئة الوالدية -أسلوب اإلهمال :اتضح من خالل النتائج اتضح من خالل النتائج أنه توجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α≤0.05بين أسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال ،واتخاذ القرار املنهي لدى طلبة الصف العاشر بسلطنة ُعمان.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى كون أسلوب التنشئة اإلهمال غير َ
فعال في تطوير جوانب القوة لدى األبناء في تحديد األهداف ،وحب الكفاح ،وبلوغ املناصب
ً
في الحياة ،واتخاذ القرارات املهنية .فترك الطفل في كافة جوانب حياته وإهماله يعتبر عامال ً
سلبيا لديه .وكذلك يعزز لديه الالمباالة ،وعدم االكتراث بأمور
التطوير في حياته املهنية في جميع جوانبها.
التوصيات:
بنا ًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
 .1أكدت الدراسة على ارتفاع األسلوب الديمقراطي لدى أفراد العينة؛ مما يدل على وجود وعي وثقافة اجتماعية لدى أولياء األمور .في حين جاء األسلوب
التسلطي في املرتبة الثانية مما يؤكد على التقليل من استخدامه في أساليب التنشئة الوالدية ،وهذا ما يؤكد على ضرورة اهتمام جميع املسؤولين
وأولياء األمور تعزيز هذا النمط من التنشئة.
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 .2ضرورة اهتمام أولياء أمور الطلبة بقرارات أبنائهم املهنية ،حيث أكدت الدراسة ارتفاع مستوى اتخاذ القرار املنهي بشكل عال لدى أفراد العينة؛ مما
يتطلب من أولياء األمور املثابرة على رعاية أبنائهم وتشجيعهم على ذلك.
ُ
 .3تفعيل دور املرشدين املهنيين ،وضرورة متابعتهم الطلبة بهدف الكشف عن األفراد املساء معاملتهم من قبل والديهم
املقترحات:
من خالل نتائج الدراسة تم التوصل الى املقترحات اآلتية:
 .1إجراء دراسات تتضمن أساليب التنشئة الوالدية وأثرها في متغيرات أخرى(،كالتحصيل الدراس ي ،والتوافق االجتماعي ،والذكاء االجتماعي) ،وعالقتها
بمتغيرات أخرى قد تؤثر على اتخاذ القرار املنهي مثل (التفكير اإلبداعي ،النجاح األكاديمي ،النجاح املنهي ،والذكاءات املتعددة).
 .2إجراء دراسة تتناول متغيرات (االرشاد املنهي ،والعالقات األسرية ،واملستوى االقتصادي لألسرة ،واملستوى التعليمي للوالدين ،والحالة االجتماعية
للوالدين ،ومكان السكن )....ومدى عالقتها اتخاذ القرار املنهي.
 .3إجراء دراسة في نفس متغيرات الدراسة الحالية تستهدف فئات عمرية أخرى أو عينات من بيئات مختلفة.

املراجع:
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Abstract: The study aimed to identify the parenting styles and their relationship to vocational decision making. The study
sample consisted of 383 male and female students from North Al Batinah Schools, selected by random cluster method, in
a descriptive and associative study, where the measures of parenting Styles and vocational decision-making were used.
The results showed a high level of democratic formation in the sample followed by arbitrary and neglect, and the
possession of the sample to the level of high vocational decision making. The results showed statistically significant
differences in the approach of neglect in parenting Style, in favor of males and the private sector, and statistically
significant differences in vocational decision making for females, while there were no statistically significant differences
in parenting Style (democratic and authoritarian) and the vocational decision making related to the father's job. The
results also showed that there was no statistically significant correlation between the authoritarian style and the
vocational decision-making. They showed a negative statistical correlation between the neglect style and the vocational
decision-making. The study ended by providing a number of conclusions and suggestions.
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Mjlẗ Jạmʿẗ Ạlả qṣa, 6 (1) (2012),112-144.

[16] Ạlnfysẖy. Wlyd Ḥmwd, Ả nmạṭ Ạltnsẖỷh Ạlạjtmạʿyh Wʿlạqthạ Bạlʿnf Ạlả sry Mn Wjhẗ Nẓr Ṭlbẗ Jạmʿẗ Ḥạỷl Bạlmmlkh Ạlʿrbyh
Ạlsʿwdyh, (Rsạlẗ Mạjstyr Gẖyr Mnsẖwrh), Jạmʿẗ Mw̉ta, Ạlả rdn, (2010)
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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على اإلدارة الذاتية للمدرسة في دول أمريكا الوسطى عامة والسلفادور خاصة وإمكانية اإلفادة منها بسلطنة
ُعمان ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات واملعلومات ،وتوصلت الدراسة إلى تركيز اإلدارة الذاتية
للمدرسة في السلفادور على استقاللية املدارسُ ،
ومشاركة واسعة من قبل أولياء األمور واملجتمع املحلي من خالل مجالس اآلباء  ،واالهتمام بالتنمية املهنية
ُ
املستمرة للمعلمين ،وزيادة أجورهم وحوافزهم ،واالهتمام باملباني والتجهيزات املدرسية .كما توصلت النتائج إلى قلة عدد املدارس املشاركة في مشروع
اإلدارة الذاتية للمدرسة بسلطنة ُعمان ،وتركيز اإلدارة الذاتية على منح ُمديري املدارس صالحيات وسلطات خاصة باإلدارة املالية في الجمعية التعاونية
املدرسية ،وقلة ُمشاركة أولياء األمور واملجتمع املحلي في اإلدارة الذاتية للمدرسة.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة الذاتية للمدرسة؛ أمريكا الوسطى؛ السلفادور؛ سلطنة ُعمان.

املقدمة:
في تسعينات القرن العشرين شهدت كثير من النظم التعليمية في دول أمريكا االتينية عمليات إصالح واسعة وشاملة في كافة جوانب العملية
التعليمية ،واعتمدت حركة اإلصالح وركزت جهودها على تطبيق نظام الالمركزية في التعليم وإعطاء املدارس استقالليتها وزيادة سلطاتها وصالحياتها في
ُ
صنع واتخاذ قراراتها من خالل تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسةُ ،بمشاركة واسعة من أولياء األمور واملجتمع املحلي بكافة مؤسساته ومنظماته
وهيئاته ووكاالته.
ً
ُ
وتعتبر اإلدارة الذاتية للمدرسة شكال من أشكال ال مركزية التعليم تعتمد على إجراء تغييرات رسمية في بني وهياكل اإلدارة وجعل املدرسة وحدة
للتحسين والتطوير ،وترتكز على إعادة توزيع سلطة صنع واتخاذ القرار بمشاركة مديري املدارس واملعلمين وأولياء األمور والطالب وغيرهم من أعضاء
املجتمع املدرس ي(Kiragu et al., 2013, 1167) .
ً
كما يعتبر أسلوب اإلدارة الذاتية للمدرسة موجها لضمان جودة املدارس ،واستراتيجية إدارة تدخل استباقية لتحسين جودة الحوكمة اإلدارية،
ومدخالت املوارد ،وتنفيذ املناهج الدراسية ،والتحصيل الدراس ي لدى الطلبة ،وحل املشكالت ،والسعي املجتمعي للتحقق من جودة التعليم وقيمة
املخرجات(Ayeni & Ibukun, 2013, 36).
وتعددت مجاالت اإلدارة الذاتية للمدرسة حيث أصبح من سلطة املدرسة وصالحيتها إدارة وتنمية ميزانيتها وتوفير االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ
برامجها وأنشطتها ومشروعاتها التعليمية ،وتعيين أو إنهاء عمل املعلمين أو غيرهم من هيئة العاملين باملدرسة الذين يعملون بنظام التعاقد السنوي أو
األجر اليومي ،وتطوير املناهج الدراسية ،وتوفير واختيار الكتب الدراسية وغيرها من املواد واألدوات التعليمية ،وتحسين وتطوير البنية التحتية للمدرسة
من صيانة املباني وتوفير التجهيزات املدرسية وما تتضمنه من أجهزة وأدوات ٌ
ومعدات في كافة ميادين ومجاالت العمل املدرس ي ،ومتابعة ورقابة وتقويم
أداء العاملين ونتائج تعلم الطلبة(Barrera et al., 2009, 4).
وقد اهتمت دول أمريكا الوسطى السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وجواتيماال بتطبيق برامج اإلدارة الذاتية للمدرسة ،ففي هندوراس تم تطبيق
مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة عام 1999م من خالل برنامج التعليم املجتمعي بهندوراس  Honduran Community Education Programوالذي عرف
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باسم بيروهيكو) ، (Azaola, 2012, 85) Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECOوتم االعتماد على مشاركة املجتمع في
ُ
إدارة املدارس من خالل الجمعيات التعليمية املجتمعية( مجالس اآلباء )  Asociación Educativa Comunitariaحيث تشكل في كل مدرسة مجلس أمناء
ُ
ً
تكون من ستة أعضاء ،وأصبح هذا املجلس مسؤوال عن اختيار وتعيين املعلمين وتجديد تعاقدهم أو إنهاء عملهم ،وإدارة تمويل املدرسة من خالل حساب
بنكي باسم املجلس يتم وضع فيه األموال من الدعم الحكومي وغير الحكوميُ ،
ومتابعة حضور الطلبة ،ومدى تطور إنجازهم العلمي &(Di Gropello
ُ
)  ،Marshall, 2011, 163-164واإلشراف على األنشطة املدرسية ،ودفع رواتب العاملين باملدارس ،واملشاركة في عمليات التحسين والتطوير ،وتوفير
برامج تنمية مهنية للمعلمين ،واإلشراف عليهم وتقويم أدائهم الوظيفي ،وكذا توفير ما تحتاجه املدارس من أبنية وتجهيزات من خالل التعاون الفعال مع
املجتمع املحلي(Gavin, 2017, 7) .
وحقق برنامج اإلدارة الذاتية للمدارس نتائج إيجابية تمثلت في زيادة مشاركة املجتمع في العملية التعليمية واإلشراف عليها ،وانخفاض معدل غياب
ُ
ُ
ُ
املعلمين ،وارتفاع نتائج تحصيل واإلنجاز التالميذ ،ورضا املعلمين عن نظام دفع األجور ،ووجود دور إيجابي التحادات املعلمين ،واالهتمام بتعليم اللغات،
ً
ُ
واالهتمام بتدريب املعلمين ،وتشجيعهم على استخدام أساليب واستراتيجيات تعليمية جديدة ،فضال عن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة.
)(Fontdevila et al., 2017, 234; Schneider, 2017, 8-9
ُ
وفي نيكارجوا تم تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة عام 1993م في املدارس االبتدائية والثانوية من خالل برنامج املدارس املستقلة
) Autonomy School Program (ASPوالذي ُعرف باسم بادي ) Programa de Autonomía Escolar (PDAEبالتعاون بين وزارة التربية ووزارة
املجتمعات املحلية ،وكثير من املؤسسات املجتمعي) ، (Schiefelbein,2004,265وهدف هذا البرنامج إلى زيادة ٌمشاركة املجتمع في إدارة العملية التعليمية
باملدارس ،وتوفير املوارد املالية التي تحتاجها املدارس والتي تتجاوز الدعم الحكومي ،واالرتقاء بكفاءة إدارة املوارد البشرية املدرسية(Williams, 2014,10).
ُ
وتم تشكيل مجلس إدارة في كل مدرسة  Consejos Directivosيتكون من ُمدير املدرسة وممثلين عن املعلمين وأولياء األمور واملجتمع والطلبة،
ً
ً
مسئوال عن عمليات ٌ
ٌويشارك املجلس في إدارة شئون املدرسة ويكون
صنع واتخاذ القرارات تدعيما لقيم الديمقراطية ،ورسم السياساسات وتحديد
ُ
ٌ
االتجاهات  ،ومتابعة أداء املعلمين في املدارس ووضع نظم ملحاسبتهم ومسائلتهم ،واملسئولية الكاملة عن اختيار املعلمين وتعيينهم ،واختيار املناهج
الدراسية ،وإدارة عمليات التغيير املدرس ي ،ودفع الرواتب للمعلمين ،ومنح الحوافز ُ
للمتميزين منهم ،ومتابعة حضور وانضباط الطلبة في املدارس وإنجازهم
العلمي ،كما تم إعطاء املجلس كافة السلطات والصالحيات في إدارة امليزانية املدرسية وتنميتها وفي فرض رسوم دراسية أو إعفاء الطلبة منها(Sanyal, .
)2009, 41-42; Deffous et al., 2011, 9
ُ
وحقق برنامج اإلدارة الذاتية للمدارس نتائج إيجابية تمثلت في زيادة ملحوظة في عدد املدارس املطبقة للبرنامج ،وارتفاع معدالت التحاق الطلبة
باملدارس ،وتحقيق العدالة واملساواة بينهم  ،وانخفاض نسب رسوبهم وتسربهم ،وتوفير املباني والتجهيزات الالزمة للدراسة أفضل من املدارس األخرى،
وزيادة ساعات العمل في املدارس ،وانخفاض نسب غياب املعلمين ،وتمكين املجتمع من اإلشراف الفعال على العملية التعليمية(Williams, 2014,10- .
)11
وفي جواتيماال تم تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة عام 1991م من خالل برنامج إدرة املجتمع لتطوير التعليم Community-Managed
 ،Program for Educational Developmentوالذي عرف باسم برونادي )Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo (PRONADE
 ،Educativoوهدف هذا البرنامج إلى زيادة نسبة االلتحاق بمرحلة التعليم قبل املدرس ي واالبتدائي ،وتدعيم الالمركزية في صنع واتخاذ القرارات املدرسية،
وزيادة ُمشاركة املجتمع في التعليم وتحمل مسئولياته تجاه تربية وتعليم األطفال ،وتدعيم التنوع وإتاحة التعليم للجميع ،والحفاظ على اللغة القومية،
ً
وتم تشكيل مجلس املجتمع املدرس ي(مجلس اآلباء)  Comités Educativosفي جميع املدارس ،ويتكون املجلس من خمسة عشر عضوا جميعهم من أولياء
األمور واملجتمع املحلي ،وتولى هذا املجلس مسئولية دفع األجور لهيئة العاملين في املدارس ،واختيار وتعيين هيئة العاملين واإلشراف عليهم ومتابعة وتقويم
ُ
أدائهم ،واملشاركة في وضع الجداول الدراسية ،وتحديد التقويم األكاديمي للعام الدراس ي ،وتوفير التجهيزات التي تحتاجها املدارس بالتعاون مع املجتمع
املحلي ،وإدارة امليزانية والتمويل املدرس ي(Barrera, 2009, 46; Santibáñez, 2007, 7) .
وحقق برنامج اإلدارة الذاتية للمدارس نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع نسب التحاق التالميذ باملدارس ووجود عدالة ومساواة في االلتحاق بين الذكور
واإلناث في كافة املناطق  ،وزيادة أوقات التدريس في قاعات الدروس عن املدارس اآلخرى ،وزيادة مشاركة أولياء األمور واملجتمع املحلي في برامج ومشروعات
ُ
ُ
ٌ
العملية التعليمية وزياراتهم املتعددة واملتكررة للمدارس ،وتوافر التجهيزات واملباني املحفزة على تعليم وتعلم الطلبة ،وتنوع مصادر تمويل املدارس ،وبناء
مدارس جديدة الستيعاب التالميذ الجدد ،واالهتمام بتدريب املعلمين لرفع كفائتهم املهنية ،وشعور املعلمين باالستقرار والرضا عن العمل(Cárdenas, .
)2008,17; Government of Guatemala, 2017, 21-23
وفي السلفادور واكبت وزارة التربية والتعليم اتجاهات التحديث والتطوير في تطبيق الالمركزية في التعليم واالعتماد على مدخل اإلدارة الذاتية في
تسيير شئون العملية التعليمية في املدارس ،حيث شهد نظامها التعليمي حركة تطوير شاملة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين ،وكان من ثمارها تطبيق
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ال مركزية التعليم بداية التسعينات ،كما طبق النظام التعليمي مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة من خالل برنامج التعليم ُبمشاركة املجتمع
 with Community Participationوالذي ُعرف باسم إديكو )، (Azaola, 2012, 85) Educación con Participación de la Comunidad(EDUCO
وذلك بتمويل عدد من املؤسسات والهيئات مثل اليونيسكو  ،UNESCOواليونسيف ،UNICEFوالبنك الدولي  ،World Bankوهيئة املعونة األمريكية.USAID.
)(Edwards, 2014, 419-420
ُ
ُ
وهدف برنامج اإلدارة الذاتية في السلفادور إلى زيادة معدالت التحاق التالميذ بالتعليم قبل املدرس ي والتعليم االبتدائي ،وتشجيع املجتمع في املشاركة
الفعالة في العملية التعليمية ،وضمان الجودة في املدارس ،وتحسين اإلدارة والقيادة املدرسية وال سيما في ُ
صنع واتخاذ القرارات ُبمشاركة أولياء األمور
ُ
املجتمع املحلي ،واالرتقاء ُبمعدالت إنجاز الطلبة ،وارتكز هذا البرنامج على ُمشاركة أولياء األمور واملجتمع املحلي في إدارة العملية التعليمية باملدارس من
ُ
خالل جمعيات التعليم املجتمعية  ،Asociación Comunal para la Educaciónوهي مجالس لألمناء تشكل في جميع املدارس ،ويتكون املجلس من
خمسة أعضاء من أولياء األمور واملجتمع املحلي ،حيث يستلم املجلس التمويل املخصص للمدرسة من وزارة التربية والتعليم والجهات املانحة ويكون
ً
مسئوال عن اختيار املعلمين وتعيينهم ،ودفع رواتبهم وتقويم أدائهم ،وإعداد الجداول الدراسية ،والتقويم األكاديمي للعام الدراس ي ،ونقل الطلبة ،كما
ً
يقوم املجلس بتسليم التالميذ الزي املدرس ي ،والكتب واألدوات الدراسية مجانا ،ويتابع تسجيلهم في املدارس دون رسوم مالية(Barrera, 2009, 44; .
Education

)Nishimura, 2017, 2-3
ُ
وحقق برنامج اإلدارة الذاتية في السلفادور مجموعة من النتائج املتميزة تمثلت في تحسين وزيادة معدالت حضور الطالب واملعلمين وانخفاض
معدالت غيابهم ،ووجود تواصل فعال وعالقات داعمة بين املعلمين وأولياء األمور ،ووجود أنشطة مجتمعية لتحسين البيئة املدرسية وجعلها ثرية وجاذبة
ُ
للمشاركين في العملية التعليمية ،ووجود شراكات فعالة بين املدارس واملنظمات واملؤسسات غير الحكومية ،وزيادة زيارة اآلباء ألبنائهم في قاعات الدروس
ومتابعة أدائهم ،وزيادة ُمعدالت إنجاز الطلبة ،وحصول املجتمع املحلي على صالحيات وسلطات في إدارة املدارس وال سيما في الجوانب املالية والتوظيف،
ً
وتطوير برامج تدريب املعلمين ) ، (Meza et al., 2004, 2; Khattri et al., 2010, 15-16فضال عن زيادة دافعية املعلمين وانتمائهم ووالئهم للمهنة من
ُ
خالل قضاء أوقات كثيرة في العملية التعليمية تفوق األوقات املحددة لهم ،واستخدامهم ألساليب تدريس حديثة ،وتركيزهم على األنشطة املدرسية
والواجبات املنزلية(The World Bank, 2007, 12).
إذن يتضح مما سبق أن اإلدارة الذاتية للمدارس في دول أمريكا الوسطى عامة والسلفادور خاصة كانت ضمن برامج اإلصالح والتحسين والتطوير
ُ
ُ
املدرس ي ،وترتكز على املشاركة الفعالة ألولياء األمور وأعضاء املجتمع املحلي مع إدارة املدارس العاملين بها ،وتشكيل مجالس لألمناء واآلباء واملعلمين
تساهم في إدارة املدارس ،وحققت اإلدارة الذاتية كثير من الجوانب اإليجابية تتمثل في زيادة مشاركة أولياء األمور واملجتمع في العملية التعليمية واإلشراف
ُ
عليها ،وانخفاض معدل غياب املعلمين ،وارتفاع معدالت حضور الطلبة ،وزيادة تحصيلهم وإنجازهم األكاديمي ،وتحسين ظروف العملية التعليمية من
حيث املباني والتجهيزات املدرسية ،والتنمية املهنية للمعلمين بصورة مستمرة.
وفي سلطنة ٌعمان صدر القرار الوزاري رقم ( )2لسنة 2006م بشأن نظام اإلدارة الذاتية املدرسية ،وهدف هذا النظام إلى تطبيق الالمركزية التي
ً
تتيح للمدرسة ممارسة بعض الصالحيات واملسئوليات اإلدارية والفنية كوحدة تدير نفسها ذاتيا ،في حدود السياسة التعليمية العامة للوزارة والقواعد
ُ
ُ
املنظمة للعمل ،وذلك لتعزيز دور املدرسة والعاملين بها واملستفيدين منها للقيام بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة للبرامج املقترحة لتطوير األداء املدرس ي
ً
وتحقيق الجودة الشاملة في العمل التربوي ،فضال عن تخفيف األعباء عن املديريات باملناطق التعليمية( .وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان) 2 ،2006 ،
وقد تناولت كثير من الدراسات السابقة برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور حيث أشارت نتائج دراسة سوادة ) (Sawada,1999أن برنامج
ً
ً
اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور قد ساعد في االرتقاء بالثقافة التعليمية لآلباء ألنهم كانوا عنصرا رئيسا في تنفيذ املشروع ومتابعته وتقويمه ،كما زاد
من مشاركة املجتمع في العملية التعليمية وال سيما املنظمات غير الحكومية ،وارتفاع معدالت التحاق الطلبة باملدارس ،واالهتمام بالبنية التحتية للمدارس
من مباني وتجهيزات وكهرباء ومياه صحية ،وارتفاع معدالت إنجاز الطلبة في الرياضيات.
وتوصلت نتائج دراسة دي أمانزور وأخرون ) (De Umanzor et al. , 2000إلى أن مشاركة اآلباء في برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور
كانت إيجابية ،حيث زادت نسبة زيارة أولياء األمور للمدارس وعقد مقابالت منتظمة ومستمرة مع املعلمين لتحسين عمليات تعليم وتعلم الطلبة ،زاد دور
ً
أولياء األمور في مساعدة أبنائهم في حل الواجبات املنزلية التي يعطيها املعلمون لهم ،وكان دور مجلس اآلباء أكثر إيجابية حيث أصبح مسؤوال عن الحفاظ
على البنية التحتية والتجهيزات املدرسية وشراء املواد واألدوات التعليمية ،وإرسال األطفال إلى املدرسة ،ومتابعة الحضور ،وزيارة الفصول الدراسية،
ووضع الخطة السنوية املدرسية ،وجمع التبرعات ،وصنع واتخاذ القرارات.
وكشفت نتائج دراسة جيمنزا وسوادة ) (Jimeneza & Sawada, 2000أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور كان يعتمد بشكل رئيس
على مشاركة املجتمع من خالل مسئولية مجلس اآلباء عن إدارة املدرسة ،وقيامه بزيارات الفصول ومتابعة أداء املعلمين ،وزيادة مشاركة اآلباء في أنشطة
ً
تعليم األطفال في املدرسة واملنزل ،ومتابعة املجلس لحضور وغياب املعلمين والطلبة ،ومسئوليته عن توفير األجهزة واملعدات واملواد التعليمية فضال عن
متطلبات البنية األساسية من مياه وكهرباء.
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وخلصت نتائج دراسة غوزمان ) (Guzmán, 2000أن من أهم البرامج التي ساعدت على تحقيق العدالة واملساواة واإلنصاف وديمقراطية التعليم
في السلفادور هو برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة حيث زادت معدالت التحاق الطلبة باملدارس ،وقلة تسربهم ،وارتفاع ملحوظ في معدالت إنجاز الطلبة في
تعليم اللغة القومية والرياضيات والعلوم.
وأكدت نتائج دراسة مورا وريست ) (Morra & Rist , 2000أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور عزز املشاركة املباشرة من قبل اآلباء
والجماعات املحلية في دعم العملية التعليمية ،وقيام املجتمع املحلي متمثل في مجلس اآلباء بتولي مسؤولية إدارة املدارس ،وارتفاع معدالت تحصيل الطلبة
في الرياضيات واللغة القومية ،وانخفاض معدالت غياب الطلبة واملعلمين.
وأبرزت نتائج دراسة مارشيللي ) (Marchelli, 2003أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور زاد من معدالت التحصيل الدراس ي للطلبة أكثر
من املدارس التقليدية ،وانخفاض معدالت غيابهم ،وزيادة معدالت التحاق الطلبة باملدارس ،وزيادة دور أولياء األمور في النهوض بالعملية التعليمية ،وزيادة
دور مؤسسات املجتمع غير الحكومية في الدعم املادي للمدارس .
وأظهرت نتائج دراسة سواده ويرجادذ ) (Sawada & Ragatz, 2005أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور كان له تأثير إيجابي على سلوك
املعلمين في تلك املدارس حيث زاد تحفيزهم نحو العملية التعليمية ،وزيادة نسبة التزامهم بالحضور ،واستخدامهم لطرائق جديدة في التدريس ،واملشاركة
ً
ً
في اختيار املناهج الدراسية التي تناسب الطلبة ،أما الطلبة فقد أثر البرنامج تأثيرا إيجابيا علىيهم حيث ارتفع معدالت حضورهم وقلة غيابهم ،كما ارتفع
معدالت تحصيلهم في الرياضيات واللغة اإلسبانية .
وبينت نتائج دراسة كوراليس ) (Corrales, 2006أن مشاركة اآلباء واملجتمع في السلفادور كانت جوهر عمليات التطوير التربوي في املدارس والتي
ارتكزت على ال مركزية التعليم واإلدارة الذاتية واستقاللية املدرسة املتمثلة في برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة ،وأن اآلباء شاركوا في إدارة املدارس التي
ُ
مولتها الحكومة واملجتمع ،وتم منحهم سلطات وصالحيات إدارة امليزانية وتوظيف املعلمين ،وكان من أهم املشكالت التي واجهت برنامج اإلدارة الذاتية هي
اقتصاره على املناطق الريفية الفقيرة واملحرومة دون غيرها من حضرية فقيرة.
وأوضحت نتائج دراسة فيجاس ) (Vegas, 2007أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور مكن أولياء األمور وأعضاء املجتمع املحلي من
اختيار وتوظيف املعلمين أو تجديد تعاقدهم أو إنهاء عملهم ،وإعطاء املجتمع سلطة اتخاذ القرارات بالتعاون مع مديري املدارس ،وزيادةعدد أيام الدراسة
أكثر من املدارس التقليدية ،كما حقق هذا البرنامج إنجازات عديدة تتمثل في قلة غياب املعلمين  ،ووجود مزيد من االجتماعات بين املعلمين وأولياء األمور،
وزيادة ساعات العمل اليومي للمعلمين برغبة منهم.
وأشارت نتائج دراسة شيفيليبين ) (Schiefelbein, 2007أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور ارتكز على وجود املجالس املجتمعية(
مجالس اآلباء) وهي مسؤولة عن صنع واتخاذ القرارات ،وإلدارة املالية للمدرسة من خالل حساب بنكي خاص بهذه املجالس ،وتعيين املعلمين ومديري
ً
املدارس وتوظيفهم أو إنهاء عملهم  ،وشراء املواد واألدوات والتجهيزات الالزمة للمدارس ،كما تلقى رؤساء هذه املجالس تدريبا ملدة  40ساعة لتمكينهم من
القيام بمهامهم ومسئولياتهم بوعي وفهم وجودة وتميز.
وتوصلت نتائج دراسة ديزموند ) (Desmond, 2009إلى أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور أدى إلى زيادة مشاركة اآلباء املجتمع في
العملية التعليمية ،وتحقيق ديمقراطية التعليم من خالل زيادة معدالت التحاق الطلبة في املدارس ،وتحسن نسبة حضور الطالب واملعلمين للمدارس،
ووجود عالقات واتصاالت داعمة بين اآلباء واملعلمين ،وزيادة الدافع من أولياء األمور لالستفادة من برامج محو األمية وتعليم الكبار والتربية الوالدية التي
قدمتها هذه املدارس ،وكان من أهم التحديات التي واجهت البرنامج زيادة ُمعدالت الفقر .وانتشار العنف والجريمة في املجتمع.
وكشفت نتائج دراسة جراذران ) (Garzarán, 2011أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور قاد إلى زيادة مشاركة املجتمع املحلي في العملية
التعليمية ،وأتاح حصول الطلبة على تعليم متميز ،وتحسين فرص االبداع واالبتكار في العملية التعليمية ،وأدى إلى مزيد من املرونة والتكيف في العملية
التعليمية وفق احتياجات املجتمع ،واالستجابة لتغيرات العصر من االعتماد على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وربط التعليم بالحياة املجتمعية،
والتأكيد على قيم الحق في التعليم والعدالة واملساواة في الحصول على الفرص التعليمية.
وأظهرت نتائج دراسة إدواردز ) (Edwards, 2013أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور جعل اآلباء واملجتمع لهم تأثير إيجابي في الحياة
املدرسية وال سيما في اتخاذ القرار وكثرة زياراتهم ومتابعتهم للعملية التعليمية ومشاركتهم في زيادة املوارد املادية للمدرسة ،وتلبية دعوة املعلمين من خالل
مقابالت مستمرة لتحسين إنجاز الطلبة ،والتقدم في اإلنجاز اللغوي للطلبة ،وارتفاع معدالت حضورهم للمدارس وقلة غيابهم ،ومساهمة املجتمع بهيئاته
ومؤسسات في دفع أجور املعلمين ،وانخفاض معدالت تسرب الطلبة ،واالرتقاء بعمليات التنمية املهنية للمعلمين ،وانخفاض معدالت غياب املعلمين.
وأبرزت نتائج دراسة إدواردز ويوريوال ) (Edwards& Urquilla , 2016أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور ساهم في ارتفاع معدالت
إنجاز التالميذ في الرياضيات واللغة اإلسبانية ،وقلة غياب التالميذ ،وزيادة معدالت زيارات أولياء األمور واملجتمع للمدارس وتعاونهم مع املعلمين،
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وإحساسهم وشعورهم بأن لهم صالحيات وسلطات في ٌ
صنع واتخاذ القرارات املدرسية ،وانخفاض معدالت غياب املعلمين ،ووجود دافعية ونشاط إيجابي
لهم ،وزيادة عدد ساعات عملهم.
وبينت نتائج دراسة إدواردز وهيجا ) )Edwards& Higa, 2018إلى أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادو أعطى ملجالس اآلباء سلطات
ُ
واسعة في إدارة املدارس تتمثل في توظيف املعلمين أو إنهاء عملهم ،كما ساهم في زيادة تحصيل الطلبة ،وزيادة معدالت حضور املعلمين باملدارس ،وكان
ُ
من أهم التحديات واملشكالت التي واجهت البرنامج هي تدخل املنظمات واملؤسسات الداعمة للمشروع مثل البنك الدولي في تسيير أمور البرنامج.
ُ
وأوضحت نتائج دراسة إدواردز ) )Edwards, 2019أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادو مكن املجتمع املحلي املحيط باملدرسة من
ُ
ٌ
املشاركة الفعالة وتحمل املسئوليات في إدارة املدارس من خالل مجالس اآلباء ،ووجود نظام دقيق للمسائلة واملحاسبة التعليمية ،كما ساعد على االرتقاء
ُ
ٌ
بمعارف ومهارات املعلمين من خالل برامج التنمية املهنية املستمرة ،وأن من أهم التحديات التي واجهت البرنامج هو وجود نوع من الصراع والتوتر على
ً
السلطات بين ُمديري املدرس ومجالس اآلباء فضال عن نقص الكتب واملواد التعليمية والتكنولوجية في بعض املدارس .
ويتضح من عرض الدراسات السابقة أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور اعتمد على استقاللية املدارس وزيادة صالحياتها وسلطاتها
ُ
ُ
في صنع واتخاذ القرارات بالتعاون مع أولياء األمور واملجتمع املحلي املحيط باملدارس ،كما ركز على التنمية املهنية املستمرة للمعلمين وزيادة أجورهم
ورواتبهم وحوافزهم ،وتحسين ظروف عملهم من خالل توفير املباني والتجهيزات الحديثة ،كما أن البرنامج كانت له نتائج إيجابية متنوعة مثل :زيادة معدالت
التحاق الطلبة وحضورهم  ،وتحسين مستويات انجازهم في الرياضيات والعلوم واللغة االتينية.
مشكلة الدراسـة:
ُ
أشارت نتائج دراسة الغافري ( )65-58 ،2008أن درجة تطبيق نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في سلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة في جميع
املجاالت وهي :شئون التعليم ،وشئون اإلشراف التربوي ،وشئون املشاريع والصيانة والخدمات ،والشئون املالية واإلدارية ،كما كشفت نتائج الدراسة عن
ً
ُ
ُ
عدة تحديات وصعوبات تواجه نظام اإلدارة املدرسية الذاتية جاء في مقدمتها قلة وجود دعم مالي ،يليها كثرة األعباء امللقاة على املدارس املدارة ذاتيا ،وقلة
الكادر اإلداري املتخصص.
ُ
وتوصلت نتائج دراسة الهادية ( )2009إلى عدد من املشكالت تواجه نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في سلطنة تتمثل في عدم اختالف املهام
ُ
واملسئوليات والواجبات الوظيفية للعاملين في هذه املدارس واملدارس التي ال تطبق هذا النظام ،وال توجد أدوار ملديري املدارس في اختيار الكوادر البشرية
ُ
ُ
االزمة للعمل بمدارسهم ،وال يوجد دعم وتمويل كافي لتنفيذ برامج وأنشطة هذه املدارس ،وقلة الصالحيات والسلطات املمنوحة واملتاحة ملديري املدارس
ُ
وال سيما في مجال توظيف املبنى املدرس ي للبحث عن مصادر بديلة للتمويل ،وقلة تحفيز املدارس املطبقة لنظام اإلدارة الذاتية عند تحقيقها الجودة
ُ
ُ
ُ
والتميز في األداء ،وضعف ُنظم املسائلة واملحاسبة ملديري املدارس في حال عدم تطبيقهم لبنود نظام اإلدارة الذاتية.
ُ
وأظهرت نتائج دراسة الساعدي ( )95 ،2013وجود قصور لدى ُمديري املدارس املطبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية في استخدام أدوات ٌمتعددة
للرقابة ،وتوظيف تكنولجيا املعلومات واالتصاالت في العمليات الرقابية .وأبرزت نتائج دراسة العزواني (  )107-103 ،2017وجود مجموعة من الصعوبات
ُ
والتحديات تواجه املدارس املطبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية بمحافظة الداخلية بسلطنة ُعمان تتمثل في قصور قيام املدرسة بكتابة تقارير سنوية
ُ
بالتعاون مع املشرفين التربويين وأولياء األمور واملجتمع املحلي ،وقصور في استقاللية القيام بأعمال الصيانة املدرسية ،وقصور في إقامة املدارس املعارض
واألسواق الخيرية دون الرجوع للسلطات ُ
العليا ،وقصور قيام املدرسة بتأجير املسرح املدرس ي واملالعب إلقامة الحفالت واملنااسبات للمجتمع املحلي
ُ
املحيط باملدرسة ،وقصور ٌمششاركة أولياء األمور وأعضاء املجتمع املحلي في عمليات التخطيط والتنظيم والتقويم والتحسين والتطوير املدرس ي،
ً
وتأسيسا على ما سبق تتحدد ُمشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما خبرة السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسة ؟
 .2ما واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان؟
 .3ما أوجه اإلفادة من خبرة السلفادور في تطوير اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان ؟
 .4ما أهم التوصيات التي يمكن من خاللها تطوير اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان في ضوء خبرة السلفادور ؟
أهداف الدراسـة:
هدفت هذه الدراسة إلى:
 .1التعرف على خبرة السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسة.
 .2دراسة واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان.
 .3تحديد أوجه اإلفادة من خبرة السلفادور في تطوير اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان.
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 .4وضع مجموعة من التوصيات يمكن من خاللها تطوير اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان في ضوء خبرة السلفادور.
أهمية الدراسة:
ُ
ُ
ُ
ُ
تمثلت أهمية الدراسة في كونها يمكن أن تفيد مديري املدارس وغيرهم من املساهممين واملشاركين واملهتمين بالعملية التعليمية في سلطنة عمان
ُ
عامة واملطبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية خاصة في التعرف على خبرة دول أمريكا الوسطى عامة والسلفادور خاصة في هذا املجال ومن ثم اإلفادة
منها في تطوير أداء مدارسهم في كافة ميادين ومجاالت العملية التعليمية باملدارس  .كما يمكن أن تفيد السلطات التعليمية العليا املمثلة في وزارة التربية
والتعليم واملديريات التعليمية التابعة لها في توفير كافة اإلمكانات املادية والبشرية لتطوير لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية في سلطة ُعمان.
منهج الدراسـة:
اتبع الباحثان في هذه الدراسة املنهج الوصفي حيث إنه " أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها
ً
كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة ،وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة "( .الكسباني)86 ،2012 ،
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة في اآلتي:
 .1الحدود املوضوعية :وتقتصر على اإلدارة الذاتية للمدرسة.
ُ
 .2الحدود املكانية :وتقتصر على دول أمريكا الوسطى عامة والسلفادور خاصة وسلطنة عمان ،وتم اختيار السلفادور ألنها من الدول النامية والطامحة
ً
نحو تحقيق التقدم من خالل تطوير العملية التعليمية  ،باإلضافة إلى ارتباط برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة بخطة إستراتيجية للتعليم ،فضال عن
ُ
تعاون كثير من املنظمات والهيئات واملؤسسات املحلية واإلقليمية والعاملية في هذا املجال ،باإلضافة إلى أن هذه الدولة لم يتم تناولها في األدب
النظري من قبل في مجال اإلدارة الذاتية للمدرسة في حدود علم الباحث.
مصطلحات الدراسة:
اإلدارة الذاتية للمدرسة:
ٌ
تعرف اإلدارة الذاتية للمدرسة بأنها "مدخل تنظيمي يعتمد على توسع سلطات املدرسة ومسؤلياتها من موقع املدرسة املحلي لتحسين وتطوير أدائها".
)(Elmelegy,2014,5
ُ
ٌ
كما تعرف بأنها" ال مركزية منظمة على مستوى املدرسة في سلطاتها ومسئولياتها تمكنها من صنع القررات في القضايا املهمة املتعلقة بالعمليات
ً
ُ
املدرسية في إطار ُمحدد مركزيا من األهداف والسياسات واملناهج واملعايير واملحاسبة واملساءلة"(Hammad, 2013,34) .
ً
ً
ً
ً
كما تعرف أيضا بأنها" نظام إداري يقوم على اعتبار املدرسة وحدة إدارية ٌمستقلة بذاتها ،لها حرية تصريف شئونها إداريا وماليا وتربويا ،مع إتاحة
ُ
ُ
املجتمعية في تنظيم إدارة املدرسة ،وفي ُ
الفرصة ُ
صنع القرارات على مستوى املدرسة ،وذلك في إطار املعايير والسياسات الوطنية ونظم املحاسبة
للمشاركة
ُ
واملسائلة(.إبراهيم)168 ،2013،
ً
ً
ُ
ائيا بأنها :مدخل إداري يرتكز على أن املدارس ُ
العمانية وحدات إدارية ُمستقلة وقائمة
وتأسيسا على ما سبق تعرف اإلدارة الذاتية للمدرسة إجر
صنع واتخاذ قراراتها ،واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتسيير شئونها في ضوء صالحيات وسلطات توفرها السلطات التعليمية ُ
بذاتها في ُ
العليا مع
وجود نظام دقيق ُ
للمحاسبة واملسائلة في إطار القوانين واللوائح والتشريعات واملعايير والسياسات الوطنية.

اإلطار النظري للدراسة:

تضمن اإلطار النظري للدراسة مبحثين ،األول خبرة السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسة ،والثاني واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان،
وذلك على النحو اآلتي:

املبحث األول :خبرة السلفادورفي اإلدارة الذاتية للمدرسة:
وسوف يتم تناول خبرة السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسة من خالل املحاور اآلتية:
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 .1السياقات املجتمعية:
وتضمنت السياقات املجتمعية اآلتي:
• السياق الجغرافي والسكاني:
ً
ً
ُ
تعد السلفادور أصغر بلد في أمريكا الجنوبية حيث تبلغ مساحتها الجغرافية حوالي  21040كيلو متر مربع أي حوالي  13065ميال ،وتنقسم سياسيا
ً
وإداريا إلى  14محافظة(إقليم) و 262بلدية ،ويبلغ عدد سكانها حوالي 6مليون نسمه %52.7 ،من النساء ،و %47.3من الرجال ،و %62.7من السكان
يعيشون في املناطق الحضرية ،و %37.2في املناطق الريفية ،والكثافة السكانية مرتفعة تصل إلى 273نسمه لكل كيلو مترUnited Nations ( .
)Development Programme,2011, 6-7
• السياق االقتصادي:
ُ
ُ
يعتمد االقتصاد السلفادوري بشكل رئيس على مصدرين رئيسين هما الزراعة  ،والثاني تحويالت املهاجرين من أهل البالد إلى الواليات املتحدة
األمريكية والذين يبلغون حوالي مليون فرد ،واالقتصاد بصفة عامة ضعيف تأثر بكثير من الكوارث الطبيعية مثل إعصار ميتش ،والظروف السياسية
غير املستقرة في ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين ،وفي عام 2009م اتجهت الحكومة نحو تطبيق نظام السوق الحر من حيث تحرير التجارة
والخصخصة وحولت عملتها الوطنية إلى الدوالر ،ونهجت نحو ال تقشف والقرض من البنك الدولي ،وعلى الرغم من محاوالت النهوض االقتصادي إال ان
ً
ً
ً
الكوارث الطبيعية أثرت عليه سلبيا ،وأدى إلى زيادة التضخم والتأثير على محصول الذرة باعتباره محصوال رئيسا في البالد .ونفذت الحكومة توجيهات
صندوق النقد الدولي من الخصخصة وفتح األسواق ،واعتمدت الدولة على القروض من جهات عديدة مثل صندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي ،وبنك
التنمية للبلدان األمريكية %55 ،معدالت الفقر نتيجة الكوارث الطبيعية التي قضت على كثير من جهود التنمية(Desmond, 2009, 13-14).
 .2نشأة وتطوربرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
مر برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور باملراحل اآلتية:
• في عام 1990م قامت وزارة التربية والتعليم بدراسة مسحية للنظام التعليمي للتعرف على ما به من جوانب قوة وجوانب ضعف  ،وخلصت نتائج
الدراسة إلى ضرورة زيادة عدد األطفال امللتحقين باملدارس ،والقضاء على مشكالت تسربهم ورسوبهم ،وتعزيز الروابط بين املدارس واملجتمعات
ً
املحلية ،واالهتمام بتدريب املعلمين وتنمتهم مهنيا ،وتوفير املواد واألدوات واألجهزة ملدارس التعليم األساس ي ،واالهتمام بالتعليم قبل املدرس ي،
والوفاء بمتطلبات األسر وتطلعاتهم في تعليم أبنائهم ،وتعزيز برامج التغذية املدرسية(Meza et al., 2004, 1) .
• في عام1991م ق امت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة مدتها عشر سنوات لتطوير التعليم ،ترتكز على تدريب املعلمين أثناء الخدمة ،و تحديث
املناهج الدراسية ومراجعة الكتب املدرسية ،وإنشاء املكاتب املحلية واإلقليمية الداعمة للتعليم ،وتحديث املناهج الدراسية ،ووضع مؤشرات يتم
من خاللها قياس إنجاز وتقدم الطلبة(Ferrer, 2006, 95-96).
• في عام 1991م تم تطبيق برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة وهذا البرنامج هو جزء من برامج اإلصالح الحكومي التي تهدف إلى تنشيط الخدمات العامة
من خالل الالمركزية والخصخصة في التعليم ما قبل املدرس ي والتعليم االبتدائي في املناطق الريفية ،واستيعاب أكبر عدد ممكن من األطفال
لاللتحاق باملدرسة لتحقيق ديمقراطية التعليم ،وأنش ئ البرنامج بموجب مرسوم وزاري ،وبدعم من قرض البنك الدوليُ ،وتدار املدارس املشاركة في
البرنامج من قبل املجتمع من خالل مجلس اآلباء وهو جمعية تربوية يتم انتخاب جميع أعضائها من خالل الجمعية العمومية ألولياء أمور الطلبة في
املدرسة ،ويتلقى مجلس اآلباء الدعم مباشرة من الحكومة ،ويتولى مجلس مسئولية تعيين املعلمين وتجديد تعاقدهم أو إنهاءه  ،وتقويم أدائهم،
ودفع رواتبهم ،وشراء ما تحتاجه املدارس من أجهزة ومواد وأدوات تعليمية(McCowan., 2011,11-12).
• ارتكز البرنامج على الالمركزية واستقاللية املدارس وزيادة مشاركة املجتمع املحلي في العملية التعليمية أتاح هذا حصول الطلبة على تعليم متميز،
وتحسين فرص االبداع واالبتكار في العملية التعليمية ،ومزيد من املرونة والتكيف في العملية التعليمية وفق احتياجات املجتمع ،واالستجابة لتغيرات
العصر من االعتماد على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وربط التعليم بالحياة املجتمعية .التأكيد على قيم الحق في التعليم والعدالة واملساواة في
الحصول على الفرص التعليمية ،ودعم قيم الديمقراطية من خالل مشاركة املجتمع املحلي في العملية التعليمية وزيادة مشاركة املنظمات غير
الحكومية وغير الربحية(Garzarán, 2011, 99-100) .
ً
• استخدام وسائل االتصاالت مثل :املطبوعات والراديو والتليفزيون ،ومشاركة املعلمين املعينين حديثا في حمالت التوعية وكانوا جميعهم أشبه
بمتحدثين رسميين للبرنامج ،ووضعت وزارة التربية والتعليم حمالت تشجيع للمشاركة املجتمعية وأيضا عقدت سلسلة من املؤتمرات التربوية
استهدفت املعلمين وأصحاب املصالح التعليمية األخرى ساهم كل ذلك في زيادة الوعي املجتمعي باملشروع ودعم عمليات التحسين والتطوير املدرس ي.
ً
وبسبب وجود بيئة إعالمية أكثر انفتاحا املعلمين وأولياء األمور املشاركين في املشروع كانت لديهم القدرة على إقامة عالقات جيدة مع الصحافة أدت
إلى تغطية أفضل للبرنامج ،وتم نشر تقارير منتظمة عن املشروع في الصحف القومية ،باإلضافة إلى مجلة متخصصة عن البرنامج تغطي معلومات
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عن التقدم املحرز في املشاريع ونتائج االلتحاق حسب املنطقة ،باإلضافة غلى املناظرات التليفزيونية عن املشروع والتي عرضت وجهات نظر مختلفة،
وأعطت املشاهدين فرصة لالستنتاجات والحكم على البرنامج(Basaninyenzi, 2011, 3).
ً
• من عام 1991إلى عام 1996م ارتفع عدد الطلبة امللتحقين بمدارس اإلدارة الذاتية من 8416إلى 168928طالبا ،ومجالس اآلباء من 236إلى 1700
ً
ً
مجلسا ،واملعلمين من 263إلى 3884معلما(Eriksson &et.al.,2000,55).
ً
• في عام 2003م وصل عدد مدارس البرنامج إلى ( )2047مدرسة ،وعدد الطلبة إلى ( )362880طالبا(Cárdenas, 2008, 17).
ً
• من عام 2009-2005م زاد االهتمام بتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا ،ورفع أجورهم ورواتبهم ،وتخصيص الحوافز واملكافآت لهم ،كم زاد عدد املكاتب
املحلية واإلقليمية الداعمة للبرنامج ،وربط زيادة األجور بتقويم أداء املعلمين(Gillies et al., 2010,65) .
• في عام 2013م كان البنك الدولي واليونسكو املمولين الرئيسين للبرنامج ،وحرصا على استمرار مجالس اآلباء في تولي املسئولية اإلدارية باملدارس،
ُ
وزيادة صالحيتها وسلطاتها في تعيين املعلمين أو إنهاء عملهم(Edwards, 2014, 4 20-421) .
 .3أهداف برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
أشار كل من وكاردينس (  ،)Cárdenas, 2008,16وجيليس )  ، (Gillies, 2010, 71-73وجيمنز وسوادا )  ، (Jimenez& Sawada, 2010, 71-73وبيكون
(  ،)Bacon, 2009, 3وبوركي وآخرون ، ( Burki et al.,1998, 2-3 ) ،وجوس ي ( )José, 2004, 6أن أهداف برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور
تضمنت اآلتي:
• توفير فرص متنوعة لألطفال لاللتحاق بالتعليم في املجتمعات الريفية ،ودعم وتشجيع الشراكة املجتمعية ،وتحسين جودة التعليم االبتدائي وما
قبل املدرسة ،وتحسين جودة اإلدارة على مستوى املدرسة ،واإلدارة من خالل السماح للمجتمع للمشاركة في العملية التعليمية ،والربط بين مناهج
تربية طفل ما قبل املدرسة والصف األول من التعليم األساس ي.
• زيادة معدالت التحاق الطفال في املدارس وذلك من منطلق تحقيق العدالة واملساواة وديمقراطية التعليم ،وكان من نتائج املشروع زيادة مشاركة
اآلباء في الحياة املدرسية ،وصنع واتخاذ القرار من موقع املدرسية.
• زيادة فرص الحصول على التعليم ما قبل املدرس ي واالبتدائي لألطفال في املناطق األكثر فقرا في البالد باعتبارها أداة لتعزيز االستعداد للمدرسة
واستكمال السنوات األخيرة من التعليم تصل إلى  %90بحلول عام 2005م.
ً
• توسيع هذا النظام لتمكين التحاق الطالب في برنامج التعليم األساس ي ملدة تسع سنوات كاملة ،مع التركيز على املناطق األكثر فقرا في املناطق الريفية
والحضرية الهامشية التي ال تملك حاليا القدرة الكافية على استيعاب جميع األطفال في سن املدرسة.
• تحسين جودة التعليم على جميع املستويات من خالل أنشطة تطوير املناهج الدراسية ،وتوفير الكتب املدرسية واملواد التعليمية ،وأنشطة التنمية
املهنية للمعلمين بما في ذلك ما قبل الخدمة وبرامج التدريب أثناء الخدمة والحوافز للمعلمين.
• تطوير استراتيجيات اإلدارة املتمركزة على املدرسة لزيادة املحاسبة واملسائلة في األداء املدرس ي.
•

تعزيز عمليات صنع واتخاذ قرارات ال مركزية فعالة من خالل مشاركة املجالس املدرسية ( جمعيات التعليم املجتمعية Community Education

 )Associationsفي املناطق الريفية.
• دعم أنشطة تعزيز املؤسسات على جميع املستويات لزيادة الكفاءة واإلنصاف والعدالة والجودة في تقديم الخدمات.
• توسيع نطاق القبول ملرحلة ما قبل املدرسة والتعليم األساس ي للطالب ذوي الدخل املنخفض ،وخاصة في املناطق الريفية النائية والهامشية ،توفير
البنية التحتية ودفع رواتب املعلمين.
• تطوير برنامج تجريبي أولي (الذين تتراوح أعمارهم  )3-1التي تستهدف األطفال في املناطق الريفية.
• االهتمام ببرامج التربية الوالدية بهدف تعزيز البيئة املنزلية وزيادة زيادة استعداد الطفل الجسدي واالجتماعي والنفس ي للمدرسة.
• تشجيع إعادة االلتحاق وتحسين تدفقات الطالب ،وخفض معدالت الرسوب ،واملرونة في سن القبول املدرس ي.
• تحسين الجودة من خالل مراجعة املناهج الدراسية ،وتوفير مواد التعليم والتعلم ،والكتب املدرسية ،وتجهيزات الفصول واملكتبات املدرسية،
تحسين التدريب والتنمية املهنية للمعلمين قبل الخدمة وأثناء الخدمة ،تعزيز نظام التقييم الوطني للتعليم األساس ي ،تحسين برامج الصحة
املدرسية والتغذية للطالب ذوي الدخل املنخفض؛ إعادة التأهيل والبناء لرفع مستوى املدارس التي تعمل في مواقع غير مستقرة أو مؤقتة وتوفير ما
تحتاجه من معدات وأثاث.
• التعزيز املؤسس ي والتحديث املستمر من خالل تعزيز القدرات اإلدارية في التعليم األساس ي على الصعيدين الوطني واإلدارات واملناطق ،وتحسين
اإلجراءات والتدريب واألدوات الالزمة لتحقيق استقاللية املدارس ،ووجود استراتيجيات االتصال لزيادة الوعي العام ودعم إصالح التعليم األساس ي.
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 .4العوامل واألسباب التي أدت إلى تطبيق برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
حدد كل من باسانينزي ) ،(Basaninyenzi, 2011, 1ودي جريبللو ) ،(Di Gropello, 2006, 8وجيليس )  ، (Gillies, 2010, 67وبركي وآخرين
ً
) ، (Burki et al.,1998, 3-4ومارشيلي ) ، (Marchelli, 2003, 42-43وديسموند ) ،(Desmond, 2009,10ومارشللي عددا من العوامل واألسباب التي
أدت إلى تطبيق برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة تتمثل في اآلتي:
• مركزية النظام التعليمي الذي عجز عن تلبية احتياجات املجتمع في تقديم تعليم متميز ذي جودة عالية ،واستيعاب األطفال في املدارس وإتاحة
الفرص لهم في الحصول على تعليم متميز ،حيث كانت الوزارة تتحكم في الخطط والسياسات واإلجراءات والتنفيذ ،وال يوجد ربط بين خطط التنمية
الوطنية على املدى البعيد ،ومعظم برامج ومشروعات التعليم كانت مصممة ومنفذة من قبل الوزارة ،وكانت ال تراعي األولويات واالحتياجات املحلية
والوطنية ،كما كانت هي فقط مسئولة بشكل رئيس عن عمليات تعيين وتوظيف املعلمين ،وكان التمويل يندفع من أعلى إلى أسفل دون مراعاة
لألولويات أو االحتياجات املحلية ،وكانت الوزارة تفتقر إلى معلومات صحيحة وصادقة والتي يتم في ضوئها اتخاذ القرارات مما تسبب في سوء توزيع
وإنفاق املوارد ،وكان جهاز التعليم غير فعال وال سيما في متابعة ومراقبة األداء املدرس ي وفق معايير محددة لجودة التعليم ،كما أن املناهج الدراسية
لم تكن تواكب التقدم والتطور العاملي وال اقتصاديات السوق.
• انخفاض مستوى التحصيل واإلنجاز العلمي للطالب باملقارنة باملستويات الدولية والتقييمات العاملية.
• تدني معدالت التحاق األطفال باملدارس حيث وجدت مجموعات كبيرة من األطفال غير مسجلين باملدارس ،وبخاصة في املراكز الحضرية الهامشية
واملناطق الريفية والنائية.
• وجود نسبة  %25من األطفال خارج النظام التعليمي حوالي مليون طفل غير ملتحقين باملدارس ،باإلضافة إلى أن  %32فقط من امللتحقين بالتعليم
االبتدائي هم من يكملونه ،و %40من عدد السكان لم يحصلوا على تعليم نظامي
• وجود نسب تسرب عالية للطالب من الدراسة وصلت إلى  %14.3في الصف األول ،كما توجد نسب رسوب كبيرة حيث يرسب نحو  %20من الطلبة.
• عدم وجود البنية التحتية الكافية في املدارس وندرة املوارد ونقص امليزانية وانتهاء العمر االفتراض ي لكثير املباني املدرسية ،حيث يوجد حوالي %22
من املباني ال تملك البنية التحتية املالئمة لتلبية أهداف خطط التعليم.
• إهمال دور وزارة التربية والتعليم  ،وغياب العدالة واإلنصاف وديمقراطية التعليم ،وقلة االعتمادات املالية املخصصة للتعليم  ،مما أدى إلى نقص
املوارد العامة التي عجزت عن الوفاء برواتب وأجور املعلمين ،وارتفاع معدالت األمية في املجتمع.
• قلة كفاية البيانات ،وصعوبة الحصول على املعلومات لتحسين وتطوير التعليم.
• ضعف التحديث والتطوير املؤسس ي وقصور الكفاءة اإلدارية في املدارس.
• عنف واغتراب الشباب نتيجة تسربهم من املدارس وبحثهم عن العمل ،وعجز اإلدارة املدرسية واملعلمين عن حل مشكالت الطلبة.
• ضعف القدرة على الربط بين النظم اإلدارية (اإلدارة املالية ،ونظم املعلومات اإلدارية واملوارد البشرية  ،ونظم اإلدارة والتدقيق الداخلي واملتابعة
والتقييم).
ً
• وجود أمية بين أولياء األمور أو انخفاض معدالت القراءة والكتابة بينهم وخصوصا النساء.
• وجود إصالحات تحركها التنافسية التي تهدف إلى تحسين االنتاجية االقتصادية من خالل تحسين جودة العمل عبر عدة أساليب منها الالمركزية،
واملعايير ،وتحسين إدارة املوارد التعليمية ،وتحسين توظيف املعلمين وتدريبهم .
• وجود إصالحات يحركها التمويل والتي تستهدف الحد من اإلنفاق العام على التعليم وتحسين إنتاجية القوى العاملة من خالل زيادة كفاءة استخدام
املوارد البشرية واملادية ،إصالحات التعليم موص ى بها من قبل الوكاالت الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،والبنوك اإلقليمية هي في
املقام األول اإلصالحات التي يحركها التمويل وتشمل التحول من التمويل العام للتعليم من أعلى املستويات إلى أدنى املستويات من التعليم
وخصخصة التعليم الثانوي والعالي ،والحد من التكاليف لكل تلميذ في جميع مستويات التعليم.
• وجود إصالحات تحركها العدالة واملساواة في الفرص االقتصادية والحراك االجتماعي ،من خالل توسيع فرص الحصول على التعليم للفئات األقل
ُ
ً
دخال ،والنساء ،وسكان الريف ،واملناطق املهمشة في الحضر.
ُ
 .5املشاركون في برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
ُ
اعتمد برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور على ُمشاركة كثير من املؤسسات واملنظمات والوكاالت والهيئات املحلية والدولية مثل ( Burki :
)et.al., 1998, 2; Gillies, 2010, 75-78
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• وزارة التربية والتعليم  Ministry of Educationبالسلفادور.
• مؤسسة العمال من أجل تطوير التعليم  (Business Foundation for Education Developmentفي السلفادور.
• املؤسسة السلفادورية للتنمية االجتماعية واالقتصادية .Salvadoran Foundation for Social and Economic
• اتحادات املعلمين  Teacher Unionsفي السلفادور
• اللجنة الرئاسية لخطة 2021م في السلفادور.
• اللجنة الوطنية للتعليم  National Commission for Educationفي السلفادور.
• مجلس الوزراء في السلفادور.
• جمعيات املجتمع التعليمية .Community Education Associations
• املجالس املدرسية الكاثوليكية .Catholic School Councils
• البنك الدولي .World Bank
• البنك اإلسالمي للتنمية.
• اليونسكو واالتحاد األوروبي ومنظمة الدول األيبيرية األمريكية.
• عدد من الدول مثل :اليابان ،املكسيك ،إسبانيا ،إسرائيل ،وفرنسا ،وأملانيا.
• هيئة املعونة األمريكية. United States Agency for International Development USAID
• بنك التنمية األمريكي (.American Development Bank (IDB
 .6اإلجراءات التنظيمية لبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
أشار كل من دي جريبللو )  ، (Di Gropello, 2006, 8-18وسوادا(  ،)Sawada,2005, 258وجريتلر(  ،)Gertler, 2007, 19وإيميزم وريست
(  ،)Imasm & Rist, 2007, 19وكاردينس (  ،)Cárdenas, 2008, 16أن اإلجراءات التنظيمية لبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور تضمنت
اآلتي:
• إنشاء وحدة لتنسيق للبرنامج  EDUCO’s coordinating unitعلى مستوى وزارة التربية والتعليم ومهمة هذه الوحدة تتمثل في :توفير السياسات
والتصميم الفني ،تعزيز التنفيذ واإلشراف عليه وتقويمه ،والتنسيق مع وزارة التربية فيما يتعلق بتدريب العاملين باملدارس واملشرفين؛ وتوفير
التدريب والدعم التقني إلى املكاتب اإلقليمية.
• إنشاء  14مكتب إقليمي في املناطق التعليمية مسئولة عن املشروع وتنسق مع وحدة التنسيق املركزية بوزارة التربية والتعليم ،وذلك لتوفير املساعدة
التقنية واإلدارية الفورية للمدارس ،بما في ذلك توفير اإلشراف والتدريب وتطوير املناهج والبرامج لتحسين األداء باملدارس.
• تعيين مشرفين محليين  District supervisorsوهم بمثابة الرابط بين املكاتب اإلقليمية واملركزية واملدارس ،وهي املسؤولة عن تعزيز املشاركة
املجتمعية من خالل مجموعة من األنشطة مثل :تقديم الدعم اإلداري والفني والتقني للجمعيات املجتمعية املهتمة بالتعليم ،وتقديم املساعدات
الفنية للمعلمين ،ونشر كافة املعلومات حول املشروع ،وإنشاء مجالس اآلباء ،والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتقني والجمعيات املجتمعية
املهتمة بالتعليم.
• تشكيل الجمعيات املجتمعية للتعليم Community Education Associationsواملعروفة باسم  Asociación Comunal para la Educaciónعلى
مستوى على مستوى كل مدرسة وهي مجالس اآلباء ،كما أنها هيئات وكيانات قانونية ،ويتم انتخاب جميع أعضاءها كل عامين من خالل الجمعية
العمومية آلباء وأمهات جميع طلبة املدارس بطريقة ديمقراطية ،ويتشكل مجلس اآلباء من خمسة أعضاء جميعهم من املجتمع املحلي ،ولهم سلطة
إدارة املدرسة واتخاذ القرارات املهمة ،حيث إن املجلس مسئول عن إدارة األموال املحولة من وزارة التربية والتعليم ،ودفع رواتب هيئة العاملين،
وتعيين وتوظيف هيئة العاملين وتجديد تعاقدهم أو إنهاء عملهم ،واإلشراف على املعلمين وتقويم أدائهم ،وبناء املدارس وصيانتها باستمرار ،وشراء
األدوات واألجهزة واملعدات الالزمة للمدرسة ،وإدارة امليزانية املدرسية ،واختيار املناهج التربوية املناسبة التي حددتها وزارة التربية والتعليم واإلشراف
ً
على تنفيذها ،وتحسين الظروف الصحية للطلبة ،واالهتمام بفصول التربية الخاصة تحقيقا ملبدأ املساواة والعدالة في العملية التعليمية وتحقيق
الكفاءة الداخلية للمدارس.
• قيام وزارة التربية والتعليم في الدخول في شراكة تعاقدية مع الجمعيات التعليمية املجتمعية ( مجالس اآلباء) ،واقتصر دور الوزارة على نقل األموال
إلى هذه الجمعيات ،ووضع مبادئ توجيهية لتوزيع وإنفاق األموال ،وإنتاج مواد وأدوات التعليم والتعلم ،ودعم املدرسة ،واإلشراف على املدارس،
ودعم املؤسسات املجتمعية املهتمة بالتعليم والتدريس.
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -2ص287 -263 :

272

اإلدارة الذاتية للمدرسة في دول أمريكا الوسطى وإمكانية اإلفادة منها بسلطنة ُعمان

حسام الدين ابراهيم

• تم تأسيس مدارس برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في املناطق الريفية ،واشتملت على التعليم قبل املدرس ي ،والصفوف من  9-1وال يزيد عدد تالميذ
ً
الفصل عن  28طفال.
• قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وحدة تنسيق البرنامج املركزية والوحدات اإلقليمية التابعة لها بتقديم تدريب مستمر ألعضاء الجمعيات
التعليمية املجتمعية ( مجالس اآلباء) لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومسئولياتهم وأدوارهم بجودة وتميز في العمل.
• تحديد رواتب املعلم حيث بلغ 418دوالر أمريكي في الشهر ،و40دوالر مكافأة شهرية نتيجة العمل في املناطق الريفية ،و %14من راتب املعلم يذهب
ً
للضمان االجتماعي ،و35دوالر أمريكي لصيانة املدرسة سنويا ،وتقوم وحدة التنسيق املركزية بتحويل األموال إلى املجالس املدرسية في حساب بنكي
خاص باملجالس املدرسية ،ولكن أصبحت وزارة املالية ومكاتبها في األقاليم هي املسئولة عن تحويل تلك األموال فيما بعد.
ُ
 .7املقارنة بين املدارس املطبقة لبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة واملدارس التقليدية:
ُ
أشار مارشلي )  (Marchelli, 2003, 69إلى عدد من الفروق الجوهرية بين املدارس املطبقة لبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة واملدارس التقليدية
يوضحها الجدول اآلتي:
ُ
جدول ( :)1يوضح املقارنة بين املدارس املطبقة لبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة واملدارس التقليدية

م

السمات

املدارس املدارة من قبل املجتمع
زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم واالرتقاء بجودته من خالل تشجيع
مشاركة املجتمع املحلي في املناطق الريفية الفقيرة.
إدارة من قبل اآلباء واملجتمع املحلي من قبل والقطاع الخاص من
خالل الجمعية التربوية املدرسية(مجلس اآلباء)
تمويل من قبل القطاع العام(حكومي) ولكن يتم تكليف مجلس اآلباء
لدعم التمويل الحكومي من خالل املوارد املحلية.
ال رسوم للتعليم ،ولكن مجلس اآلباء ممكن أن يفرض بعض الرسوم
املدرسية لدعم التمويل الحكومي.
األموال غيرالعامة فقط هي ما يمكن استبدالها.
مفتوح
ً
 28طالبا في الفصل
تحددها وزارة التربية والتعليم ولكن يوجد فرص لالختيار من قبل
مجالس اآلباء
وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن تدريب ودعم الجهود املحلية.
يوجد مكتب مركزي للمشروع يتابع ويراقب أداء املدارس  ،كما يوجد
مشرفين معينين من قبل وزارة التربية والتعليم.
يوجد

1

األهداف

2

تنظيم اإلدارة

3

التمويل

4
5
6
7

تخصيص املوارد
القبول
كثافة الفصل
املناهج والكتب املدرسية

8

أنظمة الدعم

9

برنامج تعليم وتدريب اآلباء

املدارس التقليدية
تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية في جميع
أنحاء البالد.
تدار املدرسة من قبل مسؤولين من
املدرسة(مجلس اإلدارة)
تمويل من قبل القطاع العام(حكومي) ولكن ال
يتم تكليف مجلس اإلدارة بجمع األموال وإنما
تشجيعه لجمع األموال وتوفيرموارد إضافية.
ال رسوم التعليم ،ولكن الرسوم املدرسية قد
تفرض بت وافق اآلراء من املجتمع املدرس ي.
األموال غيرالعامة فقط هي ما يمكن استبدالها.
مفتوح
ال يوجد عدد محدد.
تحددها وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن التدريب
واملساعدة الفنية.
ال يوجد

 .8تقويم برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
أشار دي أمنزور( )De Umanzor, 1997, 5إلى أنه يتم استخدام ثالثة أنواع من أدوات جمع البيانات واملعلومات هي االستبانات واملقابالت واختبارات
تحصيل وإنجاز الطلبة ،ويتم تجميع البيانات واملعلومات في املوضوعات واملجاالت اآلتية:
• إحصاءات املدرسية (الرسوب والتسرب ،الخ)  ،والبنية التحتية واملوارد في املدارس.
• التنظيم اإلداري ،وإدارة التعليم الفني ،والتمويل ،ومستوى التأثير في صنع القرار ،وظروف العمل.
• الخصائص الفيزيائية للفصل الدراس ي ،وجهات نظر املعلمين في سمات وخصائص الطلبة.
• الظروف التربوية في الفصول الدراسية ،وخصائص وسمات األسر ،والتصورات عن املدرسة.
• خصائص مجموعة األسرة ،والنفقات املنزلية ،واإلسكان ،وخصائص الطالب الفردية.
• عالقة الوالدين مع املدرسة ،ومشاركة اآلباء في إدارة املدرسة ،ورأي الوالدين عن املدرسة
• وقد اهتمت كثير من الدراسات بإبراز أهم الجوانب اإليجابية التي حققها البرنامج ،وكذا التحديات والصعوبات التي واجهته وذلك كما يأتي:
ً
أوال :الجوانب اإليجابية للبرنامج:
بين كل من دي جريبللو )  ، (Di Gropello, 2006, 22-27وجيليس ) (Gillies, 2010, 71-73وديسموند )  ، (Desmond, 2009,10وماكوان
)  ، (McCowan, 2011, 11-12وباريرا )  ، (Barrera, 2009, 44-46وسكيفلوبين وآخرين )  ، (Schiefelbein, 2000, 145وميزا وآخرين (Meza etal.,
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) ، 2004, 2وتوماس وآخرين ( )Thomas et al., 2006, 144أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور حقق كثير من الجوانب اإليجابية تتمثل في
اآلتي:
• زيادة معدالت التحاق التالميذ باملدارس ووصلت إلى  ،%90وانخفاض معدل كثافة الفصل لتصل إلى  20.8طلبة ،وقلة معدالت تسربهم ورسوبهم،
وزيادة تحصيلهم وإنجازهم األكاديمي في الرياضيات والعلوم واللغة اإلسبانية ،وانخفاض ملحوظ في األمية.
• زيادة مشاركة أولياء األمور في العملية التعليمية وال سيما األنشطة املدرسية ،واهتمامهم بمتابعة أداء وإنجاز أبنائهم في العملية التعليمية ،وزياراتهم
ُ
املتعددة لقاعات الدروس ،ووجود عالقات داعمة بين املعلمين وأولياء األمور ،واالهتمام بالواجبات املنزلية لألطفال بمساعدة املعلمين ،وعقد
اجتماعات مستمرة مع أولياء األمور لتحسين مستويات فهمهم للعملية التعليمية.
• زيادة دافعية وانضباط وحضور املعلمين في املدارس ،وتضاعف جهدهم ،وزادت ساعات عملهم حيث بلغت  36.8ساعة في األسبوع مقابل  33.7في
املدارس العادية ،وانخفاض معدل غيابهم إلى  1.2مقابل  1.4في املدارس العادية ،واستخدامهم لطرائق واستراتجيات التدريس الحديثة القائمة على
ً
التعلم النشط و خصوصا األلعاب التعليمية.
ُ
• املشاركة الفعالة من مجالس اآلباء من حيث ُمتابعة ومراقبة أداء املدارس من خالل الزيارات املستمرة حيث بلغت زيارة واحدة على األقل كل أسبوع
وهذا أكثر من املدارس التقليدية بثالث أو أربع مرات ،وبلغ متوسط ساعات عمل مجلس اآلباء إلى 1044ساعة على مدار العام الدراس ي ،في مجاالت
اختيار وتعيين املعلمين ،وتجديد تعاقدهم أو إنهائه ،وتقويم أدائهم ،ودفع رواتبهم وإجراء الضمان االجتماعي لهم ،وتوفير برامج تنمية مهنية لهم،
وتجهيز املدارس بما تحتاجه من أجهزة ومعدات وأدوات ،والتعاون مع املنسقين املحليين واإلقليميين للبرنامج.
• زيادة مشاركة املجتمع املحلي في دعم العملية التعليمية ،ووجود أنشطة مجتمعية لتحسين البيئة املدرسية ،وزيادة دافعية أفراد املجتمع املحلي
لالستفادة من برامج محو األمية وأنشطة تعليم الكبار ،وبرامج التربية الوالدية ،ووجود شراكات فعالة بين املدارس واملنظمات غير الحكومية
والبلديات ،والتعاون مع برامج التنمية املرتكزة على مجاالت الصحة وإمدادات املياه وغيرها من القطاعات ،ونمو ملحوظ للعدالة االجتماعية في
البيئات املوجودة بها مدارس املشروع ،وتنمية قيم الديمقراطية والعدالة واملساوة وزيادة التماسك االجتماعي في بيئات املدارس.
ُ
• التطوير والتنمية الشاملة للمدارس املشاركة في البرنامج فكانت بها بنية تحتية ومرافق متميزة وال سيما فيما يتعلق في املياه والكهرباء ،وكثافة الطلبة
في الفصول أقل من املدارس التقليدية ،وبها مكتبة تفوق ما هو موجد في املدارس التقليدية ،وتطوير ومراجعة املناهج الدراسية ملرحلة ما قبل املدرسة
والتعليم األساس ي ،ومجانية التعليم للتالميذ فال توجد رسوم تسجيل ،ويحصلون على زي مجاني وأدوات ولوازم الدراسة من كتب دراسية وأدوات
كتابية بدون مصروفات  ،والتقويم املستمر للطلبة ،وتطوير نظام التنمية املهنية للمعلمين ،واالهتمام بالبرامج الصحية والتكنولوجية ،وتعزيز
ديمقراطية التعليم واملواطنة ،وإدارة شفافة للموارد املالية على مستوى املجتمع املحلي ،ومد فترة اليوم الدراس ي والدعم املستمر من قبل الهيئات
املانحة.
• التغلب على أمية أولياء األمور من خالل تعاون وزارة التربية مع الجهات املانحة على تصميم برامج تدريبية لتحسين مهارات القراءة والكتابة بين اآلباء
واألمهات ،وزيادة املشاركة بين النساء ،وبناء قدرات أولياء األمور على إدارة التمويل املدرس ي.
• حصول البرنامج على الجائزة الرئاسية للتميز من البنك الدولي في عام 1997م  ،وأشاد بنك التنمية األمريكي Inter-American Development Bank
بالبرنامج ووصفه بأنه تجربة ناجحة إلدارة التعليم املجتمعي.
ً
ثانيا :التحديات والصعوبات التي واجهت البرنامج:
حدد كل من كورالز )، (Corrales, 2006, 466وديسموند )  ،(Desmond, 2009, 13-14وبرنامج األمم املتحدة (United Nations Development
)  ،Programme, 200911, 7وباسانينزي )  (Basaninyenzi, 2011, 1مجموعة من التحديات والصعوبات التي واجهت برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة
في السلفادور تتضمنت اآلتي:
• اقتصار البرنامج على املناطق الريفية الفقيرة على الرغم من وجود مناطق حضرية فقيرة كان ممكن أن يمتد البرنامج إليها.
ً
• تعرض البالد لكثير من الكوارث الطبيعية مثل األعاصير وأثرت عليه سلبيا وأدت إلى زيادة ُمعدالت الفقر التي قضت على كثير من جهود التنمية،
باإلضافة إلى مشكالت العنف والجريمة املنتشرة في الدولة.
• صعوبة الوضع االقتصادي حيث استمر الفقر بسبب األزمة االقتصادية العاملية ،وانخفاض الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  ،%3.3وتم تسريح أكثر من
30000موظف من عملهم ،كما انخفضت تحويالت املواطنين الذين يعملون في الواليات املتحدة بنسبة ،%8.5ووجود عجز ضريبي وصل إلى ،%5.5
وزيادة في الديون العامة من  %39.7إلى  %48.2من الناتج املحلي اإلجمالي.
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• معارضة ضخمة من اتحادات املعلمين ، teachers’ unionsوجبهة وفارابوندو مارتي للتحرير
ً
 ،Frontوجبهة االنديز 21يونيو Andes 21 de Junioلخوفهم أن يكون هذا املشروع بداية لخصخصة التعليم وتهديدا الستقرار املعلمين.

الوطني Farabundo Marti National Liberation

 .9العوامل التي ساعدت في نجاح برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
ً
تناول جيليس ) ،(Gillies, 2010, 80-81وميزا وآخرين) (Meza et al., 2004, 2عددا من العوامل التي ساعدت في نجاح برنامج اإلدارة الذاتية
للمدرسة في السلفادور أهمها:
• القيادة الرشيدة من قبل وزارة التربية والتعليم وإيمانها بالتنمية البشرية ونقلها السلطات والصالحيات للمجتمع املحلي ومجالس اآلباء في إدارة املدارس.
ً
• التنمية التشاركية بين وزارة التربية والتعليم واملجتمع املحلي ووجود خطط طويلة املدى كونت إطارا للعمل مع الجهات املانحة ،وكسب التأييد واإلجماع
الشعبي.
• وجود قيادات متوسطة مستقرة تتمثل في مكاتب البلديات واملحليات أدت إلى االستمرارية وتعميق القدرات املؤسسية وتيسير التطبيق وتوفير املوارد
الالزمة.
ُ
• االلتزام املستمر في استخدام املعلومات ،والتقويم ،واالتصاالت من قبل املشاركين في البرنامج.
• الشراكات الفنية واملالية الفعالة مع الجهات املانحة املحلية والدولية.
• السرعة في توفير خدمات التعليم ،ايجاد وتأمين أراض ي إلنشاء مدارس جديدة ،وتعيين وتوظيف املعلمين.
• القضاء على البيروقراطية في وزارة التربية والتعليم في تأمين املوارد املالية ،وتقديم الدعم الفني ،ومراقبة ومتابعة استخدام املوارد ،ونقل مسئولية بناء
املدارس وصيانتها وإدارتها إلى املجتمعات املحلية.
• زيادة مشاركة األسرة في العملية التعليمية وفي عقد اللقاءات الدورية مع املعلمين لبحث أساليب تحسين عمليات تعليم وتعلم أبنائهم ،زيادة حضور
املعلمين بعدما كانوا يحضرون ثالثة أيام أو أقل فقط في األسبوع.

املبحث الثاني :واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان:

وسوف يتم تناول واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان من خالل املحاور اآلتية:
 .1السياقات املجتمعية:
وتضمنت السياقات املجتمعية اآلتي:
• السياق الجغرافي والسكاني:
ً
تقع سلطنة عمان في أقص ى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربیة ،وتمتد سواحلھا مسافة  1.700كیلومتر تقريبا من مضیق هرمز في الشمال وحتى
الحدود املتاخمة لجمهورية الیمنٌ ،ويحدها من ناحیة الغرب دولة اإلمارات العربیة املتحدة واململكة العربیة السعودية ،ومن الجنوب الجمهورية الیمنیة
ومن الشمال مضیق هرمز  ،ومن الشرق بحر العرب ،وتبلغ املساحة اإلجمالیة للسلطنة نحو (  ) 309ألف كیلومتر مربع وتضم نماذج متعددة من أشكال
األرض تتباين ما بين السهل والنجد والجبل ،وتغطي املناطق الرملیة والصحراوية املساحة الكبر حیث تبلغ  82 %من املساحة الكلیة تقريبا(.وزارة التربية
والتعليم بسلطنة ُعمان)2-1 ،2018 ،
ً
ّ
وبلغ إجمالي عدد سكان السلطنة في منتصف عام  2009حوالي  3.2مليون نسمةُ ،ويشكل الشباب نسبة عالية من إجمالي عدد السكان حيث تبلغ
عاما و  % 48من إجمالي عدد املواطنين تحت سن ً 20
هذه النسبة  % 27للشباب تحت سن ً 20
عاما(.وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان)31 ،2012 ،
• السياق االقتصادي:
ُ
َّ
َّ
ُ
ً
اتبعت سلطنة ُعمان خالل األربعين عاما املاضية سياسة تنمية اقتصادية اتصفت بالتنوع.وتصنف سلطنة عمان من قبل البنك الدولي بأنها دولة
دوالرا أمر ًّ
ً
يكيا في عام  .2008وبلغ متوسط نمو الناتج املحلي اإلجمالي الفعلي
ذات دخل مرتفع ،حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومياإلجمالي 17890
 % 4.6في العام بين عامي  2000و  ، 2009وانعكس ذلك النمو في زيادة الناتج املحلي اإلجمالي للفرد واعتمدت الحكومة عدة سنوات بصورة شبه كاملة
ّ
على عائدات النفطُ .وت ّنفذ سلطنة ُعمان في الوقت الحاضر بفعالية خطة تنموية ُتركز على تنويع مصادر االقتصاد ،والتصنيع والخصخصة(. .وزارة
التربية والتعليم بسلطنة ُعمان)32 ،2012 ،
 .2نشأة وتطورنظام اإلدارة املدرسية الذاتية:
ٌ
بدأت فكرة نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في سلطنة عمان في محافظة جنوب الباطنة في العام الدراس ي 2002/2001م ،حيث تم تحديد مجموعة
ً
ُ
ُ
من املدارس تعطى صالحيات وسلطات وفق مجموعة من الضوابط املحددةُ ،ويمارس فيها العمل التربوي مركزيا ويشمل الجانب اإلداري والفني ،وتم
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تشكيل لجنتين األولى تعني بالتخطيط واإلعداد التنظيمي للمشروع والثانية تعني بتقويم املشروع لتحديد درجة فعاليته ونجاحه ،وفي العام الدراس ي
ٌ
2003/2002م بدأ تطبيق املشروع في ( )20مدرسة تمثل الجنسين واملراحل التعليمية املختلفة(.الجابري)30-29 ،2006 ،
ً
في عام 2002م بدأ مشروع تقويم األداء املدرس ي ارتكازا على التقويم الداخلي والخارجي للمدرسة وذلك بهدف تطوير عمليتي التعلم والتعليم واإلدارة
املدرسية،وذلك في بية تربوية معتمدة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وذلك ُبمصاحبة تطوير ٌمستمر ألساليب وطرائق التعلم ،وتدريب مكثف
لهيئة العاملين باملدارس ،ووصل عدد املدارس املطبقة للمشروع من  15مدرسة في العام الدراس ي 2003-2002م إلى  104في العام الدراس ي 2006-2005م.
(الرحبي)18 ،2006 ،،
وفي عام 2006م صدر القرار الوزاري رقم ( )2الذي حدد أهداف نظام اإلدارة املدرسية الذاتية ،كما نص على تطبيق النظام بصورة تجريبية في
ُ
مدرستين بكل منطقة تعليمية بالسلطنة ،ويتم اختيار هاتين املدرستين بواسطة ُمدير املنطقة التعليمية على أن تكونا من مدارس التعليم العام املشتملة
ُ
على الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر ،واملطبقة ملشروع تقويم األداء املدرس ي وتطويره ،وتم منح مقديري املدارس مزيد من الصالحيات والسلطات
لتمكينهم من تطبيق النظام في الجوانب اإلدارية والتنظيمية واملالية ( وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان2006 ،أ ،)2 ،ووصل عدد املدارس التي طبقت
املشروع في هذه املرحلة إلى  22مدرسة( .الهادية)36 ،2011 ،،
وصدر في نفس العام القرار الوزاري رقم ( )179والذي نص في مادته األولى على تخصيص الحصة القانونية املقررة من أرباح الجمعية التعاونية
املدرسية واملقدرة ب  %15للصرف منها على احتياجات املدرسة ومنها برامج التنمية املهنية (.وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان2006 ،ب )1 ،وفي عام
2009م صدر القرار الوزاري رقم( )21والذي تضمن اآلتي ( :وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان)2009 ،
• يحدد بكل منطقة تعليمية مدارس لتطبيق ظام اإلدارة املدرسية الذاتية ويختار مدير عام املنطقة  /اإلدارة هذه املدارس من املدارس املطبقة
لنظام تطوير األداء املدرس ي ،وبالتنسيق مع املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية.
• على املدارس املطبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية القيام بوضع خطة عمل سنوية متكاملة تحدد فيها أوليات العمل التربوي خالل العام الدراس ي
في ضوء نتائج التقويم الذاتي أو الخارجي لنظام تطوير األداء املدرس ي ووفق نموذج خطة املدرسة املرافق.
• تتولى دائرة تطوير األداء املدرس ي باملديرية العامة لتنمية املوارد البشرية ،بالتنسيق مع الجهات املعنية بالوزارة ،متابعة تطبيق هذا النظام وتقييم
أداء املدارس املطبقة له من خالل إعداد تقرير تقييمي شامل يرفع للوزير عن األبعاد اإلدارية والتعليمية والتعلمية للمدرسة في ضوء الصالحيات
املمنوحة لها موضحا به إيجابيات أداء هذه املدارس وسلبياتها وسبل تطويرها وأية مقترحات أخرى في هذا الشأن .
• للوزير تجديد أو إنهاء نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في املدارس املطبقة له وفق نتائج التقييم السنوي للمدرسة.
• ووصل عدد املدارس التي طبقت املشروع في في العام الدراس ي2011-2010م  176مدرسة( .الهادية)36 ،2011 ،،
 .3أهداف نظام اإلدارة املدرسية الذاتية:
حددالقرار الوزاري رقم ( )2لسنة 2006م أهداف نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في اآلتي:

ً
• تطبيق الالمركزية التي تتيح للمدرسة ممارسة بعض الصالحيات واملسئوليات اإلدارية والفنية ،كوحدة تدير نفسها ذاتيا ،في حدود السياسة
ُ
التعليمية العامة للوزارة والقواعد املنظمة للعمل.
ُ
• تعزيز دور املدرسة والعاملين بها واملستفيدين منها للقيام بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة للبرامج املقترحة لتطوير األداء املدرس ي.
• تحقيق الجودة الشاملة في العمل التربوي.
• تخفيف األعباء عن املديريات واإلدارات باملناطق التعليمية.

 .4مهام ومسئوليات مديري املدارس املطبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية:
حدد نظام اإلدارة املدرسية الذاتية مجموعة من املهام واملسئوليات ملديري املدارس وذلك على النحو اآلتي( :وزارة التربية والتعليم)5-2 ،2009 ،
ً
أوال :الشئون اإلدارة واملالية واملشاريع والصيانة والخدمات:
ً
ً ً
• التعاقد بأجر مقطوع وبالحصة مع معلمين للتدريس مؤقتا بدال من معلمي املدرسة الذين يحصلون على إجازات تزيد على ثالثين يوما ،مع إجراء
املقابالت الفنية وإنهاء اإلجراءات اإلدارية وتوفر تكلفة هذا التعاقد من البند املخصص لذلك باملنطقة التعليمية.
ً
• منح اإلجازة الطارئة ملوظفي املدرسة وفقا ألحكام قانون الخدمة املدنية والئحته التنفيذية.
• إصدار استمارات التحويل للمراكز الصحية للعاملين باملدرسة وفق األسس املعمول بها في هذا الشأن.
• تعيين أحد الحاصلين على الشهادة العامة للتعليم العام  -ما أمكن -للعمل بالجمعية التعاونية املدرسية نظير أجر شهري مقطوع وتحديد املبلغ
اليومي الذي ٌيمنح له وفق األسس املعمول بها في هذا الشأن.
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• إجراء املناقلة بين بنود موازنة املدرسة من أرباح الجمعية التعاونية املدرسية ،واستحداث بنود صرف جديدة عند الضرورة حسب ظروف املدرسة
ً
ووفقا لبنود الصرف املحددة باملدارس املطبقة للنظام.
• توقيع الشيكات الخاصة بالجمعية التعاونية املدرسية باالشتراك مع أمين صندوق الجمعية.
•
•

مخاطبة البنوك الستخراج دفاتر الشيكات ،وتسهيل التعامل مع الجمعية.
إعادة قيمة األسهم للطلبة املساهمين بالجمعية التعاونية املدرسية وتخصيص الحصة املقررة لهم من أرباحها ،وكذا الحصة املقررة للمديرية أو
اإلدارة التعليمية للصرف منها على احتياجات املدرسة.
املشاركة في وضع وتعديل بنود العقود التي ُتبرم مع الشركات التي تتعامل مع الجمعية التعاونية املدرسية ،مع متابعة التزام هذه الشركات في تنفيذ
العقود وإخطار الشركات باملالحظات في هذا الشأن.
ً
ً
السماح للجمعية التعاونية املدرسية ببيع أدوات مدرسية ،أو إضافة أي صنف غذائي تراه مناسبا على أن يكون مطابقا للمواصفات الواردة بدليل
االشتراطات الصحية.

•

الترخيص للجمعية التعاونية املدرسية بممارسة عملها طوال اليوم الدراس ي مع الحفاظ على االنضباط في املدرسة بتفعيل املناوبة اليومية للمعلمين.
ً
اإلسناد املُباشر للشركات فيما يتعلق بنشاط الجمعية التعاونية املدرسية بالتنسيق مع دائرة الشئون اإلدارة واملالية باملنطقة وطبقا للنظام املعمول
به.
ُمتابعة انضباط شركات النظافة باملدارس في تنفيذ التزاماتها ،وتوجيه املالحظات الالزمة إليها وفق األسس املعمول بها في هذا الشأن.
ُ
ٌمتابعة تنفيذ عقود الصيانة مع الشركات املتعاقدة ،وتوجيه املالحظات إليها ،مع مراعاة عدم تحميل الوزارات التزامات مالية إضافية.
ً
ُ
تكليف املتخصصين بعمليات الصيانة البسيطة للمرافق املدرسية مثل الطالء واألعمال الصحية ،وكذلك القيام بإصالح األجهزة الكهربائية ،خصما
من موازنة املدرسة.

•
•

•
•
•
•

• التنسيق مع شركات الحاسوب ودائرة تنقية املعلومات في املنطقة مباشرة إلجراء عمليات الصيانة واإلصالح ألجهزة الحاسوب.
ً
َّ
• تجديد عقود وسائل نقل الطالب للمدرسة وفقا للنظام املعمول به على أال يترتب على ذلك أية التزامات إضافية.
• اعتماد كشوف وبطاقات وسائل نقل الطالب للمدرسة.
• ُمخاطبة شركة االتصاالت لتسهيل تركيب خط هاتف إضافي للمدرسة عند الضرورة بتكلفة من أرباح الجمعية التعاونية املدرسية.
ً
ثانيا :شؤون التقويم التربوي(االمتحانات وشؤون الطلبة):
• تحويل الطالب إلى املراكز الصحية لتوقيع الكشف الطبي عليهم والحصول على تقارير عن الحالة الصحية.
• نقل الطالب بين املدرسة واملدارس الحكومية األخرى داخل املنطقة التعليمية وخارجها،بعد التنسيق مع ،وإخطار املنطقتين بذلك حال النقل
الخارجي.
ً
• إجراء الالزم لتصحيح األخطاء املادية التي قد تقع في أسماء الطلبة بناء على طلب أولياء األمور ووفقا للنظام املعمول به ،مع إبالغ املنطقة بذلك.
• إصدار شهادة ملن يهمه األمر خاصة بتسجيل طالب للدراسة بتعليم الكبار.
• إعداد البرامج والخطط الالزمة لالرتقاء بمستوى التحصيل الدراس ي باملدرسة وتقييمه وتطويره.
ً
ثالثا :شؤون البرامج التعليمية:
• توجيه الدعوة إلى الشخصيات العامة لرعاية االحتفاالت والفعاليات التي تقيمها املدرسة ومراعاة ما ورد في التعاميم الصادرة في هذا الشأن.
ُ
• تشكيل لجنة من املختصين باملدرسة إلجازة النصوص املسرحية والشعرية وفق الضوابط التي تضعها دائرة األنشطة والتوعية الطالبية بالوزارة
• تنفيذ برنامج الرحالت املدرسية بالتنسيق مع الجهة التي تستهدفها الرحلة ومراعاة الضوابط الصادرة في هذا الشأن.
• إقامة األيام املفتوحة واالحتفاالت واملناشط واملعارض بمراعاة التعاميم الصادرة في هذا الشأن.
ٌ
• ُمخاطبة محالت بيع النظارات لصرف النظارة الطبية وفق النظام املتبع.
ً
رابعا :شؤون تنمية املوارد البشرية:
ً
• إقامة املشاغل والدورات التدريبية للعاملين باملدرسة ،وفقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
ُ
• رفع التوصيات للمنطقة بشأن نقل املعلمين واإلداريين من املدرسة وإليها.
ُ
• أخذ رأي املعلمين األوائل عند إعداد تقارير كفاية األداء.
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ُ
ُ
• إجراء مقابالت املعلمين املرشحين للعمل في املدرسة بالحصة أو باألجر املقطوع ،وذلك باالشتراك مع املختصين باملدرسة.
• دعوة ذوي الخبرة واالختصاص لعقد الدورات التدريبية الالزمة ُ
للمعلمين باملدرسة بالتنسيق مع قسم التدريب واإلنماء املنهي ومركز التدريب باملنطقة.
ُ
• تعريف مؤسسات املجتمع باملدرسة.
 .5تقويم نظام اإلدارة املدرسية الذاتية:
ُ
اهتمت كثير من الدراسات بإبراز أهم الجوانب اإليجابية التي حققها نظام اإلدارة املدرسية الذاتية بسلطنة عمان ،وكذا التحديات والصعوبات
التي واجهته وذلك كما يأتي:
ً
أوال :الجوانب اإليجابية لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية:
أشارت نتائج دراسات كل من الهادية ( ، )36 ،2006والغافري ( ، )65-57 ،2008والساعدي ( )97-92 ،2013العزواني (  )111-103 ،2017وجود
مجموعة من الجوانب اإليجابية التي حققها نظام اإلدارة املدرسية الذاتية بسلطنة ُعمان تتمثل في اآلتي:
• زيادة إملام ٌمديري املدارس بالقوانين اإلدارية واملالية ،وتغطية العجز في الهيئات التدريسية بإيجاد البديل في وقت قصير ،والتواصل الفعال مع
ُ
املؤسات واملنظمات والهيئات والوكاالت املجتمعية ،واالستقرار في املدارس من حيث السرعة في إنجاز متطلبات املدرسة ،واالرتقاء ببرامج اإلنماء
املنهي باملدارس ،وزيادة دخل املدرسة من خالل زيادة مبيعات الجمعيات التعاونية املدرسية.
• االعتماد على مدخل التخطيط االستراتيجي ،ووجود أهداف واضحة للخطط املدرسية ،وتفويض الصالحيات للعاملين ،واالعتماد على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتوفير البيانات واملعلومات ،ونشر ثقافة التغيير الفعال في املجتمعات املدرسية ،واالعتماد على أسلوب فرق العمل في
مختلف جوانب العملية التعليمية ،وتشجيع املعلمين على اإلبداع واالبتكار في العمل من خالل تبني استراتيجيات وأساليب تدريسية حديثة.
ُ
ُ
• تنمية العالقات اإلنسانية بين كافة املشاركين في العملية التعليمية ،واالعتماد على البحث العلمي في مواجهة املشكالت املدرسية ،واالعتماد على ُنظم
ُ
واضحة ُ
للمسائلة واملحاسبة من خالل معايير ُمحددة ،ووجود برامج ُمتميزة لإلنماء املنهي لكافة العاملين باملدارس وفق احتياجاتهم املهنية ،ووجود
دعم مجتمعي لبرامج ومشروعات املدارس وال سيما في الجوانب املادية ،وتمكين املدارس من تنفيذ برامجها ومشروعاتها التعليمية .
• اإلدارة املالية املُتميزة للمدارس ،واالستفادة من أرباح الجمعية التعاونية في تمويلها ،وتوفير ما تحتاجه من أجهزة وأدوات ٌ
ومعدات ،وزيادة األنشطة
ُ
املدرسية الداخلية والخارجية ،وسرعة حل املشكالت وتصحيح األخطاء ،وسهولة تحويل ونقل الطالب ،واالهتمام باالحتفاالت والفعاليات املدرسية
ُ
الخاصة باملُناسبات واألعياد الوطنية والدينية ،وكذا تكريم الفائقين من الطلبة واملُتميزين من هيئة العاملين باملدارسُ ،
ومشاركة املهتمين بالعملية
ُ
ُ ُ
التعليمية في ُ
العليا املتمثلة في وزارة التربية والتعليم واملديريات التعليمية
صنع القرارات املدرسية ،وسهولة التواصل بين املدارس واملستويات اإلدارية
التابعة لها.
ً
ثانيا :التحديات والصعوبات التي واجهت نظام اإلدارة املدرسية الذاتية:
حدد كل من الغافري ( ،)65-57 ،2008والهادية ( ، )2009والعزواني (  )111-103 ،2017عدد من التحديات والصعوبات التي واجهت نظام اإلدارة
املدرسية الذاتية في سلطنة ُعمان تتمثل في اآلتي:
• قلة الصالحيات والسلطات التي تم منحها إلدارات املدارس واقتصارها على مجالين هما الجمعية التعاونية املدرسية والحافالت املدرسية.
• قلة وجود الدعم املالي الكافي والالزم للمدارس للقيام بأنشطتها وبرامجها وفعالياتها املتنوعة.
• سيطرة النمط املركزي في اإلدارة حيث تأخذ الشكل الهرمي من حيث السلطات واملسئوليات وقنوات االتصال بينها وبين املستويات اإلدارية على
ُ
مستوى املديريات والوزارة.
ُ
• قلة وعي املجتمع املحلي املحيط باملدرسة لنظام اإلدارة الذاتية للمدرسة.

أوجه اإلفادة من خبرة السلفادورفي تطويراإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان:

في ضوء ما تم تناوله عن خبرة السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسة ،واستكشاف واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان ،يمكن تحديد
أوجه اإلفادة من خبرة السلفادور في الجوانب اآلتية:
• تطبيق وزارة التربية والتعليم للنظام الالمركزي ،وتسهيل إجراءته في جميع املناطق واألقاليم ،وإيمانها العميق بمدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة
وجدواه في تحسين وتطوير أداء العملية التعليمية.
• القضاء على البيروقراطية في وزارة التربية والتعليم في تأمين املوارد املالية ،وتقديم الدعم الفني ،واملراقبة واملتابعة ،ونقل مسئولية بناء املدارس
وصيانتها وإدارتها إلى املجتمعات املحلية.
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• تدعيم وزارة التربية والتعليم لبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة من خالل إنش اء وحدة لتنسيق للبرنامج ،ومكاتب في جميع األقاليم ،وتعيين مشرفين
محليين يتابعون البرنامج ويقدمون الدعم من خالل االستشارات واإلرشاد والتوجيه.
• وجود دعم مالي وفني للبرنامج من هيئات ومؤسسات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية مما أتاح االستفادة من خبرات متعددة ومتنوعة وتوظيفها في
تطوير البرنامج.
ً
ً
• وجود دعاية على املستوى القومي للبرنامج لتوعية املجتمع به مستخدما وسائل اإلعالم املختلفة وقتها مثل الراديو والتليفزيون ،فضال عن الندوات
واملؤتمرات التي عقدتها وزارة التربية والتعليم وشارك فيها مديرو املدارس واملعلمون.
• وجود أهداف محددة للبرنامج تمثلت في زيادة معدالت التحاق التالميذ في مدارس التعليم قبل املدرسية واالبتدائي ،وخفض معدالت الرسوب
والتسرب ،وتفعيل الشراكة مع أولياء األمور ومؤسسات املجتمع املحلي.
• انطالق أهداف البرنامج من خطة استراتيجية للتعليم تهدف إلى تحقيق التميز من خالل تدريب املعلمين أثناء الخدمة ،و تحديث املناهج الدراسية
ومراجعة الكتب املدرسية ،ووضع معايير ومؤشرات يتم من خاللها قياس إنجاز وتقدم الطلبة.
• تشكيل الجمعيات املجتمعية للتعليم (مجالس اآلباء) في جميع املدارس من أعضاء جميعهم من أولياء األمور واملجتمع املحلي ،وتولي املجلس مسئولية
إدارة املدرسة واتخاذ القرارات املهمة ،وإدارة األموال املحولة من وزارة التربية والتعليم ،ودفع رواتب هيئة العاملين ،وتعيين وتوظيف هيئة العاملين
وتجديد تعاقدهم أو إنهاء عملهم ،واإلشراف على املعلمين وتقويم أدائهم ،وبناء املدارس وصيانتها باستمرار ،وشراء األدوات واألجهزة واملعدات الالزمة
للمدرسة ،وإدارة امليزانية املدرسية ،واختيار املناهج التربوية املناسبة التي حددتها وزارة التربية والتعليم واإلشراف على تنفيذها ،وتحسين الظروف
الصحية للطلبة ،واالهتمام بفصول التربية الخاصة.
• تدريب أعضاء الجمعي ات املجتمعية للتعليم(مجالس اآلباء) بصورة مستمرة على املهام واملسئوليات واألدوار التي ينبغي القيام بها حتى يتمكنوا من
إدارة املدارس بكفاءة وفعالية.
ُ
• االهتمام بتحسين الظروف التدريسية للمعلمين والتالميذ من خالل توافر املباني واألجهزة واملعدات واألدوات الالزمة للتعليم الفعال ،مما شجع
املعلمين على استخدام استراتيجيات وأساليب تدريسية حديثة أدت إلى زيادة معدالت إنجاز التالميذ في الرياضيات والعلوم واللغة القومية.
• االستقرار في دفع أجور املعلمين ،ومنح الحوافز واملكافآت ٌ
للمتميزين منهم وتكريمهم في احتفاالت ٌبمشاركة املجتمع املحلي.
• زيادة مشاركة األسرة في العملية التعليمية وفي عقد اللقاءات الدورية مع املعلمين لبحث أساليب تحسين عمليات تعليم وتعلم أبنائهم.
•
•
•
•

السرعة في توفير خدمات التعليم ،وايجاد وتأمين أراض ي إلنشاء مدارس جديدة ،وتعيين وتوظيف املعلمين.
وجود قيادات متوسطة على مستوى البلديات واملحليات أدت إلى استمرارية البرنامج وتعميق القدرات املؤسسية وتيسير التطبيق وتوفير املوارد
الالزمة لنجاحه.
ُ
ُ
االهتمام بالتقويم املستمر للبرنامج على املستوى القومي من خالل االعتماد على مصادر متنوعة للبيانات واملعلوماتُ ،
ومشاركة كافة املهتمين
واملٌشاركين في العملية التعليمية من إدارة مدرسية ُ
ومعلمين وتالميذ وأولياء أمور وأعضاء املجتمع املحلي.
ُ
التغلب على أمية أولياء األمور من خالل تعاون وزارة التربية والتعليم مع الجهات املانحة حتى يتمكنوا من املشاركة بفعالية في األنشطة املدرسية،
ومساعدات أبنائهم في أداء الواجبات املنزلية.

توصيات الدراسة:
في ضوء ما تم تناوله عن اإلدارة الذاتية للمدرسة في دول أمريكا الوسطى بشكل عام وخبرة السلفادور ،واستكشاف واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة
في سلطنة ُعمان ،وتحديد أوجه اإلفادة من خبرة السلفادور بسلطنة ُعمان توص ي الدراسة باآلتي:
• قيام وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد املدارس التي تطبق نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في جميع أنحاء السلطنة وال سيما املناطق البعيدة ،أو
تعميمها في جميع أنحاء السلطنة.
• زيادة صالحيات وسلطات ُمدري املدارس وال سيما في مجاالت تعيين ما تحتاجه من موارد بشرية من معلمين وأخصائيين وغيرهم من وظائف تعليمية
بنظام التعاقد ،وتنمية املوارد املادية املدرسية من خالل التعاون مع املجتمع املحلي.
• تفعيل أدوار ومسئوليات مجالس أولياء أمور الطلبة وال سيما اإلشراف واملتابعة وتقويم اآلداء ،وزيادة عدد أعضاء أولياء األمور واملجتمع املحلي في
هذه املجالس بحيث ُتصبح أكثرية ولها سلطات وصالحيات التخاذ القرارات.
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ُ
ُ
االهتمام بتدريب أعضاء مجالس أولياء أمور الطلبة على أداء مسئولياتهم وأدوارهم املختلفة من خالل برامج تدريبية على مستوى املدارس واملديريات
والوزارة.
االهتمام بالدعاية واإلعالن عن نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في وسائل اإلعالم املختلفة وشبكات االنترنت التواصل االجتماعي على املستوى القومي
لزيادة وعي املجتمع بهذا النظام ومن ثم يسهل تقديم الدعم له.
التواصل مع الهيئات واملؤسسات الدولية مثل :اليونسكو والبنك الدولي واالتحاد األوروبي واألليسكو واالستفادة من خبراتها في هذا املجال وال سيما
أن هذه الهيئات ساهمت في تطبيق برامج ومشروعات اإلدارة الذاتية للمدارس في كثير من دول العالم.
اهتمام الخطة االستراتيجية بوازارة التربية والتعليم بنظام اإلدارة املدرسية الذاتية ،وتضمينها برامج ومشروعات ُتدعمها وتطورها.
ٌ
التقويم املستمر لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية على مستوى املديريات ووازارة التربية والتعليم للتعرف على جوانب القوة وتدعيمها والجوانب التي
تحتاج لتحسين وتطوير.
ُ
ٌ
إنشاء وحدة إدارية مختصة بنظام اإلدارة املدرسية الذاتية على مستوى املديريات ووازارة التربية والتعليم ،تكون مهمتها املتابعة واإلشراف على تطبيق
ُ
اإلدارة املدرسية الذاتية  ،وتقديم كافة أشكال الدعم للمدارس ،وحل املشكالت التي تواجهها.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
ُ
 .1إبراهيم ،إيمان عبد الفتاح محمد )2013( ،اإلدارة الذاتية للمدرسة في الواليات املتحدة األمريكية وإمكانية اإلفادة منها في مصر ،دراسات عربية
في التربية وعلم النفس -السعودية .208 -163 :)40(4 ،
 .2الجابري  ،علي بن محمد )2006(،مشروع اإلدارة املدرسية الذاتية من أجل أداء أفضل ،رسالة التربية  -سلطنة عمان.32 - 28 ،)11(،
 .3الرحبي ،عزيز بن خليفة بن محمد )2006( ،اإلدارة املدرسية الذاتية طموح تحقق ،رسالة التربية  -سلطنة عمان.25 - 16 ،)11( ،
 .4الساعدي ،علي هالل مبارك )2013( ،مدى ممارسة مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية في املدارس املدارة ذاتيا في سلطنة عمان ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم واالداب ،جامعة نزوى -سلطنة ُعمان.
ً
ُ
 .5العزواني ،هالل بن يحيى بن محمد )2013( ،درجة فاعية اإلدارة املدرسية الذاتية في تحقيق معايير الجودة الشاملة للمدارس املدارة ذاتيا
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املوجهون اإلداريون واملعلمون ومديرو تلك املدارس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اليرموك -األردن.
 .7الكسباني ،محمد السيد علي )2012( ،البحث التربوي بين النظرية والتطبيق  ،القاهرة :دار الفكر العربي.
 .8الهادية ،أمينة بنت سيف بن علي )2006( ،نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في سلطنة عمان ،رسالة التربية  -سلطنة عمان .37 - 34 ،,)11( ،
ُ
 .9الهادية ،أمينة سيف علي )2009( ،دراسة تقويمية لإلدارة الذاتية في املدارس املطبقة لها بسلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس -سلطنة ُعمان.
 .10وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان)2009 ( ،قرار وزاري رقم( ) 21لعام  2009بشأن نظام اإلدارة املدرسية الذاتية ،مسقط.
 .11وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان .)2006( ،قرار وزاري رقم( ) 2لعام  2006بشأن نظام اإلدارة املدرسية الذاتية ،مسقط.
 .12وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان2006( ،ب) قرار وزاري رقم( ) 179لعام  2006بشأن نظام اإلدارة املدرسية الذاتية ،مسقط.
ُ ً
ُ
 .13وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان )2012( ،التعليم في سلطنة ٌعمان :املض ي قدما نحو تحقيق الجودة ،مسقط
 .14وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان )2018( ،بوابة سلطنة ٌعمان التعليمية،
http://www.moe.gov.om/portal/sitebuilder/sites/eps/Arabic/ips/Right_Menu/8/3/2018/
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Abstract: The study aimed to identify the School Self-management systems in Central American countries in general
and El Salvador in particular and the possibility of benefiting from them in the Sultanate of Oman. The study used
the descriptive method. The analysis of documents was used in collecting data and information. The study found
that school self-management in El Salvador focused on the autonomy of schools, extensive participation by parents
and the community through parents’ councils, attention to the continuous professional development of teachers,
increased Salaries and incentives, and attention to buildings and school facilities. The results also reached lack of
schools participating in the school self-management project in the Sultanate of Oman, Self-management focus on
granting school powers and authorities of financial management in the School cooperative association, and the low
involvement of parents and the community in self-management of the school.
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امللخص:

ّ
التعرف إلى فاعلية استخدام استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية
هدفت الدراسة الحالية
ّ
ً
اإلسالمية في لواء ناعور .وتكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة القصدية من مدارس القادة الدولية من( )42طالبا من الصف السادس
األساس ي ،ووزعت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين :تجريبية ّ
تكونت من(ً )21
طالبا تم تدريسهم باستخدام استراتيجية العروض العملية،
وضابطة ّ
تكونت من(ً 21
)طالبا تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية ،تم تطبيق اختبار التحصيل بعد التأكد من صدقه وثباته .وأظهرت نتائج الدراسة:وجود
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء مجموعتي الدراسة على التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام
استراتيجية العروض العملية .وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي التربية اإلسالمية على استخدام استراتيجية العروض العملية.
الكلمات املفتاحية :استراتيجية العروض العملية؛ التحصيل؛ التربية اإلسالمية.

تمهيد:

ساد في القرن املاض ي طرائق اعتيادية في التعليم ،تقوم على التلقين من ق َبل املعلم ،والحفظ من ق َبل الطلبة ،مما أدى إلى تهميش دورهم في
االكتشاف واإلبداع والتفكير وإظهار روح الشخصية التي يتمتعون بها ،فاقتصر دورهم في حفظ املعلومات والحكم على مدى تفوقهم بمدى قدرتهم على
استرجاع املعلومات مما أرهق الطلبة؛ لعدم مراعاة هذه الطرائق مبدأ الفروق الفردية وتحقيق حاجاتهم املختلفة التي تتفاوت بينهم واخفاقها في التركيز
على الجوانب التطبيقية لتخصيصها الوقت األكبر للدراسة النظرية (مرعي والحيلة ،)2002،إضافة إلى أن املدرسة ساعدت في ترسيخ االهتمام باملهارات
ُ
املعرفية ،عن طريق تكرار الخطط الدراسية والبرامج التعليمية امل َقدمة ،واستخدام االختبارات الشفوية والكتابية لقياس التحصيل (الجراجرة.)2008،
هنا تبرز أهمية استخدام استراتيجية تدريسية تناسب قدرات الطلبة ،وتجعلهم أقدر على فهم املادة التعليمية بطريقة واقعية ،وتساعدهم على
تطبيقها .وهذا ما ينطبق على مادة التربية اإلسالمية في ماتحتاج إليه من تطبيق عملي .وتشير بدرخان ( )2006إلى أن الطلبة يحتاجون إلى جانبين من
املعرفة؛ األول يتمثل باملعرفة اإلدراكية الحسية ،والثاني يتمثل باملعرفة املفاهيمية ،حتى يتمكنوا من تطبيق ما يتعلمونه من مادة التربية اإلسالمية في
حياتهم العملية بالشكل الصحيح.
ولتحقيق اإلستفادة املرجوة من دراسة مادة التربية اإلسالمية بما يتناسب مع واقع الحياة الطلبة بالحياة العملية ،كان ينبغي استخدام طريقة
تناسب التطور املعرفي والتكنولوجي ،وتراعي الفروق الفردية والخصائص النمائية للطلبة ،فتربطهم بحياتهم الواقعية ،وتنمي تفكيرهم وترتقي بمستواهم
وتلبي رغباتهم.
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مما دفع الباحثة للسعي إلى فكرة الدراسة الحالية مستخدمة استراتيجية العروض العملية للخروج عن املألوف من استخدام الطرائق االعتيادية
في التدريس ،وخصو ً
صا في مادة التربية اإلسالميةُ ،لتناسب تفكير الطلبة وبيئتهم وحاجاتهم وميولهم وتزيد من فرص تعلمهم.

ً
أوال :اإلطارالعام للدراسة:
مشكلة الدراسة:
َ
ً
نظرا لعمل الباحثة معلمة ،ومن خالل خبرتها في تدريس مادة التربية اإلسالمية ،لوحظ وجود ضعف في مستوى إدراك الطلبة لهذه املادة ،وقد يكون
السبب في ذلك استخدام املعلمين استراتيجيات تدريسية اعتيادية ،تقوم على التلقين وحفظ املعلومات وال تستثير دافعية الطلبة كونها ال تالئم طبيعتهم
وال طبيعة املادة التعليمية املقدمة لهم ،وال تراعي الفروق الفردية بينهم وال تربطهم بواقع حياتهم العملية ،فكان ينبغي استخدام استراتيجية تساعدهم
على استيعاب املادة التعليمية وتجعلها أكثر مالئمة لتفكيرهم وقدراتهم العقلية.
ُ
إن استراتيجية العروض العملية جاءت مالئمة لحاجات الطلبة في إدراكهم للمعلومات املعطاة؛ وذلك لتنوع وسائل عرضها فإما أن تكون حية
ُ
مباشرة فيسهل تطبيقها وتأملها بشكل واقعي ،وإما غير مباشرة تعرض عن طريق الرسومات أو الفيديو(الهويدي ،)2005،ويأتي استخدام استراتيجية
ُ
ً
خصوصا في الجوانب التطبيقية ،والتي قد تساعد الطلبة في استرجاع وحفظ املعلومات
العروض العملية مالئمة املوضوعات مادة التربية اإلسالمية
بشكل أفضل.
وأشارت بعض الدراسات إلى ضرورة إجراء بحوث حول استراتيجية العروض العملية كدراسة عبابنة ( )2006واللتي أوصت باستخدام استراتيجية
َ ْ
العروض العملية في تدريس مواد تعليمية أخرى كالتربية اإلسالمية؛ ولذلك تناولت الدراسة الحالية ت َعرف فاعلية استخدام استراتيجية العروض العملية
في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية.
فرضية الدراسة:
لإلجابة عن سؤال الدراسة ،تم اختبار الفرضية الصفرية اآلتية:
ُ
• توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطي التحصيل ملجموعتي طلبة الصف السادس االساس ي تعزى الستراتيجية
العروض العملية في التدريس.
هدف الدراسة وسؤالها:
َ
َ
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف فاعلية استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية.
ولتحقيق هذا الهدف تم اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما فاعلية استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية ؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:
• يؤمل أن تفيد الدراسة الحالية في تحسين مهارات الطلبة من خالل املشاهدة والعروض العملية التي تساعد في نقل املعرفة املفاهيمية إلى معرفة
تطبيقية.
ُ
• قد تسهم الدراسة الحالية في توجيه انتباه املشرفين التربويين إلى بعض املهارات التي من الضروري توفرها في معلم التربية اإلسالمية.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السادس األساس ي والبالغ عددهم  42طالب في مديرية التربية والتعليم لواء ناعور .وتم اختيار املدرسة
عشوائيا بحيث كانت الشعبة األولى التي بلغ عددها (ً )21
ً
طالبا مجموعة تجريبية تم تدريسها باستخدام
بالطريقة القصدية؛ وتم توزيع مجموعتي الدراسة
ً
استراتيجية العروض العملية ،والشعبة الثانية بلغ عددها ( )21طالبا كمجموعة ضابطة والتي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية.
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية املنهج شبه التجريبي ملالءمته أغراض الدراسة.
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أداة الدراسة:
تم إعداد اختبار تحصيلي مكون من ( )18فقرة من نوع االختيار من متعدد للصف السادس األساس ي ،اشتملت فقرات االختبار على املستويات
الثالث األولى من مستوى بلوم ( تذكر ،فهم ،تطبيق) من خالل اتباع الخطوات اآلتية:
• تحديد األهداف السلوكية لكل درس.
• بناء جدول املواصفات في ضوء مفردات الدرس.
• اختيار فقرات االختبار في ضوء النتاجات التعليمية.
• تحديد تعليمات االختبار ،والعالمة القصوى لالختبار ( )18حيث وضعت عالمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار.
صدق أداة الدراسة:
ََ
َ
تم عرض االختبار بصورته األولية الذي تكون من ( )30فقرة مصحوبة بجدول املواصفات والنتاجات التعليمية على مجموعة من املحكمين
وعددهم ( )11في مجال املناهج وطرائق التدريس ،إلبداء رأيهم في مدى إعداد فقرات االختبار من حيث :سالمة الفقرات من الناحية العلمية واللغوية،
ومدى ارتباط كل فقرة بمستوى النتاج العلمي املقصود به ،وفي ضوء مالحظات املحكمين تم التعديل على بعض فقرات االختبار من حيث إعادة
الصياغة ،وتم حذف بعض الفقراتُ ،
واعتمد االختبار بصورته النهائية.
حدود الدراسة:
َت َمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:
 .1الحد البشري :طلبة الصف السادس األساس ي.
 .2الحد املكاني :املدارس الخاصة في العاصمة عمان لواء ناعور.
 .3الحد الزمني :الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2018/2017م.
 .4الحد املوضوعي :تم تناول مجموعة دروس تم اختيارها من مادة التربية اإلسالمية.
مصطلحات الدراسة:
ً
ً
اشتملت الدراسة الحالية على عدد من املصطلحات التي تم تعريفها مفاهيميا وإجرائيا على النحو اآلتي:
• العروض العملية  :هو" نشاط يعرضه أو يقدمه املعلم أو املتعلم للصف ،باستخدام وسائل تعلمية متنوعة مثل :تقديم عناصر حية واقعية ملموسة،
أو لوحات ذات مدلول تربوي تعليمي تتمثل فيها هذه العناصر ،أو صور ُتمثل عناصر املوضوع املطلوب ،أو مستندات تتحدث عنها" (مارون،2008 ،
.)181
وتعرف إجر ً
ائيا بأنها :كل عرض يقوم به املعلم أو الطالب املتضمن ملحتويات الدرس التعليمي ويشمل (تجارب ،تمثيل ,صور أو حضور شخصيات) والتي
تتيح للطلبة املشاهدة او مباشرة العمل وذلك من خالل الخطة التدريسية التي أعدتها الباحثة وفق هذه االستراتيجية.
• التحصيل :هو" مجموع املعارف واملعلومات التي يكتسبها املتعلم نتيجة تعلمه ويقاس بالعالمة التي حصل عليها املتعلم في االختبار" (عبابنة.)2006،
ُوي َع َّرف إجر ً
ائيا بأنه :الدرجة التي حصل عليها الطلبة في اختبار التحصيل الذي تم إعداده.
• مادة التربية اإلسالمية :هو الكتاب املقرر والذي يحتوي على مجموعة من املوضوعات التي تتعلق باملبادئ والقيم األخالقية والتعاليم اإلسالمية املنبثقة
من الدين الحنيف (وزارة التربية والتعليم.)1994 ،
• الصف السادس األساس ي :هي السنة السادسة في السلم التعليمي املقرر في التعليم األردني وتتراوح أعمارهم ما بين ( )13-11سنة (وزارة التربية والتعليم،
.)1994
محددات الدراسة:
يتحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية من خالل:
• دالالت صدق وثبات أداة الدراسة التي تم االقتصار فيها على املستويات الدنيا عند بلوم.
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ً
ثانيا :اإلطارالنظري والدراسات السابقة
اإلطاراملفاهيمي للبحث التربوي:
العروض العملية هي"عرض ألداء املعلم عن املوضوع الذي يقوم بتوضيحه ويترك املعلم الفرصة للطلبة ألداء املوقف التعليمي ويتم تكرار األداء
ُ
حسب حاجة الطلبة إلى ذلك" (شاهين .)2010 ،فهي من االستراتيجيات املستخدمة من الزمن القديم حتى الوقت الحاضر وبمختلف أساليبها؛ ملا لها من
تأثير وفهم للمعلومات بيسر وربطها بالواقع الذي يعيشه الطلبة،والذي يؤدي إلى تغيير سلوك الفرد بشكل إيجابي ُويعد ذلك أحد أهداف التربية
(الفتالوي ،)2010،وقد جاءت استراتيجية العروض العملية متوافقة مع أهداف التربية ،وكما استخدم القران الكريم أساليب مختلفة في تربية األفراد،
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ٗ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ ُ ََٰ َ ۡ َ َ َ ِۚ َ َ َ َ
َ َُ َ ۡ
ال ََٰي َو ۡيل َت َٰٰٓى أ َع َج ۡز ُت أ ۡن أكون مث َل
ومن هذه األساليب العروض العملية كما فيقوله تعالى ":فبعث ٱّلل غرابا يبحث في ٱألرض ليريهۥكيف يوري سوءة أخيه ق
ََٰ َ ۡ ُ َ َ ُ ََٰ َ َ ۡ َ َ َ ۖ َ َ ۡ َ َ َ ََّٰ
ٱلندم َين " املائدة ( ،)31فهنا أراد هللا أن يعلم البشرية طريقة الدفن باستخدام أسلوب العرض.
هذاٱلغراب فأوري سوءة أخي فأصبح من
وفي السنة النبوية الشريفة ما يدل على استخدام هذه االستراتيجية أعمال النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وأقواله ،منها قوله صلى هللا عليه
وسلم " :خذوا عني مناسككم " رواه مسلم (السعدي  ،)179 ،1423 ،لتعليم الناس كيف يؤدون شعائر الحج وهي عن طريق رؤيتهم لعمل النبي صلى هللا
ُ
عليه وسلم ،وقوله صلى هللا عليه وسلم ":صلوا كما رأيتموني أصلي" متفق عليه (السعدي )58 ،1423 ،فهذه األدلة من الشريعة اإلسالمية والتي تؤكد
على أهمية التنوع في عرض املعلومات على األفراد فالقرآن الكريم والسنة النبوية هي املرجع الرئيس ي للمسلمين في توضيح أمور حياتهم الدينية .ومن
املعروف أن األفراد يختلفون في طريقة فهم واستيعاب املعلومة فراعى الدين الحنيف هذه الفروق؛ فلذلك تم عرض املعلومة بطرق مختلفة منها التمثيل
ُ
أو التطبيق العملي أو غيرها من األمور التي تعين على فهمها وتطبيقها بالطريقة الصحيحة .فنستعين بهذه األدلة على أهمية طريقة عرض املعلومات على
الطلبة بما يتناسب مع ادراكهم العقلي .فهم لبنة أساس املجتمع.
اهتمت ميادين علم النفس باستراتيجية العروض العملية فلم يعد يقتصر دور املعلم في توصيل الحقائق واملعلومات بل تعدى دوره ليشمل املهام
واألدوار حتى تواكب التطورات الجديدة (الفتالوي .)2010،ويشير عبيدات وأبو السميد( )2007أن األهداف هي نتاجات تعلم وسلوكات يمارسها الطلبة
وتبقى مختزنة في ذاكرته مدة أطول وذلك لكونها لم تعد معلومات نظرية ولم تعد مجردة بل تعدتها إلى أن أصبحت ُممارسة بشكل عملي ومن أفكاره
املألوفة لديه ،فكان ينبغي على املعلم االهتمام بإشراك الطلبة في العملية التعليمية وهذا يكون عن طريق بيان العرض العملي للمعلومات.
َعرف الحيلة ( )379 :1999استراتيجية العروض العملية بأنها "أسلوب تعليمي تعلمي يقوم به املعلم لتقديم (عرض) حقيقة علمية ،أو مفهوم
علمي معين" ،وعرفها الهويدي ( )2005:148بأنها" الفعل أو العملية أو وسائل لتوضيح ش يء أو إثبات ش يء بواسطة التجريب " ،أما مارون ()2008:181
فقد عرفها بأنها" نشاط ي عرضه أو يقدمه املعلم أو املتعلم للصف ،بطريق استخدام وسائل تعلمية متنوعة مثل :تقديم عناصر حية واقعية ملموسة،
أو لوحات ذات مدلول تربوي تعليمي تتمثل فيها هذه العناصر ،أو صور ُتمثل عناصر املوضوع املطلوب ،أو مستندات تتحدث عنها" ،وقد عرفها أبو سريع
( )2008:178بأ نها" :إعادة سلسلة من األحداث املرتبة أو املخططة لتصوير ظاهرة معينة".
وهذه االستراتيجية تعتمد على مجموعة حواس تبدأ بالسمع (الصوتيات) ،ثم البصر(الفيديو ،الصور ،الرسومات ،العينات وغيرها) ثم اللمس
ُ
(النماذج ،التمثيل وغيرها) فكلما كان العرض يتجه نحو امللموس أي الذي يقوم الطلبة بتطبيقه وعمله أدى ذلك إلى سرعة استيعاب املعلومة وتركزها
في ذهن الطلبة ألن املعلومة انتقلت من املجرد إلى املحسوس (قطامي.)2015،
َوتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أن استراتيجية العروض العملية تعني الطريقة التي يقوم بها املعلم أو الطلبة بعرض عملي توضيحي
عن طريق األداء أو استخدام الفيديو أو الصور؛ لتسهيل موضوع الدرس للطلبة من خالل كيفية إجرائه.
ينبغي على املعلم عند القيام بالعرض األخذ بخطوات حتى يكون متمكن من العمل الذي يقوم به ،وتكوين صورة صحيحة لدى الطلبة من حيث
املعلومات والتطبيق ويتضمن :العرض األولي،أثناء العرض ،نهاية العرض وهي كاآلتي:
ً
أوال :العرض األولي :فقد ذكرت بدرخان ( )2006أنها تشمل على:
 .1التخطيط :مثل أي درس جديد يتم فيه تحليل أهداف التدريس ،حتى يستخدم األسلوب املناسب وفق مجريات األهداف والعرض العملي الذي
سيتم استخدامه ،ويجب االنتباه إلى الوقت املحدد بحيث يتناسب العرض مع الوقت املتاح.
 .2تحضير مكان العرض :بتوافر األدوات التي يحتاج إليها املعلم لتقديم العرض وتجهيز املواد الضرورية خالل العرض مع إيجاد املكان املناسب
للعرض الذي يتيح الفرصة لجميع الطلبة من املشاهدة.
ً
ُ
 .3التجريب قبل تقديم العرض :حتى يتجنب املعلم األخطاء التي قد تحدث مسبقا.
 .4تحضير املتعلمين :عن طريق تزويد الطلبة قبل بدء العرض بمعلومات ضرورية حتى يتم التمهيد وفهم الطلبة للموضوع حتى يتمكنوا من الربط
ُ
بين املوضوع والعرض املقدم إليهم.
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ً
ثانيا :أثناء العرض :فعلى املعلم مراعاة الخطوات اآلتية كما ذكرها الحيلة (:)1999
 .1إعالم املتعلمين باألهداف املرغوب في تحقيقها من العرض على اختالف طرق عرضها.
 .2ضبط الزمن املتوقع تنفيذ العرض خالله ،حتى يؤدي إلى النتائج املتوقع حصولها.
 .3إشراف املعلم على أداء العرض مع توضيحه لبعض األمور التي تحتاج إلى توضيح.
 .4يدير املعلم العملية التعليمية خالل العرض بضبط وإدارة املناقشة بين الطلبة حتى يتم املعرفة
 .5الصحيحة لجميع الطلبة.
 .6تكليف الطلبة بكتابة املالحظات أثناء العرض التي تساعدهم في فهم العرض بشكل أفضل.
ً
ثالثا :نهاية العرض :فقد ذكر أبو شريخ ( )2008أنه ال بد من عمل مراجعة للطلبة من خالل أساليب التقويم املرتبطة بأهداف الدرس للتأكد من فهمهم
للموضوع ،والتأكد من إغالق أجهزة العرض ،وحتى يضمن املعلم نجاح هذه االستراتيجية ينبغي عليه األخذ بالعوامل التي تساعده على نجاحه فيها بين
أبو سريع ( )2008عوامل تساعد على نجاح عمله في هذه االستراتيجية ومنها:
ُ
 .1وضوح الغرض :أو الهدف من العرض العملي حتى يتمكن الطالب من التركيز حول ذلك الهدف ويبعد الطالب عن التشتت واالبتعاد عن األلفاظ
املعقدة واستخدام الكالم املبسط.
َ
 .2ت َحمس املعلم :حيث تتغير طريقة عرض املعلم بحسباملوضوع الذي يتناوله مثل تغيير في نبرات الصوت وأن يكون مسموع وواضح.
ً
 .3عدم ذكرالنتائج ُمسبقا :حتى يستمر تفاعل الطلبة وتيقظهم للوصول إلى االستنتاج املطلوب من خالل الدرس.
 .4دقة االستنتاج :بحيث يعود املعلم الطلبة على دقة االستنتاج من خالل املالحظة الدقيقة للعرض وحتى يتم ربطه باألهداف العامة من الدرس.
 .5املعلم قدوة :فيجب على املعلم التطبيق النموذجي في العرض حتى يتمكن الطلبة من تطبيقه بشكل صحيح ويتكون لديه تصور صحيح عن الهدف
املرجو تحقيقه من الدرس.
 .6التدرج في أثناء العرض مع إشراك الطلبة :فحتى يصل املعلم إلى النتائج املطلوبة ينبغي التدرج في العرض من العام إلى الخاص أو من البسيط
إلى املعقد وهكذا حتى ُيسهل للطالب من وضوح الفكرة لديه ويتمكن من استيعابها.
من خالل استعراض األدب النظري الذي تناول موضوع استراتيجية العروض العملية والذي أظهر تنوع أساليب العرض والذي بدوره ساعد
الطلبة على االنتباه والتحفيز وإثارة دافعيت هم مما يساعدهم على اكتساب املعلومات وفهمهم لها ،مع وجود نوع من املتعة لدى الطلبة نتيجة للتشويق في
العرض واختالف األساليب وهذا ما يحتاجه الطلبة من كسر للروتين واالبتعاد عن التلقين ،وتغييب دوره في افتراض املواقف وإبداء رأيه حتى لو كان ال
يحتمل الصواب.
وهذا ال يختص بمبحث دراس ي معين ينفرد في تطبيق هذه االستراتيجية فقد ظهر مما سبق من إمكانية تطبيقها في مبحث التربية اإلسالمية إذ أنها
ال تخلو في القدرة على عرضها بطرق مختلفة حسب محتوى املادة املوجودة مما تسمح للطلبة من تطبيقها وتمثيلها مما يساعدهم على استيعاب املعلومة
بشكل أسرع وتبقى مختزلة في ذهنه ملدى أطول ،ومما يجعله أكثر قدرة على ربطها بواقع حياته العملية واالستفادة منها .كما تمنح الطالب املشاركة في
عرض املعلومة؛ ففي هذه االستراتيجية يتم تحديد دور املعلم ودور الطالب فتزيد من فرص إسهام الطالب في عرض املواقف ،مع إمكانية تطوير عمليات
املتعلم الذهنية املتعلقة بالتحصيل ،بحيث تتغير نظرة الطلبة إلى املباحث الدراسية التي ُتقدم له بالطريقة التي كان ينظر لها من قبل.
إن استراتيجية العروض العملية تعتمد على املعلم فهو العامل األساس ي فهو الذي يدير ويوجه الطلبة فهي كباقي االستراتيجيات التدريسية لها
قواعد رئيسية تعتمد عليها منها :أسلوب املعلم الذي يشجع الطلبة على التحفيز ويثير دافعيتهم ويساعد على إدارة الحصة بالطريقة الصحيحة واملنظمة،
التحضير املسبق وما يحتاجه الدرس من أدوات ووسائل للعرض وخطة تدريسية مسبقة ،االنتقال في املعلومة من املعلوم إلى املجهول ومن البسيط إلى
املعقد ،مراعاة الفروق الفردية وتوزيع العمل على أغلبية الطلبة وتحفيز الطلبة على التفاعل وإبداء آرائهم.
َ
ُ
يعد التحصيل املعيار الذي ُيحدد مدى فهم الطلبة واستفادتهم من املعلومات والخبرات التي يكتسبونها ،وهذه املعلومات تقدم للطلبة من خالل
األساليب التي يستخدمها املعلم واألنشطة التي تراعي الجوانب املعرفية والحركية والوجدانية حتى ترتبط بتفكير الطلبة وميولهم فتساعدهم لالستعداد
على قبولها ،وملعرفة استفادة الطلبة من هذه املعلومات وصحة تفكيرهم يتم وضع اختبارات تناسب املستوى املعرفي للطلبة والتي تعكس توقعات املعلمين
حول طلبتهم ً
وبناءا عليها تم استخدام األساليب املناسبة لهم (الدمرداش.)2008 ،
عرف الصالح ( )2004:26التحصيل بأنه" املعرفة التي تم الحصول عليها ،أو املهارات التي اكتسبت في إحدى املواد الدراسية ،والتي تم تحديدها
بواسطة درجات االختبار من قبل املدرس".
ُ
فيتلخص مما سبق أن التحصيل يفيد في قياس قدرة الطلبة على توضيح للمعلومات التي تم اكتسابها وأن هذه املعلومات تبنى فوق بعضها البعض
َُ
فتك ّون جسر عبور للمرحلة التي تليها وعلى أساسها تبني ما بعدها من معلومات ،فلذلك يتم االهتمام بالتحصيل
فإذا كانت مبنية على فهم صحيح وسليم
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حتى يدرك املعلم جوانب القصور لدى الطلبة ويبني على أساس السابق للمعلومات بشكل صحيح فال يؤدي إلى تراكم األخطاء لدى الطلبة فيؤدي إلى
ضعف في تحصيلهم الدراس ي.
ُ
كما تبين أن الطلبة يتأثرون باالجراءات التي يتخذها املعلم في توضيح املفاهيم وعرض املعلومات ،في إدراكهم وسرعة فهمهم .وهذه االجراءات تعبر
عن االستراتيجية التي يستخدمها املعلم فكلما َن َّوع املعلم في طريقة عرضه فإنه يستطيع بذلك لدمج الطلبة بالدرس ،ويساعده على استثارة دافعيتهم
نحو كل موضوع أو فكرة جديدة ممكن تناولها ،في ؤدي إلى كسر الجمود وتغيير لعملية عرضه للمعلومات املعطاة حسب حاجة املوضوع وما يناسب في
كيفية العرض .وهذا ما يساعد الطلبة في حفظ املعلومات ويؤدي إلى تحسين في مستواهم التعلمي ويظهر ذلك في التحصيل عند اختبار الطلبة في
املعلومات املعطاة.
وجاءت استراتيجية العروض العملية متناسبة مع تحسين تحصيل الطلبة؛ ملا يتوفر فيها من تنوع وسائل العرض ،فهي ال تعتمد على طريقة معينة
َ
بل ُتأخذ بعدة طرق في العرض حسب طبيعة املادة التعليمية وحاجة الطلبة ومستواهم املعرفي ،فيستطيع الطالب أن يسترجع ما أخذه وهذا يساعده في
ترسيخ املعلومة في ذهنه ووضع فرضيات جديدة في املسألة التي يتناولها الدرس ،وبمشاركة الطلبة وتفاعلهم يزيد من قدرتهم على توضيح املعلومة ،وكما
ُ
يتوفر فيها طرق تقريب املعلومة إلى واقع الطلبة عن طريق إما عرض فيديو أو الصور .وهذه الطرق كله تساعد في تحسين املستوى التحصيلي لدى الطلبة.
الدراسات السابقة:
ومن الدراسات التي تناولت استراتيجية العروض العملية دراسة عبابنة ( )2006التي هدفت إلى تحديد أثر استخدام استراتيجيتي التعلم التعاوني
والعروض العملية في تدريس مبحث التربية املهنية لطلبة املرحلة األساسية في تحصيلهم الدراس ي ،واتجاهاتهم نحو التربية املهنية ،وتفكيرهم اإلبداعي في
األردن .تم تنفيذها في املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية منطقة إربد األولى ،وتمثلت أداة الدراسة باختبار تحصيلي ،تكونت عينة من (ً )187
طالبا
ً
عشوائيا إلى ثالث مجموعات :اثنتان تجريبيتان (تعلم تعاوني
وطالبة من الصف السابع األساس ي .استخدم فيه املنهج شبه التجريبي .تم تقسيم الطلبة
وعروض عملية) أما املجموعة الثالثة فهي الضابطة تم تدريسهم وفق استراتيجية التعليم املباشر .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في
متوسط تحصيل طلبة املرحلة األساسية في مبحث التربية املهنية تعزى إلى استراتيجية التدريس ولصالح املجموعة التجريبية الثانية التي درست
باستراتيجية العروض العملية.
وأجرى زهو(  )Zhao,2009دراسة هدفت إلى تقص ي فاعلية استخدام استراتيجية العروض العملية في حفظ الطلبة املرحلة االبتدائية للصف
الثالث .تم استخدام املنهج التجريبي .وتمثلت أداة الدراسة اختبار تحصيلي واستخدام بطاقة مالحظة .تكونت عينة الدراسة من ( )150طالب في الصين.
وأظهرت نتائج الدراسة؛ كفاءة استخدام استراتيجية العروض العملية لدى الطلبة .والتي وفرت فرص أفضل في تحسين تحصيل الطلبة.
أجرت دخقان ( )2014دراسة هدفت إلى تقويم أداء معلمي التربية الفنية في تنفيذ العروض العملية لتدريس طلبة التعليم األساس ي .تكونت عينة
الدراسة من (ً )30
معلما ومعلمة من معلمي التربية الفنية في مدارس التربية والتعليم الحكومية والخاصة في عمان األولى ،تم تطوير أداة املالحظة لتقويم
تنفيذ معلمي التربية الفنية العروض العملية ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي القائم على جمع البيانات وتصنيفها ،أظهرت نتائج الدراسة في
أنه بلغ املتوسط العام ألداء معلمي التربية الفنية في تنفيذ العروض العملية ( )3.29ويشير إلى مستوى أداء عام متوسط .وجاءت املتوسطات الحسابية
لفقرات املجال الذي يقيس التخطيط للعرض العملي ألداء معلمي التربية الفنية في تنفيذ العروض العملية بمستوى أداء متوسط وبمتوسط حسابي
للمجال ( )3.41وبانحراف معياري (.)0.37
وأجرى حسين وآدم ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف على مدى مساهمة استراتيجية العروض العملية في إكساب طالب الصف األول الثانوي
مهارة التعامل مع األجهزة واألدوات الكيميائية ،أتبعت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي وذلك من خالل تصميم استبانة وتمثلت عينة الدراسة
ً
في معلمي مادة الكيمياء فيوالية الخرطوم والبالغ عددهم  60معلما ومعلمة حيث استخدم الباحثان املسح الشامل للمجتمع .ومن أبرز نتائجها :يرى
جميع املعلمين أن طريقة العروض العملية ُتكسب الطالب مهارة التعامل مع األجهزة واألدوات الكيميائية.
موقع الدراسة الحالية ومقارنتها مع الدراسات السابقة:
هدفت الدراسات السابقة إلى معرفة أثر استراتيجية العروض العملية على التحصيل كدراسة :جيو(  .)Guo, 2010في حين هدفت الدراسات
ُ
األخرى إلى معرفة أثر استراتيجية العروض العملية على األداء كدراسة :دخقان (.)2014
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من :عبابنة ( )2006في اختيار املنهج التجريبي وشبه التجريبي .في حين اختلفت الدراسة الحالية مع
الدراسات األخرى في اختيار املنهج مثل دراسة :دانيال ( )Daniel, 2011ودخقان ( )2014وحسين وآدم ()2016
في حين اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في املادةالتي تم تدريسها بهذه االستراتيجية واملرحلة األساسية مثل دراسة عبابنة
(.)2006
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واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري و استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لهذه الدراسة ،وفي منهجية الدراسة
املتبعة ،وفي مناقشة وتفسير النتائج في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة.
ُ
َوت َميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها ت َعد األولى -في حدود علم الباحثة -التي تتناول فاعلية استخدام استراتيجية العروض
العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية في لواء ناعور ،إذ أن الدراسات السابقة لم تتناول مادة التربية اإلسالمية.

ً
ثالثا :الطريقة واإلجراءات:
ثبات االختبارالتحصيلي:
ً
وللتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق األداة على عينة استطالعية البالغ عددها ( )20طالبا .وقد كانت قيمة معامل كرونباخ الفا (،)0.93
وقيمة ) ،)0.95( (KR 20وقيمة معامل ثبات التجزئة النصفية ( )0.93وتعد هذه القيم مرتفعة.
وتعد هذه القيم كافية ألغراض الدراسة ،كما تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيلي كما هو مبين في جدول(.)1
جدول( :)1معامالت الصعوبة والتمييزالختبار التحصيل
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معامل الصعوبة
0.52
0.57
0.57
0.52
0.57
0.28
0.52
0.42
0.47
0.47
0.38
0.42
0.52
0.47
0.42
0.52
0.42
0.61

معامل التمييز
0.75
0.55
0.59
0.68
0.59
0.73
0.60
0.70
0.73
0.51
0.79
0.66
0.67
0.51
0.59
0.72
0.63
0.45

يالحظ من نتائج الجدول أن قيم معامالت الصعوبة تراوحت بين ( )0.61-0.28وهذه القيم مقبولة ،في حين تراوحت قيم معامالت التمييز بين
( )0.75 -0.45وتعتبر هذه القيم مقبولة.
تم إعداد اختبار يتناسب مع استراتيجية العروض العملية ملادة التربية اإلسالمية تشمل الدروس العشر األولى للفصل الدراس ي الثاني ولقد تم
على النحو اآلتي:
االختبارالتحصيلي الستراتيجية العروض العملية في مادة التربية اإلسالمية
عزيزي الطالب:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يهدف االختبار الذي بين يديك إلى قياس مدى اكتسابك الستراتيجية العروض العملية في مادة التربية اإلسالمية للدروس العشر األولى.
شاكرة لك حسن تعاونك ونرجو منك قراءة تعليمات االختبار بكل عناية ودقةً ،
علما أن هذا االختبار ليس له عالقة بالعالمات الدراسية وإنما لغرض
البحث العلمي.
تعليمات االختبار:
يتكون االختبار من سؤال ،يتكون من ( )18فقرة من اختيار من متعدد بأربعة أبدال ،والسؤال .
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اقرأ العبارة بدقة قبل اإلجابة عليها ،انظر ً
جيدا للصور قبل اإلجابة عن األسئلة ،لكل فقرة أربع خيارات بينها إجابة صحيحة واحدة فقط ،عليك أن تضع
دائرة حولها .ويرجى نقل اإلجابة الصحيحة في مفتاح ورقة اإلجابة املرفق بوضع إشارة أمام رقم كل سؤال وتحت رمز اإلجابة الصحيحة.
فقرات االختبار:
يتضمن هذا السؤال االختيارمن متعدد
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
َ
ً
ُ
َ
 .1واحدة من الصور اآلتية تدل على اآلية التي تلي قوله تعالى ((:كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون)):

 .2قال صلى هللا عليه وسلم "ومن سلك طر ًيقا يلتمس فيه ً
علما سهل هللا له به طر ًيقا إلى الجنة" يدل الحديث النبوي الشريف على:
ب -اختيار طريق اإلسالم
أ -اختيار طريق الحق
د -اختيار الطريق الصحيح
ج -اختيار طريق العلم
 .3رخص هللا تعالى اإلفطار في شهر رمضان بعذر مبيح بسبب:
د -املشقة
ج -النوم
ب -العطش اليسير
أ -التعب اليسير
 .4استشهد الصحابي الجليل حمزة بن عبد املطلب على يد:
أ -عبد هللا بن سلول
ب -وحش ي الحبش ي

ج -أبو جهل

د -أبو لهب

 .5العمل الذي يجب أن تقوم به عند مخاصمة صديقان لبعضهما هو:
ب -يقصد إرضاء أحدهما
أ -تجنب الكالم معهما
د -القول اللين للمتخاصمين
ج -يغلظ الكالم إليهما
 .6تدل هذه الصورة على صفة ذكرها حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه "آية املنافق" وهي:
ج -إذا حدث كذب
ب -إذا خاصم فجر
أ -إذا وعد أخلف

د -إذا اؤتمن خان

 .7موضع خروج الغنة هو :

أ-

ب-

 .8اآلية الكريمة التي وقع فيها الغنة هي:
ََْ
ُ َ ُ
أ -ق ْل أ ُعوذ ِب َر ِ ّب الفل ِق

َّ
َ
اس
ب -م ِل ِك الن ِ

ج-

َْ َ
جَ -س ّبح ْ
اس َم َرِّب َك األ ْعلى
ِِ

د-

َّ َ
ْ َ
اط ْاملُ ْس َتق َ
يم
الصر
ِ
د -اه ِدنا ِ

 .9الغزوة التي استشهد فيها الصحابي الجليل حمزة بن عبد املطلب رض ي هللا عنه هي:
أ-

ب-

َ .10لقب الصحابي الجليل حمزة بن عبد املطلب رض ي هللا عنه بـ :
ب -أسد هللا وأسد رسوله
أ -الفاروق

ج-

ج -ذو النورين
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( .11بنيان مرصوص ) تدل عليها الصورة االتية :

أ-

ج-

ب-

 .12إيماني بوجود اليوم اآلخر يجعلني:
َُ
ب -أعيش بطمأنينة
أ -أأخر صالتي
 .13تعبر الصورة اآلتية على ركن من أركان االيمان وهي:
ب -االيمان بالرسل
أ -االيمان باهلل
 .14اتهم بنو إسرائيل عيس ى عليه الصالة والسالم بـ:
ب-
أ-

ُ
ج -ال أساعد اآلخرين

د-

د -أوافقعلى تقصيري في جنب هللا

ج -االيمان بالكتب اإللهية

د -اإليمان باملالئكة

ج-

د-

 .15من العلوم التي يجب تعلمها هي:
ج -العلوم الصحية فقط
ب -العلوم الدينية
أ -العلوم الدنيوية
 .16إذا أفطر املسلم في شهر رمضان بعذرفإن عليه:
ب -عدم قضاء األيام التي أفطرها
أ -قضاء األيام التي أفطرها
د -الفدية عند القدرة على الصيام
ج -قضاء األيام التي أفطرها بعذر مبيح فقط
 .17من األعمال التي تدل على الوفاء بالوعد:
ب -أتأخر في الذهاب إلى العمل
أ -أذهب لزيارة صديقي بالوقت املحدد
ُ
ج -أتمهل في إرجاع َ
د -أفش ي أسرار صديقي
الدين
 .18من واجبي اتجاه العلماء (املعلم):
ب -التعاون مع زمالئي أثناء االمتحان
أ -التحدث مع زمالئي أثناء كالم املعلم
د -مناقشة معلمي عند سماحه لي
ج -مساعدة زميلي في الهروب من الحصة

د -العلوم الدينية والدنيوية

ــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
انتهت األسئلة
بالتوفيق
الباحثة :فاتن محمود خليل اللوزي
ُو ّز َعت فقرات االختبار حسب مستويات التعلم واشتملت على املستويات الدنيا ( تذكر /فهم /تطبيق ) ،ثم حساب املتوسط الحسابي لكل فقرة من
فقرات االختبار يظهر في الجدول (.)2
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جدول ( :)2اإلحصائي لفقرات االختبارواملتوسط الحسابي
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

مستوى التعلم للفقرة
فهم
فهم
تذكر
تذكر
تطبيق
فهم
تذكر
تطبيق
تذكر
تذكر
تذكر
تطبيق
فهم
تذكر
فهم
تطبيق
تطبيق
تطبيق

املتوسط الحسابي
0.52
0.57
0.57
0.52
0.57
0.28
0.52
0.42
0.47
0.47
0.38
0.42
0.52
0.47
0.42
0.52
0.42
0.61

إجراءات الدراسة:
تمت إجراءات الدراسة كاآلتي:
 .1الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 .2االطالع على منهاج مادة التربية اإلسالمية للصف السادس األساس ي.
ُ
 .3تحليل مجموعة الدروس األولى ملادة التربية اإلسالمية للصف السادس األساس ي.
 .4إعداد جدول مواصفات للخطة التدريسية.
 .5إعداد أداة الدراسة وعرضها على مجموعة من املحكمين والتحقق من صدقها.
 .6إعداد الخطط التدريسية اليومية للدروس التي تم اختيارها من مادة التربية اإلسالمية للصف السادس األساس ي وعرضها على مجموعة املحكمين.
 .7حساب ثبات االختبار التحصيلي.
 .8الحصول على كتاب لتسهيل املهمة من جامعة الشرق األوسط.
 .9الحصول على كتاب من وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة في املدرسة.
 .10تحديد عينة الدراسة ،باختيار مدرسة بالطريقة القصدية ،واختيار شعبتين لتنفيذ الدراسة.
 .11تم التطبيق القبلي ألداة الدراسة على أفراد العينة.
 .12تدريس مجموعة الدروس املقررة باستخدام استراتيجية العروض العملية للمجموعة التجريبية ،وتدريسها بالطريقة االعتيادية للمجموعة
الضابطة.
 .13تم التطبيق البعدي الختبار التحصيل على أفراد العينة.
 .14جمع البيانات وتحليلها احصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية .SPSS
 .15عرض نتائج الدراسة.
 .16مناقشة النتائج و استخالص التوصيات ،في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج.

ر ً
ابعا :نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتيجة املتعلقة بسؤال الدراسة الذي نص على اآلتي" :ما فاعلية استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في
مادة التربية اإلسالمية ؟"
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لإلجابة عن هذا السؤال ،واختبار الفرضية الصفرية املتعلقة به والتي تنص على أنه ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ُ
)(α=0.05بين متوسطي التحصيل ملجموعتي طلبة الصف السادس االساس ي تعزى الستراتيجية العروض العملية في التدريس .تم حساب املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل في مادة التربية اإلسالمية لطلبة الصف السادس
األساس ي  ،والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية على التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل ،ألداء مجموعتي الدراسة
املجموعة

العدد

النهاية
العظمى

التجريبية
الضابطة

21
21

18

االختبار القبلي
املتوسط الحسابي
11.285
11.523

االختبار البعدي

االنحراف املعياري
2.28
2.63

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي
15.14
13.714

2.23
3.74

يالحظ من الجدول ( )3أن املتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام استراتيجية العروض العملية في التطبيق البعدي
الختبار التحصيل ،كان األعلى إذ بلغ ( ،)15.714في حين بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية ( )13.714ولتحديد
فيما إذا كانت الفروق بين متوسطي مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(α=0.005تم حساب تحليل التباين املصاحب
( )ANCOVAوجاءت النتائج على النحو الذي يوضحه الجدول ( )4اآلتي:
جدول ( :)4نتائج التباين املصاحب( )ANCOVAللفروق بين متوسطي تحصيل مجموعتي الدراسة على التطبيق البعدي الختبار التحصيل
مصدر التباين
القبلي
االستراتيجية
الخطأ
املعدل الكلي

مجموع املربعات
1.836
41.036
378.736
421.608

درجة الحرية
1
1
39
41

متوسط املربعات
1.836
41.036
9.711

قيمة (ف) املحسوبة
0.189
4.226

مستوى الداللة

حجم األثر

**0.04

0.098

** وتعني داللة إحصائية عند ()α = 0.05

يالحظ من الجدول ( ،)4وجود فروق في األداء على التطبيق البعديالختبار التحصيل يعزى ملجموعة الدراسة التجريبية ،حيث بلغت قيمة ف
ً
إحصائيا عند ( (α=0.05وقد كانتالفروق لصالح املجموعة التجريبية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )4.226بمستوى داللة ( )0.04وهذه القيمة دالة
( )15.714وهو أعلى مقارنة بأداء املجموعة الضابطة حيث بلغ املتوسط الحسابي لها ( ،)13.714وبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي تنص
ُ
على أن "ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطي التحصيل ملجموعتي طلبة الصف السادس االساس ي تعزى
الستراتيجية العروض العملية في التدريس "
وهذا يعني أن الفرق في أداء طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية على التطبيق البعدي الختبار التحصيل باختالف استراتيجية
التدريس كان لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية العروض العملية عند مقارنتها مع املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة
االعتيادية وهذا الفرق يدل على وجود أثر الستخدام استراتيجية االعروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية
يعزى الستخدام استراتيجية العروض العملية مقارنة بالطريقة االعتيادية إذ بلغ حجم األثر حسب قيم آيتا ( ،)0.098وهذا يعني أن استراتيجية العروض
العملية قد أثرت بنسبة  %9على تحصيل طلبة الصف السادس في مادة التربية اإلسالمية.
ً
ً
وتعزى هذه النتيجة إلى عدد من األسباب لعل من أهمها استخدام استراتيجية العروض العملية كان أسلوبا جديدا لم يعتد عليه الطلبة فانعكس
ً
إيجابيا على أدائهم ،وألن العروض العملية تخدم وتناسب قدرات وميول الطلبة الذي ُيبنى على التنويع في تقديم املعلومة املطروحة بشكل ُمبسط وأكثر
قدرة على ربط الطالب بالواقع ،وتناسب الفروق الفردية بين الطلبة ومن خالل قدرة املعلم على استخدام األسلوب املناسب في الطرح مما يمكن الطلبة
من استيعابها والتفاعل معها واالستفادة منها وتطبيقها في واقع حياتهم العملية ،باإلضافة إلى أن مشاركة الطلبة في تقديم املعلومة وعدم اعتمادها على
املعلم فقط واستخدام أساليب متنوعة من عرض الصور والفيديوهات تساعدهم على الفهم األسرع للمعلومة أو األداء املباشر سواء أكان من املعلم أو
الطلبة مما يؤدي إلى تفسير النتيجة بطريقة سليمة.
وقد يعود السبب إلى إيجابية الطلبة في توفير املناخ املالئم للتعلم النشط ،واملتمركز حول الطلبة ،وذلك يكمن في تأثر العروض العملية بالعوامل
البيئية ويزداد بوجود املؤثرات املادية كاألنشطة الصفية التي يكثر فيها استخدام الوسائل املصورة واملتحركة،وكما ساعد ً
أيضا في هذه االستراتيجية
توجيه املعلم الطلبة للمشاركة والقدرة على الوصول للمعلومة مما دفعهم إلى التفاعل اإليجابي ،وإعطائهم حرية التعلم وفق مستوياتهم وقدراتهم
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املتفاوتة ،والذي أدى إلى تهيئة بيئة تعليمية تعلمية مناسبة تمتاز بجو من التشارك والتفكير واالعتماد على النفس ،وإقبالهم على التعلم في أثناء املواقف
التعليمية ،الذي أدى بدوره تشجيع املنافسة في التعلم بين الطلبة وإيجاد حلول للمشكالت في املواقف التعليمية كما تناولتها في دراسة دانيال ( Daniel,
.)2011
وكما يؤثر في العرض أسلوب املعلم في ايصال للمعلومة وقدرته على توفير جو مناسب للتعلم من حيث مراعاة الفروق الفردية واالنتقال في
املعلومة من حيث املبسط إلى املعقد وتسلسله في عرض أجزاء الدرس أثناء العرض العملي وتوفير الوسائل املادية التي يحتاج إليها خالل العرض وذلك
نتيجة للتحضير املسبق مع مراعاة وضوح الصوت والوسائل املستخدمة التي ُتفيد في عرض.

ً
خامسا :التوصيات واملقترحات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،توص ي الباحثة باآلتي:
• تدريب معلمي التربية اإلسالمية على استخدام استراتيجية العروض العملية ،ألن نتائج الدراسة والدراسات الواردة فيها تشير إلى أثر االستراتيجية في
زيادة التحصيل.
• ضرورة تشجيع معلمي التربية اإلسالمية على استخدام استراتيجية العروض العملية في تدريس التربية اإلسالمية ،نظرا ملا أشارت إليه الدراسات من
فاعليتها على التحصيل.
• مراعاة خطط املناهج الستراتيجية العروض العملية عند تصميم املناهج ،وتزويد أدلة املعلم باستراتيجيات تدريس العروض العملية لتنفيذ هذه
املناهج.
• تضمين كتب التربية اإلسالمية أنشطة تراعي استراتيجية العروض العملية.
• إجراء الدراسات امليدانية التجريبية والتي تتناول استراتيجية عروض العملية في مجاالت أخرى غير التربية اإلسالمية ،وكذلك مع متغيرات أخرى غير
التحصيل ،وفي مستويات ومراحل تعليمية مختلفة.
• ضرورة الوعي باستراتيجية العروض العملية من حيث أهميتها وطرق تطبيقها في املنهج الدراس ي بالنسبة للمعلمين والطلبة.
• عقد دورات تدريبية حول هذه االستراتيجية ملعلمي املدارس ،وخاصة معلمي التربية اإلسالمية.
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Abstract: The aim of the present study was to identify the effectiveness of using demonstration strategy in the
achievement of the sixth-grade students t in Islamic Education course in Na'our district.
The population for the study, which was chosen by the intentional method in the leader's international school,
consisted of (42) students from grade six. They are randomly assigned into two groups about (21) students in each.
The experimental group which has been taught by using demonstration strategy, and the control group which has
been taught by using the ordinary method. Achievement test was applied after verifying its validity and stability.
The result of the study revealed significant differences at the significant level (0.05) between the averages of the
performance of the two study groups in the post-achievement test in favor of the experimental group which has
been taught by using the demonstration strategy. The study recommended the need to educate and train teachers
of Islamic education on the use of this strategy.

Keywords: demonstration strategy; achievement; Islamic Education.
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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ .وقد اتبعت
الدراسة املنهج شبه التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من (ً )120
طالبا وطالبة من املدارس الحكومية التابعة للواء الرمثا .تم تقسميهم إلى مجموعتين
تجريبية وضابطة .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتنظيم املحتوى ً
وفقا لالستراتيجية ،واعداد اختبار تحصلي .حيث طبقت التجربة في الفصل
الثاني من العام الدراس ي 2019/2018م .وبعد تطبيق التجربة وإجراء االختبار وتحليل البيانات أظهرت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية ،وأن حجم األثر كان كبيرا لصالح املجموعة التجريبية التي وظفت إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" ،أما بالنسبة ملتغير الجنس فقد أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ) = 0.05تعزى ملتغير الجنس.
الكلمات املفتاحية :استراتيجية محطات التعلم"الذكية"؛ التحصيل؛ مبحث التاريخ.

املقدمة:
يتميز العالم في عصرنا الحالي بتغيرات وتطورات علمية وتكنولوجية ومعرفية متسارعة لكافة جوانب الحياة العلمية والعملية ،ولعل من أهم تلك
التغيرات ما انعكس على العملية التربوية برمتها ،حيث شكلت تحديات جديدة وجدية .وحتى نتمكن من مواجهة هذه التحديات أصبح من الضروري العمل
على إحداث تغيير جذري في عملية ا لتعلم والتعليم .وأصبح التعامل مع املعطيات التكنولوجية في مجاالت التعليم والتعلم من أهم معالم تلك التحديات،
خاصة بأن التكنولوجيا أصبحت ً
جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية؛ وذلك لسهولة وسرعة االتصاالت والتواصل ،وكثرة استخدامها األمر الذي يتطلب
توفير بيئة تعلم تتسم بالعصرية والحداثة .وربما يستلزم ذلك ضرورة التركيز على املناهج الدراسية وإيجاد إجراءات تدريسية تتيح املجال بإحداث نمو
ً
متكامل للمتعلم ،ينعكس على شخصيته وتنمي مهاراته املتنوعة ،وقدراته العقلية من أجل أن يكون قادرا على التكيف مع هذه التغيرات.
وتعد املناهج الدراسية أحد املحاور األساسية للعملية التربوية ،واملناهج الجيدة هي التي تتصف بجودة األهداف وتعمل مكوناتها األخرى من
محتوى تعليمي وأنشطة متنوعة وأدوات تقويم حقيقية على تحقيقها ،والتأكد من بلوغها لجميع املستويات من املعارف اإلدراكية األولية إلى املستويات
املعرفية العليا واملعقدة ،ومن املهارات البسيطة إلى املركبة ،ومن القيم واالتجاهات املتغيرة إلى االتصاف بنظام ثابت ومتكامل من القيم وأنماط السلوك
املتسقة مع بعضها البعض (برو ورحموني.)153 :2015 ،
وهذا قد يؤدي إلى تمكين الطلبة للتعامل مع تلك املتغيرات ومعطيات العصر الحالي ،حيث إن االتساق واالنسجام بين عناصر املنهج املختلفة
تحقق دورًا ً
مهما في سبيل تعزيز التعلم بشكل شمولي وتكاملي .مع ضرورة التأكيد على أن توظيف التكنولوجيا من أهم املدخالت التي تساعد في تحقيق
التعلم املنسجم مع تلك التغيرات.
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ومن املناهج الدراسية التي من املمكن من خاللها أن يتم تحقيق هذه الغاية هي مناهج التاريخ .حيث أشارت أبو هولي ( )4 :2015أن مناهج التاريخ
تتميز بكونها عنصرا ً
هاما في تشكيل وصقل شخصية الطلبة وتوجيه أفكارهم في العصر الحالي؛ وذلك الرتباطها بجميع تغيرات الحياة سواء أكانت اجتماعية
أم اقتصادية أم سياسية ،ومناهج التاريخ معنية بشكل مباشر وصريح في هدفها األساس ي والسامي بإعداد مواطن صالح يسعى بالوصول بمجتمعه إلى
أرقى املستويات.
ومن جهة أخرى فإن قيمة مناهج التاريخ في تحقيق األهداف والغايات التربوية تكمن في طبيعة محتواها وتنوع مفاهيمها التي ترتبط بحياة األفراد
في جميع مراحل الحياة .وتأكيدا على ذلك فقد أعطى ابن خلدون أهمية كبيرة للتاريخ حيث ذكر " أن التاريخ علم غزير املذهب جم الفوائد ،شريف الغاية،
ُ
فهو يوقفنا على أحوال املاضين من األمة في أخالقهم واألنبياء في سيرهم ،وامللوك في دولهم وسياساتهم"( .ابن خلدون )3 :1986 ،وليس أدل على قيمة هذا
العلم من تلك العبارات التي تؤكد شمولية األثر في املعارف التاريخية.
وهذه الطبيعة تتيح املجال لتوظيف أشكال متعددة من األنشطة ومن مصادر التعلم ،من أجل أن تتناغم مع أهداف تدريس التاريخ املتنوعة
والتي ترتبط ببناء اإلنسان القادر على التكيف مع معطيات الحياة ومستجداتها املستمرة في التغير ومع ما يمكن أن يكون من توقعات ومتغيرات مستقبلية
وهذا ما يؤكده ما أشار إليه كل من عمر( )2014وعبدالفتاح ( ،)2009إلى أن من أهم األهداف التي يجب أن تحققها مناهج التاريخ هي تنمية القدرات
التنبؤية لدى املتعلمين من خالل التفكير والتبصر التأملي في األحداث التاريخية وتفسيراتها املحتملة من أحداث الحاضر.
ولعل هذا السياق يقود إلى فكرة االهتمام بتحفيز الطلبة من أجل التفكير باملستقبل أو بطريقة استشرافيه ،تمكنهم من تحديد آليات التعامل
ً
مع األحداث املستقبلية والتغيرات واملستجدات القادمة .وهذا بحد ذاته هدفا من أهداف تدريس التاريخ؛ وهو تنمية القدرة التنبؤية لدى املتعلمين ودارس ي
التاريخ .والتنبؤ التاريخي من أهداف تدريس التاريخ ،حيث من الصعب القول أن هنالك قوانين تاريخية توضع مسبقا ملعرفة األحداث املستقبلية ،بل هي
قدرات تمكن الفرد من التنبؤ باملستقبل في ضوء تفسير وتحليل األحداث التاريخية (عبد الفتاح.)8 :2009 ،
ولتحقيق األهداف املرجوة من تدريس املباحث الدراسية ومنها التاريخ ال بد من استخدام طرق واستراتيجيات تدريس مناسبة لطبيعة كل موضوع،
حيث يستبعد التربويون فكرة االعتماد على طريقة واحدة تناسب جميع الطلبة أو جميع املعلمين ،أو تصلح لتدريس جميع املوضوعات التي تتضمنها املواد
ُ
الدراسية ،ثم إن االستخدام املستمر لطريقة واحدة مهما كانت جيدة قد يؤدي إلى ملل الطلبة بسبب نمطية األسلوب الذي يفقد القيمة الحقيقية لعملية
التدريس (جالب والعجرش.)218 :2016 ،
ويرى الباحثان أنه من الضرورة العمل على التنويع في اإلجراءات التدريسية في املواقف التعليمية املختلفة في أي مرحلة تعليمية؛ وذلك بسبب
التنوع املعرفي ملحتوى مناهج التاريخ من جهة ،ومن جهة أخرى وجود اختالفات ،وفروق فردية بين الطلبة تؤثر في قدرتهم واستعدادهم نحو التعلم .وجعل
املحتوى التعليمي لديهم ممتع ومشوق ويسهم في تنمية معارفهم واتجاهاتهم وقيمهم ومهاراتهم.
إضافة إلى ذلك ،تزايدت الحاجة إلى تطبيق طرق وإستراتيجيات تدريسيه تواكب تغيرات وتطورات العصر الرقمي .بحيث تسهم في تقديم املعلومات
والحقائق واألحداث التاريخية بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف والغايات املأمولة من تدريس التاريخ بطريقة أكثر فاعلية وإيجابية وشمولية.
ً ً
ويعد توظيف الطرائق واالستراتيجيات القائمة على التكنولوجيا كما أكدت أبو موس ى (.)2 :2017مجاال مهما لتنمية التفكير ومهاراته املختلفة
لدى املتعلمين ،وتطوير مهارات التفكير املعقدة لديهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة وما
يتبعها من زيادة االهتمام بدراسة املستقبل ،واالستفادة من التوجهات الحديثة التي تقدم أفكارا تساعد املتعلمين على حل تلك املشكالت ،لتتحول من
حلول تقليدية إلى حلول إبداعية منتجة.
وفي ضوء األدبيات التربوية والدراسات التجريبية فإن من االستراتيجيات التدريسية التي تراعي التغيرات التكنولوجية ،ومن املمكن أن تسهم في
تحقيق تلك الغايات واألهداف ،هي إستراتيجية املحطات التعلمية "الذكية" والتي أكدت عليها دراسات عديدة مثل :دراسة قشطة( ،)2018ودراسة
حبوش( ،)2017ودراسة إبراهيم ( ،)2009ودراسة السعدي(.)2008
وتعد استراتيجية املحطات التعلمية بشكل عام من إستراتيجيات التدريس الحديثة نسبيا ،صممها "دينيس جونز" عام ( .)1997تتميز هذه
االستراتيجية بالتمحور حول املتعلم وجعله محورا للعملية التعليمية ،فهو الذي يبني معرفته بنفسه ،ويعتمد على خبراته السابقة ومشاركة زمالئه الطلبة
خالل األنشطة التعلمية املختلفة ،من خالل تجوالهم من محطة ألخرى بالتناوب خالل زمن يحدد من قبل املعلم ،حيث تكون كل محطة مزودة بأدوات
وأجهزة ومواد تعليمية وأوراق عمل ملمارسة املهمة التعليمية كنوع من أنواع األنشطة التعليمية املختلفة (قشطة.)4 :2018 ،
وتعرف املحطات التعلمية عند جونز ) (Jones, 2007: 16بأنها " :إستراتيجية تدريس تنتقل فيها من خالل مجموعات صغيرة من الطالب عبر
سلسلة من مراكز التعلم أو املحطات ،مما يسمح للمعلمين ذوي املوارد املحدودة بجعل التعليم مميزا من خالل دمج احتياجات الطالب واهتماماتهم
وأساليب التعلم الخاصة بهم ".
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وقد عرفها الناقة ( )7 :2006بأنها " :إستراتيجية تدريس تتمثل في مجموعة من املحطات يقوم الطلبة باملرور عليها وممارسة األنشطة التعليمية
املوجودة بكل منها ،والتي قد تكون استقصائية استكشافية ،أو بصرية صورية ،أو إلكترونية ،مما يتيح للطلبة العمل في مجموعات صغيرة ( 6 – 4أفراد)
وممارسة بعض األنشطة التعليمية ".
ويعرفها الباحثان بأنها " :إستراتيجية تدريس تعتمد بشكل كبير على الطالب وتجعله مركزا للعملية التعليمية ،بحيث تعتمد على مجموعة من
األدوات وأوراق العمل والصور واألجهزة الصوتية واإللكترونية التي تتعلق بموضوع الدرس والتي توزع على مجموعات صغيرة منفصلة وموزعة في بيئة تعلم
مناسبة تقدم على شكل مهام فردية وجماعية ينفذها الطلبة بإشراف املعلم وبالتعاون مع أفراد املجموعة في فترة زمنية محددة لكل محطة ".
أما محطات التعلم "الذكية" فهي محطات تعليمية تتميز بالتركيز على استخدام األدوات التكنولوجية بشتى أنواعها وتوظيفها في تقديم املادة
الدراسية ،وتعد أحد أشكال التعلم املتمازج والتي ترتكز على ضرورة استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التدريس ،والتركيز على التفاعل املباشر
داخل غرفة الصف عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال الحديثة ،كالحاسوب والشبكات وبوابات اإلنترنت .ويمكن وصف هذا
التعلم بأنه الكيفية التي تنظم بها املعلومات واملواقف والخبرات التعليمية التي تقدم للطلبة عن طريق الوسائط املتعددة التي توفرها التقنية الحديثة أو
تكنولوجيا املعلومات .ويتميز هذا النوع من التعلم في توفير بيئة تعليمية جاذبة تسهم في تحسين املستوى العام للطلبة (الزعبي وبني دومي.)488 :2012 ،
وتكمن أهمية إستراتيجية املحطات التعلمية "الذكية" في أنها تؤكد على الدور اإليجابي للطلبة من خالل التعلم ضمن مجموعات صغيرة ،تتنوع
فيها األنشطة التكنولوجية وذلك من خالل ما تقدمه من أشكال مختلفة من تطبيقات ذكية ،تشمل العديد من الجوانب منها :القرائية ،اإلستكشافية،
البحثية ،الصورية  ،الصوتية والرقمية .فهي تحقق ممارسة األنشطة العملية لكل الطلبة ،وتعمل على توفير اإلمكانيات املادية املستخدمة في ممارسة هذه
األنشطة( قشطة.)4 :2018 ،
ً
وتشير حبوش ( )3 :2017إلى أهمية استراتيجية املحطات التعلمية "الذكية" على أنها طريقة بديلة للطريقة التقليدية فهي توفر للطالب فرصا
ً
للتعلم التجريبي ،كما يتم إجراؤها وفقا لقدرات الطلبة واهتماماتهم الفردية بحيث تعتبر وسيلة ناجحة في زيادة اهتمام الطلبة وإتقان املهارات التي يتم
تدريسها وتعمل على إحداث تغيير في السلوك لدى الطلبة.
وتهدف املحطات التعلمية "الذكية" إلى تفعيل الدور اإليجابي للطلبة في ممارسة األنشطة بأنفسهم ،مما يساعدهم على اكتساب خبرات حسية
مباشرة من خالل تعاملهم مع املكونات الذكية الرقمية التي توفرها املحطات ،باإلضافة إلى أنها تضفي ً
نوعا من املتعة والتغيير والحركة داخل الصف،
بحيث توفر التنوع في الخبرات العملية والنظرية ما بين قراءة واستكشاف وتجريب واستماع وبحث وغيرها .كما أن للمحطات التعلمية "الذكية" ميزة هامة
في توفير الفرصة الستخدام املصادر العلمية األصلية :كاملوسوعات الذكية والقواميس واألطالس واملخطوطات الرقمية والوثائق والنشرات العلمية
اإللكترونية واملراجع األصلية ،واستخراج املعلومات وتصنيفها من مصادرها األصلية (داود.)295 :2016 ،
وقد بين كل من خاجي ورشيد( ) 364 :2016الخطوات اإلجرائية لتطبيق إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" في الغرفة الصفية وذلك من خالل
الخطوات اآلتية:
• يعرض املعلم مقدمة عن الدرس وما املطلوب من املجموعات القيام به عند تجوالها على املحطات التعليمية (املحطة السمعية البصرية ،املحطة
السمعية ،املحطة الصورية ،املحطة االلكترونية).
• يتم تشكيل مجموعات املحطات ويفضل أن تكون مراعية للفروق الفردية على أن ال يتجاوز عدد أفراد كل محطة  6طالب.
• يقوم املعلم بإعداد أوراق عمل لكل محطة مع ورقة االجابة في املكان املخصص لها.
• يعلن املعلم بدء تنفيذ اإلستراتيجية على أن ال يبتجاوز املكوث في كل محطة من املحطات  15دقيقة.
• يعلن املعلم انتهاء مدةاملكوث في املحطة ويطلب من أفراد املجموعات االجابة عن أسئلة أوراق العمل.
• يطلب املعلم من الطلبة التحرك إلى املحطة التالية بحسب إتجاه عقارب الساعة.
• تعود املجموعات إلى أماكنها بعد االنتهاء من التجوال على جميع املحطات وتبدأ في مناقشة ما توصلت إليه كل مجموعة ،ويتم ذلك بإشراف املعلم.
• يتسلم املعلم أوراق اإلجابات من املجموعات ويقوم بتصحيحها واعادتها إليهم في الدرس الالحق.
ً
ً
توافقا بين ما تهدف إليه مادة التاريخ في املراحل الدراسية املختلفة وهي استشراف املستقبل من خالل تنمية
وتأسيسا على ما تقدم فإن هناك
القدرات التنبؤيه ،وبين توظيف استراتيجيات تدريسية تنمي التفكير املستقبلي حسب الغاية املرجوة وهي تحقيق أفضل مستوى في تدريس مادة التاريخ.
واالستراتيجية األنسب لذلك ،كما يرى الباحثان هي استراتيجية محطات التعلم"الذكية" .إذ تعد هذه اإلستراتيجية من أهم املدخالت التي قد تساعد في
بناء مهارات التفكير املختلفة والتي تنعكس على الطلبة من تعلم مادة التاريخ بشكل إيجابي األمر الذي يزيد من قدراتهم ويسهم في تحسين مستوى
التحصيل لديهم.
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ً
وربما يعزز أهمية توظيف هذه االستراتيجية أيضا أن مادة التاريخ وتدريسها تحظى بأهمية لدى الدارسين واملربين في الوطن العربي ،كما أن ميدان
تدريس التاريخ يعاني من العديد من املشكالت ،والتي من أهمها اتباع الطرق التقليدية في التدريس التي تعتمد على التلقين واالستظهار .لذا تكمن أهمية
ً
تطبيق استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في التغلب على األساليب التقليدية في تدريس التاريخ والتي تستند على التلقين والحفظ مما يؤثر سلبا في
التحصيل الدراس ي لدى الطلبة .وهذا ما يتعارض مع ما تدعو إليه التربية الحديثة التي تؤكد على ضرورة استخدام االستراتيجيات الحديثة في تدريس
التاريخ بشكل خاص ،والتي تعتمد على تدريب الطلبة على معالجة املعلومات والقدرة على استرجاعها مما يسهم في زيادة مستوى التحصيل الدراس ي(أحمد،
.)156 :2017
وتعد مرحلة الصف التاسع األساس ي من مراحل النمو التي تعزز فيها االستقاللية والوجدانية للطلبة ،وتوجيه قدراتهم العقلية نحو املنطقية
والذاتية في التعامل مع املجتمع املحيط بهم ومع متغيرات العصر الحالي املتعددة ،وتشكيل مهاراتهم تعد واحدة من أفضل املهام التي تساعد في التكيف
واالنخراط في البيئة املحيطة بهم (سمارة والنمر والحسن.)19 :1999 ،
مشكلة الدراسة:
انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من عدد من القضايا الهامة:
الحظ الباحثان بوجود ً
ً
واضحا في التحصيل وقدرة الطالب على فهم األحداث التاريخية املاضية واملعاصرة وتحليلها وتفسيرها الستشراف
ضعفا
املستقبل ،وهذا األمر ينعكس على دافعيتهم نحو تعلم التاريخ ،كما أن الطلبة ليس لديهم رؤية للمستقبل حيث الحظ الباحث أنهم ال يستطيعون اإلجابة
على أي سؤال يتطلب منهم التوقع أو التنبؤ أو إظهار بدائل واحتماالت ،مع ضعف في قدرتهم على تفسير سبب وقوع األحداث التاريخية .وهذا الضعف
ربما يعزى ذلك الى عدة أسباب منها :ما يتعلق بالطالب ،واملعلم ،وإستراتيجيات التدريس ،واملنهاج .لذلك أراد الباحث اختيار إستراتيجية تدريس تكنولوجية
حديثة من شأنها تعزيز فهم الطالب لألحداث التاريخية املاضية والحالية وذلك بهدف تكوين اتجاهات إيجابية نحو مبحث التاريخ تسهم في تحسين مستوى
التحصيل لديهم ،ومن هذه اإلستراتيجيات إستراتيجية محطات التعلم "الذكية".
ومن خالل خبرة الباحثان في امليدان التربوي كمدرسين ومشرفين ملبحث التاريخ فقد شعرا بوجود صعوبات تواجه الطلبة عند دراسة هذا املبحث
ونفور الطلبة من حصة التاريخ باعتبارها حصة جامدة تحتوي على كم كبير من املعلومات والحقائق التي حدثت في املاض ي والتي ً
غالبا ما تركز على الجانب
السياس ي والعسكري مما يعطيها صفة الجمود ،األمر الذي استلزم ضرورة إيجاد حلول تساعد في تغيير النظرة الكلية ملبحث التاريخ ،ومنها استخدام
ً
محورا للعملية التعليمية التعلمية.
إستراتيجيات تدريس حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتوظف أدواتها ،وتجعل من الطالب
كما أن من أهم ما استدعى لذلك هو أهداف تدريس التاريخ في العصر الرقمي ،حيث أظهرت معطيات هذا العصر كما تراها الخفاجي(،2016
 )344تقدما تكنولوجيا واسعا أدى إلى تعدد العلوم واملعارف والتخصصات ،وأصبح من الصعب على مناهج التاريخ في جميع املراحل التعليمية املختلفة
أن تتضمن هذه التطورات امل عرفية الهائلة ،مما يتطلب تغيير فلسفة وأهداف التعليم من تعليم تقليدي قائم على املعلم وكفاءته فقط إلى تعلم نشط
يتمركز حول املتعلم ،لذلك دعت الحاجة إلى ضرورة تدريس التاريخ بطريقة تواكب التغيرات التكنولوجية وقادرة على بناء جيل جديد ملواجهة املستقبل
والتعايش مع مستجداته املتسارعة بمرونة وانفتاح.
وقد دعت العديد من املؤتمرات التربوية إلى ضرورة تطوير التعليم بما ينمي قدرات التفكير املستقبلي لجميع الطلبة باملراحل التعليمية املتنوعة،
مع التركيز على املعارف واملهارات العملية والتكنولوجية الالزمة للمشاركة في التنبؤ واستشراف املستقبل لتحقيق األهداف املنشودة بصورة تناسب التطور
العاملي ،ومن تلك املؤتمرات :املؤتمر العلمي الدولي األول في عام  2015بعنوان (التربية آفاق مستقبلية) إعداد املعلم في ضوء املتغيرات املعاصرة ،واملؤتمر
العلمي الثاني في عام  2015بعنوان (معلم املستقبل :إعداده ،وتطويره) نحو استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر ،ومؤتمر
"التربية :تحديات وآفاق مستقبلية" في عام  2017الذي عقد في رحاب جامعة اليرموك والذي دعا إلى ضرورة التركيز على أحدث التطورات في مجال توظيف
التقنيات الحديثة في التدريس.
كما أكدت نتائج عدد من الدراسات على أهمية محطات التعلم "الذكية" في تغيير وتحسين التعليم ،وقدرتها على تفعيل دور الطالب في الغرفة
الصفية وتوفير بيئة تعليمية تكنولوجية من شأنها أن تعزز املهارات املختلفة لديهم وتسهم في رفع مستوى التحصيل الدراس ي .كدراسة قشطة (،)2018
ودراسة حبوش (.)2017
ويرى الباحثان أنه كلما تنوعت إستراتيجيات التدريس ومداخلها كلما انعكس ذلك على نجاح العملية التعليمية التعلمية ،إذ إن طريقة التدريس
التي يتبعها املعلم تعد من أهم جوانب هذه العملية؛ ألنه كلما كانت طريقة التفاعل الصفي مثيرة للتفكير والدافعية ،كانت محفزة للتعلم بجميع جوانبه؛
مما تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير املختلفة لدى الطالب وإحداث تحسن وتطور على الجانب التحصيلي لديه ،لذا ال بد من استخدام مواقف تدريس
تتناسب مع طبيعة الهدف املنوي تحقيقه من العملية التعليمية وهذا ما يتناغم مع إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" .لذلك جاءت هذه الدراسة
للكشف عن أثر توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ.
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لقد حظيت استراتيجية محطات التعلم"الذكية" اهتمام واضح من قبل الباحثين ،حيث أجريت العديد من الدراسات حول هذه االستراتيجية،
ً
وبعد االطالع على األدب التربوي يستعرض الباحثان الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة ،حيث تم ترتيبها من األقدم إلى األحدث وفقا للتسلسل الزمني
لها وهي على النحو اآلتي:
أجرت مارفن ( )Marvin,2007دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام املحطات العلمية في تدريس اللغة اإلنجليزية لتحسين نقاط الضعف لدى
الطالب والسماح لهم باملشاركة واالنخراط في العملية التعلمية في الواليات املتحدة األمريكية ،حيث استخدمت الباحثة املنهج التجريبي بحيث تم اختيار
عينة عشوائية مكونة من (ً )11
طالبا من طالب الصف العاشر اإلعدادي ،وبعد ذلك تم تصميم أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها واملتمثلة في
االختبار التحصيلي وأسئلة املقابلة ،وبعد تطبيق اإلستراتيجية وأدوات الدراسة استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية املناسبة وتحليل املقابالت ،وقد
أظهرت النتائج أن املحطات العلمية زادت من تنوع الواجبات الصفية وزادت من خبرة املتعلمين ،كما تطورت مقدرة الطالب على حل املشكالت وزيادة
مشاركتهم وانخراطهم في العملية التعليمية ،أما بالنسبة للمعلم فقد عملت االستراتيجية على تحسين كيفية التخطيط وإدارة وقت الدرس.
وقام أوكاك ( )Ocak,2010بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام محطات التعلم على مستوى النجاح األكاديمي وعلى تذكر الطالب
للمعلومة أثناء تدريس مادة العلوم والتكنولوجيا في تركيا ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج التجريبي ،ومن ثم قام باختيار عينة الدراسة
بطريقة عشوائية بحيث بلغت ( )40طالبا من مرحلة الصف الخامس في تركيا ،تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واحتوت على ()20
ُ
طالبا ،واألخرى ضابطة واحتوت على ( )20طالبا ،كما قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي االختبار التحصيلي ،ومن ثم قام بإخضاع األفراد إلى الدراسة،
ُ
وقد أظهرت النتائج أن املجموعة التي درست باستخدام محطات التعلم كانت أعلى من مستويات املجموعة األخرى التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية،
وتوصلت الدراسة إلى أن محطات التعلم أكثر فعالية من األساليب التقليدية في مساعدة الطالب على اكتساب املعرفة.
أما دراسة تشامبر ( )Chamber,2013فقد سعت إلى الكشف عن أثر استخدام املحطات العلمية على التدريب العملي لتصحيح املفاهيم الخاطئة
في مادة العلوم ،باالضافه إلى أثرها في رفع مستوى التحصيل الدراس ي لدى الطلبة ،وقد استخدمت هذه الدراسة التصميم العشوائي أحادي العوامل،
وقد تمثلت أدوات الدراسة في املقابالت ،والواجبات اليومية ،واإلستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )49طالبا توزعت على مجموعتين ( )21طالبة و ()28
طالب .ومن ثم طبقت الدراسة على األفراد ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود تقدم ملحوظ في االختبار البعدي يفوق ما كان الوضع عليه عند االختبار
القبلي ،حيث تمكن الطالب من الوصول إلى مرحلة التحفيز الداخلي والكفاءة الذاتية ،وتقرير املصير من خالل تنشئتهم االجتماعية ومساعدتهم لبعضهم
البعض أثناء مشاركتهم في املحطات.
وقام داود( )2016بدراسة هدفت إلى التعرف على اثر استراتيجية املحطات التعليمية في التحصيل وعادات العقل لدى طالب الصف الرابع العلمي
في محافظة األنبار ،فقد اتبع الباحث املنهج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة حيث تم اختيار عينة مكونه من ( )42طالب من طالب الرابع العلمي تم
ُ
توزيعهم إلى مجموعتين ،إحداهما تجريبية بلغ عدد أفرادها ( )21طالب وقد درست وفق استراتيجية املحطات التعليمية وأخرى ضابطة وبلغ عدد أفرادها
( )21طالب وقد درست وفق الطريقة االعتيادية ،ثم تم بناء اختبار تحصيلي وتبنى الباحث مقياس لعادات العقل كأداتي بحث ،وطبقت بعد ذلك األدوات
وعند انتهاء التجربة تم إجراء اإلحصاءات املناسبة وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية في كال األداتين،
األمر الذي أدى إلى إثبات فعالية املحطات التعليمية وأثرها اإليجابي في تدريس األحياء لطالب الصف الرابع العلمي مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وقد أوص ى
الباحث على وفق نتائج الدراسة إلى ضرورة االهتمام باستراتيجية املحطات التعليمية في تدريس مادة األحياء.
كما أجرت نمر( )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف املحطات التعليمية في تحصيل العلوم والذكاء البصري املكاني لدى طلبة الصف
الخامس األساس ي في محافظة الخليل تبعا الختالف طريقة التدريس (محطات تعليمية ،تقليدية) والجنس والتفاعل بين طريقة التدريس والجنس.
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة املنهج التجريبي والتصميم شبة التجريبي ،وأعدت مقياس للتعرف على مهارات الذكاء البصري لدى الطلبة؛
وإختبار تحصيلي لقياس التحصيل ،حيث تم تطبيق األدوات على عينة مكونة من ( )158طالبا وطالبة انتظمو في أربع شعب من شعب الصف الخامس
األساس ي ،شعبتين في مدرسة الذكور والبالغ عددهم ( )78طالبا ،وشعبتين في اإلناث والبالغ عددهن ( )80طالبة ،حيث اختيرت إحدى الشعب عشوائيا
من كل مدرسة بحيث تكون مجموعة تجريبية تنفذ أنشطة استراتيجية محطات التعلم ،بينما تنفذ الشعبة الثانية من كل مدرسة األنشطة نفسها بطريقة
تدريس تقليدية كمجموعة ضابطة .وتم بعد ذلك فحص الفرضيات عن طريق إجراء املعالجة اإلحصائية املناسبة وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسطات توظيف استراتيجية املحطات التعليمية في تنمية التحصيل في العلوم لدى طلبة الصف الخامس األساس ي في الخليل تعزى لطريقة
التدريس (املحطات التعليمية ،التقليدية) ،لصالح أفراد املجموعة التجريبية (استراتيجية املحطات التعليمية) ،أما فيما يتعلق في التفاعل بين متغير
الجنس واملجموعة فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
وسعت دراسة الشافعي ( )2017إلى التحقق من أثر استخدام املحطات التعليمية ( القرائية-الصورية-االستكشافية-االستشارية-اإللكترونية) في
تنمية مهارات التفكير الناقد وبعض عادات العقل في مادة االقتصاد املنزلي لدى عينة من تلميذات الصف األول اإلعدادي في محافظة املنوفية ،ولتحقيق
هذا الهدف استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )74تلميذة من تلميذات الصف األول اإلعدادي بمدرسة قويسنا
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ّ
وعددهن ( )37تلميذة درسن باستخدام استراتيجية
الحديثة للتعليم األساس ي بمحافظة املنوفية ،تم تقسيمهن إلى مجموعتين :إحداهما تجريبية
ُ
ّ
وعددهن ( )37تلميذة درسن بالطريقة املعتادة ،وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكير الناقد ومقياس
املحطات التعليمية ،واألخرى ضابطة
عادات العقل وقد أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات املجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير
الناقد ومقياس عادات العقل في التطبيق البعدي لصالح املجموعة التجريبية ،وقد أوص ى البحث بضرورة استخدام استراتيجية املحطات التعليمية في
تدريس االقتصاد املنزلي ،وتضمين هذه االستراتيجية في برامج إعداد معلمات االقتصاد املنزلي.
أما دراسة حبوش ( )2017فقد هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرار في التكنولوجيا
لدى طالبات الصف السادس األساس ي في غزة .ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام املنهج التجريبي للكشف عن أثر استخدام
املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرار ،كما استخدمت املنهج الوصفي لتحليل املحتوى وتفسير النتائج .حيث تم بناء اختبار لقياس
املفاهيم الواردة في الوحدة الرابعة (التكنولوجيا الطبية) ،واختبار لقياس مهارات اتخاذ القرار الواردة في الوحدة الرابعة (التكنولوجيا الطبية) .بحيث تم
ُ
اختيار عينة الدراسة من ( )63طالبة من طالبات الصف السادس األساس ي في مدرسة أم القرى األساسية املشتركة التابعة ملنطقة مديرية غرب غزة
التعليمية ،حيث تم توزيعهم على مجموعتين ضابطة ( )30طالبة وتجريبية( )33طالبة ،ومن ثم تعريضهم إلى أدوات الدراسة ،وقد كشفت نتائج الدراسة
عن فاعلية استخدام املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرار في التكنولوجيا لدى طالبات الصف السادس األساس ي في غزة.
وقامت قشطة ( )2018بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف استراتيجيتي املحطات العلمية واأللعاب التعليمية في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساس ي في غزة .ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام املنهج الوصفي واملنهج شبه
التجريبي ،وذلك بإعداد دليلي املعلم القائم على توظيف استراتيجيتي املحطات العلمية واأللعاب التعليمية ،واختبار لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
بحيث تم اختيار عينة الدراسة مكونة من ( )105طالبات من طالبات الصف السابع األساس ي بمدرسة آمنة بنت وهب اإلعدادية للبنات في محافظة رفح،
تقسمهن إلى ثالث مجموعات ،ومن ثم تعر ّ
ّ
يضهن إلى أدوات الدراسة ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية استراتيجيتي املحطات العلمية
حيث تم
واأللعاب التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساس ي في غزة.
أما دراسة عمر( )2017فقد سعت إلى الكشف عن فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات التعلم في تنمية اليقظة القومية
واالستيعاب املفاهيمي لدى طالب الصف األول الثانوي في مدينة أبها في اململكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام
املنهج التجريبي ،وذلك بإعداد كتيب الطالب ،ودليل املعلم ،ومقياس اليقظة القومية ،واختبار االستيعاب املفاهيمي .حيث تم اختيار عينة عشوائية من
الطلبة تمثلت في مجموعتين إحداهما تجريبية عددها ( )44طالبا درست موضوعات األحياء مجال الدراسة باستخدام استراتيجية محطات التعلم،
ُ
واألخرى ضابطة عددها ( )46طالبا درست موضوعات األحياء مجال الدراسة باستخدام الطريقة التقليدية .وقد طبقت أداتا القياس قبليا وبعديا على
املجموعتين ،وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل التغاير ( ،)ANCOVAوقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام
استراتيجية املحطات التعليمية في تنمية اليقظة القومية ،واالستيعاب املفاهيمي لدى طالب الصف األول الثانوي.
ً
ً
ُيالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن معظم الدراسات السابقة استخدمت اختبارا تحصيليا؛ لقياس مستوى تحصيل الطلبة القبلي
ُ
ً
والبعدي مثل دراسة نمر ( ،)2017ودراسة داود ( ،)2016ودراسة شامبر ( ،)Chamber,2013بينما استخدمت دراسات أخرى اختبارا لقياس مهارات
التفكير املختلفة لدى الطلبة مثل دراسة حبوش ( )2017التي استخدمت اختبار لقياس مهارات اتخاذ القرار لدى الطلبة ،ودراسة الشافعي ( )2017التي
قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة .وفي ضوء ما سبق ،تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة كونها
استخدمت اإلختبار التحصيلي لقياس مدى تحسن مستوى التحصيل لدى الطلبة .واستخدمت معظم الدراسات السابقة املنهج شبه التجريبي القائم
على تصميم املجموعة الضابطة مع قياس قبلي ،بعدي ومن هذه الدراسات دراسة قشطة ( ،)2018ودراسة الشافعي ( .)2017وتتشابه الدراسة الحالية
مع الدراسات السابقة في كونها استخدمت املنهج شبه التجريبي القائم على تصميم املجموعة الضابطة مع قياس قبلي – بعدي ،وتم استخدامه كمنهج
غالب في الدراسة الحالية.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها الدراسة الوحيدة في البيئة املحلية (األردن) -حسب حدود اطالع الباحثان -التي ساهمت
في الكشف عن أثر توظيف استراتيجية محطات التعلم "الذكية" في التحصيل لدى الطلبة في مبحث التاريخ.
أسئلة الدراسة:
جاءت هذه الدراسـ ـ ــة للتحقق من أثر توظيف إسـ ـ ــتراتيجية محطات التعلم"الذكية" في تحصـ ـ ــيل الطلبة في مبحث التاريخ ،ولتحقيق هذا الهدف
أجابت الدراسة عن السؤال اآلتي:
الس ـ ــؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية عند مس ـ ــتوى الداللة (  )= 0.05بين متوس ـ ــطات أداء طلبة الص ـ ــف التاس ـ ــع في مبحث التاريخ على
االختبار التحصيلي تعزى ملتغيري إستراتيجية التدريس (اعتيادية ،توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية") والجنس( ذكر ،أنثى) والتفاعل بينهما.
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أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من خالل جانبين وهما:
ً
أوال :األهمية النظرية
تبرز أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على أحد االستراتيجيات الهامة في التدريس لتحسين مستوى تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ ،وبالتالي
فإن الدراسة تعد إضافة للدراسات العربية التي اهتمت بمتغيرات الدراسة ،كما أن أهمية الدراسة تبرز من خالل أهمية املرحلة التي تجري عليها وهي
مرحلة انتقالية بالنسبة للطلبة ينطوي عليها العديد من القرارات املستقبلية.
ً
ثانيا :األهمية العملية
ُ
تعد الدراسة الحالية -في حدود إطالع الباحثان -من الدراسات القليلة التي تناولت توظيف استراتيجية محطات التعلم "الذكية" في التدريس في
ُ
األردن وربط أثرها في التحصيل ،كما أنها تهتم في توجيه أنظار القائمين على صياغة مناهج الدراسات االجتماعية بشكل عام التاريخ بشكل خاص من
اإلفادة من إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في صياغة تلك املقررات.
وتقدم الدراسة الدليل العلمي على أهمية استراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تدريس التاريخ بشكل خاص ،األمر الذي يسهم في تعزيز ثقة
املعلمين في استخدام استراتيجية محطات التعلم " الذكية"" في تدريس التاريخ مما ينعكس بشكل إيجابي على الطلبة في مختلف الجوانب ،كما أنها تسعى
إلى فتح املجال أمام الباحثين في ميدان املناهج وطرق التدريس إلجراء املزيد من الدراسات حول توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تدريس
املباحث املختلفة وعلى مستويات ومراحل أخرى.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
• التحري عن توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تدريس مبحث التاريخ وأثرها في تحصيل الطلبة.
ً
• إثراء مادة التاريخ من حيث االستخدام األمثل لهذه االستراتيجية املعتمدة على التفكير العميق بدال من استخدام الطريقة التقليدية املعتمدة
على التلقين.
• تحسين مستوى فهم الطالب لألحداث التاريخية مما يؤدي إلى تكوين ثقافة تاريخية لديه تسهم في تحسين ورفع مستوى التحصيل وتكوين
اتجاهات إيجابية نحو تعلم مادة التاريخ.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
• الحدود املكانية :تم إجراء هذه الدراسة في مدرسة أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين ،ومدرسة الرمثا الثانوية للبنات في مديرية تربية لواء الرمثا.
ً ً
ذكورا وإناثا.
• الحدود البشرية :اقتصر تطبيق هذه الدراسة على طلبة الصف التاسع األساس ي
• الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الدراس ي 2019/2018
ُ
• الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على موضوع الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة" من مادة التاريخ للصف التاسع األساس ي.
التعريفات اإلجرائية:
إستراتيجية محطات التعلم "الذكية":
هي عبارة عن استراتيجية تعليمية منظمة شاملة تحتوي على مجموعة من املحطات التي يتناوب عليها طلبة الصف التاسع من خالل مجموعات
أثناء تدريس التاريخ ،وتشتمل هذه املحطات على أنشطة مخطط لها مسبقا من قبل الباحثان ،بحيث تتيح للطلبة املرور بأربع محطات وهي( :املحطة
الذ كية الصورية ،املحطة الذكية السمعية ،املحطة الذكية السمعية البصرية ،املحطة البحثية) .وقد نفذت خالل الفترة الواقعة ما بين (2019 -3-28
إلى  )2019-5-16في مدرسة أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين ،ومدرسة الرمثا الثانوية للبنات في مديرية تربية وتعلم لواء الرمثا.
التحصيل:
ّ
مقدار ما يحصل عليه الطالب من مهارات ومعارف ومعلومات معبرا عنها بدرجات االختبار املعد خصيصا لهذا الغرض.
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مبحث التاريخ للصف التاسع:
تعرف بأنها املادة الدراسية املقررة لطلبة الصف التاسع وتكون ذات أهداف محددة ويتوقع أن يتم تحقيقها في هذا الكتاب والذي اعتمد من وزارة
التربية والتعليم كمبحث في املدارس الحكومية والخاصة للعام الدراس ي ( (2019-2018بموجب قرار مجلس التربية والتعليم رقم ( )2015/13تاريخ
(.)2015/3/26

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج شبة التجريبي للكشف عن أثر توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ؛ ألنه أكثر
مالئمة لطبيعة هذه الدراسة وهو املنهج املناسب لتحقيق هدفها ،إذ يعد املنهج املناسب الذي يستطيع الباحث عن طريقه اختبار الفروض التي تتعلق
بعالقات السبب والنتيجة ،وقد تم اختيار التصميم شبه التجريبي الذي يعرف ب ـ قبلي بعدي ذي املجموعتين املتكافئتين؛ لذلك اعتمد الباحثان هذا
التصميم ملناسبته أغراض الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساس ي في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء الرمثا والبالغ عددهم
( )2974طالبا وطالبة موزعين على ( )26مدرسة ،منها ( )11مدرسة للذكور ،و( )15مدرسة لإلناث ،وتضم ( )86شعبة ،منها ( )40شعبة للذكور وتضم
( )1448طالبا و( )46شعبة لإلناث وتضم ( )1526طالبة ،حسب اإلحصاءات الرسمية ملديرية تربية وتعليم لواء الرمثا .والجدول رقم ( )1يبين توزيع أفراد
مجتمع الدراسة وفق الجنيس وعدد املدارس والشعب.
جدول( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق الجنس وعدد املدارس والشعب
الجنس

عدد املدارس

عدد الشعب

عدد الطلبة

الذكور
اإلناث
املجموع

11
15
26

40
46
86

1448
1526
2974

عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )120طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا في الفصل الدراس ي الثاني
للعام الدراس ي  ،2019/2018حيث اختيرت عينة الذكور من مدرسة أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين وهي املدرسة التي يعمل بها الباحث ،أما عينة
اإلناث فقد اختيرت من مدرسة الرمثا الثانوية للبنات ،بحيث تكونت بواقع أربعة شعب دراسية وقد تم اختيار الشعب بالطريقة العشوائية ،أما عينة
الدراسة فقد تم اختيارها بالطريقة القصدية وذلك لعدة أسباب؛ أهمها توفر البنية التحتية واإلمكانات والتجهيزات الالزمة (إنترنت ،أجهزة حاسوب،
سبورة ذكية ،قاعات مجهزة) لتطبيق الدراسة وتم تقسيم الشعب إلى مجموعتين على النحو التالي:
املجموعة الضابطة :تكونت من ( ) 57طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي ،حيث تكونت من شعبتين إحداهما ذكور وبلغت عددها ()27
ُ
ً ُ
طالبا ،واألخرى إناث وبلغ عددهن ( )30طالبة .وقد درست املجموعة الضابطة الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة" من مادة التاريخ كما هي في
كتاب التاريخ للصف التاسع األساس ي دون معالجة.
املجموعة التجريبية :تكونت من ( )63طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي ،حيث تكونت من شعبتين إحداهما ذكور وبلغت عددها ()30
ُ
ً ُ
ً
طالبا ،واألخرى إناث وبلغ عددهن ( )33طالبة .وقد درست املجموعة التجريبية الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة" من مادة التاريخ موظفا
إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" .والجدول رقم ( )2توزبع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،املجموعة التجريبية ،املجموعة الضابطة).
جدول( :)2توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
الفئات

التكرار

النسبة

57

%47.5
%52.5
%100.0

الجنس

ذكر
ُ
أنثى
املجموع

63
120

املجموعة

تجريبية

63

%52.5

ضابطة
املجموع

57
129

%47.5
%100.0
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مادة الدراسة:
استراتيجية محطات التعلم "الذكية"
بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة قام الباحثان بإعداد خطط العمل الصفية من خالل توظيف محطات التعلم"الذكية" والتي
تكونت من ( 6دروس) من وحدة تاريخ أوروبا في عصر النهضة من كتاب التاريخ للصف التاسع األساس ي ،حيث شملت كل خطة على النتاجات التعليمية
الخاصة والخطوات التي شملت األنشطة ومصادر التعلم والتقويم وكان محور األنشطة محطات التعلم "الذكية" ،حيث تم تدريسها على عينة مكونة من
ً
ً
ً
ً
( )63طالبا وطالبة وفقا ملحطات التعلم "الذكية" للمجموعة التجريبية ،و( )57طالبا وطالبة وفقا لطريقة التدريس االعتيادية للمجموعة الضابطة ،وقد
عرضت الدروس املصممة على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها ،وعلم
النفس التربوي والقياس والتقويم ،وخبراء وزارة التربية والتعليم ،ألبداء آرائهم لغرض تحسين صياغة تلك الدروس وفي ضوء ما أبدوه من أراء تم إجراء
التعديالت الالزمة.
أداة الدراسة:
االختبار التحصيلي:
قام الباحثان بإعداد االختبار التحصيلي بعد أن تم تحديد أهداف الوحدة الواردة في الكتاب املدرس ي املقرر للصف التاسع األساس ي ،وقد اشتمل
االختبار التحصيلي على ( )40فقرة من نوع االختبار من متعدد احتوت كل فقرة على أربعة بدائل واحده صحيحة والباقي خطأ ،وتنوعت هذه الفقرات
حسب تصنيف بلوم واشتمل على ( ) 4مستويات وهي :التذكر ،الفهم واالستيعاب ،والتطبيق ،والتحليل ،وعند تصحيح االختبار أعطيت كل فقرة عالمة
لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة ،حيث كانت أعلى عالمة قد حصل عليها الطالب في االختبار هي )35( :وأقل عالمة هي.)7( :
صدق االختبارالتحصيلي
أ .صدق املحتوى:
تم التحقق من صدق االختبار التحصيلي من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين املختصين وعددهم ( )15محكم من ذوي االختصاص في
مجاالت (مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها والتاريخ والقياس والتقويم واللغة العربية) العاملين في جامعة اليرموك وجامعة العلوم
والتكنولوجيا وجامعة آل البيت ووزارة التربية والتعليم ،وقد طلب إليهم إبداء آرائهم حول االختبار التحصيلي من حيث درجة انتماء الفقرة لالختبار
التحصيلي التي تقيسها ،ودرجة وضوح الفقرة من حيث الصياغة اللغوية ،وقد تم األخذ بمالحظات املحكمين حيث تم حذف بعض الفقرات غير املنتمية
للمستوى التي تقيسه ،وتم تعديل صياغة بعض الفقرات ،حيث أصبح االختبار ً
مكونا من  35فقرة ،ولتصحيح الدرجات على االختبار فقد تم إعطاء
اإلجابة الصحيحة درجة واحدة وإعطاء اإلجابة غير صحيحة درجة صفر ،بحيث كانت أعلى عالمة قد حصل عليها الطالب في االختبار هي )35( :وأقل
عالمة هي.)7( :
ب .صدق البناء
الستخراج دالالت صدق البناء لالختبار ،استخرجت معامالت ارتباط مستويات االختبار مع االختبار ككل في عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة تكونت من ( )30طالب ،حيث تم تحليل مستويات االختبار وحساب معامل ارتباط كل مستوى مع املقياس ،حيث إن معامل االرتباط هنا يمثل
داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة .والجدول رقم ( )3يبين ذلك.
جدول( :)3قيم معامالت االرتباط بين املستويات و االختبار
املستوى

الرقم
1
2
3
4

تذكر
فهم
تحليل
تطبيق

ً
*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.0

معامل االرتباط مع االختبار
*0.76
*0.77
*0.72
*0.73

يتبين من الجدول ( )6أن معامالت ارتباط املستويات مع االختبار ككل تراوحت ما بين (.)0.77-0.72
ج .ثبات االختبارالتحصيلي:
للتأكد من ثبات االختبار ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق االختبار ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على
ً
مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من (ً )30
طالبا ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين .إذ بلغ ( .)0.87وتم أيضا
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حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ) ،)Cronbach’s Alphaوالجدول رقم ( )4يبين معامل االتساق الداخلي وفق
معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمستويات واالختبار ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
جدول( :)4معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة
املستوى
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
االختبار ككل

االتساق الداخلي
0.78
0.79
0.85
0.91
0.92

ثب ــات اإلعادة
0.75
0.76
0.80
9.85
0.87

يتبين من الجدول ( )7أن معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمستويات تراوح ما بين ( )0.91-0.78و لالختبار ككل (.)0.92
معامالت الصعوبة والتمييز لالختبارالتحصيلي
باستخدام برنامج ( )SPSSتم تحليل استجابات عينة الدراسة لحساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار ،حيث تم اعتماد النسبة
املئوية للطلبة الذين أجابوا عن الفقرة غير صحيحة كمعامل صعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،بينما حسب معامل التمييز لكل فقرة معامل ارتباط
الفقرة املصحح مع الدرجة الكلية ،والجدول رقم ( )5يبين قيم معامالت الصعوبة والتمييز ملستويات االختبار التحصيلي.
جدول( :)5قيم معامل الصعوبة والتمييزملستويات االختبار التحصيلي
معاملي:

املستوى

الرقم

الصعوبة

التمييز

1

تذكر

0.25

0.66

2

فهم

0.21

0.58

3

تحليل

0.39

0.45

4

تطبيق

0.45

0.40

يتبين من الجدول ( )5أن معامل الصعوبة ألسئلة االختبار قد تراوحت بين ( )0.45-0.21وأن معامل التمييز لالختبار تراوح ما بين (.)0.66-0.40
تكافؤ املجموعات :االختبارالتحصيلي
للتحقق من تكافؤ املجموعات تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي القبلي
تبعا ملتغير املجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ،والجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار"ت" تبعا ملتغير املجموعة على أداء طلبة الصف التاسع األساس ي على االختبار
التحصيلي القبلي

االختبار التحصيلي قبلي

املجموعة

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت

تجريبية

63

6.59

2.325

1.186

ضابطة

57

6.12

1.919

درجات الحرية

الداللة
اإلحصائية

118

0.127

يتبين من الجدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ) = 0.05بين املجموعتين (ضابطة ,تجريبية) في تحصيل طلبة الصف التاسع
األساس ي في مبحث التاريخ للقياس القبلي ،وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ املجموعات.
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:
ً
أوال :املتغيراملستقل
• طريقة التدريس ولها مستويان ( االعتيادية ،توظيف استراتيجية محطات التعلم "الذكية").
ً
ثانيا :املتغيرات التابعة
• أداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي.
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إجراءات تنفيذ الدراسة:
ً
تم تنفيذ الدراسة وفقا للخطوات واإلجراءات الخاصة بالدراسة الحالية على النحو اآلتي:
• االطالع على األدبيات والبحوث التربوية املتعلقة بمتغيرات الدراسة ( محطات التعلم "الذكية" ،التحصيل).
• تحديد اإلطار العام ملحطات التعلم "الذكية".
ُ
• إعداد الخطط الصفية اليومية بحيث يتم توزع موضوعات الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة " في عدد من الحصص الصفية بحيث تشمل
كل خطة على خطوات تنظم التعلم وذلك حسب محطات التعلم" الذكية".
• عرض الخطط الصفية اليومية على لجنة من املحكمين للتعرف على مدى صدقها وتلبيتها للمعايير.
• بناء اختبار تحصيلي لقياس ما املدى الذي اكتسبه الطلبة من معرفة في الوحدة التعليمية.
• عرض فقرات االختبار على مجموعة من املحكمين للتحقق من صدق االختبار.
• الحصول على كتاب تسهيل مهمة من عميد كلية التربية في جامعة اليرموك موجه ملدير التربية والتعليم في لواء الرمثا.
• الحصول على املوافقة الرسمية من مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا لتطبيق الدراسة في املدارس التابعة لها ،لتطبيق الدراسة في كل من (مدرسة
أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين ،مدرسة األرقم األساسية للبنين ،مدرسة الرمثا الثانوية للبنات).
• تحديد العينة االستطالعية وتطبيق أدوات الدراسة عليها.
• تحديد عينة الدراسة التي ستشتمل على أربعة شعب منها شعبتين ذكور وشعبتين إناث ،بحيث يتم تدريس شعبتين بالطريقة التقليدية (مجموعة
ضابطة) ،وشعبتين باستخدام محطات التعلم "الذكية" (مجموعة تجريبية).
• عمل زيارة إلى املدرسة التي تم اختيار منها عينة الدراسة والتحدث مع مديرة املدرسة ومعلمة التاريخ وتقديم لها شرح حول أهمية وأهداف الدراسة
من أجل تقديم كافة التسهيالت إلنجاح الدراسة.
• تطبيق أداة الدراسة بصورة قبلية.
ُ
• تطبيق التجربة خالل الفترة الواقعة ما بين ( 2019-3-28إلى  )2019-5-16بواقع  10حصص صفية ،وذلك بعد تحويل حصص النشاط األسبوعية
ُ
ً
وهي حصتان في األسبوع بدال من حصة التاريخ ،وذلك بعد االتفاق مع مديرة املدرسة.
• حضور الباحثان لبعض الدروس ،بهدف الكشف عن سير عملية التطبيق بالطريقة املستخدمة.
• تطبيق أداة الدراسة بصورة بعدية بعد االنتهاء من تطبيق استراتيجية التدريس.
• تصحيح استجابات الطلبة على االختبارين القبلي والبعدي حسب التعليمات الخاصة بكل اختبار.
• جمع البيانات وإجراء املعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية ( )SPSSالختبار صحة الفرضيات واإلجابة على أسئلة الدراسة.
• عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها في ضوء فرضيات الدراسة وأسئلتها.
• تقديم التوصيات واملقترحات املناسبة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة.
املعالجة اإلحصائية:
تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج ( )SPSSواستخدمت التحليالت اإلحصائية التالية:
تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية ) (SPSSحيث تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسطات الحسابية املعدلة
واألخطاء املعيارية لها ،وتحليل التباين األحادي املصاحب ( )One way ANCOVAللكشف عن الفروق في القياس البعدي بين املجموعة التجريبية
ً
واملجموعة الضابطة بوجود االختبار القبلي مصاحبا واستخدام تحليل التباين الثنائي ( )Two way ANCOVAللكشف عن وجود فروق في القياس
القبلي بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الذي َّ
نص على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αبين متوسطات أداء طلبة الصف
التاسع في مبحث التاريخ على االختبار التحصيلي تعزى ملتغيري إستراتيجية التدريس (اعتياديه ،توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية") والجنس(
ذكر ،أنثى) والتفاعل بينهما ".
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لإلجابة عن س ــؤال الدراس ــة ؛ فقد تم حس ــاب الوس ــطين الحس ــابيين واالنحرافين املعياريين للقياس ــين القبلي والبعدي ألداء طلبة الص ــف التاس ــع
على اختبــار االختبــار التحص ـ ـ ـ ــيلي وف ًقـا لطريقــة التــدريس (اعتيــاديــة ،توظيف اس ـ ـ ـ ــتراتيجيــة محطــات التعلم"الــذكيــة") ،والجــدول رقم ()7يبين الوس ـ ـ ـ ــطين
الحسابيين واالنحرافين املعياريين للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي ً
وفقا لطريقة التدريس.
ً
جدول( :)7األوساط الحسابية واالنح رافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي وفقا لطريقة التدريس
طريقة
التدريس

العدد

االعتيادية
توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية"

57
63

القياس القبلي
الوسط االنحراف
الحسابي املعياري
1.191
6.12
2.325
6.59

القياس البعدي
الوسط االنحراف
الحسابي املعياري
3.936
25.72
4.035
28.56

يالحظ من الجدول  7وجود فرق ظاهري بين الوسطين الحسابيين للقياس البعدي ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي ناتج عن
اختالف طريقة التدريس؛ وللتحقق من جوهرية الفرق الظاهري؛ تم إجراء تحليل التباين املصاحب ) )ANCOVAللقياس البعدي ألداء طلبة الصف
التاسع على االختبار التحصيلي ً
وفقا لطريقة التدريس بعد تحييد أثر أداءهم على القياس القبلي لالختبار ،وذلك كما هو مبين في الجدول رقم (.)8
ً
جدول( : )8تحليل التباين املصاحب للقياس البعدي ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي وفقا لطريقة التدريس بعد تحييد أثرأداءهم على
القياس القبلي لالختبار
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

القياس القبلي (مصاحب)
طريقة التدريس
الخطأ
الكلي

72.112
267.177
1804.953
2117.792

1
1
117
119

متوسط
مجموع
املربعات
72.112
167.177
15.427

ف

الداللة
اإلحصائية

حجم
األثر

4.674
17.319

0.33
000

0.38
0.829

ً
يتض ــح من الجدول  8وجود فرق دال إحص ــائيا عند مس ــتوى الداللة ( ) = 0.05بين الوس ــطين الحس ــابيين للقياس البعدي ألداء طلبة الص ــف
التاس ـ ــع على االختبار التحص ـ ــيلي ُيعزى لطريقة التدريس؛ ولتحديد لص ـ ــالح ّ
أي من مجموعتي الدراس ـ ــة كان الفرق الجوهري؛ فقد تم حس ـ ــاب الوس ـ ــطين
الحس ــابيين املعدلين للقياس البعدي ألداء طلبة الص ــف التاس ــع على االختبار التحص ــيلي والخطأين املعياريين لهما ً
وفقا لطريقة التدريس ،وذلك كما هو
مبين في الجدول رقم (.)9
ً
جدول( :)9الوسطين الحسابيين املعدلين للقياس البعدي ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي والخطأين املعياريين لهما وفقا لطريقة التدريس
طريقة
التدريس
االعتيادية
توظيف استراتيجية محطات
التعلم"الذكية"

الوسط
الحسابي
املُ َّ
عدل
25.630

0.522

28.636

0.496

الخطأ
املعياري

يتضح من الجدول رقم ( )9أن الفرق الجوهري قد كان لصالح أفراد املجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم باستخدام طريقة التدريس
(استراتيجية محطات التعلم"الذكية") مقارنة بزمالئهم أفراد املجموعة الضابطة الذين تم تدريسهم باستخدام طريقة التدريس االعتيادية.
ً
علما أن حجم األثر لطريقة التدريس قد بلغت قيمته %82.9؛ مما ُيعني وجود أثر (مرتفع) لطريقة التدريس في القياس البعدي ألداء طلبة الصف
ً
ً
التاسع على االختبار التحصيلي وفقا ملعيار كوهن ( )Cohen, 1988حيث أن مستويات حجم األثر وفقا ملعيار كوهن ثالثة مستويات هي  :املستوى
املنخفض ( )0.49-0.2واملستوى املتوسط ( )0.79-0.5واملستوى املرتفع ( 0.80فما فوق).
وللتأكد من عدم وجود فروق ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى الداللة ( ) = 0.05بين متوسـ ــطات أداء الطلبة على االختبار التحصـ ــيلي يعزى
لطريقة التدريس (اعتيادية ،توظيف اسـ ـ ـ ــتراتيجية محطات التعلم "الذكية") ،والجنس ،والتفاعل فيما بينهما تم إجراء تحليل التباين الثنائي املص ـ ـ ــاحب
ً
للقياس القبلي لالختبار التحصيلي لدى طلبة الصف التاسع األساس ي في مبحث التاريخ وفقا للمجموعة والجنس ،وذلك كما يتضح في الجدول رقم (.)10
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جدول( :)10نتائج تحليل التباين الثنائي املصاحب للقياس البعدي لتوظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تحصيل طلبة الصف
التاسع األساس ي في مبحث التاريخ وفقا للمجموعة والجنس والتفاعل بينهما
مصدر التباين

مستوى الداللة

مربع إيتا η2

0.000

0.114
0.001
0.000

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع املربعات

240.628

1

240.628

15.011

الجنس

1.597

1

1.597

0.100

0.753

املجموعة* الجنس

0.066

1

0.066

0.004

0.949

الخطأ

1875.468

117

16.030

الكلي

2117.792

119

املجموعة

قيمة ف

َ
يتضح من الجدول رقم ( )10أن هناك أثر إلستراتيجية محطات التعلم "الذكية"؛ فقد فسرت قيمة مربع إيتا ( )η2ما نسبته ( )%11.4من
ُ
التباين املفسر (املتنبئ به) في املتغير التابع وهو تحصيل طلبة الصف التاسع األساس ي في مبحث التاريخ .كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
عند مستوى داللة ( ) = 0.05وفقا للجنس ،فقد بلغت قيمة (ف) ()0.100بداللة إحصائية مقدارها (.)0.949
ربما يمكن تفسير النتائج املتعلقة بهذا السؤال إلى أن تفوق طالب املجموعة التجريبية على طالب املجموعة الضابطة يعزى لعدة أسباب منها:
أن توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية" واألدوات التكنولوجية الحديثة كالسبورة الذكية في تدريس التاريخ ساهمت بشكل كبير في
تحسين مستوى تحصيل الطلبة األكاديمي ،حيث إن توافرها واستخدامها ساهم في توفير جو تعليمي إيجابي من خالل نقل الطالب من البيئة التعليمية
التقليدية القائمة على الشرح والتلقين إلى بيئة تعليمية فا علة تقوم على مشاركة الطالب وتفاعلهم مع بعضهم البعض وتغير الجو التعليمي التفاعلي بين
الطالب واملادة التعليمية وهذا ما تتميز به استراتيجية محطات التعلم"الذكية" ،كما أعطت حرية التفكير لدى الطالب أكثر من طريقة التدريس االعتيادية
التي ينحصر دور الطالب فيها على االستماع وتدوين املالحظات والحفظ فقط ،فنجد أن توظيف هذه االستراتيجية في تدريس التاريخ قد لعبت دورًا ً
هاما
في تشجيع الطالب ،ومساعدته على إظهار ما لديه من قدرات والوصول إلى اإلبداع ،وقد اتفقت النتيجة السابقة مع دراسة عبد النظير ( )2017والتي
أكدت على فعالية استراتيجية املحطات التعليمية في رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة وذلك لعدة أسباب منها أن التنوع في طرق العرض من خالل
ً
ً
تشويقا وإثارة ،وزاد حماس الطلبة لإلقبال على التعلم ،كما أن مرور الطلبة باملحطات املختلفة وخصوصا املحطة
املحطات املختلفة جعل من التعلم أكثر
االلكترونية وما تحتويه من مثيرات وصور ورسومات ملونة كانت عامل جذب لزيادة التركيز ،وجعل نسبة االستيعاب أكبر من تقديمها بالطريقة التقليدية.
كما يعزو السبب إلى أن للمحطات التعليمية أهمية كبيرة كونها تسهم في إثارة الدافعية لدى الطالب نحو التعلم ،ويجعله يقبل على التعلم؛
لشعورة بأنه في تحد عقلي وفكري ،وهذا ما يدفعه إلى إبداء رأيه حول املواقف التاريخية وبذلك يرفع من مستوى فهمه للمادة التعليمية ويساهم في تحسين
ً
مستوى التحصيل بشكل عام ،وهذا ما كان واضحا من خالل الحماس والرغبة في التعلم الذي أبدوها الطلبة خالل تطبيق الدراسة وذلك من خالل
ً
االنتقال من محطة إلى أخرى ،وقد ظهر التفاعل والنقاش وتنظيم املعلومات في أوراق العمل املقدمة إليهم ،وهذا ما يؤكد أن التعلم كان إيجابيا األمر الذي
انعكس على التحصيل لديهم.
ً
كما يرى الباحثان أن السبب يكمن في أهمية استراتيجية محطات التعلم"الذكية" لكونها من اإلستراتيجيات الحديثة نسبيا والتي تساعد الطالب
على استدعاء وتذكر املادة التعليمية بصورة أسهل وأسرع من طريقة التدريس االعتيادية ،التي تجعل من الصعب على الطالب استرجاع وتذكر املادة
التعليمية ،كما تعمل على جذب انتباه الطالب والتغلب على ظاهرة الشرود الذهني .كما أنها تساعد على االندماج والتفاعل بين الطلبة واملشاركة اإليجابية
في العملية التعليمية ،وتبادل األفكار واآلراء بشكل أفضل من الطلبة الذين تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية ،وهذا من شأنه رفع مستوى التحصيل لدى
أفراد املجموعة التجريبية ،وهذا ما أكده أبو صبح ( )2017في دراسته بأن استراتيجية املحطات التعليمية ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى تحصيل
الطلبة من خالل ما تتميز به املحطات املختلفة التي تعتبر عامل جذب للطلبة بحيث ساهمت بشكل كبير في التفاعل فيما بينهم ،كما أنها تتميز عن الطريقة
التقليدية بوجود املحطات التي امتازت بالحوار البناء والقراءة التفاعلية واملشاركة بحث ساهمت بشكل كبير في إخراج الطلبة من دائرة الحفظ إلى جعلهم
ً
محورا للعملية التعليمية.
ً
كما يرجع تفسير تفوق أفراد املجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم وفقا الستراتيجية محطات التعلم"الذكية" إلى روح التعاون بين املعلم
ً
والطالب الذي أتاحته هذه االستراتيجية ،وذلك من خالل املناقشات التي كانت تدور بين املعلم والطالب من جهة وبين الطالب مع بعضهم بعضا من جهة
أخرى ،وجعل عملية تعليم وتعلم التاريخ ذات معنى؛ وذلك من خالل ربط أفكار الدرس الحالية مع السابقة ،ومن خالل النظرة الشمولية للوحدة ككل
ولكل درس ككل وليس في صورة جزيئات منفصلة أي ربط أجزاء الوحدة ببعضها ببعض مما أدى إلى الحصول على نتائج إيجابية في التحصيل ،ويتفق هذا
السبب مع ما أكده خاجي ورشيد ( )2016بأن استراتيجية املحطات التعليمية وما تتضمنه من تنوع في املحطات كانت عامل جذب بالنسبة للطلبة وهم
ً
يعملون معا فدفعتهم للنقاش والحوار والتواصل وتصنيف ما يتطلب ذلك وتفسيره.
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ً
تعقيبا على ما سبق ُيلحظ أن هذه النتائج تعزى إلى فاعلية استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في رفع مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطلبة؛
وذلك أن هذه االستراتيجية تتيح للطالب فرصة بناء معارفهم بأنفسهم من خالل تفاعلهم النشط مع بعضهم البعض أثناء عملهم في مجموعات صغيرة في
محطة تعلم ،كما أنها توفر لهم املواد واألدوات واملصادر التعليمية لالزمة لحدوث التعلم ذي املعنى من خالل التفاعل املباشر مع هذه املصادر ،كما أن
هذه االستراتيجية تسمح للطالب باستخدام كافة حواسهم أثناء تنفيذهم لألنشطة التعليمية وتجعلهم يمارسون عمليات االستقصاء واالستكشاف،
وتساعدهم على تكوين صورة عقلية ملا يمرون به من خبرات تعليمية ،وبذلك يسهم في تعميق فهم الطالب للحقائق التاريخية املوجودة في الدرس األمر
الذي ينعكس على مستوى التحصيل االكاديمي لديه .وهذا أظهرته نتائج دراسة كل من (داود2016 ،؛ Chamber,2013؛  )Ocak,2010والتي أكدت على
فاعلية استراتيجية محطات التعلم في رفع مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطلبة.
التوصيات:
 .1االهتمام بالتنوع في استراتيجيات تدريس التاريخ واالبتعاد عن استراتيجيات التعليم التقليدي.
 .2يوص ي الباحثان معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية باستخدام استراتيجية محطات التعلم"الذكية" أثناء تدريسهم مواد الدراسات االجتماعية
بشكل عام ومادة التاريخ بشكل خاص؛ ملا لها من أثر فعال في زيادة تحصيل الطلبة وإكسابهم املهارات املختلفة ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو
الدراسات االجتماعية.
ً
 .3إجراء مزيدا من الدراسات حول توظيف إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" في التدريس على مواد تعليمية مختلفة وفي مراحل عمرية متعددة.
 .4تدريب املعلمين واملشرفين على كيفية التدريس وفق إستراتيجية محطات التعلم "الذكية".

املراجع:
ً
أوال :املصادر:
 .1ابن خلدون ،ع )1986( ،مقدمة ابن خلدون ،ط 6بيروت :دار القلم للنشر والتوزيع.
ً
ثانيا :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،ع )2009( ،.أثر التفاعل بين أساليب عرض املحتوى ونمط الذكاء في تنمية مهارات التفكير املستقبلي في مادة الدراسات االجتماعية
لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،مصر.
 .2أبو صبح ،ك )2017( ،.أثر تدريس العلوم باستخدام استراتيجية املحطات العلمية في التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف
الخامس األساس ي في األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة آل البيت ،األردن.
 .3أبو موس ى ،إ )2017( ،.فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير املستقبلي في التكنولوجيا
لدى طالبات الصف السابع األساس ي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .4أبو هولي ،ر )2015( ،.أثر استخدام دورة التعلم السباعية في تنمية مهارات التفكير الناقد في مبحث التاريخ لدى طالبات الصف التاسع
األساس ي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .5أحمد ،ع )2017( ،.برنامج مقترح في اللغة العربية قائم على أبعاد الحوارالحضاري العاملي لتنمية مهارات التفكير املستقبلي والتفكير اإليجابي
لدى طالب املرحلة الثانوية ،مجلة كلية التربية بأسيوط.227 -154 ،)2( 33 ،
 .6األحمدي ،ط )2019( ،.أثرالتعلم املقلوب في تنمية التحصيل اآلني واملؤجل لدى طالبات كلية املجتمع في العال واتجاهاتهن نحوه ،املجلة الدولية
للدراسات التربوية والنفسية باألردن.)3(.6 ،
 .7برو ،م ورحموني ،د )2015( ،.املناهج التعليمية بين التطورات و تحديات املستقبل .مجلة املمارسات اللغوية.186-151،)31( ،
 .8جالب ،ه والعجرش ،ح )2016( ،.أثر إستراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي عند طالب الصف الثاني
املتوسط ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية.244 -217 ،)26( ،
 .9حبوش ،س )2017( ،أثراستراتيجية املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرارفي التكنولوجيا لدى طالبات الصف السادس
األساس ي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .10خاجي ،ث ورشيد ،م )2016( ،.أثر إ ستراتيجيتي املحطات العلمية و ويتلي في تحصيل طالب الصف الرابع األدبي بمادة الرياضيات وتنمية
اتجاهاتهم نحوها ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس.376 -359 ،)72( ،
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الخفاجي ،س )2016( ،.فاعلية إستراتيجية النمذجة في تحصيل طالبات الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ ،مجلة الفتح-342 ،)67( 12 ،
.378
داود ،ط )2016( ،.أثر إستراتيجية املحطات العلمية في التحصيل وعادات العقل لدى طالب الرابع العلمي في مادة األحياء ،مجلة البحوث
التربوية والنفسية.318 -291 ،)50( ،
ً
الزعبي ،ع وبني دومي ،ح )2012( ،.أثر استخدام طريقة التعلم املتمازج في املدارس األردنية في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساس ي في مادة
الرياضيات وفي دافعيتهم نحو تعلمها ،مجلة جامعة دمشق.518 -485 ،)1( 28 ،
السعدي ،ج )2008( ،.فاعلية استخدام بعض األنشطة اإلثرائية القائمة على أساليب استشراف املستقبل في تدريس التاريخ بالتعليم العام
بسلطنة ُعمان في تنمية مهارات التفكير املستقبلي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،معهد البحوث التربوية ،جامعة القاهرة ،مصر.
سمارة ،ع والنمر ،ع والحسن ،ه )1999( ،.سيكولوجية الطفولة ،ط 3عمان :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الشافعي ،س )2017( ،.أثر استخدام استراتيجية املحطات العلمية في تنمية مهارات التفكير الناقد وبعض عادات العقل في مادة االقتصاد
املنزلي لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية ،مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ،رابطة التربويين العرب.381 -331 ،)8( ،
عبد الفتاح ،و )2009( ،.تنمية مهارات التنبؤ من خالل تدريس التاريخ بالصف الثاني اإلعدادي باستخدام املدخل السببي ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.
عبد النظير ،ه )2017(، .فاعلية برنامج قائم على املحطات العلمية في تنمية التحصيل ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى تالميذ املرحلة
ً
االبتدائية املتفوقين عقليا ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ،مجلة تربويات الرياضيات-مصر.91 -48 ،)10( 20 ،
عمر ،ع )2017( ،.فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات التعلم في تنمية اليقظة الذهنية واالستيعاب املفاهيمي لدى
طالب الصف األول الثانوي ،مجلة الدراسات التربوية والنفسيةٌ -عمان .245 -226 ،)2( 12 ،
عمر ،ن )2014( ،.تطوير منهج التاريخ للصف السادس االبتدائي لتنمية مهارات التفكير املستقبلي وبعض قيم املواطنة لدى التالميذ ،مجلة
الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية -مصر.112 -64 ،)56( ،
قشطة ،ز )2018( ،.أثر توظيف استراتيجيتي املحطات العلمية واأللعاب التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في العلوم لدى طالبات
الصف السابع األساس ي في غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
الناقة ،ص )2006( ،.إستراتيجية املحطات العلمية التعليمية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
نمر ،ن )2017( ،.أثراستخدام استراتيجية املحطات العلمية في تحصيل طلبة الصف الخامس األساس ي وتنمية ذكائهم البصري املكاني ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة القدس ،فلسطين.
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Abstract: The aim of the current study was to explore The Impact of Utilizing Smart Learning Stations Strategy on
students' achievement in teaching history. The study followed the quasi experimental research. The sample of the
study consisted of (120) male and female students at the Directorate of Education for AL-Ramtha Region for the
academic year 2018/2019. The students were divided into two groups: the experimental and the control groups.
To achieve the objectives of the study; the two researchers arranged the content based on the strategy, the material
study has been selected, represented in applying the smart learning stations strategy. Also, achievement test was
prepared. The findings showed statistically significant difference. The differences were in favor of the experimental
group (The utilization of smart learning stations strategy). According to the sex, the results showed that there were
no statistically significant differences at the significance level ( = 0.05) attributed to the sex variable.

Key words: Smart learning stations strategy; The achievement; history course.
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[5] A̹ brạhym. ʿ., Ả tẖr Ạltfạʿl Byn Ả sạlyb ʿrḍ Ạlmḥtwy̱ Wnmṭ Ạldẖkạʾ Fy Tnmyẗ Mhạrạt Ạltfkyr Ạlmstqbly Fy Mạdẗ Ạldrạsạt
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Ạlṣf Ạltạsʿ Ạlả sạsy, Rsạlẗ Mạjstyr Gẖyr Mnsẖwrh, Klyẗ Ạltrbyh, Jạmʿẗ Ạlả zhr, Gẖza, Flsṭyn, (2015)
[14] Jlạb. H Wạlʿjrsẖ. Ḥ., Ả tẖr A̹ strạtyjyẗ Sẖkl Ạlbyt Ạldạỷry Fy Tḥṣyl Mạdẗ Ạltạrykẖ Ạlʿrby Ạla̹ slạmy ʿnd Ṭạlb Ạlṣf Ạltẖạny
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امللخص:
يتمثل الهدف الرئيس في إعداد برنامج للعب والتحقق من مدى تأثيره وفاعليته في تنمية مهارة التحدث لدى أطفال الرياض من سن  6-5سنوات
املستهدفين في هذه الدراس ــة  ،وقد بلغ متوسط العمر الزمني لألطفال(املتوسط الحسابي=  5.40واالنحراف املعياري = .)1.81
ً
ً
ً
ولتحقيق أهداف الدراس ــة تم سحب العينة من املجتمع األصلي  ،وبلغ قوامها( )60ذكرا وأنثى ،و تم انتقاء  30ذكرا وأنثى ،بواقع  15ذكرا و 15أنثى
ً
ً
للمجموعة التجريبية ،و 30ذكرا وأنثى بواقع  15ذكرا و 15أنثى يمثلون املجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة في هذه الدراس ــة:
برنامج اللعب (إعداد الباحثة) وقائمة النمو اللغوي ألطفال الرياض(إعداد الباحثة) ،وبطاقة مالحظة الطفل(تقويم األداء)(إعداد الباحثة)
واقتضت طبيعة الدراس ــة استخدام املنهجية الت جريبية ذات التصميم ملجموعتين بإجراء األدائين :القبلي والبعدي؛ وذلك للتأكد من فعالية البرنامج.
قامت الباحثة بدراسة استطالعية للتأكد من صدق أدوات الدراس ــة وثباتها حيث بلغ الصدق الظاهري لألدوات :نسبة ( )%89لبرنامج اللعب ونسبة
( )%84لقائمة النمو اللغوي ،ونسبة( )% 88لبطاقة التقويم ،وهي نسب جيدة ٌ
وتعد مؤشر جيد للصدق؛ كما قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار
ً
 Reliabilityوحساب معامل الثبات بطريقة "إعادة االختبار"  rates -Testوبلغ ( )0.80للدرجة الكلية للقائمة ،وهو دال إحصائيا ومؤشر جيد لثبات
االختبار.
وخلصت النتائج إلى :
وجود فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية للدرجة الكلية في األداء القبلي واألداء البعدي على قائمة النمو اللغوي لصالح األداء
البعدي؛ ووجود فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أفراد املجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي (األداء
البعدي( لصالح املجموعة التجريبية؛ ووجود فروق بين متوسط عالمات الذكور ومتوسط عالمات اإلناث في املجموعة التجريبية على قائمة النمو اللغوي
لصالح اإلناث ،وقد تم وضع مجموعة من التوصيات.
الكلمات املفتاحية :برنامج للعب؛ مهارات التحدث؛ أطفال الروضة.

املقـدمـة:

ً
ً
كماليا يخصص له فضلة الجهد والوقت ،يلي في املرتبة العمل الجاد أو العمل ذا النتيجة الواضحة املباشرة التي
ظل اللعب في حياة اإلنسان نشاطا
ُترى بالعين املجردة ،حتى إذا ما تنبه بعض التربويين واملهتمين بوسائل التعليم وطرائقه إلمكانية استثماره للولوج بالطفل الصغير إلى عالم املعلومات
ً
ً
والتعلم من خالل إغراءات اللعب املتعددة شكال ومضمونا ،وبدأ العديد من التربويين واملختصين بطرائق التعليم في نقل اللعبة من منطقة عدم األهمية
واالهتمام إلى منطقة الجدارة والضرورة وزاوجوا فيها أي اللعبة بين منسوب التسلية والتفكير والتعليم ح تى قيل« :ال لعب بال تعلم وال تعلم بال لعب»
وتصدعت لهذا القول جدران الفصل ليذوب في املجتمع الخارجي.
ً
ً
إن األلعاب متى أحسن تخطيطها وتنظيمها واإلشراف عليها تؤدي طريقة ودورا فعاال في تنظيم التعلم وتوفير فرص النمو املتكامل السوي لألطفال،
ويجد األطفال متعة كبيرة في ممارستها؛ ألنها تنسجم مع ميلهم الطبيعي إلى اللعب؛ فهم يلعبون فيتعلمون الكثير من املعلومات ويكتشفون الكثير من
الحقائق والعالقات ويكتسبون الكثير من املفاهيم واملهارات والقيم التي تتصل بالحياة اليومية والبيئة املحيطة بهم(اللبابيدي وخاليلة.)14 :1993،
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ُيعد اللعب استراتيجية فعالة ووسيلة قوية التأثير في سلوك األطفال؛ وذلك بإكسابهم معارف ومهارات جديدة وصقل قدراتهم ملا تتضمنه من
األهداف واملحتويات الناجعة؛ ولكل مربية أن تختار األلعاب املناسبة ألطفالها التي تستطيع من خاللها أن تحقق األهداف السلوكية والتربوية التي وضعتها؛
فالدور األكبر في استغالل اللعب التربوي وتوظيفه يقع على عاتق املربيات وحتى تحقق املربيات أهدافهن البد من التخطيط الستغالل هذه األلعاب من
أجل تحقيق األهداف التربوية املرغوبة وبناء شخصية الطفل بشكل متكامل ،وابتكار بعض األلعاب الخاصة أو اختيارها من املصادر املتاحة
(الحميدان.)108 :2005،
تزداد خبرات الطفل وتتسع مداركه تبعا لنوع األلعاب املتاحة له ،فهو ينظر إلى اللعبة املجسمة بين يديه بمنظار الصداقة ويناجيها ،وكأنها تشاركه
ً
لعبه ولهوه ولذلك فهي تشكل له متنفسا يعبر فيه عن أحاسيسه الطفولية؛ فتتطور خبراته ويتسع قاموسه اللغوي ،وهذا ما يساعده على تحسين مهاراته
(طافش.)191 :2004،
مشك ــلة الدراســة:
ً
تكمن مشكلة الدراس ــة في أن اكتساب مهارة التحدث يعتبر شكال من أشكال إعطاء املعرفة وتحسين املفاهيم لطفل الروضة ،وهذا األسلوب انتقل
بالتدريج من املدارس االبتدائية إلى رياض األطفال بهدف إعداد الطفل للمرحلة املقبلة؛ وقد قدمت البحوث العلمية في اآلونة األخيرة أدلة قوية على أن
للخبرات املكتسبة في مرحلة رياض األطفال تأثيرات بالغة وطويلة املدى على التعلم والنمو؛ ففي السنوات الست األولى من العمر يتعلم اإلنسان العديد
من املهارات اللغوية التي تشكل بمجملها القاعدة التي ينبثق عنها النمو املستقبلي.
ً
ً
ً
وتعتقد الباحثة أنه استنادا إلى ذلك أبدى الباحثون واملمارسون في ميدان الطفولة في السنوات األخيرة اهتماما متزايدا ببرامج التدخل التربوي
املبكر لألطفال ،ويتجلى ذلك االهتمام بتوسيع قاعدة إعداد البرامج التدريبية املتنوعة القائمة على اللعب ،وتطوير أدوات القياس املالئمة للمراحل
ً
ً
العمرية املبكرة واعتماد نتائج البحوث العلمية أساسا وموجها لبرامج التدخل املبكر.
ً
واملبرر األساس ي لبرامج التدخل هو أن األطفال صغار السن أكثر قابلية الكتساب املهارات من األطفال األكبر سنا ،وأن التدخل املبكر جهد مثمر
وهو ذو جدوى اقتصادية حيث إنه يقلل النفقات الخاصة بالبرامج التربوية الالحقة ،ومعظم مراحل النمو التي تكون فيها القابلية للنمو والتعلم في ذروتها
تحدث في السنوات األولى من العمر.
وقد تناولت دراسة بايرز()Byers,2009: 33التركيز على تصميم برامج تسهم في اكساب األطفال اللغة ومهارات االتصال والخبرة ،وقد تكون هذه
البرامج أكثر أهمية من املناهج الحالية املستخدمة لتعزيز املهارات ،وأشارت نتائج الدراس ــة إلى عوامل مهمة لتعزيز مهارات االتصال ،وتحسين
استراتيجيات التعلم الفعال ،وأن بيئة ترتكز على أحاديث الصداقة بين األطفال وأقرانهم تحفزهم على تحسين مهارات االتصال الشفهي من خالل
ً
فرصا َّ
فعالة لالتصاالت ،وتساعد األطفال الصغار في نموهم وبناء الثقة في املتكلم واملستمع ،وأفضل البرامج
االستماع واستخدام اللغة ،وهذه البيئة تخلق
التربوية التي يتعامل معها الطفل هى تلك التي تقدم في شكل أنشطة تعليمية متنوعة مثال البرامج قائمة على اللعب.
وقد استدعى القيام بهذه الدراس ــة جملة من املسوغات واملبررات دفعت بالباحثة إلى أخذها بعين االعتبار عند إعداد هذه الدراس ــة وهي:
 .1الحاجة ملحة إلدخال أنشطة وفعاليات وجوانب نمائية متنوعة إلى برامج رياض األطفال ،وعلى رأس هذه األنشطة اللعب؛ ومن أهم هذه الجوانب
ً
النمائية في تلك املرحلة النمو اللغوي ،حيث إن نمو الطفل في هذه املرحلة يكون سريعا ولديه استعداد للتعلم؛ وخاصة في مجال التعلم اللفظي؛ حيث
ّ
تعد اللغة من أهم العناصر في عمليات االتصال بين األفراد واكتساب املعلومات فهي أساس تعلم العديد من املهارات ،وتكتسب اللغة أهمية خاصة
في برامج رياض األطفال حيث يكون لها الصدارة؛ فالروضة مجال خصب لتنمية املهارات املختلفة ،وخاصة املهارات اللغوية من خالل الخبرات املتعلمة.
ً
ومن هنا دعت الحاجة إلى إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات اللغة ألطفال الرياض ،ولقد كشفت الدراسات التربوية الحديثة أن اللغة تحتل مكانا
ً
مهما بين املهارات التي يجب أن تسعى الروضة لتنميتها لدى األطفال باعتبار أن اللغة أداة اتصال وتفاهم ،وعلى الرغم من أهمية اللغة والطفل بصفة
خاصة؛ فإن أساليب التعليم التقليدية في الروضة ال تزال تعتمد على الحفظ والتلقين؛ لذلك سعى العديد من الباحثين إلى استخدام البرامج التدريبية
وتقنيات االتصال من أجل تحسين العملية التعلمية.
 .2افتقار مؤسسات رياض األطفال في ليبيا إلى البرامج التي تستند إلى نظريات اكتساب املهارات اللغوية ،وسيكولوجية اللعب وإسهاماتهما في العملية
التعليمية التعلمية التي تقوم على أسس منظمة ومدروسة بشكل علمي باإلضافة إلى النقص الواضح في االختبارات واملقاييس النفسية التي تقيس
القدرات اللغوية للطفل وتحدد مدى حاجته للبرامج التدريبية التي تنمي هذه القدرات.
ً
نظرا لندرة البحوث والدراسات في البيئة املحلية الليبية  -على ّ
حد علم الباحثة  -في مجال رياض األطفال بصورة عامة و مجال سيكولوجية اللعب
.3
بصفة خاصة؛ فقد أوصت دراسة عبيد( (1988بضرورة القيام ببحوث عن اللعب باعتباره أحد األساليب التربوية في تربية الطفل في سن ما قبل
التعليم املدرس ي إذا ما أحسن توجيهه ،وهذا ما دعمته توصيات دراسة القحطاني( )2005عندما أوصت بتطوير برامج رياض األطفال في الوطن العربي
وإدخال مرحلة رياض األطفال في بنية النظم التعليمية بحيث يبدأ السلم التعليمي من سن الثالثة أو الرابعة بمؤسسات رياض األطفال والتخطيط
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -2ص338 -320 :
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لألنشطة النموذجية املتصلة بوحدات الخبرة املتضمنة برياض األطفال؛ وذلك لتنمية مهارات الطفل ،وكذلك إجراء البحوث والدراسات التربوية في
مجال تربية الطفل وخاصة في املجاالت التي تقل فيها الدراسات العربية.
أهمية الدراسة:
األهمية النظـريـة:
ً ً
تكمن األهمية النظرية للدراسة في سعيها إلعداد برنامج للعب حيث تؤدي مثل هذه البرامج -بالنسبة لألطفال -دورا كبيرا فى بناء ثروة لغوية كبيرة من
أجل إنتاج اللغة وفهمها ،وهو جانب على قدر كبير من األهمية؛ وقد عنيت الدراس ــة بشكل مباشر بمدى فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارة التحدث
ً
لدى أطفال الرياض والندرة النسبية ملثل هذه البرامج؛ خصوصا على املستوى املحلي الليبي؛ وقد أشار العديد من العلماء في مجال رياض األطفال إلى
أهمية إعداد البيئة املناسبة وتهيئتها لنمو الطفل وفاعليتها في استثارة ميوله وتحريك دوافع حب االستطالع واالستكشاف لديه ،وحثه على املثابرة
والوصول به إلى أعلى وأجود مستويات التعل م ،ولقد كان إلغناء وإثراء البيئة باملثيرات املتنوعة تأثير كبير على األطفال.
ً
كما أظهرت الدراسات النفسية اللغوية في السنوات األخيرة أهمية مرحلة الطفولة املبكرة في بناء النمو اللغوي للطفل ،وأنه متوقف  -أصال -على
محيط لغوي سليم ونشط ومواقف مشجعة على التعبير والتحدث والطالقة في االستفسار واالستماع واالستعداد املبكر الكتساب املهارات اللغوية
األساسية بصورة صحيحة ألن السنوات الخمس األولى هي مرحلة األساس في تكوين القدرة اللغوية للطفل واكتسابها )ملحم(2002،أ).()90:
ً
وقد تزايدت الدعوات لالهتمام باللغة بصفة خاصة باعتبارها مدخال لتنمية التفكير والتعلم لدى األطفال وهو ما يطلق عليه حركة اللغة الشاملة
ً
ً
وقد شددت هذه الحركة على حاجة معلمات الروضة للتحقق من أن تعلم اللغة ُ
يعد جزءا طبيعيا من أنشطة األطفال الصغار بما تشمله من لعب
واستكشاف؛ فاألطفال يألفون على مدار اليوم األنشطة املختلفة التي تكون اللغة متمثلة فيها بشدة مثل :اإلنصات والتحدث(خليل.)171 :2009،
ٌ
يعد التخطيط الدقيق املوجه ألطفال الرياض من أهم الضرورات امللحة في عصرنا الحالي الذي تفجرت فيه املعرفة لتغمر عالم الطفولة؛ فأصبح
ً
لزاما على املسؤولين عن إعداد هذه البرامج وتخطيطها تحري الدقة فيما يقدم للطفل واختيار برامج تسهم في إكساب األطفال مفاهيم وخبرات تمكنهم
من التواصل اللغوي.
ً
وتعتقد الباحثة أن للعب تأثيرا في حياة األطفال؛ وأنه ال يكتسب قيمة تربوية إال إذا استطعنا توجيهه على هذا األساس؛ ألنه ال يمكن أن نترك عملية
نمو األطفال للمصادفة ،وإنما يتحقق النمو السليم للطفل بإعداد البرامج الواعية التي تضع خصائص نمو الطفل ومقومات تكوين شخصيته في نطاق
نشاط تربوي نفس ي هادف.
األهمية التطبيقية:
• إن إجراءات الدراس ــة صممت قائمة للنمو اللغوي ،ووفر تحليل بيانات الدراس ــة معلومات عن مستوى أداء أطفال الرياض في تنمية مهارة التحدث ؛
كما يمكن لنتائج الدراس ــة أن تمهد الطريق لدراسات ميدانية أخرى في املهارات اللغوية ؛ وتكون أساس قاعدة عريضة من الخبرة للتحرك بسرعة أكبر
ً
ً
في اكتساب مهارات أكثر تعقيدا ،وأطفال أكثر لغة ومفردات؛ وهم أكثر استعدادا للمدرسة عندما تؤهلهم لذلك البرامج التدريبية في الطفولة املبكرة.
وتدعم هذه األهمية باألدلة العلمية ما أشارت إليه توصيات مشروع دراسة طولية حديثة ) (EPPEفي تقرير لألكاديمية الوطنية للعلوم The National
ً ً
Academy of Sciences,2007وقد قام بها املركز الوطنيللبحوث العلمية في معهد التربية بجامعة لندن  :أن مرحلة الرياض يمكن أن تؤدي دورا مهما
ً
ً
ً
ً
ً
ً
في تقديم أفضل بداية للمدرسة االبتدائية إذا ما َّ
أعد األطفال إعدادا تعليميا وجهزوا تجهيزا تربويا ناجحا ومفيدا.
كما تناول تقرير دراسة جامعة بوردو - 2008الواليات املتحدة الصلة بين تنمية املهارات والكفاءة اللغوية واملهارات األكاديمية ألطفال مرحلة الرياض
وبين وجود عالقات قوية بين اللعب ،وبعض العمليات العقلية كتحسين اللغة.
ً
• يمكن استخدام البرنامج الذي تم تطبيقه في هذه الدراس ــة بوصفه أساسا لتنمية بعض املهارات اللغوية األخرى بوصفها وحدات تعليمية تربوية في
مناهج رياض األطفال في ليبيا ،وهذا ما دعمته األدلة العلمية التي توصلت إليها نتائج دراسة قام بها املعهد الوطني األمريكي The National Institute
) for Literacy (2003ضرورة وجود أنواع مختلفة من األنشطة والفرص لألطفال الصغار من أجل تنمية املهارات ،وعلى وجه التحديد ينبغي إشراك
األطفال في األنشطة التي من خاللها يمكن التفاعل مع الكبار من أجل تحسين املعارف املرتبطة بتحدث اللغة ومهارات االستماع في وقت مبكر لتسهيل
عملية التنمية.
ً
ً
ً
ويدعم ذلك تقرير كندي يشير إلى أن اللعب أمر ضروري لبلوغ الحد األمثل في التنمية ،وأن هناك أعدادا متزايدة من األطفال يقضون وقتا طويال في
ً
اإلعدادات التي تركز على البنية التعليمية ،واألنشطة ،ووفقا لدراسات الحاالت على املواقف الكندية نحو التعلم تبين أن اآلباء الكنديين يرون اللعب
أكثر أهمية من الدروس املنظمة لسن املدرسة (.)Academy of Leisure Sciences ,2007
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• اللعب هو الوسيط التربوي ّ
املهم الذي يعمل بدرجة هائلة على تشكيل الطفل في هذه املرحلة التكوينية من النمو اإلنساني ،وقد َّبينت نتائج دراسة
راماج  Ramage,1980أن خطة اللعب حققت النجاح الكبير مع أطفال الرياض وأدت إلى زيادة الحصيلة املعرفية واللغوية وتحسين التفاعل اللفظي
مع اآلخرين ،وحتى مع األطفال ذوي القدرات اللغوية املتدنية والقصور في الحصيلة اللغوية وطريقة نطقهم للكلمات ).)Ramage,1980:50
ً
واستنادا على ما تقدم ذكره ترى الباحثة أن هناك إمكانية االعتماد على البرنامج املستخدم في الدراسة في تحسين برامج أخرى تتناول مهارات لغوية لم يتم
ً
ً
تناولها في هذا البرنامج؛ حيث يمكن توظيف اللعب ليصبح وسيطا تربويا إذا خضع ألهداف تربوية محددة ُتحقق في إطار خبرات تربوية منظمة ،وفي هذه
ً
ً
ً
ً
الحال يصبح اللعب مدخال وظيفيا لتعلم األطفال تعلما فعاال.
أهـداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس في إعداد برنامج مبني على اللعب والتحقق من مدى فاعليته وتأثيره في تنمية مهارة التحدث لدى أطفال الرياض من سن 6-5
سنوات ،ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس ي األهداف الفرعية اآلتية:
 .1بناء برنامج لتنمية مهارة التحدث بما يتناسب واملرحلة العمرية ألفراد العينة.
 .2بناء قائمة النمو اللغوي لقياس مستوى أداء أفراد العينة في مهارة التحدث.
 .3التحقق من مدى فاعلية برنامج اللعب في األداء البعدي.
التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
بــرن ـامـج اللعـب:
تعرفه السليم ( :)2001بأنه مخطط مصمم لغرض التعليم أو التدريب بطريقة مترابطة ،وذلك لتحسين أداء الطفل ،وتتكون عناصر البرنامج من
األهداف واملحتوى ،واألنشطة التعليمية والتعلمية ،واألدوات واملواد والوسائل املستخدمة والتقويم بصورة منظمة (السليم.)3 :2001،
ً
التعـري ـف اإلجـرائ ــي :هو برنامج قامت الباحثة بإعداده اعتمادا على األدب النظري والتراث السيكولوجي في مجال اللعبوتنمية مهارات اللغة ،ويشتمل على
 14جلسة تدريبية يقوم فيها األطفال بممارسة أنشطة موجهة تنفذ وفق خطة محددة في وقت محدد بغرض تنمية مهارة التحدث ،وتمثل هذه الخطة
مجموعة من اإلجراءات.
امله ـارة:
"تعني األداء املتقن في الوقت والجهد القائم على الفهم مما يساعد على اكتساب املهارة"(السيد.)265-264 :1988،
مهارة التحدث:
ً
" التحدث مهارة لغوية تحقق للمرء التعبير عما في نفسه كما تحقق له االتصال االجتماعي أيضا"(السيد.)295 :1988،
التعـريـف اإلجـرائي :الدرجة التي يحصل عليها الطفل املفحوص من خالل استجابته على مقياس النمو اللغوي.
تعريف ريـاض األطفال:
عرفتها عبير منس ي ( ) 2002بأنها "مؤسسة تربوية ذات مواصفات خاصة يلتحق بها الطفل من سن ( 6-4سنوات) وتهدف إلى تحقيق النمو املتكامل
متمثلة في أبعاده الجسمية الحسية والعقلية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية إلى أقص ى حد تسمح به قدراته عن طريق ممارسته لألنشطة الهادفة التي
توفرها له "(منس ي.)192 :2002،

اإلط ــار النـظري والدراسـات السابقة
ً

أوال :البرنامج Program

تعد مرحلة رياض األطفال مرحلة مهمة وحاسمة في حياة الطفل تتشكل فيها املالمح الرئيسة لشخصيته ،كما تتكون املفاهيم لديه التي تأخذ بالنمو
مدى حياة الفرد؛ فالتربية التي يتلقاها األطفال في مرحلة رياض األطفال لها أهميتها البالغة وتأثيرها الكبير في املراحل التعليمية اآلتية ،وال شك في أن فاعلية
أي برنامج تقاس بمدى األثر الذي يحدثه ذلك البرنامج في تعلم األطفال املفاهيم السليمة ،ومدى اكتسابهم للخبرات وتكوينهم لها؛ لذا كان من املهم معرفة
املردود التربوي في تعلم املفاهيم واملهارات في مرحلة رياض األطفال ملعرفة مدى إسهامها في تكوين املفاهيم لدى األطفال في بداية املرحلة االبتدائية
(مداح.)215 :2005،
ُ
ويعد التخطيط الدقيق املوجه ألطفال الرياض من أهم الضرورات امللحة في عصرنا الحالي الذي تفجرت فيه املعرفة لتغمر عالم الطفولة؛ فأصبح
ً
لزاما على املسؤولين عن إعداد هذه البرامج وتخطيطها تحري الدقة فيما يقدم للطفل واختيار برامج تسهم في إكساب األطفال مفاهيم وخبرات تمكنهم
من الحياة في مجتمع اليوم (بدران.)291 :2000،
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وقد أسهمت بعض الدراسات مثل دراسة بايرز( )Byers, 2009من جامعة ساسكاتشوان التركيز على تصميم برامج يسهم تأثيرها في اكساب األطفال
اللغة ومهارات االتصال ،والخبرة ،وأفضل البرامج التربوية التي يتعامل معها الطفل هى تلك التي تقدم في شكل أنشطة تعليمية متنوعة ومدعمة باستخدام
العديد من الوسائل املساعدة إلى جانب أنها تتالءم مع طبيعة سن طفل الرياض؛ فتساعده على اكتساب املهارات املتنوعة وتنمي إدراكه الحس ي وقدرته
العقلية حتى يتمكن الطفل من وضع قدميه على أول طريق النجاح والتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تواجهه فيما بعد.
ً
ً
ً
فالبرنامج يوفر فرصا إيجابية ومناسبة لتفاعل األطفال مع الخبرة التعليمية التدريبية ،ذلك أن املتعلم يجب أن يكون مشاركا نشيطا في عملية التعلم
ً
ً
ً
وليس مستقبال للمعلومات النظرية ،حيث يتيح البرنامج التدريبي لألطفال الفرصة ملمارسة الخبرات ممارسة فعلية وأن يتفاعلوا معها تفاعال مباشرا من
خالل األداء العملي للمهارات املقاسة تحت إشراف الباحث وبتوجيه منه (مومني.)62 :2007،
وهذه املهارات يتم إكسابها للطفل بهدف تنمية اللغة لديه وتحسينها واستثمار القدرات السمعية لدى الطفل وتدريبه على االستماع والتدريب على
املهارة اللفظية من خالل مهارات االتصال مع اآلخرين والتحدث معهم (الداهري.)125 :2005 ،
وت ٌ
عد مرحلة الرياض مرحلة مثالية لتنمية شتى مهارات الطفل وقدراته ؛ فطفل هذه املرحلة يستمتع بتكرار أي عمل حتى يمكن من إتقانه والنجاح
ً
فيه دون أن يشعر بامللل؛ لذا كان على املحيطين به تدريبه على اكتساب املهارات الحسية واملعرفية بما يساعده على االعتماد على نفسه مستقبال ،ويمكنه
من االستفادة من قدراته وحسن استخدام طاقاته (بهادر.)30: 1994،
وتشكل مرحلة رياض األطفال مدة انتقالية بين مرحلتين نمائيتين أي مرحلة سابقة تخطاها الطفل ومرحلة الحقة لنموه ،ويتصف أطفال الرياض
بمهارة استخدام اللغة وتعلمها فهم يحبون الكالم ،لذا يجب إعطاء األطفال وقتا ليتكلموا عما لديهم من أفكار وأحاسيس وقصص وأحداث (ملحم 2000:
.)9 :
وبرامج رياض األطفال يمكن أن تسهم في تنمية قدرات الطفل لتعلم اللغة ملا في هذه البرامج من قصص وألعاب لتدريب الحواس وغير ذلك من
أعمال تنمي الجسم والعقل وتصقل العواطف واالنفعاالت( ملحم.) 10: 2000:
ً
ً
فمرحلة الرياض هي مرحلة أسرع نمو لغوي تحصيال وتعبيرا وفهما ،وللنمو اللغوي في هذه املرحلة قيمة كبيرة في التعبير عن النفس والتوافق
الشخص ي واالجتماعي والنمو العقلي ،ومن مطالب النمو اللغوي في هذه املرحلة تحصيل عدد كبير من املفردات ،وفهمها واستخدامها ،وربط بعضها مع
بعض في جمل ذات معنى وفهم لغة األطفال والكبار(زهران.)220 :2005،
ً

ثانيا :اللعب The play

اللعب هو لغة الطفل الرمزية للتعبير عن الذات ،فمن خالل تعامله مع اللعب يمكن أن يفهم عنه الكثير؛ فالطفل يكشف عن نفسه في أثناء اللعب
أكثر مما يعبر عنه بالكلمات ،فهو يكشف عن مشاعره بالنسبة لنفسه وبالنسبة لألشخاص املهمين في حياته واألحداث التي مرت به بحيث يمكن القول
أن اللعب هو حديث اللعب واللعب هي كلماته (بيرس والندو.)18 :1996،
وتعتقد الباحثة أن اللعب هو الشغل الشاغل للطفل؛ ويعني أن حرمان الطفل من اللعب يعني حرمانه من الحياة ،وهذا يعني توقف اللعب وتهميش
ً
الطفل نفسه؛ وأن الوسيلة األساسية التى ينمو بها الطفل هي اللعب ،وهذا يعني اتخاذ اللعب َّ
وسيلة أو طريقا للتواصل من خالله مع الطفل؛ وبأنها اللغة
التى يفهمها الطفل وال يفهم غيرها.
فالطفل من خالل اللعب يجمع الكثير من حقائق الكون ،ومنه يبدأ في فهم بعض غوامضه وأسراره ،فهو يكتشف الحقائق ويعرفها بالتدريج ويجد
ً
تعليال ملا يحدث أمامه ،واللعب نشاط يقوم به الطفل ويدخل إلى نفسه الشعور باالرتياح كما يعمل على تنمية عالقاته ويزوده باملهارات اللغوية
والخبرات(عدس.)145- 144 :1995،
اللعب هو الطفولة  ،ويمثل أرقى درجات النمو عند الطفل؛ ألنه تعبير حر تلقائي نابع من الداخل استجابة لنداء الداخل ذاته ،واللعب يظهر الجوهر
الروحي للطفل؛ فاللعب عند فروبل يوقظ الحقائق الكامنة في نفس الطفل؛ فاملربي الناجح هو الذي يحاول توفير وإتاحة الفرص أمام الطفل ملمارسة
أنشطة متنوعة وسارة في أثناء اللعب(فليه وعبد املجيد.)80 :2003،
اللعب جوهر الحياة بالنسبة للطفل ،ومرحلة الرياض هي مرحلة من أهم مميزاتها ظهور اللعب كونه وسيلة تنموية أكثر منه وسيلة ترفيهية بالنسبة
ً
ً
ألطفال هذه املرحلة ،واللعب في برامج الرياض ليس ترفا أو ترفيها ،إنما هو نشاط موجه ضمن برامج الروضة يقوم به األطفال لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم
ً
العقلية والجسمية والنفسية بحيث يساعدهم على تكوين شخصية لها من صفات التوازن مما يحقق لها توافقا أفضل مع ظروف الحياة اليومية  ،كما
إن األلعاب في مرحلة الرياض هي وسيلة الروضة ملساعدة األطفال على اكتساب املعرفة وتوسيع مداركهم في مبادئ العلوم املختلفة.
ً
واللعب يمثل أدوارا تربوية ونفسية مهمة لحياة الطفل؛ فهو أداة تربوية وسيطة تساعد في إحداث تفاعل الطفل مع عناصر البيئة وأشيائها لغرض
تعلم الفرد وإنماء شخصيته وسلوكه وهو وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم إلى األطفال وتساعدهم في إدراك معاني األشياء والتكيف مع واقع الحياة
(اللبابيدي وخاليلة.)14 :1993،
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ويذكر مصطفى ( ) 2005أن التخطيط لبرامج لعب األطفال يتطلب األخذ باالعتبار األهداف واألنشطة التي على أساسها يتحدد بماذا ومتى وكيف
يلعب األطفال؟ وكذلك الطريقة التي على أساسها يتم تنظيم البيئة الطبيعية املواتية للعب بحيث تؤدي إلى تحقيق األهداف املرجوة من اللعب ويكون
ذلك بتوفير املواد وأماكن للعب وتوفير فرص اللعب لجميع األطفال(مصطفى.)92 :2005،
كما تذكر قيمز) (Games,2009إن اللعب هو بيئة تعليمية مبتكرة تعتمد على تصميم اللعبة ،لذا البد عند تصميمها أن تتماش ى مع النهج االجتماعي
والثقافي لهذه البيئة.
ً
وتضيف قيمز ) (Games,2009أن سياق التعلم يدخل في تصميم أو صنع أي لعبة  ،ويعد جزءا ال يتجزأ من تنفيذ نشاط مدروس يحقق األهداف
التعليمية لكل برنامج؛ وأن على مدى العقدين املاضيين كشف علماء التعلم ،إن تصميم اللعبة يحاول أن يكون بيئة فعالة للتعلم القائم على تعزيزه
والفوائد املحتملة الستخدام األلعاب في املجال األكاديمي مثل :اكتساب اللغة.
ً
ثالثا :مهارة التحدث
ً
يقصد بالتحدث ناتج التحدث من كلمات أو عبارات أو أفكار تكون في مجموعها خبرا ،ويعرفها البعض بأنها:
فن من فنون اللغة ال تكتسب مهاراته وال تصقل قدرات اإلنسان فيه إال من خالل تعلم مقصود وهادف ،والتحدث عبارة عن تبادل التفكير في
موضوع أو أكثر بين متحدثين أو أكثر مناقشة حرة تلقائية تجرى بين فردين أو أكثر حول موضوع معين.
ويمكن تنمية مهارة التحدث من خالل عرض صور جذابة على األطفال تمثل موضوعات مختلفة تهم األطفال مثل صور الحيوانات باإلضافة إلى
قراءة القصص تزيد من قدرتهم على تكوين الجمل للتعبير عن األحداث ،ومن املهم أن يستمع الطفل إلى لغة سليمة حتى يتحدث بلغة سليمة؛ فالنموذج
ً
ً
اللغوي الذي تقدمه املربية مهم جدا ،سواء أكانت لغتها التي تحدث بها األطفال أو ما تختاره لتقرأه على األطفال بوصفها مصدرا من مصادر لغة التحدث
والتخاطب حيث يكون األطفال أقدر على التحدث عن األعمال والنشاطات التى يقومون بها التى يمارسونها فال تكتفي املربية بأن يؤدي األطفال األنشطة
املختلفة بل تستغل كل فرصة لتطلب منهم التحدث عما يفعلونه أو يريدون عمله ونشجعهم على استخدام جمل كاملة ال كلمات ومفردات متناثرة
(الناشف( .)151 :2005،شحادة وآخرون)15 ،2018 ،
ويتفق في ذلك مصطفى( )2005عندما أشار إلى إنه يميل األطفال– عادة – إلى التحدث عن خبراتهم التي اكتسبوها ،ولذا فإن املربية يمكنها استثمار
هذا امليل لدى األطفال بحيث تكلف كل طفل بأن يتحدث أمام زمالئه عن القصة التي سمعها من املربية ،ويترك له حرية التحدث بحيث يتحدث عن أهم
الشخصيات التي أعجبته واألحداث التي جذبت انتباهه  ،ومن خالل هذا النشاط يتدرب األطفال على الجرأة في التحدث واملناقشة ،ومن خالل هذا
ً
النشاط أيضا يتم تبادل الخبرات بين األطفال(مصطفى.)87 :2005،
ويعتقد عدس( )2005أن الطفل يتدرج في تنمية قدرته اللغوية من مهارة اإلصغاء إلى مهارة التحدث والقدرة على التعبير إلى القراءة والكتابة ،وهو
أمر تحسن مراعاته في الروضة؛ فتعمل على تنمية هذه القدرات اللغوية وتحسينها؛ فإن ما يساعد على تنمية اللغة ومهاراتها في املراحل األولى من حياة
الطفل هو جو طليق يجد فيه الطفل حرية في التعبير؛ ففي مثل هذا الجو ما يساعده أن يبني عالقات طيبة مع األطفال اآلخرين من جهة ،ومع املربية من
جهة أخرى ،ومن مستلزمات هذا الجو أن نسمح لألطفال بممارسة التحدث بطالقة ،وأن نوجد الحوافز الدافعة لهم للتحدث وحرية االختالط
والتعبير(عدس.)48 :2005،
وكلما ازدادت قدرة الطفل على الكالم واستعماله للغة وتوظيفها وازدادت معها حصيلته اللغوية ،كان أقدر على االتصال مع غيره ،وإقامة عالقات
اجتماعية معهم ،ولذا كان من واجبنا أن نشجع أطفالنا على تعزيز عالقاتهم االجتماعية والعمل على تنمية ثروتهم اللغوية ومحصولهم اللغوي لتزداد
ثروتهم الفكرية (عدس.)39 :2005،
حيث يشعر األطفال باملتعة في ممارسة ألوان األنشطة التي يتم تنفيذها في رياض األطفال ،ويقبلون على هذه األنشطة التي تهدف إلى تنمية األطفال
ً
ً
ً
ً
عقليا واجتماعيا وجسديا وسلوكيا ،بحيث تعمل على بناء شخصيته وتنمي لديهم االستعداد والتفكير السليم ،ومن ثم االستعداد للتعلم في املدرسة
االبتدائية ،وما بعدها من مراحل تعليمية ،وليس الهدف من ممارسة هذه األنشطة هو التدريس والتلقين كما هو الحال في املدرسة االبتدائية وغيرها من
املراحل التعليمية ،بل إن الهدف األساس ي هو تنمية الحواس والقدرات وامليول واملهارات لدى الطفل؛ لذا فإن مرحلة رياض األطفال تعمل على تهيئة بيئة
تربوية مليئة باملثيرات التي تناسب الطفل وقدراته بحيث ينمو الطفل في إطار من الخبرات التربوية التي تحقق له التنمية املتوازنة (مصطفى.)81 :2005،
ويعتقد زهران ( )2005أن نوع الطفل يؤثر في النمو في هذه املرحلة إذ يالحظ أن اللغة تعتبر مظهرا من مظاهر نمو القدرة العقلية العامة ،ويتأثر
النمو اللغوي كذلك بالخبرات وكمية ونوع املثيرات االجتماعية ،إذ تساعد كثرة خبرات الطفل وتنوعها واختالط الطفل بالراشدين في نمو اللغة ،فاإلناث
ً
ً
يتكلمن أسرع من الذكور وهن أكثر تساؤال وأكثر إبانة وأحسن نطقا وأكثر مفردات من البنين (زهران.)222 :2005،
ً
ً
وقد أوضح طعيمة ( )2009فيما يخص الفروق بين الجنسين في مهارة التحدث أن اإلناث يتكلمن أسرع من الذكور وهن أكثر تساؤال وأحسن نطقا
وأكثر مفردات من البنين (طعيمه.)241 :2009 ،
Conversation Skill
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ً
كما تساعد رياض األطفال على تحسين قدرة الطفل لغويا ليس فقط من خالل التحدث إليه ،إنما بتوفير الخبرات واألحداث الشيقة التى تستميل
الطفل إلى املشاركة مع اآلخرين في التعبير عن نفسه بواسطة استعماله للغته (الفرح.)142 :2007،
وفي دراسة قام بها شاناهان ( Shanahan )2008بجامعة انديانا – بنسلفانيا دلت النتائج على أن قراءة القصص لألطفال واالستماع إلى املوسيقى
يؤدي إلى زيادة الثروة اللغوية لدى أطفال الرياض،وقد أوصت الدراس ــة بدعوة املسؤولين إلى دعم مشروع ممارسات تنمية مهارات األطفال وتحسينها
بأنشطة متنوعة أكثر فائدة من األنشطة التقليدية املستخدمة في مؤسسات الرياض في الوقت الحاضر.
ويعتقد علماء النفس بوجود مدة حساسة الكتساب اللغة فيحتاج األطفال في نموهم املبكر أن يسمعوا ويتكلموا لغة ،وذلك للسيطرة على الكفاءات
اللغوية املختلفة (دافيدوف.)414 :1983،
وقد أكدت نظريات اكتساب اللغة أن مستوى الكالم لألطفال مؤشر حقيقي ملدى نموهم اللغوي ،والكالم مهارة لغوية مكتسبة تؤدي شفهيا وتحتاج
إلى ممارسة حتى يصل الطفل إلى التمكن من أدائها وعن طريقها ينتقل الطفل إلى التمكن من أدائها وعن طريقها ينتقل الطفل من حالة االنطوائية والتمركز
حول الذات إلى حالة الجماعة واملشاركة ،كما أن التعزيز اإليجابي له أثر كبير في تقدم األطفال واكتسابهم العديد من املهارات اللغوية(حمودة:2004،
.)65
ً
وقد أظهرت الدراسات النفسية واللغوية أهمية مرحلة الرياض في بناء النمو اللغوي للطفل؛ وأنه متوقف أصال على محيط لغوي سليم ونشط،
ومواقف مشجعة على التعبير والتحدث والطالقة واالستفسار واالستماع واالستعداد املبكر الكتساب املهارات اللغوية األساسية بصورة صحيحة؛ ألن
السنوات الخمس األولى هى مرحلة األساس في تكوين القدرة اللغوية واكتسابها ( ملحم.)19: 2000:
وقد بينت نتائج األبحاث والدراسات أن التحدث ي حتل املرتبة األولى إذ أن املرء يستخدمها في الحياة بصورة واسعة ،وتؤدي له وظائف كثيرة في
تفاعله وتواصله مع املجتمع فيها يقض ي حاجاته وينفذ متطلباته ،وينقل تجربته إلى اآلخرين ،ويتبادل معهم الفكر والرأي في شؤون حياته ،كما أن املتحدث
الجيد يستطيع أن يؤثر في نفوس اآلخرين ويحس باالعتزاز في حين أن من يشكو التلعثم والتلكؤ في أثناء كالمه وحديثه يحس باالنكماش والضيق
واالنطواء(السيد.)296 :1988،
الدراس ـ ـ ــات الس ـ ــابقة:
• دراسة عبـيد ( )1988بعنوان :اللعب بوصفه وسيلة تربوية للطفل في مرحلة ما قبل التعليم املدرس ي.
ً
ً
ً
الهدف :هدفها التنبيه إلى أهمية اللعب في تربية الطفل في مرحلة ما قبل املدرسة وأثره في نمو الطفل نموا شامال متكامال ،واكساب الطفل العديد من
املهارات واملعارف والخبرات من خالل اللعب ،األمر الذي يتطلب توعية اآلباء واألمهات والقائمين على تربية الطفل بأهمية اللعب ودوره في تربية الطفل،
ً
ً
وقد اتضح من نتائج الدراس ــة أن هناك نقصا ملحوضا من حيث توفير البيئة التربوية الغنية بمثيراتها ،ولقد أوصت الدراسة بضرورة القيام ببحوث عن
اللعب ودوره باعتباره أحد األساليب التربوية في تربية الطفل وتقويمه في هذه السن إذا ما أحسن توجيهه.
• دراسة ع ــواد ( )1989بعنوان :تقويم برنامج لغوي ملهارات التحدث ملرحلة رياض األطفال.
وقد هدفت إلى تقويم البرنامج اللغوي في رياض األطفال ملعرفة مدى فاعليته في تهيئة طفل الروضة لتعليم اللغة ،وقد أجريت الدراس ــة على عينة من
أطفال الرياض الذين درسوا التهيئة اللغوية واستخدمت الباحثة استبانة التهيئة اللغوية؛ باإلضافة إلى بطارية اختبارات التهيئة اللغوية ؛ وذلك بهدف
ً
قياس قدرة األطفال على التعبير اللغوي؛ وتكونت عينة الدراس ــة من ثالث مجموعات األولى من  60طفال ممن تعرضوا لبرنامج اإلعداد للقراءة والكتابة في
ً
ً
رياض األطفال مدة عام ،والثانية  30طفال ممن تعرضوا لبرنامج اإلعداد للقراءة والكتابة في رياض األطفال مدة عامين ،والثالثة  60طفال من املبتدئين في
الصف األول االبتدائي ولم يتعرضوا للبرنامج ،وبينت النتائج أن مهارات التحدث يمكن أن تقاس عن طريق قدرة األطفال على التعبير بوضوح وبسهولة
ً
ً
عما يطلب منه ويفضل أن يتم ذلك فرديا ،حتى يتسنى للباحث أن يقوم تعبير الطفل كيفيا.
• دراسة البطوطي( )1996بعنوان :برنامج مقترح لتنمية املهارات اللغوية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة.
الهدف :هدفت الدراس ــة إلى محاولة التحقق من كفاءة برنامج لتنمية املهارات اللغوية وفاعليته لرفع مستوى املهارات اللغوية األساسية ألطفال ما قبل
ً
املدرسة وتكونت عينة الدراسة من  60طفال من الذكور واإلناث قسموا إلى مجموعتين متساويتين:
ً
طفال و 15طفلة وهى التي طبق عليها البرنامج التربوي
• املجموعة التجريبية مقسمة إلى 15
ً
• املجموعة الضابطة مقسمة إلى  15طفال و 15طفلة واستخدم معها الطريقة التقليدية في التدريس ولم تعرض للبرنامج؛ و استخدمت الباحثة
مقاييس النمو النفس ي لطفل ما قبل املدرسة (مقياس اللغة) ،وأوضحت نتائج الدراس ــة ارتفاع مستوى املهارات اللغوية باملجموعة التجريبية
عند القياس البعدي عنه عند القياس القبلي على مقياس اللغة ارتفاعا ذا داللة إحصائية ،وارتفاع مستوى املهارات اللغوية ارتفاعا ذا داللة
إحصائية عند القياس البعدي على مقياس اللغة للمجموعة التجريبية دون املجموعة الضابطة.
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• دراسة مصطفى ( ) 1997بعنوان :تأثير برنامج لأللعاب على اكتساب املفاهيم اللفظية والعددية لألطفال
الهدف :هدفها التعرف على تأثير برنامج لأللعاب على اكتساب املفاهيم اللفظية والعددية لألطفال من سن 4-3سنوات .وقد تم اختيار عينة عشوائية
ً
ً
قوامها  66طفال وطفلة قسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منها  33طفال وطفلة ،وتم تعليم املجموعة التجريبية من خالل
ً
برنامج لأللعاب الحركية ،بينما طبق على املجموعة الضابطة برنامج الروضة ،ودلت نتائج مقياس النمو اللغوي على وجود فروق دالة إحصائيا بين
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة التجريبية في املفاهيم اللفظية (التعرف على الكلمات-التعرف على الحروف) وفي املفاهيم
العددية (أشكال األعداد -مدلوالت األعداد) مما يدل على التأثير اإليجابي للبرنامج.
• دراسة الهواري ( )1998بعنوان :تنمية بعض مهارات التحدث لدى أطفال ما قبل املدرسة.
هدفت إلى التعرف على مهارات التحدث الالزمة لطفل مرحلة الرياض من وجهة نظر الخبراء؛ ووضع برنامج لتنمية بعض املهارات التى يوجد فيها ضعف
ملحوظ لدى األطفال ،ومعرفة ما قد يكون من تباين في آثار البرنامج تعزى إلى النوع (ذكر – أنثى) ،وتكونت أدوات الدراس ــة من استبانة لتحديد مهارات
التحدث الالزمة ألطفال ما قبل املدرسة ،باإلضافة إلى تصميم برنامج لتنمية مهارات التحدث قائم على نمط التقديم السمعي ونمط التقديم السمعي -
ً
ً
بصري ،وكذلك بطاقة مالحظة لقياس أداء األطفال ،وبلغ قوام العينة  60طفال وطفلة تم تقسيمها عشوائيا إلى ثالث مجموعات ،تضم كل مجموعة 20
ً
طفال وطفلة ،وأوضحت النتائج مدى فاعلية البرنامج حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ارتفاع متوسطات درجات أطفال املجموعتين التجريبيتين عن
متوسط درجات أطفال املجموعة الضابطة ،كما أظهرت النتائج تفوق اإلناث على الذكور بشكل عام في تنمية مهارات التحدث.
• دراسة الصويركي ( )2004بعنوان :أثراستخدام برنامج قائم على األلعاب اللغوية في تنمية األنماط اللغوية ومهارات التعبير الشفوي.
هدفت إلى معرفة أثر استخدام برنامج قائم على األلعاب اللغوية في األنماط اللغوية ومهارات التعبير الشفوي؛ اختار الباحث شعبتين مثلت إحداهما
املجموعة التجريبية وفيها  42تلميذ ومثلت األخرى املجموعة الضابطة وفيها  42تلميذا ،وتكونت أدوات الدراس ــة من البرنامج التدريبي الذي اشتمل على
 11لعبة لغوية واختبار األنماط اللغوية ومعيار تقويم األداء التعبيري الشفوي  ،وتوصلت نتائج الدراس ــة إلى :وجود فروق دالة إحصائيا بين املجموعتين
التجريبية والضابطة في اكتساب األنماط اللغوية لصالح املجموعة التجريبية التي درست األنماط اللغوية بطريقة األلعاب اللغوية ،ووجود فروق دالة
إحصائيا بين املجموعتين التجريبية والضابطة في اكتساب مهارات التعبير الشفوي لصالح املجموعة التجريبية التى درست األنماط اللغوية بطريقة
األلعاب اللغوية.
• دراسة بني عمر( )2010بعنوان :دراسة تحليلية للمنهاج الوطني التفاعلي املطورلرياض األطفال في األردن لتعرف درجة تمثيله للمهارات اللغوية
هدفت الدراس ــة إلى الكشف عن درجة تمثيل املنهاج الوطني التفاعلي املطور لرياض األطفال للمهارات اللغوية ،وتكونت عينة الدراس ــة من مجتمعها
ً
متمثلة بأنشطة اللغة العربية في املنهاج الوطني التفاعلي املطور والبالغ عددها  662نشاطا واشتملت على  124مهارة توزعت على الفنون اللغوية األربعة:
(االستماع والتحدث والقراءة والكتابة) ،وتوصلت النتائج إلى :أن مهارات فنون الكتابة واالستماع جاءت ممثلة بدرجة كبيرة ،تليها مهارات التحدث.
مكانـ ــة الدراسـة الحاليــة من الدراسات السابقة
• اعتمدت الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحالية بطاقة مالحظة لتقويم أنشطة البرنامج من إعداد الباحثة؛ بينما معظم الدراسات السابقة اعتمدت على االختبارات
املوضوعية في تقويمها لألداء أو ال يوجد بطاقات مالحظة وتقويم من ضمن أدواتها.
• قدمت معظم الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة برامج لتنمية املهارات لدى أطفال الرياض ،وأن هذه البرامج بينت جدواها وفاعليتها في هذا املجال ،وهذا جدير
باالهتمام بأهمية برنامج اللعب(املستخدم في الدراس ــة) وجدواه النظرية والعملية.
• اسـ ـ ــتخدمت معظم الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة أدواتها من االختبارات واملقاييس الجاهزة املعدة من قبل باحثين آخرين ،في حين اعتمدت الباحثة أدواتها
وإعدادها بنفسها(قائمة النمو اللغوي ألطفال الرياض  ،برنامج تدريبي قائم على اللعب وبطاقة مالحظة (تقويم جلسات البرنامج التدريبي) .
وبعد االطالع على األطر النظرية والتراث السيكولوجي للموضوع باإلضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت البرامج املقترحة وسيكولوجية اللعب في بعضها
تستخلص الباحثة فروض الدراسة.
فرضيات الدراســة:
تعتمد الدراس ــة الفرضيات اآلتية:
الفرضي ــة األولى :توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية للدرجة الكلية في األداء القبلي واألداء البعدي على قائمة النمو اللغوي.
الفرضيـ ــة الثانية :توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أفراد املجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج(األداء
البعدي(.
الفرضيـ ــة الثالثة :توجد فروق بين متوسط عالمات الذكور ومتوسط عالمات اإلناث في املجموعة التجريبية على قائمة النمو اللغوي.
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منهـج الدراسة :تقتض ي طبيعة الدراس ــة استخدام املنهجية التجريبية ذات التصميم ملجموعتين بإجراء األداءين :القبلي والبعدي ،وذلك للتأكد من فعالية
البرنامج الذي يتوقع أن يرقي مهارة التحدث لدى أفراد العينة ،وكذلك ملالءمته لطبيعة الدراس ــة ،وأهدافها وفروضها.
مجتمع الدراســة األص ِـل:
" نعني بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث ،ويكفي أن يختار الباحث عينة ممثلة ملجتمع البحث بحيث تحقق أهداف
البحث وتساعده على إنجاز مهمته"(ملحم( 2002،ب) ،)133:ويشمل املجتمع األصل جميع األطفال املسجلين بالصف الثاني(صف متقدم) في الروضتين
الحكوميتين التابعتين لوزارة التعليم بنغازي وهما زهور البيلسان والبراءة من سن (6-5سنوات( بمدينة بنغازي -ليبيا كما هو موضح بالجدول( )1حسب
احصائية عام الروضة .2016-2015
املجتم ـع األصــل
ذك ـ ــور
ان ــاث
املجــموع

روضــة زهــور البيلــسان
725
710
1435

روض ــة البراءة
260
280
540

املجموع
985
990
1975

عين ـة الدراسة:
ً
ً
ً
بلغت عينة الدراسة  60ذكرا وأنثى قسمت إلى مجموعتين :مجموعة ضابطة تتكون من  30ذكرا وأنثى ومجموعة تجريبية تتكون من 30ذكرا وأنثى ،تراوحت
أعمارهم ما بين( 6-5سنوات) وبلغ متوسط العمر الزمني لألطفال(املتوسط الحسابي=  5.40واالنحراف املعياري = ، )1.81وقد أجريت هذه الدراس ــة مع
األخذ بعين االعتبار متغير نوع الطفل(ذكور /إناث) ،وذلك على املجموعتين التجريبية والضابطة.
متغي ـرات الدراسـة:
اشتملت الدراس ــة على املتغيرات اآلتية:
املتغيـرات املستقـلة
• متغير طريقة برنامج اللعب.
• متغير نوع الطفل :وله مستويان ذكر وأنثى ،وتقاس الفروق بين النوعين في نتائج التدريب في مهام مهارة التحدث.
املتغي ـرات التابعة :مستوى األداء في القياس البعدي في تنمية مهارة التحدث.
أدوات الدراسـة:
ً
أوال :برنامج َّ
اللعب (إعداد الباحثة)
ً
ثانيا :قائمة النمو اللغوي ألطفال الرياض(إعداد الباحثة)
ً
ثالثا :بطاقة مالحظة أداء الطفل (تقويم البرنامج) (( )Observation Card of Child's Performanceإعداد الباحثة(.
األساليب اإلحصائية املستخدمة :تم استخدام برنامج ) (SPSSاإلصدار( )20الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بالحاسب اآللي ،وقد تم استخدام
املعالجات اإلحصائية اآلتية:
• معامل االرتباط ألفا كرونباخ لحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي بطريقة "إعادة االختبار".
• اختبار(ت) ستودنت ملعرفة داللة الفروق بين املتوسطات.
الدراسة السيكـومتـريـة للتحقق من صدق القائمة وثبات ــها:
ً
أوال :الصدق الظاهـري لألدوات:
قامت الباحثة بالتحقق من صالحية القائمة وصدقها بوصفها أداة لقياس أداء أطفال الرياض في مهارة التحدث ،ومن الجدير بالذكر إنه خالل
ً
مرحلة إعداد األدوات(البرنامج والقائمة وبطاقة التقويم) حتى وصلت إلى صورها النهائية قد مرت بمراحل عدة ،بدءا من األطر النظرية لبرامج اللعب
والدراسات السابقة؛ وبعد االنتهاء من إعداد األدوات بالصورة األولية تم عرضها علي لجنة من املحكمين ،وذلك لفحص البنود ومدى مناسبتها والصياغة
اللغوية العامة؛ وقد بلغ الصدق الظاهري :نسبة( )%89لبرنامج اللعب ونسبة ( )%84لقائمة النمو اللغوي ،ونسبة  %88لبطاقة التقويم وهي نسب جيدة،
ً
ً
ٌ
وتعد مؤشرا جيدا لصدق األدوات.
ً
ثانيا :ثبـات القائمــة:
قامت الباحثة بدراسة استطالعية للتأكد من ثبات األداة ،وللتحقق من ثبات االختبار  Reliabilityتم حساب معامل الثبات بطريقة "إعادة
ً
االختبار"  Test-Retestوقد جرى تطبيق املقياس بعد مدة أسبوعين من التطبيق األول على( )30طفال وطفلة ،وجرى حساب االرتباط بين التطبيقين
ً
باستخدام معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alphaوبلغ معامل الثبات  0.80للدرجة الكلية ،وهو دال إحصائيا ومؤشر جيد لثبات االختبار.
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إجراءات التطب ـي ــق:
 .1برنامـج اللعـب
ً
أوال :الجلسة التمهيدية وهدفها إجراء التعارف بين الباحثة واألطفال وخلق جو من األلفة والثقة بينهما؛ حيث يقدم برنامج اللعب ألطفال املرحلة العمرية
( 6-5سنوات) وامللتحقين بدور رياض األطفال بهدف تنمية مهارة التحدث؛ فإنه يتوقع في نهاية كل جلسة من الجلسات أن يتعرف الطفل املتدرب على
كيفية أداء النشاط موضوع الجلسة.
ً
ثانيـا :يتضمن هذا البرنامج مجموعة من األنشطة والخبرات من األلعاب الفردية والجماعية (بطاقات مصورة ،مجسمات CDroom-DVD،اسطوانات
مدمجة ،مواد وأدوات تعليمية ،بطاقات حروف وأرقام مغناطيسية)؛فمن خالل الهدف العام للبرنامج تم وضع مجموعة من األنشطة التي تساعد على
تنمية مهارة التحدث؛ وكذلك تحديد البطاقات املصورة واملواد واألدوات ،وتم تطبيق األنشطة في مجموعات صغيرة يتراوح عددها من ( 5-4أطفال) معظم
الوقت.
ً
ُ
ثالثــا :استغرق مدة تطبيق البرنامج شهرين متتالين بواقع من  3←2←1جلسات في األسبوع ومدة الجلسة من( )45إلى ( )60دقيقة ،وقدم برنامج
األنشطة على مدار( )24جلسة ،وتكررت هذه الجلسات حسب الحاجة حتى أتقن األطفال التدرب على املهام ؛ وقد احتوت الجلسة الواحدة على نشاط
ً
واحــد؛ ومن التطبيقات العملية للبرنامج إنه تم تطبيقه على مجموعة واحدة من األطفال ،وهي املجموعة التجريبية وعددها( )30طفال وطفلة ،وباملقابل
ً
هناك مجموعة ضابطة عددها ( )30طفال وطفلة ؛ وقد تمت الجلسات في حجرة النشاط (غرفة األلعاب الداخلية) أو مسرح الروضة في بعض األحيان.
ً
ً
رابعا :قامت الباحثة باملالحظة الدقيقة واملقصودة لألطفال بوصفهم أطفاال لكل منهم قدراته واستعداداته ومعدالت نموهم اللغوي مع مراعاة مبدأ
الفروق الفردية ،وتم ذلك من خالل تسجيل املالحظات في أثناء كل جلسة تدريبية وبعد االنتهاء منها في بطاقة املالحظة (تقويم البرنامج) للتوصل إلى
مؤشرات وتحديد مستويات األداء لكل فرد من أفراد املجموعة التجريبية ؛ وفيما يلي عرض لجلسات البرنامج التدريبي والجدول الزمني للجلسات كما هو
مبين بالجدول(.)2
جدول ( :)2محتوى البرنامج التدريبي وجدوله الزمني زمن الجلسة ( )60-45دقيقة
الجلسة
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة

األسبوع
األول

اسم العبة
تـعــرف عـلــى
الحيوانات

األهداف السلوكية
إعادة استعمال وتداول مفردات سبق معرفتها وإثراء الرصيد اللغوي واكتساب رصيد من
املفردات املتداولة بكثرة والنطق السليم واإلنصات إلى اآلخرين
إعادة استعمال وتداول مفردات سبق معرفتها وإثراء الرصيد اللغوي واكتساب رصيد من
املفردات املتداولة بكثرة والنطق السليم واإلنصات إلى اآلخرين

الثان ـ ـ ــي

م ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة
األسماء

الثالـ ـ ــث

نحكي قصة

الحادية عشر

الراب ـ ــع

من أنا ؟

الثانية عشر
الثالثة عشر

اثراء الحصيلة اللغوية وتدريب األطفال على التعبير الصحيح ومعرفة املفردات وفهم
السؤال واستعمالها السليم وتدريب الطفل على النطق السليم وربط الجمل واإلنصات
باهتمام

الخامـ ــس

الهاتف

إثراء الحصيلة اللغوية للطفل وتنمية التعبير الشفهي

السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة

اثراء الحصيلة اللغوية وتدريب األطفال على التعبير الصحيح وتدريب الطفل على النطق
السليم وتسلسل األفكار وربط الجمل واإلنصات باهتمام وتدريب مهارة التمييز السمعي

الرابعة عشر
الخامسة عشر
السادسة عشر
السابعة عشر
الثامنة عشر
التاسعة عشر
العشرون

الس ـ ـ ــادس

الساب ـ ــع

الحادية والعشرون

أح ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ــي
م ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـق ـ ــة
بالحيوانات
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـم ـ ــع
وانطق

فهم اللغز وإعادة استعمال رصيد املفردات املكتسبة والنطق السليم واإلنصات باهتمام.

تنمية اإلدراك السمعي وتنمية الترابط السمعي وتنمية التمييز السمعي والفهم املشهد
التمثيلي وإعادة استعمال رصيد املفردات املكتسبة والنطق السليم

الثانية والعشرون
الثالثة والعشرون
الرابعة والعشرون

الثامـ ـ ــن

مـ ـ ــاذا أفعل
؟

فهم املشهد التمثيلي وإعادة استعمال رصيد املفردات املكتسبة والنطق السليم
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 .2قائمة النمو اللغوي ألطفال الري ـاض(إعداد الباحثة)
مراحـل إعداد القائمـة:
املرحلـة األولى :تم تحديد الهدف من القائمة ،بالتعرف على مستوى األطفال في مهارة التحدث من عمر( 6-5سنوات) في أداء أنشطة البرنامج التدريبي؛
وللتحقق من فاعلية البرنامج التدريبي،كان من الضروري البحث عن وسيلة لقياس مستوى أداء األطفال في مهارة التحدث قبل تطبيق برنامج األنشطة
وبعده؛ واستخدامه كاختبار قبلي وبعدي.
املرحلــة الثانيـة :عملت الباحثة على مراجعة التراث النظري من كتب ودراسات وبحوث لها عالقة باملوضوع؛ وذلك لتكوين فكرة متكاملة عن إعداد األلعاب
وكيفية تنمية مهارات اللغة ،كما قامت باالطالع على العديد من االختبارات واملقاييس املصممة لقياس النمو اللغوي لألطفال.
املرحـلة الثالثــة :بناء القائمة في صورتها األولية :عملت الباحثة في هذه املرحلة على صياغة عبارات القائمة بصورتها املبدئية وتألفت من( )28عبارة؛
ً
ً
ً
وتشمل اإلجابة عنها ثالثة بدائل هي :أحيانا ،نادرا ،دائما وتقابلها العالمات( )3-2-1على التوالي ،وقد عرضت القائمة بصورتها األولية على مجموعة من
ً
املحكمين؛ وذلك لفحص الصياغة العامة ،وإبداء الرأي من حيث تمثيله؛ الستبعاد ما يرونه غير مناسب ،وإضافة ما يرونه مناسبا أمام خانات :صالحة
أو غير صالحة وقابلة للتعديل والتعديل املقترح.
املرحـلة الرابعـة :وصف القائمة في صورتها النهائية :تناولت القائمة مجموعة من املهام واألنشطة بمجال مهارات اللغة  ،وذلك خدمة ملوضوع الدراسة
وأهدافها وفرضياتها ،وتم إعداد هذه القائمة لتصبح في صورتها النهائية تتألف من ( )21عبارة ،حيث حذفت بعض العبارات وأعيدت صياغة البعض
اآلخر ،كما أضيفت عبارات جديدة ؛ وتعتبر هذه األداة من مقاييس األداء وقوائم السلوك التي وضعت لقياس معايير أداء الطفل ومستوياته في مرحلة
رياض األطفال.
املرحـلة الخامسة :طريقة التصحيح
ً
ً
• يعطي الطفل( )3درجات عندما تكون استجابته إيجابية تماما عن كل مهمة أو تمرين يقوم به (دائما).
ً
• يعطي الطفل( )2درجة عندما تكون استجابته بأداء متوسط عن كل مهمة أو تمرين يقوم به(أحيانا).
ً
ً
• يعطي الطفل الدرجة ( )1عندما تكون استجابته سلبية تماما عن كل مهمة أو تمرين يقوم به (نادرا).
إجـراءات التكافـؤ بين املجموعتين التجريبيـة والضابطـ ـة
للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة وتجانسهما تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعالمات أطفال عينة الدراسة على القائمة
ً
(األداء القبلي) تبعا الختالف مستويات متغيري الدراسة :املعالجة (التجريبية،الضابطة) ،وبذلك تم مراعاة تجانس املجموعتين لدى أطفال الرياض في كل
املتغيرات املمكن ضبطها قدر اإلمكان كأن يكون األطفال املشتركون في التجربة من أطفال مرحلة الرياض من الصف الثاني(صف متقدم) وأعمارهم
تراوحت ما بين( 6-5سنوات) وهم تابعون للرياض الحكومية الرسمية؛ وقد تم التأكد من تجانس املجموعتين بتطبيق قبلي للقائمة ،وباستخدام
اختبار(ت) ستيودنت للعينات املستقلة ،ويبين ذلك الجدول()3حيث يشير الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين الضابطة
والتجريبية على الدرجة الكلية للمقياس ،حيث أن قيمة(ت) ستيودنت غير دالة عند مستوى داللة ( )0.05مما يشير إلى تجانس املجموعتين الضابطة
والتجريبية لدى أفراد العينة.
جدول( )3تكافؤ مجموعتي الدراسة للمتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لعالمات أطفال عينة الدراسة على القائمة في األداء القبلي
املجموعات
التجريبية
األداء القبلي
الضابطة

العينة
30
30

املتوسط الحسابي
1.3220
1.3330

االنحراف املعياري

الخطأ املعياري

0.08217
0.8250

0.01593
0.01508

 .3بطاقة مالحظة أداء الطفل (تقويم البرنامج) (إعداد الباحثة(
أعدت الباحثة بطاقة بسيطة تتضمن بيانات عن الطفل وتقدير مستوى أدائه في مهام البرنامج التدريبي وأنشطته وتشتمل هذه البيانات على :اسم
الطفل ونوعه وموعد الجلسة ونوع النشاط ومستوى أداء الطفل ( مرتفع -متوسط -منخفض -لم يقم باألداء) حيث تقوم الباحثة بعملية التقويم في
نهاية كل جلسة.

عرض النـتائــج وتفسـيرها:
تنص الفرضية األولى:أنه توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية للدرجة الكلية في األداء القبلي واألداء البعدي على قائمة النمو
اللغوي؛ والختبار صحة الفرض من عدمه تم تطبيق اختبار(ت) ستيودنت ،والجدول( )4يوضح عالمات أفراد العينة للمتوسطات الحسابية واالنحرافات
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املعيارية وقيمة(ت) ومستوى املعنوية والفروق بين املتوسطات للمجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي؛ وهذا
يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجة :توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة( )α≤0.05بين متوسط عالمات أطفال املجموعة التجريبية للدرجة
الكلية للقائمة في القياس القبلي والقياس البعدي.
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لعالمات أفراد العينة في القياس القبلي والقياس البعدي
املعالجة

املتوسط
الحسابي
1.3000
2.9444

القياس القبلي والبعدي ملهارة التحدث

حجم
العينة
30
30

االنحراف
املعياري
0.03971
0.16119

الخطأ
املعياري
0.00725
0.02943

أسفرت النتيجة عن تحسن مهارة التحدث لدى أفراد املجموعة التجريبية ،والذين طبق عليهم برنامج اللعب ،وهذا يعود إلى التدريب واملران الذي
خضعت له املجموعة التجريبية خالل البرنامج التدريبي القائم على اللعب ؛ مما يدل على أن التدريب واملران كان ذا نفع بحيث وفرا فرصة مفيدة لكي
ً
يتعلم األطفال في محيط تعلمي هادف ومناسب ،وتأسيسا على ذلك اتضحت فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين مهارة التحدث وتنميتها؛ وأن هذه املهارات
كأي مهارات أخرى من مهارات الحياة يمكن للطفل أن يتعلمها ويكتسبها ويتقنها إذا ما توافرت له األساليب واألنشطة والطرق الجيدة في تعلم املهارة من
خالل برامج تدريبية هادفة ،وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن :األطفال بحاجة إلى فرص للتفاعل مع اآلخرين الكتساب املهارات وتنميتها في مواقف اللعب
املتنوعة ،وهذا ما يتضمنه البرنامج التدريبي املعد ،وما بين فاعليته وجدواه عند مقارنة عالمات القياس القبلي بعالمات القياس البعدي للمجموعة
ً
ً
ً ً
التجريبية بوصفها نتيجة لخبرة التعرض للبرنامج وما يحتويه من أنشطة ومهام وتدريبات متنوعة حققت تحسنا ملحوظا داال إحصائيا.
وقد أشادت غالبية الدراسات السابقة بفاعلية البرامج املستخدمة لتنمية املهارات وتأثيرها اإليجابي لصالح املجموعات التجريبية حيث أوضحت
ً
دراسة البطوطي ()1996ودراسة مصطفى( )1997ودراسة الهواري( )1998على أن الفروق جوهرية ودالة إحصائيا لصالح املجموعة التجريبية.
تنص الفرضية الثانية :أنه توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أفراد املجموعة الضابطة بعد تطبيق
البرنامج (األداء البعدي(؛ والختبار صحة الفرض من عدمه تم تطبيق اختبار (ت) ستيودنت ،وتوضح الجداول()9()8()7()6()5عالمات املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة(ت) للمجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس القبلي؛ حيث تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا
عند مستوى داللة( )α≤0.05بين متوسط عالمات أطفال املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أطفال املجموعة الضابطة في األداء البعدي في نمو مهارة
التحدث بعد تطبيق البرنامج(القياس البعدي(،وقد دلت النتائج على وجود األثر اإليجابي للبرنامج التدريبي من خالل وجود فروق ذات داللة احصائية
بين أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في أدائهما القبلي والبعدي عند مستوى داللة( )α≤0.05ولصالح القياس البعدي للمجموعة
التجريبية؛ وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجة :توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط عالمات أطفال املجموعة
التجريبية ومتوسط عالمات أطفال املجموعة الضابطة في تنمية مهارة التحدث.
جدول ( :)5قيمة (ت) للدرجة الكلية للقائمة في املجموعتين التجريبية  /الضابطة
قيمة (ت ) ستيودنت
قيمة (ت)

 Sig.مستوى
املعنوية

F

58
33.862

104.298
104.298

**0.000

29.985

التجريبية  /الضابطة (بعدي)

58
57.825

0.228
0.228

0.850

0.036

التجريبية  /الضابطة (قبلي)

درجة الحرية

جدول( :)6اختبار الفروق بين املتوسطات ومستوى املعنوية للدرجة الكلية على القائمة في املجموعتين التجريبية  /الضابطة
الخطأ
املعياري
0.01453
0.01453
0.02191
0.02191

قيمة (ت ) ستيودنت
الفروق بين
املتوسطات
1.51533
1.51533
0.00500
0.00500

)Sig. (2-tailed

مستوى املعنوية
**0.000
**0.000
0.779
0.779

التجريبية  /الضابطة (بعدي)
التجريبية  /الضابطة (قبلي)

حيث ( ) **.000تمثل ذو داللة معنوية مرتفعة عند مستوى = 0.05
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جدول( :)7املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة
الخطأ املعياري
0.00725
0.01898

االنحراف املعياري
0.03971
0.10349

حجم العينة
30
30

املتوسطات الحسابية
2.9444
1.3381

التجريبية
القياس البعدي
الضابطة

جدول( :)8نتائج قيمة (ت) ومستوى املعنويةملهارة التحدث
نتائج اختبار (ت) ستيودنت
درجة الحرية

قيمة (ت)

Sig

F

58
37.374

79.443

**000

13.744

القياس القبلي والقياس البعدي في الدرجة الكلية للقائمة
القياس البعدي  /مهارة التحدث

جدول( :)9نتائج قيمة (ت) ومستوى املعنوية للقائمة
نتائج اختبار (ت) ستيودنت
الخطأ املعياري

الفروق بين املتوسطات

Sig

0.01002
0.02022

3.0000
1.6063

**000

مستوى الداللة

القياس القبلي والقياس البعدي في الدرجة الكلية للقائمة
القياس البعدي

دلت النتائج على وجود األثر اإليجابي للبرنامج من خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في
أدائهما القبلي والبعدي عند مستوى داللة( )α≤0.05ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.
ويمكن تفسير النتائج بأن استخدام طريقة اللعب التربوي كانت فعالة وتوفر بيئة تعلمية تعليمية جديدة هادفة ،وهذا ما يدل على ما تميز به
البرنامج من فنيات وأساليب قائمة على اللعب ،وما احتواه من مهام وغيرها من األنشطة التى كانت لها الفاعلية في تنمية مهارة التحدث ،كما أن البرنامج
قدم مهام تربوية هادفة ومناسبة ملستوياتهم العقلية ،وهذا ما ذهبت إليه العديد من النظريات التى تركز على مهام تنمية املهارات ،وكل طفل يتعلم بعض
ً
املهام بشكل جيد بينما ينخفض مستوى أدائه على أداء مهام أخرى اعتمادا على املهمة واألسلوب املتبع في تنمية هذه املهام واألسلوب املتبع في هذه الدراسة
وهو اللعب.
ً
ً
وتشير ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج بأن البرامج التدريبية املعد لها إعدادا جيدا تؤدي إلى التحسن في عمليات تنمية املهارات؛ ومن ثم تدل
ً
ً
ً
النتائج في مجملها على ضرورة أن يعد الطفل إعدادا تربويا جيدا قبل أن يستعد للدخول إلى املدرسة االبتدائية؛ فاليوم لم تعد مهمة برامج رياض األطفال
تلقين املعلومات للطفل؛ وإنما معرفة مستوى قدراته اللغوية  ،وربما كان للمرحلة العمرية دور في نجاح البرنامج ،وذلك أن األطفال في املرحلة العمرية (-5
 )6سنوات يمتلكون القابلية في تحسين املهارات اللغوية لديهم ،وهذا ما أشار إليه بياجيه من أن الطفل له دور فعال في تعلم مهارة اللغة فهو يتعلم
املفردات اللغوية والقواعد لكي يعبر عن تعلمه استكشاف بيئته والخبرات املباشرة وغير املباشرة التى يستخدمها الطفل في حياته اليومية وعالقاته مع
أقرانه من العمر نفسه ،مما جعل بياجيه يركز على أهمية األنشطة املستخدمة في تحسين مهارة التحدث وتنميتها.
وقد أشادت معظم الدراسات السابقة بفاعلية البرامج املستخدمة مثل دراسة عبـ ــيد ()1988وكذلك دور التأثير اإليجابي لصالح املجموعات
ً
التجريبية كما أوضحتا دراستي الهواري( )1998والصويركي()2004أن الفروق جوهرية ودالة إحصائيا في القياس البعدي لصالح املجموعة التجريبية.
وتنص الفرضية الثالثة :توجد فروق بين متوسط عالمات الذكورومتوسط عالمات اإلناث في املجموعة التجريبيةعلى قائمة النمواللغوي؛ والختبار
صحة الفرض من عدمه تم تطبيق اختبار(ت) ستيودنت وتبين الجداول)11()10(:متوسطات عالمات أطفال املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة
باختالف النوع من( اإلناث والذكور) على قائمة النمو اللغوي وأسفرت النتائج عن قبول الفرض حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى( )α≤0.05بين متوسط عالمات اإلناث في املجموعة التجريبية لصالح اإلناث.
ً
جدول( :)10االنح رافات املعيارية واملتوسطات الحسابية لعالمات أفراد املجموعة التجريبية وفقا لنوع الطفل
الخطأ املعياري
0.382
0.0008

االنحراف
املعياري
0.3004
0.0364

املتوسط
الحسابي
2.056
3.833
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نوع
الطفل
ذكر
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جدول( :)11الفروق بين املتوسطات ومستوى املعنوية ألفراد املجموعة التجريبية
الخطأ املعياري
0.00682
0.0000
0.02896
0.03807

اختبار (ت) ستيودنت
الفروق بين املتوسطات
2.7576
3.0000
1.374
1.4824

مستوى املعنوية
***0.000

املعالجة التجريبية
ذكر
القياس البعدي
انثى
ذكر
القياس القبلي
انثى

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه بالرغم من تعرض األطفال ذكور /إناث ألنشطة البرنامج وفنياته وأساليبه نفسها ،وخبروا ممارسة مهامه إال أن
متوسط عالمات اإلناث أعلى من متوسط عالمات الذكور؛ وقد اتفقت النتيجة مع نتائج دراسة الهواري (.)1998
وترجع الباحثة هذه النتائج إلى أنه بالرغم من اتاحة فرص التدريب واملران لكل من الجنسين  ،وتعريضهم للظروف واملتغيرات نفسها التي تتالءم
ً
ً
ً
وهذه الدراسة ،فإنه وفقا لألطر النظرية والدراسات السابقة في مجال املهارات اللغوية أن اإلناث أسرع نضجا وتفوقا بشكل ملحوظ عن الذكور في التحدث
والكالم ؛فبالرغم من تعرض األطفال ذكور /إناث لنفس املؤثرات الخارجية مثل :الوسائل التعليمية ،وما يتضمنه البرنامج التدريبي من أنشطة وألعاب
ً
ً
كان اإلناث أكثر تركيزا واهتماما في أداء مهام البرنامج وتدريباته؛ وفي هذا الصدد يشير التراث النظري السيكولوجي أنه على الرغم من أن االستماع هو
األساس الذي يمكن أن تبنى عليه عملية تنمية التحدث والكالم ،إذ إن األطفال يشكلون خبراتهم من خالل اللغة الشفهية ،في حالة سماعهم إياها من
املتكلم بها في محيطهم؛ فاملستمع الجيد ه و متكلم جيد ،وال نستطيع الفصل بينهما ،وذلك أن العملية االتصالية تقوم على مرسل ومستقبل أي متكلم
ومستمع.
وتعتقد الباحثة إن تحسين مهارة التحدث لدى األطفال جزء ال يتجزأ من قدرتهم على االستماع الجيد؛ فهم في الحقيقة متحدثون جيدون أكثر منه
مستمعون جيدون.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:
ً
 .1إعداد أدوات ومقاييس لقياس نمو املهارات اللغوية ألطفال الرياض تلك التى تناولتها الدراسة والتى لم تتناولها أيضا.
 .2تكرار الدراسة على عينات مختلفة وفئات عمرية مختلفة من األطفال.
 .3االهتمام بدراسة متغير نوع الطفل ملا له من أهمية بينتها نتائج الدراسة.
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Abstract: The main objective is to prepare a training program based on play and verifying its effect in developing
the conversational skills of Kindergarten from the age of 6-5 years. The average age of children is (mean = 5.40 and
standard deviation = 1.81).
In order to achieve the objectives of the study, the sample was withdrawn from the original population. It was 60
male and female. Thirty males and females were selected, 15 male and 15 female experimental group, 30 male and
female 15 males and 15 females representing the control group.
The Play Training program (preparation of researcher) and list of language development of Kindergarten
(preparation of researcher), and the child observation card (performance evaluation) (preparation of researcher).
The nature of the study necessitated the use of the experimental methodology designed for two groups to perform
the performance: tribal and remote.
The researcher conducted a pilot study to verify the validity of the tools of the study and its Reliability. It reached
the validity of the tools: 89% for training program, 84% for the linguistic developing list, and 88% for performance
evaluation card, which is a good indicator of honesty. Check the stability of the Reliability test and calculate the
coefficient of stability by means of "test-rates" and reached (0.80) for the total score of the list, which is a statistical
and a good indicator of the reliability of the test.
The Results:
There were differences between the mean scores of the experimental group for the total score in the pre-test
performance and the post-performance on the list of linguistic development in favor of the post-performance; and
also the differences between the mean scores of the experimental group and the average scores of the control group
members after the application of the training program Between male and female mean scores in the experimental
group on the linguistic development list for females.

Keywords: Play Program; Conversation Skills; Children.

References:
[1] ʿbyd. A̹ lhạm Mṣṭfa, Ạlʿb Kwsylh Trbwyh Llṭfl Fy Mrḥlẗ Mạ Qbl Ạltʿlym Ạlmdrsy, Bḥwtẖ Ạlmw̉ tmr Ạlsnwy Ạlả wl
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى العزلة االجتماعية وعالقتها باالضطرابات النفسية واألمراض الجسمية لدى املسنات بدار الرعاية
االجتماعية ،تكونت عينة البحث من ( )25مسنة واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،تم تطبيق مقياس العزلة االجتماعية من إعداد الباحثة واستخدام
قائمة االضطرابات النفسية واألمراض الجسمية بدار الرعاية االجتماعية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها :وجود مستوى مرتقع من العزلة االجتماعية ،ووجود فروق بين العزلة االجتماعية وأعراض
االضطرابات النفسية ،وجود فروق بين العزلة االجتماعية واألمراض الجسمية لدى املسنات بدار الرعاية االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :العزلة االجتماعية؛ االضطرابات النفسية؛ األمراض الجسمية؛ املسنات.

املقدمة:

َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ً ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ً َ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
َّ ُ َّ
يم ال َقد ُير
"َّللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العل
يقول هللا تعالى
" سورة الروم آية ( ،)54لقد عنيت الشريعة اإلسالمية برعاية اإلنسان منذ مولده وحتى مماته .وتعتبر الشيخوخة املحطة األخيرة في رحلة اإلنسان
كمرحلة عمرية ،ولهذا فالبعض يراها مرحلة اإلشراف على النهاية ،والبعض اآلخر يرى فيها تبلور الحكمة والتجربة والتمرس والخبرة بالحياة ،أما البعض
اآلخر فيدركها من الجانب السلبي بصفتها مرحلة ُيعاني املسن من ضعف في صحته ونقص قواه الجسمية ،وتشهد املجتمعات املعاصرة عدة متغيرات،
أهمها ما يتصل بالتركيبة السكانية حيث تشهد تغيرا واضحا في نسبة أعداد املسنين من كبار السن إلى املجموع الكلى للسكان ،حيث تشير اإلحصائيات
الدولية إلى أن أعداد املسنين الذين بلغوا الستين سنة فما فوق قدرت في عام ( )1960ب ( 250مليون) شخص ثم ارتفع إلى (376مليون) شخص عام
َ
َ
( )1980ويقدر أن يصل العدد في عام ( )2020إلى (مليون  )950شخص( .الشايجي2001،م) .ومن الطبيعي أن يتغير اإلنسان تغيرا عضويا ونفسيا
نتيجة تقدمه في العمر ،فبعد أن كان قادرا على مواجهة مشكالت ه الحياتية بقوة أصبح كائنا ضعيفا يعيش في ماضيه أكثر من حاضره ،غير أن بعض
املسنين ينجحون في مواجهة مشكالتهم وتحقيق ذواتهم بما يضمن لهم التوافق النفس ي والتكيف االجتماعي (علي2012،م).
ويؤكد علم النفس النمو التطوري أن مراحل نمو اإلنسان عملية مستمرة تبدأ من الطفولة مرورا بمرحلة املراهقة والرشد وتنتهي بمرحلة
الشيخوخة التي تبدأ من عمر ( )65سنة فما فوق (الراوي1999،م) .ويؤكد" الراوي" بأن شخصية كبار السن تملك الصفات واملكونات الجسمية
والعقلية واالجتماعية والوجدانية في نوع من التكامل والشمول فكل جانب من جوانب الشخصية يتأثر باألخر ،وهذا ال ينفى وجود الفروق الفردية التي
أثبتها علم النفس الحديث وعلم الوراثة في املراحل املبكرة من النمو كمرحلة الطفولة واملراهقة ،إال إن الفروق الفردية تكون أوسع وأوضح في مكونات
الشخصية في املرحلة املتأخرة من العمر فكبار السن لهم شخصياتهم املتميزة التي هي حصيلة تفاعل العوامل الوراثية مع الظروف البيئية -الطبيعية
واالجتماعية ،مضروبة بعدد السنين والعمر الزمني لحياة املسن .ويختلف علماء النفس واالجتماع في مدى ثبوت أو تغير صفات شخصية الكبار
(الراوي2009 ،م) .ومن الدراسات التي تؤيد ثبات الشخصية دراسة أندرسون ( )Andersonالذي توصل إلى استنتاجات تجريبية تبين بأن الخصائص
اإلنسانية والخلقية ال تتغير مع العمر بينما الخصائص العقلية والفكرية كالذكاء واملعرفة واملهارات تتغير كلما تقدم العمر.
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فوزية الصبحي

وأصبحت رعاية املسنين من املشكالت التي تستحق اهتمام وعناية املجتمع الدولي ،نظرا ملا أشارت إليه الدراسات والبحوث التي قامت بها بعض
الهيئات املتخصصة في األمم املتحدة ،ووجدت أن املسنين ال يجدون الرعاية املناسبة وبالتالي هم يتعرضون لكثير من املشكالت التي ال يستطيعون حلها
وقد يكونون عرضة للكثير من االضطرابات واملخاطر نتيجة ذلك (مصطفى 2016،م) .وتحظى رعاية واحتياجات املسنين باهتمام كثير من مختلف
دول العالم فمن أهم املشكالت التي تواجه املسنين في حياتهم هو إحساسهم بأنهم أناس غير مرغوب فيهم وال فائدة منهم  ،فالشعور بالعزلة والوحدة
النفسية تعتبر من املشاكل التي تواجه املسنين الذين يجدون صعوبة في تكوين عالقات حميمة مع اآلخرين وهذا يؤدي إلى سوء التكيف املالئم للظروف
البيئة واملتغيرات الطارئة عليها ،وذلك لكونها تجربة مؤملة غير سارة يعيشها املسن ،كما أنها أزمة نفسية أشد خطورة على حياة األفراد فقد يؤدي شعور
املسن بالوحدة النفسية إلى شعور باالكتئاب واالضطرابات النفسية واالنفعالية كما يختل توازنه النفس ي واالجتماعي (علي2012،م).
وتعددت املقاييس املستخدمة في تحديد مرحلة الشيخوخة منها:
العمرالبيولوجي :ويستخدم في تحديد الشيخوخة العضوية ،وهو مقياس وصفي يقوم على أساس املعطيات البيولوجية لكل مرحلة مثل معدل األيض،
ومعدل نشاط الغدد الصماء ،وقوة دفع الدم والتغيرات العصبية.
العمراالجتماعي :وهو مرتبط باألدوار االجتماعية ،وعالقة الفرد باآلخرين ومدى توافقه االجتماعي.
العمرالسيكولوجي  :ويستخدم هذا املقياس في تحديد الشيخوخة النفسية ،وهو مقياس وصفي يقوم على جملة الخصائص النفسية والتغيرات في سلوك
الفرد ومشاعره وأفكاره ،كما أن مرحلة الشيخوخة في العمر الزمني تنقسم إلى أربعة مستويات:
 .1املستوى األول :فترة ما قبل التقاعد وتمتد من  55إلى  65سنة.
 .2املستوى الثاني :فترة التقاعد  65سنة فأكثر ،حيث االنفصال عن الدور املنهي وشؤون املجتمع ويصاحبها تغيرات عديدة في النواحي العقلية
والبيولوجية والنفسية واالجتماعية.
 .3املستوى الثالث :فترة التقدم في العمر ،والتي تمتد من  70سنة فأكثر ،حي ث االعتماد على اآلخرين والضعف الجسمي والعقلي.
 .4املستوى الرابع :فترة الشيخوخة والعجز التام واملرض والوفاة والتي تمتد حتى110سنة (خليفة1991 ،م).
وال يوجد تعريف شامل للشيخوخة ،بين الباحثين ألنها ليست من الظواهر الثابتة التي تحدث في املراحل األخيرة من حياة الفرد أو الكائن الحي ولكنها حالة
تتأثر بفسيولوجية الفرد ونفسيته وبالبيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يعيش فيها واالتجاهات التي يتقبلها ويتصرف طبقا لها (علي2012 ،م).
ُويعرف زهران (2000م ،ص )462الشيخوخة بأنها " مجموعة تغيرات جسمية ونفسية تحدث بعد سن الرشد ومن الحلقة األخيرة من الحياة ومن
التغيرات الجسمية العضوية الضعف العام في الصحة ونقص القوة العضلية وضعف الحواس وضعف الطاقة الجسمية والجنسية بوجه عام ومن
املتغيرات النفسية ضعف االنتباه والذاكرة وضيق االهتمامات واملحافظة وشدة التأثير االنفعالي والحساسية النفسية ".
وظهر االهتمام الطبي النفس ي واالجتماعي باملسنين فتوالت الدراسات من قبل الباحثين والجمعيات العلمية في أمريكا سواء في مجال التوافق واالضطرابات
والعجز ،أو في مجال القدرات اإلنسانية ومظاهر التغير في األداء لدى املسنين أو في مجال احتياجاتهم إلى الرعاية (معمرية وآخرون2009 ،م).
العزلة االجتماعية :تعتبر العزلة االجتماعية خبرة وجدانية ضاغطة يمر بها الفرد تؤثر كثيرا على شخصيته وعلى عالقاته بمحيطه االجتماعي ،حيث يميل
فيها إلى التباعد واالنسحاب من املشاركات االجتماعية ،فهي تشير إلى انخفاض قدرة الفرد على التفاعل االجتماعي الفعال الذي يشمل شبكة عالقات
اجتماعية ناجحة ومشبعة له ،فظاهرة العزلة االجتماعية من الظواهر التي تؤثر على األفراد على الصعيدين الشخص ي واالجتماعي في وقت واحد ،ذلك أن
العالقة بين ما هو شخص ي وما هو اجتماعي عالقة وثيقة وأكيدة .فكل ما هو شخص ي له أصول وجذور اجتماعية وكل ما هو اجتماعي له نواتج وانعكاسات
شخصية ونفسية (صالح2012 ،م)
ويعرف الفتالوي (2008م ،ص ) 388العزلة االجتماعية بأنها" سلوك لدى الفرد يتسم بضعف أو عدم إقامة عالقات اجتماعية أو بناء صداقة مع
اآلخرين والتفاعل معهم ،إلى حد كراهية االتصال باآلخرين وعدم التوافق معهم ،واالبتعاد عن معايشة واقع البيئة املحيطة وعدم االكتراث ملا يحدث فيها.
النظريات املفسرة للعزلة االجتماعية :تعتبر العزلة االجتماعية متغيرا نفسيا واستجابة تظهر عند املسنين بأفعال سلوكية في شخصية الفرد ففي التحليل
النفس ي ،وجد يونغ  ،K. yongأن اإلنسان يطل على العالم ويتفاعل معه وفق نمطين أو أسلوبين هما االنبساط واالنطواء استنادا إلى اتجاهاته نحو الخبرة،
فاالنطوائيون يتجه اهتمامهم نحو الذات وسياقاتها النفسية وتصبح الذات مركز جميع االهتمامات عندهم ،ومن سمات هؤالء االنطوائيين أنهم أكثر
ً
خجال وأكثر انسحابيه أو عزلة وأقل اهتماما باآلخرين ،على عكس االنبساطيين(.Berens,2001) .
وعند كارين هورني  Horneyفي نظرية العصاب ،نجد اهتماما بالغا باملؤثرات الثقافية واالجتماعية أثناء تربية الطفل ونموه ،فهي ترى أن الشخصية
اإلنسانية تنمو خالل أساليب التنشئة االجتماعية التي يمارسها الوالدان تجاه الطفل ومن خالل تفاعل الفرد على وفق الثقافات االجتماعية إذ أن سلوك
ُ
العزلة من الخصائص املتعلمة أو املكتسبة من األسرة والثقافة االجتماعية للفرد والعالقات األسرية داخلها ،وأن العزلة عبارة عن دفاعات الشعورية يتم
تطويرها من أجل التعامل مع الحياة (عبد الهادي.)1991 ،
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وفي النظرية النفسية ألريك أريكسون  E. Eriksonنجد الصراع ينشأ بين العزلة واأللفة ،فالفرد في مرحلة الشيخوخة يعيش صراعا بينا ،فإذا ما
ُ
ُ ً
حصل الفرد على املودة والتآلف والحب العاطفي التي تمنحه االستقرار االهتمام األسري ،فلن يحصل على تلك الحاجات ويشبعها وينشأ لديه شعورا
بالعزلة النفسية واالجتماعية.
وفي النظرية السلوكية فإن العزلة االجتماعية ينظر لها بوصفها عادة متعلمة ،ذلك أن الشخصية عبارة عن تنظيمات وأساليب متعلمة ثابتة نسبيا
تميز الفرد عن غيره من األفراد ،وإن العزلة عبارة عن سلوك تشكل بفعل عدد متكرر من االرتباطات بين مجموعة االستجابات املعززة لعدد من املتغيرات.
فيما ترى نظرية التعلم االجتماعي ،إن سلوك العزلة لدى اإلنسان ،مرده الفشل في تعلم الطرائق األكثر مالئمة للتعامل مع الناس كما ترى أن هناك
عوامل متعددة تؤثر في السلوك االنعزالي منها طبيعية النموذج املالحظ أو افتقار الفرد إلى املهارات االجتماعية املتعلمة( .الفتالوي2008 ،م) ومن ضمن
املشكالت النفسية التي يقابلها املسنون الشعور بالعزلة والوحدة النفسية حيث يؤكد كثير من علماء النفس والصحة النفسية إن الوحدة النفسية تعد
ً
من أكبر املشكالت التي يعانيها املسنون وأن أعدادا كثيرة منهم يعانون من هذا الشعور وينتج عن هذا الشعور اضطرابات أخرى مثل القلق والخوف
واالكتئاب وانخفاض تقدير الذات( .معمريه 2009،م).
ُ
ّ
االضطرابات النفسية واألمراض الجسمية :وتعرف االضطرابات النفسية بأنها نمط سلوكي ،وسيكولوجي ،ونفس ي ،وسلوكي ينتج لدى الفرد نتيجة شعوره
ً
العقليةُ ،ويعتقد ّ
ّ
بأنها تحدث نتيجة ظهور بعض املشاكل في عصبونات الدماغ،
بالضيق أو العجز ،حيث تعتبر هذه االضطرابات نموا غير طبيعي في املهارات
ّ
وذلك بسبب التفاعل املعقد الذي يحدث بين العوامل الور ّ
الحياتية التي يمر بها (مقالة2018 ،م)(.خطاطبة .)2018
اثية والتجارب
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية فاالكتئاب هو اضطراب من االضطرابات العقلية التي تكون مرتبطة مع املزاج املكتئب ،وفقدان االهتمام أو املتعة،
الشعور بالذنب أو انخفاض تقدير الذات ،اضطراب النوم أو الشهية ،وانخفاض الطاقة ،وضعف التركيز ،وهذه املشاكل يمكن أن تصبح مزمنة أو
متكررة ،وتؤدي إلى ضعف كبير في قدرة الفرد على تحمل مسؤوليات اليومية بالنسبة للمسن ). (Lavonna,2007
وفي بداية القرن العشرين ظهرت نظرية التحليل النفس ي التي وضعت أول تصور علمي لنشأة االضطرابات واألمراض النفسية وكيفية عالجها،
واألمراض النفسية هي تلك األمراض واالضطرابات التي ليس لها أسباب عضوية أو يطلق عليها (سيكولوجية املنشأة) وهذه األمراض يمكن تسميتها
باألمراض الوظيفية ألنها تعطل وظائف بعض األعضاء وإن كانت هناك بعض األمراض النفسية والعقلية ترجع إلى أسباب عضوية( .الداهري .)2008،كما
عرف جيرود االضطرابات االنفعالية – النفسية بأنها تشكيلة من السلوكيات املنحرفة واملتطرفة بشكل ملحوظ وتتكرر باستمرار (مزمنة) وتخالف توقعات
املالحظ وتتمثل في االندفاع والعدوان واالكتئاب واالنسحاب( .القش2007،م).
دور رعاية املسنين :هي مؤسسة اجتماعية إنسانية تهـدف إلى تقـديم الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية للمسنين الذكور منهم واإلناث ،تهتم بتوفير
الرعاية االجتماعية املتكاملة لكل مواطن أعجزته الشيخوخة عن إمكانية العمل أو القيام بشؤونه الشخصية بنفسه بحيث يحتاج إلى رعاية وخدمات
ً
خاصة وعدم وجود من يقوم برعايته وشؤونه ويبلغ عدد دور الرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية ( )12دارا( .الشؤون االجتماعية2017 ،م).
ُ
يذكر عبد اللطيف(2000م) أن دور رعاية املسنين هي تلك املؤسسات التي أنشأت بقصد وعمد وتدبير في املجتمع لتحقق أهداف معينة أبرزها توفير
االستقرار االجتماعي والنفس ي للمسنين ومواجهة املشكالت التي عجزت أسرهم عن توفيرها وبأسلوب علمي وإنساني منظم (تفاحة 2009،م) ويرى أبو
املعاطي وآخرون (2004م) أنها املكان الذي يلحق به املسنون الذين تعوزهم القدرة على خدمة أنفسهم وال يجدون بين ذويهم من يستطيع رعايتهم والعناية
بهم.
وهدفت دراسة بالعالم ( 2019م ) إلى التعرف على فاعلية األنشطة البدنية في تحسين اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للوقاية من ارتفاع ضغط
الدم وتخفيف القلق النفس ي لدى املسنين (65-60سنة) رجال وسيدات األصحاء واملرض ى بارتفاع ضغط الدم واستخدم املنهج التجريبي واختيرت العينة
بالطريقة القصدية  ,وأظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج التدريبي في تحسين بعض عناصر اللياقة البدنية واملرونة والتركيب الجسمي واللياقة العضلية و
تعديل معدل ضغط الدم االنبساطي واالنضباطي لدى املسنين األصحاء واملرض ى وتحسن في مستوى القلق النفس ي وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في القياسات البعدية.
أجرى دينان وأكاز ( )Dynan &Akas 2019دراسة هدفت إلى تقييم أثار الزيارات املنزلية لزيادة االلتزام بالدواء لدى كبار السن املصابين بمرض
السكري وارتفاع ضغط الدم وبلغت العينة ( ) 45مسن من املصابين بالضغط والسكر واستخدم مقياس االكتفاء الذاتي لألدوية ونموذج حالة استخدام
العقاقير لدى كبار السن وأظهرت النتائج فعالية الزيارات املنزلية وتوفير التثقيف الصحي للمرض ى وخلق الوعي باألدوية وزيادة االلتزام باألدوية.
كما أجرى عبد الخالق (2017م) دراسة هدفت إلى الحاجات اإلرشادية لعينة من املسنين الكويتيين من الجنسين وتتراوح أعمارهم بين 90- 60سنة،
وعرضت القائمة الكويتية ملشكالت املسنين وحاجاتهم اإلرشادية اشتملت على خمسة مقاييس ،وضمت  16حاجة أو متطلبا .صنفت الحاجات إلى ثالث
ً
فئات الصحة ،والعالقات االجتماعية ،والترفيه ،وكانت النتائج أن الجانب الصحي حصل على أعلى نسبة مئوية وارتبط عدد الحاجات ارتباطا داال إيجابيا
بكل من :األمراض العضوية ،واالضطرابات النفسية ،واملشكالت مع األبناء ،واملشكالت االجتماعية.
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وهدفت دراسة زغير (2017م) إلى التعرف على مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنين حسب متغير الجنس (ذكور – إناث) واختيرت عينة عشوائية
بسيطة من املسنين في دار رعاية الصليخ واستخدم مقياس العزلة لقياسها لدى املسنين ،وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك شعور بالعزلة لدى املسنين،
ُ
وال توجد فروق تعزى ملتغير الجنس.
وأشارت دراسة عبد الخالق(2016م) إلى معرفة الشكاوى واألعراض النفسية وعالقتها باالضطراب النفس ي لدى عينة من املسنين الكويتيين من
ً
الرجال والنساء ،تتراوح أعمارهم بين  60و 90عاما ،أجابوا على قائمة الشكاوى واألعراض النفسية ،ومقياس جامعة الكويت للقلق ،ومقياس مركز
الدراسات الوبائية لالكتئاب ،واملقياس العربي لألرق ،ومن قائمة الشكوى هي :كثرة النسيان ،وقلة النوم ،وسرعة الغضب ،وزيادة التدقيق ،والحساسية
الزائدة ،وزيادة القلق ،والخوف من عدم استقرار البلد ,وكانت نتائج الدراسة تحديد أعلى معامالت االرتباط بين بنود قائمة الشكاوى واألعراض النفسية،
ً ً
وكانت تدور حول الخوف من :املرض ،واملوت ،وأعراض الشيخوخة ،واملستقبل ،كما حددت أعلى الشكاوى واألعراض النفسية التي ترتبط ارتباطا داال
ً
بمقياس القلق (القلق من املستقبل) ،واالكتئاب (الشعور بالوحدة) ،واألرق (قلة النوم) .وارتبطت بعض الشكاوى واألعراض بالتقدم في السن (إيجابا)
ً
وبمستوى التعليم (سلبا).
وهدفت دراسة هوانغ وأخرون ) )Huang .et.al,2016إلى تقييم فعالية االستراتيجيات السلوكية املعرفية سواء بممارسة أو بدون من الخوف من
سقوط املسنين بدور الرعاية وأجريت التجربة على عينة عشوائية تبلغ ( )75مسن على ثالث مجموعات وكانت األدوات مقياس فاعلية السقوط FES
ومقياس االكتئاب TDQمقياس تينتي للحركة لتقييم التنقل والتوازن  M.creFET2وكشفت النتائج أن املسنين في املجموعة التجريبية استخدم
االستراتيجيات املعرفية والسلوكية مع مجموعة التمارين لديهم وأظهرت تحسن كبير مقارنة باملجموعتين األخريين في الخوف من السقوط وامليل إلى
االكتئاب والتنقل وقوة العضالت .
وأجرى زيادة (2015م) دراسة هدفت إلى الكشف عن أهم املشكالت التي تواجه كبار السن في مدينة الرياض ،ومعرفة درجتها تبعا ملتغيرات النوع
االجتماعي ،والعمر ،والحالة االجتماعية ،واملستوى التعليمي ،وبحسب نوع الرعاية ومركزها ،واستخدمت أداة تتضمن مشكالت كبار السن (املشكالت
الصحية – الجسمية ،واملشكالت النفسية ،واملشكالت االجتماعية واملشكالت العقلية املعرفية) ,وطبقت األداة على عينة ،تضم ( )79مسنا ومسنة
وتوصلت النتائج إلى أن ترتيب املشكالت على النحو التالي :املشكالت العقلية املعرفية ،املشكالت الصحية-الجسمية ،املشكالت النفسية ،وأخيرا املشكالت
االجتماعية ،وإلى وجود فروق دالة إحصائيا تبعا ملتغير النوع االجتماعي في اتجاه اإلناث ،كما وجدت فروق دالة وفقا ملتغير العمر بين فئات األعمار (-65
 )60سنة وبين فئة () 71فأكثر وتبعا ملتغير الحالة االجتماعية بين املتزوجين واألرامل في اتجاه فئة األرامل ،وإلى وجود فروق دالة إحصائيا تعزي ملتغير
املستوى التعليمي في اتجاه فئة األمي ،وبحسب نوع الرعاية ومركزها في اتجاه املقيمين في مراكز دور الرعاية االجتماعية.
وتهدف دراسة ديلما( 2015م)إلى الكشف عن أعراض االكتئاب والعوامل املرتبطة بها في معاهد املسنين واستخدم مقياس االكتئاب للشيخوخة
ومؤشر كتلة الجسم  GDS-I5للتحقق من أعراض االكتئاب وكذلك املتغيرات االجتماعية الديموغرافية املتعلقة باملؤسسة أو الحاالت الصحية للمرض ى
ومؤشر كتلة الجسم ومستوى النشاط البدني والعوامل الوظيفية واإلدراكية وكانت العينة  142مسن أغلبهم من النساء  ,وكانت النتيجة أن أعراض
االكتئاب في نصف عينة املسنين كانت مرتبطة لديهم بارتفاع ضغط الدم الشرياني ولديهم ضعف وظيفي وتشير النتائج إلى أهمية مراقبة االكتئاب
باإلضافة إلى النواحي التكيفية لتجنب النتائج السلبية املرتبطة باالكتئاب وتحسين حياة املسنين.
وهدفت دراسة مولنز (  )Mullins,2015إلى التعرف على خصائص املسنين ومشكالتهم من وجهة نظرهم في دور الرعاية في نيوزلندا بلغت عينة
ُ
ُ
الدراسة ( )113مسنا من ذكور وإناث ،أجريت املقابالت الفردية مع جميع أفراد الدراسة .تم استخدام االستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وأظهرت نتائج
الدراسة أن عامل الوحدة والفراغ من أهم األسباب التي أدت إلى تحويل املسن لدور الرعاية ،وأن انقطاع املسن بمعارفه وأصدقاؤه كانت أولى املشاكل
ُ
االجتماعية ،وأن الشعور بانهيار الصحة بشكل عام أولى املشاكل الصحية.
كما هدفت دراسة لوجي (2015م) إلى التحقق من فاعلية برنامج نفس ي إرشادي لتخفيف الشعور باالكتئاب لدى املسنين املقيمين بدور رعاية
املسنين ،والتأكد من استمرارية أثر البرنامج في تخفيف االكتئاب لدى أفراد العينة بعد مض ي شهرين من تطبيق البرنامج ،واستخدم املنهج التجريبي
وأظهرت النتائج توصية بإقامة مركز لإلرشاد النفس ي في املدارس واملعاهد والجامعات ،باإلضافة إلى العمل على استثمار وقت الفراغ لدى املسنين داخل
دور الرعاية بالشكل األمثل ،مع التأكيد على أن يعيش املسنون في األماكن التي تكيفوا معها عمرا طويال ،فهذا أفضل بكثير.
وهدفت دراسة اإلبراهيم ومقدادي ( 2014م) إلى التعرف على الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة واالكتئاب لدى املسنين واملسنات
املقيمين بدور الرعاية في األردن لدى عينة من ( ) 140من املسنين واملسنات ،واستخدم الباحثان مقياس الصالبة النفسية ،والرضا عن الحياة ،ومقياس
االكتئاب لدى املسنين ,وأظهرت النتائج أن مستوى الصالبة النفسية ومستوى الرضا عن الحياة لدى املسنين واملسنات منخفض ،وأن مستوى االكتئاب
ّ
ًّ
إحصائيا بين املسنين واملسنات،
لدى عينة الدراسة مرتفع ،ووجود عالقة إيجابية بين مستوى الصالبة النفسية والرضا عن الحياة ،ووجود فروق دالة
وذلك لصالح املسنين على مقياس الصالبة النفسية.
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كما أشارت دراسة رحيم & علي (2009م) إلى الكشف عن مستوى القلق لدى املسنين املقيمين في دور الدولة وعالقته ببعض املتغيرات (العمر –
الجنس – الحالة االجتماعية) والتفاعل بينهما وشملت عينة البحث املسنين الذين تقع أعمارهم بين ( )60-69سنة الفئة األولى ,والفئة الثانية كانت
أعمارهم (من  )79-70سنة و الفئة الثالثة فكانت من ( 80فأكثر) وقد توزعت حسب متغيري العمر والجنس  ,واستخدمت االستبانة لجمع البيانات عن
املسنين ومقياس القلق الصريح ومقياس قلق املوت وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين املسنين في القلق العام وقلق املوت حسب متغير الجنس وان
ً
ً
ً
للعمر تأثيرا واضحا على القلق العام لدى املسنين وان املسنين املتقاعدين اكثر إحساسا بالقلق العام وقلق املوت من املسنين الذين يعملون وأن املسنين
ً
الذين تبلغ أعمارهم اكثر من  70سنة كانوا اكثر إحساسا بالقلق العام وقلق املوت من املسنين الذين تقع أعمارهم بين ()69-60
ُ
أما دراسة الغلبان (2008م) فكشفت عن وجود فروق بين املسنين املتواجدين بين أسرهم واملسنين باملراكز مع وجود فروق في متوسط الضعف
ُ
الجسدي والتوتر االنفعالي لصالح الذين مع ُأسرهم أما من هم في املراكز ُ
فبعدهم عن األسر ينعكس على حالتهم الصحية واالنفعالية االجتماعية.
وفي دراسة مبروك (2002م) التي هدفت إلى التعرف على واقع متغيرات تقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة من املسنين
الذكور بالقاهرة واستخدمت بطارية من االختبارات التي تقيس هذه املتغيرات على عينة عشوائية من املسنين بلغت  80مسنا وخلصت نتائج الدراسة إلى
وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين تقدير الذات وكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب ،حيث تنخفض مشاعر الوحدة النفسية ومستويات
االكتئاب في ظل التقييم اإليجابي للذات.
التعليق على الدراسات السابقة
بالنظر إلى لدراسات السابقة يتضح أن هناك أوجه تشابه واختالف فيما بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية يظهر من خالل:
• أوجه االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية أنها جميعها تبحث في مرحلة املسنين.
• أما أوجه االختالف فان البحث الحالي يدرس العزلة االجتماعية وعالقتها باالضطرابات النفسية واألمراض الجسمية لدى املسنات.
• أن الدراسات السابقة تناولت العزلة االجتماعية بمتغيرات مختلفة ومتنوعة واختلفت في أهدافها ،وفي ضوء ما سبق تظهر الحاجة ألجراء هذه
الدراسة في محاولة للكشف على مستوى العزلة االجتماعية وعالقتها باالضطرابات النفسية واألمراض الجسمية لدى املسنات بدار الرعاية
االجتماعية
• ويالحظ ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ُ
إن ما طرأ على املجتمع من تغيرات أثرت على بناء األسرة وعلى شكل العالقات اإلنسانية التي يترتب عليها عدم قيام األبناء برعاية اآلباء بصورة مرضية
وكافية وتركهم في املنزل بمفردهم يعانون الوحدة والفراغ مما أفقدهم التقدير واالحترام اللذين يحث عليهما الدين ،والشرع والعرف والتقاليد ،كما يوجد
قلة من األبناء تنكروا آلبائهم وشغلتهم ظروف الحياة عن االهتمام بهم ،ومنهم من لم يكن له أبناء وال أهل يأوونه لذلك ظهرت الحاجة لقيام دور لرعاية
املسنين( .محمود2006،م) .فاملسنون يعانون في هذه املرحلة الكثير من املشكالت ،لهذا فهم بحاجة إلى الرعاية واالهتمام من قبل األفراد ومؤسسات
الرعاية االجتماعية ملساعدتهم على التكيف والتوافق مع املتغيرات الجديدة التي تطرأ على حياتهم( .أحمد2012،م).
وتؤكد دراسة زهران (2005م) أن زيادة وقت الفراغ والحرمان والنقص من الدخل املادي تؤدي إلى حاجة املسن إلى رعاية صحية ومادية وتفكك
ُ
ً
روابط األسرة وشعوره بانخفاض الرضا عن الحياة الذي يعتبر مؤشرا لسعادة املسن وصحته النفسية وقد ُتقتصر العالقات االجتماعية للمسن ويعيش
في وحدة قاسية.
ً
ً
كما تؤكد دراسة معمريه (2009م) إن الذبول البدني لدى املسن يرتبط ارتباطا وثيقا بالضغوط النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها وإن العوامل
ً
ً
ً ً
النفسية واالجتماعية غير املالئمة كالعزلة والضيق االقتصادي والحرمان واإلهمال تؤدي دورا كبيرا في جعل الشيخوخة فترة تدهور واضح نفسيا وبدنيا،
وطاملا يعيش املسن في مركز رعاية يفتقر فيه إلى اإلشباع العاطفي والعالقات االجتماعية الدافئة والسند النفس ي فهذا يجعله يتعرض لبعض االضطرابات
النفسية
ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة مما دفع الباحثة إلى دراسة العزلة االجتماعية عند املسنات والتعرف إلى بعض األعراض لالضطرابات النفسية
واألمراض الجسمية الشائعة لديهن.
وتتبلورمشكلة الدراسة الحالية في األسئلة اآلتية:
• ما مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة؟
•

ما أعراض االضطرابات الن فسية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة؟

•

ما أعراض األمراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة؟
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ً
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية
االجتماعية باملدينة املنورة؟
ً
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية
باملدينة املنورة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
• الكشف عن مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
•

التعرف على أعراض االضطرابات النفسية بين املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.

•

التعرف على أعراض األمراض الجسمية بين املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.

•

الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية
باملدينة املنورة.

•

الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة
املنورة.

•

الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين العزلة االجتماعية ومتغير العمر لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
•

قد تمثل إضافة للمعرفة في رعاية املسنين في الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية وتأثيرها على إحساسهم بالسعادة والرضا والطمأنينة
واإليجابية في الحياة.

•

تعتبر الشيخوخة مرحلة هامة في حياة الفرد وهي جديرة باالهتمام والبد من القيام باألبحاث والدراسات التي تهدف لحل قضاياهم ومشكالتهم.
ُ
ظهور متغيرات الحياة في اإلطار األسرى تؤدى إلى إغفال االهتمام باملسنين ورعايتهم.
ندرة الدراسات النفسية التي تتناول متغيري العزلة االجتماعية واالضطرابات النفسية والجسمية لدى املسنات وذلك في حدود علم الباحثة.

•

يمكن في ضوء ما تسفر عنه نتائج البحث الحالي وضع التوصيات التي تساعد املسنين على التعايش بقدر مناسب من الكفاءة والرضا والطمأنينة
والسعادة.

•
•

حدود الدراسة:
ً
أوال :الحدود البشرية :املسنات املقيمات بدور الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
ً
ثانيا :الحدود املكانية :دور الرعاية االجتماعية للمسنين باملدينة املنورة.
ً
ثالثا :الحدود الزمانية :تم تطبيق البحث في الربع الثاني من عام 1440ه
مصطلحات الدراسة:
ً
ُ
 .1مرحلة الشيخوخة :تعرف إجرائيا بأنها املرحلة األخيرة من عمر الفرد حيث تظهر عليه أثار الضعف واالنهيار في الجسم واالضطراب في الوظائف
ويكون أقل كفاءة وسيئ التوافق ومنخفض ألدفاعية ومنسحب اجتماعيا بسبب ظروف الحياة.
ُ
 .2العزلة االجتماعية :وتعرف العزلة االجتماعية بأنها حالة شعورية يدرك فيها الفرد افتقاد الحب واملودة واالبتعاد عن اآلخرين والعجز عن بناء
عالقات اجتماعية والشعور والخجل واالنعزال داخل الدار وهي الدرجة التي يحصل عليها املستجيب ،من جراء إجابته على فقرات املقياس املعتمد
في هذا البحث.
ُ
 .3االضطرابات النفسية والجسمية :تعرف الدراسة االضطرابات النفسية والجسمية بأنها الحالة الصحية والنفسية للمسنين التي تتأثر بما يصيبهم
من أمراض جسمية فيصبحون أكثر عرضة لالضطرابات النفسية كاالكتئاب والقلق وتعتمد الباحثة االضطرابات النفسية والجسمية املتعارف
عليها نفسيا وجسميا في القائمة املستعملة داخل دار الرعاية بمعية الطبيب النفس ي وطبقت في البحث الحالي.
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ُ
 .4دور الرعاية االجتماعية :وتعرف الدراسة دور الرعاية االجتماعية بأنها املكان الذي استحدث لسكن املسنين ممن فقدوا أسرهم أو ذويهم بسبب
ُ
الوفاة أو الذين يواجهون ظروف صعبة حالت دون وجودهم مع أسرهم.
اإلجراءات امليدانية للدراسة:
ً
أوال :منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك لقدرته على تزويدنا باملعلومات والبيانات ومن ثم تحليلها وتفسيرها للوصول إلى
النتائج التي ساهمت في تحقيق أهداف الدراسة.
ً
ثانيا :مجتمع الدراسة وعينته
تألف مجتمع الدراسة من جميع املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة والبالغ عددهن ( )34مسنة الالتي تتراوح أعمارهن بين
( ) 59-88سنة وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية من مسنات الدار باملدينة املنورة
تطلب البحث الحالي استخدام عينتين كما يلي:
• العينة االستطالعية :تكونت من ( ) 9مسنات من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة ،وذلك بهدف التأكد من الخصائص
السيكو مترية ملقياس العزلة االجتماعية.
• العينة األساسية :تألفت من ( ) 25من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة ،وذلك بهدف اإلجابة عن تساؤالت البحث.
جدول ( :)1يوضح توزيع عينة البحث ونسبتها إلى املجتمع
نوع العينة
العينة االستطالعية
العينة األساسية

العدد
9
25
34

اإلجمالي

النسبة املئوية
% 25.0
% 69.4
% 94.4

وفيما يلي وصف للعينة بحسب متغير العمر
جدول ( :)2يوضح وصف العينة بحسب متغير العمر
العمر
59
62
64
65
66

التكرار
2
1
1
3
2

النسبة
%8.0
%4.0
%4.0
%12.0
%8.0

العمر
68
69
71
75
76

التكرار
2
2
1
2
2

النسبة
%8.0
%8.0
%4.0
%8.0
%8.0

العمر
77
80
83
85
88

التكرار
2
2
1
1
1

النسبة
%8.0
%8.0
%4.0
%4.0
%4.0

أدوات الدراسة:
أعدت الباحثة ثالث أدوات وهي:
 .1أداة جمع البيانات واملعلومات خاصة باالضطرابات النفسية لدى املسنات بالدار وتتضمن ( )12اضطرابا نفسيا وكان جمع املعلومات بمساعدة
الطبيب النفس ي الخاص بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
 .2أداة جمع البيانات واملعلومات خاصة باألمراض الجسمية لدى املسنات بالدار وتتضمن ( )11مرضا جسميا استعانت الباحثة بالطبيب النفس ي
بتحديد عدد األفراد املصابين به أمام كل مرض.
 .3مقياس العزلة االجتماعية :من إعداد الباحثة.
نتائج الصدق والثبات ملقياس العزلة االجتماعية:
ً
أوال :صدق املقياس:
تم التحقق من صدق مقياس العزلة االجتماعية من خالل ما يلي:
 .1الصدق الظاهري
تم عرض الصورة األولية من املقياس على مجموعة من املحكمين ذوي الخبرة واالختصاص ،وذلك بهدف استطالع آرائهم حول مدى وضوح تعليمات
املقياس ،ومدى السالمة اللغوية والدقة العلمية لعبارات املقياس ،ومدى انتماء كل عبارة ُ
للبعد الذي تمثله ،مع إضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه
ً
مناسبا ،وتم التعديل في ضوء توجيهات السادة املحكمين ،وبذلك حصلت الباحثة على الصورة النهائية من مقياس العزلة االجتماعية.
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 .2صدق االتساق الداخلي:
وللتأكد من الصدق الداخلي للمقياس تم تطبيقه على عينة استطالعية قوامها ( )9من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية ومن غير
املشاركات في العينة األساسية للبحث ،وتم استخدام معامل ارتباط "سبيرمان" في حساب مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس ،وذلك باالستعانة
ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSوجاءت النتائج كما يعرض الجدول اآلتي:
جدول ( :)3نتائج صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس العزلة االجتماعية (ن= )9
أبعاد املقياس
البعد األول :الجانب االنفعالي
البعد الثاني :االنسحاب االجتماعي
ُ
البعد الثالث :التواصل األسري
البعد الرابع :التواصل مع اآلخرين

معامل االرتباط
0.906
0.9
14
0.836
0.879

الداللة اإلحصائية
دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01

يتضح من الجدول ( )3أن معامالت ارتباط أبعاد املقياس بدرجته الكلية تراوحت بين ( ،)0.914 -0.836وكانت جميع هذه القيم ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( ،)0.01مما يؤكد على أن جميع أبعاد مقياس العزلة االجتماعية تتمتع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي.
ً
ثانيا :ثبات املقياس
وتم التأكد من ثبات مقياس العزلة االجتماعية من خالل ما يلي:
 .1الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ:
تم استخدام معامل "ألفا كرو نباخ" لحساب ثبات أبعاد املقياس ودرجته الكلية ،وذلك باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSللبيانات التي تم جمعها من العينة االستطالعية ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
جدول ( :)4نتائج ثبات مقياس العزلة االجتماعية بطريقة ألفا كرو نباخ (ن= )9
أبعاد املقياس
البعد األول :الجانب االنفعالي
البعد الثاني :االنسحاب االجتماعي
ُ
البعد الثالث :التواصل األسري
البعد الرابع :التواصل مع اآلخرين
الدرجة الكلية ملقياس العزلة االجتماعية

عدد العبارات
7
7
7
7
28

معامل الثبات
0.892
0.817
0.834
0.865
0.884

يظهر من الجدول ( )4أن معامالت الثبات ألبعاد املقياس بطريقة "ألفا كرو نباخ" تراوحت بين ( ،)0.892 -0.817كما بلغ معامل الثبات العام
للمقياس ( ،)0.884وتؤكد جميع هذه القيم على أن مقياس العزلة االجتماعية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية
تمت تجزئة عبارات املقياس إلى نصفين؛ العبارات الفردية في مقابل العبارات الزوجية ،وتم استخدام معامل االرتباط في حساب مدى االرتباط بين
النصفين ،وجرى تصحيح الطول باستخدام معادلة سبيرمان وبراون " ،"Spearman-Brownوجاءت النتائج كما يعرض الجدول اآلتي:
جدول ( :)5نتائج ثبات مقياس العزلة االجتماعية بطريقة التجزئة النصفية (ن= )9
أبعاد املقياس
البعد األول :الجانب االنفعالي
البعد الثاني :االنسحاب االجتماعي
ُ
البعد الثالث :التواصل األسري
البعد الرابع :التواصل مع اآلخرين
الدرجة الكلية ملقياس العزلة االجتماعية

معامل االرتباط
0.706
0.643
0677

معامل الثبات
0.828
0.783
0.807

0.742
0.716

0.852
0.834

يتبين من الجدول ( )5أن معامالت الثبات ألبعاد املقياس بطريقة "التجزئة النصفية" تراوحت بين ( ،)0.852 -0.783كما بلغ معامل الثبات العام
للمقياس ( ،)0.834وتؤكد جميع هذه القيم على أن مقياس العزلة االجتماعية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -2ص355 -339 :

346

فوزية الصبحي

العزلة االجتماعية وعالقتها باالضطرابات النفسية واألمراض الجسمية لدى املسنات ......

طريقة تصحيح املقياس:
اعتمدت الدراسة على التدرج الخماس ي (ليكرت الخماس ي) لتحديد درجة االستجابة على املقياس؛ بحيث تعطى الدرجة ( )5لالستجابة موافقة
بشدة ،الدرجة ( )4لالستجابة موافقة ،الدرجة ( )3لالستجابة غير متأكدة ،الدرجة ( )2لالستجابة غير موافقة ،والدرجة ( )1لالستجابة غير موافقة
بشدة .وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين ( 140 -28درجة) ،وتشير الدرجة إلى مستوى مرتفع من العزلة االجتماعية.
األساليب اإلحصائية:
تمت االستعانة ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلحصائية ) (SPSSفي إجراء املعالجات اإلحصائية اآلتية:
•

معامل ارتباط "سبيرمان") ،للتأكد من صدق مقياس العزلة االجتماعية بطريقة االتساق الداخلي.

•

معامل "الفا كرو نباخ" ،وطريقة التجزئة النصفية للتأكد من ثبات مقياس العزلة االجتماعية.

•

التكرارات والنسب املئوية لتحديد أعراض االضطرابات النفسية واألمراض الجسمية لدى املسنات أفراد العينة.
اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد مستوى العزلة االجتماعية لدى أفراد العينة.
ُ ً
معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" ،للتحقق من العالقة االرتباطية بين العزلة االجتماعية وكال من أعراض االضطرابات النفسية ،وأعراض
األمراض الجسمية لدى أفراد العينة.

•
•

نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها:

ُ
لإلجابة على التساؤل الذي ينص على :ما مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة قمنا بحساب
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة من املسنات على مقياس العزلة االجتماعية ،وجاءت النتائج كما
يعرض الجدول اآلتي
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة من املسنات على مقياس العزلة االجتماعية (ن= )25
أبعاد مقياس العزلة
األول :الجانب االنفعالي
الثاني :االنسحاب االجتماعي
الثالث :التواصل األسري
الرابع :التواصل مع اآلخرين
العزلة االجتماعية الكلية

عدد
العبارات
7
7
7
7
28

الدرجة
الكلية
35
35
35
35
140

املتوسط
الحسابي
29.92
25.84
26.32
24.68
106.76

االنحراف
املعياري
4.20
3.22
4.88
3.98
14.95

الرتبة

الوزن النسبي %
%85.49
%73.83
%75.20
%70.51
% 79.08

1
3
2
4

تم حساب الوزن النسبي بقسمة املتوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 100

يتضح من الجدول ( )6أن املتوسط الحسابي العام للمقياس بلغ ( )106.76وبانحراف معياري ( )14.95وبوزن نسبى ( ،)%79.08مما يؤكد على أنه
يوجد مستوى مرتفع من العزلة االجتماعية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
وقد جاءت جميع أبعاد مقياس العزلة االجتماعية بمستوى مرتفع؛ حيث احتل البعد الرابع :الجانب االنفعالي املرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )29.92وبوزن نسبى ( ،) %85.49بينما حصل البعد الرابع" :التواصل مع اآلخرين" في املرتبة الرابعة بين أبعاد مقياس العزلة االجتماعية بمتوسط حسابي
( )24.68وبوزن نسبى (.)%70.51
كما قامت الباحثة باستخدام اختبار ت لعينة واحدة ) ،)One Sample T- Testملقارنة املتوسط الفعلي لدرجات أفراد العينة على مقياس العزلة
االجتماعية باملتوسط النظري له (يساوى  %60من الدرجة الكلية للمقياس) ،وجاءت النتائج كما يعرض الجدول اآلتي:
جدول ( :)7نتائج اختبار"ت" لعينة واحدة للتعرف على داللة الفروق بين املتوسط الفعلي واملتوسط النظري للمسنات على مقياس العزلة االجتماعية (ن= )25
أبعاد مقياس
العزلة االجتماعية
األول :الجانب االنفعالي
الثاني :االنسحاب االجتماعي
ُ
الثالث :التواصل األسري
الرابع :التواصل مع اآلخرين
الدرجة الكلية للمقياس

املتوسط
النظري
21
21
21
21
84

املتوسط
الفعلي
29.92
25.84
26.32
24.68
106.76

االنحراف
املعياري
4.20
3.22
4.88
3.98
14.95

قيمة "ت"
10.61
7.50
5.45
4.62
7.61

املستوى

الداللة
اإلحصائية
مرتفع
0.05
مرتفع
0.05
مرتفع
0.05
مرتفع
0.05
مستوى مرتفع

ً
إحصائيا عند
يتبين من الجدول (  )7أن قيم اختبار "ت" بلغت على الترتيب )7.6 ( ، )4.62( ، ) 5.45( ، ) 7.50(، )10.61 (:وكانت جميع القيم دالة
مستوى الداللة ( ،)0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين املتوسط الفعلي واملتوسط النظري ألفراد العينة
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من املسنات على مقياس العزلة ،وكانت جميع الفروق لصالح املتوسط الفعلي حيث يظهر من الجدول أن متوسط درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس
العزلة االجتماعية وعلى درجته الكلية كانت أعلى من املتوسطات النظرية له ،مما يؤكد على وجود مستوى مرتفع من العزلة االجتماعية (كدرجة إجماليه،
وكأبعاد فرعية :الجانب االنفعالي ،االنسحاب االجتماعي ،التواصل األسرى ،والتواصل مع اآلخرين) لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة
املنورة .واتفقت هذه النتيجة مع عدد من الدراسات كدراسة زغير ( )2017ودراسة عبد الخالق( ،)2016ودراسة زيادة ( )2015ودراسة ديلما(،)2015
دراسة لوجي ( ،)2015ودراسة مبروك ( ،)2002ودراسة الغلبان ( ،)2008ودراسة رحيم وعلي( ،)2009ودراسة اإلبراهيم ومقدادي ( )2014التي أظهرت
النتائج معرفة وارتفاع مستوى االكتئاب لدى املسنين واختلفت في متغيرات الدراسة ( الصالبة والرضا ) حيث أدت إلى انخفاض مستواهما وترى الباحثة
ُ
أن املسنة املقيمة بين أسرها وأبنائها تحظى بالعناية واالهتمام وتشعر معهم باألمن واالعتماد والتقبل مما يساهم في صحتها النفسية وتجعلها تتوافق مع
متطلبات الحياة والبيئة أما املسنات بالدار فيفتقرن إلى عدم الثقة بالنفس ومعاناتهن للقلق وتظهر عليهن أعراض العزلة مثل اإلحباط والتغيرات املزاجية
والصعوبة في القدرة على التواصل مع اآلخرين وتجنبهم وعدم وجود شريك في حياتهن وعدم وجود من يعولهن ويقوم برعايتهن مما ينعكس على حالتهن
الصحية واالنفعالية.
ُ
لإلجابة على التساؤل الذي ينص على :ما أعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدارالرعاية االجتماعية باملدينة املنورة قمنا بحساب
التكرارات والنسب املئوية ألعراض االضطرابات النفسية لدى أفراد العينة من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة ،كما تم ترتيب
هذه األعرض تناز ًليا في ضوء نسب انتشارها ،وجاءت النتائج كما يوضح الجدول اآلتي:
جدول ( :)8أعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة (ن= )25
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االضطراب النفس ي
الفصام
االعتمادية
العجز وقلة النشاط
اضطرابات الذاكرة
الهالوس
تخلف عقلي
العصبية الزائدة
القلق العام
الزهايمر
االكتئاب النفس ي
اضطراب النوم
إهمال الذات

التكرارات
7
14
15
4
3
4
4
4
2
8
9
3

النسب املئوية
% 28.0
% 56.0
% 60.0
% 16.0
% 12.0
% 16.0
% 16.0
% 16.0
% 8.0
% 32.0
% 36.0
% 12.0

الرتبة
5
2
1
6
7
6
6
6
8
4
3
7

يتبين من الجدول ( ) 8أن اضطراب (العجز وقلة النشاط) قد احتل املرتبة األولى من حيث االنتشار بين االضطرابات النفسية التي تعاني منها املسنات
ً
انتشارا بين
املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة وجاء بعدد ( )15مسنة وبنسبة مئوية ( .)%60.0أما عن أقل أعراض االضطرابات النفسية
أفراد العينة من املسنات؛ فقد جاء اضطراب (الزهايمر) في املرتبة الثامنة واألخيرة بعدد ( )2مسنة وبنسبة مئوية ( )%8.0من إجمالي املسنات املقيمات
بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة .واتفقت هذه الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة العالم( )2019التي أشارت إلى وجود تحسن في مستوى
القلق النفس ي لدى املسنات ،ودراسة عبدالخالق ( ،)2017وأظهرت النتائج ارتفاع معدل انتشار االضطرابات النفسية لدى املسنات وكثرة النسيان
ً
وسرعة الغضب وأعراض الشيخوخة وقلة النوم واتفقت أيضا مع دراسة (  ) Huang.2016حيث أشارت النتائج إلى تحسن كبير لدى املسنات من الخوف
من السقوط وامليل لالكتئاب ودراسة ديلما(  )2015وزيادة (  ) 2015ودراسة لوجي ( )2015ودراسة مبروك( )2002ودراسة رحيم وعلي( ) 2009وأظهرت
النتائج أن املسنين الذين تبلغ أعمارهم 70فأكثر هم اكثر إحساسا بالقلق العام وقلق املوت وتفسر الباحثة أن ظهور بعض الحاالت املزاجية التي تعاني
منها املسنة في دور الرعاية هي استجابات وتقبل واعتياد للتغيرات التي ُتصاحب هذه األعراض مثل االكتئاب والقلق واألمراض النفسية املختلفة والتي
تنعكس على حياة املسنة رغم اختالف أوضاعهن االجتماعية.
لإلجابة على التساؤل الذي ينص على :ما أعراض األمراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدارالرعاية االجتماعية باملدينة املنورة فقد تم حساب
التكرارات والنسب املئوية ألعراض األمراض الجسمية لدى أفراد العينة من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة ،كما تم ترتيب هذه
األمراض تناز ًليا في ضوء نسب انتشارها ،وجاءت النتائج كما يوضح الجدول اآلتي:
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جدول ( :)9أعراض األمراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة (ن= )25
األمراض الجسمية
ارتفاع ضغط الدم
الداء السكرى
أمراض القلب
ضعف البصر
الضعف العام
أمراض العيون
اضطراب املعدة
أمراض صدرية
الشلل الرعاش ي
اإلعاقة الحركية
األمراض الجلدية

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

التكرارات
12
14
7
5
9
11
10
6
3
1
5

النسب املئوية
% 48.0
% 56.0
% 28.0
% 20.0
% 36.0
% 44.0
% 40.0
% 24.0
% 12.0
% 4.0
% 20.0

الرتبة
2
1
6
8
5
3
4
7
9
10
8

يتضح من الجدول ( )9أن مرض (الداء السكرى) قد احتل املرتبة األولى من حيث االنتشار بين األمراض الجسمية التي تعاني منها املسنات املقيمات
بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة وجاء بعدد ( )14مسنة وبنسبة مئوية (.)%56.0
ً
انتشارا بين أفراد العينة من املسنات؛ فقد جاءت (اإلعاقة الحركية) في املرتبة العاشرة واألخيرة بعدد ()1
أما عن أقل أعراض األمراض الجسمية
مسنة وبنسبة مئوية ( )%4.0من إجمالي املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
وتتفق نتيجة البحث الحالي مع عدد من الدراسات كدراسة بالعالم ( )2019ودراسة  (2015) Mullinsودراسة عبد الخالق ( )2017ودراسة زيادة
( ،)2015وديلما ( .)2015وترى الباحثة أن مرحلة الشيخوخة تتطلب تغيرات فسيولوجية جسمية تتسبب في حدوث الكثير من التأثيرات السلبية على
املسنات مما يدعو إلى الوعي التثقيفي الصحي للمرض ى وااللتزام بالرعاية الصحية لهن.
ً
لإلجابة على التساؤل الذي ينص على هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى
املسنات املقيمات بدارالرعاية االجتماعية باملدينة املنورة تم استخدام معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" ( ،)Point-Biserial coefficientللتحقق من
ً
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى أفراد العينة من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية

باملدينة املنورة ،وجاءت النتائج كما في الجدول اآلتي:
جدول ( :)10نتائج معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" للعالقة االرتباطية بين العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى أفراد العينة من املسنات
(ن = )25
العزلة االجتماعية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

االضطرابات النفسية
الفصام

0.010

0.961

ً
إحصائيا
غير دال

االعتمادية

0.481

0.015

دال عند 0.05

العجز وقلة النشاط

0.539

0.005

دال عند 0.05

اضطرابات الذاكرة
الهالوس

0.164
0.082

0.435
0.698

تخلف عقلي

0.207

0.318

ً
إحصائيا
غير دال
غير دال إحصائياً
ً
إحصائيا
غير دال

العصبية الزائدة

0.409

0.042

دال عند 0.05

القلق العام

0.186

0.374

الزهايمر

0.005

0.982

ً
إحصائيا
غير دال
غير دال إحصائياً

االكتئاب النفس ي

0.632

0.001

دال عند 0.05

اضطراب النوم

0.324

0.113

إهمال الذات

0.435

0.030

ً
إحصائيا
غير دال
دال عند 0.05

يتبين من الجدول ( )10النتائج اآلتية:

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية( :االعتمادية-
• وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة
العجز وقلة النشاط -العصبية الزائدة -االكتئاب النفس ي -إهمال الذات) لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
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• عدم وجود عالقة ارتباطية بين العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية( :الفصام -اضطرابات الذاكرة -الهالوس -التخلف العقلي-
القلق العام -الزهايمر -اضطراب النوم) لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
• وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد الخالق ( )2017التي أشارت إلى وجود عالقة إيجابية ضمن الحاجات اإلرشادية للمسنين تبين االضطرابات
النفسية التي تركز على الجانب االنفعالي الوجداني لديهن ،ودراسة كل من (ديلما )2015 ،ولوجي ( )2015وبالعالم ()Huang, 2016( )2019
وترى الباحثة أن املسنات تظهر عليهن أعراض االضطرابات في كثرة الشكاوى والحساسية الزائدة واإلعجاب باملاض ي وعدم الثقة باآلخرين
ُ
والعناد والشك وبذلك يك َن عرضة الزمات نفسية حادة على حسب بناء الشخصية للمسنة.
ً
لإلجابة على التساؤل الذي ينص على :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية لدى املسنات
ُ
املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة قمنا باستخدام معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" ( ،)Point-Biserial coefficientللتحقق من وجود
ً
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية لدى أفراد العينة من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة
املنورة ،وجاءت النتائج كما يوضح الجدول اآلتي:
جدول ( :)11نتائج معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" للعالقة االرتباطية بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية لدى أفراد العينة من املسنات
(ن = )25
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

ارتفاع ضغط الدم

0.327

0.110

ً
إحصائيا
غير دال

الداء السكري
أمراض القلب

0.585
0.406

0.002
0.044

دال عند 0.05
دال عند 0.05

ضعف البصر

0.029

0.892

الضعف العام
أمراض العيون

0.081

0.702

ً
إحصائيا
غير دال
ً
إحصائيا
غير دال

0.207

0.321

ً
إحصائيا
غير دال

اضطراب املعدة

0.521

0.008

دال عند 0.05

أمراض صدرية

0.006

0.977

الشلل الرعاش ي
اإلعاقة الحركية

0.214
0.198

0.305
0.342

أمراض جلدية

0.172

0.411

العزلة االجتماعية
األمراض الجسمية

ً
إحصائيا
غير دال
ً
إحصائيا
غير دال
غير دال إحصائياً
ً
إحصائيا
غير دال

يتضح من الجدول ( )11النتائج اآلتية:
ً
• وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية( :الداء السكرى-
أمراض القلب -اضطراب املعدة) لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.
• عدم وجود عالقة ارتباطية بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية( :ارتفاع ضغط الدم -ضعف البصر -الضعف العام -أمراض
العيون -األمراض الصدرية -الشلل الرعاش ي -اإلعاقة الحركية -األمراض الجلدية) لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة
املنورة.
• وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هوانغ وآخرون ) )Huang. et. all, 2016حيث أظهرت النتائج أن االستراتيجيات السلوكية املعرفية وقوة التمارين
البدنية أثر كبير في تحسين قوة العضالت لديهم ودراسة ديلما ( )2015ودراسة مبروك ( ، )2002ودراسة بالعالم ( ، )2019دينان وأكاز ( Dynan
 )&Akas, 2019دراسة رحيم وعلي ( .)2009وتختلف بعض الدراسات مع النتيجة الحالية بعدم وجود عالقة ارتباطية بين املتغيرات وان هناك
درجة اكتئاب وشعور بالوحدة النفسية وتتعلق باألمراض العضوية ويجب االلتزام بالرعاية الصحية والوعي التثقيفي ُ
للمسنات.
مقترحات الدراسة:
• إعداد برامج عالجية ملساعدة وتفهم املسنين على التخلص من املخاوف ورعايتهم الرعاية املناسبة إلدارة حياتهم والتكيف على كافة املستويات.
• تشجيع املسنين على املشاركة في مختلف األنشطة االجتماعية التي تقيمها الدار مما يزيد في درجة توافقهم وتكيفهم.
• االهتمام والدعم بتعزيز الروابط والعالقات االجتماعية والنفسية للمسنين مع العاملين بالدار والنزالء اآلخرين.
• توفير برامج الرعاية الكاملة من خدمات صحية ونفسية وجسمية لدى املسنات.
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• ضرورة إعداد برامج تثقيفية لتوعية املسنات أنفسهن والقائمين على رعايتهم في الدور واملؤسسات بالتغيرات البيولوجية ،والنفسية ،والعقلية.
• إقامة أندية خاصة باملسنين لزيادة تفاعلهم االجتماعي والتوسع بالبرامج والسفرات للمسنين.
ً
• ضرورة االهتمام بتلبية الحاجات لدى املسنين وصوال إلى تحقيق الشيخوخة اآلمنة والناجحة.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
• القران الكريم
 .1اإلبراهيم ،أسماء ومقدادي ،يوسف )2014( ،الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة واالكتئاب لدى املسنين واملسنات املقيمين بدور
الرعاية باألردن ،مج  ،20ع  ،2عمان األردن ،مجلة املنارة للبحوث والدراسات.
 .2أبو املعاطي علي ماهر )2004( ،الخدمة االجتماعية في مجال رعاية املسنين ،القاهرة ،جامعة حلوان ،مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي.
 .3أحمد ،سني )2012( ،تقديرالذات وعالقته بالت وافق النفس ي لدى املسن ،رسالة ماجستير في علم النفس األسري ،قسم علم النفس والتربية ،كلية
العلوم االجتماعية ،جامعة وهران.
 .4بالعالم ،كريم )2019( ،فاعلية األنشطة البدنية في تحسين اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف القلق
النفس ي لدى املسنين ،ع ،24مجلة معارف الوبرة ،الجزائر.
 .5تفاحة ،جمال السيد )2009( ،الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من املسنين ،مج  ،19ع 3أ ،مجلة كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية.
 .6خليفة ،عبد اللطيف محمد )1991( ،دراسات في سيكولوجية املسنين ،دار أبو غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر.
 .7خطاطبة ،يحيي مبارك )2018( ،مهارات التعبير عن الذات وعالقتها بأعراض االضطرابات السيكوسوماتية لدى املعنفات في مدينة الرياض،
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية ،املجلد الثالث العدد االول ،األردن.
 .8الداهري ،صالح حسن )2008( ،أساسيات الت وافق النفس ي واالضطرابات السلوكية واالنفعالية (األسس والنظريات) ،دار الصفاء للطباعة
والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .9الراوي ،مسارع حسن )1999( ،سيكولوجية الشيخوخة وموقف اإلسالم والتراث العربي من كبار السن ،مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر،
بغداد.
 .10الراوي ،مسارع حسن )2009( ،سيكولوجية الشيخوخة ،دار الياقوت للطباعة والنشر ،عمان.
 .11رحيم ،عبد القادر ،علي ،شنان )2009( ،قياس مستوى القلق لدى املسنين املقيمين في دور الدولة للرعاية االجتماعية وعالقته بالجنس والعمر
والحالة االجتماعية ،مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية ،جامعة البصرة.
 .12زغير ،أكرم دحام )2017( ،مشكلة الشعور بالعزلة االجتماعية لدى املسنين (دراسة ميدانية في رعاية املسنين ،ع ، 6مجلة البحوث العربية في
مجاالت التربية النوعية الجامعة املستنصرية.
 .13زهران ،حامد عبد السالم )2005( ،الصحة النفسية والعالج النفس ي ،عالم الكتب ،مكتبة العبيكان.
 .14زيادة ،خالد )2015( ،مشكالت كبارالسن في مدينة الرياض من وجهة نظرهم مج  ،43ع ،4مجلة العلوم االجتماعية ،الكويت.
 .15الشايجي ،وليد خالد يوسف )2005( ،مظاهر رعاية املسنين في دولة الكويت بين الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
الكويت.
 .16صالح ،نانس ي كمال )2012( ،مقياس العزلة االجتماعية ،ع ،33مجلة اإلرشاد النفس ي ،مصر.
 .17عبد الخالق ،احمد محمد )2016( ،الشكاوى واألعراض النفسية وعالقتها باالضطراب النفس ي لدى عينة من املسنين الكويتيين ،مج  ،44ع،1
مجلة العلوم االجتماعية ،الكويت.
 .18عبد الخالق ،أحمد محمد )2017( ،الحاجات اإلرشادية لعينة من املسنين الكويتيين مج  ،45ع  1مجلة العلوم االجتماعية ،الكويت.
 .19عبد اللطيف ،رشاد أحمد )2000( ،في بيتنا مسن  /مدخل اجتماعي متكامل ،اإلسكندرية ،املكتب الجامعي الحديث.
 .20عبد الهادي ،جودت عزت )1999( ،مبادئ التوجيه واإلرشاد النفس ي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .21علي خديجة حمو )2012( ،عالقة الشعور بالوحدة النفسية باالكتئاب لدى عينة من املسنين املقيمين بدور العجزة واملقيمين مع ذويهم ،كلية
العلوم االجتماعية واإلنسانية ،معهد علم النفس والتربية ،جامعة الجزائر.
 .22الغلبان ،نعيم مطر جمعة )2008( ،مرحلة الشيخوخة متغيرات ومتطلبات في الجانب البيولوجي ،رسالة دكتورة غير منشورة جامعة العالم
األمريكية ،غزة.
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 .23الفتالوي علي ،شاكر )2009( ،العزلة االجتماعية لدى املهجرين الع راقيين ،ع ،91مجلة كلية اآلداب جامعة القادسية
 .24القش مصطفى ،واملعايطة ،خليل عبد الرحمن )2007( ،االضطرابات السلوكية واالنفعالية ،دار النشر للتوزيع والطباعة عمان ،األردن
 .25لوجي ،حميدة عبد السالم )2015.( ،برنامج لتخفيف االكتئاب لدى املسنين املقيمين في دور رعاية املسنين ،مجلة البحث العلمي في اآلداب ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس مصر.
 .26مبروك ،عزة عبد الكريم )2002.( ،تقييم الذات وعالقته بكل من الشعوربالوحدة النفسية واالكتئاب لدى املسنين ،مج ،1مجلة دراسات عربية
في علم النفس ،القاهرة ،مصر.
 .27مصطفى ،مروة عثمان )2016( ،الصحة النفسية بدور اإليواء بوالية الخرطوم وعالقتها ببعض املتغيرات ،رسالة ماجستير في علم النفس
االجتماعي ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الرباط الوطني ،املغرب ـ
 .28معمرية ،بشير ،وخزار عبد الحميد )2009( ،االضطرابات الجسمية والنفسية لدى املسنين املقيمين بدار العجزة بمدينة باتنة ،ع  ،23مجلة
شبكة العلوم النفسية العربية الجزائر.
 .29مقالة )2017( ،رعاية املسنين ،الشؤون االجتماعية ،وزارة العمل والشؤون االجتماعية 1438ه تم استردادها من املوقع بتاريخ 1440/4/20ه
https://mlsd.gov.sa/ar/services/619

 .30مقالة )2018( ،واقع رعاية املسنين الحالي واملستقبلي وتحديد االحتياجات املستقبلية لهم ،عمان األردن تم استردادها من املوقع بتاريخ
1440/5/15ه http://www.esc.jo/?Id=65
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] A List of Psychological Disorders ", www.verywellmind.com, Retrieved 9/10/2018. Edite 2019
[2] Berens. Linda v., Understanding Yourself and Others: an introduction to interaction styles, California: Telos,
)(2001
[3] Dynan &Akas. Effects of Home Visits on Medication Adherence of Elderly Individuals with Diabetes and
Hypertension Department of Nursing, Faculty of Health Science Ankara Yardarm University, Ankara, Turkey,
)(2019
[4] Huang et. al, Evaluation of a combined cognitive-behavioral and exercise intervention to manage fear of falling
among elderly residents in nursing homes, Aging & Mental Health b School of Nursing, College of Medicine,
)Chang Gung University, Taiwan; Healthy Aging Research Center, Chang Gung University, (2016
)[5] Lavonna., T., Depression in The Elderly, University of Kansas, Landon, (2007
[6] Mullins & Dugan, The characteristics and problems of the elderly and the reasons for their transition to care

homes in New Zealand from their point of view: Survey Study of Elderly Residents in Care Homes in New
Zealand, public Health Nursing journal, 20(3) (2015),71-95.
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Abstract: The study aimed to reveal the level of social isolation and its relationship to mental disorders and physical
diseases among elderly women in the social care home, the research sample consisted of (25) elderly women and
used the descriptive analytical approach, a measure of social isolation was applied by the researcher and the use of
the list of mental disorders and physical diseases in the social care home.
The study concluded a set of results, the most important of which were: the presence of a high level of social
isolation, the presence of differences between social isolation and symptoms of mental disorders, and the presence
of differences between social isolation and physical illnesses among older women in the social care home.

Keywords: social isolation; mental disorders; physical diseases; elderly women.
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Ạla̹ skndryh, (2009)
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مقياس العزلة االجتماعية للمسنين
إعداد الباحثة

األخوة األفاضل  ....بعد التحية والتقدير
بين أيديكم مجموعة من األبعاد تتضمن الفقرات التي تناولت ظاهرة العزلة االجتماعية وفقا ملا يدركه األفراد املسنين وما يمرون فيه من مشاعر وقلق وعزلة وملعرفة معدل
انخفاض تواصلهم مع اآلخرين وقلة توافقهم النفس ي وتكيفهم االجتماعي
أرجو التكرم بقراءة كل فقرة من فقرات املقياس واختيار أحد البدائل أمام كل فقرة
علما بان اإلجابة ستعامل بسرية تامة ولألغراض البحث العلمي
وتقبلوا مني خالص الشكر واالمتنان
مقياس العزلة االجتماعية للمسنين
الفقرات

البعد األول
الجانب االنفعالي

-1
-2

أشعر بامللل والقلق دائما.
عالقتي بمن حولي يسودها التوتر والعصبية

-3

أشعر بالقلق من كثرة وتكرار األمراض التي تصيبني

-4
-5

دائما أكون حزينا ومكتئبا
أشعر دائما بالخجل واختبئي حتى إليراني أحد

-6

أشعر اآلن أن حياتي أصبحت قاسية

-7

أفتقد من يشاركني اهتمامي وأفكاري

-8

البعد الثاني
االنسحاب االجتماعي
أشعر أن الحياة ال تساوي شيئا

م وافق بشدة

-9

ال أشعر بقدرة على تذكر املعلومات حتى بعد فترة من الزمن

-10
-11
-12
-13

يصعب على اآلن أن احضر املناسبات االجتماعية
أحاول أن انسحب من املشاركة من أي عمل جماعي
أشعر أنني منعزل عن اآلخرين
أشعر بالوحدة الشديدة عندما أكون مع أصدقائي
ُ
أشعر باإلحباط واالستسالم عندما ال تسير أموري بشكل صحيح
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-15
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-21
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-23
-24
-25
-26

م وافق

متردد

البعد الثالث
التواصل األسري
أشعر أنه ال يوجد من يهتم بشئوني وحل مشاكلي
دائما أغضب من الطريقة التي يعاملني بها اآلخرين
أشعر باالس ى والغربة في محيطي الذي اسكن فيه.
ً
ً
أشعر دائما بالجلوس وحيدا بالرغم من وجود أسرتي في الحياة
أشعر دائما بأنني عديم القيمة وان مكانتي قد ضاعت
ً
أستطيع القيام بخدمة نفس ي بوجود أسرتي
ً
أشعر بالحزن عندما أفقد اجتماع أسرتي عند كبر السن
البعد الرابع
التواصل مع اآلخرين
يصعب على أن ابدأ صداقات جديدة
من الصعب التعرف على اآلخرين من أول مرة
ً
ال أجيد فن التعامل مع اآلخرين لكثرة النسيان
أبحث عن معنى لحياتي أو هدف
اشعر بأنني موضع إشفاق من اآلخرين

-27

اشعر بالضيق داخليا" لعدم امليل إلى التواصل مع اآلخرين

-28

أشعر دائما بأنني أقل شأنا من اآلخرين

تعليمات املقياس:
يتكون املقياس من ( ) 28فقرة وتتطلب من املسنين وضع إجابة على كل فقرة في الخانة التي تنطبق على حالته وهذه الخانات:
االنتماء
الدرجة

أعارض

ُ
أعارض بشدة

م وافق بشدة
5

م وافق
4

متردد
3

أعارض
2

ُ
أعارض بشدة
1

وتعطى الدرجات في حالة البنود موجبة االتجاه والعكس في حالة البنود السالبة االتجاه وتدل الدرجة على ارتفاع معدل الشعور بالعزلة االجتماعية أما
الدرجة املنخفضة فتدل على انخفاض معدل الشعور بالعزلة االجتماعية.
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امللخص:

هدفت هذه الدراسة ّ
التعرف على واقع األنشطة املدرسية بمـدارس اإلناث املتوسطة لتعليم شرق جدة ،واحتياجاتها من مختبرات وتجهيزات الزمة
ّ
والتعرف على معوقات تنفيذها ،وتبيان واقع االهتمام بها ،وطرح رؤية مستقبلية إلدارة األنشطة املدرسية لتكون ساعة وطنية
لتطبيقها ،ومدى كفايتها
ُ
تدعم الناتج القومي للملكة ،من خالل تطبيق مبادرة األيادي الناعمة الداعمة؛ حيث صممت أداه لقياس مجاالت الدراسة مكونة من ( )50فقرة منها
خمسة أسئلة مفتوحة وقد أدخلت البيانات ببرنامج الحزمة اإلحصائية( ،)SPSSلتحليل النتائجُ ،
وأتبع املنهج الوصفي التحليلي ،وقد استنتجت الدراسة

أن هناك رغبة لدى الطالبات عينة الدراسة ّ
وتفهم بأهمية األنشطة املدرسية وانهن يرين أن التدريب على صيانة أجهزة الهاتف والحاسوب وأعمال
ً
السباكة قد حقق لهن مهارات مفيدة ملستقبل حياتهن العامة السيما أنها أقرب لقدراتهن الجسدية؛ وإن تمهين هذه التخصصات للفتيات ممكن مستقبال
بما يواكب مناهج التعليم ورؤية اململكة.2030
الكلمات املفتاحية :األنشطة؛ التعليم؛ التدريب املنهي؛ ساعة وطنية؛ رؤية2030؛ مبادرة األيادي الناعمة الداعمة.

املقدمــة:

ً
ً
التربية تعني التنمية والزيادة ،ومفهوم التربية في االصطالح ال يختلف عن املعنى اللغوي بل يضيف ً
معنى آخر يأخذ شكال وظيفيا؛ فالتربية تنشئة
ً
ً
ً
وتنمية للكائن الحي عن طريق الثقافة بالتهذيب والتدريب ،وال يكتمل ذلك إال أن يكون الطالب مؤهال ومطيعا وقابال ملا يتلقاه؛ والتربية هي عملية لها هدفها
ً
ً
العام الذي ينبغي تحقيقه ،وهو تشكيل وصقل الكائن البشري الحي ليكون مواطنا صالحا لنفسه وملجتمعه (شوقي ،)24 ،2002 ،ويتطلب تحقيق ذلك
إحداث تغيير جذري في سلوك الطالب عبر التعليم املقترن بالعمل ،مما يستوجب منح الطلبة الفرص ملمارسة أنشطة متنوعة ومبرمجة داخل املدرسة
وخارجها لتنمية مواهبهم وإثراء ثقافاتهم ،ونمو معارفهم ،وتطوير سلوكهم نحو تحقيق أهداف التعليم( .الدخيل.)19، 2001،
تسعى املدرسة ملساعدة طالبها على النمو السليم من كافة الجوانب النفـسية الجـسمية والعقليـة واالجتماعية ليصبحوا مواطنين يتحملون مسؤولية
أنفسهم ووطنهم ولتحقيق ذلك كله يتطلـب إحـداث تغييرات جذرية في سلوك الطالب من خالل التعليم املرتبط بالعمل وإتاحة الفـرص املتنوعـة أمـام
الطلبة ملزاولة نشاطات طالبية موجهة ً
سواء كان داخل املدرسة أو خارجها؛ الطالب في مراحل التعليم بحاجة إلى تلبية مطالب نموه لذلك كانت النشاطات
ً
ً
ً
املدرسية مهمـة جدا ألنها تؤدي له وظيفة تربوية وتؤدي دورا تكامليا ملا يأخذه فـي البيـت واملدرسـة ألن األنشطة املدرسية له دور ال يستهان به ألنه متمم
لرسالة املدرسة يتصل بمناهجها الدراسية والتحصيلية ويتصل بكينونتها وصيرورتها ومكانتها في املجتمع( .شحاتة)17 ،1997،
اهتمت التربية الحديثة بإعداد األجيال القادمة لتحمل املسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم في جميع ميادين الحياة ،وقد جاءت املدرسة لترجمة
دورها الذي يؤكد أنها مؤسسة تعليمي ة ذات وظيفة تربوية اجتماعية ،لها دورها التعليمي ألبناء املجتمع الذي يساير التطورات االقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية للحياة ،باإلضافة لدورها في تكوين شخصية الفرد وأنماط سلوكه( .قمر)29 ،2001،
تعتبر األنشطة املدرسية جزء من منهج املدرسة الحديثة فهو يساعد الطلبة على تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير ملواصلة التعليم،
ّ
ً
ً
وللمشاركة في تنمية الوطنية الشاملة؛ فأصبح ينظر للنشاط على انه وسيلة أساسية لتحقيق الكثير من أهداف التربية الصحيحة إذا ُنظم تنظيما سليما
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بإشراف إدارة واعية ،كما يمكن ربط األنشطة املدرسية بالتحصيل الدراس ي بالتوجيه السليم ،بحيث يكون األنشطة املدرسية دافعا للتحصيل ،ويؤدي
لتكامل املواد( .مصطفى.)148 ،1985،
وألهمية األنشطة املدرسية ،أكدت وزارة التعليم على مـساعدة إدارات املدارس في حل املشكالت التي تعترضه وذللت العقبات التي تقف فـي طريقـه
وقامت بإنشاء أقسام في كل مديريات التعليم في محافظات اململكة لإلشراف على النشاط والتأكيد علـى تطبيقه في كل مدرسة ،فعينت له مشرفين يزورون
كل مدرسة على حدة ويتابعون برامجها ونـشاطاتها ويقيمون إدارة األنشطة املدرسية بها ألن األنشطة املدرسية جزء من منهج املدرسة الحديثـة العصرية
ً
املصاحب للمنهج الرسمي املخطط واملحدد األهداف مسبقا ،وألن النشاط يساعد على تكوين االتجاهات وإحداث التغير اإليجابي في سلوك الطلبة واعتياد
ً
العادات والتقاليد املجتمعيـة واكتـساب مهارات وقيم وأساليب تفكير ضرورية ملواصلة عملية التعليم والتعلم بوعي وفاعلية سعيا للمـشاركة بالتنمية
الشاملة من خالل تجذير وتنمية االنتماء الوطني واإلسهام في بناء اقتصاده( .قربان)78 ،2001،
ّ
تنمي األنشطة لدى الطلبة املشاركين فيها القدرة على اإلنجاز األكاديمي ،وتزيـد من مستوى تحصيلهم الدراس ي وتنمي فيهم الذكاء ،وتصقل مهاراتهم
للتعامل مع املحيط االجتماعي وتنمي إحـساسهم بثقتهم بأنفسهم؛ عند املشاركة بالبرامج التي تعقدها املدرسة ،وتحرص على إنجاحهـا حيث تتمم ما يتعلمه
الطلبة في مقرراتهم ألن النشاط مادة متممة ملواد املنهاج الدراس ي وجزء مهم منه ،حيث يترادف فيه مفهوم املنهج والحياة املدرسية لتحقيق النمو الـشامل
املتكامل والتربية املتوازنة ،كما تشكل األنشطة أحد العناصر املهمة لبنـاء شخـصية الطالب وصقلها بفعالية وتأثير عميقين( .الخطيب)120 ،1992،
ً
هناك بعض املفاهيم القاصرة عن األنشطة الطالبية ،إذ يعتبر البعض أن املنهج هو محتويات املواد الدراسية فقط ،وأن األنشطة نوعا من الترف،
ً
وإنها تمثل عبئا على أطراف عملية التعليم ،ويمكن االستغناء عنه؛ وال شك أن تلك املفاهيم نتيجة لعدم فهم األهداف التربوية التي ينبغي للنشاط تحقيقها.
(قربان)81 ،2001،
ً
ً
لقد أصبح تنفيذ النشاط بالشكل السليم بما يتوافق مع توجه الوزارة وأهدافها مطلبا أساسيا في زمن املعرفة وتوظيف قدرات الطلبة لخدمة الوطن
ً
أعضاء فعالين في مجتمعهم؛ وعليه يمكن القول إن األنشطة املدرسية هو البرنامج
واملجتمع وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة وتهيئة الطلبة ليكونوا
الذي تنظمه املدرسة بشكل متكامل مع البرنامج التعليمي ،والذي يشارك به الطلبة بحسب رغباتهم بحيث يحقق أهدافا تربوية معينة على أن يؤدي ذلك
لنمو خبرة الطالب وتنمية هواياته وقدراته باالتجاهات التربوية واالجتماعية املرغوبة( .وزارة املعارف)5 ،1986،
وفي ظل هذه املؤشرات التي تقدم ذكرها ،تأتي هذه الدراسة لواقع األنشطة املدرسية في املدرسة املتوسطة25؛ حيث تحاول الدراسة الكشف عن
هـذا الواقـع ووـصفه وتقـديم التوصيات واملقترحات الالزمة لزيادة فاعليته لصالح عمليتي التعليم والتعلم بما يتفق مع رؤية  2030التي تسعى اململكة فيها
للنهوض بالتعليم ،وتطويره ،وإعطاء أهمية للتعليم املنهي.
مشكلة وتساؤالت الدراسة:
ً ً
تولي وزارة التعليم اهتماما بالغا باألنشطة املدرسية النابع مـن إحساسها بأهميته للعملية التعليمية والذي يبرز من خالل الخطط واالستراتيجيات
ً
والبـرامج التـي تضعها ،والتي تقوم بتطويرها بصفة مستمرة ،وتتابعها يوميا عن طريق مشرفيها وموجهيها في امليدان ،ووفق رؤية اململكة  ،2030وألن التعليم
رافد لالقتصاد الوطني وأحد أهم ركائزه التي تبني اإلنسان الذي هو رأس املال البشري للملكة ،حيث يشكل الطلبة نسبة تقارب %39من عدد سكان اململكة
الذي يقارب 33.5مليون نسمة ،حيث تشكل نسبة البطالة بين الفئات العمرية العاملة فوق15سنة نسبة ،12.3وكذلك فإن نسبة مساهمة ناتج العمل
باالقتصاد الوطني لم تصل نسبة %60بعد ،وذلك وفق إحصائيات هيئة اإلحصاء السعودية العامة لعام )www.stats.gov.sa( .2017
ً
ً
ً
ووفق خبرة الباحثة في قطاع التعليم التي تزيد عن عشرين عاما فقد الحظت من خالل تلك الخبرة أن هناك تفاوتا في إدارة األنشطة الطالبية ،وفروقا
واضحة فـي تطبيقه ،وفي ممارسة أنواع النشاط وأشكاله بين املدارس التي خدمت فيها ،وأن األنشطة املدرسية بحاجة إلعادة تنظيم وتوجيه ليتفق مع
ً
ً
ُ
رؤية 2030وليكن متمما لعملية التعليم وأساسا للعمل املنهي املنتج الذي ُيسهم في االقتصاد الوطني ،األمر الـذي دفعها لتقديم دراستها لبيان هذا الواقع
من حيث مدى اهتمام إدارة املدرسة به ،وكفاية امليزانيات املنفقة عليه ،والتجهيزات املتوفرة ملزاولته ،والتخطيط والتنظيم واإلشراف واملتابعة ،وذلك من
خالل التعرف على مدى فعالية األنشطة الطالبية؛ والتعرف على أهم املعوقات التي تواجهه ،من خالل وجهات نظر معلمات النشاط ،ورائدات النشاط،
ومشرفات األنشطة بإدارة النشاط في إدارة التعليم للمنطقةً ،
وبناء على ما تقدم ذكره فإن مشكلة الدراسة تنحصر في التساؤل الرئيس ي اآلتي:
ما واقع إدارة األنشطة املدرسية في مدارس إدارة تعليم شرق جدة؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس ي التساؤالت الفرعية اآلتية:
• ما واقع األنشطة املدرسية بمدارس تعليم شرق جدة ،ومواءمتها ملحتوى املنهاج ملواد (حاسوب/علوم/تربية أسرية)؟
• ما مدى اهتمام الهيئة التعليمية واإلدارية املشرفة على األنشطة املدرسية الصفية والالصفية؟
• ما مدى كفاية املختبرات بالتجهيزات الالزمة ملزاولة األنشطة املدرسية في مدارس إدارة تعليم شرق جدة؟
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ّ
التصور املقترح لتطوير األنشطة املدرسية وفق رؤية اململكة2030؟
• ما
أهمية الدراسة:
ً
تحقق برامج األنشطة املدرسية عددا من الوظائف واألهداف التربوية من خالل ممارسـتها ،فيتعلم الطلبة التعاون املثمر والعمل وفق فريق،
والفوائد التي تكسبها للمتعلمين في حيـاتهم العمليـة والعلمية (ريان)98 ،1984،؛ وملعرفة واقع األنشطة املدرسية في استغالل ساعة النشاط املدرس ي ،تأتي
أهمية هذه الدراسة من جانبين النظري ،والتطبيقي ،واملتمثلة بكل مما يلي:
ّ
 .1تشكل الدراسة إضافة جديدة إلثراء املكتبة التربوية بما يفيد مجـال إدارة األنـشطة املدرسية.
 .2تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات بعض الدراسات التي أوصت بدراسة واقع األنشطة املدرسية كدراسة (املنيع )18 ،1989،التي أجريت في
اململكة العربية السعودية عام  1989والتي أوصت بإجراء دراسات لواقع األنشطة املدرسية ملعالجة معوقاتها ،إيجاد مقترحات لتطويرها.
 .3تحاول هذه الدراسة تقديم وصف لواقع األنشطة املدرسية في مـدارس إدارة تعليم شرق جدة.
 .4تهدف هذه الدراسة تقديم مقترحات لتطوير األنشطة املدرسية لتوائم رؤية اململكة  .2030تـستفيد منها إدارة التعليم وإدارة النشاط ،والقيادات
املدرسية.
 .5تقدم توصيات ومقترحات من شأنها إفـادة املهتمـين بتطوير األنشطة املدرسية لتوائم رؤية اململكة .2030
ً
 .6تبنى هذه الدراسة على تطبيق عملي لنمط جديد من األنشطة املدرسية متمثال بـ(مبادرة األيادي الناعمة) وهي تجربة تطبيقية ،يمكن تعميمها على
كافة مدارس اململكة بحالة نجاحها ،لتكون أنموذج لتطوير األنشطة املدرسية ،وبحسب علم الباحثة واطالعها ُت ّ
عد هذه الدراسة من الدراسات
ُ
القليلة التي أجريت حول موضوع تطوير األنشطة املدرسية.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة لتحقيق ما يلي:
 .1تقديم وصف لواقع األنشطة املدرسية في مـدارس إدارة تعليم شرق جدة.
 .2التعرف على مدى كفاية ميزانيات األنشطة التي تنفقها املدارس على األنشطة املدرسية فـي مـدارس إدارة تعلـيم شرق جدة.
 .3التعرف على مدى كفاية التجهيزات الالزمة ملزاولة األنشطة املدرسية في مـدارس إدارة تعليم شرق جدة.
 .4التعرف على معوقات تنفيذ األنشطة املدرسية في مدارس إدارة تعليم شرق جدة.
 .5بيان االعتبارات التي تضعها إدارة املدرسة عند مزاولة األنشطة الطالبية.
 .6تقديم مقترحات لتطوير األنشطة املدرسية لتوائم رؤية اململكة .2030
حدود الدراسة:
تنحصر حدود هذه الدراسة بالحدود اآلتية:
ّ
الحد الزمني :تم إجراء هذه الدراسة في العام الدراس ي 2019/2018م.
•
ّ
• الحد املكاني :طبقت هذه الدراسة على عينة من املعنيين بتطبيق النشاط من طالبات ومعلمات في مدرسة املتوسطة 25التابعة إلدارة تعليم شرق
جدة.
ّ
ّ
الحد املوضوعي :يقتصر موضوع الدراسة على واقع األنشطة املدرسية بمـدارس تعلـيم شرق جدة ،وتقديم تصور مقترح ورؤية مستقبلية لألنشطة
•
املدرسية بما يوائم خطة اململكة ،2030من خالل تطبيق مبادرة (األيادي الناعمة الداعمة).
منهج الدراسة:
ً
تتناول الدراسة وصفا لواقع األنشطة املدرسية ومن ثم تقييمها وفق أداة صممت لهذه الغاية ،وعليه يتبع املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناول
وصف لطبيعة املشكلة ومن ثم يتم تحليل النتائج وفق أداة تصمم لتلك الغاية.
مصطلحات الدراسة:
ٌ
النشاط لغة :جاء في قاموس املحيط :نشط كسمع ،نشاطا ،بالفتح فهو نشط ،طابت نفسه للعمل وغيره( .الفيروزآبادي)89 ،1973،
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ٌ
وقد ّ
عرف القاموس التربوي النشاط على أنه :وسيلة وحافزا إلثراء املنهج ،وإضفاء الحيوية علية ،وذلك عن طريق تعامل الطلبة مع البيئة وإدراكهم
ملكوناتها املختلفة من طبيعية إلى مصادر إنسانية ومادية ،بهدف اكتسابهم الخبرات األولية التي تؤدي لتنمية معارفهم واتجاهاتهم وقيمهم بطريقة مباشرة.
(عبد الوهاب)20 ،1992،
ّ
وعرفه شحاتة بأنه :سلوك تعليمي يمارسه الطلبة خارج الفصل بإشراف وتوجيه أعضاء هيئة التدريس ،لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية ،وهي
أنشطة غير مفروضة يختارها الطالب بحرية( .شحاته)17 ،1998،
كما ّ
عرف غنيم األنشطة الطالبية :بأنه البرنامج الذي تنظمه املدرسة متكامال مع البرنامج التعليمي ،والذي يقبل علية الطلبة برغبة ،ويحقق أهداف
تربوية سواء ارتبطت األهداف بتعليم املواد الدراسية أو بإكساب الخبرة ،أو املهارة أو اتجاه علمي مما يسهم في إعداد متكامل الجوانب( .غنيم،1996،
)53
كما عرفه املنيف بأنه :ذلك النشاط املمتد خارج الفصل والحصة املقررة امتدادا للخبرات التي قد بدأها الطالب في الحصة الدراسية حتى تستكمل
ً
وتنمو وتتطور بشكل يؤثر إيجابا بشخصية طالب اليوم ومسؤول الغد ،لذلك يخطط للنشاط وفق برنامج بحيث يتكامل مع املنهاج الدراس ي.
(املنيف)32 ،1995،
كما عرفه دليل األنشطة املدرسية بأنه :مجموعة املمارسات العملية للطالب داخل املدرسة من واقع البيئة املحيطة بهم ،وتتميز تلك املمارسات
بقدرتها على إبراز خصائص حسية وشكلية تعبر عن حاجات الطلبة وميولهم باإلضافة إلظهار قدراتهم وخبراتهم املكتسبة في مجاالت الفنون التطبيقية.
(وزارة التعليم ،دليل النشاط.)28 ،2018،
املعلم :الشخص الذي يتعهد النمو العقلي والجسمي والوجداني والروحي للطلبة (عميرة)82 ،2000،؛ كذلك عرفه القرش ي أنه :ذلك الشخص الذي يتم
اختياره من قبل مدير املدرسة ورائد النشاط ،كي يشرف على أحد األنشطة الطالبية ،بتكليف من مدير املدرسة وبرغبة منه ،فاذا أحسن اختياره كان
خير عون ملدير املدرسة ورائد النشاط ،وإذا لم تكن لديه الرغبة األكيدة بالنشاط ،فشل النشاط الذي يشرف عليه( .القرش ي)33 ،2001،
التعريف اإلجرائي لألنشطة الطالبيةُ :ت َّ
عرف بأنها مجموعة األعمال التي يمارسها الطلبة بإشراف املدرسة بهيئاتها التدريسية واإلدارية ،بهدف تحقيق
أهداف التربية املنشودة ،وتكامل الخبرات التي يكتـسبها الطلبة مـن خـالل املقررات الدراسية التي يتلقونها ،وعلى نمطين :أنشطة ّ
صفية كتطبيق عملي
للنشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ،وتمارس من معلمي املواد ضمن وقت الحصص ،وأنشطة الصفية مخصص لها ساعة النشاط املدرس ي والتي تخدم
عملية التعليم ،وتواءم رؤية اململكة.2030

اإلطار النظري:

ً
ً
املقصود باألنشطة الطالبية :تعد األنشطة املدرسية في الفكر التربوي املعاصر عنصرا أساسيا في املنهاج املدرس ي املرافق والذي يتوافق فيه مفهوم
املنهج والحياة املدرسية ،كما أن األنشطة املدرسية تعد أحد العناصر املهمة في تشكيل شخصية الطالب وصقلها وتنميتهـا مـن مختلف جوانبها الجسمية
والعقلية والنفسية واالجتماعية ،وان الكثير من األهداف التربوية يتم تحقيقهـا من خالل األنشطة التي يقوم بها الطلبة في مرحلة التعليم األساس ي خارج
لفصل الدراس ي ،مما يتطلب مـن املدرسـة ضـرورة تـوفير اإلمكانيات املادية ،والبشرية الكافية لتوفير املناخ التربوي املناسـب ملمارسـة األنـشطة املدرسـية.
(الخطيب)23 ،2008،
ّ
ّ
ويختلف املقصود باألنشطة املدرسية باختالف املفاهيم التي تحدده حيث يتمثل في البرامج التي تنفذ بإشراف وتوجيه املدرسة والتي تشمل كـل مـا
يتـصل بالحيـاة املدرسية ،وأنشطتها املختلفة ذات االرتباط باملواد الدراسية أو الجوانب االجتماعية والبيئية أو األندية ذات االهتمامات الخاصة بالنواحي
العلميـة أو العملية أو الرياضـية أو املوسـيقية أو املـسرحية أو املطبوعات املدرسية( .عبد الوهاب)19 ،1991،
لم يعد مفهوم األنشطة املدرسية ُمجرد ترفيه عن الطالب في املدرسة أو لقضاء وقت الفراغ؛ إنما أصبح يهدف ملساعدة الطلبة في اكتشاف مواهبهم
وقدراتهم وصقلها ،كما أن للنشاط الطالبي دور مهم لتحقيق األهداف التربوية في دعم خبرات الطلبة ورفـد ثقافتهم بكل جديد ويزيد من مهاراتهم املتنوعة،
ويساعد في فهم املقررات الدراسية ويدفعهم إلنجاز علمي متميز وتحصيل دراس ي مرتفع( .محضر)32 ،1998،
فلسفة األنشطة الطالبية :ترتبط فلسفة األنشطة املدرسية بفلسفة التربية الحديثة التي تؤمن بأن اإلنسان يعـيش في مجتمع دائم التغيير ،وأن
نمو الفرد يتم نتيجة التفاعل بينه وبين البيئة التي يعيش فيها ،وأنه يكتسب خبراته في مراحل نموه املختلفة حيث تتكون بطريقة متكاملة فيما بين النواحي
الجسمية والعقلية والروحيـة عير ما يقوم به من نشاط جسمي وعقلي( .الدخيل)28 ،2002،
وظائف األنشطة املدرسية:
تبرز األنشطة املدرسية العديد من الوظائف الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية لـدى الطلبة ،وقد أكد (فاخر ،)28 ،1982،أهمية األنشطة
املدرسية في مساعدة الطلبة علـى النمو االجتماعي من خالل ممارسة برامج النشاطات الطالبية في تعاون مثمر؛ وكذلك أوضح (الجرجاوي)22 ،2002،
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -2ص385 -356 :

359

ّ
تصور ُمقترح لتطويراألنشطة الالصفية املدرسية في ضوء رؤية اململكة 2030م

غادة العمري

أن للنشاط الطالبي دور في رفـع امللـل والسآمة عن الطلبة مما يؤدي لزيادة رغبة الطالب باملدرسة لكونها تشبع حاجاته ورغباتـه عـن طريق األنشطة
الطالبية؛ كما أكد (الهاشمي)26 ،2002،؛ أن للنشاطات املدرسية دور فاعل في تكوين االتجاهات والعادات اإليجابية ،والقيم الـسلوكية لـدى الطلبة وبث
روح الثقة ،ومعاني املحبة واألخوة بينهم األمر الذي يقوي الشخصية لديهم ويشعرهم بكيانهم ،كما تساعد األنشطة املدرسية على إطالق عنان التفكير
والتخطيط لديهم ،وتعويدهم على احترام ومزاولة العمل اليدوي بمختلف أشكاله ،كما يشغل وقت فراغهم بكل مفيد.
تطوراألنشطة املدرسية:
ً
مرت األنشطة املدرسية بأربعة مراحل من التطورّ
جزءا من العملية التعليمية حيث رافقت األنشطة عملية التعليم ،وقد ّ
تعد األنشطة املدرسية
كما ذكرها (شحاته )17 ،1980،وهي:
املرحلة األولى :تجاهل األنشطة :حيث كان عددها قليال ذا شأن ضئيل ،وقد سارت دون تدخل املدرسة ودون اتصال بأهدافها ،حيث كان اهتمام املعلمين
مقتصرا على املواد الدراسية وبدون النظر إلى مناشط الطالب في األمور غير العقلية.
املرحلة الثانية :معارضة األنشطة من قبل إدارة املدرسة :حيث ازداد عددها وطغت على وقت الطالب وهددت الجو األكاديمي ،فقد كانت تشكل تحديا
للموارد األكاديمية واعتبرت أداة تصرف الطالب عن عملهم املدرس ي العملي.
املرحلة الثالثة :تقبل األنشطة خارج إطاراملنهج واعتبارها جزا من وظيفة املدرسة :وقد ساعد على ذلك التحول بمكانة األنشطة داخل املدرسة اهتمام
الطالب وأولياء األمور بهذه األنشطة ،والفلسفة التربوية التي أفسحت املجال لنمو املهارات الشخصية واالجتماعية.
املرحلة الرابعة :االهتمام باألنشطة :تغيرت النظرة التربوية من مرحلة االهتمام باملعلومات إلى مرحلة االهتمام بنمو القدرات الشخصية واالجتماعية
ً ً
التي تتضمن اتجاهات وأنماط سلوكية سليمة تؤدي إلى حياة سعيدة في مجتمعات ديمقراطية ،واعتبرت القيم التربوية أمرا مهما وأدمجت في املناهج
املدرسية ،وأصبحت املدارس تؤمن بالتعليم عن طريق الخبرة ،وأن األنشطة ذات قيمة تربوية مفيدة حيث أن كل الخبرات التي تقابل الطالب في املدرسة
هي جزء من املنهج املدرس ي ،وأن األنشطة تمد الطالب بخبرات ذات قيمة ،وإنها ليست زائدة على املنهج ،أو خارجة عنه؛ وقد أدخلت األنشطة املدرسية
في املدارس األمريكية بأوائل القرن املاض ي ،ويرجع ذلك الفضل في إدخال أول مقرر دراس ي مخصص لتنظيم النشاطات املدرسية إلى (فرتويل )Fretwell
بكلية املعلمين بجامعة كولومبيا عام 1917م حيث نشر كتاب يعالج برنامج األنشطة بطريقة منهجية منتظمة سنة 1925م( .البوهي ،ومحفوظ ،2001
)37
نشأة وتطوراألنشطة املدرسية في اململكة العربية السعودية:
أصدرت اإلدارة العامة للنشاط الطالبي بوزارة املعارف باململكة أول دليل للنشاط املدرس ي عام 2000م أشارت فيه إلى أن األنشطة املدرسية قد مرَّ
بعدة مراحل ووصل إلى ما وصل إليه اليوم ،وتلك املراحل هي:
املرحلة األولى :إنشاء إدارة التربية والنشاط االجتماعي(1962-1954م) :في العام التالي إلنشاء وزارة املعارف عام1955مـ أنشأت الوزارة إدارة للتربية
والنشاط االجتماعي لتقوم باإلشراف الفعلي على مختلف أوجه األنشطة املدرسية في مدارس اململكة ،ووضع البرامج والخطط التربوية التي تساعد على
نمو النشاط االجتماعي وتقدم املقترحات التربوية بهدف ترقية النواحي االجتماعية ،وقد استجابت املدارس إلى توجيهات إدارة التربية الحديثة من خالل
إيجاد نظام األسرة املدرسية ،ومجالس اآلباء واملعلمين واألندية الرياضية ،واألنشطة االجتماعية والثقافية ،ونظم خدمة البيئة( .املنيف)26 ،1995،
املرحلة الثانية :إنشاء إدارة التربية االجتماعية باإلدارة العامة لرعاية الشباب(1980-1963م) :تطورات إدارة التربية والنشاط االجتماعي إلى إدارة عامة
لرعاية الشباب عام 1963ـ ضمت أربع إدارات فرعية ،منها إدارة التربية االجتماعية ،تتولى تلك اإلدارة التنظيم واإلشراف على الجمعيات التعاونية ومجالس
اآلباء واملعلمين واألندية املدرسية ونظم رواد الفصول واإلسعاف املدرس ي ،ولم تغفل الوزارة مشكلة أوقات فراغ الطلبة فأقامت مراكز الشباب باملدارس
ليمارس فيها الطلبة مختلف أنواع النشاط االجتماعي والرياض ي والثقافي والفني؛ وقد تميز النشاط االجتماعي بالفترة( )1980-1971بتطور قياس ي سواء
على مستوى املركزي أو على مستوى املناطق التعليمية ،وقد استند العمل على استراتيجية جديدة يمكن إجمال نشاطها بما يلي( :ريان) 32 ،1995،
 .1تشجيع اإلدارات التعليمية لإلسهام باألنشطة التربوية املركزية التي تقيمها أي إدارة مدرسية.
 .2استحداث ألوان من األنشطة األخرى كاملراكز االجتماعية للنشاط املدرس ي بهدف مقابلة احتياجات الطالب على مدار العام الدراس ي.
 .3التوسع ّ
الكمي باألنشطة الستيعاب أكبر عدد ممكن من الطالب لالستفادة مما تقدمه تلك األنشطة من مهارات مختلفة.
املرحلة الثالثة :إنشاء اإلدارة العامة للنشاط املدرس ي :بعد أن تم تطوير اإلدارة االجتماعية لتصبح إدارة عامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي وقد كان من
مهامها اإلشراف على األنشطة املدرسية؛ ولكنه فصل فيما بعد عنها ،وأصبحت اإلدارة العامة للنشاط املدرس ي مرتبطة بوكيل وزارة املعارف املساعد
لشؤون الطالب ،وتتضمن :اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي ،إدارة النشاط الكشفي ،إدارة النشاط املسرحي ،إدارة النشاط العملي واألدبي ،إدارة
النشاط الفني واملنهي ،إدارة النشاط الرياض ي( .القرش ي)19 ،2001،
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املرحلة الرابعة :اإلدارة العامة للنشاط الطالبي :جاء إقرار مسمى اإلدارة العامة للنشاط الطالبي باالجتماع الثالث لرؤساء أقسام األنشطة املدرسية
ّ ً
تمشيا مع املفهوم الشامل للممارسات الطالبية داخل املدرسة وخارجها؛ وقد اشتملت هذه اإلدارة على تشكيل إداري
في اإلدارات التعليمية عام1996م
ً
جديد شمل كال من إدارة النشاط(:العلمي ،الثقافي ،الفني واملنهي) ،وإدارة امليزانية واملتابعة ،وإدارة الشؤون اإلدارية( .موقع وزارة التعليم ،األنشطة
الطالبية)
أهداف ساعة النشاط املدرس ي
ً
انسجاما مع قيمنا اإلسالمية وأهدافنا التربوية وواقع األنشطة املدرسية وسبل تطويره ،يمكن التركيز على بعض األهداف التي يسعى النشاط
لتحقيقها لدى الطلبة ومنها( :العلي)31 ،1984،
 .1معرفة مبادئ اإلسالم وقيمه وآدابه وأحكامه وترجمتها إلى واقع علمي في الحياة.
 .2التعريف بإمكانات الوطن واالعتزاز بها ،واملحافظة على إنجازاته.
 .3ممارسة مهارات التعلم الذاتي بطرقه املختلفة.
 .4تقدير العمل اليدوي واحترام العاملين فيه والتشجيع على ممارسته.
 .5ممارسة التفكير العلمي وتنمية قدرات الطالب ومهاراتهم في التجديد واالبتكار.
 .6التعبير عن الراي بتجرد واحترام آراء اآلخرين والعمل بمبدأ الشورى في التعامل مع اآلخر.
 .7إبراز القدرة على التعاون في التخطيط ،واملشاركة بتوزيع العمل ،واملسؤولية ،وحسن التصرف ،وتحمل املسؤولية في املواقف املختلفة.
ّ
فيسهل كشف املواهب والعمل على
كما يهدف النشاط لتهيئة مواقف محببة لنفس الطالب كونه يتيح الفرص لظهور مواهب الطلبة وإبراز ميولهم،
تنميتها وتوجيهها باالتجاهات السليمة ،وتدريب الطلبة على حب العمل واحترام وتقدير العمل اليدوي ،واالنتفاع بوقت فراغهم ومواعيدهم  ،وبذلك وقاية
لهم من التعرض لالنحرافات ،كما يؤدي األنشطة املدرسية وظيفة عالجية ألنه يتيح الفرصة لعالج الكثير من املشكالت النفسية التي يعاني منها بعض
ّ
الطلبة كالشعور بالخجل واالنطواء على النفس ،وحب العزلة؛ وللنشاط املدرس ي أهداف أخرى تتمثل في البرامج الفنية وألعاب التسلية ،وإقامة الحفالت،
والقيام بالرحالت ..الخ؛ ويختلف تطبيق هذه األهداف من مدرسة ألخرى وذلك حسب ظروف املدرسة وإمكانياتها(.البوهي)26 ،2001،
وترى عدد من الدراسات أن األنشطة املدرسية تسعى لتحقيق عدة أهداف منها( :املنيف)33 ،1995،
ً ّ
 .1استثمار وقت الفراغ بما يجدد معلومات الطالب ّ
وبنمي خبراتهم وينوعها ويؤدي إلثرائهم ثقافيا وينشط قدراتهم العقلية.
 .2احترام العمل اليدوي واالستمتاع به الن املمارسة الحسية والحركية تجعل من النشاط مادة ممتعة ومرغوبة ّتنمي عمليتي اإلدراك واإلتقان.
 .3تنمية قدرة ال طالب على التفاعل مع املجتمع والبيئة التي يعيش فيها بما يحقق التكيف السليم.
ً
 .4تعزيز الجوانب التربوية والتعليمية التي يدرسها الطالب نظريا في املقررات الدراسية وترجمتها ألفعال وسلوك ،وذلك بتهيئة مواقف تربوية محببة
لنفسه.
ّ
ّ
 .5تعويد الطالب االعتماد على النفس وتحمل املسؤولية ،وتنمية القيادة الرائدة ،واحترام اآلخرين ،والتعاون البناء ،بتدريبهم على حب العمل واحترام
العاملين وتقدير العمل اليدوي.
 .6التوازن بين متطلبات النفس وحاجاتها الفكرية والروحية والجسمية واالجتماعية ألنه يؤدي وظيفة عالجية تتيح الفرصة لعالج بعض املشكالت
النفسية كالشعور بالخجل واالنطواء على النفس وحب العزلة.
 .7يعمل على التكامل بين املنهج واألنشطة املدرسية ويوضح املعلومات للطالب بصورة أوسع( .العلي)19 ،1984،
األهداف التربوية العامة لألنشطة املدرسية:
من أهم أهداف األنشطة املدرسية:
 .1تعويد الطالب السمع ،والطاعة هلل ،وألولي األمر ،واحترام آراء بعضهم البعض.
 .2شحذ همم الطلبة نحو القراءة والبحث واالطالع على املستجدات لزيادة النمو املعرفي والثقافي لديهم.
 .3تكوين االتجاهات اإليجابية نحو اآلخرين من خالل مزاولة النشاطات املتنوعة.
 .4اكتشاف مواهب الطلبة واستغالل طاقاتهم بالعلم والعمل النافع.
 .5تعويد الطلبة على التعاون والتنافس الشريف وقبول الرأي اآلخر.
 .6استغالل أوقات فراغ الطلبة بما هو نافع ،ومفيد.
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بعض األسس التي تسهم في تنظيم األنشطة الطالبيةّ :
(معوض)35 ،1985،
ً
ً
 .1أن تشرف إدارة املدرسة إشرافا كامال على كل جوانب األنشطة الطالبية.
 .2الحصول على موافقة مدير املدرسة ،أو من يخوله قبل تنفيذ أي لون من ألوان النشاط.
 .3الحرص على تنفيذ النشاط الذي يتفق مع أهداف املدرسة.
 .4التأكد من إمكانية تطبيق النشاط قبل الشروع به ،أو املوافقة عليه وفق إمكانيات املدرسة.
 .5أن يختار النشاط الذي يتفق مع ميول الطلبة ورغباتهم واهتماماتهم.
 .6وضع جدول زمني لجميع برامج األنشطة املدرسية في املدرسة.
 .7تشرف إدارة املدرسة على االعتمادات املالية املخصصة لإلنفاق على ألـوان النـشاط.
مقومات التخطيط لألنشطة الطالبيةُ :يبنى التخطيط لألنشطة الطالبية على عدة مقومات من أهمهاّ :
(معوض)39 ،1985،
الدراسة :لتوضح أهداف النشاط املطلوب تحقيقها.
التفكير :من أجل الوصول لحلول سليمة.
التدبير :أي الصبر في العمل وبذل أقص ى جهد لتنفيذ النشاط.
ً
الخبرة :ال تأتي اعتباطا بل تحتاج للتدريب والتعليم.
ً ً
أدوار رواد األنشطة الطالبية :يؤدي رواد النشاط دورا مهما يتلخص في التوجيه السليم ،وتهيئة الجو االجتماعي الذي يساعد الطلبة على التفاعل مع
زمالئهم ،ومجتمعهم من خالل البرامج املقدمة لهم.
وظائف األنشطة الطالبية :تحقق األنشطة املدرسية وظائف عدة من أهمها:
ّ
الوظيفة النفسية(السيكولوجية) :تتيح األنشطة للطالب الفرص الطبيعية املالئمة التي تنمي الثقة بالنفس والتخفيف مـن حـدة القلق واالضطرابات
ً
ً
النفسية املختلفة مما يكسب الصحة النفسية ،ويساعد على تحمل املسؤولية والتسامح والعمل التعاوني ،حيث أن التعلم ال يكون ناجحا ومساعدا على
ً
النمو النفس ي إال إذا كان هو نفسه مظهرا من مظاهر نشاط الفرد املنبعث من دوافعه وميوله ،ومن أمثلة ذلك[:تنمية امليول واملواهب ،إشباع حاجات
ً
الطلبة النفسية والحركية وتلبية مليولهم ورغباتهم ،تعديل السلوك لالتجاه املرغوب] ،كما يعد النشاط مصدرا لتنمية دافعية التعلم داخل الفصل ورفع
مستوى التحصيل الدراس ي لدى الطلبة( .محمود)27 ،1998،
الوظيفة التربوية لألنشطة:
تتيح األنشطة فرص للتعلم ألنها جزء من البرنامج التعليمي ،فمن خاللها يتم توسيع مدارك الطلبة وتعديل سلوكهم ،وتوجيهه لالتجاه املرغوب ،كما
أنها تساعد الطلبة للتعـرف علـى قـدراتهم وميولهم ورغباتهم ،وتنميتها ليتم توسيع مجاالت تلك الخبرات .ومن أمثلة ذلك:
 .1تحقيق مفهوم التعلم الذاتي ،والتعلم املستمر.
 .2توفير الخبرات الحسية ،والحركية املباشرة خالل التعليم.
 .3إكساب العديد من االتجاهات املرغوبة ،كاالتجاه إلى الدقة ،احتـرام الرأي اآلخـر...إلخ.
 .4الكشف عن امليول والقدرات املتميزة وتنميتها.
 .5تنمية املهارات املعرفية ،كاالستنتاج ،التفسير ،التحليل.
 .6املساعدة على تفهم واستيعاب املناهج.
 .7توفير الفرص لالتصال بالبيئة واملجتمع والتعامل معهم.
 .8تقوية العالقة بين الطالب واملدرسة وتكوين صداقة مع الطالب واملعلمين.
 .9الوعي بأهمية وقيمة الوقت وحسن استثماره بما ينفع الفرد واملجتمع.
الوظيفة االجتماعية لألنشطة :
تتيح األنشطة الفرص الخصبة للمشاركة والتعاون والتعامل مع اآلخرين مما يـؤدي ملساعدة الطلبة على التكيف مع الحياة ،فهي جزء من اإلعداد
للحياة بشكل عام ،إضافة ألهميتهـا في تكوين العالقات االجتماعية ،واالبتعاد عن العزلة واالنطواء على الذات من خالل العمل الجماعي ،والتفاعل مع
ّ
والتدرب على الخدمة العامة ،وعلى ُحسن
الجماعة ،ومن أمثلة ذلك[:تقوية العالقة بين املدرسة واملجتمع ،املساهمة بالتوفيق بين البيئة واملجتمع،
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ّ
والعام(الجماعة)]؛ فمن املؤكد أن األنشطة املدرسية ذات مردود مفيد وإيجابي مناسب
التعامل مع اآلخرين ،وتعلم املوائمة بين الصالح الخاص(الفردي)،
ً
ً
لقدرات واستعدادات الطلبة ويكون ملبيا مليولهم ورغباتهم ،ومشبعا لحاجاتهم( .محمود)21 ،1998،
مهام رواد األنشطة الطالبية:
تتم األنشطة املدرسية بمختلف أنواعها ،من خالل رائد النشاط الـذي يكلـف بالقيـام بعدد من املهام وهو املعلم املكلف بإدارة النشاط داخل الوحـدة
التعليميـة واإلشـراف عليه ،ويتضح أن رائد النشاط الطالبي ال بد أن يكون ملم بفلسفة وماهية األنشطة املدرسية وأهدافها وغاياتـها وأنواعها وبرامجها
ً
املختلفة؛ وغالبا يطلب منه القيام باملهام التالية( :شحاته)19 ،1998،
 .1العمل على تحقيق أهداف النشاط بالوسائل واإلمكانات املتاحة.
 .2تنفيذ التعليمات الواردة ضمن الخطة العامة إلدارة التعليم ،وإعداد خطة خاصة ألنشطة الوحدة التعليمية املرتبطة باملنهج.
 .3تحديد احتياجات مجاالت األنشطة املختلفة ،وتأمينها من امليزانيـة املقـررة.
 .4متابعة سير النشاط والتنسيق لعقد االجتماعات لذلك ،وتذليل العقبات.
 .5رفع تقرير نهاية كل فصل دراس ي إلدارة النشاط بإدارة التعليم.
مجاالت األنشطة الطالبية :هناك مجموعة من املجاالت التي يمكن تنفيذها بحسب االتجاهات ،واإلمكانات املتاحة ،ومنها:
املجال األول :النشاط الثقافي :ويحتوي هذا النشاط على البرامج التالية:
املسابقات الثقافية املتنوعة(:قصة ،شعر ،نقد ،خطابة ،مسرحيات هادفة ،إذاعة مدرسية ،أمسيات أدبية ،صحف ونشرات ومطويات ،مهرجانات
وأسابيع ثقافية ،معرض كتاب وما يصاحبه من فعاليات ،ندوات ومحاضرات ،حفالت خاصة باألنشطة الطالبية).
املجال الثاني :النشاط االجتماعي :يحتوي هذا النوع من األنشطة على برامج عدة منها:
 .1املشاركة باملناسبات الخاصة بالخدمـة العامة للمجتمع املحلي.
 .2املسابقات االجتماعية.
 .3الزيارات امليدانية للطالب والرحالت العلمية الهادفة واملعسكرات التربوية.
 .4النشاط املسائي واملراكز الصيفية.
املجال الثالث :النشاط الكشفي :يحتوي هذا النشاط على برامج منها:
 .1التعريف بالحركة الكشفية نشأتها ،تطورها ،أهدافها ،وممارسة املهارات الكشفية.
 .2املخيمات ،واملعسكرات الكشفية ،والدورات والهوايات ،إعداد القادة.
 .3املسابقات الكشفية ،واملهرجانات.
املجال الرابع :النشاط الرياض ي :ويحتوي هذا النشاط على برامج منها:
 .1ممارسة األلعاب وإقامة املنافسات واملسابقات الرياضية املختلفة.
 .2إقامة املهرجانات الرياضية ،واملشاركة باملهرجانات الرياضية الرسمية.
 .3تنفيذ برامج التوعية الرياضية (أهدافها وضوابطها).
املجال الخامس :النشاط العلمي :ويحتوي هذا النشاط على عدة برامج منها( :القحطاني)24 ،2002،
 .1املسابقات العلمية ،والبحوث العلمية املتنوعة.
 .2املعارض العلمية.
 .3الرحالت العلمية.
املجال السادس :النشاط الفني :ويحتوي هذا النشاط على برامج منها:
 .1إجراء املسابقات الفنية (مهنية وفنون تشكيلية) لطالب هذا املجال.
 .2رعاية املوهوبين وتنمية قدراتهم.
 .3إقامة معارض للموهوبين واالبتكارات الخاصة.
 .4إقامة معارض للفنون التشكيلية.
 .5التدريب على بعض املهن والحرف في القطاعات التعليمية التي ال تتوفر فيها.
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ً
ويوجد أيضا بعض األنشطة األخرى والتي قد تدخل ضمن األنشطة السابقة الـذكر ،إال أن أغلـب املدارس تفردها كنشاط مستقل ذو عالقة قوية
ً
ّ
كمكمل لها ،وم ن تلك األنشطة :تكوين جماعات /مجموعات بكل من األنشطة التالية:
جدا مع املناهج الدراسية
[اللغة العربية ،التوعية اإلسالمية ،العلوم ،الحاسوب ،االجتماعيات ،اللغة اإلنجليزية ،التربية الفنية ،والتربية البدنية]( .الجرجاوي)26 ،2002،
الدراسات السابقة:

هنالك عدة دراسات تناولت األنشطة املدرسية بشكل عام ،نستعرض منها ما يلي:
دراسة آل زيد ( )1985بعنوان تقويم برامج األنشطة املدرسية للمرحلة االبتدائية في املنطقـة الغربيـة باململكة العربية السعودية ،وقد استخدم
الباحث املنهج الوصفي وطبق استبانته على عينة من املديرين واملعلمين بمدارس[مك ة املكرمة ،جدة ،والطائف]؛ وقد خرج الباحث بنتائج من أهمها[:أن
ً
املدارس االبتدائية ما زالت تعاني نقصا في بعض مجاالت األنشطة املدرسية مقارنة بمـا حددتـه إدارة األنشطة املدرسية من مجاالت عدة ،وقد أوص ى
الباحث باستمرارية عقـد الدورات التدريبية في مجال األنشطة املدرسية ألكبر عدد ممكن من املعلمين واإلداريين.
دراسة العرقسوس ي ( )1985بعنوان التخطيط لألنشطة غير الصفية في املدارس الثانوية للبنين بمنطقة مكة املكرمة ،وقد استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي وجمع بيانات دراسته باستبيان مـن إعداده ،تم تطبيقه على عينة من املعلمين املشرفين على النشاط ،وقد أسفرت نتائج دراسته عن
وجود قصور في بعض نواحي التخطيط ،وكذلك في تنظيم وتوجيه الطالب للنشاط غير الصفي ،فتنشأ عن ذلـك بعض املشكالت التي تواجه اإلدارة
املدرسية عند تطبيق ومتابعة األنشطة غيـر الـصفية مثـل تقليص التعاون بشكل كبير بين البيت واملدرسة فيما يتعلق بهذه األنشطة؛ وقد أوص ى الباحث
بضرورة مراعاة اإلدارة املدرسية اشتراك جميع املعلمين وبعض الطلبة في وضع الخطط العامة للنشاط غيـر الصفي باإلضافة لالستعانة ببعض
املتخصصين في مجال التخطيط.
دراسة الحارثي( )1993بعنوان األنشطة الالصفية في املدارس املطورة باملنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية وكيفية االستفادة منها في نظام
اليوم الدراس ي املعتاد )،وقد هدفت الدراسة للتعرف على أهمية األنشطة الالصفية في املدارس الثانوية املطورة ومجاالت األنشطة التي تمارس فيها،
والوقوف على املعوقات التي تحول دون ممارستها في تلك املدارس ومحاولة تقديم االقتراحات لحل تلك املعوقات ،وقد استخدم الباحث استبانة ،وتكونت
ً
ً
ً
عينة الدراسة من()236معلما و()11مشرفا تربويا و( )12مديرا جميعهم في مدينة الطائف؛ وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج من أهمها أن هناك
ً
ً
ً
ً
ارتباطا وثيقا بين األنشطة غير الصفية واملواد الدراسية وكذلك أوضحت الدراسة تربويا :أن عدد من املعلمين في الثانوي املطور لم يتلقوا إعدادا كافيا،
ً
كما أوضحت كذلك أن الحاصلين على دورات تدريبية أكثر اهتماما من غيرهم باألنشطة غير الصفية كما أوضحت الدراسة أن هناك بعض العقبات التي
تحول دون تنفيذ مجاالت وبرامج األنشطة غير الصفية في الثانوي املطور ،ومن ذلك عدم توفر املواد واألدوات واإلمكانات املادية التي تحتاجها برامج
األنشطة غير الصفية.
دراسة القحطاني ( )2002بعنوان واقع األنشطة الالصفية في الوحدات التعليمية من وجهـة نظر املدراء املشاركين في دورة األنشطة الالصفية ،وقد
ً
استخدم املنهج الوصفي التحليلي فـي هـذه الدراسة ،كما استخدم استبيانا من إعدادهم؛ وقد استنتجت الدراسة أن األنشطة املدرسية تواجه عدد من
املصاعب واملعوقات مما يؤدي لتعدد املصادر التي تسهم في إضعاف مستوى األنشطة املدرسية املمارس سواء بما يتعلق بالطالب أو رائد النشاط أو
املدرسة.
دراسة اليسير ( )2003بعنوان دور األنشطة املدرسية في العناية بالطلبة املبدعين وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت
الدراسة لعـدة نتائج من أهمها[ :أن للنشاط املدرس ي دور كبير في اكتشاف الطلبة املبدعين واملوهوبين ،وكذلك اكتـسابهم أسـاليب وعادات من شأنها إضافة
الكثير من الفائدة ملواهبهم]؛ وقد أوصت الدراسة بإنشاء نادي األنشطة املدرسية لرعاية الطلبة املبدعين واملوهوبين في املدارس.
دراسة الخراش ي ( )2003بعنوان دور األنشطة املدرسية في تنمية املسؤولية االجتماعية وقد هدفت الدراسة للكشف والتعرف على األنشطة
املدرسية وأهميتها في إكساب وتنمية املسؤولية االجتماعية لدى الطلبة ،ومدى تأثير األنشطة والبرامج املختلفة في شخصية الطالب ،وقد توصلت الدراسة
لضرورة االهتمام بمحتوى برامج األنشطة املقدمة للطالب كي تحقق وتشبع رغبات واحتياجات الطلبة ،وأهمية توعية الطلبة للتعاون مع مشرفي األنشطة.
دراسة قمر ( )2007بعنوان أساليب تقويم مشرفي األنشطة باملرحلة الثانوية ،وقد هدفت الدراسة إلبراز أهمية تقويم مشرفي األنشطة االجتماعية
ً
ورصد واقـع أسـاليب تقويم أداء مشرفي األنشطة االجتماعية باملرحلة الثانوية واستخدم الباحث املـنهج الوصـفي ،وأعـد استبيانا لجمع البيانات ،وقد
أوصت الدراسة بضرورة تطوير أساليب تقويم أداء مشرفي األنشطة ملواكبة ما يطرأ على العملية التعليميـة والتربويـة مـن متغيرات.
دراسة منى يونس ،زهرية إبراهيـم( )2007بعنوان مفهوم األنشطة غير الصفية لدى طلبة كليات التربية في الجامعات األردنية ،وقد هدفت الدراسة
للبحث عما يعيق األنشطة غير الصفية لدى طالبات كليات التربية في الجامعات األردنية وقد أجريت الدراسة على طلبة أربع جامعات أردنية واستخدمت
ً
الباحثتان استبانة مكونة من ثالثة أقساـم مفهوم األنشطة وأسباب اإلقبال عليها ،وأسباب العزوف عنها ،وبلغ عدد أفراد العينة( )250طالبا وطالبة،
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ً
وتوصلت الدراسة إلى صورة واضحة ملفهوم األنشطة الالصفية ،وكانت أسباب املشاركة لدى الطالبات مرتفعة ،بينما كان الذكور أكثر عزوفا عن املشاركة
باألنشطة.
دراسة الغامدي ( ) 2008بعنوان تنفيذ برامج جماعة النشاط العلمي الالصفي من وجهة نظر مشرفي جماعة النشاط العلمي وقد هدفت الدراسة
للتعرف على درجة تنفيذ برامج جماعة النشاط العلمي الالصفي من وجهة نظر مشرفي جماعة النشاط العلمي ،وقد أوصت الدراسة بتشجيع الطالب
معنويا وماديا لتفعيل برامج جماعة النشاط العلمي وضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين ومشرفي النشاط العلمي لبيان أهمية وأهداف وطرق تنفيذه.
دراسة الجرجاوي ( )2010بعنوان واقع إدارة األنشطة املدرسية بمدارس التعليم األساس ي ،وقد وأظهرت نتائج الدراسة أن حالة إدارة األنشطة
ً
املدرسية في مدارس التعليم األساسية الحكومي تحتاج ملزيد من التفعيل وتبني خططا تنفيذية ملساعدة مشرفي األنشطة املدرسية على إدارتها بشكل
صحيح وفعال.
دراسة الرنتيس ي ( )2010بعنوان تقويم مستوى أداء الطالب املعلم لألنشطة الصفية وعالقتها ببعض املتغيرات ،وقد سعت الدراسة لتقويم مستوى
أداء الطالب املعلم لألنشطة الصفية وعالقتها ببعض املتغيرات كاملعدل التراكمي والجنس والتخصص ،وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى أداء
الطلبة املعلمين لألنشطة الصفية بشكل عام وأن هناك ارتباط ضعيف بين أداء الطالب املعلم لألنشطة الصفية ومعدله التراكمي.
دراسة مجدي أحمد () 2011بعنوان دراسة ميدانية لألنشطة املدرسية الالصفية وعالقتها ببعض القيم االجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم
األساس ي ،وقد هدفت الدراسة للتعرف على واقع األنشطة الصفية التي تمارس بالحلقة الثانية من التعليم األساس ي بمحافظة سيناء ،وتوصلت الدراسة
لوجود بعض املعوقات التي تحول دون تحقيق األنشطة الصفية ألهدافها منها :قلة الوقت املحدد ملمارسة األنشطة وعدم تخصيص وقت بالجدول
الدراس ي ملمارسة األنشطة ،وقلة اإلمكانات املالية املخصصة لألنشطة.
دراسة الطيار ( )2011بعنوان أثر برنامج قائم على األنشطة الصفية في مقرر الجغرافيا على تحصيل طالبات الصف األول املتوسط واتجاهاتهن
نحو البرنامج ،وقد هدفت الدراسة ملعرفة أثر برنامج قائم على األنشطة الصفية التعاونية في مقرر الجغرافيا للصف األول املتوسط على تحصيل
الطالبات ،ومعرفة اتجاهاتهن نحوه ،وكان من أهم نتائج الدراسة استمتاع الطالبات باألنشطة التعاونية بدرجة كبيرة ،وكذلك كان أثر األنشطة ً
قويا في
ّ
إيجاد الدافعية للتعلم ،واثره في تبسيط فهم املعلومات ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتفعيل النشاط الصفي وزيادة الوقت املخصص لحصصه
الدراسية للتغلب على مشكلة الوقت إلنجاز األنشطة بدرجة أكبر.
دراسة بريجهاوس  )2000(Brighousبعنوان كيف يمكن تحسين واقع النشاط باملدرسة ،وقد أشارت النتائج إلى تميز الطالب املشاركين في األنشطة
املدرسية بالقدرة على تحقيق النجاح واإلنجاز األكاديمي ،باإلضافة إلى تجاوبهم مع زمالئهم وأساتذتهم ،وتمتعهم بروح القيادة والتفاعل االجتماعي السوي
واملثابرة والجدية ،كما أنهم يميلون لإلبداع واملشاركة َّ
الفعالة ولديهم االستعداد لخوض تجارب جديدة بثقة.
مناقشة الدراسات السابقة :
باستعراض الدراسات السابقة نجد أنها تناولـت عالقـات األنشطة املدرسية بالتعليم واملنهاج والطالب واملعلم واإلدارة؛ لذلك فإن نتائجها تفيد
املعنيين باألنشطة املدرسية وقد أجريت على عينـات غيـر موازية لعينـة الدراسة ،ولم يصل إلى علم الباحثة أن هناك دراسة طبقت لتطوير األنشطة
املدرسية لتكون بشكل دورات مهنية خاصة لقطاع الطالبات باملرحلة املتوسطة ،كنظرة مستقبلية للتحول إلى ساعة إنتاج وطني يقوم بتنفيذها كافة طلبة
املرحلة املتوسطة ،بعد تعميمها على كافة مدارس اململكة ،وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في جمع اإلطار النظري لدراستها ،وببناء األداة
ملعرفة واقع األنشطة الطالبية؛ وتشترك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بتأكيدها على أهمية األنشطة الالصفية ألثرها ّ
الفعال في زيادة دافعية
الطالب للتعلم ،وتوسيع خبراتهم بمجاالت عدة لبناء شخصياتهم وتنميتها ،ومساعدتهم لتحقيق النجاح واإلنجاز األكاديمي ،وكذلك في التعرف على
معوقات األنشطة الطالبية ،والتوصل الى سبل تطويرها بما يواكب تقدم أدوات التكنولوجيا ،وبما يواءم رؤية اململكة.2030
تطويرالتعليم السعودي واألنشطة املصاحبة له وفق رؤية اململكة2030
ُتولي اململكة أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعليم؛ لبناء جيل واعد يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة على تعليم راسخ ،حيث رسمت اململكة من خالل
ً
رؤية 2030انطالقة جديدة للتميز والرقي في تطوير التعليم عبر ّ
شتى مراحله ومختلف مناهجه وطرقه؛ ولم تترك مرحلة تعليمية إال وقد أعطتها اهتماما
يتناسب مع حاجياتها ومتطلباتها ،كما عملت على تطوير وبناء املناهج وفق فلسفة تربوية رائدة تتناغم مع ديننا اإلسالمي الحنيفُ ،وتواكب مقتضيات
العصر؛ وتهدف رؤية اململكة 2030إلعداد املعلم وتطويره املنهي بما يتناسب مع متطلبات العصر ،وما يحتاجه من تطوير مهارات ،ملواكبة مجريات
التطورات الفكرية واملعرفية والتكنولوجية والصناعية؛ وقد اتسمت رؤية اململكة 2030بتطوير التعليم بعدد من السمات ،منها:
ً
ً
ّ
أن التعليم متاح لجميع أفراد املجتمع ذكورا وإناثا ،ويضم كافة املراحل العمرية من الحضانة إلى الدراسات العليا ،كما يشمل التنوع في املناهج
التعليمية ملختلف املراحل العمرية بما يتناغم مع عقيدتنا اإلسالمية وفكرنا العربي ،وفق تطور املعرفة والثورة التكنولوجية املتزايدة؛ كما تعطي الرؤية
 2030أهمية خاصة لذوي االحتياجات الخاصة ،وتوفير الدعم املناسب لهم ،وتيسير مختلف السبل لتقديم العلم لهم.
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ً
ً
ً
ً
كذلك تعمل رؤية 2030على زيادة العناية بتطوير التعليم منهجا ومعلما وطالبا وتدريسا ،وتسعى لتواكب املناهج التطور العلمي والحضاري ليبقى
الطالب على تواصل مع التطورات العلمية واملعرفية ويواكب املستجدات.
أما الطالب ،فهو محور العملية التعليمية وفق رؤية ،2030وركزت اهتمامها على تنشئته تنشئة علمية ،أدت لزيادة األنشطة املدرسية ،وذلك لتنمية
مهارات الطلبة ملواجهة متطلبات الحياة الحديثة ،باإلضافة للمهارات التخصصية لكل مهنة ،والتي تغطي جميع املجاالت املهنية لجيل الشباب.
كما اعتنت الرؤية 2030بتطوير املعلم بتوفير دورات مميزة تناسب قدراته ،وتطلعه على مستجدات املناهج وطرق التدريس وإثرائه املعرفي بالعديد
من األنشطة وورش العمل التربوية ،ومنحه فرصة االبتعاث للحصول على الشهادات العليا في مجاالت تخدم قطاع التعليم ،وكذلك حثت على استعمال
طرق تدريس حديثة ،والتركيز على استعمال الحاسوب وجهاز اآليباد في التدريس ،كما عملت رؤية  2030على رفد املدارس بما يلزم من أجهزة حاسوبية
وأجهزة عرض للتنوع في عملية التدريس ،وتجهيز املختبرات العلمية بكل ما يلزمها من أجهزة وأدوات ،إضافة إلى السبورة الذكية التي أصبحت ضرورة من
ضروريات التعليم العصري ،كما عملت الرؤية على االرتقاء بطرق التدريس التي تجعل الطالب هو املحور ،بالتركيز على بناء املهارات وصقل الشخصية
ُ ّ
وزرع الثقة وبناء روح اإلبداع؛ وتسعى رؤية  2030لبناء بيئة مدرسية ُم ّ
ومرغبة للتعلمُ ،مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة؛ لذا
حفزة ،وجاذبة
ً
ً
ً
ً
تعمل رؤية  2030على بناء التعليم ً
بناء شامال تعليميا وثقافيا ،وصحيا من حيث االهتمام بنوعية الطعام املقدم للطلبة من حيث فائدته وجودته.
ً
ً
أما إداريا فتهدف رؤية  2030إلعادة مفهوم صياغة املدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تصقل املواهب وتزود باملهارات وتنتج جيال من الناضجين
ُ
ّ
التحدي واملنافسة وحب العمل واإلنتاج ،كما تحث الرؤية على زيادة االنضباط في النظام التعليمي ،والجدية في
الطموحين املقبلين على الحياة بروح
املمارسة التعليمية ،وتفعيل األنشطة املدرسية وحضور امللتقيات والفعاليات.
كما تهدف رؤية  2030أيضا إلعادة هيكلة قطاع التعليم ،وصياغة حديثة ملنظومة األنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير املناهج
والتحاق املعلمين بالسلك التعليمي ،وتنظيم عملية اإلشراف التربوي ،ورفع فاعلية التطوير والتدريب املنهي بشكل مستمر؛ وتؤكد الرؤية على تناغم التعليم
مع مختلف اهتمامات املجتمع ،ومنها تنمية االقتصاد الوطني عبر تحويل االقتصاد من االعتماد على مصدر واحد للدخل ،إلى اقتصاد يعتمد على العقول
ذات املهارة العالية والطاقات البشرية املبدعة املنتجة.
كما ّ
تعزز رؤية  2030منظومة التعليم عبر االعتماد على املصادر اآلمنة واملوثوقة ،والبرامج واملشروعات املعززة للفرص االستثمارية واملولدة للفرص
الوظيفية ،عبر مساهمة التعليم في تطوير رأس املال البشري ،وفي تحقيق متطلبات وحاجات سوق العمل.
التعليم ورؤية اململكة2030
ً
أوال :ارتباط التعليم باملجتمع

سبل تطويرالتعليم :من خالل:
 .1بناء فلسفة املناهج وسياساتها وأهدافها ،وسبل تطويرها ،وآلية تفعيلها ،وربط ذلك ببرامج إعداد املعلم وتطويره املنهي.
 .2االرتقاء بطرق التدريس التي تجعل الطالب هو املحور وليس املعلم ،والتركيز على بناء املهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح اإلبداع.
 .3بناء بيئة مدرسية محفزة ،وجاذبة ومرغبة للتعلم ،مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.
 .4شمول التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،وتوفير الدعم املناسب لكل فئاته.
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 .5التوسع بالتعليم قبل االبتدائي في توفير الحضانات ورياض األطفال وتفعيل ارتباطها بمنظومة التعليم.
سبل التطويراإلداري
 .1إعادة مفهوم صياغة املدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تصقل املواهب وتزود باملهارات وتنتج جيال من الناضجين الطموحين املقبلين على الحياة
بروح التحدي واملنافسة وحب العمل واإلنتاج.
 .2التأكيد على االنضباط في النظام التعليمي ،والجدية في املمارسة التعليمية ،وتفعيل األنشطة وحضور امللتقيات والفعاليات.
 .3إعادة هيكلة قطاع التعليم ،وصياغة حديثة ملنظومة األنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير املناهج والتحاق املعلمين بالسلك
التعليمي وتنظيم عملية اإلشراف التربوي ،ورفع فاعلية التطوير والتدريب املنهي بشكل مستمر.
 .4رفع كفاءة األداء التشغيلي ،وتقليل التكلفة املهدرة ،واالستفادة القصوى من اإلمكانات البشرية واملوارد والتجهيزات واملباني.
اتجاهات التغيير
 .1تحسين وتطوير البيئة اإلدارية في الوزارة وإدارات التعليم ،واعتماد التوجه اإلداري غير املركزي وإعطاء الصالحيات لإلدارات واملدارس بما يخدم
املنظومة التعليمية.
 .2تطوير األنظمة واإلجراءات بما يكفل جدية العمل واالنضباط في النظام التعليمي ،ويعزز العدالة ،ويكافئ بناء على األداء املتميز.
 .3رفع كفاءة األداء ،وتفعيل التقنيات الحديثة املساندة في منظومة العمل التعليمي.

برنامج التحول الوطني 2020أرضية لرؤية اململكة :2030
انطلق برنامج التحول الوطني 2020بداية العام 1437هـ بمشاركة وزارة التعليم ضمن قطاعات الدولة ،وتم رصد التحديات التي تواجه التعليم،
وبناء األهداف العامة للتعليم ،ومؤشرات قياس األداء ،وكذلك بناء املبادرة التعليمية والتربوية املحققة لبرنامج التحول الوطني على النحو التالي:
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إن الهدف املراد تحقيقه لنظام التعليم [انتتاج جيل من الطلبة معزز بالقيمّ ،
ومعد باملهارات ذات التخصص بشكل متميز

تسعى وزارة التعليم باململكة العربية السعودية لتنمية مهارات عامة وأساسية لجميع طالبها ملواجهة متطلبات الحياة الحديثة ،باإلضافة للمهارات
التخصصية لكل مهنة ،والتي تغطي جميع املجاالت املهنية لجيل الشباب.

أهمية قطاع التعليم وعالقته بتنمية االقتصاد الوطني
ً
 .1قطاع التعليم من القطاعات الحيوية املرتبطة ارتباطا وثيقا باملجتمع ،وله صلة وطيدة بدفع عجلة االقتصاد الوطني.
 .2يسهم التعليم في تحويل االقتصاد من االعتماد على مصدر واحد للدخل ،إلى اقتصاد يعتمد على العقول ذات املهارة العالية والطاقات البشرية
املبدعة واملنتجة.
 .3تعزز منظومة التعليم االعتماد على املصادر اآلمنة واملوثوقة ،والبرامج واملشروعات املعززة للفرص االستثمارية واملولدة للفرص الوظيفية.
 .4يسهم التعليم في تطوير رأس املال البشري ،واملساهمة في تحقيق متطلبات وحاجات سوق العمل.
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الجانب التطبيقي (مبادرة األيادي الناعمة الداعمة)
واقع األنشطة وتطبيق تجربة عملية ملبادرة األيادي الناعمة لتقديم مقترح بتحويل النشاط الالصفي الى ساعة وطنية:
ً
الزال واقع األنشطة املدرسية بعيدا عن توجهات رؤية اململكة 2030في تطبيقات األنشطة الالصفية بمدارس املنطقة ،فال زالت الرؤية لدى اإلدارات
املدرسية قيد التطبيق ،مع انه مرت فترة عام دراس ي على انطالقة رؤيةاململكة ،2030ولم ترى الباحثة أية توجهات لتطوير األنشطة املدرسية خاصة
الالصفية لتوائم توجهات الرؤية التي تشير إلى إنتاج جيل قادر على العمل ،يخدم نفسه ومجتمعه ويسهم في الناتج الوطني ،ليبقى اقتصاد اململكة في تنامي
ّ
والحد من البطالة بتوفير املهن الفردية اإلنتاجية ،ومن هنا انطلقت لدي فكرة (مبادرة األيادي الناعمة الداعة) لتكون الفتاة السعودية مساهمة
مستمر،
ّ
في الناتج الوطني ،وكي ال يزيد عدد العاطلين عن العمل ،فتم التخطيط لتطبيق تجربة تطبيقية لنمط مطور من األنشطة الالصفية يكمل النشاطات
الصفية ويدعم الوحدات في مناهج مواد كل من(العلوم ،الحاسوب ،والتربية األسرية) وذلك بعد التشاور مع إدارة املدرسة ومعلمات املواد ،وأخذ رأي
الطالبات.
بدأت مرحلة تطبيق املبادرة خالل الفصل األول من العام الدراس ي 2019في مدرسة املتوسطة ،25وجرت عملية تقييم وتقويم للتجربة ،ومن ثم تم
ً
التواصل مع إدارة األنشطة املدرسية لتعميم التجربة على املدارس ،حيث القت املبادرة تشجيعا من قبل الجميع إدارة ومعلمات وطالبات ،ومن خالل
ً
مخاطبات إدارة النشاطات تم التوجيه لتطبيق املبادرة باملرحلتين املتوسطة والثانوية ،ونظرا للكلفة العالية للمبادرة التي تم اإلنفاق عليها من قبل الباحثة،
ونظرا النتدابها ألكثر من مدرسة ،وما حصل من ظروف الوباء املنتشر بالعالم ،وبعد التشاور مع مشرفة النشاطات؛ فقد اتفق باالكتفاء على تطبيقها على
ً
ً
ً
ّ
التصور مستقبال لتصبح ساعة النشاط(ساعة إنتاج وطني) يقوم خاللها الطلبة
املرحلة املتوسطة حاليا ،وتعميمها مستقبال على املرحلة الثانوية ليكتمل
ً
ً
ً
ذكورا وإناثا باملساهمة في االقتصاد الوطني ،وتكون نتاجات أعمالهم رافدا لالقتصاد الوطني ،حيث إن أعداد الطلبة باململكة يشكل نسبة  %30من مجموع
ّ
بمسمى(ساعة وطنية) يعملون خاللها باإلنتاج لصالح االقتصاد
السكان وهو في تنام مستمر ،فيجب استغالل طاقاتهم في اإلنتاج ضمن خطة إنتاجية
الوطني ،بحيث يمكن إيجاد معامل للتجميع والتركيب للقطع اإللكترونية يتم تدريب الطلبة فيها على اإلنتاج ،وتكون بوقت يالءم ساعات الدوام املدرس ي
وال تؤثر على سير املنهج التعليمي.
برنامج وأهداف مبادرة األيادي الناعمة الداعمة:
ً
الرؤية :طالبة متعلمة مهيأة لخدمة منزلها ببعض أعمال الصيانة لألجهزة املتوفرة في غالبية املنازل ،توافقا مع رؤية اململكة .2030
الرسالة :العمل املنتج واجب وطني ّ
مقدس على الجميع السعي لتحقيقه.
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الطريقة واإلجراءات:
ّ
ُ
ُ .1مجتمع وعينة الدراسة :يمثل مجتمع الدراسة جميع طالبات الصف الثالث املتوسط بمدارس إدارة تعليم شرق جدة ،والتي تشير إحصائيات
عام2019م الصادرة عن إدارة تعليم شرق جدة أنها بلغت ( )42مدرسة متوسطة لإلناث ،بلغ إجمالي عدد الطالبات فيها ( )16740طالبة من كافة صنوف
ّ
مسحية تشمل كافة الطالبات حيث يحتاج ذلك لعدد كبير من املدربات في التخصصات املهنية املستهدفة
التعليم ،نهارية وليلية ،ولصعوبة إجراء دراسة
لصيانة الحاسوب أو الهاتف أو ألعمال الصيانة للشبكة الكهربائية املنزلية ،أو ألعمال السباكة املنزلية البسيطة؛ وكلفة التدريب الباهظة ،ولحصر العدد
بمجموعة يتم التطبيق عليها في مدرسة واحدة حيث أنها مبادرة لم تعمم على املدارس ،ولذلك فقد تم تحديد عينة قصدية مكونة من كافة طالبات الصف
الثالث املتوسط بمدرسة (املتوسطة )25والبالغ عددهن اإلجمالي( )96طالبة يتوزعن على أربع فصول مدرسية من بين( )322طالبة موزعة على ()14فصل
من مختلف صفوف املتوسطة.
ً
شارك منهن بالتجربة اختياريا ( )93طالبة واعتذرت منهن  3طالبات لظروف خاصة بهن .وقد وزعت ( )93استبانة على كافة الطالبات املشاركات بعد
التدريب ،وتم استردادها بنسبة ،%100وبعد الفرز والتدقيق تم تحييد ( )3استبانات لعدم صالحيتها للتحليل ،وتم اعتماد ( )90استبانة صالحة للتحليل.
جدول ( :)1توزيع الطالبات للمرحلة املتوسطة على مدارس تعليم شرق جدة للعام الدراس ي2020/2019

 .2أداة الدراسة :وهي عبارة عن استبانة مكونة من ( )50فقرةّ ،
وجهت لطالبات الصف الثالث املتوسط بمدرسة(املتوسطة )25بإدارة جدة التعليمية،
ّ
وتكونت االستبانة من مقياس خماس ي (موافق بشدة ،موافقُ ،محايد ،غير موافق ،وغير موافق بشدة) ملعرفة واقع األنشطة الصفية املصاحبة للمنهاج،
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واألنشطة الالصفية ،ومدى موائمة املختبرات واملستلزمات للتعليم وتطبيق األنشطة العلمية ،ومعرفة وجهة نظر الطالبات بدور القيادة املدرسية
املتضمنة بمبادرة األيادي الناعمة الداعمة ،،وذلك من وجهة نظر الطالبات ّ
ّ
عينة الدراسة ،وقد اتبعت
واملعلمات املشرفات واملدربات ،في تطبيق األنشطة
الباحثة الخطوات البحثية في بناء األداة بصورتها األولية في ضوء خبرتها ،وبمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة،
ً
بحيث ّ
تضمنت عددا من الفقرات التي تشير لدور األنشطة املدرسية بما يواءم خطة اململكة 2030ودور القيادة املدرسية واملعلمات في األنشطة املدرسية
الصفية ،والالصفية لخدمة العملية التعليمية ملناهج الصف الثالث املتوسط.
 .3صدق األداة الظاهري :للتأكد من صدق األداة الظاهري للدراسة تم عرضها على مجموعه من املحكمين التربويين من ذوي الخبرة؛ وكان الغرض من
التحكيم تحديد رأيهم باألداة من حيث مدى مناسبة الفقرات لدور النشاط الالصفي في عملية التعليم لطالبات الصف [الثالث املتوسط] بمدرسة
املتوسطة 25بإدارة جدة التعليمية .وكذلك صحتها من الناحية اللغوية ،ووضوحها ،وشمولها ملوضوع الدراسة ،وفي ضوء ما ورد من ملحوظات وأفكار
ّ
املحكمين ،تم اختيار ما نسبته ( )%90مما أجمع عليه املحكمون من تعديالت للفقرات التي كانت بحاجة للتعديل أو الحذف ،وبناء عليه تم حذف ()5
فقرات ،كما تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات ،وبذلك تكونت األداة بصورتها النهائية من ( )50فقرة منها ( )5فقرات أسئلة مفتوحة ،ومن ثم تم
إجراء اختبار إلمكانية تطبيق األداة بسحب عينة استطالعية مكونة من ( )20طالبة ،من مجتمع الدراسة طبقت على تجربتين متباعدتين بينهما فترة
أسبوعين.
 .4صدق بناء أداة الدراسة :يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها ،ويبين مدى
ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة ،للتأكد من صدق بناء أداة الدراسة ،تم حساب معامالت االرتباط بين فقرات
ً
كل مجال ،وكل من املجال الكلي واملقياس الكلي ،والجداول أرقام ( )4-2أدناه تبين أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيا
عند مستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه ملا وضع لقياسه.
جدول ( :)2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال األول والدرجة الكلية للمجال واملقياس ملجال النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة
(حاسوب/علوم/تربية أسرية)
رقم الفقرة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

معامل االرتباط
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
بيرسون
لالرتباط
معامل
القيمة االحتمالية
العدد
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ارتباط الفقرة باملجال
**0.925
0.000
20.000
**0.779
0.000
20.000
**0.612
0.004
20.000
0.193
0.415
20.000
**0.828
0.000
20.000
**0.766
0.000
20.000
*0.475
0.034
20.000
**0.756
0.000
20.000
**0.553
0.011
20.000

ارتباط الفقرة باملقياس ككل
**0.637
0.003
20.000
**0.470
0.037
20.000
0.374
0.104
20.000
0.436
0.055
20.000
*0.458
0.042
20.000
**0.665
0.001
20.000
*0.533
0.016
20.000
**0.651
0.002
20.000
0.420
0.065
20.000
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11

12

13

14

15

املجال :تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج
ملواد (الحاسوب ،العلوم ،التربية األسرية) ككل

معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
بيرسون
لالرتباط
معامل
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد

غادة العمري
**0.794
0.000
20.000
**0.832
0.000
20.000
0.221
0.350
20.000
**0.787
0.000
20.000
*0.449
0.047
20.000
**0.603
0.005
20.000
1.000
20.000

*0.461
0.041
20.000
*0.503
0.024
20.000
0,413
0.070
20.000
0.439
0.053
20.000
*0.454
0.044
20.000
0.260
0.268
20.000
**0.743
0.000
20.000

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.01

يظهر من الجدول ( )2أعاله أن معامالت االرتباط املبينة ،دالة عند مستوى معنوية , α= 0.05وبذلك يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه.
جدول( :)3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثاني والدرجة الكلية للمجال واملقياس ملجال (تقييم املختبرات واملستلزمات التي تم التدريب عليها)
ككل
رقم الفقرة
1

2

3

4

5

6

7

8

معامل االرتباط
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
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ارتباط الفقرة باملجال
0.434
0.056
20.000
0.082
0.732
20.000
**0.728
0.000
20.000
**0.699
0.001
20.000
**0.633
0.003
20.000
**0.655
0.002
20.000
*0.471
0.036
20.000
*0.476

ارتباط الفقرة باملقياس ككل
0.418
0.066
20.000
0.389
0.090
20.000
**0.651
0.002
20.000
**0.606
0.005
20.000
0.419
0.066
20.000
**0.564
0.010
20.000
0.376
0.102
20.000
*0.497
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9

10

11

12

13

14

15

املجال :تقييم املختبرات واملستلزمات
التي تم التدريب عليها

غادة العمري
0.034
20.000
**0.873
0.000
20.000
**0.662
0.001
20.000
**0.750
0.000
20.000
**0.687
0.001
20.000
**0.791
0.000
20.000
**0.699
0.001
20.000
0.405
0.076
20.000
1.000

القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
بيرسون
لالرتباط
معامل
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد

20.000

0.026
20.000
**0.772
0.000
20.000
**0.563
0.010
20.000
**0.770
0.000
20.000
**0.776
0.000
20.000
**0.720
0.000
20.000
*0.509
0.022
20.000
0.229
0.332
20.000
**0.909
0.000
20.000

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.01

يظهر من الجدول ( )3أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية , α= 0.05وبذلك يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه.
جدول ( :)4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية للمجال واملقياس ملجال(الهيئة التعليمية واإلدارية املشرفة واملدربات
لدورات النشاط الالصفي ككل)
رقم الفقرة
1

2

3

4

5

6

معامل االرتباط
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية

ارتباط الفقرة باملجال
**0.686
0.001
20.000
**0.861
0.000
20.000
*0.490
0.028
20.000
**0.733
0.000
20.000
*0.746
0.034
20.000
*0.514
0.020
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ارتباط الفقرة باملقياس ككل
**0.581
0.007
20.000
**0.792
0.000
20.000
0.374
0.104
20.000
**0.611
0.004
20.000
0.441
0.051
20.000
*0.468
0.038
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

املجال :الهيئة التعليمية واإلدارية
املشرفة واملدربات لدورات النشاط
الالصفي ككل

العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
العدد

غادة العمري
20.000
**0.660
0.002
20.000
**0.848
0.000
20.000
0.357
0.123
20.000
**0.802
0.000
20.000
**0.795
0.000
20.000
0.414
0.070
20.000
**0.752
0.000
20.000
**0.752
0.000
20.000
**0.690
0.001
20.000
**0.917
0.000
20.000

20.000
**0.611
0.004
20.000
**0.748
0.000
20.000
*0.530
0.016
20.000
**0.880
0.000
20.000
**0.872
0.000
20.000
*0.536
0.015
20.000
**0.831
0.000
20.000
**0.689
0.001
20.000
**0.765
0.000
20.000
1.000
20.000

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.01

يظهر من الجدول ( )4أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية , α= 0.05وبذلك يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه.
 .5ثبات األداة :بغرض التأكد من ثبات أداة الدراسة ،تم تجريب تطبيقها مرتين ،وبفارق زمني أسبوعين على عينة استطالعية مكونة من ( )20طالبة
ً
متدربة تم اختيارهن عشوائيا ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج ثبات اإلعادة ،كما تم تطبيق معادلة ثبات األداة (كرونباخ
ألفا) على جميع مجاالت الدراسة و(دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات للصف
الثالث املتوسط) أي الفقرات ككل ،والجدول ( )5التالي يوضح ذلك.
ّ
(تصور ُمقترح لتطوير األنشطة الالصفية في ضوء رؤية اململكة 2030م) ككل
جدول ( :)5معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة
الرقم

املجال

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

معامل ثبات اإلعادة

1
2

النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة (حاسوب/علوم/تربية أسرية)
الهيئة التعليمية واإلدارية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي

15
15

0.748
0.877

0.834
0.903

3

املختبرات التي يتم فيها التدريب وتوفر مواد التطبيقات لألنشطة الطالبية

15

0.875

0.888

يتبين لنا من الجدول ( )5أن معامالت كرونباخ ألفا ملجاالت الدراسة تراوحت بين ( )0.877-0.748كان أعالها ملجال (الهيئة التعليمية املشرفة
واملدربات لدورات النشاط الالصفي) ،وأدناها ملجال (تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة :حاسوب ،علوم ،تربية أسرية) ،وبلغ معامل
ُ
ً
كرونباخ ألفا لألداة ككل ( ،)0.931وجميع معامالت الثبات ُمرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة ،حيث ُيعتبر ُمعامل الثبات (كرونباخ ألفا) مقبوال إذا زاد
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -2ص385 -356 :
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غادة العمري

عن ( .)0.70كما تراوحت ُمعامالت ثبات اإلعادة ملجاالت الدراسة بين ( )0.903-0.834كان أعالها ملجال (الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات
النشاط الالصفي) ،وأدناها ملجال (تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة :حاسوب ،علوم ،تربية أسرية.
وبلغ ُمعامل ثبات اإلعادة لألداة ككل ( ،)0.942ويتبين لنا من نتائج الجدول رقم ( )2أن جميع ُمعامالت ثبات اإلعادة ُمرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة؛
ً
حيث يعتبر معامل ثبات اإلعادة مقبوال إذا زاد عن (.)0.70
 .6تصحيح املقياس)Algahtany. S. Almethheb. A. & Alomar. B. 2011( :
تكونت االستبانة بصورتها النهائية من ( )50فقرة ،منها ( )5أسئلة مفتوحة ،حيث استخدمت الباحثة (مقياس ليكرت) للتدرج الخماس ي بهدف قياس آراء
أفراد عينة الدراسة ،وتم إعطاء موافق بشدة قيمة خمس درجات ( ،)5وموافق قيمة أربع درجات ( ،)4ومحايد قيمة ثالث درجات ( ،)3وغير موافق قيمة
درجتين ( ،)2وغير موافق بشدة قيمة درجة واحدة ()1؛ وطلب من أفراد عينة الدراسة وضع إشارة (×) أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهن ،كما تم
االعتماد على التصنيف التالي ُ
للحكم على املُتوسطات الحسابية وكما يلي :من ]  2.33 -1.00منخفضة  ،من ّ 3.67 -2.34
متوسطة ،من 5.00 -3.68
ُمرتفعة ] ،وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية:
عدد املستويات املطلوبة ()3
5-1 =1.33
3

ومن ثم إضافة الجواب ( )1.33لنهاية كل فئة.
 .7املعالجة اإلحصائية :لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية ( )SPSSوتم استخراج القيم من خالل املعالجات اإلحصائية
التالية:
• معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لجميع مجاالت الدراسة ومعامل ارتباط بيرسون الستخراج ثبات اإلعادة.
• املتوسطات الحسابية ،إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة.
• االنحرافات املعيارية ،إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة.
توزيع الدورات

جدول ( :)6توزيع أفراد العينة بحسب نوع النشاط الالصفي
النشاط
الالصفي
النسبة%

صيانة حاسوب

صيانة هاتف

كهرباء

سباكة

29
32.2

24
26.6

23
25.5

48
53.3

يتبين لنا من الجدول ( )6أن عدد الطالبات املشاركات بنشاط السباكة هو األعلى بنسبة %53.5ويليها نشاط الحاسوب بنسبة ،%32.2واقل املشاركات
بنشاط صيانة الكهرباء بنسبة ، %25.5وهو مؤشر لرغبة الطالبات بتعلم نشاط السباكة املنزلية البسيطة ،مع العلم أن نسبة %52من الطالبات شاركن
بأكثر من نشاط.

عرض النتائج:
القسم األول من األداة :هدف القسم األول من الدراسة لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة (حاسوب/علوم/تربية أسرية) من
وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة.
اإلحصاء الوصفي:
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية ملجاالت الدراسة ّ
تصور ُمقترح لتطوير األنشطة في ضوء رؤية اململكة 2030م ككل (ن=)90
املجال
الرقم
تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد (حاسوب/علوم/تربية أسرية)
1
الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي
2
املختبرات التي تم التدريب فيها وتوفر املواد الالزمة لتطبيق األنشطة
3
تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد (الحاسوب/العلوم/التربية األسرية)
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املتوسط الحسابي
4.44
4.31
4.10
4.28

االنحراف املعياري
0.38
0.51
0.61
0.44

الرتبة
1
2
3
-

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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غادة العمري

5
االنحراف المعياري

0
تقييم النشاطات
المصاحبة لمحتوى الهيئة التعليمية
المنهاج للمواد المشرفة والمدربات
لدورات النشاط
الثالثة (حاسوب،
الالصفي
علوم ،تربية اسرية)

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المؤسسات
المجتمعية الداعمة
والمختبرات التي تم
التدريب فيها

شكل ( :)1املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية ملجاالت الدراسة ككل (ن=)90

يتبين لنا من الجدول ( )7والشكل رقم( )1أن املتوسطات الحسابية ملجاالت الدراسة تراوحت ما بين ( ،)4.44 - 4.10كان أعالها للمجال األول (تقييم
النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة :حاسوب ،علوم ،تربية أسرية) بمتوسط حسابي بلغ ( )4.44وبدرجة مرتفعة ،يليه املجال الثاني (الهيئة
التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي) بمتوسط حسابي بلغ ( )4.31وبدرجة مرتفعة ،ومن ثم املجال الثالث(املختبرات التي يتم فيها
التدريب) بمتوسط حسابي بلغ( )3.80وبدرجة مرتفعة ،وجاء باملرتبة األخيرة املجال الثالث(املختبرات التي يتم فيها التدريب) بمتوسط حسابي بلغ ()4.10
وبدرجة مرتفعة .وبلغ املتوسط الحسابي للفقرات ككل (لدور القيادات املدرسية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط) أي
الفقرات ككل ( )4.28وبدرجة مرتفعة.
وفيما يلي عرض املتوسطات واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت ككل.
 .1املجال األول :تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة (حاسوب ،علوم ،تربية أسرية)
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات املجال (تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد (حاسوب/علوم/تربية أسرية)
واملجال للفقرات ككل (ن=)90
الرقم

الفقرة

النشاطات املستهدفة من تدريس املواد املقررة واضحة للجميع
.1
وقت النشاط الصفي للمواد املقررة كاف بحيث يمكننا تطبيقها
.2
املواد املطلوبة لتطبيق النشاطات متوفرة في املعمل/املختبر
.3
هنالك ارتباط بين الجزء العملي /التطبيقي والجزء النظري للمقرر
.4
النشاط العملي/التطبيقي للمادة املقررة يحقق الفائدة
.5
تتوفر مصادر حديثة للمواد املقررة (مراجع علمية/وسائل إلكترونية)
.6
تتطابق (االتجاهات واملعارف واملهارات املستهدفة) من النشاط مع ميولي
.7
يرتبط املقرر الدراس ي بمتطلبات سوق العمل للفتاه السعودية
.8
يحقق لي التدرب على النشاطات حصولي على معارف تؤهلني لسوق العمل مستقبال
.9
تتكامل النشاطات املقررة للمنهاج مع ضرورات التربية األسرية للمرأة
.10
تعتبر تطبيقات التدرب على أعمال السباكة مفيدة لي حاضرا ومستقبال
.11
تعتبر تدريبات صيانة الحاسوب مهمة لي في حياتي التعليمية ألهميته في التعلم
.12
تعتبر تدريبات صيانة الهاتف وتطبيقاته مهمة لحياتي الدراسية واالجتماعية
.13
تعتبر تدريبات صيانة الكهرباء البسيطة املنزلية مهمة لحياتي العامة
.14
تؤهلني التدريبات التي تلقيتها لحياتي املهنية مستقبال
.15
ملحتوى
املنهاج للمواد الثالثة :حاسوب ،علوم ،تربية أسرية) ككل
تقييم النشاطات املصاحبة

املتوسط
الحسابي
4.42
3.46
4.53
4.43
4.46
4.52
4.29
4.56
4.71
4.29
4.57
4.62
4.63
4.62
4.50
4.444

االنحراف
املعياري
0.64
1.19
0.77
0.77
0.78
0.72
1.01
0.77
0.60
0.90
0.69
0.65
0.80
0.61
0.88
0.38

الرتبة

الدرجة

12
15
7
11
10
8
13
6
1
13
55
3
2
4
9
-

مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبين لنا من الجدول ( )8أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال األول(تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة :حاسوب ،علوم،
تربية أسرية) تراوحت ما بين( ،)4.71-3.46كان أعالها الفقرة رقم ( )9والتي نصت على(:يحقق لي التدريب على النشاطات حصولي على معارف تؤهلني
لسوق العمل مستقبال )باملرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي ( )4.71وبدرجة مرتفعة ،وهو مؤشر إيجابي لصالح الدراسة يبين مدى رغبة وتفهم الطالبات
املتدربات ملا يحققه لهن التدريب في النشاط الالصفي من مهارات تفيدهن في مستقبل حياتهن العامة؛ تليها الفقرة رقم ( )13والتي نصت على( :تعتبر
تدريبات صيانة الهاتف وتطبيقاته مهمة لحياتي الدراسية واالجتماعية) بمتوسط حسابي ( )4.63وبدرجة مرتفعة ،وهو مؤشر إيجابي لصالح التدريب
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غادة العمري

ً
ً
ويؤكد رغبة الطالبات املتدربات في تعلم مهارات صيانة الهاتف الخلوي الذي أصبح جزءا أساسيا من حياة األنسان العامة ،ولكونه يناسب أن يكون مهنة
لإلناث حيث ال يحتاج لطاقة بدنية عالية بقدر ما يحتاج الستخدام الفكر.
وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )2والتي نصت على( :وقت النشاط الصفي للمواد املقررة كافي بحيث يمكننا تطبيقها) بمتوسط حسابي ()3.46
وبدرجة متوسطة ،وهو مؤشر إيجابي أيضا بحيث يبين حاجة الطالبات املتدربات ملزيد من وقت التدريب  ،حيث إن ساعة النشاط غير كافية فعليا السيما
أن الطالبات يحتجن إلى وقت للتجمع بمختبر التدريب  ،اذا ما أخذنا بالحسبان تفاوت املعلمات في وقت إنهاء الحصة السابقة لساعة النشاط إذ اعتدن
على األخذ من وقتها لصالح شرح مادة أو تفصيالت إلجابات أسئلة الطالبات لتلك املادة التي تسبق حصتها ساعة النشاط.
وبلغ املتوسط الحسابي للمجال (تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة :حاسوب ،علوم ،تربية أسرية) ككل ( )4.44وبدرجة مرتفعة.
وهي مؤشرات واقعية تشير لرغبة الطالبات عينة الدراسة بتدريبات أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب ألنها اقرب لقدراتهن الجسدية ،وان تمهين هذه
التخصصات للفتيات مستقبال ممكن ،كما تشير النتائج إلى أن املختبرات واألدوات املستخدمة في التدريب غير كافية ،وانها الزالت بحاجة لتوفير مواد
ضرورية للتدريب ،مما يستدعي تدخل إدارة النشاط بإدارة التعليم لتوفير مواد التدريب الالزمة ،وكذلك فإن وقت النشاط غير كاف لتطبيق املتدربات
ً
عمليا على ما يتم شرحه لهن من قبل املدربات ،السيما أن العدد للطابات املتدربات يفوق عدد طالبات فصل دراس ي ،فأقل مجموعة من مجموعات
التدريب وصلت إلى( )23طالبة بنشاط تدريب أعمال الصيانة البسيطة للكهرباء املنزلية ،وأعلى مجموعة بلغت( )48طالبة بنشاط تدريب أعمال الصيانة
البسيطة ألدوات السباكة املنزلية ،مع مشاركة طالبات بأكثر من نشاط حيث شاركت ( )21طالبة بأكثر من نشاطين طيلة مرحلة الفصل الدراس ي األول،
وهو ما يستدعي زيادة وقت ساعة النشاط أن امكن أو أن تعطى فترة ساعة النشاط كاملة للتدريبات بالنشاطات الالصفية دون هدر أي جزء منها وذلك
بالتعميم على أعضاء هيئة التدريس أن يلتزمن بوقت الحصة السابقة لساعة األنشطة الطالبية ،وان يتم توفير اكبر قاعة ممكنة تتسع لعدد الطلبات
املتدربات وتكون مهيأة بالوسائل اإليضاحية واألجهزة واألدوات الضرورية للتدريب.
 .2املجال الثاني :الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات املجال (الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات للنشاط) واملجال للفقرات ككل (ن=)90
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

الفقرة
ّ
تلتزم اللجنة املشكلة لإلشراف على النشاط باملواعيد املحددة
تلتزم املدربة بالجدول الزمني لبرنامج الدورة (بداية ونهاية)
تتوفر التجهيزات واملتطلبات الالزمة للدورة في مختبر/معمل املدرسة
املدربة متمكنة من املادة العلمية املبني عليها النشاط الالصفي
تستخدم املدربة وسائل اإليضاح (داتا شو /بروجكتور/نماذج /أفالم...الخ)
توازن املدربة بين مهارات العرض ومهارات النقاش لتوضيح الفكرة
تتميز املدربة بطالقة الحديث ووضوح الصوت
لدى املدربة القدرة على بث روح املشاركة والتفاعل بين املشاركات
وضوح أسلوب عرض املدربة للنشاط املوافق للمادة العلمية للمقرر
ّ
تحفز املدربة الطالبات على التعلم الذاتي إلعادة التطبيق بساعة النشاط
تشجع املدربة الطالبات على املشاركة والتفاعل أثناء التدريب
تشتمل الدورة على معلومات حديثة وقيمة تفيدني في حياتي العامة
تتمكن كافة املتدربات من التطبيق العملي ألنشطة الدورة املختلفة
يتم مناقشة النشاطات الالصفية في النشاطات الصفية للمواد املقررة
يتم تقديم حوافز تشجيعية للطالبات املتميزات باألنشطة الالصفية
الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي ككل

املتوسط الحسابي
4.17
4.50
4.26
4.37
4.57
4.16
4.40
4.13
4.20
4.23
4.30
4.52
4.21
4.14
4.22
4.31

االنحراف املعياري
1.15
0.82
0.86
0.97
0.69
1.07
0.92
1.09
1.02
0.99
0.99
0.84
0.89
1.11
0.87
0.51

الرتبة
12
3
7
5
1
13
4
15
11
8
6
2
10
14
9
-

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبين لنا من الجدول ( )9أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثاني(الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي) تراوحت ما
بين( ،)4.570-4.022كان أعالها الفقرة رقم( )5التي نصت على (:تستخدم املدربة وسائل اإليضاح (داتا شو /بروجكتور/نماذج /أفالم...الخ) )باملرتبة
األولى ،وبمتوسط حسابي ( )4.57وبدرجة مرتفعة ،وهو مؤشر على اهتمام املدربات بتجهيز الوسائل التعليمية اإليضاحية املختلفة ،ومتابعة الهيئة
التعليمية املشرفة على النشاطات التدريبية وهو دليل على ُحسن إدارة النشاطات من قبل الباحثة صاحبة فكرة املبادرة(األيادي الناعمة في الصناعة)،
ورغبة معلمات مواد العلوم ،والحاسوب ،واألسرية باستكمال النشاطات الصفية بنشاطات الصفية لترسيخ مفهوم املادة التعليمية بأذهان الطالبات؛
وجاءت باملرتبة الثانية الفقرة رقم( )12التي نصت على(:تشتمل الدورة على معلومات حديثة وقيمة تفيدني في حياتي العامة) بمتوسط حسابي ()4.52
وبدرجة مرتفعة ،وهو مؤشر على قناعة املتدربات أفراد عينة الدراسة بالنشاطات التدريبية ،ويؤكد لنتائج الفقرة رقم( )9في املجال األول(يحقق التدريب
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ً
على النشاطات حصولي على معارف تؤهلني لسوق العمل مستقبال )التي جاءت باملرتبة األولى وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم( )8التي نصت على (لدى
املدربة القدرة على بث روح املشاركة والتفاعل بين املشاركات) بمتوسط حسابي( )4.013وبدرجة مرتفعة ،وبلغ املتوسط الحسابي للمجال( الهيئة
التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي )ككل ( )4.31وبدرجة مرتفعة.
 .3املجال الثالث :املختبرات التي يتم فيها التدريب
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات املجال (حال املختبرات والسالمة العامة ومتابعة اإلدارة املدرسية) واملجال ككل (ن=)90
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

الفقرة
ً ً
تعطي اإلدارة املدرسية اهتماما بالغا للنشاطات التدريبية
تقدم اإلدارة املدرسية كل ما لديها من مواد تدريبية للنشاط
تتابع معلمة املادة توفر مواد تطبيق النشاطات الصفية والالصفية
تحتوي املختبرات على املادة التدريبية ألنشطة وتدريبات يتطلبها املنهج
ّ
تكمل التجارب املخبرية كمادة تدريبية توضح محتوى املنهج
أسهم توفر مواد تطبيقات النشاط بإثراء مهاراتي العلمية والعملية
ّ
للتوسع بمادة املقرر وسهولة استعارتها
كفاية مراجع املكتبة
مالئمة املكان املخصص للتدريب ،مع متطلبات التدريب وأدواته
توفر اإلنترنت البرامج والتوضيحات لتطبيقات نشاطات الحاسوب
توفر اإلنترنت البرامج الداعمة لتطبيقات برامج الهاتف الخلوي
تتوفر املواد األساسية والنماذج لتطبيقات أنشطة الكهرباء باملعمل
توفر مسؤولة السالمة العامة كافة احتياجات السالمة العامة
توفر مسؤولة الصحة كافة احتياجات الطبابة واإلسعافات األولية
يوفر مستودع املدرسة أماكن مخصصة لحفظ الناتج الطالبي لألنشطة
تحتفظ اإلدارة املدرسية بالناتج الطالبي لألنشطة ويتم عرضها بمعرض
حال املختبرات التي يتم فيها التدريب توفر املواد الالزمة لألنشطة ككل

املتوسط الحسابي
3.43
3.59
4.26
4.29
4.11
4.36
3.99
4.06
4.40
4.32
4.49
4.07
3.89
3.11
3.10
3.38

االنحراف املعياري
1.48
1.35
0.83
0.96
0.97
0.87
0.84
1.10
0.78
0.79
0.72
1.15
1.16
1.51
1.52
0.89

الرتبة
13
12
6
5
7
3
10
9
2
4
1
8
11
14
15
-

الدرجة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتبين لنا من الجدول ( )10أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثالث(حال املختبرات التي يتم فيها التدريب توفر املواد الالزمة لألنشطة)
تراوحت ما بين ( ،)4.49-3.10كان أعالها الفقرة رقم ( )11والتي نصت على( تتوفر املواد األساسية والنماذج لتطبيقات أنشطة الكهرباء باملعمل )باملرتبة
األولى وبمتوسط حسابي ( )4.49وبدرجة مرتفعة ،تلتها باملرتبة الثانية الفقرة رقم( )11التي نصت على (توفر اإلنترنت والبرامج والتوضيحات لتطبيقات
نشاطات الحاسوب) بمتوسط حسابي ( )4.40وبدرجة مرتفعة؛ وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )15التي نصت على (تحتفظ اإلدارة املدرسية بالناتج
الطالبي لألنشطة ويتم عرضها بمعرض) وبمتوسط حسابي ( )3.10وبدرجة متوسطة.
وبلغ املتوسط الحسابي للمجال الثالث (املختبرات التي يتم فيها التدريب وتوفر املواد الالزمة لألنشطة) ككل ( )3.38وبدرجة متوسطة.
وهو مؤشر على عدم جاهزية املختبرات باملواد الالزمة بشكل وافي لتطبيق األنشطة الطالبية ،وكذلك على توفر مواد التدريب الالزمة ألنشطة مبادرة
األيادي الناعمة الداعمة ،أساسيات الكهرباء ،وبرامج ومستلزمات أنشطة تدريبات صيانة الحاسوب ،كونها وفرت على نفقة الباحثة ،حيث طالبت
اإلدارات لتوفير املستلزمات لتطبيق املبادرة إال أنها لم تجد الدعم ،وبالتالي قامت بتوفيرها على نفقتها ،وهو كذلك دليل على اهتمام الباحثة واملدربات
ً
ً
املعنيات بتوفير مواد تدريب كافية ووسائل لإليضاح للطالبات عما يتعلمنه نظريا لتطبيقه عمليا ،ألنشطة الحاسوب والكهرباء ،ويبين مدى اهتمام
معلمات املواد املستهدفة ،وتبين النتائج ضعف اهتمام اإلدارة املدرسية بالنشاطات الالصفية ،وربما يعزى ألنها تجربة جديدة وليست من ضمن خطة
القيادة املدرسية.
 .4القسم الثاني من األداة :األسئلة املفتوحة( :اإلجابات بما ال يقل عن سطر):
 .1ما انطباعك كمتدربة بعد انتهاء مرحلة التدريب؟
 .2ما مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟
 .3هل ترغبين بالتعليم املنهي؟ ما هي توجهاتك نحو التعليم املنهي عند مرحلة التفريع؟
 .4هل سمعت عن منصات اإلبداع واالبتكار؟ هل يحتاج النشاط الالصفي ملنصات إبداعية ملؤسسات مهنية متخصصة؟
 .5ما مقترحاتك لتحسين األنشطة املدرسية لتحقق فائدة أكبر:
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جدول ( :)11عدد التكرارات إلجابات األسئلة املفتوحة موزعة على األسئلة
السؤال
ما انطباعك كمتدربة
بعد انتهاء مرحلة
؟التدريب
ما مدى استفادتك
من الدورات
؟التدريبية
هل يحتاج النشاط
الالصفي ملنصات
؟إبداعية

مقترحاتك لتحسين
النشاطات التدريبية
؟لتحقق فائدة أكبر

اإلجابات املكررة
التدريب حقق معرفة متصلة بمواضيع املنهج
اكتساب معلومات جديدة
تحقيق الثقة بالنفس
االفتخار بمدرستي ومعلمتي
التعرف على أساسيات الكهرباء ،وطرق صيانة الحاسوب ،والهاتف الخلوي ،وأعمال السباكة البسيطة
أصبح لدي تفكير يؤهلني لخوض تجربة العمل املنهي
يمكن أن يؤهلني لعمل خاص مستقبال يدر دخال
معرفة آثار االستخدام السلبي ملواد الكهرباء ومشتقات الغراء ألعمال السباكة
لم اسمع عن االبتكار أو منصات اإلبداع
سمعت عن املوضوع ولكنه غير واضح لدي
ارغب أن أكون امرأة ناجحة مستقبال اعتمد على الذات
نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات وزيادة الوقت املخصص
املهارات املستهدفة تحتاج لعدد اقل في مجموعة التدريب إلتاحة الفرصة للتطبيق للجميع
توسعة مكان التدريب وتأهيله أفضل
تحسين اإلضاءة في املختبر
توفير طاوالت أكبر مساحة لتحسين التدريب
توفير نماذج للتطبيق العملي للحاسوب والهواتف ،والكهرباء وأعمال السباكة
زيادة وقت ساعة النشاط لساعة ونصف
تكريم املعلمات واملدربات والطالبات املتميزات
توفير مدربات مختصات من وزارة التعليم
تهيئة أماكن تدريب تمتاز بالهدوء
إعطاء حوافز للطالبات املتدربات لتشجيع البقية على االنضمام

التكرارات
35
47
37
29
63
21
9
14
51
27
53
57
23
36
11
13
23
47
16
17
7
3

%النسبة
38.8
52.2
41.1
32.2
67.7
23.3
10
15.5
56.6
30
58.8
63.3
25.5
40
12.2
14.4
25.5
52.2
17.7
18.8
7.7
3.3

يتبين لنا من الجدول ( )11أن اعلى اإلجابات املتكررة وردت للسؤال [ما مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟] حيث تكررت اإلجابة (التعرف على
أساسيات الكهرباء ،وطرق صيانة الحاسوب ،والهاتف الخلوي ،وأعمال السباكة البسيطة) ( )63مرة وبنسبة %67.7من إجمالي التكرارات ،تبعه السؤال
[هل يحتاج النشاط الالصفي ملنصات إبداعية؟] حيث تكررت اإلجابة (نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات وزيادة الوقت) ( )57مرة
ً
بنسبة %63.3وأقل األسئلة تكرارا لإلجابات جاء لسؤال املقترحات ،حيث تكرر طلب الحوافز للمتدربات ثالث مرات بنسبة%3.3
ً
ثالثا :االستنتاجات العامة :من مطالعة نتائج التحليل نستنتج ما يلي:
ً
 .1أن أكثر مجاالت الدراسة أهمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة ،هو املجال األول (تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة:
حاسوب ،علوم ،تربية أسرية) وأقلها أهمية املجال الثالث (املختبرات التي يتم التدريب فيها التدريب وتوفر املواد الالزمة لتطبيقات األنشطة) وجميعها
جاءت بدرجة مرتفعة ،وهو مؤشر على اهتمام املتدربات باألنشطة ،ودليل رغبتهن باألنشطة الالصفية املصاحبة ملبادرة األيادي الناعمة الداعمة،
وتحسين وضع التدريب لألنشطة الواردة بمبادرة األيادي الناعمة الداعمة.
 .2تبين نتائج الدراسة رغبة وتفهم الطالبات املتدربات ملا حقق لهن التدريب باألنشطة الالصفية من مهارات تفيدهن في مستقبل حياتهن العامة؛ ورغبتهن
بتعلم مهارات صيانة الهاتف الخلوي والحاسوب الذي أصبح جزء أساس ي في حياة األنسان العامة ،كونه يناسب أن يكون مهنة لإلناث حيث ال يحتاج
ً
لطاقة بدنية عالية بقدر ما يحتاج الستخدام الفكر ،وان تمهين هذه التخصصات للفتيات ممكن مستقبال.
ً
 .3تبين نتائج الدراسة حاجة الطالبات املتدربات ملزيد من وقت التدريب ،حيث أن ساعة النشاط غير كافية فعليا ،السيما أن الطالبات يحتجن لوقت
للتجمع بمختبر التدريب ،إذا ما أخذنا بالحسبان تفاوت املعلمات في وقت إنهاء الحصة السابقة لساعة النشاط إذ اعتدن على األخذ من وقتها لصالح
شرح مادة أو تفصيالت إلجابات أسئلة الطالبات لتلك املادة التي تسبق حصتها ساعة النشاط.
 .4تشير النتائج إلى أن املختبرات واألدوات املستخدمة في التدريب غير كافية ،وأنها الزالت بحاجة لتوفير مواد ضرورية للتدريب ،مما يستدعي تدخل إدارة
النشاط بإدارة التعليم لتوفير مواد التدريب الالزمة.
ً
 .5تشير نتائج الدراسة إلى عدم كفاية الوقت لتطبيق املتدربات عمليا على ما يتم شرحه لهن من قبل املدربات ،السيما أن عدد الطالبات املتدربات يفوق
عدد طالبات فصل دراس ي ،فأقل مجموعة من مجموعات التدريب وصلت إلى ( )23طالبة بنشاط تدريب أعمال الصيانة البسيطة للكهرباء املنزلية،
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واعلى مجموعة بلغت ( ) 48طالبة بنشاط تريب أعمال الصيانة البسيطة ألدوات السباكة املنزلية ،مع مشاركة طالبات بأكثر من نشاطين طيلة مرحلة
الفصل الدراس ي األول.
 .6تشير نتائج الدراسة إلى التزام املدربات بالوقت واملكان املحدد ومتابعة الهيئة التعليمية املشرفة على النشاطات التدريبية وهو دليل على ُحسن إدارة
النشاطات من قبل الباحثة صاحبة فكرة املبادرة (األيادي الناعمة الداعمة) ورغبة معلمات مواد العلوم ،والحاسوب ،واألسرية باستكمال النشاطات
الصفية بنشاطات الصفية لترسيخ مفهوم املادة التعليمية بأذهان الطالبات.
ً
 .7تشير نتائج الدراسة إلى قناعة املتدربات أفراد عينة الدراسة أن األنشطة التطبيقية تحقق لهن الحصول على معارف تؤهلهن لسوق العمل مستقبال.
 .8تشير نتائج الدراسة إلى توفر مواد التدريب الالزمة ألنشطة أساسيات الكهرباء ،وبرامج ومستلزمات أنشطة تدريبات صيانة الحاسوب ،وهو دليل على
ً
اهتمام الباحثة واملدربات املعنيات بتوفير مواد تدريب كافية لإليضاح للطابات ملا يتعلمنه نظريا لتطبيقه عمليا ،لألنشطة الالصفية واهتمام املعلمات
لهذه املواد باملدارس املستهدفة.
 .9تشير نتائج الدراسة لضعف اهتمام اإلدارة املدرسية بالنشاطات الالصفية ،ويعزى ذلك أن التجربة أولية وليست من ضمن الخطة املدرسية ولم
تصدر عن برنامج قسم األنشطة بإدارة التعليم إال متأخرة.
 .10أظهرت النتائج وجود دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد (حاسوب ،علوم ،تربية أسرية) في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات
الصف الثالث املتوسط عينة الدراسة.
 .11بلغت اإلجابات املتكررة للسؤال املفتوح[ :ما مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟] حيث تكررت اإلجابة (التعرف على أساسيات الكهرباء ،وطرق
صيانة الحاسوب ،والهاتف الخلوي ،وأعمال السباكة البسيطة) ( )63مرة وبنسبة %67.7من إجمالي التكرارات ،تبعه السؤال [هل يحتاج النشاط
الالصفي ملنصات إبداعية ملؤسسات التدريب املنهي؟] حيث تكررت اإلجابة (نعم يحتاج التدريب للتطوير عبر منصات متخصصة وزيادة الوقت) ()57
ً
مرة بنسبة ،%63.3واقل األسئلة تكرارا لإلجابات جاء لسؤال املقترحات ،حيث تكرر طلب الحوافز للمتدربات ثالث مرات بنسبة.%3.3
ً
رابعا :مقترحات وتصورات مستقبلية لتطويراألنشطة الالصفية للتحول الى ساعة انتتاج وطنية:
بعد استعراض النتائج توص ي الباحثة بالتوصيات التالية:
 .1تعزيز األنشطة املدرسية ملختلف مجاالت الحقل التعليمي بمـدارس التعلـيم املتوسط.
 .2مضاعفة التوجيه من وزارة التعليم وإداراتها لعقد دورات تدريبيـة متخصصة ملعلمي ومشرفي األنشطة الطالبية ،ومراقبة ومتابعة األنشطة الطالبية.
 .3توفير اإلمكانيات املادية من ميزانية وأدوات ومراكز خاصة ملمارسة األنشطة بصورها املختلفة.
 .4تحديث دليل األنشطة ليبين أهمية كل نشاط وطرق ممارسته وفق البرنامج الدراس ي بما يتفق مع رؤية اململكة.
 .5إدراج األنشطة الصفية والالصفية على لوحات اإلعالن املدرسية وأماكن تنفيذها ومشرفيها وفتح مجال التسجيل بها.
 .6ضرورة نشر ثقافة املشاركة اإليجابية في األنشطة الصفية والالصفية بين الطلبة.
 .7إجراء دراسة تطبيقية مسحية لتعمم التجربة (مبادرة األيادي الناعمة الداعمة) على أكثر من مدرسة إناث في مناطق تعليمية مختلفة من اململكة
تقوم عليها إدارة النشاطات في الوزارة ،وبتهيئة فرص التدريب على األنشطة بعدة مدارس تخضع للتجربة للتأكد بشكل أوسع من مدى رغبة الطالبات
بتعلم أنشطة مهنية.
 .8إعطاء اهتمام لتطبيقات األنشطة الصفية املتمم لتعلم مواد العلوم واألسرية والحاسوب مع توفير املواد الالزمة للتطبيق ،وتهيئة املخابر العلمية في
املدارس بأدوات تكفي إلجراء تطبيقات األنشطة الصفية املصاحبة ملناهج املواد التعليمية باملدارس وتخصيص وقت كافي لها ألنها تثري عملية التعليم
والتعلم.
 .9إعطاء أهمية لألنشطة الصفية والالصفية من قبل القيادات املدرسية واملشرفين على األنشطة من قسم اإلشراف التربوي ،والقيادات املدرسية،
التخطيط لها ومتابعتها خالل الفصل الدراس ي.
 .10إعطاء حوافز للطلبات املشاركات باألنشطة الالصفية لحث الجميع على املشاركة ،واعتبار تلك األنشطة جزء من التقويم الدراس ي باشراك عالمات
تخصص لها تدخل في نتائج التحصيل للطالبات.
 .11نشر تجربة األنشطة الالصفية املطبقة في مبادرة األيادي الناعمة الداعمة على مواقع املبادرات الوطنية ليكون لها صدى إيجابي بين مدارس اإلناث،
ً
ودعمها ماديا ومعنويا لتستوفي حقها من التطبيق الواسع.
 .12صياغة خطط جيدة لألنشطة باألوجـه التعليميـة املختلفة كتطبيقات مهنية تتفق مع رؤية اململكة .2030
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املراجــع:

ً
أوال :املراجع العربية:
.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
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 .29وزارة املعارف السعودية1406( ،ه) األنشطة املدرسية للمرحلة االبتدائية .اإلدارة العامة للنشاط املدرس ي.
 .30اليسير ،محمد صالح )2003( ،دوراألنشطة املدرسية في العناية بالطلبة املبدعين ،بحث غير منشور.
ً
ثانيا :كتب تربوية لالستزادة
 .1الخطيب ،م )2008( ،.محاضرات في الفكرالتربوي املعاصر ،ط ،1مكتبة القدس .عمان األردن.
 .2الخطيب ،م )2008( ،.أصول التربية وتحديات القرن الحادي والعـشرين ،ط ،1مكتبـة القدس .عمان األردن.
 .3محضر ،ح )1998( ،.الجديد في اإلدارة املدرسـية ،ط ،3دار الـشروق ،جدة.
 .4معوض ،ر )1985( ،.اتجاهات جديدة في اإلدارة املدرسية ،ط ،2مكتبة األنجلو املصرية.
 .5الهاشمي ،ع1403( ،.ه) طرق تدريس التربية اإلسالمية ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت.
ً
ثالثا :املراجع األجنبية:
Brighouse. T. & Woods. D., How to improve your school. First Published November 1, 2006 Research Article. Routledge,
)London New York, (2000

][1

Elbert. K. Fretwell, an American academic. served as the second Chief Scout Executive of the Boy Scouts of America
(BSA1927), student activities and scouts, Columbia University.

][2

Algahtany. S. Almethheb. A., & Alomar. B., Research methods of behavior science with SPSS applications , Riyadh, Saudi
)Arabia: Alobecan Library, (2011

][3

Shaw sue may, The relationship between participation in student activities, scholastic achievement in four selected
Mississippi high school. P.A. J, 12(7) (1982), p950

][4

)Taylor Galen, secondary education, encyclopedia Americana cooperation N.Y, (1970

][5

ً
رابعا :امل واقع اإللكترونية:
 .1موقع وزارة التعليم www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
 .2موقع رؤية vision2030.gov.sa/ar/node/188 2030
 .3وكالة األنباء السعودية www.spa.gov.sa/1747266
 .4صحيفة الجزيرة www.al-jazirah.com/2018/20180527/ln8.htm
 .5الهيئة العامة لإلحصاء باململكة العربية السعودية www.stats.gov.sa
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Abstract: This study aimed to get acquainted with the reality of student activities in middle female schools to teach east
of Jeddah, their needs of laboratories and equipment necessary for their application, the extent of their adequacy, and
identify obstacles to their implementation, and clarify the reality of interest in them, and offer a future vision to manage
student activities to be a national hour that supports the national product of the queen, through Implementing the Soft
Hands Supportive initiative, as a tool was designed to measure the study areas consisting of (50) paragraphs, including
five open questions. The data was entered in the statistical package program (SPSS), to analyze the results, and the
descriptive analytical approach was followed, and the study concluded that there is a desire Of a sample of students study
and understand the importance of student activities and they perceive that the maintenance training, computer and
plumbing devices have made them useful skills for the future of public life because they are closer to their potential
physical; and that professionalize these disciplines for girls as possible in the future in line with the education curriculum
and Vision 2030 Kingdom.
Keywords: activities; education; vocational training; national hour; Vision 2030; soft supportive hands principle.
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