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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 – األول
من املجلد الثامن  -2020 -من املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية ،والذي يحوي مجموعة من األبحاث في مجاالت
العلوم التربوية :اإلدارة التربوية ،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 األول من املجلد الثامن -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 الدراسة التعرف على األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام بالجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة .استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي باألسلوب املسحي ،وتم تطبيق استبانة مكونة من ( )61فقرة على عينة مكونة ( )337عضو هيئة تدريس ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من
الجامعات األردنية (اليرموك ،العلوم والتكنولوجيا ،آل البيت ،اربد األهلية ،جدارا) .كشفت النتائج أن مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام جاء
ً
متوسطا ،كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية تعزى
ملتغيرات (الجنس ،والجامعة ،ومدة الخدمة) ،بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات (العمر ،الرتبة األكاديمية ،نوع الكلية) .كما تبين
أن درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية جاءت متوسطة ،وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
ً
أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى ملتغيرات (الجامعة ،ونوع الكلية ،ومدة الخدمة) ،بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا تعزى
ملتغيرات (الجنس ،والعمر ،والرتبة األكاديمية) .وأوصت الدراسة بضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء األقسام التربوية في املهارات املتعلقة بمجاالت
ً
الدراسة التي حصلت على درجة تقدير متوسطة لرفع كفاءتهم وحصولهم وامتالكهم لهذه املهارات .واعتماد الخبرة واملعرفة  -بصفتها مؤشرا املواقع اإلدارية
القيادية في املؤسسات الجامعية .وأن يقوم رؤساء األقسام باستخدام صالحياتهم في تعزيز األداء اإليجابي ألعضاء هيئة التدريس ومحاسبة األداء السلبي
ملا لذلك من دور تحفيزي فاعل.
الكلمات املفتاحية :األداء اإلداري؛الحوكمة؛ رؤساء األقسام؛ الجامعات األردنية.

املقدمة:
يكتسب التعليم الجامعي خاصة أهمية بالغة لكونه من أهم معاقل الفكر والتنوير التي يتم من خاللها إعداد وتأهيل القيادات الفكرية والعلمية
والتربوية ،التي تقوم عليها مؤسسات املجتمع املختلفة ،ويقع على عاتقها قيادة املجتمع واألخذ بيده بشكل مستمر نحو التقدم واالزدهار ،فالجامعة بيت
الحكمة ،ومنهل الحضارة والرقي ،وهي خلية إنتاج املعرفة وقيادة الرشد والتجديد واإلبداع لعقل املجتمع ووجدانه ،ومن أهم املعايير التي تشير إلى عصرية
وتقدم املجتمع (شرف.)2015 ،
ولكي تقوم الجامعات بدورها الرائد ،تحتاج إلى إدارة جامعية ناجحة متميزة تشرف على كل نشاط جامعي قيادي تربوي هادف مرن ،وتعتمد على
عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم ومن خالل خبرات سابقة؛ بهدف الوصول إلى تحقيق األهداف املنشودة بأعلى كفاءة وأقل جهد
(الصاوي.)2000 ،
وتحرص اإلدارة الجامعية الناجحة على تحقيق التميز في وظائفها وفق تنظيم واضح واتصال فعال ،وقرارات سليمة ،وتقويم موضوعي ،ورقابة
مستمرة ،وأسلوب وتخطيط إداري ومالي سليم ،وإذا لم تعتمد هذه األسس في وظائف اإلدارة الجامعية فإنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
وتكمن جدوى وفعالية جهود اإلدارة الجامعية الحديثة في تعظيم قدرات وإثراء إمكانات النظام املؤسس ي الجامعي ،كما أن ضمان استمرارية هذا
النظام بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية ال تتحقق إال بجهود إبداعية خالقة معبرة عن الفكر واإلدارة الجامعية (الخطيب ومعايعه)2006 ،؛ لذلك فإن

األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة

مقدادي& اإلبراهيم

اإلدارة الجامعية الحديثة تكون مواكبة لكل ما هو جديد من األساليب اإلدارية الحديثة التي تحقق رسالتها وأهدافها ،خاصة في ظل تطورات هذا العصر
الذي اتسم بعصر التطورات والتغيرات والتحديات السريعة واملستمرة (عبد الحكيم.)2011 ،
لذلك فهناك حاجة إلى إعادة النظر في الطريقة التي تدار بها الجامعات وأن تدار وفق إدارة رشيدة حيث إن اإلدارة الرشيدة ”“Good Governance
تفض ي إلى أداء متميز يقود إلى نتائج متميزة .والحوكمة هي أسلوب ممارسة اإلدارة الرشيدة (يوسف .)2007 ،ويتعدى هذا املفهوم توفير عناصر اإلدارة
السليمة إلى تفعيل األدوات الرقابية اإلشرافية في املؤسسات ،وذلك بهدف ضمان توفير الشفافية في املعلومات ورفع كفاءة املؤسسات (عبد الفتاح،
.)2010
فكلمة الحوكمة مشتقة من الفعل اليوناني( kubernáo) ، (κυβερνάωوالذي يعني توجيه ،وقد استخدمه أفالطون ألول مرة باملعنى املجازي .وفيما
بعد انتقلت إلى الالتينية ومن ثم إلى لغات أخرى .وتم استخدامها في اللغة اإلنجليزية للتعبير عن نوع محدد من حكم الدولة ويمكن إرجاعه إلى إنجلترا
الحديثة عندما ظهر مصطلح (حكم العالم) " "governance of the realmومع ذلك  ،فإن استخدام مصطلح الحوكمة بمعناه الحالي األوسع يشمل
أنشطة أوسع ملجموعة من املؤسسات العامة والخاصة ،وأصبح متداول بشكل واسع في مطلع التسعينات  1990بعدما تمت إعادة صياغته بواسطة
علماء االقتصاد والعلوم السياسية ،وتم نشره بصورة أوسع بواسطة مؤسسات كبرى مثل األمم املتحدة و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
وعرف العريني ( )2014الحوكمة بأنها املقدرة على التحكم وضبط جميع العمليات اإلدارية بشكل علمي .كما عرفها حالوة وطه ( )2011بأنها قواعد اللعبة
ً
السياسية وتنظيم العمل السياس ي أي أنه بذلك يكون التكلم عن الدولة واملجتمع واملشكالت بينهما وعدم الفصل بحيث يعمل املجتمع والدولة معا من خالل األنظمة
والقوانين.

أما عقالن ( )2015فقد عرفتها بأنها جهد إنساني موجه لدرء الفساد وتعميم الصالح والتميز في األداء اإلداري القائم على مبادئ العدل واملشاركة
واالستقالل والشفافية الذ يسير وفق النظم والقوانين والقرارات واملعايير واآلليات واإلجراءات اإلدارية والتشريعية والقضائية.
ويرى بيتر ( ) Peter, 2000أن أفضل طريقة لتحسين األداء في الجامعات هي اللجوء إلى الحوكمة ،فهي -كمدخل إداري -تشير إلى القدرة على الجمع
بين املؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،وإدخالها في عملية صنع القرار وتنفيذه.
إن حوكمة الجامعة عبارة عن قضية حاسمة بقيت قيد املتابعة ل دى العديد من املربين والباحثين؛ بهدف عمل إطار يمثل مجموعة من القوانين
واألنظمة التي تجلب الفائدة املثلى ملؤسسة التعليم العالي مع األخذ بعين االعتبار النمو والتطور واالستمرارية (.)Shakeela, 2012
ويرى ناصر ( )2012أن لتطبيق الحوكمة في الجامعات لها أهمية بارزة في العالم املعاصر من خالل تطبيقها إذ يعمل على تعظيم قيمة الجامعة
ومقدرتها التنافسية وبخاصة في مجال مخرجاتها ،كما تعمل على تحديد االتجاه الذي تسلكه الجامعات عن طريق اتخاذ القرارات الصائبة واملناسبة
للحفاظ على املوارد البشرية واملادية واملعنوية.
وحوكمة اإلدارة الجامعية ينبغي على جميع األقسام األكاديمية واإلدارية بالجامعات األردنية األخذ بها؛ ملا لها من أهمية في إحداث إدارة ناجحة
تحاول معالجة العديد من املشاكل اإلدارية ،كالغموض في القوانين واللوائح املعمول بها ومحاولة إيجاد سبل لتبسيط اإلجراءات من أجل مكافحة الفساد
اإلداري واملالي ،وهذا ما نادت به العديد من املؤتمرات والندوات العلمية الدولية واملحلية بهذا الخصوص مثل توصيات مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي
(عبد الحكيم.)2011 ،
وذكر العريني ( )2014أن األهداف املتوخاة من تطبيق الحوكمة املؤسسية في الجامعات ال تتجسد في مجرد قواعدها ومبادئها ،وال يمكن إسنادها
إلى جهة واحدة ،وإنما هي استثمار حقيقي تتوخى أهدافه العديد من األطراف التي تقبل الدخول تحت مظلة الحوكمة وتعمل بقناعة وشفافية مبادئها
ومعاييرها لتصبح الحوكمة ثقافة إدارية وسلوكية فعلة يسترشد بها القادة األكاديميون واإلداريون بما يكفل تحقيق العدالة واملساواة والشفافية واملساءلة
لجميع األطراف املستفيدة من وجود الجامعة ،وتعمل على تعزيز مشاركتهم الفاعلة في جميع األنشطة داخل وخارج الجامعة.
تعددت مبادئ الحوكمة ،واختلفت اآلراء ووجهات النظر فيها وقد لخصتها الباحثة على النحو التالي:
أوال :الشفافية :وتعني الشفافية أنها عمليات صنع القرار وتنفيذه بإتباع األسس القانونية والضوابط الحاكمة املعلنة ،كما تعني حرية تدفق املعلومات
بحيث تكون العمليات واملعلومات في متناول املعنيين بها ،وتكون املعلومات املتوفرة كافية لفهم ومتابعة العمليات في املؤسسات ،وكذلك هي مطلب يساعد
على تيسير عملية املساءلة لتوفر كافة املعل ومات املطلوب معرفتها حول القرارات والعلميات التي يقوم بها أي من فاعلي التنمية وفي تعريف آخر للشفافية
" تعني أن القرارات التي اتخذت وكيفية تنفيذها يتم بطريقة تتبع القواعد واألنظمة (حسين.)2005 ،
ً
ثانيا  :املشاركة الفعالة  :تعني أن املشاركة هي حجر الزاوية الرئيس للحكم الرشيد ،ويمكن أن تكون إما مباشرة أو من خالل مؤسسات شرعية وسيطة أو
ً
ممثلين ،كما أن اإلدارة الحكومية ينبغي أن تسعي بأفكار وجود القطاعات املختلفة للمجتمع تعزيزيا ملبدأ الديمقراطية في األساس قبل االستجابة لضغوط
خارجية من املؤسسات الدولية املانحة ،ألنها بذلك تكتسب صفة املصداقية في صنع وتنفيذ السياسات العامة ،واملشاركة البد وأن يكون لها إطار تنظيميا
يعضد املشاركة الحقيقية ملنظمات املجتمع املدني ،وهذا يتطلب توافر الحرية ملنظمات املجتمع املدني للمشاركة الفعالة في أمور الدولة واملجتمع ،وتهدف
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املشاركة إلى تجاوز الفجوة القائمة بين القيادة والجمهور ،وإبداع أشكال غير هرمية ملمارسة السلطة ال تقوم على مبدأ اإلنابة واملشاركة الشكلية ،بل على
مشاركة الجماعة في صنع القرار وتنفيذه .وتقوم عالقة املشاركة على أسس محددة (العريني.)2014 ،
ً
ثالثا :الفعالية والكفاءة :وهي تتحقق عند حسن استغالل املوارد البشرية واملالية واملادية من قبل املؤسسات لتلبية االحتياجات املحددة ،حيث أنه من
خالل التعرف على االحتياجات عن طريق املشاركة فإنه يجب على كل املؤسسات املعنية بالتخطيط أو التنفيذ االستغالل األمثل للموارد حتى يمكن
الحصول على النتائج املرجوة (عبد الحكيم.)2011 ،
وقد أكد العديد من الباحثين في دراساتهم (ناصر2012 ،؛ صالح2010 ،؛ حالوة وطه )2011 ،أن حوكمة الجامعات تحتاج إلى مجموعة من املعايير
تعكس وتوضح القيم التي تسود وتؤثر فيها وتتمثل هذه املعايير من خالل وجود قوانين وأنظمة وتعليمات توضح أفضل األساليب ملمارسة سلطة مجالس
الحوكمة في الجامعة ،ومدى املشاركة النسبية للموظفين واملجتمع املحلي من غير أعضاء مجالس الحوكمة واملديرين في صنع القرارات وتوجيه مسار
العمل في الجامعة ،ومدى تحمل مجالس الحوكمة واملوظفين في الجامعة ألدوارهم ،ومدى وجود لجان رئيسية تابعة ملجالس الحوكمة تتناول األعمال التي
تحتاج إلى بحث ودراسة تفصيلية ،ومدى درجة اإلفصاح عن رواتب أعضاء مجالس الحوكمة واملوظفين ومكافآتهم ،وما يتصل بها من إنجازات وأعمال تم
القيام بها ،ودرجة تطبيق معايير الجودة.
أما عن األنماط اإلدارية السائدة في جامعاتنا األردنية تتمثل بـ:
 .1نمط املتسلط :وهو عبارة عن اإلداري الذي يهتم بتحقيق أهدافه ويتجاهل ما يعارضها ،وال يستمع إال ملا يريد ،ويتحمل املسؤولية كاملة دون السماح
لغيره باملشاركة في القرار ،وهو هادئ ال يقبل الهزيمة وال الفشل وال يعترف بهما ،ونسبة األفراد املعرضين لالنحراف تحت مسؤولية هذا النوع من
اإلداريين هي (.)%77
 .2نمط الديموقراطي :وهو اإلداري الذي يشارك اآلخرين في تحقيق األهداف ويستمع للحوار ويقبل ترجيح الرأي بالتصويت ،عاطفي ،ويسمح باملشاركة
في اتخاذ القرار ،وال يتحمل املسؤولية وحده ،ونسبة تعرض األفراد لالنحراف .50%
 .3نمط االنفعالي :وهو اإلداري العصبي الذي ال يعرف أهدافه وال يحقق إال القليل منها ،ويأخذ األمور بصورة شخصية ،وكثير (النرفزة) ،ويتحمل
املسؤولية وحده وال يحسن إدارتها ،ونسبة تعرض األفراد لالنحراف .90%
 .4نمط املتساهل :وهو اإلداري الذي يتنازل عن أهدافه مقابل تحقيق أهداف اآلخرين ،ويستمع لآلراء األخرى ويفضلها ،وهو عاطفي وسهل ومرح ،ال
يتخذ القرار وحده وال يتحمل املسؤولية إال نادرا ،ونسبة تعرض األفراد لالنحراف .50%
 .5نمط البيروقراطي :وهو اإلداري الذي يعرف أهدافه ولكن ال يثبت عليها ،ويعتمد قراره على حسب آخر نظرية علمية وال يقبل الحوار إال الذي يحمل
معلومات جديدة ،نظامي ،آلي ،يتحمل املسؤولية ،ونسبة تعرض األفراد لالنحراف هي .99%
 .6نمط املهمل :وهو اإلداري الذي ال يحمل أهدافا واضحة في حياته ،مشغول عن الحوار مع األفراد ،قراراته فردية ،يتعذر عليه االهتمام باآلخرين ،وال
يحسن تحمل املسؤولية ،ومتقلب املزاج ،ونسبة تعرض األفراد لالنحراف .87.5%
 .7نمط املبدع :وهو اإلداري الذي يملك حسن التصرف في املواقف ،ويوازن بين أهدافه وأهداف اآلخرين ،يفضل الشورى واملشاركة في اتخاذ القرار،
ً
متزن انفعاليا ،ونسبة تعرض األفراد لالنحراف هي .60%
مشكلة الدراسة:
تزايد في السنوات األخيرة االهتمام بموضوع الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي من خالل عقد املؤتمرات التي كانت توص ي اإلسراع في تطبيق مبادئ
الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي ،فقد أوصت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في مجال التعليم ،كما
أوص ى مؤتمر حوكمة الجامعات العربية الذي عقدتها جامعة الشرق األوسط في عمان ( )2016بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة ومجاالتها في الجامعات
العربية ،ومن خالل متابعة الباحثة للعديد من الدراسات (ناصر2012 ،؛ شرف2015 ،؛ الزبن )2017 ،التي أوصت جميعها بإجراء دراسات وأبحاث
متعمقة في مجال الحوكمة في املؤسسات التربوية ،ونشر ثقافة الحوكمة في الجامعات وإدراجها ضمن املساقات التدريسية ،وضرورة قيام املسؤولين في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية بعقد دورات للقادة األكاديميين حول موضوع الحوكمة.
وترى الباحثة أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من املوضوع الذي تناولته واملتعلق بمحاولة التعرف على األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في
الجامعات األردنية والدور الذي لعبته الحوكمة في النهوض اإليجابي واالرتقاء نحو األفضل و الحوكمة من املداخل املهمة في عملية التطوير واالرتقاء
بمخرجات التعليم ،وذلك من خالل تطبيق مجموعة من املعايير أو املبادئ التي تتمثل في املشاركة والشفافية والكفاءة والفعالية وغيرها من املعايير،
وتطبيق هذه املبادئ له أهمية بالغة في تطوير اإلدارة الجامعية بأقسامها املختلفة ،سواء أكان اإلداري أو األكاديمي و هنا سوف نركز على الجانب األكاديمي
من خالل التعرف على واقع أساليب إدارة األقسام األكاديمية في التعليم الجامعي في جامعاتنا األردنية.
مما سبق تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية:
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السؤال األول :ما واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في تقدير واقع األداء اإلداري في
الجامعات األردنية يعزى ملتغيرات (الجنس ،الرتبة ،نوع الكلية ،العمر ،الجامعة ،مدة الخدمة)؟
السؤال الثالث :ما درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في تحديد درجة تطبيق مبادئ
الحوكمة طبقا ملتغيرات (الجنس ،الرتبة ،نوع الكلية ،العمر ،الجامعة ،مدة الخدمة)؟
حدود الدراسة:
• الحدود املكانية( :جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة آل البيت وجامعة إربد األهلية وجامعة جدارا في اململكة األردنية الهاشمية.
• الحدود الزمانية :خالل العام الدراس ي  2019/2018م.
• الحدود البشرية :اقتصرت على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية (جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة آل البيت
وجامعة إربد األهلية وجامعة جدارا) في اململكة األردنية الهاشمية.
تتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صدق واستجابة أفراد عينة الدراسة.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة التعرف إلى:
 .1واقع األداء اإلداري لألقسام األكاديمية بالجامعات األردنية في ضوء مبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
 .2االختالف في تقدير واقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية يعزى ملتغيرات (الجنس ،الرتبة ،نوع الكلية ،العمر ،الجامعة ،مدة الخدمة).
 .3درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .4االختالف في درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يعزى ملتغيرات (الجنس ،الرتبة ،نوع الكلية،
العمر ،الجامعة ،مدة الخدمة).
أهمية الدراسة:
تكمن أهميـة الدراس ــة ومبرراتهـا في أنها:
ً
 .1سوف تتناول موضوع الحوكمة كأحد املوضوعات املثارة حاليا على ساحة البحث العلمي ولها تأثير مباشر على كفاءة املؤسسات باختالف أنواعها.
تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في زيادة اهتمام إدارة الجامعات األردنية بتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع تعامالتها من أجل تطوير إدارتها نحو
متطلبات التميز.
 .2قد تساعد هذه الدراسة القائمين على تطوير اإلدارة الجامعية في اململكة األردنية الهاشمية وتحسينها من خالل ما تعرضه الدراسة من توصيات
ومقترحات لتطوير األداء اإلداري لألقسام األكاديمية بالجامعات األردنية في ضوء مبادئ الحوكمة.
 .3لفت نظر املسئولين وصانعي القرار في الجامعات إلى أهمية تطوير إدارة التعليم الجامعي بالجامعات األردنية في ضوء مبادئ الحوكمة ،واإلفادة من
مميزات هذا املنهج العلمي كأسلوب إداري جديد يحقق متطلبات التميز ومتطلبات التنافسية العاملية.
مصطلحات الدراسة:
• األداء اإلداري :التزام املوظف بواجبات وظيفته وقيامه باملهام املسندة إليه من خالل أدائه ملهام وظيفته وتحمله لألعباء واملسئوليات الوظيفية
وااللتزام باألخالق واآلداب الحميدة داخل املنظمة التي يعمل فيها وااللتزام بمواعيد العمل الرسمي في الحضور واالنصراف (الزهراني.)1999 ،
• الحوكمة :مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة
لتحقيق خطط وأهداف املنظمة ،وهي حالة ،وعملية ،واتجاه ،وتيار ،كما أنها في الوقت ذاته مزيج من هذا وذاك ،عامل صحة وحيوية ،كما أنها
نظام مناعة وحماية وتفعيل ،نظام يحكم الحركة ،ويضبط االتجاه ،ويحمي ويؤمن سالمة كافة التصرفات ،ونزاهة السلوكيات داخل املؤسسات
ويصنع من أجلها سياج أمان وحاجز حماية فعال وواضح " (الخضيري .)2005 ،وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها " عبارة عن نظام حماية ومناعة يحتوي
على مبادئ وآليات وقوانين وطرق مختلفة للحفاظ على كافة األنظمة الداخلية والخارجية ويتم ذلك من خالل تطبيقها على جميع العاملين في الكلية
الجامعية والوقوف على نقاط القوة والضعف وإيجاد سبل لتطوير نقاط الضعف.
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الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تناولت موضوعي األداء اإلداري والحوكمة كاآلتي:
• أجرى نصار ( )2017دراسة هدفت التعرف إلى تقييم مدى تطابق أداء إدارات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة مع مبادئ الحوكمة وبعض معايير
التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،استخدمت املنهج التحليلي وتم تطبيق استبانة مكونة من ( 31فقرة) على عينة من ( )292عضو تم
اختيارهم بطريقة عشوائية (جامعة األزهر ،اإلسالمية ،األقص ى) .بينت النتائج أن تقييم مدى تطابق أداء إدارات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
مع مبادئ الحوكمة وبعض معايير التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء بنسبة ( ،)%72.74وجاء مجال املشاركة في املرتبة األولى وبدرجة
كبيرة ،ثم مجال الشفافية بدرجة كبيرة أيضا .كما تبين عدم وجود فروق لدرجات تقييم مدى تطابق مدى تطابق أداء إدارات الجامعات الفلسطينية
في قطاع غزة مع مبادئ الحوكمة وبعض معايير التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغيرات (الجنس ،الجامعة) بينما توجد فروق تعزى
ملتغير سنوات الخدمة لصالح ( 11سنة فأكثر).
• كما أجرى مسلم ( )2016هدفت التعرف إلى مستوى ممارسة مبادئ الحوكمة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر القيادات األكاديمية
واإلدارية وطبيعة الفروق في ممارسة مبادئ الحوكمة في ضوء متغيرات الجنس والتخصص وسنوات الخدمة ونوع الوظيفة القيادية  ،واقتصرت
ً
الدراسة على جامعة العلوم صنعاء ،اعتمدت الدارسة املنهج الوصفي التحليلي واألداة استبانة احتوت على ( 56مؤشرا) على مبادئ الحوكمة الستة
وهي :مجالس الحوكمة ،املسؤولية ،املساءلة ،املشاركة ،اإلفصاح ،الشفافية ،االستقاللية ،ميثاق السلوك املنهي ،أخالقيات العمل .بينت نتائج
الدراسة أن مستوى املمارسة الكلية ملبادئ الحوكمة بجامعة العلوم والتكنولوجيا جاء عاليا بنسبة ( ،)71.2%كما تبين عدم وجود فروق في آراء عينة
الدراسة حول مستوى ممارسة الحوكمة وفقا ملتغيرات الجنس ،التخصص ،نوع الوظيفة القيادية وفي جميع املبادئ ،ووجود فروق دالة إحصائيا
ملتغير سنوات الخدمة ملبدأ املسؤولية واملساءلة ،ومتغير سنوات الخدمة ملبادئ املجالس االستقاللية اإلفصاح ،الشفافية ،السلوك املنهي ،أخالقيات
العمل لصالح فئة سنوات الخدمة (أقل من  10سنوات).
ً
• وأجرى كال من أبو كـريم والثويني ( )2014دراسة هـدفت التعـرف إلى درجـة تطبيـق مبـادئ الحوكمـة بكليـات التربيـة بجامعـة حائـل وجامعـة امللك سعود
كما يراها أعضاء هيئة التدريس .تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه .تكونت عينة الدراسة من ( )179عضوا
ً
من أعضاء هيئة التدريس وشكلت عينة الدراسة ( )%23من كامل مجتمع الدراسة والبالغ عدده ( )750عضوا .وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي،
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعة حائل وامللك سعود يرون أن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل كلي متوسط
إذ بلغ املتوسط الحسابي الكلي ( .)46.3أوص ى الباحثان بجملة من التوصيات منها :تطبيـق مبادئ الديمقراطية في إدارة الكليات التربوية ،والعمل على
مشاركة عضوات هيئة التدريس في تطوير وتحسين العملية التعليمية في الكلية ،وإلزام كافة الجامعات باململكة العربية السعودية بتحديد متطلبات
الحوكمة والسعي لتطبيقه والعمل بموجبه.
• أما برقعان والقرش ي ( )2012فقد قاما بدراسة هدفت إلى زيـادة املعرفـة بمفهـوم الحوكمـة بشـكل عـام وحوكمـة الجامعـات بشـكل خـاص والتعرف على
املفـاهيم املرتبطـة بمصـطلح حوكمـة الجامعـات وكيفيـة مواجهـة التحـديات الراهنـة التي تواجهها الجامعة .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى عـدة نتائج كان من أهمها :أمام ضخامة التحـديات التـي تواجههـا مؤسسـات التعلـيم فـي الـوطن العربـي؛ فإنـه لـم يعـد
ً
مـن املمكن مواجهتها بالطرق التقليدية التي كانت سائدة لفترة طويلة ،كما تحتاج الجامعات إلى اللجوء لالبتكار كي توفر تعليما يمكن خريجيها من أن
يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو االقتصادي واالجتماعي لبلدانهم .وكذلك تسهم حوكمـة الجامعـات فـي إيجـاد مؤسسـات مسـئولة عـن تحديـد
االتجـاه االستراتيجي لهذه املؤسسات .ومن أهم التوصيات :العمل من اجـل تبنـي معـايير الحوكمـة وإرسـاء قواعـدها فـي الجامعـة وإشـاعة ثقافـة الحوكمـة
الجيدة بما تتضمنه من معايير الشفافية واملساءلة واملشاركة.
• أما ناصر ( )2012فقد أجرى دراسة للكشف عن واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية
العاملين فيها ،وقد تكونت عينة الدراسة من )  )113عضوا من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة ،منهم( ) 64عضو هيئة تدريس و()49
ً
ً
إداريا ،وقد اختيروا من مجتمع الدراسة املكون من(  ) 89عضو هيئة تدريس و(  )78إداريا ،بالطريقة العشوائية البسيطة  ،ولجمع البيانات تم
استخدام مقياس طوره الباحث تكون من( )50فقرة ،تم التأكد من صدقه وثباته  ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي .وقد أشارت نتائج الدراسة
إلى أن واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط ،من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ككل كان مرتفعا بشكل عام ،كما تبين وجود فروق ذات
داللة إحصائية في واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط ،تبعا الختالف املركز الوظيفي ،وكان لصالح أعضاء هيئة التدريس .وأظهرت النتائج
أيضا أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة ،ولصالح من كانت خبرتهم أكثر من سنتين .وأوصت الدراسة بضرورة تحفيز
العاملين من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة للحفاظ على هذا املستوى املرتفع من تطبيق الحاكمية ،بتقديم الدعم املناسب لهم.
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وقام ناغا ( )V.R. Naga,2012بإجراء دراسة هـدفت إلـى :تطبيـق الحوكمـة اإللكترونيـة فـي مؤسسـات التعلـيم العالي الخاصة ووضحت دور مؤسسات
التعليم العالي الخاصة في الهند باالبتكار إلعطاء نتائج أفضل ألصحاب املصلحة ،حيث يتزايد عدد الدورات الدراسية والطالب واألنشـطة اإلدارية
بسرعة .وأوصت الدراسة بالتال ي :لتحقيـق النتـائج العامليـة للتعلـيم العـالي ،ينبغـي للمؤسسـات أن تعتمد معايير الجـودة فـي مختلـف مجـاالت العمـل.
ويتعـين علـى املؤسسـات التعليميـة أن تضـمن الشفافية واملساءلة من أصحاب املصلحة من خالل الكفاءة والفعالية.
وأجرى حـرب ( )2011دراسة هدفت التعرف على واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها لـدى اإلدارة العليـا فـي الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع
غـزة ،وتحديـد مـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية فـي إجابـات املبحوثين بين نظام املعلومـات ،واالتصـال اإلداري ،واملسـاءلة اإلدارية ،واملشـاركة،
وإجـراءات العمل على تطبيق الشفافية اإلدارية في تلك الجامعات ،ومحاولة الخروج بتوصـيات تعمـل علـى زيادة االلتزام بالشفافية اإلدارية بما يحقق
تجويد مخرجات العمل وحل مشكالته .واعتمدت علـى املنهج الوصفي التحليلي ،حيث طبقـت الدراسة علـى عينـة عشـوائية طبقيـة مـن مجتمـع
ً
الدراسة البـالغ ( )410موظفـا مـن اإلداريـين واألكـاديميين الـذين يشـغلون مناصـب إداريـة فـي الجامعـة اإلسالمية وجامعة األزهر ،وجامعة األقص ى.
ً
وقد بلغ حجم العينة ( )205موظفا في الجامعات التي تم إجراء البحث عليها ،واستخدمت االستبانة لقياس متغيرات الدراسة وكانت مجاالتها كاآلتي
نظام املعلومات ،االتصال اإلداري ،املساءلة اإلدارية ،املشاركة ،إجراءات العمل.
أما هوك ( )Huque, 2011فقد أجرى دراسة هدفت التعرف على ترتيبات املساءلة في بنغالدش والوقوف على نقاط القوة والضعف وإمكانات
التحسين .ويشير تعريف املساءلة في تلك الدراسة إلى وجوب استجواب السلطة األعلى (قانونية أو تنظيمية) عن األعمال في املجتمع بشكل عام أو
ضمن الوظيفة التنظيمية بوجه خاص .وتستدعي اللوائح املسؤولين في القطاع العام وأرباب العمل الخاص ،ومزودي الخدمات للمساءلة عن
أعمالهم وسياساتهم واستخدامهم األموال العامة .واعتمدت الدراسة على مراجعة وتحليل الوثائق املنشورة واملعلومات والبيانات املحصلة من
الزيارات امليدانية ملؤسسات بنغالدش ،ومن أهم النتائج :تحديد العوامل املؤسسية التي مثلت العائق األكبر أمام املساءلة والحكم والرشيد مثل
التنافر والتسييس والفساد .كما قدمت تحليال جديدا لعوامل تمكنهم من التحسين والتطوير.
وأجرى النباتي ( )2011دراسة هـدفت إلى معرفـة درجـة ممارسـة القيـادات اإلدارية ملجـاالت املسـاءلة فـي جامعـة أم القـرى بمكـة املكرمـة ،واسـتخدمت
الباحثـة املـنهج الوصـفي ،واسـتعانت باالسـتبانة فـي جمـع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من جميع القيادات اإلدارية في جامعة أم القرى البالغ
ً
عددهم ( )213موظفا وموظفة .وخلصت الدراسة لنتائج أهمها :أن ممارسـة املسـاءلة مـن قبـل القيـادات اإلدارية فـي جامعـة أم القـرى بمكـة عاليـة
فـي مجـاالت الدراسة ،وأن درجة معوقات املساءلة كانت متوسطة وتتمثل في غموض الوصف الوظيفي للموظف ،كما بينت النتائج وجوـد فـرق ذات
داللـة إحصائية فـي درجـة ممارسـة املسـاءلة لصـالح الـذكور ولصـالح املؤهالت العليا( ماجستير ودكتوراه).
ً
كما أجرى باترك ( )Patrick, 2007دراسة وضحت تغيرات أساسية جدا في الدولة القومية ،وخاصة في أوروبا التي تميزت سابقا ب "الرفاهية"
البيروقراطية .وقد أدى نمو الدولة التنظيمية ،وما يرتبط بها من إصالحات في السياسة العامة ،إلى زيادة املنحى التنظيمي املتزايد ،أن املنح الدراسية
التنظيمية لم تكن موضع اهتمام كبير في التعليم العالي مقارنـة بالقطاعـات األخـرى .وباملثـل ،فـإن تحاليـل حوكمـة التعلـيم العـالي ،علـى الـرغم مـن أن
النظـر فـي مفـاهيم وثيقـة الصـلة "بالحالـة التقييميـة" ومـا يرتبط بها من مفاهيم من أشكال التنسيق في السوق والتنظيم الذاتي املنهي ،لم تستفد
بعد من استنتاجات النظرية التنظيمية املطبقة في الحقول األخرى الدولة التنظيمية للتعليم العالي «ستستفيد من زيادة تطبيق املفاهيم التنظيمية
املوجودة على نطاق أوسع.
أما دراسة محسن( )2011فقد هدفت التعرف على واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام العلمية في كليات التربية في جامعة بغداد من وجهة نظر
التدريسيين والتعرف على الفروق بينهم وفق متغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،في نظرتهم لواقع األداء اإلداري ،واشتملت عينة الدراسة على ( )210فرد
منهم ( )105ذكور و( )105إناث ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أداة خاصة لواقع األداء اإلداري ،وتم التحقق من الصدق والثبات ألداة الدراسة،
وقد أظهرت النتائج وجود فروق حقيقية بين متوسط درجات واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام من وجهة نظر العينة ،كما أظهرت عدم وجود
فروق دالة إحصائيا بين متغيرات الجنس (ذكر ،أنثى) بين أفراد العينة ،بمعنى ال يوجد أثر للجنس.
كما وهدفت دراسة الزعبي ( )2001الكشف عن أهمية املهارات اإلدارية ملديري ومديرات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات األردنية من وجهة
نظرهم .وتكونت عينة الدراسة من ( ) 203أفراد ،واستخدمت الباحثة استبانة طورتها وتأكدت من صدقها وثباتها ،وأظهرت النتائج :أهمية امتالك
ً
مهارات التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة والتوجيه والرقابة وتقييم األداء بدرجة عالية ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ألثر املستوى الوظيفي
والتخصص واملؤهل العلمي في درجة أهمية املها ارت اإلدارية.
ّ
وفي دراسة دافيد هيالويل ونبك هانكوك ( )N. Hancock & D. Hellawell, 2001حول تعرف رؤساء األقسام على إدراكهم ألدوارهم ،وعن العالقة بين
ُ
الروح املعنوية للهيئة التدريسية واتخاذ القرار الداخلي في الجامعة .أجريت هذه الدراسة على ( )14من رؤساء األقسام في إحدى الجامعات الجديدة
في اململكة املتحدة ،وقد توصلت الدراسة إلى :أن ثمة عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الروح املعنوية اتخاذ القرارات في التعليم الجامعي ،واعتبر
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رؤساء األقسام أن أضرار أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات الجامعي ٌ
أمر مهم .ذلك ألن كسب قلوب هيئة التدريس وعقولهم بالغ األهمية
لصالح التغيرات الضرورية إذا أرادت الجامعة أن تزدهر.
• وحاول مارتن ( )Marten, 2001في دراسته تحديد الدور الواقعي واملتوقع من رؤساء األقسام من وجهة نظر عمداء كليات التربية في األباما Alabama.
وقد طلب الباحث من كل عميد من أفراد العينة أن يحدد املستوى الفعلي ألداء رؤساء األقسام في كليته واملستوى املأمول لهذا األداء ،وقد توصلت
الدراسة إلى نتائج أهمها :إن أقل ّ
مهمات رؤساء األقسام أداء هي :دوره كموصل ومتصل بين أعضاء هيئة التدريس واإلدارة ،ودوره في مجال العالقات
اإلنسانية في القسم ،ودوره كمدافع ومحفز ألعضاء القسم على النحو اإليجابي ،أما أكثر أدوار رؤساء األقسام أهمية من وجهة نظر عمداء الكليات
ّ
بفاعلية ،وأمين وجدير بالثقة ،وإبداعي ولديه أفكار جديدة.
فكانت :أنه ينصت باهتمام ويوصل
من خالل الدراسات السابقة ترى الباحثة أن نتائجها تؤكد على أن الحوكمة الجامعية ضرورة أكاديمية في عصر املعرفة حيث تزيد من سرعة تحول
الجامعات إلى فضاء ديمقراطي حر ،يخضع للشفافية واملشاركة واملساءلة ،يتم فيه احترام القانون وسيادته ،وتحقيق العدالة واإلنصاف ،الكفاءة
والفعالية ،واالستخدام األمثل للموارد والقدرات ،مع القدرة على التعامل مع القضايا امللحة أو األزمات .وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
بأنها األولى من نوعها التي تناقش األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة.
مقدادي& اإلبراهيم

منهجية الدراسة:
ّ
َّ
التي تعتمد على جمع الحقائق والبيانات،
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،وهو منهج قائم على مجموعة من اإلجراءات البحثية ِّ
َّ
ً
ً
ّ
تحليال ً
الدراسة ،وبالتالي سوف يتم جمع
وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها
كافيا ودقيقا الستخالص داللتها ،والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة محل ِّ
ً
ً
املعلومات وتحليل البيانات من خالل توزيع االستبيانات إلكترونيا وورقيا ،على مجتمع الدراسة في الجامعات األردنية (اليرموك ،والعلوم والتكنولوجيا ،وآل
البيت ،وإربد األهلية ،وجدارا) ،بحيث تشمل أعضاء الهيئة التدريسية في األقسام األكاديمية.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام في إقليم الشمال للعام  2019/2018م والبالغ عددهم ( )3000عضو هيئة
التدريس ،تكونت عينة الدراسة من ( )337عضو هيئة تدريس أي بنسبة ( )%12من عدد أفراد مجتمع الدراسة الكلي ،وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية
العشوائية وذلك بعد موافقتهم على املشاركة في الدراسة ،والجدول ( )1يوضح التكرارات والنسبة املئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
عينة الدراسة:
جدول ( :)1التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الدراسة
املتغير
الجنس
العمر
الرتبة األكاديمية

الجامعة
نوع الكلية
مدة الخدمة

الفئات
ذكر
أنثى
 -30اقل من  40سنة
40سنة فاكثر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
حكومية
خاصة
علمية
إنسانية
اقل من  10سنوات
 10سنوات فاكثر
املجموع

التكرار
235
102
89
248
79
101
157
246
91
225
112
165
172
337

النسبة
69.7
30.3
26.4
73.6
23.4
30.0
46.6
73.0
27.0
66.8
33.2
49.0
51.0
100.0

أداة الدراسة:
قامت الباحثة ببناء استبانة للتعرف إلى واقع األداء اإلداري لألقسام األكاديمية بالجامعات األردنية في ضوء مبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية ،حسب الخطوات التالية:
• مراجعة األدب التربوي الخاص بالحوكمة ،واالطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة.
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مقدادي& اإلبراهيم

• تحديد مجاالت األداة والتي تكونت من قسمين :القسم األول استبانة (واقع األداء اإلداري) وتكون من ستة محاور موزعة كما يلي (التخطيط والتنظيم
 /النمو العلمي واملنهي  /التقويم واملتابعة  /العالقات اإلنسانية  /اتخاذ القرار  /شؤون الطلبة) .والقسم الثاني استبانة (مبادئ الحوكمة) والذي
تكون من أربعة محاور موزعة كما يلي (الشفافية  /املشاركة  /الفاعلية والكفاءة  /التنافسية).
• صياغة عدد من الفقرات تحت كل مجال من مجاالت األداة ،وقد بلغ عدد الفقرات ( )61فقرة.
صدق أداة الدراسة:
للتأكد من الصدق املنطقي ومجاالتها؛ تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة مؤلفة من ( )10محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال
اإلدارة وأصول التربية ،واملناهج وأساليب التدريس من العاملين في جامعة اليرموك ،والجامعة الهاشمية ،وجامعة آل البيت ،حيث طلب منهم إبداء
ً
مالحظاتهم حول صالحية األداة للهدف الذي وضعت ألجله ومدى مناسبة البنود لكل مجال ،ومدى الدقة العلمية واللغوية ،واقتراح ما يرونه مناسبا ،كما
تم استفتائهم في مدى مناسبة التقدير الكمي املستخدم في الحكم على استجابات عينة الدراسة .وفي ضوء ما ورد من مالحظات تم إضافة بعض الفقرات،
ودمج البعض اآلخر ،وحذف بعضها ،وتعديل البعض اآلخر.
ثبات األداة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم التأكد والتحقق من ثباتها عن طريق استخراج معامل الثبات كرونباخ ألفا.
املعياراإلحصائي:
تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي ( )Likert-Five-Scaleلتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس
ً
جدا ،درجة عالية ،درجة متوسطة ،درجة قليلة ،درجة قليلة ً
(درجة عالية ً
جدا) وهي تمثل رقميا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،وقد تم اعتماد املقياس
التالي ألغراض تحليل النتائج:
قليلة
من 2.34 -1.00
متوسطة
من 3.68 -2.34
كبيرة
من 5.00 -3.68
وهكذا
وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية:
الحد األعلى للمقياس ( - )5الحد األدنى للمقياس ()1
عدد الفئات املطلوبة ()3
1.33= 1-5
3
ومن ثم إضافة الجواب ( )1.33إلى نهاية كل فئة.
صدق البناء :و اقع األداء اإلداري
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس ،استخرجت معامالت ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة
تكونت من ( ،)40حيث تم تحليل فقرات املقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات ،حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة
لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة ،وبين كل فقرة وبين ارتباطها باملحور التي تنتمي إليه ،وبين كل محور والدرجة
الكلية من جهة أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين ( ،)0.96-0.81ومع املحور ( ،)0.97-0.89وتجدر اإلشارة أن جميع
ً
معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

ثبات أداة الدراسة :و اقع األداء اإلداري
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على
مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من ( ،)20ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين.
ً
وتم أيضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،حيث بلغت قيم معامل االتساق الداخلي وفق معادلة
كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمحاور واألداة ككل بين ( )0.97-0.92واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
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مقدادي& اإلبراهيم

صدق البناء :مبادئ الحوكمة
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس ،استخرجت معامالت ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة
تكونت من ( ،)40حيث تم تحليل فقرات املقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات ،حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة
لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة ،وبين كل فقرة وبين ارتباطها باملحور التي تنتمي إليه ،وبين كل محور والدرجة
الكلية من جهة أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين ( ،)0.96-0.88ومع املحور ( ،)0.94-0.75وتجدر اإلشارة أن جميع
معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ثبات أداة الدراسة :مبادئ الحوكمة
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على
مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من ( ،)40ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين.
ً
وتم أيضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،حيث بلغت قيم معامل االتساق الداخلي وفق معادلة
كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمحاور واألداة ككل ما بين ( ،)0.96-0.92واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
عرض ومناقشة نتائج الدراسة
السؤال األول :ما و اقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
األردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لو اقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة
1
2
3
4
5
6

الرقم
1
2
3
4
5
6

املحور
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
واقع األداء اإلداري

املتوسط الحسابي
3.47
3.20
3.18
3.15
3.14
2.99
3.21

االنحراف املعياري

املستوى

0.95
1.022
1.053
1.077
1.059
1.099
0.953

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )2أن واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء
بمستوى متوسط ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.21حيث جاء مجال "التخطيط والتنظيم" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.47وبمستوى
متوسط ،تاله في املرتبة الثانية مجال "النمو العلمي واملنهي" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.20وبمستوى متوسط ،تاله في املرتبة الثالثة مجال "التقويم
واملتابعة" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.18وبمستوى متوسط ،تاله في املرتبة الرابعة مجال "العالقات اإلنسانية" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.15وبمستوى
متوسط ،تاله في املرتبة الخامسة مجال "اتخاذ القرار" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.14وبمستوى متوسط ،تاله في املرتبة السادسة واألخيرة مجال "شؤون
الطلبة" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.99وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتائج املتوسطة إلى عدم تفعيل رؤساء األقسام لألساليب اإلدارية الحديثة
عند إدارة أقسامهم ،مما يؤدي إلى اتباعهم أساليب روتينية وتقليدية في إدارتهم لألقسام األكاديمية .كما قد تعزى هذه النتيجة إلى عدم التحاق بعض
رؤساء األقسام بدورات حول املفاهيم اإلدارية الحديثة والتي تساعدهم في مجال إدارة إقسامهم األكاديمية ،لذلك نجد أن األداء اإلداري قد حصل على
درجة تقدير متوسطة .وهذا ما أكد عليه عبد الحكيم ( )2011والذي أشار إلى أن اإلدارة الجامعية الحديثة يجب أن تكون مواكبة لكل ما هو جديد من
األساليب اإلدارية الحديثة التي تحقق رسالتها وأهدافها ،خاصة في ظل تطورات هذا العصر الذي اتسم بعصر التطورات والتغيرات والتحديات السريعة
واملستمرة.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة نجم ( )2017التي أشارت إلى أهمية امتالك مهارات التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة والتوجيه والرقابة
وتقييم األداء بدرجة عالية.
وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل محور على حدة ،حيث كانت على النحو
التالي:
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مقدادي& اإلبراهيم

املحوراألول :التخطيط والتنظيم
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالتخطيط والتنظيم مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
7

6
7

لدى رئيس القسم القدرة على اإلشراف األكاديمي و العلمي على البحوث و الدراسات
داخل القسم و خارجه.
يعمل رئيس القسم على وضع خطة للقسم في ضوء السياسة العامة للجامعة و
أهدافها التربوية.
لدى رئيس القسم املعرفة و الدراية التامة باللوائح التنظيمية و التعليمات و القوانين
الجامعية.
يوجه رئيس القسم أعضاء الهيئة التدريسية أثناء وضع خططهم الدراسية الفصلية و
يناقشها معهم.
لدى رئيس القسم القدرة على التنبؤ باحتياجات القسم الفعلية في اإلمكانات البشرية
و املادية.
يمتلك رئيس القسم القدرة و املهارة إلعداد خطة إدارية مادية لتحقيق أهداف القسم
يعمل رئيس القسم على وضع خطة مرنة في قسمه لتطوير الخطط و املناهج الدراسية.
التخطيط والتنظيم

املتوسط
الحسابي
3.71

االنحراف املعياري

املستوى

1.006

مرتفع

3.57

0.952 .

متوسط

3.57

1.084

متوسط

3.47

1.086

متوسط

3.38

1.114

متوسط

3.34
3.28
3.47

1.080
1.095
0.950

متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )3أن محور "التخطيط والتنظيم" قد جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.14وبمستوى متوسط ،كما تراوحت املتوسطات
الحسابية ما بين ( ،)3.71-3.28وتعزى نتيجة حصول هذا املجال على املرتبة األولى إلى أهمية التخطيط والتنظيم بالنسبة لرؤساء األقسام بشكل خاص،
ً
فهي الحل األمثل إلنجاز األعمال اإلدارية بعيدا عن الروتين والحد من التأخر في إنجاز األعمال ،وقد حصلت الفقرة رقم ( )1على املرتبة األولى وتنص على
"لدى رئيس القسم القدرة على اإلشراف األكاديمي والعلمي على البحوث والدراسات داخل القسم و خارجه" وبمستوى مرتفع ،وهي الفقرة الوحيدة التي
حصلت على درجة تقدير مرتفعة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الكفاءة العالية لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية في مجال األبحاث والرسائل
الجامعية ،مما يجعلهم قادرين على اإلشراف على الرسائل الجامعية سواء في أقسامهم أو خارج أقسامهم في جامعات أخرى ،كما أن الرتب العلمية التي
وصل إليها رؤساء األقسام تؤهلهم لإلشراف على الرسائل الجامعية ،تالها الفقرة رقم ( )2وتنص على "يعمل رئيس القسم على وضع خطة للقسم في ضوء
السياسة العامة للجامعة وأهدافها التربوية" وبمستوى متوسط اقرب ما يكون إلى املستوى املرتفع ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ضرورة التزام رؤساء
األقسام بالسياسة العامة للجامعة عند وضع خطة للقسم بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ،بحث ال تتعارض هذه الخطط مع أهداف الجامعة ،كما
أن خبرات رؤساء األقسام في املجاالت اإلدارية واألكاديمية تساعدهم في وضع خطط تتناسب مع سياسات الجامعة .أما فيما يتعلق بالفقرة ( )7والتي تنص
على "يعمل رئيس القسم على وضع خطة مرنة في قسمه لتطوير الخطط واملناهج الدراسية" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وتعزو
ً
الباحثة حصول هذه الفقرة على املرتبة األخيرة إلى الحرية التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في اعتماد املناهج التي يرونها مناسبة ،ونظرا ألن رؤساء
األقسام يتقلدون هذا املنصب ملدة سنتين ،فقد يصعب عليهم تغيير الخطط الدراسية أو إجبار أعضاء هيئة التدريس على اختيار مناهج دراسية جديدة.
املحورالثاني :النمو العلمي واملنهي
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالنمو العلمي واملنهي مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

6

2

5

3

7

4

1

5

3

6
7

4
2

يناقش رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس باملقترحات و املتغيرات املتعلقة في تطوير
املناهج و تحديثها.
يحرص رئيس القسم على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات و الندوات و
الدورات التدريبية.
يدعم رئيس القسم مكتبة القسم بأحدث الرسائل و األطاريح و املراجع و املجالت و
الدوريات العلمية العربية و األجنبية.
يشجع رئيس القسم أعضاء الهيئة التدريسية الجدد من اإلفادة من الخبرات السابقة
لزمالئهم.
يعمل رئيس القسم على توفير إمكانيات البحث العلمي من أجل الحصول على الترقيات
األكاديمية.
يحرص رئيس القسم على استغالل فرص النمو العلمي و املنهي ألعضاء هيئة التدريس.
يحفز رئيس القسم حركة البحث العلمي و التأليف و الترجمة بين أعضاء هيئة
التدريس
النمو العلمي واملنهي

املتوسط
الحسابي
3.30

االنحراف املعياري

املستوى

1.045

متوسط

3.26

1.085

متوسط

3.21

1.099

متوسط

3.19

1.128

متوسط

3.17

1.157

متوسط

3.13
3.12

1.175
1.156

متوسط
متوسط

3.20

1.022

يبين الجدول ( )4أن محور النمو العلمي واملنهي قد جاء في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( )3.20وبمستوى متوسط ،وهذه النتيجة املتوسطة
تعني قصور في دور الجامعات في تحقيق التنمية املهنية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس .فقد حصلت الفقرة رقم ( )6على املرتبة األولى وتنص على "يناقش
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص26 -1 :

10

األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة

مقدادي& اإلبراهيم

رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس باملقترحات واملتغيرات املتعلقة في تطوير املناهج وتحديثها" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة املتوسطة
ّ
إلى أن رئيس القسم يجتمع في بداية كل فصل دراس ي مع أعضاء هيئة التدريس ملناقشة الخطة الدراسية واملناهج ،إال أن أعضاء هيئة التدريس لديهم
الحرية في اختيار الكتب التي يودون استخدامها كمنهاج للمادة التي سيدرسونها ،وقد يستمر عضو هيئة التدريس في استخدام نفس املنهاج لسنوات عديدة
إذا الحظ فائدته ،تالها الفقرة رقم ( )5وتنص على "يحرص رئيس القسم على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات والندوات والدورات التدريبية"
وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن رؤساء األقسام يعملون على إعالم أعضاء هيئة التدريس بأبرز املستجدات حول املؤتمرات والندوات
والدورات التدريبية ،ويتركون ألعضاء هيئة التدريس الحرية في املشاركة فيها أم ال ،أما فيما يتعلق بالفقرة ( )2والتي تنص على "يحفز رئيس القسم حركة
البحث العلمي والتأليف والترجمة بين أعضاء هيئة التدريس" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وهذه النتيجة تشير إلى قصور دور رؤساء
األقسام في تحسين مستوى البحث العلمي والتأليف والترجمة ألعضاء هيئة التدريس ،إذ أن نموهم العلمي واملنهي في مجال البحث العلمي والتأليف
ً
والترجمة على األغلب يعود إلى الجهد الذاتي ألعضاء هيئة التدريس انفسهم ،سعيا منهم للترقية.
املحورالثالث :التقويم واملتابعة
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالتقويم واملتابعة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

2
3
4

5
3
2

5

4

يتابع رئيس القسم تنفيذ الخطط األعمال التربوية و التعليمية ألعضاء هيئة التدريس
في القسم.
يتابع رئيس القسم بانتظام سير املهام التعليمية و البحثية في قسمه.
ُيطلع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على نتائج تقييم أدائهم األكاديمي و اإلداري.
يعتمد رئيس القسم على املعايير الدقيقة و املوضوعية و ضوابط العمل في تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس في القسم
يوظف رئيس القسم الوسائل و املعايير الحديثة و تقويم التحصيل املعرفي للطلبة في
قسمه.
التقويم واملتابعة

املتوسط
الحسابي
3.26

االنحراف املعياري

املستوى

1.131

متوسط

3.18
3.17
3.16

1.167
1.162
1,152

متوسط
متوسط
متوسط

3.15

1.161

متوسط

3.18

1.053

متوسط

يبين الجدول ( )5أن محور "التقويم واملتابعة" قد جاء في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.18وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم ()1
على املرتبة األولى وتنص على "يتابع رئيس القسم تنفيذ الخطط واألعمال التربوية والتعليمية ألعضاء هيئة التدريس في القسم" وبمستوى متوسط ،تالها
الفقرة رقم ( )5وتنص على "يتابع رئيس القسم بانتظام سير املهام التعليمية والبحثية في قسمه ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة املتوسطة إلى انشغال رؤساء
األقسام باألعمال اإلدارية واألكاديمية ،إذا يتوجب عليهم إعطاء مساقات عدة ،والقيام بواجبات رئيس القسم كإداري ،لذلك فإنه ال يتسنى لهم الكثير من
الوقت ملتابعة تنفيذ الخطط واألعمال التربوية والتعليمية وسير املهام التعليمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس في القسم .أما فيما يتعلق بالفقرة ()4
والتي تنص على "يوظف رئيس القسم الوسائل واملعايير الحديثة وتقويم التحصيل املعرفي للطلبة في قسمه" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى
متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن غالبية تقويم التحصيل املعرفي لطالب القسم يقوم بها أعضاء هيئة التدريس من خالل االختبارات التي تتم
خالل الفصل الدراس ي ،وال يتدخل رئيس القسم في هذه االختبارات أو في معايير التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ،وهذه النتائج تشير إلى
وجود ضعف لدى رؤساء األقسام في استخدام معايير واضحة لتقويم أداء الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ،وتقويم الخطط.
املحور الرابع :العالقات اإلنسانية
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالعالقات اإلنسانية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

3

2

4

3
4

5
6

5

1

6

2

يسعى رئيس القسم إلى خلق جو يسوده التعاون و املحبة و االحترام و االنسجام بين
أعضاء هيئة التدريس في القسم.
يدافع رئيس القسم عن حقوق و مكتسبات هيئة التدريس في القسم لدى عمادة الكلية
و الجامعة.
يحرص رئيس القسم على السمعة األكاديمية الجيدة ألعضاء هيئة التدريس في القسم.
يتبنى رئيس القسم األسلوب الديمقراطي في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية و
الطلبة في القسم.
يشعر رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس و العاملين معه بأنه جزء منهم و ليس
ً
متسلطا عليهم.
يتسم تعامل رئيس القسم بالعدالة و املساواة و اإلنصاف مع أعضاء هيئة التدريس في
القسم.
العالقات اإلنسانية
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املتوسط
الحسابي
3.19

االنحراف املعياري

املستوى

1.177

متوسط

3.17

1.169

متوسط

3.16
3.15

1.165
1.142

متوسط
متوسط

3.14

1.222

متوسط

3.12

1.173

متوسط

3.15

1.077

متوسط
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األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة

مقدادي& اإلبراهيم

يبين الجدول ( )6أن محور "العالقات اإلنسانية" جاء في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )3.15وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم ()3
على املرتبة األولى وتنص على "يسعى رئيس القسم إلى خلق جو يسوده التعاون واملحبة واالحترام واالنسجام بين أعضاء هيئة التدريس في القسم" وبمستوى
متوسط ،وتعزى هذه النتيجة إلى املركزية اإلدارية في األقسام ،وعدم السماح ألعضاء هيئة التدريس في املشاركة في العملية اإلدارية ،مما يخلق جوا من
عدم التآلف بين رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس .أما فيما يتعلق بالفقرة ( )2والتي تنص على "يتسم تعامل رئيس القسم بالعدالة واملساواة
واإلنصاف مع أعضاء هيئة التدريس في القسم" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وهذه النتيجة تشير إلى أن مجال العالقات اإلنسانية
يحتاج إلى املزيد من االهتمام وإعادة النظر ،إذا أنه إذا صلحت العالقات اإلنسانية بين رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ،سيرتفع مستوى األداء
اإلداري بشكل عام ،حيث سيشارك أعضاء هيئة التدريس في عمليات التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات ويساعدون رئيس القسم على أداء وظائفه
ونقل القسم إلى مستوى عالي من اإلنجاز.
املحورالخامس :اتخاذ القرار
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة باتخاذ القرار مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

2

2

1

يعتمد رئيس القسم على األساس العلمية في صنع و اتخاذ القرا رات اإلدارية على
مستوى القسم.
يشاور أعضاء هيئة التدريس في القرارات قبل اتخاذها و بالشكل األفضل مر ً
اعيا

3

3

4

4

5

5

مصلحة القسم.
يحرص رئيس القسم على توفير املعلومات الكافية التي تساعد على اتخاذ
القرارات اإلدارية على مستوى القسم.
ينفذ رئيس القسم قرا رات و توصيات مجالس القسم و الكلية و الجامعة بدقة و
وضوح.
يعتمد رئيس القسم على أسلوب البديل األفضل من بين البدائل املقترحة
اتخاذ القرار

املتوسط
الحسابي
3.23

االنحراف
املعياري

املستوى

1.148

متوسط

3.18

1.148

متوسط

3.15

1.151

متوسط

3.10

1.131

متوسط

3.02 3
3.14

1.180
1.059

متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )7أن محور "اتخاذ القرار" جاء في املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )3.14وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم ( )2على
املرتبة األولى وتنص على "يعتمد رئيس القسم على األسس العلمية في صنع واتخاذ القرارات اإلدارية على مستوى القسم" وبمستوى متوسط ،وتعزو
الباحثة هذه النتيجة املتوسطة إلى أن عملية اتخاذ القرارات بأسلوب علمي تحتاج إلى أن يكون متخذ القرار قد خضع لدورات تدريبية في املجاالت اإلدارية،
وخاصة مجال اتخاذ القرار ،وقد يعزى السبب في هذه النتيجة إلى أن بعض رؤساء األقسام يعتمدون على خبراتهم السابقة في مجال اتخاذ القرار ،وال
يأبهون لألسس العلمية في عملية اتخاذ القرارات ،كما ترى الباحثة أن نقص املعلومات قبل عملية اتخاذ القرار قد يعيق عملية اتخاذ القرار بأسلوب
علمي ،تالها الفقرة رقم ( )1وتنص على "يشاور أعضاء هيئة التدريس في القرارات قبل اتخاذها وبالشكل األفضل مر ً
اعيا مصلحة القسم" وبمستوى
متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى نزعة بعض رؤساء األقسام إلى املركزية في إدارة القسم قد يميل البعض اآلخر إلى مشاورة أعضاء هيئة التدريس
األقدم واألعلى مرتبة بحكم خبراتهم ،لذلك فإن عملية املشاركة في اتخاذ القرار تقصر على أفراد دون آخرين ،أما فيما يتعلق بالفقرة ( )5والتي تنص على
"يعتمد رئيس القسم على أسلوب البديل األفضل من بين البدائل املقترحة" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه
النتيجة إلى أن بعض رؤساء األقسام ليس لديهم خلفية علمية عن عملية اتخاذ القرار بأسلوب علمي ،واالعتماد على خبراتهم في عملية اتخاذ القرار،
ويهملون البدائل ،وتحليلها واختيار األفضل من بينها.
املحورالسادس :شؤون الطلبة
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بشؤون الطلبة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

3

2
3

2
4

4
5

1
5

يشرف رئيس القسم على إعداد و حفظ السجالت األكاديمية لطلبة القسم و
توقيع وثائق التخرج.
لدى رئيس القسم إملام بنظام القبول و التسجيل في الجامعة.
يرشح رئيس القسم الطلبة املتميزين ً
علميا للتعيين و الدراسة في برنامج الدراسات
العليا في القسم.
يعالج رئيس القسم مشكالت الطلبة الدراسية و االجتماعية
يعمل رئيس القسم على إجراء مقابلة للطلبة الجدد و يطلعهم على سياسة
القسم.
شؤون الطلبة
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املتوسط
الحسابي
3.03

االنحراف
املعياري

املستوى

1.201

متوسط

3.01
3.01

1.191
1.242

متوسط
متوسط

2.97
2.96

1.163
1.162

متوسط
متوسط

2.99

1.099

متوسط
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مقدادي& اإلبراهيم

يبين الجدول ( )8أن محور "شؤون الطلبة" جاء في املرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )2.99وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم
( )3على املرتبة األولى وتنص على "يشرف رئيس القسم على إعداد وحفظ السجالت األكاديمية لطلبة القسم وتوقيع وثائق التخرج" وبمستوى متوسط،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن هذه العملية تقوم بها أقسام القبول والتسجيل بشكل إلكتروني ،لذلك فإن رؤساء األقسام لديهم مهمات قليلة في هذا
املجال ،تالها الفقرة رقم ( )2وتنص على "لدى رئيس القسم إملام بنظام القبول والتسجيل في الجامعة" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة
إلى أن رؤساء األقسام لديهم معرفة بنظام القبول والتسجيل في الجامعة كمعدالت القبول في التخصص ،لكن هذه املعرفة ليست كبيرة ،ألن شؤون
القبول ولتسجيل معنية باإلدارة الجامعية ودائرة القبول والتسجيل ،أما فيما يتعلق بالفقرة ( )5والتي تنص على "يعمل رئيس القسم على إجراء مقابلة
للطلبة الجدد ويطلعهم على سياسة القسم" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وهذه النتيجة تشير إلى قصور دور رؤساء األقسام فيما
يتعلق بالطلبة الجدد ،إذ أن الطلبة الجدد في األغلب يلتقون مرشديهم االكاديميين ويطلعونهم على سياسة أقسامهم.
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في تقدير و اقع األداء
اإلداري في الجامعات األردنية يعزى ملتغيرات (الجنس ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والعمر ،والجامعة ،ومدة الخدمة)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية حسب متغيرات
الجنس والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة ،ومدة الخدمة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لو اقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية حسب متغيرات الجنس والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية،
والجامعة ،ومدة الخدمة

الجنس

ذكر
أنثى

العمر

 -30اقل من  40سنة
 40سنة فاكثر

الرتبة األكاديمية

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ

الجامعة

حكومية
خاصة

نوع الكلية

علمية
إنسانية

مدة الخدمة

اقل من  10سنوات
 10سنوات فاكثر

التخطيط
والتنظيم

النمو العلمي
واملنهي

التقويم
واملتابعة

العالقات
اإلنسانية

اتخاذ الق رار

شؤون الطلبة

و اقع األداء
اإلداري

3.60

3.35

3.28

3.28

3.25

3.11

3.33

ع

0.935

0.994

1.023

1.030

1.007

1.059

0.912

س

3.18

2.85

2.96

2.86

2.88

2.74

2.92

ع

0.922

1.010

1.089

1.130

1.134

1.151

0.989

س

3.56

3.30

3.33

3.34

3.24

3.10

3.32

ع

1.005

0.998

1.035

1.060

1.099

1,078

0.974

س

3.45

3.16

3.13

3.09

3.10

2.96

3.16

ع

0.930

1.031

1.056

1.078

1.044

1.106

0.944

س

س

3.56

3.33

3.13

3.29

3.23

3.08

3.31

ع

0.969

1.036

1.057

1.107

1.047

1.088

0.983

س

3.46

3.19

3.13

3.05

3.08

2.96

3.16

ع

0.924

0.942

0.979

1.041

1.081

1.036

0.914

س

3.44

3.14

3.15

3.15

3.12

2.98

3.18

ع

0.960

1.065

1.097

1.085

1.054

1.148

0.964

س

3.29

2.99

2.97

2.97

2.96

2.83

3.01

ع

0.962

1.041

1.060

1.072

1.057

1.135

0.958

س

3.99

3.75

3.77

3.65

3.61

3.45

3.72

ع

0.698

0.725

0.774

0.930

0.911

0.847

0.726

س

3.38

3.09

3.11

3.05

3.01

2.86

3.10

ع

0.967

1.040

1.108

1.154

1.109

1.148

1.000

س

3.66

3.41

3.32

3.35

3.39

3.26

3.41

ع

0.891.

0.956

0.920

0.876

0.902

0.946

0.817

س

3.43

3.19

3.14

3.05

3.06

2.94

3.15

ع

0.949

1.005

1.027

1.068

1.070

1.069

0.952

س

3.51

3.20

3.23

3.25

3.21

3.05

3.26

ع

0.952

1.042

1.078

1.081

1.046

1.127

0.954

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري
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ً
ً
يبين الجدول ( )9تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية بسبب اختالف فئات
متغيرات الجنس والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة ،ومدة الخدمة .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل
التباين السداس ي املتعدد على املحاور جدول ( )10لألداة ككل.
مقدادي& اإلبراهيم

جدول ( :)10تحليل التباين السداس ي املتعدد ألثر الجنس والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة ،ومدة الخدمة على محاور األداء اإلداري
مصدرالتباين

املحاور

الجنس
هوتلنج= 0.060
ح=0.004

التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة
التخطيط والتنظيم
النمو العلمي واملنهي
التقويم واملتابعة
العالقات اإلنسانية
اتخاذ القرار
شؤون الطلبة

العمر
هوتلنج= 0.025
ح=0.242

الرتبة األكاديمية
ويلكس= 0.972
ح=0.683

الجامعة
هوتلنج= 0.108
ح=0.000

نوع الكلية
هوتلنج= 0.038
ح=0.061

مدة الخدمة
هوتلنج= 0.46
ح=0.023

الخطأ

الكلي

مجموع املربعات
5.679
9.756
1.985
4.826
2.767
3.202
0.489.
1.100
0.006
0.557
0.085
0.036
3.235
3.786
3.013
5.733
5.775
3.123
19.839
23.133
29.466
14.769
14.116
13.141
1.198
1.698
0.194
1.946
5.277
5.549
2.193
0.567
3.149
8.913
6.904
3.347
258.441
297.397
320.566
335.920
329.309
364.718
303.301
351.253
372.227
390.023
376.790
405.950
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درجات
الحرية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
329
329
329
329
329
329
336
336
336
336
336
336

متوسط
املربعات
5.679
9.756
1.985
4.826
2.767
3.202
0.849
1.100
0.006
0.557
0.085
0.036
1.618
1.893
1.507
2.866
2.888
1.562
19.839
23.133
29.466
14.769
14.116
13.141
1.198
.1698
0.194
1.946
5.277
5.549
2.193
0.567
3.149
8.913
6.904
3.347
0.786
0.904
0.974
1.021
1.001
1.109

قيمة ف
7.230
10.793
2.038
4.726
2.765
2.889
0.622
1.217
0.006
0.546
0.085
0.033
2.059
2.094
1.546
2.807
2.885
1.409
25.255
25.591
30.241
14.465
14.103
11.854
1.525
1.879
0.200
1.905
5.272
5.006
2.792
0.927
3.232
8.729
6.897
3.019

الداللة
اإلحصائية
0.008
0.001
0.154
0.030
0.097
0.090
0.431
0.271
0.940
0.461
0.771
0.856
0.129
0.125
0.215
0.062
0.057
0.246
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.218
0.171
0.655
0.168
0.022
0.026
0.096
0.429
0.073
0.003
0.009
0.83
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مقدادي& اإلبراهيم

يتبين من الجدول ( )10اآلتي:
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر الجنس في جميع املحاور باستثناء التقويم واملتابعة ،واتخاذ القرار ،وشؤون الطلبة
وجاءت الفروق لصالح الذكور .وهذه النتيجة تعني أن أعضاء هيئة التدريس من الذكور قد أعطوا درجات تقدير اعلى لواقع األداء اإلداري لدى
رؤساء األقسام ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن اغلب رؤساء األقسام في الجامعات من الذكور ،وتربطهم عالقات وثيقة مع زمالئهم الذكور سواء
في الجامعة أو خارج إطار العمل ،كما أن أعضاء هيئة التدريس يساهمون في األعمال التي يقوم بها رئيس القسم ويساعدونه في اتخاذ القرارات
في معظم األحيان ،لذلك فقد أعطوا درجات تقدير أعلى ملمارسة رؤساء األقسام لألداء اإلداري.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر العمر في جميع املحاور .وهذه النتيجة تعني عدم وجود اختالف في آراء أعضاء
هيئة التدريس على الرغم من اختالف رتبهم العلمية (أستاذ ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك) حول واقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية،
والذي يمكن تفسيره بأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ينظرون نظرة واحدة في إجاباتهم حول واقع األداء اإلداري لرؤساء األقسام،
حيث ال يوجد أثر للعمر ،إذ أن رؤساء األقسام يعملون ضمن مستوى واحد ،ولديهم قدرات ومهارات إدارية متوسطة من دون تمايز بينهم في
األداء اإلداري.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر الرتبة األكاديمية في جميع املحاور .وهذه النتيجة تعني عدم وجود اختالف في آراء
أعضاء هيئة التدريس على الرغم من اختالف رتبهم العلمية (استا5ذ ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك) حول واقع األداء اإلداري في الجامعات
األردنية ،والذي يمكن تفسيره بأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ينظرون نظرة واحدة في إجاباتهم حول واقع األداء اإلداري لرؤساء
األقسام ،حيث ال يوجد أثر للرتبة األكاديمية ،إذ رؤساء األقسام ضمن مستوى واحد ولديهم قدرات ومهارات إدارية متوسطة من دون تمايز
بينهم في األداء اإلداري.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر الجامعة في جميع املحاور وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة .فروق ذات داللة
إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر الجامعة في جميع املحاور وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة .وهذه النتيجة تعني أن أعضاء هيئة
ُ
التدريس في الجامعات الخاصة قد أعطوا درجات تقدير أعلى لواقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى سعي
الجامعات الخاصة إلى التنمية املهنية لرؤساء األقسام من خالل الدورات التدريبية في املجاالت اإلدارية والتي تساعدهم على تحسين أداءهم
ً
اإلداري كرؤساء أقسام ،كما أن رؤساء األقسام يسعون إلثبات أنفسهم والحفاظ على وجودهم في جامعاتهم ،نظرا لعدم االستقرار ولعدم
وجود أمن وظيفي كغيرهم في الجامعات الحكومية.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر نوع الكلية في جميع املحاور باستثناء اتخاذ القرار ،وشؤون الطلبة وجاءت الفروق
لصالح الكليات اإلنسانية .وهذه النتائج تعني أن أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية واإلنسانية ال يختلفون في وجهات نظرهم حول واقع
األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام ،إال أنه ُوجدت فروق في مجالي اتخاذ القرار ،وشؤون الطلبة ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن التخصصات
ً
اإلنسانية على األغلب تحتوي على تخصصات إدارية ،ويحاول رؤساء األقسام اتباع األسس العلمية في عملية اتخاذ القرارات نظرا لخبراتهم في
هذا املجال ،كما أن رؤساء األقسام في التخصصات اإلنسانية لديهم عالقات وتواصل أكبر مع الطلبة ،ولديهم إملام أكبر بنظام ومعايير قبول
الطلبة.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر مدة الخدمة في جميع املحاور باستثناء العالقات اإلنسانية ،واتخاذ القرار وجاءت
الفروق لصالح  10سنوات فأكثر .وهذه النتيجة تعني أن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات األعلى أعطوا تقديرات أعلى لواقع األداء
اإلداري لدى رؤساء األقسام ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات العالية يكون لهم احترام أكبر ،وتكون
العالقات اإلنسانية التي تحكمهم مع رؤساء األقسام أفضل من ذوي الخبرات األقل ،كما أن رؤساء األقسام عند اتخاذ القرارات اإلدارية بحكم
خبراتهم في املجال اإلداري واألكاديمي.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة محسن ( )2011التي أشارت وجود فروق حقيقية بين متوسط درجات واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام من
وجهة نظر العينة ،كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متغيرات الجنس (ذكر ،أنثى) بين أفراد العينة ،بمعنى ال يوجد أثر للجنس.
السؤال الثالث :ما درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية الحكومية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
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األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة

مقدادي& اإلبراهيم

جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس
مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
2
4

1
2
3
4

املحور
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
مبادئ الحوكمة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املستوى

3.15
3.09
3.09
2.98
3.08

0.947.
1.071
1.054
1.092
0.976

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )11أن درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية الحكومية جاءت بمستوى متوسط ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.08حيث
ّ
محوري "املشاركة" و "الفعالية والكفاءة"
جاء محور "الشفافية" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.15وبمستوى متوسطة ،تاله في املرتبة الثانية
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.09وبمستوى متوسط ،تالهما في املرتبة الرابعة محور "التنافسية" بمتوسط حسابي بلغ ( )2.98وبمستوى متوسط .وهذه
النتيجة تشير إلى أن مبدأ حوكمة الجامعات ال يزال غير واضح في بعض الجامعات لدى رؤساء األقسام ،فهم ال يدركون تمام اإلدراك مبادئ الحوكمة،
ً
ً
ُ
ُ
واملسؤوليات املناطة بهم .ومن املفيد هنا التنويه بأن الدرجة املتوسطة ال تعطي االنطباع بان الوضع القائم حاليا يقود إلى التشاؤم ،ولكنه يعطي انطباعا
ً
بأن هناك ما هو مقبول بدرجة متوسطة ،ولكن يمكن التفاؤل بإمكانية تطويره وتحسينه الحقا .وتتماش ى هذه النتيجة مع دراسة أبو كـريم والثـويني
( ،)2014والتي أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعة حائل وامللك سعود يرون ان تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل كلي متوسط .وتختلف
هذه النتيجة مع دراسة مسلم ( )2016والتي بينت ان مستوى املمارسة الكلية ملبادئ الحوكمة بجامعة العلوم والتكنولوجيا جاء عاليا .كما تختلف هذه
النتائج مع دراسة نصار ( )2017والتي بينت أن تقييم مدى تطابق أداء إدارات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة مع مبادئ الحوكمة وبعض معايير
التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء بنسبة ( ،)%72.74حيث جاء مجال املشاركة في املرتبة األولى وبدرجة كبيرة ،ثم مجال الشفافية بدرجة
كبيرة أيضا .كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة ناصر الدين ( ،)2012والتي بينت أن واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط ،من وجهة نظر
أفراد عينة الدارسة ككل كان مرتفعا بشكل عام.
وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل محور على حدة ،حيث كانت على النحو
التالي:
املحوراألول :الشفافية
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالشفافية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5
6

1
2
3
6
4
5

الفقرات
ً
يوفر رئيس القسم نظاما لإلعالم باللوائح والقوانين املنظمة للعمل في الجامعة.
ً
ً
ً
يقدم رئيس القسم توصيفا وظيفيا واضحا ملهام كل وظيفة.
يفصح رئيس القسم عن سياسة املكافآت.
يقوم رئيس القسم بنشر امليزانية السنوية في موعدها.
يتيح رئيس القسم تبادل املعلومات على كافة املستويات اإلدارية.
يعمل رئيس القسم في الصفحة اإللكترونية و يتم تحديثها بشكل مستمر.
الشفافية

املتوسط
الحسابي
3.25
3.19
3.18
3.13
3.10
3.07
3.15

االنحراف
املعياري
1.023
0.988
1.044
1.101
1.084
1.030
0.947

املستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )12أن محور "الشفافية" جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.15وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم ( )1على املرتبة
ً
األولى وتنص على "يوفر رئيس القسم نظاما لإلعالم باللوائح والقوانين املنظمة للعمل في الجامعة" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن
عملية إعالم أعضاء هيئة التدريس باللوائح والقوانين املنظمة للعمل في الجامعة يتم من خالل الحسابات اإللكترونية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
ً
على موقع الجامعة ،لذلك يكون دور رؤساء األقسام في هذا املجال محدودا ،إال في حال مخاطبة رؤساء األقسام بإعالم أعضاء هيئة التدريس بشكل
ً
مباشر حول بعض القوانين الخاصة ،ويشير عشري ( )2005إلى أن الحوكمة تمثل نظاما يتم بموجب مجموعة من القوانين والنظم والقرارات؛ التي تهدف
إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف املؤسسة وضبط العالقات بين األطراف
ً
ً
ً
األساسية التي تؤثر في األداء .تالها الفقرة رقم ( )2وتنص على "يقدم رئيس القسم توصيفا وظيفيا واضحا ملهام كل وظيفة" وبمستوى متوسط ،وتعزو
ً
الباحثة هذه النتيجة إلى أن التوصيف الوظيفي لكل وظيفة في الجامعة يكون موجودا لدى وحدة إدارة املوارد البشرية في الجامعة ،وقد يؤخذ بآراء رؤساء
األقسام عند حاجة القسم لتخصصات مستحدثة ،أما فيما يتعلق بالفقرة ( )5والتي تنص على "يعمل رئيس القسم في الصفحة اإللكترونية ويتم تحديثها
بشكل مستمر" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن رؤساء األقسام يهتمون بالعمل على الصفحات
اإللكترونية للجامعة بشكل عام ،والخاصة بأقسامهم بشكل خاص اذا ما توافرت لهم املعرفة والخبرة الكافية ،إال أن غياب الجانب العلمي في مجال
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مقدادي& اإلبراهيم

تكنولوجيا املعلومات لدى بعض رؤساء األقسام يحول دون تطوير وتحديث املعلومات في هذه الصفحات .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حالوة وطه
( ،)2012والتي بينت وجـود التزام بممارسـة الشـفافية اإلداريـة بدرجـة مقبولـة لـدى اإلداريـين واألكـاديميين ممـن يشغلون مناصب إدارية في الجامعات
الفلسطينية.
املحورالثاني :املشاركة
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة باملشاركة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2

1
4

3
4
5
6

3
6
2
5

7

7

ُيسمح لكافة أعضاء هيئة التدريس بمناقشة القرا رات وتعديلها.
يوفر رئيس القسم فرص للمشاركة في االنتخابات بكافة الهيئات اإلدارية
واألكاديمية.
يستخدم رئيس القسم أسلوب الحوار الديمقراطي عند كافة املعامالت.
يشجع رئيس القسم جميع أعضاء هيئة التدريس على املشاركة البناءة واإليجابية.
ُيسمح لكافة أعضاء هيئة التدريس بالتعبير عن آ رائهم.
يسعى رئيس القسم إلشراك األطراف املعنية (العاملين -الطلبة -مؤسسات
املجتمع) مع الجامعة بجميع األنشطة.
تدعم رئاسة القسم إنجاز األعمال بروح الفريق.
املشاركة

املتوسط
الحسابي
3.15
3.14

االنحراف
املعياري

املستوى

1.147
1.177

متوسط
متوسط

3.12
3.08
3.07
3.04

1.168
1.234
1.178
1.187

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

3.03
3.09

1.207
1.071

متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )13ان محور "املشاركة" جاء في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.09وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم ( )1على املرتبة
األولى وتنص على " ُيسمح لكافة أعضاء هيئة التدريس بمناقشة القرارات وتعديلها" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن رؤساء األقسام
ً
يثقون بشكل أكبر بآراء أعضاء هيئة التدريس األقدم من ذوي الخبرات العالية ،ويتم استشارتهم نظرا لخبراتهم األكاديمية واإلدارية ،إذ أنهم على األغلب
قد تقلدوا منصب رئيس قسم في السابق ،ويمكن أن ُيفيدوا رؤساء األقسام الحاليين بآرائهم ،تالها الفقرة رقم ( )4وتنص على "يوفر رئيس القسم فرص
للمشاركة في االنتخابات بكافة الهيئات اإلدارية واألكاديمية" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن املشاركة في االنتخابات بكافة الهيئات
اإلدارية واألكاديمية يرجع لرغبة عضو هيئة التدريس نفسه ،وفي دعم اإلدارة الجامعية لهذه الفرص ،ويبقى دور رئيس القسم في عملية تسهيل وتيسير
هذه العملية وتقديم الدعم لهم ،أما فيما يتعلق بالفقرة ( )7والتي تنص على "تدعم رئاسة القسم إنجاز األعمال بروح الفريق" فقد حصلت على املرتبة
األخيرة وبمستوى متوسط ،وهذه النتيجة تشير إلى غياب عنصر العمل بروح الفريق في بعض األقسام األكاديمية ،إذ يلجا أعضاء هيئة التدريس إلى العمل
ً
الفردي في إنجاز األعمال نظرا لعدم توفر الظروف واإلمكانات والوقت الكافي إلنجاز األعمال بشكل جماعي.
املحورالثالث :الفعالية والكفاءة
جدول ( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالفعالية والكفاءة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5
5
7

3
6
5
1
2
4
7

الفقرات
يعمل رئيس القسم بوضع األهداف وفق اإلمكانات املتاحة.
يسعى رئيس القسم لتحسبن التخطيط للموارد البشرية واستثمارها.
يوفر رئيس القسم برامج تأهيلية وتدريبية ألعضاء هيئة التدريس.
ً
يوفر رئيس القسم خططا بعيدة املدى لتطوير مستوى األداء.
يعمل رئيس القسم بتنظيم استخدام موارد الجامعة املالية املتاحة بعناية.
يعمل رئيس القسم بوضع خطط لتطوير موارد الجامعة املالية.
ً
يوفر رئيس القسم نظاما للتعرف على االحتياجات ألعضاء هيئة التدريس.
الفعالية والكفاءة

املتوسط
الحسابي
3.16
3.11
3.09
3.08
3.07
3.07
3.05
3.09

االنحراف
املعياري
1.100
1.205
1.164
1.144
1.158
1.125
1.212
1.054

املستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

ً
يبين الجدول ( )14أن محور "الفعالية والكفاءة" جاء أيضا في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.09وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم
( )3على املرتبة األولى وتنص على "يعمل رئيس القسم بوضع األهداف وفق اإلمكانات املتاحة" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن رؤساء
األقسام يسعون إلى تحقيق أهداف أقسامهم ،من خالل وضع األهداف في بداية كل فصل دراس ي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ،إال أن الدعم املادي
واملخصصات التي ُت َحدد لكل قسم تضع رؤساء األقسام في دائرة محصورة لتحقيق أهداف محددة ضمن اإلمكانيات املتاحة ،تالها الفقرة رقم ( )6وتنص
على "يسعى رئيس القسم لتحسبن التخطيط للموارد البشرية واستثمارها" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن عملية تخطيط املوارد
البشرية تتم من خالل أقسام املوارد البشرية في الجامعات ،وهي املعنية بعمليات التخطيط ،واالستقطاب ،والتعيين ،ويتم األخذ بآراء رؤساء األقسام
ً
ً
ً
حول حاجات أقسامهم من املوارد البشرية وتوصيفا وظيفيا للشواغر املوجودة ،أما فيما يتعلق بالفقرة ( )7والتي تنص على "يوفر رئيس القسم نظاما
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مقدادي& اإلبراهيم

للتعرف على االحتياجات ألعضاء هيئة التدريس" فقد حصلت على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عدم وجود آلية
واضحة لرؤساء األقسام للتعرف على احتياجات أعضاء هيئة التدريس ،إال في االجتماعات الدورية التي يعقدها رؤساء األقسام مع أعضاء هيئة التدريس،
والتي من خاللها يتم التعرف على احتياجاتهم.
املحورالرابع :التنافسية
جدول ( :)15املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالتنافسية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2

3
4

3
3
5
6

2
5
1
6

الفقرات
يدعم رئيس القسم استخدام املستحدثات التكنولوجيا الحديثة.
يحرص رئيس القسم على استقطاب الكفاءات العلمية من ذوي التخصصات
املختلفة.
يشجع رئيس القسم األبحاث املوجهة لخدمة املجتمع.
يتبنى رئيس القسم معايير الجودة في نظامها االكاديمي.
ً
ً
يعقد رئيس القسم االتفاقيات مع الجامعات الرائدة إقليميا وعامليا.
يسعى رئيس القسم لتطبيق أنظمة االعتماد العاملية.
التنافسية

املتوسط
الحسابي
3.04
3.03

االنحراف
املعياري

املستوى

1.155
1.174

متوسط
متوسط

2.97
2.97
2.96
2.89
2.98

1.202
1.195
1.223
1.257
1.092

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )15أن محور "التنافسية" جاء في املرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )2.98وبمستوى متوسط ،فقد حصلت الفقرة رقم ()3
على املرتبة األولى وتنص على "يدعم رئيس القسم استخدام املستحدثات التكنولوجيا الحديثة" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن
بعض التخصصات ال تحتاج إلى استخدام مستحدثات تكنولوجيه حديثة ،إذا يستطيع عضو هيئة التدريس إعطاء املحاضرات دون استخدامها ،لذلك
فقد حصلت هذه الفقرة على درجة تقدير متوسطة نظرا لعدم توفر املستحدثات التكنولوجية بشك كافي لجميع األقسام .تالها الفقرة رقم ( )4وتنص
على "يحرص رئيس القسم على استقطاب الكفاءات العلمية من ذوي التخصصات املختلفة" وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة املتوسطة
إلى أن عملية االستقطاب تتدخل فيها جهات متعددة غير رئيس القسم ،إال أن رؤساء األقسام يسعون ألن يكون الكادر التدريس ي مؤهال وذي كفاءات
علمية عالية في التخصصات املختلفة  ،أما فيما يتعلق بالفقرة ( )6والتي تنص على "يسعى رئيس القسم لتطبيق أنظمة االعتماد العاملية" فقد حصلت
على املرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ،وهذه النتيجة تشير إلى حاجة رؤساء األقسام إلى الدعم املادي والعلمي في مجال تطبيق أنظمة االعتماد العاملية،
إذ يحتاج رؤساء األقسام إلى التنور بمفاهيم االعتماد العاملي وطرق تنفيذه ،باإلضافة إلى توفير الدعم املالي لألقسام لتوفير كافة االحتياجات لتحقيق
مبدا االعتماد والجودة.
الســؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى الداللة ( )α = 0.05بين متوســطات أفراد عينة الدراســة في تحديد درجة تطبيق
مبادئ الحوكمة طبقا ملتغيرات (الجنس ،والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة ،ومدة الخدمة)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة حسب متغيرات الجنس ،والعمر،
والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة ،ومدة الخدمة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة حسب متغيرات الجنس ،والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة،
ومدة الخدمة
الشفافية
الجنس

ذكر
أنثى

العمر

 -30اقل من  40سنة
 40سنة فاكثر

الرتبة األكاديمية

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ

املشاركة

الفعالية والكفاءة

التنافسية

مبادئ الحوكمة

س

3.23

3.20

3.20

3.07

3.18

ع

0.917

1.066

1.020

1.092

0.955

س

2.96

2.85

2.84

2.76

2.85

ع

0.993

1.048

1.091

1.064

0.991

س

3.27

3.23

3.15

3.13

3.19

ع

0.982

1.072

1.065

1.076

0.986

س

3.11

3.04

3.06

2.92

3.04

ع

0.933

1.069

1.051

1.094

0.971

س

3.24

3.16

3.15

3.17

3.18

ع

1.012

1.094

1.127

1.115

1.030

س

3.11

3.10

2.99

2.89

3.02

ع

0.965

1.077

1.044

1.049

0.973

س

3.14

3.05

3.12

2.94

3.06
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حكومية

الجامعة

خاصة
نوع الكلية

علمية
إنسانية

مدة الخدمة

اقل من  10سنوات
10سنوات فاكثر

مقدادي& اإلبراهيم

ع

0.905

1.061

1.024

1.102

0.952

س

2.99

2.90

2.91

2.79

2.90

ع

0.970

1.085

1.045

1.099

0.982

س

3.59

3.60

3.57

3.47

3.56

ع

0.726

0.844

0.922

0.908

0.781

س

2.99

2.91

3.00

2.89

2.95

ع

0.980

1.089

1.121

1.172

1.038

س

3.47

3.46

3.25

3.15

3.34

ع

0.789

0.937

0.884

0.889

0.779

س

3.11

3.04

2.99

2.94

3.02

ع

1.003

1.093

1.098 1

1.101

1.011

س

3.20

3.14

3.18

3.02

3.14

ع

0.892

1.050

1.004

1.085

0.941

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري

ً
ً
يبين الجدول ( )16تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة بسبب اختالف فئات متغيرات
الجنس ،والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة ،ومدة الخدمة.
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين السداس ي املتعدد على املحاور جدول (.)17
جدول ( :)17تحليل التباين السداس ي املتعدد ألثر الجنس ،والعمر ،والرتبة ،ونوع الكلية ،والجامعة ،ومدة الخدمة على محاورمبادئ الحوكمة
مصدرالتباين

املحاور

الجنس
هوتلنج=0.009
ح=0.566

الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية
الشفافية
املشاركة
الفعالية والكفاءة
التنافسية

العمر
هوتلنج=0.002
ح=0.950
الرتبة األكاديمية
ويلكس= 0.971
ح=0.281
الجامعة
هوتلنج=0.061
ح=0.001
نوع الكلية
هوتلنج=0.093
ح=0.000
مدة الخدمة
هوتلنج=0.016
ح=0.282
الخطأ

الكلي

مجموع املربعات
0.874
1.774
2.560
2.595
0.026
0.007
0.150
0.102
2.291
2.704
3.263
6.708
12.384
15.784
19.552
17.521
10.861
12.562
1.447
1.463
2.034
4.536
3.214
4.209
261.446
330.567
330.700
356.549
301.602
385.436
373.063
400.437
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درجات
الحرية
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
329
329
329
329
336
336
336
336

متوسط
املربعات
0.874
1.774
2.560
2.595
0.026
0.007
0.150
0.102
1.146
1.352
1.632
3.354
12.384
15.784
19.552
17.521
10.861
12.562
1.447
1.463
2.034
4.536
3.214
4.209
0.795
1.005
1.005
1.084

قيمة ف
1.100
1.765
2.546
2.395
0.032
0.007
0.149
0.094
1.442
1.346
1.632
3.095
15.584
15.709
19.451
16.168
13.668
12.502
1.439
1.350
2.560
4.515
3.198
3.884

الداللة
اإلحصائية
0.295
0.185
0.112
0.123
0.857
0.935
0.700
0.759
0.238
0.262
0.199
0.047
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.231
0.246
0.111
0.034
0.075
0.050
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مقدادي& اإلبراهيم

يتبين من الجدول ( )17اآلتي:
•

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر الجنس في جميع املحاور .وهذه النتيجة تعني أن افراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة
ً
ً
التدريس في الجامعات األردنية سوأ أكانوا ذكورا أم إناثا ال يختلفون في وجهات نظرهم حول درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية ،وهذا يعني
أن متغير الجنس لم يكن له تأثير معنوي ذو داللة إحصائية .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث يعملون في بيئات
متشابهة ،وأن الحوكمة تعتبر من املفاهيم الحديثة التي دخلت على الجامعات األردنية ،وتحاول الجامعات كافة تطبيقها ضمن إمكانياتها ،لذلك فقد
أعطى الذكور واإلناث درجات تقدير متقاربة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نصار ( )2017والتي بينت عدم وجود فروق لدرجات تقييم مدى تطابق
مدى تطابق أداء إدارات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة مع مبادئ الحوكمة وبعض معايير التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى
ملتغير (الجنس) .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة مسلم ( )2016والتي بينت وجود فروق في آراء عينة الدراسة حول مستوى ممارسة الحوكمة وفقا
ملتغيرات الجنس.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر العمر في جميع املحاور .وهذه النتيجة تعني أن افراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات األردنية على اختالف أعمارهم ال يختلفون في وجهات نظرهم حول درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية ،وهذا يعني
أن متغير العمر لم يكن له تأثير معنوي ذو داللة إحصائية .وتعزو الباحثة هذه النتيجة أن موضوع الحوكمة من املفاهيم الحديثة التي تحاول الجامعات
األردنية تطبيقها ،لذلك فإن أعضاء هيئة التدريس من مختل األعمار قد عاصروا تطبيق هذه املبادئ في نفس الوقت ،وقد أعطوا درجات تقدير
متشابهة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر الرتبة األكاديمية في جميع املحاور باستثناء التنافسية ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة
إلى وجود تقارب بين أعضاء هيئة التدريس من حيث الخبرات واإلمكانيات التي توفرها الجامعات والظروف واألوضاع االجتماعية االقتصادية
والسياسية ،ونفس البيئة الثقافية ،واالرتباط بنفس السياسات والفلسفات واإلجراءات ،لذلك نجد أن إجاباتهم متقاربة حول درجة تطبيق مبادئ
الحوكمة في الجامعات األردنية .ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شفيه،
حيث تبين أن مصدر الفروق بين أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وجاءت الفروق لصالح أستاذ مساعد.
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر الجامعة في جميع املحاور وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة .وتعزو الباحثة هذه
النتيجة إلى وجود املوارد املالية الكافية للجامعات الخاصة ،واستثمارها في تحقيق جودة التعليم وتحسين أداء الهيئة التدريسية ورؤساء األقسام
ً
ً
من خالل الدورات التدريبية في املجاالت كافة ،باإلضافة إلى السعي الدائم نحو التنافسية محليا وعامليا .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة نصار
( )2017والتي بينت عدم وجود فروق لدرجات تقييم مدى تطابق مدى تطابق أداء إدارات الجامعات مع مبادئ الحوكمة تعزى ملتغير (الجامعة).
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر نوع الكلية في جميع املحاور باستثناء الفعالية والكفاءة ،والتنافسية وجاءت الفروق لصالح
الكليات اإلنسانية .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الكليات اإلنسانية خاصة كليات اإلدارة لديهم معرفة واسعة بموضوع الحوكمة وواقع تطبيقها،
ً
ويعرفون األنظمة واللوائح التي تنظم تنفيذها ،ومالمسة للواقع ومدى تطبيقها فعليا ،حيث تعقد الكليات العلمية املؤتمرات والندوات وورش العمل
حول الحوكمة والجودة الشاملة واالعتماد الجامعي ،مما يؤثر على تقييمهم لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية.

•

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر مدة الخدمة في جميع املحاور باستثناء املشاركة ،والتنافسية وجاءت الفروق لصالح
10سنوات فأكثر .ويعزو الباحث ظهور الفروق لصالح ذوي الخبرة األعلى في مجالي املشاركة ،والتنافسية إلى أن أفراد عينة الدراسة الذين لديهم
خبرة أكبر هم األكثر دراية بدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية ،إذ أنهم عاصروا مراحل تطبيق الخطط االستراتيجية في الجامعات
ً
األردنية ،أو متابعة تنفيذها ،فضال عن اشتراكهم في املؤتمرات والندوات التي تعقدها الجامعات حول موضوع الحوكمة ،بشأن وضع سياسات
ً
ً
الجامعات ووضع أطر تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية ،أما الذين لديهم خبرة اقل فقد عاصروا عددا محدودا من الفعاليات الخاصة بسياسات
الجامعات أو تطبيق الحوكمة في الجامعات ،وخضعوا لعدد قليل من الدورات ،أما كما انهم تعرفوا إلى الحوكمة ومجاالت تطبيقها من خالل رؤسائهم
ً
ً
أو زمالئهم ،لذلك فإن خبرتهم في ذلك تكون محدودة .ويبدو من هذه النتيجة أن الخبرة بوصفها متغيرا مستقال لها تأثير في وصف درجة تطبيق مبادئ
الحوكمة في الجامعات ،إذ كلما أمض ى عضو هيئة تدريس فترة أطول في عمله ،أدرك طبيعة ذلك العمل وأهميته وأبعاده ومجاالته ،وكان لديه تصور
ً
أكثر دقة وتحديدا من أقرانه العاملين ذوي الخبرة القصيرة .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة نصار ( )2017والتي بينت وجود فروق لدرجات تقييم
مدى تطابق أداء إدارات الجامعات مع مبادئ الحوكمة تعزى ملتغير سنوات الخدمة لصالح ( 11سنة فأكثر) .كما تختلف هذه النتيجة مع دراسات
كل من مسلم ( )2016وناصر ( )2012والتي بينت وجود فروق في آراء عينة الدراسة حول مستوى ممارسة الحوكمة وفقا ملتغير سنوات الخدمة.

•

•

•

•
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التوصيات:

ً
وبناءا على ما توصلت إليه الدراسة من النتائج املذكورة تقدم الباحثة التوصيات التالية:
• ضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء األقسام التربوية في املهارات املتعلقة بمجاالت الدراسة التي حصلت على درجة تقدير متوسطة لرفع
كفاءتهم وحصولهم وامتالكهم لهذه املهارات
ً
• اعتماد الخبرة واملعرفة  -بصفتها مؤشرا املواقع اإلدارية القيادية في املؤسسات الجامعية.
• أن يقوم رؤساء األقسام باستخدام صالحياتهم في تعزيز األداء اإليجابي ألعضاء هيئة التدريس ومحاسبة األداء السلبي ملا لذلك من دور تحفيزي
فاعل.
• إيجاد وصف وظيفي واضح لطبيعة عمل رؤساء األقسام األكاديمية يفسر املهمات واالختصاصات امللقاة على عاتقهم.
• تعزيز واقع األداء اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية من خالل أساليب ووسائل قادرة على تعزيز هذه الواقع (ورشات عمل بين رؤساء
األقسام السابقين والجدد ،نشرات ودراسات علمية حول دور رئيس القسم).
• توفر دائرة خاصة ملتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة بطريقة مباشرة ومقارنها بأداء رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس.
• إجراء دراسات الستقصاء اآلثار السلبية الناتجة عن عدم تطبيق الحوكمة في الجامعات.
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Abstract:
This study aimed to identify the administrative performance of the heads of academic departments in Jordanian
universities and its relationship to the application of governance. The study used the descriptive approach، and a
questionnaire of (61) items was applied to the sample of the study، that consists of (337) faculty members، who
were selected randomly from Jordanian universities (Yarmouk، Science and Technology، Al-Bayt، Irbid National،
Jidara). The results revealed that the level of administrative performance among the heads of academic departments
in the Jordanian public universities was medium، and the results revealed that there are statistically significant
differences on the administrative performance in the Jordanian universities due to (gender، and university type)
While there were no statistically significant differences due to (age، academic rank، college type). The results
showed that the degree of application of governance in the Jordanian universities was medium. the results revealed
that there are statistically significant differences on the degree of application of governance due to (university،
college type، years of service)، while there were no significant differences attributed to (gender، age، and academic
rank). The study recommended the necessity of preparing and implementing training programs for the heads of
educational departments in skills related to the fields of study that have obtained an average degree of appreciation
to raise their efficiency and their access and possession of these skills. Adopting experience and knowledge- as an
indication of leadership positions in university institutions. And that department heads use their powers to enhance
the positive performance of faculty members and account for negative performance because of this active catalytic
role.
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امللخص:
يهدف البحث الحالي التعرف على مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس في كلية العلوم واآلداب برفحاء بجامعة
تباطية بين مستويات كل ُبعد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس وحجم اإلرشاد
الحدود الشمالية ،والتعرف على داللة العالقة االر ِّ
األكاديمي ،والتعرف على القدرة ُ
التنب ِّئية ملستويات حجم اإلرشاد األكاديمي بمستويات أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس.
تألفت عينة البحث من ( )57عضوة من عضوات هيئة التدريس بنسبة ( )%75من مجتمع البحث .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي وأعدت
ُ
تطبيقه على العينة
نموذج بيانات أولية ،ولتحقيق أهداف البحث ،تم استخدام مقياس ماسالش( )Maslach,1986املعرب من ِّقبل البتال(  )2000وتم
ِّ
بصيغته النهائية وتم التأكد من الخصائص السايكومترية للمقياس بمجتمع البحث الحالي .توصل البحث إلى النتائج اآلتية -1:أن االحتراق النفس ي يسود
ِّ
ً
بأبعاده املختلفة بمستويات متوسطة ومرتفعة لدى عضوات هيئة التدريس -2 .وجود عالقة ارتباط طردية دالة إحصائيا بين مستويات االحتراق النفس ي
ً
بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس وحجم اإلرشاد األكاديمي -3 .أن للمستويات العليا لحجم اإلرشاد األكاديمي قدرة ُ
تنب ِّئية دالة إحصائيا
بمستويات األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي.
الكلمات املفتاحية :االحتراق النفس ي؛ اإلرشاد األكاديمي؛ عضوات هيئة التدريس.

املقدمة:

ُ
االحتراق النفس ي أحد مصطلحات علم النفس الذي نال اهتمام العديد من الباحثين ،وكتبت حوله العديد من املؤلفات وأصبح من أهم األجندة في
الندوات واملؤتمرات الدولية ملا له من آثار سالبة على الصحة النفسية والجسدية كما ُيلقي بظالله السالبة على الحياة املهنية ،حيث ُيقلل من العطاء
واإلبداع.
االحتراق النفس ي ارتبط بانخفاض الرفاهية النفسية والجسمية كما ارتبط بمشكالت السلوك املختلفة في كل من املنزل والعمل & Huberman
) .) Vandenberghe, 2010:1أشار المبرت ( )Lambert,1994:4إلى ما أورده  Mattingly& Sharpبأن االحتراق النفس ي هو شكل من أشكال اإلرهاق
النفس ي أو الجسدي الذي يحدث بشكل متكرر في مهن الخدمة اإلنسانية (الرعاية االجتماعية ،التمريض ،الشرطة ،التعليم) ،ويمكن أن يظهر في صور
ً
ً
تعقيدا التي تشمل العديد من العالمات الفسيولوجية والنفسية
مختلفة تتراوح بين البسيط مثل التعب أو الخمول إلى االكتئاب مرورا باألعراض األكثر
ً
ً
ً
ً
ً
مثل الصداع النصفي واضطرابات الجهاز الهضمي .حيث إن الخدمات التي ُيقدمها األفراد في هذه ا ِّملهن تتطلب تواصال شخصيا وعاطفيا مستمرا ومكثفا
ً
وبالتالي قد تكون مرهقة جدا (  ،)Maslach & Leiter,2016:103فاالحتراق النفس ي متالزمة ترتبط بخصائص الوظيفة الشاقة وعدم وجود الحوافز
الوظيفية (.)Demerouti, 2015:1106أجرى سالفاقوني ،ملندا ،ميساس ،قونزاليز واندرادي (salvagioni, Melanda, Mesas, González, Gabani
)& Andrade,2017:1-4دراسة مراجعة منهجية لعدد ( )61دراسة بهدف تلخيص األدلة من اآلثار الجسمية والنفسية واملهنية لعواقب االحتراق النفس ي
من وجهة نظر تلك الدراسات ،و توصلت النتائج إلى أن االحتراق النفس ي منبئ لعدد من اآلثار الجسمية والنفسية واملهنية .املعلمون يتعرضون يوميا
لضغوط العمل ،حيث أشارت الدراسات إلى أن املعلمين أكثر عرضة للتعرض للعنف في مكان العمل مقارنة بأعضاء الفئات املهنية
األخرى(.)Schonfeld, Bianchi& Luehring-Jones ,2017:55

مستويات االحتراق النفس ي وعالقتها بمستويات حجم اإلرشاد األكاديمي لدى عضوات هيئة التدريس

نوال حامد

اإلطارالنظري والدراسات السابقة:
مفهوم االحتراق النفس ي:
ً ُ
ً
ً
ُ
ظهر االحتراق النفس ي كمفهوم في سبعينيات القرن املاض ي وأصبح ظاهرة عاملية بارزة ،وحاليا يعد االحتراق النفس ي موضوعا أكاديميا كتبت عنه
اآلالف من املنشورات ،كما تم عقد العديد من املؤتمرات والندوات حوله ) .)Schaufeli, Leiter & Maslach,2009:204فرويندبرجر هو الذي اكتشف
مصطلح االحتراق النفس ي ،بينما ماسالش درسته بعمق وقدمت أول تعريف له وأول أداة لقياسه (فتيحة .)152 :2010،االحتراق النفس ي هو استجابة
ً
ً
مطولة لالنفعاالت املزمنة والضغوط الشخصية في العمل ،وحديثا توسع االهتمام باالحتراق النفس ي عامليا وأدى إلى مفاهيم جديدة (Maslach, Schaufli
 ".)& Leiter,2001:397في السنوات األخيرة كانت متالزمة االحتراق النفس ي واحدة من أكثر مشاكل الصحة العقلية التي تم نقاشها على نطاق واسع في
املجتمعات املتطورة" ( ،)Heinemann &Heinemann,2017:1وربطت الدراسات الطولية الضغوط املرتبطة بالتدريس باألعراض االكتئابية والنفسية
ً
الجسدية ،واالحتراق النفس ي ،كما تقترح األبحاث الحديثة أن االحتراق النفس ي قد يكون مفهوما بشكل أفضل على أنه متالزمة اكتئابية أكثر من كيان
منفصل (ُ .)Schonfeld, Bianchi & Luehring- Jones,2017:55تالحظ الباحثة أنه رغم اختالف الخلفية الطبية والنفسية والبيئية للباحثين ،إال أنهم
ً
جميعا أشاروا إلى أن االحتراق حالة يصل إليها الفرد بعد التعرض للضغوط النفسية ولها تأثير سلبي على األداء والسلوك.
أعراض االحتراق النفس ي:
ً
ً
ُيعد اإلجهاد أكثر تنبؤا بالنتائج الصحية مقارنة باملكونين اآلخرين وعادة يرتبط اإلجهاد بأعراض مثل الصداع والتعب املزمن واضطرابات الجهاز
ً
الهضمي وتوتر العضالت ونوبات البرد واإلنفلونزا واضطرابات النوم ،أما من ناحية الصحة العقلية فهو أكثر تعقيدا .لقد تم افتراض أن االحتراق النفس ي
ً
قد يؤدي إلى إعاقات عقلية الحقة ،ومع ذلك هناك نقاش بديل مفاده أن االحتراق النفس ي هو في حد ذاته شكل من أشكال املرض العقلي ،وليس سببا له.
كما يرتبط االحتراق النفس ي بأشكال مختلفة من السلوكيات كاالنسحاب من الوظائف والتغيب عن العمل ،والرغبة في ترك الوظيفة ،بينما األ شخاص
الذين يبقون في العمل ،يقودهم االحتراق النفس ي إلى انخفاض اإلنتاجية والفعالية في العمل .األفراد الذين يعانون من االحتراق النفس ي قد يكون لهم تأثير
سلبي على زمالئهم وتعطيل مهام العمل .كما توجد بعض األدلة بأن االحتراق النفس ي له تأثير سلبي على حياة األفراد في املنزل ( & Maslach
.)Leiter,2007:368-369
استراتيجيات الوقاية من االحتراق النفس ي:
ُ
توجد العديد من االستراتيجيات الناجحة للتعامل مع االحتراق النفس ي ،بعضها مهارات فردية والبعض اآلخر استراتيجيات تقام على مستوى
املؤسسة ( ،)Maslach, 2015:48ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتن :ما قبل الخدمة و أثناء الخدمة وتشمل األخيرة استراتيجيات فردية وأخرى
مهنية(البتال.)121 :2001،
مفهوم اإلرشاد األكاديمي:
اإلرشاد األكاديمي هو عملية إنسانية تربوية تفاعلية إيجابية بين املرشد(عضو هيئة التدريس) واملسترشد (الطالب الجامعي) ،تبدأ من قبول الطالب
في املرحلة الجامعية حتى استكمال متطلبات تخرجه ،بهدف مساعدته على التوافق مع الحياة الجامعية .اإلرشاد األكاديمي من البرامج األساسية في
ً
الجامعات وهو جزء ال يتجزأ من عمليتي التعلم والتعليم ،فهو يمنح الطالب الدعم واملساعدة في تحديد مساره األكاديمي واملنهي ،وإعداده إعدادا يتناسب
مع قدراته وميوله ويواكب التحديات التنموية السريعة(دليل اإلرشاد األكاديمي ،جامعة الحدود الشمالية .)4 :2019 ،اإلرشاد األكاديمي هو نظام دعم
مستمر يوفر اإلشراف على الطلبة إلجراء عمليات التسجيل ،الحذف ،اإلضافة ،والحصول على أفكار واضحة عن الخطة الدراسية ويوضح لهم كيفية
الدراسة بفعالية وكفاءة الكتساب اإلنجازات األكاديمية التي يرغبون فيها (.)Al-Khafaji, 2017:7485
أهداف اإلرشاد األكاديمي:
 .1مساعدة الطلبة على التكيف مع الحياة الجامعية والتعامل مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس.
 .2اكتشاف قدرات الطلبة وتطويرها بما يتناسب مع استعداداتهم ويسهم في زيادة تحصيلهم العلمي.
ُ
 .3تقديم املشورة للطلبة في املجاالت التعليمية (الحربي .)21 :2015،كما تسهم أهداف اإلرشاد األكاديمي في تحقيق أهداف النظام الجامعي وذلك
باستخدام استراتيجيات مثل االستراتيجية اإلنمائية التي تتم من خاللها تطبيق البرامج اإلرشادية األكاديمية على الطالب الذي ال يعاني من مشكالت،
بهدف تنمية خصائص إيجابية لتحقيق الفعالية والجودة في األداء األكاديمي .واالستراتيجية الوقائية ،تتم من خاللها تطبيق البرامج اإلرشادية
ُ
األكاديمية على الطالب املعرض لخطر التسرب أو التعثر الدراس ي ،بهدف وقايته من املشكالت النفسية أو االجتماعية أو العلمية .أما االستراتيجية
العالجية ،تتم من خاللها تطبيق البرامج اإلرشادية األكاديمية على الطالب الذي يعاني من مشكالت سلوكية أو انفعالية أو تعليمية تعوق توافقه
الدراس ي والجامعي (دليل اإلرشاد األكاديمي ،جامعة الحدود الشمالية.)6:2019 ،
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أهمية اإلرشاد األكاديمي:
االهتمام بطلبة الجامعة هدف من أهداف التنمية التي ما زالت تطالب الجامعات بتقديم أجود الخدمات للطلبة ،وعلى رأسها اإلرشاد األكاديمي
ً
ً
الذي يمثل ركيزة أساسية في التعليم الجامعي وركنا أساسيا من أركان نجاحها وترجمة واقعية لجودة أدائها(الخياط ،)165:2019 ،حيث إن الطالب
الجامعي يحتاج إلى خدمة التوجيه واإلرشاد التي تزوده باملعلومات واملهارات التي تمكنه من تحسين مستواه التحصيلي واستيفاء متطلبات سوق العمل
ً
ً
ً
املتجددة مما يجعل اإلرشاد األكاديمي محورا أساسيا ُيمكن من خالله ضمان جودة الخريج ،فضال عن أن التكيف مع النظام الجامعي ذات أثر بالغ على
شخصية الطالب سيما في الجامعات التي ُتطبق نظام الساعات املعتمدة ،فقد وجد أن سوء توافق الطلبة الجامعيين يرتبط إلى حد كبير بتسربهم أو
إنذارهم أو فصلهم(أحمد2015 ،م ) 99:وعليه ،اإلرشاد األكاديمي له دور أساس ي وكبير في نظام الساعات املعتمدة ،مما ينعكس على سير العملية
التعليمية بدون أية مشكالت(عبدالنبي .) 209:2015،ومما ال شك فيه أن هذه الخدمة لن تستطيع أن تؤدي دورها إال إذا توفرت البيئة السليمة لتفعيلها،
ُ
وهذا يتطلب وجود املرشد األكاديمي املهيأ والحريص على أداء املهمة بإتقان والطالب املتفهم ألهمية دور اإلرشاد واملرشد األكاديمي في حياته الجامعية
(العتيبي.)601:2018 ،
دوراملرشد األكاديمي:
املرشد األكاديمي له دور معقد ،حيث يتطلب منه التواصل الفعال مع الطلبة ،وفهم وتفسير السياسات واإلجراءات ،واتباع البروتوكوالت
املؤسسية ،والحفاظ على سجالت الطلبة ،واستخدام التكنولوجيا واملشاركة في حل املشكالت ( .)Ohrablo,2018: 11تشير أدبيات اإلرشاد األكاديمي إلى
أن نجاح عملية اإلرشاد األكاديمي يعتمد بدرجة كبيرة على الدور الحيوي للمرشد األكاديمي وعليه ،يجب أن يتمتع املرشد األكاديمي بعدد من الصفات
ً
النفسية واالجتماعية واملهارات التي تجعله قادرا على التواصل الفعال مع الطلبة من أجل تحقيق أهداف اإلرشاد األكاديمي (دليل اإلرشاد األكاديمي،
جامعة الحدود الشمالية.)10-9 :2019،
ُ
تمثل آلية اإلرشاد األكاديمي طريقة وخطوات تقديم خدمة اإلرشاد األكاديمي في املؤسسات األكاديمية ،وتعد من أهم عوامل نجاح أو فشل عملية
اإلرشاد األكاديمي ،فوجود آلية واضحة وموحدة يساعد املرشدين األكاديميين (العياش يُ .)79 : 2016 ،تضيف الباحثة التزام وقيام طرفي العملية
ً
اإلرشادية (املرشد األكاديمي واملسترشد) بدورهما كامال شرط أساس ي ،ألن العملية اإلرشادية عملية مشتركة وتعاونية.
في مجال الدراسات السابقة أجرى قالجوس وكاوا وكنازا ( )Gallegos, Cahua & Canaza,2019دراسة بعنوان متالزمة االحتراق النفس ي لدى معلمي
املدارس وأساتذة الجامعات :قياس نفس ي ومقارنة تحليلية في مدينة أريكويبا ( ،)Arequipaهدفت إلى مقارنة تحليلية ملظاهر االحتراق النفس ي لدى
ً
األساتذة في املدارس والجامعات .استخدمت مقياس ماسالش ،وبلغ حجم العينة ( )282أستاذا من املؤسسات التعليمية (مستوى التعليم قبل املدرس ي،
ً
ً
االبتدائي والثانوي) و( )131أستاذا من الجامعة في مدينة أريكويبا ( .)Arequipaأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا للجنس والحالة
االجتماعية ومستوى التدريس لألساتذة .أظهرت النتائج مستويات عالية من اإلنهاك للمعلمات في املدارس ومستويات متوسطة من التجرد من الخواص
ً
اإلنسانية لألساتذة الجامعيين ،كما أظهرت عالقة ارتباطية سالبة تبعا لعدد األطفال .كما أجرت حسن) )2018دراسة بعنوان اإلرشاد األكاديمي بكليات
جامعة جدة فرع الكامل شطر الطالبات من وجهة نظر املرشدات األكاديميات والطالبات ،هدفت إلى التعرف على مفهوم اإلرشاد األكاديمي من وجهة نظر
الطالبات واملرشدات األكاديميات ،والتعرف على املمارسة الفعلية لإلرشاد األكاديمي واملعوقات التي تواجه العملية اإلرشادية .استخدمت املنهج الوصفي
التحليلي ،كما استخدمت استبانة ،وبلغ حجم العينة ( )16مرشدة أكاديمية و( )193طالبة .كشفت النتائج عن ضعف إملام الطالبات واملرشدات
األكاديميات بمعنى وهدف اإلرشاد ،ووجود العديد من املعوقات التي تعوق عمل املرشدات .وأجرت الجميعي( )2016دراسة بعنوان معوقات ممارسة
اإلرشاد األكاديمي في كليات جامعة الطائف من وجهة نظر املرشدين األكاديميين ،هدفت إلى التعرف على معوقات ممارسة اإلرشاد األكاديمي في كليات
جامعة الطائف ومقترحات مواجهتها من وجهة نظر املرشدين األكاديميين .استخدمت املنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت استبانة من إعدادها وبلغ
ً
ً
حجم العينة ( )39مرشدا أكاديميا .أشارت النتائج إلى أن درجة معوقات ممارسة اإلرشاد األكاديمي جاءت بنسبة قليلة ومقترحات مواجهة معوقات ممارسة
اإلرشاد األكاديمي كانت بنسبة متوسطة .وفي دراسة أجراها العتيبي( )2016بعنوان مشكالت اإلرشاد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في اململكة
العربية السعودية ،هدفت إلى التعرف على مشكالت اإلرشاد األكاديمي .استخدمت املنهج الوثائقي لجمع البيانات وتحليلها من خالل الدراسات السابقة،
كشفت النتائج عن أن اإلرشاد األكاديمي ال يقوم بدوره كما يجب في مساعدة الطلبة لتنمية شخصياتهم ،وعدم وضوح مفهوم وهدف ومتطلبات اإلرشاد
األكاديمي لدى بعض املرشدين في الجامعات ،وضعف التنسيق بين األقسام األكاديمية وعمادات القبول والتسجيل في الجامعات .ودراسة األمين (El-
 )Amin,2015بعنوان االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس في الجامعات في والية الخرطوم ،هدفت إلى مالحظة االحتراق النفس ي وسط عضوات
هيئة التدريس .استخدمت نموذج بيانات شخصية ومقياس ماسالش ( ،)Maslachوبلغ حجم العينة ( )1523عضوة من الجامعات الحكومية واألهلية.
ً
ً
أشارت النتائج إلى أن االحتراق النفس ي ليس مرتفعا وسط العضوات املتزوجات ،بينما مرتفع وسط املطلقات واألرامل مؤثرا على ُبعد نزع الشخصية .كما
ً
ً
توصلت إلى أن التغيب وسط العضوات يرتبط إيجابيا مع أبعاد االحتراق النفس ي .كشفت النتائج أيضا عن أن األعراض الصحية الفسيولوجية والنفسية
بين العضوات ترتبط بشكل إيجابي مع جميع أبعاد االحتراق النفس ي .كما أجرت علي( )2014دراسة بعنوان االحتراق النفس ي لدى املرأة العاملة في أفريقيا
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وعالقته ببعض املتغيرات الديمغرافية :دراسة مقارنة بين الخرطوم ونيروبي والقاﻫرة ،هدفت إلى الكشف عن السمة العامة لمتالزمة االحتراق النفس ي
الناتج عن الضغوط النفسﯾة التي تتعرض لﻬا المرأة العاملة في مجال التعلﯾم العالي والمﻬن الصحﯾة في كل من الخرطوم ونﯾروبي والقاﻫرة .استخدمت املنهج
ُ
الوصفي ،كما استخدمت الصورة املعربة من مقﯾاس ماسالش لالحتراق النفس ي تعريب البتال ( .)2000بلغ حجم العينة( )560امرأة عاملة ،وأشارت النتائج
ُ
إلى أن درجة االحتراق النفس ي بأبعاده الثالثة :اإلجﻬاد االنفعالي وتبلد المشاعر وضعف الشعور باإلنجاز ترتفع عند المرأة العاملة في الخرطوم وفي القاﻫرة
ً ً
أعلى من المتوسط ،بينما في نﯾروبي مستوى االحتراق كان متوسطا نوعا ما .وأجرت القيس ي( )2014دراسة بعنوان درجة االحتراق النفس ي لدى املرشدين
التربويين في مدارس محافظة الطفيلة ،هدفت إلى الكشف عن مستوى االحتراق النفس ي لدى املرشدين التربويين وأثر كل من الجنس والخبرة في درجة
االحتراق النفس ي لدى مرشدو ومرشدات املدارس .استخدمت املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي ،وبلغ حجم العينة
ُ
ً
( )58مرشدا ومرشدة .أشارت النتائج إلى أن درجة االحتراق النفس ي لدى املرشدين التربويين كانت بدرجة متوسطة على ُبعد االجهاد االنفعالي وتبلد املشاعر
ُ
ً
وبدرجة عالية على ُبعد نقص الشعور باإلنجاز .كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس ولصالح الذكور على ُبعد تبلد املشاعر.
كما أجرى الرافعي والقضاة ( )2010دراسة بعنوان مستويات االحتراق النفس ي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية املعلمين بأبها في ضوء بعض املتغيرات،
هدفت إلى التعرف على مستويات االحتراق النفس ي لدى أعضاء هيئة التدريس في ضوء متغيرات العمر ،واملؤهل العلمي ،والتخصص ،والخبرة في مجال
التدريس ،والجنسية ،والحالة االجتماعية ،ومستوى الدخل الشهري ،وعدد الطالب في القاعات الدراسية والنصاب التدريس ي في األسبوع .استخدمت
ً
املنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت أداة من تطوير الباحثين ،وبلغ حجم العينة ( )77عضوا .كشفت النتائج عن أن مستوى االحتراق النفس ي لدى
أعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة متوسطة على املقياس الكلي وأبعاده الفرعية التالية :عدم الرضا الوظيفي ،وانخفاض مستوى املساندة اإلدارية،
وضغوط املهنة ،واإلجهاد االنفعالي ،واإلحساس لدى املدرس ،وبدرجة عالية على ُبعد االتجاه السلبي نحو الطلبة .كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات
ُ
ً
داللة إحصائية وفقا ملتغير النصاب التدريس ي األسبوعي على الدرجة الكلية للمقياس ولصالح النصاب التدريس ي أكثر من  20ساعة ،وال توجد فروق
ً
ذات داللة إحصائية وفقا للمتغيرات األخرى .وأجرت آل مشرف( )2002دراسة بعنوان مصادر االحتراق النفس ي التي تتعرض لﻬا عينة من عضوات ﻫيئة
التدريس بجامعة امللك سعود بالرياض ،هدفت إلى التعرف على مدى تعرض عضوات هيئة التدريس لالحتراق النفس ي الذي تسببه ضغوط العمل
ومصادره وبعض الخصائص الشخصية املرتبطة به .استخدمت قائمة ملصادر االحتراق النفس ي مستمدة من عمل العضوات وطبيعتها ،بلغ حجم العينة
()45عضوة .كشفت النتائج عن معاناة عضوات هيئة التدريس من االحتراق النفس ي بدرجة مرتفعة بشكل عام ،وتباينت درجة االحتراق النفس ي بالنسبة
ملصادر القائمة السبعة ،حيث حصلت مصادر البيئة املادية للتدريس ،وآثار ضغوط العمل ،و العالقة مع الطالبات والعالقة مع إدارة املركز على
ً
متوسطات مرتفعة .كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة ملتغيرات الجنسية ،و العمر ،و الدرجة العلمية ،والتخصص وسنوات الخبرة،
وذلك على بعض أبعاد القائمة والقائمة ككل.
من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها في البحث الحالي ،لم تعثر الباحثة على دراسة تناولت موضوع االحتراق النفس ي لدى املرشدات
األكاديميات في التعليم العالي في حدود علمها ،حيث هدفت معظم الدراسات السابقة إلى الكشف عن مستوى االحتراق النفس ي ويتفق معها البحث الحالي.
ً
كما هدفت عدد من الدراسات السابقة إلى معرفة الفروق في االحتراق النفس ي وفقا لبعض املتغيرات الديمغرافية واملهنية ،ودراسة آل مشرف ))2002
درست مصادر االحتراق النفس ي لكنها لم تتناول اإلرشاد األكاديمي .أما دراسة حسن ) )2018هدفت إلى التعرف على مفهوم اإلرشاد األكاديمي من وجهة
نظر الطالبات واملرشدات األكاديميات ودراسة الجميعي ) )2016هدفت إلى التعرف على معوقات ممارسة اإلرشاد األكاديمي ومقترحات مواجهتها من وجهة
نظر املرشدين األكاديميين ودراسة العتيبي ) )2016هدفت إلى التعرف على مشكالت اإلرشاد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي .بينما دراسة القيس ي
( )2014هدفت إلى الكشف عن مستوى االحتراق لدى املرشدين التربويين في املدارس .يتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة بمحاولته الكشف عن
مستويات االحتراق النفس ي وعالقتها بمستويات حجم اإلرشاد األكاديمي لدى عضوات هيئة التدريس ،كما يختلف عن الدراسات السابقة في عينة البحث.
مشكلة البحث والتساؤالت:
ً
مهنة التدريس الجامعي من أكثر املهن إثقاال بالضغوط وتزخر بالعديد من املطالب واملسؤوليات بشكل متزايد ومستمر(الجيد  )548 :2010،وعليه،
عضو هيئة التدريس في الجامعات كغيره في القطاعات املختلفة يواجه مجموعة من الضغوط النفسية التي تؤثر على أدائه في التدريس والعطاء نتيجة
لوجود ضغوط داخلية من داخل حرم الكلية املتمثلة في الضغوط املهنية وضغوط الطلبة باإلضافة إلى الضغوط األسرية وغيرها ،فيصبح ُعرضة لالحتراق
النفس ي(الرافعي والقضاة .)301 :2010،كما يواجه املدرسون تحديات جديدة من أعداد الطلبة املتزايدة واملتنوعة ،مما أصبح متطلب على املعلمين تطوير
معارف ومهارات ومهمات جديدة بسرعة متزايدة(Smylie, 2010:59-84).
مهنة التدريس الجامعي من املهن التي بطبيعتها تجعل عضو هيئة التدريس يتعامل مع مجموعات متزايدة ومتنوعة من الطلبة سواء في داخل
القاعات الدراسية أو من خالل اإلرشاد األكاديمي .ال تريد الباحثة رسم صورة قاتمة ملهنة التدريس الجامعي ،بل لتبيان طبيعتها لتتضح عالقتها باالحتراق
النفس ي ،حيث إن الباحثة إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب برفحاء ،و بعد مراجعتها للدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت
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االحتراق النفس ي ومصادر االحتراق النفس ي وتلك التي تناولت اإلرشاد األكاديمي ،لم تعثر على دراسة (في حدود علمها) تناولت العالقة بين االحتراق النفس ي
واإلرشاد األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي و من هنا نبعت الحاجة إلى دراسة العالقة بين االحتراق النفس ي واإلرشاد األكاديمي مما
يزيد من أهمية البحث الحالي.
من خالل العرض السابق ُيمكن صياغة مشكلة البحث في سؤال رئيس على النحو التالي:
ما مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب برفحاء وهل توجد عالقة بين مستويات االحتراق
النفس ي وحجم اإلرشاد األكاديمي؟
من هذا السؤال الرئيس يمكن أن تتفرع األسئلة الفرعية التالية:
• ما مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس؟
• ما داللة عالقة االرتباط بين مستويات كل ُبعد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس وحجم اإلرشاد األكاديمي؟
• هل ملستويات حجم اإلرشاد األكاديمي القدرة ُ
التنب ِّئية بمستويات أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس؟
فروض البحث:
• يسود االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة بمستويات متوسطة ومرتفعة لدى عضوات هيئة التدريس.
ً
• توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا بين مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس وحجم اإلرشاد األكاديمي.
ً
• للمستويات العليا لحجم اإلرشاد األكاديمي قدرة ُ
تنب ِّئية دالة إحصائيا بمستويات األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس.
أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن:
• مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس.
• داللة عالقة االرتباط بين مستويات كل ُبعد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس وحجم اإلرشاد األكاديمي.
• القدرة ُ
التنب ِّئية ملستويات حجم اإلرشاد األكاديمي بمستويات أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس.
أهمية البحث:
ً
أوال :األهمية النظرية:
ً
ً
يستمد البحث أهميته من أهمية الصحة الجسدية والنفسية ألعضاء هيئة التدريس ،حيث ُيعد عضو هيئة التدريس محركا رئيسيا للتقدم والتنمية
وتزداد الحاجة إلى االهتمام به في ظل ثورة املعلوماتية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في توفير رأس املال البشري .لم تعثر الباحثة على دراسة (في
حدود علمها) تناولت العالقة بين االحتراق النفس ي واإلرشاد األكاديمي في التعليم العالي ،وعليه يعتبر هذا البحث هو األول من نوعه وقد ُيمهد إلى دراسات
أخرى.
ً
ثانيا :األهمية التطبيقية :
ُ
ُ
نتائج هذا البحث ُيمكن أن تسهم في إثراء املكتبة وفي إعداد برامج وقائية وأخرى عالجية للحد والتقليل من اإلحتراق النفس ي والوصول إلى اإلتزان
النفس ي.
تعريف مصطلحات البحث:
ُ
تعريف االحتراق النفس ي :تعرف ماسالش واليتر( )Maslach & Leiter ,2007:368االحتراق النفس ي على أنه "متالزمة نفسية من اإلنهاك والسلبية وعدم
الفاعلية في مكان العمل".
ُ
التعريف اإلجرائي لالحتراق النفس ي :تعرفه الباحثة على أنه الدرجة التي تحصل عليها عضوة هيئة التدريس في استجابتها على مقياس االحتراق النفس ي
املستخدم في البحث الحالي .
تعريف اإلرشاد األكاديميُ :يعرف بأنه "العملية املنظمة واملخطط لها ملساعدة الطالب على مواجهة التحديات التي تقابله في حياته الجامعية ،والصعوبات
التي تقلل من فاعلية العملية التعليمية" (دليل اإلرشاد األكاديمي ،جامعة الحدود الشمالية.)4 :2019 ،
ً
التعريف اإلجرائي لإلرشاد األكاديمي :تقاس إجرائيا باالستجابة على نموذج البيانات األولية املستخدم في هذا البحث.
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حدود البحث:
الحدود املوضوعية :االحتراق النفس ي ،اإلرشاد األكاديمي.
الحدود البشرية :عضوات هيئة التدريس الالتي على رأس العمل بمختلف درجاتهن العلمية وتخصصاتهن األكاديمية وجنسياتهن.
الحدود املكانية  :كلية العلوم اآلداب برفحاء – جامعة الحدود الشمالية – اململكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية  :الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 2019-2018م.
منهجية البحث وإجراءاته:

منهج البحث:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،الذي يهدف إلى جمع بيانات من أجل اختبار الفروض أو اإلجابة عن األسئلة التي تخص الوضع الحالي ألفراد
ً
البحث ،األمر الذي جعل هذا املنهج ُيحظى بمكانة خاصة في مجال الدراسات اإلنسانية واألكثر استخداما في مجال التربية وعلم النفس(مطاوع ،والخليفة،
ً
ً
وعطيفة ،)110 :2014،فضال عن أن البحوث الوصفية تساعد على شرح املشكالت التربوية العامة التي تواجه املجتمع بطريقة أكثر تأثيرا وتنبه إلى
الحاجات املطلوبة ،وتكشف عن التطورات وأهمية االستعداد لها (صابر ،موافي والشمري.)229 :2015 ،
مجتمع البحث:
تكون املجتمع اإلحصائي للبحث الحالي من جميع عضوات هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب برفحاء والبالغ عددهن ( )76عضوة هيئة تدريس في
ً
الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 2019-2018م ،وقد تم إرسال االستبيان إلكترونيا إلى جميع عضوات هيئة التدريس باتباع أسلوب الحصر الشامل.
عينة البحث:
ً
تألفت عينة البحث من ( )57عضوة هيئة تدريس بنسبة ( )%75من مجتمع البحث الالتي استجبن إلكترونيا عند ارسال االستبيان لهن .والجدول
( )1يوضح خصائص توصيف عينة البحث.
جدول ( :)1يوضح خصائص عينة البحث
متغيرات التوصيف
الجنسية

التخصص العلمي األكاديمي

الدرجة العلمية

سنوات الخبرة التدريسية

عدد الطالبات باإلرشاد األكاديمي لدى عضوة هيئة التدريس

التدرج
سعودية
جنسية أخرى
املجموع
علمي
أدبي
املجموع
بروفيسور
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
املجموع
أقل من 4
6- 4
أكثر من 6
املجموع
صفر طالبة (بدون إرشاد)
أقل من  20طالبة (منخفض)
 40-20طالبة (وسط)
 60-41طالبة (فوق الوسط)
 61طالبة فأكثر (مرتفع)
املجموع

التكرار
20
37
57
26
31
57
1
2
27
27
57
11
16
30
57
14
17
11
6
9
57

%
35.1
64.9
100.0
45.9
54.4
100.0
1.8
3.5
47.4
47.4
100.0
19.3
28.1
52.6
100.0
24.6
29.8
19.3
10.5
15.8
100.0

أدوات البحث:
أوال :نموذج البيانات األولية :لتحقيق أهداف البحث ،صممت الباحثة نموذج بيانات أولية يتكون من الدرجة العلمية ،والتخصص العلمي ،وسنوات
الخبرة التدريسية ،والجنسية وعدد الطالبات في اإلرشاد األكاديمي في الفصل الدراس ي األول للعام 2019-2018م.
ثانيا :مقياس ماسالش ( )Maslachلالحتراق النفس ي :استخدمت الباحثة مقياس ماسالش ) (Maslach,1986تعريب البتال( )2000ويتمتع املقياس
بخصائص سيكومترية جيدة ،حيث تم استخدامه في العديد من الدراسات كدراستي البتال)  )2000وعلي ).)2014
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ُ
أ -وصف املقياس :يتكون املقياس في صورته املعربة من ( )22عبارة موزعة على ثالثة أبعاد وهي اإلجهاد االنفعالي ،والتجرد من الخواص اإلنسانية وضعف
ً
اإلنجاز الشخص ي ،حيث ُيعطي عضوة هيئة التدريس الفرصة لتحديد درجة تطابق العبارة عليها من بين ( )7خيارات متدرجة تتراوح بين (أبدا = صفر إلى
كل يوم = ،)6حيث يشير التقدير صفر إلى أن العبارة ال تنطبق على عضوة هيئة التدريس ،بينما التقدير ( )6يشير إلى تطابق العبارة وتكرارها بشكل يومي.
ُ
وبذلك تستخرج الدرجة الكلية التي تحصل عليها بجمع الدرجات.
ب -كيفية تحديد مستويات االحتراق النفس ي لألبعاد :في ضوء الدرجات التي تحصل عليها عضوة هيئة التدريس في املقاييس الفرعية الثالثة السابقة،
يتم تحديد االحتراق النفس ي لكل مقياس عبر ثالثة مستويات هي (منخفض  /متوسط  /مرتفع) ،وذلك على النحو التالي :
للمقياس الفرعي األول
أصغر من أو يساوي 16
26-17
أكبر من أو يساوي 27

املستوى
منخفض
متوسط
مرتفع

للمقياس الفرعي الثالث
أكبر من أو يساوي 37
36-31
أصغر من أو يساوي 30

للمقياس الفرعي الثاني
أصغر من أو يساوي 8
13-9
أكبر من أو يساوي 14 4

قامت الباحثة بتعديل صياغة ثمان عبارات لتتناسب مع مجتمع البحث الحالي وذلك بتغيير كلمة (تالميذي) في هذه العبارات لتصبح كلمة (طالباتي).
ج -دالالت صدق وثبات املقياس في البحث الحالي:
 .1الصدق:
استخدمت الباحثة صدق املحتوى ،حيث تم عرض املقياس على ( )10محكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية والسودانية،
وأجمع غالبيتهم على مناسبة العبارات ومالءمتها ألبعاد املقياس ،بينما تم تعديل صياغة ثالث عبارات ً
بناء على توجيهات املحكمين.
الدراسة االستطالعية األولية ملقياس االحتراق النفس ي:
ملعرفة الخصائص القياسية للبنود بمقياس االحتراق النفس ي ،قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية أولية حجمها ( )23عضوة هيئة تدريس ،تم
ً
اختيارهن بطريقة عشوائية من مجتمع البحث الحالي (بواسطة جهاز الحاسب اآللي من بين الالتي استجبن إلكترونيا ألدوات الدراسة) ،ومن ثم تم القيام
باآلتي :
صدق البناء للمقياس (القوة التمييزية للفقرات):
ُ
أشار الربيعي ومصطفى (2019م )136:إلى ما ذكره جيسلي وآخرون( )Ghisselli , et.alبأن الفقرة ينبغي أن تميز على أقل تقدير بين املستويات
العليا والدنيا لألفراد في السمة املقاسة ،وللتحقق من ذلك تم ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية األولية التي حجمها ( )23عضوة هيئة تدريس ،على
مقياس االحتراق النفس ي ،من أعلى درجة كلية الى أقل درجة كلية ،ثم حددت املجموعتين الطرفيتين بنسبة(  )%27لكل مجموعة (6عضوات يمثلن
املجموعة العليا ومثلهن يمثلن املجموعة الدنيا) ،وللتحقق من القوة التمييزية للفقرات تم تطبيق اختبار (ت)  t-testملجموعتين مستقلتين باستخدام
برنامج الحاسب اآللي  SPSSألن داللة القيمة التائية املحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة ،والجداول الثالثة التالية تبين نتائج هذا اإلجراء:
جدول ( :)2يوضح نتائج اختبار(ت) للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ملعرفة داللة الفروق في القوة التمييزية لفقرات ُبعد اإلجهاد االنفعالي
أرقام الفقرات
1
2
3
6
8
13
14
16
20

املجموعة
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

(ت) املحسوبة

دح

ح

االستنتاج

0.83
5.00
1.17
4.17
0.83
5.17
1.00
4.167
0.17
5.33
0.17
3.83
0.17
4.50
1.17
4.67
0.17
4.67

0.41
1.26
1.47
2.56
2.04
2.04
0.89
2.23
0.41
0.82
0.41
2.40
0.41
2.35
0.98
1.51
0.41
1.97

7.679-

6

0.001

ً
الفرق دال إحصائيا

2.487-

10

0.016

ً
الفرق دال إحصائيا

3.677-

10

0.002

ً
الفرق دال إحصائيا

3.230-

10

0.005

ً
الفرق دال إحصائيا

13.864-

10

0.001

ً
الفرق دال إحصائيا

3.687-

6

0.006

ً
الفرق دال إحصائيا

4.459-

6

0.003

ً
الفرق دال إحصائيا

4.768-

10

0.001

ً
الفرق دال إحصائيا

5.489-

6

0.001

ً
الفرق دال إحصائيا
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مستويات االحتراق النفس ي وعالقتها بمستويات حجم اإلرشاد األكاديمي لدى عضوات هيئة التدريس

جدول ( :)3يوضح نتائج اختبار(ت) للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ملعرفة داللة الفروق في القوة التمييزية لفقرات ُبعد التجرد من الخواص
اإلنسانية
أرقام الفقرات
5

املجموعة
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا

10
11
15
22

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

(ت) املحسوبة

دح

ح

االستنتاج

0.17
1.83
0.17
3.50
0.33
4.83
0.17
4.50
0.17
2.17

0.41
1.47
0.41
2.35
0.52
1.83
0.41
2.35
0.41
1.83

2.673-

6

0.019

ً
الفرق دال إحصائيا

3.430-

6

0.009

ً
الفرق دال إحصائيا

5.783-

6

0.001

ً
الفرق دال إحصائيا

4.459-

6

0.003

ً
الفرق دال إحصائيا

2.606-

6

0.022

ً
الفرق دال إحصائيا

جدول ( :)4يوضح نتائج اختبار(ت) للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ملعرفة داللة الفروق في القوة التمييزية لفقرات ُبعد ضعف اإلنجاز الشخص ي
أرقام الفقرات
4

املجموعة
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا

7
9
12
17
18
19
21

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

(ت) املحسوبة

دح

ح

االستنتاج

0.33
5.00
0.17
4.83
0.17
3.33
0.33
3.67
0.17
3.17
0.17
3.33
0.33
3.00
0.33
2.83

0.52
1.55
0.41
1.83
0.41
2.07
0.52
2.16
0.41
2.14
0.41
1.63
0.52
2.19
0.52
2.56

7.000-

10

0.001

ً
الفرق دال إحصائيا

6.081-

6

0.003

ً
الفرق دال إحصائيا

3.684-

6

0.006

ً
الفرق دال إحصائيا

3.676-

6

0.006

ً
الفرق دال إحصائيا

3.378-

6

0.009

ً
الفرق دال إحصائيا

4.608-

10

0.001

ً
الفرق دال إحصائيا

2.902-

6

0.015

ً
الفرق دال إحصائيا

2.343-

6

0.031

ً
الفرق دال إحصائيا

صدق االتساق الداخلي للفقرات :
ملعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بمقياس االحتراق النفس ي عند تطبيقه على عضوات هيئة التدريس بمجتمع
البحث الحالي في صورته املكونة من ( )22فقرة ،قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية ُ
للبعد الفرعي املعني،
والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول ( :)5يوضح معامالت ارتباطات البنود مع الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بمقياس االحتراق النفس ي عند تطبيقه على عضوات هيئة التدريس بمجتمع
البحث الحالي (ن = )23
املقياس الفرعي األول (اإلجهاد االنفعالي)

املقياس الفرعي الثاني (التجرد من الخواص اإلنسانية)

املقياس الفرعي الثالث (ضعف اإلنجاز الشخص ي )

البند

معامل االرتباط

البند

معامل االرتباط

البند

معامل االرتباط

1
2
3
6
8
13
14
16
20

0.565
0.600
0.532
0.626
0.608
0.587
0.434
0.480
0.529

5
10
11
15
22

0.825
0.564
0.463
0.545
0.451

4
7
9
12
17
18
19
21

0.646
0.489
0.647
0.562
0.698
0.573
0.538
0.681
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مستويات االحتراق النفس ي وعالقتها بمستويات حجم اإلرشاد األكاديمي لدى عضوات هيئة التدريس

ً
إحصائيا عند مستوى (( )0.05قيمة ّ
أي منها أكبر
تالحظ الباحثة من الجدول ( )5أن جميع معامالت االرتباطات لجميع البنود موجبة اإلشارة ودالة
من ( ،)0.415األمر الذي يؤكد تمتع جميع هذه البنود بصدق اتساق داخلي جيد مع الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية ،وذلك عند تطبيق هذا املقياس على
عضوات هيئة التدريس بمجتمع البحث الحالي.
 .2معامالت الثبات:
ُ
ملعرفة الثبات للدرجات الكلية لكل بعد من األبعاد الفرعية بمقياس االحتراق النفس ي عند تطبيقه على عضوات هيئة التدريس بمجتمع البحث
الحالي ،قامت الباحثة بتطبيق معادلتي ألفا كرونباخ و سبيرمان براون على بيانات العينة االستطالعية األولية التي حجمها ( )23عضوة هيئة تدريسّ ،
فبين
هذا اإلجراء النتائج املوضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)6يوضح نتائج معامالت الثبات للدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بمقياس االحتراق النفس ي عند تطبيقه على عضوات هيئة التدريس بمجتمع البحث
الحالي (ن = )23
عدد
الفقرات
9
5
8
22

املقاييس الفرعية باملقياس
األول (اإلجهاد االنفعالي)
الثاني (التجرد من الخواص اإلنسانية)
الثالث (ضعف اإلنجاز الشخص ي )
الدرجة الكلية للمقياس ككل

معامالت الثبات
ألفا كرونباخ
0.839
0.776
0.845
0.891

سبيرمان ـ براون
0.842
0.764
0.850
0.884

تالحظ الباحثة من الجدول ( )6أن جميع معامالت الثبات للدرجات الكلية لجميع األبعاد الفرعية باملقياس تتراوح بين ( )0.764و ( ،)0.850وللدرجة
الكلية للمقياس ككل أكبر من ( ،)0.883األمر الذي يؤكد تمتع جميع هذه الدرجات الكلية بمعامالت ثبات ّ
جيدة ،وذلك عند تطبيق هذا املقياس على
عضوات هيئة التدريس بمجتمع البحث الحالي.

عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرض األول:
للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث الحالي والذي نصه" :يسود االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة بمستويات متوسطة ومرتفعة لدى
ً
عضوات هيئة التدريس" ،قامت الباحثة أوال بتصنيف عضوات هيئة التدريس بعينة البحث إلى مجموعات متمايزة (مستقلة) ،وذلك وفق درجاتهن على
ً
كل ُبعد من أبعاد املقياسً ،
بناء على الجدول املشار إليه سابقا ،ومن ثم تم حساب التكرارات والنسب املئوية لتكرارات العضوات بكل مجموعة من هذه
املجموعات املستقلة ،وكذلك حساب حدود الثقة للنسب بمجتمع البحث بمستوى ثقة ( ،)%95والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول ( :)7يوضح التكرارات والنسب املئوية وحدود الثقة للنسبة بمجتمع البحث وذلك ملستويات كل ُبعد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة
التدريس بمجتمع البحث الحالي
األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي

املستويات

التكرار

النسبة املئوية

الخطأ املعياري للنسبة

املقياس األول (اإلجهاد االنفعالي)

منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع

16
21
20
44
6
7
37
9
11

28.07
36.84
35.09
77.19
10.53
12.28
64.91
15.79
19.30

0.0595
0.0639
0.0632
0.0556
0.0407
0.0435
0.0632
0.0483
0.0523

املقياس الثاني
(التجرد من الخواص اإلنسانية)
املقياس الثالث
(ضعف اإلنجاز الشخص ي)

حدود الثقة للنسبة باملجتمع
الحد األعلى
الحد األدنى
37.89
18.25
47.38
26.3
45.52
24.66
86.36
68.02
17.23
3.82
19.45
5.11
75.34
54.48
23.76
7.82
27.92
10.67

يتبين من الجدول ( )7أن ( )41من عضوات هيئة التدريس ( )%72يعانين من اإلجهاد االنفعالي ،بمستوييه املتوسط واملرتفع ،و( )13فقط من
عضوات هيئة التدريس ( )%23يعانين من التجرد من الخواص اإلنسانية ،بمستوييه املتوسط واملرتفع ،و( )20من عضوات هيئة التدريس ( )%35يعانين
من الشعور بضعف اإلنجاز الشخص ي ،بمستوييه املتوسط واملرتفع.
تتفق هذه النتيجة مع دراسة قالجوس وكاوا وكنازا ( )Gallegos, Cahua & Canaza,2019التي كشفت عن مستويات عالية من اإلنهاك للمعلمات
ومستويات متوسطة من التجرد من الخواص اإلنسانية لألساتذة الجامعيين .كما تتفق مع دراسة علي( )2014التي توصلت إلى أن درجة االحتراق النفس ي
ً
ً ً
بأبعاده الثالثة ترتفع عند المرأة العاملة في الخرطوم وفي القاﻫرة أعلى من المتوسط ،أما في نﯾروبي فﺈن مستوى االحتراق كان متوسطا نوعا ما .تتفق أيضا
مع دراسة آل مشرف( )2002التي أشارت نتائجها إلى معاناة عضوات هيئة التدريس من االحتراق النفس ي بدرجة مرتفعة بشكل عام.
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مستويات االحتراق النفس ي وعالقتها بمستويات حجم اإلرشاد األكاديمي لدى عضوات هيئة التدريس

ً
بناء على هذه النتائج ،على املؤسسات األكاديمية القيام بدورها تجاه هذا األمر وعلى أعضاء هيئة التدريس التحلي بمهارات واستراتيجيات مواجهة
ضغوط العمل حتى ال يصلوا إلى مرحلة االحتراق النفس ي ،حيث أشارت هوقارث) )Hogarth, 2017:71-98إلى أنه يمكن التعامل مع االحتراق النفس ي على
املستوى املؤسس ي ،واإلداري والشخص ي مع تحمل كل طرف مسؤولية متساوية.
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرض الثاني:
ً
للتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث الحالي والذي نصه " :توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا بين مستويات االحتراق النفس ي
بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس وحجم اإلرشاد األكاديمي" ،قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط الرتب لسبيرمان ،ونتائج هذا اإلجراء
موضحة بالجدول التالي:
جدول (  :) 8يوضح معامالت ارتباط الرتب لسبيرمان ملعرفة داللة عالقة االرتباط بين مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس وحجم
اإلرشاد األكاديمي (ن = )57
املتغير
حجم اإلرشاد األكاديمي

مستويات األبعاد الفرعية لالحتراق النفس ي

معامل االرتباط

قيمة احتمالية

االستنتاج

مستويات اإلجهاد االنفعالي

0.375

0.002

توجد عالقة ارتباط طردي دالة

مستويات التجرد من اإلنسانية

0.196

0.072

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

مستويات ضعف اإلنجاز

0.009

0.475

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

ً
يتضح من الجدول ( )8وجود عالقة ارتباط طردية دالة إحصائيا بين مستويات اإلجهاد االنفعالي وحجم اإلرشاد األكاديمي ،أي أنه كلما زاد عدد
الطالبات في اإلرشاد األكاديمي ،زاد مستوى اإلجهاد االنفعالي لدى عضوات هيئة التدريس ،بمجتمع البحث الحالي ،وعدم وجود عالقة ارتباط دالة
ً
إحصائيا بين مستويات كل ُبعد من بعدي التجرد من الخواص اإلنسانية والشعور بضعف اإلنجاز الشخص ي مع حجم اإلرشاد األكاديمي ،وذلك لدى
عضوات هيئة التدريس ،بمجتمع البحث الحالي.
تتسق نتائج البحث الحالي بصورة جزئية مع نتائج دراسة القيس ي( )2014التي أشارت إلى أن درجة االحتراق النفس ي لدى املرشدين التربويين كانت بدرجة
ُ
متوسطة على ُبعد اإلجهاد االنفعالي وتبلد املشاعر وبدرجة عالية على ُبعد نقص الشعور باإلنجاز .االتزان االنفعالي ووجود الرغبة واالستعداد للقيام
ً
بعملية اإلرشاد األكاديمي من أهم الصفات النفسية للمرشد األكاديمي(دليل اإلرشاد األكاديمي ،جامعة الحدود الشمالية ،)10 :2019 ،فضال عن أن
ً
نجاح العملية اإلرشادية يعتمد على الدور الحيوي للمرشد األكاديميُ .تالحظ الباحثة وفقا لنتائج البحث الحالي أن عضوة هيئة التدريس في التعليم
ُ
الجامعي كلما زاد حجم اإلرشاد األكاديمي املسند إليها ،تشعر باإلجهاد االنفعالي لكنها ال تتجرد من الخواص اإلنسانية وال تشعر بضعف اإلنجاز الشخص ي.
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرض الثالث:
ً
ُ
للتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث الحالي والذي نصه " :للمستويات العليا لحجم اإلرشاد األكاديمي قدرة تنب ِّئية دالة إحصائيا
بمستويات األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس" ،قامت الباحثة بﺈجراء تحليل االنحدار الخطي املتعدد (بطريقة )Stepwise
ملعرفة مستويات اإلرشاد األكاديمي التي لها قدرة ُ
تنب ِّئية بمستويات كل ُبعد من أبعاد االحتراق النفس ي ،وذلك على أساس أن كل مستوى من مستويات
ً
ً
ً
ً
ً
اإلرشاد األكاديمي متغيرا عدديا مستقال ،وأن املستويات املختلفة لكل ُبعد من أبعاد االحتراق النفس ي متغيرا تابعا ،والجدول التالي يوضح نتائج هذه
اإلجراءات:
جدول ( :)9يوضح نتائج تحليل االنحدار املتعدد الخطي ملعرفة مستويات اإلرشاد األكاديمي التي لها قدرة ُ
تنب ِئية بمستويات كل ُبعد من أبعاد االحتراق النفس ي
لدى عضوات هيئة التدريس
مصدر
التباين

مجموع املربعات

دح

متوسط املربعات

قيمة (ف) املحسوبة

ح

معامل االرتباط
املتعدد

معامل
التحديد ()%

أبعاد االحتراق
النفس ي

مستويات اإلرشاد األكاديمي
الداخلة في معادلة التنبؤ

مستويات اإلجهاد
االنفعالي

وسط  +فوق الوسط

انحدار
خطأ
كلي

9.804
2.915
35.719

2
54
56

4.902
0.480

10.215

0.001

0.274

24.8

مستويات التجرد
من اإلنسانية

فوق الوسط

انحدار
خطأ

119.878
1507.490

1
55

119.878
27.409

4.374

0.041

0.271

7.4

مستويات ضعف
اإلنجاز الشخص ي

فوق الوسط

كلي
انحدار
خطأ
كلي

1627.368
2.601
33.539
36.140

56
1
55
56

2.601
0.610

4.266

0.044

0.268

7.2
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ً
يتبين من الجدول ( )9أن ملستويي اإلرشاد األكاديمي وسط ( 40-20طالبة) وفوق الوسط ( 60-41طالبة) قدرة ُ
تنب ِّئية دالة إحصائيا بمستويات
ً
اإلجهاد االنفعالي لدى عضوات هيئة التدريس بمجتمع البحث الحالي ،وملستوى اإلرشاد األكاديمي فوق الوسط ( 60-41طالبة) قدرة ُ
تنب ِّئية دالة إحصائيا
بمستويات كل من التجرد من الخواص اإلنسانية والشعور بضعف اإلنجاز الشخص ي لدى عضوات هيئة التدريس بمجتمع البحث الحالي.
ُ
ً
طرديا مع االحتراق النفس ي وبالتالي يكون له قدرة ُ
تنب ِّئية ،فضال عن
ترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية ،حيث إن حجم اإلرشاد األكاديمي يرتبط
ً
أن ملستوى اإلرشاد األكاديمي فوق الوسط ( 60-41طالبة) قدرة ُ
تنب ِّئية دالة إحصائيا بمستويات كل من التجرد من الخواص اإلنسانية والشعور بضعف
اإلنجاز الشخص ي ،مما يشير إلى ضرورة االهتمام بحجم اإلرشاد األكاديمي الذي ُيسند إلى عضوة هيئة التدريس ومراجعة آلية تطبيق اإلرشاد األكاديمي
حتى يخفف من اآلثار الناتجة عن حجم اإلرشاد األكاديمي .لم تعثر الباحثة ( في حدود علمها)على دراسة حاولت الكشف عن ما اذا كانت للمستويات
العليا لحجم اإلرشاد األكاديمي قدرة ُ
تنب ِّئية بمستويات األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي.
التوصيات:
 .1عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس عن استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل لتنمية مهاراتهم والتقليل من االحتراق النفس ي.
 .2عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بشكل دوري كإجراءات وقائية ملنع حدوث االحتراق النفس ي ،ألن الوقاية خير من العالج.
 .3ضرورة مراجعة آلية تقديم خدمة اإلرشاد األكاديمي.
املقترحات:
 .1إجراء دراسات للتعرف على املشكالت التي تواجهها عضوات هيئة التدريس في عملية اإلرشاد األكاديمي.
ُ
 .2إجراء دراسات للكشف عن املصادر األخرى لالحتراق النفس ي والعوامل التي تتفاعل مع اإلرشاد األكاديمي وتقود إلى االحتراق النفس ي.
 .3إجراء دراسة مماثلة على بقية كليات وفروع الجامعة األخرى.

املراجع:
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Abstract:
This research aims to identify the levels of burnout in its various dimensions among female Faculty members in the Faculty of
Science and Arts in Rafha at Northern Border University, and identify the significance of the correlation between the levels of
each burnout dimension and the size of academic advising. The study also intends to identify the predictive ability of academic
advising size levels in relation to the levels of burnout dimensions among female faculty members.
The research sample consisted of (57) female faculty members, at a rate of (75%) of the research population. The researcher
used a descriptive method and prepared a preliminary data form. To achieve the research objectives, Maslach (1986) scale
(which translated by Al-Battal, 2000) was used and applied to the sample in its final form, and the psychometric properties were
confirmed in the current research population. The research reached the following results:1- Burnout prevails in its various
dimensions, at medium and high levels among female faculty members. 2- The presence of a statistically significant correlation
between the levels of burnout in its various dimensions among female faculty members and the size of academic advising. 3- The
higher levels of academic advising have statistically significant predictive ability at the different dimension’s levels of burnout.

Keywords: burnout; academic advising; female faculty members.
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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف على مستوى فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها في ضوء بعض املتغيرات في مديرية تربية عجلون،
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )200معلما ومعلمة في مديرية تربية عجلون ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
املسحي ،حيث قامت الباحثة باستخدام أداتين لجمع البيانات من خالل (اختبار فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية ،واستبانة ممارستهم لها)،
وأظهرت النتائج أن األهمية النسبية قد تراوحت ما بين ( ،) %51-%75حيث جاء العلم طريقة التفكير في املرتبة األولى بأعلى بأهمية نسبية بلغت (،)%75
بينما جاء تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع في املرتبة األخيرة بأهمية نسبية بلغت ( ،)%51وبلغت األهمية النسبية الختبار الثقافة العلمية ككل (،)%60
ً
كما أظهرت درجة مرتفعة ألبعاد الثقافة العلمية ،كما أظهرت وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية
ً
وممارستهم لها ،وأظهرت عدم وجود فروق في مستوى فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية تبعا لتخصص ،وسنوات الخبرة ،والدرجة العلمية ،وعدم
ً
ً
وجود فروق في ممارستهم ألبعاد الثقافة العلمية تبعا للتخصص ،وسنوات الخدمة ،ووجود فروق تبعا للمتغير الدرجة العلمية لصالح الدرجة بكالوريوس
دبلوم .وأوصت الدراسة تدريب معلمو العلوم أثناء خدمتهم وزيادة االهتمام املواضيع التي تنمي فهم العلم مثل فلسفة العلوم ،وطبيعة العلم.
الكلمات املفتاحية :الفهم؛ معلمو العلوم؛ أبعاد الثقافة العلمية.

املقدمة:
أصبح االهتمام بالتطور العلمي ضرورة من ضروريات الحياة العصرية ،ملواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة ،ومواكبة جميع أنظمة
الحياة ،ونتيجة لهذا التطور فقد أصبح تدريسها في مواد العلوم له أثر بارز ومالحظ.
حيث يشهد العالم اليوم حركة تغيير متسارعة في كل مجاالت الحياة العلمية والتكنولوجية واالقتصادية ،مما أدى إلى إنتاج كم هائل وكبير من
املعرفة ،لذلك فإن الشعوب املتقدمة تسعى بالدرجة األولى إلى تنظيم وترتيب هذه املعرفة لتحقيق أقص ى درجة من االستفادة في تطوير العملية التربوية
والتعليمية ،إذ أن استمرار التطوير والتنمية أصبح سمة من سمات العصر ،ملواكبة طريق النجاح والوصول إلى مصاف دول العالم (دلول.)26 :2013 ،
وتسعى جميع دول العالم ،املتقدمة والنامية إلى تطوير مناهج العلوم فيها بصورة مستمرة ،حيث تأتي مناهج العلوم في مقدمة اهتمامات املعنيين،
وذلك بوضع سياسات التعليم والتخطيط ،لتطويرها ،وتحسين مستوى مخرجاتها؛ ويعود ذلك إلى األهمية املتزايدة لكافة العلوم في عصرنا الحاضر ،الذي
يمتاز بتنامي املعرفة اإلنسانية واإلنتاج الفكري والعلمي للبشرية ،وما صاحب ذلك من تقدم تكنولوجي مذهل وثورة معلوماتية هائلة ،وتزايد االهتمام
بالعلم والبحث العلمي نتيجة لتزايد طموحات املجتمعات املختلفة في النمو والتقدم ،فقد بدأت هذه املجتمعات بالبحث عن األساليب العلمية إليجاد
الحلول ملشكالتها؛ فكان أن انتشرت مراكز البحث العلمي وأصبح اإلنسان العادي يحتاج إلى التفكير العلمي في مواجهة مشكالته ،فالتفكير العلمي يحتاج
اليه العلماء بل انه تفكير يحتاج اليه الناس كلهم كما يحتاج اليه العلماء (عليوه وحسن.)22 :2017 ،
هذا االهتمام بالعلم أدى إلى نشوء ثورة تكنولوجية تعتمد على املعرفة العلمية ،واالستخدام األمثل للمعلومات املتدفقة بوتيرة سريعة ،مما أدى
ً
ً
إلى شعور أفراد املجتمع بقوة تأثير املعرفة التي يقدمها العلم والتطبيقات التكنولوجية في حياتهم اليومية كل هذا يلقي عبئا ثقيال على كاهل العملية
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التعليمية مما يجعل من متطلبات مجتمع القرن الحادي والعشرين بحاجة إلى معلم قادر على استيعاب منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية ،ومسلح
بمهارات التفكير العلمي املنظم واملعرفة العلمية الشاملة ،ومتمثل للقيم واالتجاهات التربوية الحديثة.
إن النظرة املعاصرة للتربية العلمية تهدف إلى تعليم الطالب كيفية الوصول إلى املعرفة وتقويمها وتطبيقها وإنتاجها (الرويس ،)34 :2008 ،وحيث
أن الكثير من املختصين في التربية العلمية يؤكدون أن الهدف األساس ي في تدريس العلوم هو  :تعليم الطلبة كيف يفكرون ،وكيف يضبطون تفكيرهم ،ال
ً
ً
كيف يحفظون ( ،)Wilson, 1990: 1075فإن هذا متضمنا في هدف للتربية العلمية بشكل أخر وهو إيجاد املتعلم املثقف علميا ،وهو الهدف األساس ي
في التربية العلمية ( ،) Deng, 2007: 11وإيجاد املتعلم الواعي ملفاهيم الثقافة العلمية واالستقصاء العلمي وطبيعة العلم.
تعد طبيعة العلم وبنيته ركنا أساسيا وحجر الزاوية في التربية العلمية ،وأصال في تدريس العلوم ما يشهده من اهتمام واسع وتطوير مستمر في
عصر العلم والتكنولوجيا وتفجير املعرفة العلمية (زيتون ،)34 :2008 ،فمع بداية القرن العشرين ازداد حجم املعرفة العلمية والتطبيقات التكنولوجية
بمعدالت هائلة ،ما زاد االهتمام بدراسة الكيفية التي يتم عن طريقها التوصل لهذا الكم الهائل من املعارف واملعلومات (عبد السالم.)64 :2007 ،
ً
ونظرا ألهمية موضوع فهم أبعاد الثقافة العلمية من جهة واالهتمام باالستقصاء العلمي من جهة أخرى فقد تزايدت الدراسات التربوية التي
تناولت الثقافة العلمية ،بعد أن أدرجت كثير من الدول ضمن أهدافها لتدريس العلوم إكساب الطالب مفاهيم الثقافة العلمية ،ومنها طبيعة العلم ،ويرى
ليدرمان ( )Lederman, 1992هذا االهتمام إلى أن فهم طبيعة العلم ،وأبعاد الثقافة العلمية ،والنشاط العلمي أصبح الهدف املنشود من تدريس العلوم،
وفي السنوات الخمسين املاضية هناك الكثير من األبحاث التي تناولت مفاهيم املعلمين والطالب حول أبعاد الثقافة العلمية ،ويبين أيضا أن الطلبة
ً
واملعلمين يمتلكون مفاهيم ناقصة عن هذه الثقافة العلمية ،خصوصا في فشل إدراك ال طبيعة التجريبية للمعرفة العلمية ،حيث ينظر للمعرفة العلمية
في أغلب األحيان كأنها حقائق مطلقة حول العالم.
وتبرز أهمية الثقافة العلمية على املستويين :الفردي واالجتماعي ،فعلى املستوى الفردي فإنها تمنح األفراد الثقة لالستجابة الذكية لألفعال،
واألحداث التي تحدث في الطبيعة ،ومراقبة البيئة الشخصية لهم ،وعلى املستوى االجتماعي تعد ضرورية لجميع املواطنين لدعم قيادة هذا الكوكب وكذلك
ً
ظروفه البشرية ،كم تعد الثقافة العلمية نتاج التربية العلمية ،بحيث يمتلك املثقف علميا املفاهيم والتوجهات الالزمة للوصول إلى استنتاجات منطقية
ذات معنى تساعده في اتخاذ قرارات سليمة ).(Aikenhead, 2006: 87
ويتجلى التركيز على هذا الهدف في العديد من املؤسسات واملنظمات الدولية بتحسين نوعية التربية العلمية إليجاد مواطنين مثقفين علميا ،ولعل
ً
املتبع لحركة إصالح تعليم العلوم في العديد من دول العالم يلمس مدى االهتمام بتطوير مناهج العلوم وتحسين مستواها ،أمال في تطوير معارف
وسلوكيات الطلبة نحو امتالك ثقافة علمية تؤهلهم للعيش في عصر املعلومات املتطور باستمرار ،وتكتسب الثقافة العلمية أهميتها من املبادئ التي
تنطلق وهي :تدريس العلوم بشكل أساس ي لتطوير االهتمام والوعي بالثقافة ،والتركيز على التكنولوجيا كهدف أساس ي ،وتطوير ثقافة اجتماعية (خطايبة،
.)13 :2008
وفي ضوء هذه املبادئ فإن الثقافة العلمية بشكل عام كما يرى الزعبي ( )25 :2010بأنها تطوير الوعي حول تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع،
ً
وفهم واستيعاب ماهية وطبيعة وأهمية العلم ،وتتأثر الثقافة العلمية للفرد في أي مجتمع بالتطورات العلمية التي تحدث دائما وتتزايد ،كما تتأثر الثقافة
ً
العلمية بالعوامل املحلية من حيث طبيعة الحياة والقيم والعادات والتقاليد واملشكالت التي تتعرض لها يوميا.
ً
وأكد مشروع ( ) AASSلتقدم العلوم للجمعية األمريكية تحت عنوان "العلم لكل األمريكيين" في عام (" )2016أن الفرد املثقف علميا هو الفرد
القادر على احترام وتقدير الطبيعة من حوله ،وإدراك املفاهيم الرئيسية واملبادئ العلمية العامة ،وإدراك الطرق الرئيسية في كل من الرياضيات والعلوم
والتقنية ومدى اعتماد كل منها على األخر لتحقيق التقدم ،ومعرفة أن العلوم والرياضيات والتقنية ّ
تكون الجانب العلمي أو األدائي ملا يحيط به من
اكتشافات ،وأن امتالك الخلفية العلمية التي تمكنه من استخدام املنهج العلمي ،واستخدام املعرفة وطرق التفكير من أجل تحقيق األغراض الفردية
والجماعية.
وتعتبر الثقافة العلمية من أهم األهداف العامة لتدريس العلوم ،وما يحدث في تدريس العلوم يتمثل في تركيز معلمي العلوم على بعد واحد من
أبعاد التثقف العلمي وهو الجانب املعرفي فقط ،وتكون األبعاد األخرى غائبة عن املعلم وطالبه ،وهذا ينعكس بدوره على مستوى الثقافة العلمية لدى
أفراد املجتمع ويحول دون تحقيق هدف رئيس من أهداف تدريس العلوم (الشهراني.)31 :2000 ،
ً
وقد حدد الزعبي ( )111 :2008ثماني صفات للشخص املثقف علميا بأنه قادر على اإلملام بالحقائق واملفاهيم والنظريات العلمية وبالتالي تطبيقها
في حياته اليومية ،وإدراك طبيعة العلم ،وامتالك اتجاهات إيجابية نحو العلم والتكنولوجيا ،وتقدير قيمة العلم والتكنولوجيا في املجتمع ومعرفة كيفية
تأثير كل منهما في األخر ،ويمتلك القدرة على استخدام البحث العلمي في حل املشكالت ،والقدرة على اتخاذ القرارات املستندة إلى قاعدة علمية في القضايا
االجتماعية ،واستخدام املهارات العلمية ،وفهم البيئة من حوله.
وبالتالي يهدف تدريس العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات التفكير العلمي وأساليب البحث واالستقصاء العلمي ،مما يساعدهم على حل ما يواجهون
من مشكالت في حياتهم (الشهراني والسعيد.)74 :1997 ،
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وألهمية تنمية مهارات االستقصاء العلمي وعمليات العلم ،توصلت نتائج دراسات عديدة ،مثل دراسة (القضاة ،)98 :2016 ،و(خطايبة:2008 ،
 ،)33و(عبد السالم ،)2007 ،و(البلوش ي واملقبالي ،)55 :2006 ،إلى فاعلية التعلم من خالل مهارات االستقصاء العلمي ،وأن استخدام األنشطة
االستقرائية تحفز الطلبة ،وتزيد من دوافع التعلم لديهم (الشمري.)88 :2014 ،
وألن مهارة االستقصاء العلمي من طرق التفكير ومن أهم ما يميز العلم عن غيره من املعرفة ،جاء االهتمام بها ،حيث يساعد الطلبة على إيجاد
إجابات للمشكالت التي تظهر في حياتهم ،ولن يكونوا في ضوء ذلك طلبة يعيشون في غرفة الصف فقط ولكنهم سيكونون في عالم يظهر مشكالت عديدة
وكل واحد منهم يجب أن يستجيب استجابة ذاتية لهذه املشكالت (نشوان.)21 :2001 ،
لذلك يجتهد رجال الفكر وعلماء التربية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في إيجاد أفضل الطرائق واألساليب إلعداد األجيال القادمة بشكل
يمكنهم من التفاعل مع العلم وتطبيقاته املختلفة ملواجهة التحديات ،وهذا ما يدفعهم باستمرار إلى إحداث تغيرات جوهرية في أهداف وأساليب تدريس
العلوم للوصول باملتعلمين إلى تفهم العلم كبناء معرفي يمكن التوصل إليه من خالل املالحظة الدقيقة والقياس ،والتجريب ،ومن ثم الطرائق والعمليات
املصاحبة للنشاط العلمي التي تعد ً
جزء ال ينفصل عن العلم وبنيته األساسية (.)Mclean, 1999: 8
ً
مما سبق يرى الباحثان أن العالقة بين أبعاد الثقافة العلمية وطبيعة العلم تشكل نظاما ذي عالقة تبادلية ،فكل عنصر فيه يؤدي إلى اآلخر ،وأي
تأثير في أحد العناصر ينتقل إلى البقية ،ولهذه العناصر أهداف يسعى لتحقيقها لدى األفراد ،وهذه العناصر تؤثر وتتأثر في بعضها البعض فتزيد من فهم
ً
التربية العلمية والثقافة العلمية سعيا لتحقيق أهداف العلم املختلفة كذلك فإن فهم العلم يؤثر بالثقافة العلمية فهي تعتبر األساس والقاعدة التي يبني
عليها الطلبة مفاهيمهم.
لذا يتطلب من معلمي العلوم أن يمتلكوا املعرفة العلمية ذات العالقة بأبعاد الثقافة العلمية ،وأن هذا النوع من املعارف يؤثر على قراراتهم في
اختيار املهنة املناسبة لهم ،كما يؤثر على ممارساتهم التدريسية .إضافة لذلك فإن هناك مفاهيم وآراء غير صحيحة ومشوشة لدى طلبة كلية العلوم حول
ُ
الثقافة العلمية واالستقصاء العلمي ،فالطلبة بحاجة إلى أن يدرسوا قضايا األحداث الجارية املختلف عليها ،وأن يحلوا املشكالت ،وينظموا املعلومات،
ّ
ويميزوا بين الحقائق واآلراء ،ويدرسوا وجهات النظر املختلفة ،األمر الذي يتطلب التدريب املستمر وتغيير مفاهيم الطلبة نحو فهم أكثر ألبعاد الثقافة
العلمية وطبيعة العلم.
في ضوء مراجعة األدب التربوي املتعلق بموضوع الدراسة واستطالع بعض من الدراسات ذات العالقة ،فقد تم تناول عدد من الدراسات التي
تناولت فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية في ضوء بعض املتغيرات وممارستهم لها ،من الدوريات واملراجع العربية واألجنبية ،وقواعد البيانات
ً
ً
ورسائل املاجستير والدكتوراه والشبكة العنكبوتية ،وتسهيال لإلحاطة بهذه الدراسات ودراستها وربطها بموضوع الدراسة الحالية ،فقد تم ترتيبها زمنيا
ً
استنادا إلى تاريخ إجرائها (من األقدم إلى األحدث) ،لتبين مالمح تطور هذه الدراسات.
أجرى الحجري ( )2006هدفت التعرف على مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم والتعرف على مستوى ممارسة معلمي العلوم لطبيعة العلم
ً
ً
وألبعادها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )87معلما ومعلمة ،منهم ( )49معلما ،و( )38معلمة ،واستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس فهم طبيعة العلم
وبطاقة مالحظة صفية ملالحظة املمارسات الصفية للمعلمين في ضوء فهمهم لطبيعة العلم .وأظهرت الدراسة انخفاض مستوى فهم وممارسة معلمي
العلوم لطبيعة العلم وأبعاده الفرعية الستة ما عدا البعد الخامس ،وارتفاع نتائج املعلمات عن املعلمين على مجمل الفقرات ،وال يختلف مستوى فهم
طبيعة العلم باختالف الخبرة التدريسية.
وفي دراسة أخرى قام بها الخطايبة ( )2008دراسة تحليلية تقويمية لكتب العلوم املقررة لطلبة الصف الثاني ثانوي العلمي في سلطنة عمان في
ضوء الثقافة العلمية (التنور العلمي) ،هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقويم كتب العلوم املقررة لطلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في سلطنة عمان،
في ضوء عناصر الثقافة العلمية وهي كتب (الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء املقررة في السلطنة منذ عام .1997
وأجرى الزعبي ( )2008دراسة هدفت إلى تقص ي مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء وعالقته بمستوى الثقافة العلمية واالتجاهات نحو
ً
ً
العلم لدى طلبتهم ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )26معلما ومعلمة ،ومن ( )850طالبا وطالبة .وصممت أداة الستقصاء مستوى الثقافة العلمية لدى
معلمي الفيزياء وأخرى خاصة بالطلبة ،كما صممت أداة الستقصاء اتجاهات الطلبة نحو العلم ،وأظهرت النتائج تدني مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي
الفيزياء ولدى طلبتهم ،وبينت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الثقافة العلمية لدى املعلمين ومستوى الثقافة العلمية واالتجاهات نحو العلم
لدى طلبتهم.
وأجرى دلول ( )2013دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى معلمي العلوم في مدارس غزة لطبيعة العلم واالستقصاء العلمي وفقا للمعايير
ً
ً
( ،)NSTAوتكونت عينة الدراسة من ( )74معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من عدد من مدارس منطقة التعليم بشرق غزة ،ولجمع
بيانات الدراسة تم تطبيق اختبار طبيعة العلم واختبار مهارات االستقصاء ،ودلت نتائج الدراسة أن نسبة أداء معلمي ومعلمات العلوم الختبار طبيعة
العلم واختبار مهارات االستقصاء أقل من املقبول تربويا ( ،)%80كما أظهرت النتائج أن مستوى فهم طبيعة العلم يختلف باختالف الجنس لصالح
املعلمات.
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وأجرى القضاة ( )2016دراسة هدفت إلى تقص ى مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفق معايير الجمعية الوطنية ملعلمي العلوم ()NSTA
ً
ً
في األردن في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية ،وتألفت عينة الدراسة من ( )107معلما ومعلمة ممن يعملون في املرحلتين األساسية والثانوية في مديرية
ً
تربية عجلون ،ولجمع البيانات تم تطبيق اختبار فهم طبيعة العلم  ،وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفقا للمعايير
ً
متدنيا  ،وأن مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفقا للمعايير ( )NSTAيختلف بفرق ذي داللة إحصائية عن مستوى املعيار
( )NSTAكان فهما
ً
املقبول تربويا ( ،)%80كما أظهرت النتائج أن فهم طبيعة العلم لدى املعلمين ال يختلف باختالف الجنس والتخصص ،ويتخلف باختالف الخبرة التدريسية.
ً
وأجرى كال من الرحيلي وسلوم ( )2017دراسة هدفت إلى قیاس درجة الخیال العلمي لدى طالبات الصف الثاني ثانوي علمي املرتبط بوحدة
الضوء في مادة الفيزياء ،حيث تم استخدام املنهج الوصفي ،حيث تم تحديد البعد األول في القدرة على تقديم تصورات مستقبلية ،وحلول ملواقف تتعلق
بموضوعات الضوء ،والبعد الثاني في القدرة على التنبؤ ببعض األفكار الخيالية العلمية اإليجابية أو السلبية حول بعض موضوعات الضوء ،وتم صياغة
األسئلة في صورة تساؤالت تدور حول موقف معين مرتبط بموضوعات وحدة الضوء ،ويطلب من الطلبة اإلجابة عنها بتقديم أكبر قدر ممكن من األفكار
العلمية الخيالية ،بغض النظر عن غرابتها أو استحالة حدوثها.
وأجرت التميمي ورواقة ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العلم عند معلمي علوم املرحلة األساسية العليا وعالقتها بمستوى الفهم
العلمي للقضايا الجدلية ،وتكون مجتمع الدراسة من معلمي العلوم الذين يدرسون املرحلة األساسية العليا في محافظة املفرق ،وتكونت عينة الدراسة من
ً
ً
( )137معلما ومعلمة ،وتم بناء اختبار فهم طبيعة العلم واختبار فهم القضايا الجدلية ،وأظهرت النتائج أن مستوى فهم طبيعة العلم لدى معلمي العلوم
كان متوسطا ،وال يوجد أثر في فهم طبيعة العلم وفهم القضايا الجدلية ،ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين فهم طبيعة العلم وفهم القضايا الجدلية.
يتضح من الدراسات السابقة أن تقص ي فهم أبعاد الثقافة العلمية ،من املواضيع التي لم تحظى بالبحث مجتمعة – في حدود علم الباحثان-
حيث لم يتم العثور على دراسة اختصت بدراسة متغيرات الدراسة الحالية كلها ،لذلك جاءت هذه الدراسة كمحاولة لإلسهام في تقص ي فهم أبعاد الثقافة
العلمية عند معلمي العلوم في ضوء عدد من املتغيرات (التخصص ،الخبرة).
الطريقة واإلجراءات:
وقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها ،في ضوء بعض املتغيرات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
أصبح العلم وتقنياته من األمور الالزمة والضرورية لحياة كل فرد ليصبح مواطنا يساير عصره ،ويجب على مؤسسات التعليم أن تساعد املتعلم
على استيعاب أبعاد الثقافة العلمية ،وأن انتشارها يمثل دعامة لتحسين نوعية الحياة في املجتمع ووسيلة لالرتقاء العلمي املنشود (سليم.)124 :1998 ،
ً
وقد أصبح نشر الثقافة العلمية متوفرا بين أيدي الطلبة من خالل مصادر مختلفة أهمها شبكات االتصال ووسائلها ،مما لها أثر في تعرض املعلم
ألسئلة تفوق مستوى الطلبة ،وهم يرون معلمهم املصدر األساس ي للمعرفة.
ً
ً
ً
ومن هنا تأتي أهمية دور املعلم باعتباره املحرك الرئيس للعملية التعليمية التعلمية ،إذ يعتبر املعلم مفكرا وقائدا للتعلم وباعثا للثقافة العلمية"،
ً
وهذا يؤكد أن معلم العلوم مسؤول عن تنمية الثقافة العلمية لدى طلبته ،وهذه املسؤولية تحتم عليه أن يكون ملما بأبعاد الثقافة العلمية (النمر،
.)133 :1997
وفي حدود علم الباحثان لم تظهر في األردن دراسات اهتمت بشكل شمولي بأبعاد الثقافة العلمية ،مما يدعو إلى ظهور دراسة تضاف إلى الجهود
التي تسعى لتقديم مزيد من التحليل والفهم للواقع التربوي ،وتهتم بتطوير وتعزيز أبعاد الثقافة العلمية في كتب العلوم من جهة ،ومن خالل دراسة معارف
املعلمين وممارساتهم لها في هذا املجال ،وتتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس ي :ما مستوى فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها في
ضوء بعض املتغيرات؟
وينبثق عن السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما درجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية؟
 .2ما درجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها؟
كل من التخصص ،سنوات الخدمة ،الدرجة العلمية؟
 .4هل تختلف درجة فهم أبعاد الثقافة العلمية باختالف ٍ
كل من التخصص ،سنوات الخدمة ،الدرجة العلمية؟
 .5هل تختلف درجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمية باختالف ٍ
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس ي من الدراسة في التعرف على مستوى فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها في ضوء بعض املتغيرات
وينبثق منه أهداف فرعية كاآلتي:
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التعرف على درجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية.
التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية.
التعرف على العالقة بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها.
كل من التخصص ،سنوات الخدمة ،الدرجة العلمية.
التعرف على الفروق في درجة فهم أبعاد الثقافة العلمية باختالف ٍ
كل من التخصص ،سنوات الخدمة ،الدرجة العلمية.
التعرف على الفروق في درجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمية باختالف ٍ

أهمية الدراسة ومبرراتها:
تتمثل أهمية الدراسة في املنحنيين النظري والتطبيقي:
األهمية النظرية:
ً ً
ً
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها ألكثر املفاهيم شيوعا في التربية العلمية ،أال وهو أبعاد الثقافة العلمية .وتتناول هذه املفاهيم جانبا مهما من
املهارات التي يجب أن يكتسبها الطلبة ملواجهة مشاكل العصر الحديثة والتخاذ القرارات املناسبة بشأنها ،وبالتالي قدرتها على مواكبة التوجهات العاملية،
ً
واألهداف التربوية الحديثة املتعلقة بأبعاد الثقافة العلمية وطبيعة العلم ،وبالتالي فإن زيادة الثقافة العلمية عند األفراد ،تمكن الفرد أن يكون قادرا على
ً
ً
ً
املشاركة ّ
الفعالة في حل املشكالت ،وتساعدهم في بناء أفراد مثقفين علميا قادرين على مواجهة تحديات العصر ،وتقدم هذه الدراسة إطارا نظريا في
التعرف على مدى فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وطبيعة العلم ،وهذه املعلومات تساعد القائمين على برامج إعداد املعلمين وتدريبهم لتطوير
برامج أفضل وأكثر فاعل ية ،عبر الكشف عن أهم جوانب الضعف والقوة لدى املعلمين فيما يتعلق بأبعاد الثقافة العلمية ،األمر الذي قد يسهم في تطوير
أدائهم وتحسين كفايات طلبتهم .
األهمية العملية:
يمكن أن تساعد هذه الدراسة املشرفيين التربويين في إعداد البرامج التدريبية والتطويرية املناسبة ملعلمي العلوم ،لالرتقاء بمستوى فهمهم ألبعاد
ً
الثقافة العلمية ،وبالتالي بناء أفراد مثقفين علميا ،كما ومن املتوقع أن تساهم هذه الدراسة في جعل الطلبة يتأملون مفاهيمهم وتصوراتهم البديلة عن
ً
أبعاد الثقافة العلمية والتي تقف عائقا في طريق العملية التعليمية ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة معلمو العلوم ،من خالل فهمهم ألبعاد الثقافة
ً
العلمية وممارستهم لها ،وهذا ينعكس إيجابا على ممارساتهم داخل الغرفة الصفية ،وزيادة الفهم لدى الطلبة.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
الفهم :مهارة عقلية معرفية تتضمن القدرة على امتالك معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وطبيعة العلم ،وتمثله في بنائه املعرفي ،بحيث يستطيع أن
يعبر عنه بلغته الخاصة ،ويستنتج معلومات جديدة بناء على استيعابه لهذا املفهوم.
الثقافة العلمية :مجموعة املعارف واالتجاهات واملهارات التي يمتلكها الفرد في العلوم ويستطيع توظيفها في حياته اليومية ،وتشكل هذه املعارف
واالتجاهات واملهارات أربعة مكونات :مكون العلم جسم من املعرفة العلمية :ويتحقق عندما يعرض املعلم الحقائق أو املفاهيم أو املبادئ أو القواعد أو
القوانين العلمية أو فروض النظريات العلمية ،وعندما يسأل الطلبة السترجاع معارفهم.
مكون العلم طريقة في التفكير العلمي :ويؤكد على التفكير ،والتفسير ،واالستنتاج ،والتأمل في بناء املعرفة العلمية ،وعمل العلماء ،ويتحقق في محتوى
الكتاب إن أظهر املحتوى نشاط العلماء أو كيفية قيامهم بالتجارب ،أو عرض تطور فكرة علمية ،أو أكد على موضوعية العلم ومنهجيته أو وضح استخدام
الفروض ،أو استخدام االستقصاء واالستنتاج ،أو بين عالقة السبب بالنتيجة ،أو ناقش األدلة والبراهين ،أو إبراز خطوات البحث العلمي وحل املشكالت.
مكون العلم طريقة في البحث واالستقصاء :ويتحقق ف ي الثقافة العلمية إن ُطلب من الطالب استخدام أساليب وعمليات العلم كاملالحظة والقياس
والتصنيف واالستنتاج وتسجيل وتحليل البيانات ،أو طلب استخدام املواد أو الجداول أو الرسومات البيانية أو إجراء الحسابات أو تحليل إلجابة أو عمل
تجربة أو القيام بنشاط أو مشروع علمي ،وإجراء التواصل العلمي عبر كتابة التقارير أو التحدث الشفوي أو عرض مرئي باستخدام شرائح وجداول
ورسومات بيانية ومخططات مفاهيمية.
ُ
مكون تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع, :يتحقق في املحتوى إن عرض املحتوى فوائد العلم أو التكنولوجيا للمجتمع ،أو آثارها السلبية على املجتمع،
أو ناقش قضايا اجتماعية في مجال العلم أو التكنولوجيا ،أو عندما يبرز املحتوى املهن وفرص العمل املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا ،واالستخدام الشخص ي
للعلم التخاذ قرارات حياتية يومية ،وحل املشكالت الحياتية ،ومعالجة قضايا أخالقية متعلقة بالعلم والتكنولوجيا( .أبو ذهب.)9 :2004 ،
درجة املمارسة :مستوى أداء معلمي العلوم " املمارسة العملية -الجانب املهاري" ألبعاد الثقافة العلمية في الغرفة الصفية ،واملمارسة تتمثل بمجموعة
ً
من املعتقدات والتصورات أو التعليمات والقيم التي تتضمن تصورا حول املعرفة وحول العالقات بين الفرد واملجتمع في املمارسة.
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معلمو العلوم :وهم املعلمون واملعلمات الذين يدرسون العلوم ضمن املرحلة األساسية أو الثانوية من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر في املباحث
املختلفة (أحياء ،وفيزياء ،وكيمياء ،وعلوم أرض ،وعلوم عامة) في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم ملحافظة عجلون للعام الدراس ي
.2020/2019
حدود الدراسة ومحدداتها:
الحد املوضوعي :تناولت الدراسة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية في ضوء بعض املتغيرات (التخصص ،الخبرة) في محافظة عجلون.
• الحد املكاني :تم تطبيقها على معلمي العلوم في محافظة عجلون.
• الحد الزماني :طبقت خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي .2020/2019
• املحددات املتعلقة بأداة الدراسة :دقة إجابات معلمي العلوم على أدوات الدراسة املستخدمة ،وثبات أدوات الدراسة وصدقها ،ودرجة تمثيل العينة
للمجتمع.
منهج الدراسة :تم استخدام املنهج الوصفي بأسلوب املسح ،وذلك ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في مديرية تربية عجلون في التخصصات :الفيزياء ،والكيمياء ،وعلوم األرض ،واألحياء ،والعلوم
ً
العامة ،خالل العام الدراس ي  2020-2019والبالغ عددهم  ))279معلما ومعلمة حسب اإلحصائيات الصادرة عن مديرية تربية محافظة عجلون.
ً
أما عينة الدراسة فقد بلغ عددها ( )200معلما ومعلمة ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية ،والجدول ( )1يوضح التكرارات والنسب
املئوية حسب متغيرات الدراسة.
جدول ( :)1التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الدراسة
املتغير
التخصص

سنوات الخدمة

الدرجة العلمية

التكرار

النسبة

الفئات
فيزياء

48

24.0

كيمياء

56

28.0

أحياء

46

23.0

علوم ارض

33

16.5

علوم عامة

17

8.5

5- 1

40

20.0

10-6

44

22.0

15-11

28

14.0

اكثر من 15

88

44.0

بكالوريوس

131

65.5

بكالوريوس  +دبلوم

69

34.5

املجموع

200

100.0

أداة الدراسة:
هدفت الدراسة الستقصاء فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها في ضوء بعض املتغيرات في مديرية تربية عجلون ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم بناء األداة اآلتية:
أوال :اختبارفهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية
ً
صمم هذا االختبار ألغراض الدراسة ،حيث أخذت فقرات االختبار من الدراسات التي أعدت سابقا (التميمي ورواقة )2017 ،بعد إجراء بعض
التعديالت الالزمة عليه ليتناسب مع معلمي العلوم .تم االطالع على األدب التربوي املتعلق بطبيعة العلم مثل( :زيتون( ،)2010 ،عطاهللا ،)2010 ،وقد تم
االستفادة منه في بناء االختبار املكون من ( )25فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل ،وبعد إجراء التعديالت الالزمة عليه أصبح عدد فقراته ()20
فقرة؛ حيث تم حذف عدد من الفقرات وإضافة فقرات جديدة ،لتتناسب فقراته مع أهداف الدراسة ومعلمي العلوم ،وأعطيت كل فقرة عالمة واحدة،
وقد توزعت األسئلة على أربعة أبعاد (العلم طريقة التفكير ،والعلم جسم من املعرفة ،والعلم طريقة في االستقصاء ،وتفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع).
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• صدق االختبار:
قام الباحثان للتحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على لجنة تحكيم من التربويين املتخصصين في مناهج العلوم وأساليب تدريسها ،إلبداء
آرائهم بمدى مالئمة فقرات االختبار وشموليتها لقياس ما وضعت لقياسه ،وقد تم تعديل بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر بناء على آراء املحكمين
ومالحظاتهم ،وبلغ عدد فقرات االختبار في صورته النهائية ( )20فقرة.
• ثبات االختبار:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق االختبار ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على
ً
مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من ( ،)40ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين ،وتم أيضا حساب معامل
الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كودر ريتشاردسون  20-والجدول رقم ( )2يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كودر
ريتشاردسون  20-وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
• معامل الصعوبة والتمييز:
باستخدام برنامج ( )SPSSتم تحليل استجابات عينة الدراسة لحساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار ،حيث تم اعتماد النسبة املئوية
للمعلمين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة كمعامل صعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،بينما حسب معامل التمييز لكل فقرة معامل ارتباط
الفقرة املصحح مع الدرجة الكلية ،حيث تبين ّأن معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بين ( ،)0.72-0.13ومعامالت التمييز تراوحت بين (-0.40
ً .)0.80
وبناء على ما أشار اليه عودة ( )2010للمدى املقبول لصعوبة الفقرة والذي يتراوح بين ( ،)0.80–0.20وكذلك بالنسبة لتمييز الفقرة ،حيث
أن الفقرة تعتبر جيدة إذا كان معامل تمييزها أعلى من ( ،)0.39ومقبولة وينصح بتحسينها إذا كان معامل تمييزها يتراوح بين ( ،)0.39–0.20وضعيفة
وينصح بحذفها إذا كان معامل تمييزه يتراوح بين (صفر ،)0.19-وسالبة التمييز يجب حذفها .وعليه فلم يتم حذف أي من الفقرات بناء على معامل
الصعوبة أو معامل التمييز.
ثانيا :مقياس ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية:
ً
قام الباحثان بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ،حيث تم أخذ فقرات االستبانة من الدراسات التي أعدت سابقا (الحجري)2006 ،
التي تم تطويرها وتعديلها بما يتناسب مع أغراض الدراسة.
• صدق املقياس:
تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على لجنة تحكيم من التربويين املتخصصين في مناهج العلوم وطرائق تدريسها ،إلبداء
آرائهم بمدى مالئمة فقرات االستبانة وشموليتها لقياس ما وضعت لقياسه ،وقد عدلت بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر بناء على آراء املحكمين
ومالحظاتهم ،وبلغ عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية ( )27فقرة.
• ثبات املقياس:
للتأكد من ثبات املقياس ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على
ً
مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من ( )40معلما ومعلمة ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين ،وتجدر اإلشارة
أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ً
وتم أيضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،وكانت القيم تتراوح ما بين ( )0.91-0.70لالتساق الداخلي،
ومن ( )0.92-0.89ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
متغيرات الدراسة :اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:
أوال :املتغيرات املستقلة وهي:
• التخصص وله خمس فئات :فيزياء ،كيمياء ،أحياء ،علوم أرض ،علوم عامة.
• سنوات الخدمة ولها أربع فئات 5-1 :سنوات 10-6 ،سنوات 15-11 ،سنة ،أكثر من  15سنه.
• الدرجة العلمية وله فئتان :بكالوريوس ،دبلوم عالي.
ثانيا :املتغيرات التابعة وهي:
• فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية.
• ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية.
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تصحيح املقياس:
تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس (موافق بشدة،
ً
موافق ،محايد ،معارض ،معارض بشدة) وهي تمثل رقميا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،وقد تم اعتماد املقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:
قليلة
من 2.33 -1.00
متوسطة
من 3.67 -2.34
كبيرة
من 5.00 -3.68
وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية:
(الحد األعلى للمقياس  -الحد األدنى للمقياس)  /عدد الفئات املطلوبة
(1.33 = 3 / )1-5
ومن ثم إضافة الجواب ( )1.33إلى نهاية كل فئة.

عرض ومناقشة النتائج
أوال :عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول :ما درجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األهمية النسبية لدرجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية لدرجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية مرتبة تنازليا حسب األهمية
النسبية
الرتبة
1
2
3
4

الرقم
3
1
2
4

املجال
العلم طريقة التفكير
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
اختبار الثقافة العلمية

املتوسط الحسابي
3.00
5.24
3.87
1.02
13.12

االنحراف املعياري
1.163
2.895
2.142
0.820
5.624

األهمية النسبة%
75
58
55
51
60

يبين الجدول ( )2أن األهمية النسبية قد تراوحت ما بين ( ،)%51-%75حيث جاء العلم طريقة التفكير في املرتبة األولى بأعلى بأهمية نسبية بلغت
( ،)%75بينما جاء تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع في املرتبة األخيرة بأهمية نسبية بلغت ( ،)%51وبلغت األهمية النسبية الختبار الثقافة العلمية ككل
(.)%60
وقد يعزى ذلك إلى أن الثقافة العلمية من األهداف بعيدة املدى التي تحتاج وقت طويل ،وال يمكن تحقيقها من موضوع دراس ي أو حصة دراسية
ً
ً
واحدة أو حتى مقرر دراس ي من مقررات العلوم ،أيضا ليست حكرا على معلمي العلوم ،أنما تحتاج مشاركة من جميع املعلمين واملجتمع واملؤسسات التربوية
إلعداد الطلبة وإكسابهم الثقافة العلمية.
اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة باجبير ( )2003بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الثقافة العلمية التكنولوجية والبيئية لدى طلبة
جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ومصادر اكتسابهم لها ،التي أشارت إلى تدني مستوى الثقافة العلمية الكلي والذي بلغ  % 44.8مقارنة مع عالمة
املحك .% 50
كما واختلفت مع نتيجة دراسة صالح ( )2000التي هدفت إلى قياس مستوى الجانب املعرفي للثقافة العلمية لدى طلبة الصف األول الثانوي في
األردن في ضوء متغيرات تعليمية ،التي أشارت نتائج الدراسة أن مستوى الجانب املعرفي للثقافة العلمية لدى الطلبة أقل من عالمة املحك املحدد.
ثانيا :عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :ما درجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية ،والجدول ()3
يوضح ذلك.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة
1
2
3
4

الرقم
1
2
4
3

املجال
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
العلم طريقة في التفكير
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
مقياس الثقافة العلمية
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املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املستوى

3.97
3.93
3.77
3.66
3.83

0.496
0.467
0.502
0.560
0.399

مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
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الصمادي وآخرون

يبين الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.97-3.66حيث جاء العلم جسم من املعرفة في املرتبة األولى بأعلى متوسط
حسابي بلغ ( ،)3.97بينما جاء تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.66وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس الثقافة
العلمية ككل (.)3.83
ً
وقد يعزى ذلك إلى أن معلمي العلوم يهتمون بإكساب النظريات والحقائق األساسية من خالل العلم جسم من املعرفة انطالقا إلكساب الطلبة
املهارات التي تسهم في فهم العمليات والطرق التي تمارس في العلم ،كما أن تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع لها أهمية في تأكيد الدور الحيوي الذي يقع
على املعلم في نشر الثقافة العلمية.
كما يعزى ذلك إلى أن العلم جسم املعرفة حيث يقوم العلم على االستطالع وفرض الفروض واملالحظة والتجريب والتفكير املنطقي املوضوعي
وتبعد ما أمكن عن تأثير العاطفة والرغبات الشخصية والعقائد السائدة في املجتمع.
ثالثا :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( :)4معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها
فهم

العلم جسم من املعرفة

ممارسة
العلم جسم من
املعرفة

العلم طريقة في
االستقصاء

معامل االرتباط ر

**0.225

**0.292

تفاعل العلم
والتكنولوجيا
واملجتمع
**0.355.

**0.332.

الداللة اإلحصائية

0.001

0.000

0.000

0.000

العدد
العلم طريقة في االستقصاء

200

200

200

200

معامل االرتباط ر

**0.268

**0.278

**0.205

**0.292

الداللة اإلحصائية

0.000

0.000

0.004

0.000

0.001

200

200

200

200

200

معامل االرتباط ر

**0.387

**0.317

**0.197

**0.292

**0.221

الداللة اإلحصائية

0.000

0.000

0.005

0.000

0.002

200

200

200

200

200

معامل االرتباط ر

**0.380

**0.246

**0.242

*0.152

**0.333

الداللة اإلحصائية

0.000

0.000

0.001

0.032

0.000

العدد
اختبار الثقافة العلمية

0.000
200

العدد
تفاعل العلم والتكنولوجيا
واملجتمع

**0.266

**0.232

العدد
العلم طريقة التفكير

العلم طريقة في
التفكير

مقياس الثقافة
العلمية

200

200

200

200

200

معامل االرتباط ر

**0.420

**0.223

**0.253

**0.216

**0.212

الداللة اإلحصائية

0.000

0.001

0.000

0.002.

0.003

200

200

200

200

200

العدد

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05

**

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

ً
يتبين من الجدول ( )4وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها.
وقد يعزى ذلك إلى أن معلمي العلوم من خالل ممارستهم ألبعاد الثقافة العلمية تمكنهم من اكتساب الكفايات العلمية التي تمكنهم من توجيه
عملية تعلم الطلبة بشكل ّ
فعال .كما يعزى ذلك إلى أن فهم معلمو العلوم ألبعاد الثقافة العلمية بنظرة حديثة وكيفية التعامل معها وعما تتطلبه األساليب
املناسبة لتعلم العلوم وتعليمها.
واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة غوني ( )2005التي هدفت إلى تحديد مستوى ممارسة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة للسلوكات التدريس
االستقصائي العلمي ،والتي أشارت نتائج الدراسة وأنه يوجد عالقة ارتباطية بين الخبرة التدريسية وممارسة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة لسلوكيات
التدريس االستقصائي العلمي.
كما واتفقت مع نتيجة دراسة الحجري ( )2006التي هدفت إلى التعرف على مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم والتعرف على مستوى ممارسة
معلمي العلوم لطبيعة العلم وألبعادها ،والتي إشارات إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم ومستوى ممارسة معلمي
العلوم لطبيعة العلم وألبعادها.
كل من التخصص ،الخبرة؟
رابعا :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرابع :هل تختلف درجة فهم أبعاد الثقافة العلمية باختالف ٍ
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الصمادي وآخرون

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فهم أبعاد الثقافة العلمية حسب متغيرات التخصص والخبرة،
والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة فهم أبعاد الثقافة العلمية حسب متغيرات التخصص ،والخبرة ،والدرجة العلمية

فيزياء

التخصص

كيمياء
احياء
علوم ارض
علوم عامة
الخبرة

5-1
10-6
15-11
اكثر من 15

الدرجة العلمية

العلم جسم من
املعرفة

العلم طريقة في
االستقصاء

العلم طريقة
التفكير

5.35

4.13

2.98

تفاعل العلم
والتكنولوجيا
واملجتمع
1.15

13.60

ع

2.979

1.794

1.101

0.825

5.429

س

5.09

3.91

3.04

1.00

13.04

ع

2.830

2.126

1.206

0.809

5.500

س

بكالوريوس
بكالوريوس  +دبلوم

اختبار الثقافة
العلمية

س

5.78

3.83

3.15

0.89

13.65

ع

2.812

2.524

1.135

0.823

5.724

س

4.85

3.9

3.03

0.97

12.79

ع

2.959

2.106

1.045

0.810

5.835

س

4.65

2.94

2.53

1.18

11.29

ع

3.040

2.045

1.463

0.883

6.101

س

4.75

3.48

2.70

0.65

11.85

ع

3.086

2.320

1.265

0.736

6.080

س

6.07

4.07

3.16

0.93

14.23

ع

2.765

2.172

1.077

0.846

5.020

س

3.96

3.32

2.57

1.07

10.93

ع

2.202

1.847

1.230

0.858

4.737

س

5.44

4.11

3.20

1.22

13.98

ع

2.932

2.109

1.084

0.780

5.687

س

5.01

3.58

2.84

0.89

12.32

ع

2.915

2.030

1.227

0.816

5.319

س

5.67

4.41

3.32

1.26

14.65

2.827

2.258

0.962

0.779

5.903

ع

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري

ً
ً
يبين الجدول ( )5تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فهم أبعاد الثقافة العلمية بسبب اختالف فئات متغيرات
التخصص ،والخبرة ،والدرجة العلمية.
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي املتعدد على املجاالت جدول (.)6
جدول ( :)6تحليل التباين الثالثي املتعدد ألثر التخصص ،والخبرة ،والدرجة العلمية على مجاالت الثقافة العلمية
مصدر التباين
التخصص
ويلكس= 0.924
ح=0.523
سنوات الخدمة
ويلكس= 0.905
ح=0.087
الدرجة العلمية
هوتلنج= 0.039
ح=0.122
الخطأ

املجاالت
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
العلم طريقة التفكير
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
العلم طريقة التفكير
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
العلم طريقة التفكير
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم جسم من املعرفة

مجموع املربعات
18.761
12.676
3.826
1.253
77.321
13.033
8.999
4.488
9.370
14.460
3.904
2.599
1548.173
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درجات
الحرية
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
191

متوسط
املربعات
4.690
3.169
0.957
0.313
25.774
4.344
3.000
1.496
9.370
14.460
3.904
2.599
8.106

قيمة ف
0.579
0.706
0.743
0.494
3.180
0.967
2.329
2.360
1.156
3.220
3.031
4.100

الداللة
اإلحصائية
0.678
0.589
0.564
0.740
0.025
0.409
0.076
0.073
0.284
0.074
0.083
0.044
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العلم طريقة في االستقصاء
العلم طريقة التفكير
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
العلم طريقة التفكير
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع

الكلي

191
191
191
199
199
199
199

857.857
245.991
121.082
1667.955
913.355
268.995
133.920

الصمادي وآخرون

4.491
1.288
0.634

يتبين من الجدول ( )6اآلتي:
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αتعزى ألثر التخصص في جميع املجاالت.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αتعزى ألثر سنوات الخدمة في جميع املجاالت.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αتعزى ألثر الدرجة العلمية في جميع املجاالت باستثناء مجال تفاعل العلم والتكنولوجيا
واملجتمع وجاءت الفروق لصالح بكالوريوس.
وقد يعزى ذلك إلى أن جميع املعلمين على اختالف تخصصاتهم أو سنوات خدمتهم أو درجتهم العلمية مهتمون جميعا بفهم أبعاد الثقافة العلمية،
وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن جميع املعلمين يمرون بنفس الظروف والدورات التدريبية املختلفة التي تطرحها وزارة التربية والتعليم أو أثناء مرحلتهم
الدراسية مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة.
اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة الجزائري ( )2009التي هدفت الكشف عن معتقدات مدرس ي األحياء عن طبيعة العلم واملعرفة العلمية وممارستهم لها،
والتي أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة تعود ملتغيري الخبرة التدريسية واملؤهل العلمي.
كل من التخصص ،سنوات
خامسا :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الخامس :هل تختلف درجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمية باختالف ٍ
الخدمة ،الدرجة العلمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمية حسب متغيرات التخصص،
وسنوات الخدمة ،والدرجة العلمية ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمية حسب متغيرات التخصص ،والخبرة والدرجة العلمية
التخصص

التخصص

فيزياء
كيمياء
احياء
علوم ارض
علوم عامة

الخبرة

5- 1
10-6
15-11
اكثر من 15

الدرجة العلمية

بكالوريوس
بكالوريوس  +دبلوم

العلم جسم من
املعرفة

العلم طريقة في
االستقصاء

3.95

3.94

تفاعل العلم
والتكنولوجيا
واملجتمع
3.62

3.78

ع

0.517

0.455

0.560

0.477

0.384

س

3.96

3.83

3.64

3.74

3.79

ع

0.479

0.431

0.589

0.551

0.436

س

3.99

3.98

3.72

3.82

3.87

ع

0.522

0.485

0.580

0.522

0.376

س

3.98

3.89

3.67

3.74

3.81

ع

0.474

0.461

0.573

0.379

0.374

س

العلم طريقة في
التفكير

مقياس الثقافة
العلمية
3.82

س

4.02

4.18

3.65

3.79

3.90

ع

0.511

0.523

0.408

0.597

0.443

س

4.02

4.00

3.71

3.73

3.85

ع

0.451

0.521

0.634

0.499

0.379

س

3.84

3.83

3.61

3.74

3.75

ع

0.552

0.386

0.556

0.430

0.370

س

4.13

4.10

3.56

3.76

3.88

ع

0.537

0.489

0.532

0.550

0.423

س

3.97

3.89

3.69

3.81

3.84

ع

0.461

0.461

0.538

0.526

0.415

س

3.93

3.88

3.54

3.68

3.75

ع

0.509

0.501

0.555

0.485

0.398

س

4.06

4.03

3.89

3.95

3.98

ع

0.462

0.380

0.499

0.486

0.358

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص56 -41 :

51

فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها في ضوء بعض املتغيرات في مديرية تربية عجلون

الصمادي وآخرون

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري

ً
ً
يبين الجدول ( )7تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمية بسبب اختالف فئات متغيرات
التخصص ،وسنوات الخدمة ،والدرجة العلمية.
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي املتعدد على املجاالت جدول (.)8
جدول ( :)8تحليل التباين الثالثي املتعدد ألثر التخصص ،والخبرة والدرجة العلمية على مجاالت الثقافة العلمية
مصدر التباين
التخصص
ويلكس=.920
ح=.457
سنوات الخدمة
ويلكس=.888
ح=.032
الدرجة العلمية
هوتلنج=.141
ح=.000
الخطأ

الكلي

املجاالت
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم طريقة في التفكير
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم طريقة في التفكير
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم طريقة في التفكير
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم طريقة في التفكير
العلم جسم من املعرفة
العلم طريقة في االستقصاء
تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع
العلم طريقة في التفكير

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

0.293
2.528
0.591
0.346
1.929
2.670
1.093
0.111
1.078
2.358
6.085
3.431
46.067
37.700
55.349
46.280
48.899
43.404
62.384
50.142

4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
191
191
191
191
199
199
199
199

0.073
0.632
0.148
0.087 .
0.643
0.890
0.364
0.037
1.078
2.358
6.085
3.431
0.241
0.197
0.290
0.242

0.304
3.202
0.510
0.357
2.666
4.509
1.257
0.153
4.470
11.949
20.998
14.158

0.875
0.014
0.729
0.839
0.049
0.004
0.290
0.928
0.036
0.001
0.000
0.000

يتبين من الجدول ( )8اآلتي:
•
•

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αتعزى ألثر التخصص في جميع املجاالت.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αتعزى ألثر سنوات الخدمة في جميع املجاالت.

• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αتعزى ألثر الدرجة العلمية في جميع املجاالت وجاءت الفروق لصالح بكالوريوس+دبلوم.
وقد يعزى ذلك إلى أن جميع املعلمين مهتمون بممارسة أبعاد الثقافة العلمية على اختالف تخصصاتهم أو سنوات خدمتهم أو درجتهم العلمية ،كما
أنهم تعرضوا خالل مراحلهم الدراسية إلى نفس املواقف التي تؤكد على أهمية ممارسة أبعاد الثقافة العلمية وفي ضوء فلسفة وأهداف مشتركة ،كما أن
الجهة املشرفة على إعدادهم واحدة ،والبرامج املعدة للتأهيل واحدة ،وأن املعلمين يقومون بأدوارهم وذلك بالعمل على تنفيذ األهداف والخطط املرسومة
لوزارة التربية ،وبالتالي لن يكون الختالف تخصصاتهم أو سنوات خدمتهم تأثيرا في استجاباتهم ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن املعلمين توجد لديهم رغبة كبيرة
في تطبيق أبعاد الثقافة العلمية إلحداث التغيير والتطوير املطلوب والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية وذلك من خالل الخبرات
واملعلومات التي تلقوها أثناء دراساتهم العليا.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحجري ( )2006التي هدفت التعرف على مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم ومستوى ممارسة معلمي
العلوم لطبيعة العلم وألبعادها ،والتي أشارت نتائجها إلى أنه ال يختلف مستوى فهم طبيعة العلم باختالف الخبرة التدريسية.
التوصيات:
في ضوء ما تقدم من عرض النتائج قام الباحثان بوضع مجموعة من التوصيات كاآلتي:
 .1تدريب معلمي العلوم أثناء خدمتهم وزيادة االهتمام املواضيع التي تنمي فهم العلم مثل فلسفة العلوم ،وطبيعة العلم ،واالهتمام باستراتيجيات
تدريسية حديثة تمكنهم من إبراز ذلك الفهم داخل الغرفة الصفية.
 .2ضرورة توجيه املشرفين التربويين من خالل التأكيد على متابعة معلمي العلوم حول فهم العلم.
 .3إجراء دراسات أخرى تهتم بمعرفة العالقة بين فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفهم طلبتهم لها.
 .4إجراء املزيد من الدراسات التي تقوم بتحليل مناهج العلوم في املراحل التعليمية املختلفة.
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Abstract:
The study aimed to identify the level of science teachers' understanding of the dimensions of scientific culture and their practice
in light of some variables in the Ajloun Education Directorate. The study sample, it reached (200) male and female teachers,
chosen by the stratified random method, and the study used the survey descriptive method, where the researcher used tools to
collect Albia Nate through (a test of science teachers’ understanding of the dimensions of scientific culture, and their practice of
identifying them), and the results showed that the relative importance ranged between (75% -51%), where science came first
in the way of thinking with the highest relative importance (75%) While the interaction of science, technology and society came
in the last rank with relative importance amounted to (51%), and the relative importance of the test of scientific culture as a
whole (60%), as it showed a high degree of the dimensions of scientific culture, also showed a positive relationship statistically
between the understanding of science teachers of the dimensions Scientific culture and their practice there, and showed no
differences in the level of teacher understanding Science for the dimensions of scientific culture according to specialization, years
of experience, degree, lack of differences in their practice of dimensions of scientific culture according to specialization, years of
service, and the presence of differences according to the variable scientific degree in favor of the degree Bachelor’s Diploma. The
study recommended training science teachers during their service and increasing interest in topics that develop the
understanding of science such as the philosophy of science.

Keywords: Understanding; Science Teachers; Dimensions of Scientific Culture.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام معلمات التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها من وجهة نظر
املعلمات في معهد النور بمحافظة جدة ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ()27
معلمة من معلمات معهد النور بمحافظة جدة تم اختيارهن الطريقة القصدية من مجتمع الدراسة ،وتم تصميم استبانة كأداة لجمع املعلومات مكونة
من ( )40فقرة موزعة على أربعة محاور وقد أظهرت نتائج الدراسة أن محور أهمية استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي حصل على درجة
(موافق بشدة) من قبل معلمات التربية الخاصة ،وحصل محور معوقات استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي ،وكذلك محور االتجاه نحو
استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي على درجة (موافق) ،بينما حصل محور مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات
التعليمية للذكاء االصطناعي على درجة (محايد).
الكلمات املفتاحية :التربية الخاصة؛ التطبيقات التعليمية؛ الذكاء االصطناعي.

املقدمة:

ً
يشهد العالم ثورة معرفية كبيرة وتسارع تقني هائل نحو االرتقاء بالتعليم  ،واالتجاه من الجمود والتقليد للمرونة واألصالة ،فقد أصبح لزاما على
ً
األنظمة الدفع بقوة نحو األخذ بعين االعتبار النهوض بجميع مكوناتها وفي مقدمتها املعلم ،وذلك انطالقا من كون املعلم ركيزة فيها وأهم مدخالتها واملشرف
على مخرجاتها ،وكذلك لدوره الرئيس في تغيير الحال إلى واقع أفضل .
قد أضحى التطوير في تطبيقات التعليم هو األساس في إستراتيجيات االرتقاء بعملياته ألقص ى درجات الفاعلية واملرونة ملساندة الطالب في التعلم
ً
الفردي ،بحيث يتاح له التقدم وفقا إلمكانياته واحتياجاته الخاصة (النجار.)2 ،2012 ،
ويعتد بالذكاء االصطناعي ) Artificial Intelligence (AIلتعلم رقمي تفاعلي والذي يرمي إلى فهم طبيعة الذكاء اإلنساني ،وذلك بإنتاج تطبيقات
محوسبة تحاكي سلوك اإلنسان الذكي ،سواء بحل املسائل أو اتخاذ قرار ما ،و حل املشكالت والتدريب على حلها (ido& ruth, 2016, 584) .
هذا ويغزو الذكاء االصطناعي ساحة النظام املحوسب للتعلم ليتطور بواقع ملموس يمكن قياسه وذلك من خالل تقديم تقنيات ودمج وسائط
(عبد الرازق ومهدي.)249 ،2012 ،
ً
كما يوجد العديد من االستخدامات املفيدة للذكاء االصطناعي والتي تغطي مجاالت واسعة ،وأحد أهم تلك املجاالت ،وربما أقلها بحثا هو التعليم،
وخاصة لألطفال ،ومن أمثلتها  :التعلم الفردي ،والتفاعل اللغوي البصري مع األطفال ،وفهم مراحل تعلم الطفل ،و املدرسية الرقمية (.سعد هللا وشتوح،
.)132 ،2019

و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....

الغامدي & الفراني

وقد بينت نتائج الدراسات السابقة التأثير اإليجابي لتوظيف التطبيقات للذكاء االصطناعي في تعليم الطالب ،ومن هذه الدراسات دراسة أوشانا
فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة أوالف ( ،)Olaf, et al, 2019ودراسة بنج مو ( ،)Ping Mu, 2019ودراسة أبو حسنين ( Abu
 ،)Hasanein, 2018مونيكا وآخرين ( ، )Monica, et. al, 2018وبابرا وآخرين ( ، )Barbara, et. al, 2018بوحصوان وآخرين (.)Po-hsuan, et al, 2018
كما أن دخول الذكاء االصطناعي للمدارس ،ذو فائدة لتالميذ الفئة الخاصة ،إذ أسهمت تكنولوجيا التعليم بـ( ) %80بتعلمهم  ،وأزالت حواجز
حالت دون استقاللهم). (Barrett & at all, 2019
وكذلك يؤكد السيد ( )351 ،2014أن التقنيات الحديثة ومنها تطبيقات الذكاء االصطناعي قد وفرت لذوي اإلعاقة البصرية في املجال التعليمي
ً
ما كان خياال في املاض ي ،حيث مكنتهم من استخدام الحواسيب واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية بواسطة برامج قارئات الشاشة وأجهزة التكبير ،والتي
بدورها جعلتهم قادرين على استخدام البريد اإللكتروني ،وتصفح مواقع اإلنترنت  ،وقراءة الكتب اإللكترونية ،واالستماع إلى مقاطع الفيديو والصوت،
واملشاركة في مواقع التواصل االجتماعي ،وغيرها الكثير باستقاللية تامة.
ً
ً
ويرى جاد هللا ( )3 ،2019تزايد األهمية الستخدام تطبيق الذكاء االصطناعي  ،و أضحت تلعب دورا بارزا في التدريس للطالب ،وخاصة فئة املعاقين
ً
بصريا إذ تساعدهم على تمكينهم االجتماعي وترفع من قدراتهم ومهاراتهم الحياتية .
وتوجد دراسات تحدثت عن إيجابية تأثير التقنية على تعليم طالب مكفوفين كدراسة ماكلولين و كامي-هنان (McLaughlin, R.; Kamei-
 )Hannan, C., 2018والتي استخدمت جهاز " "IPADفي تعليم طالب مكفوفين مهارات القراءة ،ودراسة بيل وروزنبلوم ()Beal and Rosenblum, 2018
والتي وظفت تطبيقا لجهاز لوحي " "IPadملساعدة الطالب املكفوفين بحل املشكالت الرياضية ، ،ودراسة جو ( )Jo, 2015مستخدمة الطابعة ذات الثالثة
أبعاد لطباعة خرائط تاريخ ،ودراسة الهاف وآخرين ( )Lahav Et Al, 2015تدرب املكفوفين للتنقل على بيئة افتراضية.
وبناء على هذه الدراسات وغيرها أصبح من الضروري على معلمي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية دمج التقنيات الحديثة واعتبارها عنصرا رئيسا في
كافة مراحل تدريسهم.
وتسعى هذه الدراسة للبحث في واقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في معهد النور للكفيفات بجدة ومعوقات استخدامهن لها من وجهة
نظرهن  ،واتجاههن نحوها.
مشكلة الدراسة:
تغييرا ً
إن دخول ثورة تقنيات الذكاء االصطناعي ملجال التعليم يعتبر ً
كبيرا في األدوار التي يقوم بها كال من املتعلم واملعلم والعاملين في وزارة التعليم.
وال يمكن ألي شخص أن ينكر مساهمة الذكاء االصطناعي في دفع عجلة التعليم للتقدم ،وهذا الدور من املأمول أن يتسارع في النمو والتطور بشكل كبير،
ولذا يجب مواكبة هذا التسارع املضطرد والعمل على استثمار تقنياته وتوظيفها التوظيف األمثل من أجل تعليم أبنائنا وصالح أوطاننا.
ّ
ّ
ويعد موضوع تطبيقات الذكاء االصطناعي واستخداماتها العامة وفي مجال التعليم بشكل خاص من املوضوعات الحديثة التي تعد مجاال خصبا
ً
للدراسة والبحث ،ونظرا لحداثة هذه التطبيقات والتي تمتاز بإمكانياتها الكبيرة واملتعددة عبر تطبيقاتها املختلفة ،وعلى الرغم من أهمية استخدام الذكاء
ً
االصطناعي بتطبيقاته التعليمية املختلفة واملميزات التي يتمتع بها؛ إال أن استخدامه من في بعض املؤسسات التعليمية ال يزال محدودا ،وال يمكن ألحد
إنكار أنه ما زال أمامنا الكثير من الوقت لكي توظف التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي في حياة املتعلمين بشكل طبيعي ،وال زال هناك بعض املعيقات
التي تعترض تطبيقها ،والتي تتطلب من وزارة التعليم تحسينها وتطويرها وفق رؤية .2030
ً
ً
وبالرغم من الدور املهم لتقنيات الذكاء االصطناعي بتحسين األداء للتالميذ ،ومالئمته لجميع الفئات عامة ولفئة التربية الخاصة خاصة،
استطاعت الدعم بإمكانات هائلة لهم ،كما أشارت نتائج دراسة جاد هللا ( )2019ودراسة أويرا ( )OIRA, 2018ودراسة طلبة ( )2018عن دور التقنيات
للمعاق بصريا لدعم تعلمهم إال أن القصور موجود في األبحاث املتعلقة بتوظيف الذكاء االصطناعي لهذه الفئة ،لذلك نسعى في هذه الدراسة ملعرفة واقع
االستخدام عند معاهد النور للكفيفات للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي .
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بسؤال رئيس هو:
ما و اقع استخدام معلمات معاهد النورللتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها؟
متفرعة منه األسئلة اآلتية :
 .1ما مستوى معرفة ومهارة معلمات معاهد النور باستخدامات التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟
 .2ما أهمية استخدام معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟
 .3ما معوقات استخدام معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟
 .4ما اتجاه معلمات معاهد النور الستخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟
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 .5هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05لواقع استخدامات معلمات معاهد النور للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها يعزى الستخدامهن من
وجهة نظرهن؟
أهداف الدراسة:
 .1تحديد مستوى استخدام معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي .
 .2معرفة استخدامات معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي
 .3معرفة معوقات االستخدام للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي عند معلمات معاهد النور .
 .4معرفة االتجاه للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي عند معلمات معاهد النور
 .5تحديد الفروق في استخدامات معلمات التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي تعزى لالستخدام من وجهة نظرهن.
أهمية الدراسة:
 .1تقدم هذه الدراسة بيان بمعوقات استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي لتكون بمثابة األساس الذي يبنى عليه استراتيجيات تحسين
خدمات التعلم الذكي ،وتوجيه أنظار املهتمين بالعملية التعليمية وأصحاب القرار ملحاولة تذليل تلك املعوقات أمام سبل توظيف الذكاء االصطناعي
وتطبيقاته في العملية التعليمية.
 .2توجيه اهتمام املختصين والخبراء وصناع القرار في وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تبني استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي ضمن
مخططاتها ،األمر الذي يسهم في تطوير استراتيجيات التدريس املستخدمة في املدارس بشكل عام.
 .3نظرا لقلة الدراسات العربية املتعلقة بهذا املوضوع فاملأمول أن تسهم هذه الدراسة في توفير البيانات املهمة في هذا املجال وتكون نواة لبحوث أخرى.
 .4قد تفيد أداة البحث الحالي باحثين آخرين على إجراء دراسات تتكامل مع نتائج البحث الحالي.
حدود الدراسة:
الدراسة مقصورة على تقديرات العينة من معلمات معاهد النور بمحافظ ة جدة لواقع استخداماتهن لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها خالل
العام 2020/2019
املصطلحات:
ً
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:تعرف إجرائيا بأنها  " :استخدام أجهزة أو برامج أو آالت أو أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري
للقيام بعمليات ومهام محددة (مثل برامج املحادثة الفورية والروبوتات)".
ً
التربية الخاصة :تعرف إجرائيا بأنها  " :البرنامج الذي ييهئ فرص متكافئة للطالبات بمعهد النور بجدة باختالف مستوياتهم البدنية والعقلية  ،ليضمن لهم
ُ
ً
ً
معرفيا ومحققا لألهداف التعليمية ،واإلنسانية وفق احتياجهن ".
تطورا
ً
االعاقة البصرية :تعرف إجرائيا بأنها" :ضعف البصر أو فقد كلي يعيق القراءة العادية ".
ً
االتجاهات :تعرف إجرائيا  " :اتساق استجابات القبول أو الرفض لدى معلمات معاهد النور بمحافظة جدة نحو تطبيقات تعليمية للذكاء االصطناعي ".

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم الذكاء االصطناعي:
منذ ظهور مصطلح الذكاء االصطناعي ألول مرة في مؤتمر  Dartmouthعام 1956م ظهرت عدة تعريفات تناولت هذا املصطلح ويمكن تصنيفها
إلى أربع تصنيفات  ،حيث هناك من يرى أنها أالت تفكر مثل اإلنسان  ،ومنهم من يرى أنها تعمل مثل اإلنسان  ،ويعرفها البعض أنها أالت تفكر بعقالنية ،
وآخرين يعرفونها بأنها آالت تعمل بعقالنية .
ويعرفه لطفي ( )2018بأنه" :أحد فروع علوم الحاسوب ،الذي يهتم بطرق ووسائل خلق وتصميم أجهزة وآالت ذكية تستطيع التفكير والتصرف
مثل البشر والقيام بمهام متعددة تتطلب ً
ذكاء مثل التعلم ،التخطيط ،تمييز الكالم ،التعرف على الوجه ،حل املشاكل ،اإلدراك ،والتفكير العقلي
واملنطقي".
وعرفه عزمي ( )38 ،2014بأنه" :قدرة نظام معين على تحليل بيانات خارجية واستنباط قواعد معرفية جديدة منها ،وتكييف هذه القواعد
واستخدامها لتحقيق أهداف ومهام جديدة".
كما عرفه أبو شمالة ( )34 ،2013بأنه "علم يبحث في محاكاة الحاسوب للذكاء البشري ،ومحاكاة خبرة املتخصصين في جميع املجاالت ،وتطوير
البرامج لحل املشكالت بمعالجة البيانات واملعلومات بطرق غير خوارزمية".
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كما يعرفه ) )Kaplan and Haenlein, 2019,17بأنه قدرة النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح  ،والتعلم من هذه البيانات ،
واستخدام تلك الدروس لتحقيق اهداف ومهام محددة من خالل التكيف املرن.
تطبيقات الذكاء االصطناعي:
ً
مشكالت جديدة تصادفه في حياته اليومية ،وفيما يلي بعضا من أذكى
يحاول الذكاء االصطناعي استنتاج أفضل الحلول من محاولة اإلنسان حل
ٍ
تطبيقات الذكاء االصطناعي التي ذكرها الكحلوت واملقيد ( )2017ما يلي:
شرعيا لديها الجنسية السعوديةّ .
ً
ً
وتتمتع بصفات كالبشر  ،فهي يمكنها أن تعبر عن مشاعرها،
مواطنا
• الروبوت صوفيا :أول روبوت في العالم يصبح
ً
ً
ّ
بشدة يتغير لونهما مع الضوء.
معبرتين
ٍ
كما أن لديها حس فكاهة ،باإلضافة إلى تصميمها الكالسيكي فهي تملك أنفا نحيال وابتسامة رائعة وعينين ِّ
• السيارات القيادة الذاتية Tesla :واحدة من أوائل العالمات التجارية للسيارات التي أطلقت مركبة تقاد ً
ذاتيا ،تقود نفسها بدون سائق ،والتي يتم
ً
إرشادها بتقنيات ذكاء اصطناعي ،وتقوم شركات أودي وكاديالك وفولفو حاليا بتطوير طرازهم الخاص.
• الطبيب الخارق :قادر إلنقاذ حياة البشر ،إذ بإمكان األطباء تشخيص أمراض خطيرة قبل فوات األوان ،من خالل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي
ّ
العميق ،حيث يحلل الصور والوجوه لتشخيص ّأية عالمات مبكرة محتملة باستخدام األشعة السينية .
ّ
• ترشيد الطاقة :حيث يوجد حاليا منازل ّ
مزودة بتحكم ذو ذكاء اصطناعي قادرة على خفض استهالك الطاقة من خالل التحكم باملقابس الذكية
وأجهزة استشعار اإلضاءة اآللية .
ّ
• أمن املنزل :بخوارزميات تعرف مالمح الوجه ،املنزل بنظام الذكاء االصطناعي يقوم بإنشاء فهرس لألفراد الذين يعيشون فيهً ،
وأيضا املعروفين من
ٍ
خالل اتصاالتك والزيارات املنزلية ،ليساعده على التمييز بين أفراد األسرة والضيوف والزوار ،من خالل هذه التقنية سيكون هناك تقليص كبير
ملحاوالت السرقة والدخول للمنزل ،ومع هذه األنظمة األمنية باإلضافة إلى كاشفات الحركة وأجهزة االستشعار والكاميرات األمنية سيكون من السهل
تقييم االختراق املحتمل بل ّ
وحتى طلب خدمة الطوارئ.
• الحياة على كواكب أخرى :حيث قامت وكالة ناسا ً
أيضا باستخدام تقنيات ذكية للبحث عن حياة على كواكب أخرى ،وتتمكن األجهزة التي يرسلونها
ّ
قة أكبر.
واملعروفة باسم  Roversمن استكشاف تضاريس ومكونات كوكب املريخ
بتفاصيل ود ٍ
ٍ
تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم:
توفر الطبيعة الرقمية والديناميكية للذكاء االصطناعي مجاال مختلفا ال يمكن العثور عليه في البيئة التقليدية النمطية للمدرسة في وقتنا الحالي.
ّ
وتسرع إنشاء تقنيات مبتكرة .ومن بين تطبيقات الذكاء االصطناعي في
فتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم ستمكن من اكتشاف حدود تعلم جديدة
التعليم التي ذكرها سعد هللا وشتوح ( )138-136 ،2019نجد:
• املحتوى الذكي :قامت شركات بإنشاء “محتوى ذكي” بتحويل الكتاب الورقي إلى كتب ذكية متصلة بغايات التعليم ،إذ تستخدم تقنيات قائمة على
الذكاء االصطناعي لنشرها  ،وتتضمن ملخصات الفصول واختبارات املمارسة الصحيحة واالختيارات املتعددة .كما تقوم شركات أخرى أيضا بإنشاء
منصات محتوى ذكية متكاملة مع دمج املحتوى بتمارين املمارسة والتقييم مثل برنامج  Netex Learningالذي يتيح للمعلمين تصميم مناهج رقمية
ودمجها مع وسائط الصوت والصورة ،و التقييم الذاتي.
• أنظمة التعليم الذكية ) :(intelligent tutoring systemsاملعروفة اختصارا ب  ITSوهي أنظمة كمبيوتر مصممة لدعم وتحسين األداء التعليمي،
بتوفير دروس فورية دون تدخل من مدرس بشري ،مستخدمة عدد من تقنيات الحوسبة والذكاء االصطناعي.
• تقنيات الواقع االفتراض ي ) (VRوالواقع املعزز) :(ARتقنية ) (VRهي محاكاة لخوض تجارب مختلفة كاملشاركة في مباراة لكرة القدم أو زيارة أماكن
معينة وهو جالس في منزله .ويمكن للمستخدم أن يكون جزءا منها ،كما يمكنه التنقل داخلها ،والتفاعل أيضا من خالل أجهزة خاصة تساعده في
االندماج بشكل كلي ،وهي في الغالب عبارة عن نظارات للواقع االفتراض ي أو وحدات تحكم مع استشعار للحركة .أما تقنية ) (ARفهي تختلف إذ تنقل
املشاهد بعرض ثنائي أو ثالثي األبعاد في محيط املستخدم ،وبذلك يتم دمج هذه املشاهد أمامه ،لخلق واقع عرض مركب.
أهداف استخدامات تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم:
زادت االستخدامات باالنتشار في عدد من القطاعات ،ومن ذلك التعليم ،بهدف أن تصل ألفضل تجربة للتعلم ،ومن أبرز أهداف استخداماتها
ما عدده النجار (: )35 ،2012
• الدرجات :وفرت بعض الشركات البرامج يتم من خاللها إجراء التدريبات واالختبارات ،وتحديد الدرجات ،وتصحيح اإلجابات ،وإعالم الطالب بأدائهم
في تلك االختبارات.
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• التخصصيةً :
وفقا ألداء ومهارات كل طالب بعض الشركات وفرت نظام مخصص بتقييم أداء ومهارات الطالبً ،
وبناء على أداء كل طالب ونقاط
القوة ونقاط الضعف ،يتم تحديد الدروس املناسبة بهدف تعزيز نقاط قوته والقضاء على نقاط ضعفه فيما يخص املنهج الدراس ي .ملساعدة
املعلمين في تحديد مستوى طالبهم بدقة ومعرفة ما يحتاجه كل طالب من املنهج حتى يمكنه زيادة معدالت نجاحه.
• جودة املناهج والتدريس :يستطيع الذكاء االصطناعي تعيين الفجوات من خالل أداء الطالب في االختبارات والتدريبات .فمثال ،إذا قام عدد من
بشكل خاطئ فإن تقنية الذكاء االصطناعي تستطيع اكتشاف السبب وراء عدم تمكن الطالب من اإلجابة ،مما يساعد املعلمين
الطالب بحل سؤال
ٍ
بشكل أفضل.
في شرح أجزاء محددة من املنهج والتركيز عليها
ٍ
• التدريب :وذلك في بناء مواقع وبرامج تدريب ذكية تستطيع قياس وتحديد أساليب وطرق تعلم الطلبة ،وتقييم ما يمتلكونه من معرفة ثم تقديم
تدريبات مخصصة وفق تقييمه.
• التعلم التكيفي :إحراز ّ
تقدمات ملحوظة من خالل تعليم الطالب بشكل فردي ،كما يتم التعديل للمناهج  ،وتقديم تقرير تفصيلي للمعلم عن املواد
.
بشكل فوري ليساعد على تطور أدائهم الدراس ي.
• التقييم الفوري للطالب :تقوم برامج التعلم بتقييم مهارات الطالب
ٍ
• التعلم عن بعد :تقدم ً
فرصا لتقديم االختبار عن ُبعد مع فرض أنظمة رقابية ملراقبة الطالب ،والتحقق من عدم الغش ،فهي طريقة يتم بها التحقق
من مصداقية ودقة االختبار.
• مساعدة طالب االحتياجات الخاصة :إذ تلبي احتياجاتهم وتحفيزهم على التأقلم مع األجواء التعليمية ،وزيادة مهاراتهم واستيعاب املواد الدراسية.
عيوب الذكاء االصطناعي في التعليم:
من أبرز العيوب التي قد نجنيها من تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم كما حددها عزمي ( )241 ،2014ما يلي:
• ارتفاع تكلفة تنفيذ العديد من تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم.
• من املتوقع ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الهيئات التدريسية.
• احتمالية حدوث االختراقات والنسخ الذاتي للفيروسات التي قد تغزو الروبوتات.
• غياب التفاعل االجتماعي من خالل خلو األجواء الصفية من روح التعاون والتآلف التي يقدمها املعلم للطالب.
• انعدام الرغبة في التعلم والشعور بامللل من جهة الطلبة من خالل تعاملهم الدائم مع اآللة.
• صعوبة التعامل مع الروبوتات في غالب األحيان.
• األثار السلبية على السلوك البشري نتيجة تعامله الدائم مع اآلالت.
مستقبل الذكاء االصطناعي في التعليم:
اقترح ( ) Woolf, 2013مجموعة من التحديات الكبيرة التي ينبغي أن يعمل الذكاء االصطناعي على معالجتها ،بما في ذلك:
معلم افتراض ي لكل متعلم :حيث يكون هناك ٌ
ٌ
دعم كلي يجمع بين نمذجة املستخدم واملحاكاة االجتماعية وتمثيل املعرفة.
•
• مواكبة مهارات القرن الحادي والعشرين :مساعدة املتعلمين في التوجيه والتقييم الذاتي والعمل الجماعي وما إلى ذلك.
• تحليل بيانات التفاعل :تجميع كميات هائلة من البيانات حول التعلم الفردي والسياقات االجتماعية وسياقات التعلم واالهتمامات الشخصية.
• توفير الفرص للفصول الدراسية العاملية :زيادة الترابط وسهولة الوصول إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم.
• تقنيات مدى الحياة :أخذ التعلم خارج الفصل الدراس ي والدخول إلى حياة املتعلم خارج املدرسة.
وباالطالع على عدد من الدراسات السابقة عن الذكاء االصطناعي مثل:
• دراسة أوشانا فرنانديزوآخرين ( )Ocaña-Fernandez et al, 2019والتي هدفت إلى التعرف على الذكاء االصطناعي وانعكاساته في التعليم العالي،
واستخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي منهج للدراسة ،واستخدم الباحثين االستبيان كأداة للدراسة ،واستنتج الباحثون أن األشكال املستندة
إلى الذكاء االصطناعي تؤدي إلى تحسن كبير في التعليم لكافة املستويات التعليمية ،مع تحسين نوعي غير مسبوق ،مع تزويد الطالب بتخصص دقيق
ّ
لتعلمهم ً
وفقا ملتطلباتهم ،كما أنهم تمكنوا من دمج األشكال املختلفة للتفاعل البشري مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويرى الباحثون أن
التحدي األكبر الذي تواجهه الجامعة في األلفية الجديدة يكمن في الحاجة املاسة إلى تخطيط املهارات الرقمية وتصميمها وتطويرها وتنفيذها من
ً
أجل تدريب مهنيين أفضل قادرين على فهم البيئة التكنولوجية وتطويرها ً
وفقا الحتياجاتهم ،فضال عن تطبيق لغة رقمية تدعمها برامج الذكاء
االصطناعي.
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• دراسة أبو حسنين ) (Abu Hasanein, 2018وهدفت الدراسة إلى تصميم مدرس خصوص ي ذكي باستخدام أداة ( )ITSBلتطوير عملية تدريس
مساق مهارات الحاسوب وهو مساق مقر كمتطلب جامعة يدرسه طالب جامعة اإلسراء على عينات مختلفة من الطالب ،واستخدم الباحث املهج
التجريبي كمنهج دراسة ،كما استخدم الباحث االختبار كأداة للدراسة ،وبعد االنتهاء من دراسة املساق تم عمل تقيم خاص بالطالب وتقيم خاص
باملحاضرين الذين درسوا املساق واستخدموا النظام في عملية التدريس ،ووصلنا الي مجموعة من النتائج والتوصيات تؤكد ان استخدام املدرس
الخصوص ي الذكي مهم حدا في تطوير العملية التعليمة وله نتائج إيجابية على صعيد تحسين مستوى الطالب العلمي.
• دراسة الكحلوت واملقيد ( )2017وهدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات توظيف الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية في الجامعات
الفلسطينية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة ،كما استخدمت االستبيان كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من
( )100خبير من خبراء التربية وأنظمة املعلومات الحاسوبية في كليتي التربية وأنظمة املعلومات الحاسوبية بجامعة القدس املفتوحة وجامعة األزهر
والجامعة اإلسالمية بغزة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى تراوح البنود املتعلقة بتدرج األبنية و األجهزة واملعدات بنسبة ( )%84وركزت املطالب على توفر
قاعات دراسية تحتوي على األجهزة الالزمة الستخدام تطبيقات التعلم الذكي ،أما متطلبات البرامج والتقنيات تراوحت بنسبة( )%85وركزت املطالب
على توفير برامج االستجابة التفاعلية ،أما بالنسبة للمتطلبات الكادر البشري والتنظيمي فتراوحت بنسبة ( )%88وركزت املطالب على توفر عضو
هيئة تدريس قادر على استخدام تقنيات وتطبيقات التعلم الذكي ،وبالنسبة ملتطلبات املنهاج فتراوحت بنسبة ( )%96وركزت على تنوع أساليب
التقويم.
• دراسة آل سعود ( )2016وهدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم الذكاء االصطناعي ،ونشأته وظهوره ،والفرق بينه وبين الذكاء اإلنساني ،إضافة إلى
مجاالته ،وميادينه ،ومميزاته ،وأهمية الذكاء االصطناعي بشكل عام ،وفي التعليم بشكل خاص ،والسيما دوره في تطور استراتيجيات ونماذج
التدريس ،مع التركيز على تطبيقات الذكاء االصطناعي في مناهج وتعليم الدراسات االجتماعية .عالوة على التطبيقات التقنية التي تخدم الذكاء
االصطناعي ،والتحديات التي تواجه استخداماته .مصحوبة بعرض للدراسات السابقة التي تناولت الذكاء االصطناعي مع التعليق عليها ،ودراسات
مقترحة في مجال الدراسات االجتماعية.
• دراسة عزمي ( )2014والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الذكاء االصطناعي لحل مشكالت صيانة شبكات الحاسب
لدى طالب تكنولوجيا التعليم ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي من خالل استخدام اختبار تحصيلي لقياس الجانب املعرفي في مفاهيم
حل مشكالت صيانة شبكات الحاسب ،وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لحل هذه املشكالت .طبقت أدوات الدراسة على عينة من  30طالبا
من الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بقنا .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين املجموعة
التجريبية قبليا وبعديا في درجات القياس البعدي لكل من االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة ،وكان هذا الفرق لصالح املجموعة التجريبية ،مما
ّيدل على فاعلية استخدام بيئة التعلم اإللكترونية القائمة على الذكاء االصطناعي في زيادة تحصيل املفاهيم في حل مشكالت صيانة شبكات الحاسب
لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.
• دراسة أبو شمالة ( )2013وهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي والتحصيل الدراس ي
في مبحث تكنولوجيا املعلومات لدى طالبات الحادي عشر بغزة ،ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل محتوى وحدة أنظمة العد والترميز ،لتحديد املهارات
االستداللية واملفاهيم التكنولوجية املتضمنة فيها ،ثم تم بناء اختبار التفكير االستداللي والتحصيل الدراس ي كأدوات للدراسة ،واستخدم املنهج
التجريبي للتحقق من صحة الفروض ،وتكونت عينة الدراسة من ( )95طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتوصلت نتائج
ً
الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طالبات املجموعتين الضابط والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي
واالختبار التحصيلي لصالح املجموعة التجريبية ،مما يؤكد على فاعلية البرنامج القائم على الذكاء االصطناعي في تنمية التفكير االستداللي
والتحصيل الدراس ي.
• دراسة الجيار ( )2013والتي هدفت إلى التعرف على توظيف الذكاء االصطناعي لبناء مواقع اإلنترنت التعليمية كمدخل لتطوير التعليم الجامعي
اإللكتروني عن بعد ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي لتحليل واقع منظومة التعليم اإللكتروني عن ُبعد ،وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية
من طالب الفرقة الثالثة والرابعة قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ،وعينة عمدية من أعضاء هيئة التدريس بقسم
تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة عين شمس ،وعينة عمدية من القائمين على منظومة التعليم اإللكتروني بجامعة عين شمس ،وتمثلت أدوات
الدراسة في استبانة موجهة لطالب تكنولوجيا التعليم ،واستبانة موجهة ألعضاء هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا التعليم ،واستبانة موجهة للقائمين
على منظومة التعليم اإللكتروني بجامعة عين شمس ،وقائمة معايير الجودة لنظم التعليم اإللكتروني الذكية عبر اإلنترنت ،وتوصلت نتائج الدراسة
إلى تحديد أهم األدوات املستخدمة ببيئة نظم التعليم اإللكتروني الذكية عبر اإلنترنت ،وبناء قائمة معايير الجودة لتصميم وتقويم نظم التعليم
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ً
اإللكتروني الذكية ،واقتراح نموذج تصميم تعليمي وتقني لنظم التعليم اإللكتروني الذكية عبر اإلنترنت ،وضع تصور مقترح لتطوير التعليم
اإللكتروني عبر اإلنترنت بجامعة عين شمس.
ومن الدراسات السابقة التي تناولت توظيف التكنولوجيا في تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية:

•

•

•

•

•

دراسة جاد هللا ( )2019والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على تطبيقات جوجل التعليمية في تنمية مهارات التعلم اإللكتروني
لدى املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية في مدرسة النور واألمل الثانوية املشتركة للمكفوفين في قطاع غزة ،وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي في تحديد
قائمة مهارات التعلم اإللكتروني املراد تنميتها لدى املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية ،وبناء البرنامج التدريبي وفق نموذج ( )VIVIDللتصميم التعليمي.
كما اتبع الباحث املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة ،وبلغ عدد عينة الدراسة (ً )11
معلما ،وقام الباحث باستخدام ببطاقة مالحظة
كأداة للدراسة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية في التطبيق القبلي
والبعدي على بطاقة املالحظة املتعلقة بمهارات التعلم اإللكتروني لصالح التطبيق البعدي ،كما أظهرت النتائج اتصاف البرنامج التدريبي بالفاعلية
في تنمية مهارات التعلم اإللكتروني لدى املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية.
دراسة العتوم وآخرين ( )2018وهدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التقنيات املساندة الخاصة باملكفوفين في تمكينهم االجتماعي .واستخدم
ً
الباحثون في هذه الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )164مكفوفا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من مدرسة
األسقفية الكاثوليكية في مدينة إربد ونادي الشعلة في عمان ،وتمثلت أدوات الدراسة باستبانة استخدمت لتقدير تمكينهم االجتماعي ،وأظهرت
النتائج وجود دور هام ملختلف التقنيات املساندة التي يستخدمها املكفوفين سواء األجهزة الناطقة ،أو األدوات التعليمية واأللعاب ،وأدوات التوجيه
ً
إحصائيا تعود للجنس والعمر واملستوى التعليمي
والتنقل واألدوات املنزلية في تمكينهم االجتماعي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
للمكفوفين ،وأوص ى الباحثون بالعمل على تأهيل معلمي ومعلمات املكفوفين باستخدام التقنيات املساندة ،وتدريب طالبهم عليها وتزويدهم بها
بغض النظر عن مناطقهم.
دراسة شحاته ( )2018وهدفت إلى التعرف على طبيعة استخدام ذوي اإلعاقة البصرية للتقنيات املساعدة في الجامعة اإلسالمية بغزة ،وكذلك
دراسة أثر استخدام التقنيات املساعدة على شعور الطالب املكفوفين بالثقة بالنفس وتحقيق استقاللية أكبر لديهم وتحسن مستواهم التعليمي.
وقد استخدم الباحث في إجراء الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة ،واستخدم أداتين لجمع البيانات األولية ،وهما :املقابالت
الشخصية؛ حيث أجريت مع العاملين في مركز التقنيات املساعدة ،كما تم إجراء مجموعة بؤرية مع عدد من الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة
البصرية بالجامعة اإلسالمية .واألداة الثانية هي االستبانة؛ وقد وزعت االستبانة على ( )701أشخاص ،وأظهرت النتائج أن استخدام التقنيات
املساعدة له أثر ايجابي على إنجاز الطالب ملهامهم الدراسية ومواكبتهم غيرهم من الطالب في الدراسة الجامعية ،كما حقق الرضا لديهم عن
الخدمات التي تقدمها إدارة الجامعة ومركز التقنيات املساعدة لهم .وأوصت الدراسة بزيادة اهتمام الجامعة بتطوير قدرات الطالب املعاقين ً
بصريا
على استخدام التقنيات املساعدة ،وتطوير البرامج واألدوات املساعدة بشكل مستمر بما يتناسب مع االحتياجات املتجددة للطالب املعاقين بصرًيا،
مع مراعاة توفر مكانين مستقلين لكل من الطالب والطالبات إلتاحة وقت أكبر لالستخدام.
دراسة طلبة ( )2018وهدفت إلى الكشف عن أثر استخدام البرمجيات التعليمية مفتوحة املصدر  OERفي تنمية الكفايات اإللكترونية األدائية
لذوي اإلعاقة البصرية .واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي وتمثلت األداة في (برنامج نفذه  )NVDAكنموذج للبرمجيات التعليمية مفتوحة
املصدر OERلتنمية الكفايات اإللكترونية األدائية لدى عينة قوامها (ً )12
طالبا من ذوي اإلعاقة البصرية بمدرسة النور بمحافظة أسيوط ،وتم
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين املجموعة األولى عددهم ( )6طالب تدرس باستخدام البرمجيات التعليمية مفتوحة املصدر من خالل حاسة
السمع ،واملجموعة التجريبية الثانية عددهم ( )6طالب تدرس باستخدام حاسة اللمس ،وتمثلت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة لقياس مدى
تمكنهم من الجانب األدائي للكفايات اإللكترونية ،وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة
البحث في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة لصالح التطبيق البعدي ،وأظهرت النتائج ً
أيضا وجود فروق في أداء الطالب ذوي اإلعاقة
البصرية قبل وبعد استخدام برنامج نفده لصالح التطبيق البعدي ،وأظهرت النتائج فاعلية البرمجيات التعليمية مفتوحة املصدر باستخدام حاسة
السمع.
دراسة مايكوي ( )MAKOYE, 2018وهدفت إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الطالب ذوي اإلعاقة البصرية في الوصول إلى التعليم اإللكتروني
في مدرسة تابورا الثانوية للبنات في تنزانيا ،كما سعت الدراسة إلى التعرف على املشكالت التي تواجه الطالب املعاقين بصريا في الوصول إلى التعليم
اإللكتروني ،ودراسة السياسة التعليمية في توفير التعليم من خالل التعليم اإللكتروني للطالب ذوي اإلعاقة البصرية وتقييم االستراتيجيات التي
يجري تنفيذها ملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية للوصول إلى التعليم اإللكتروني ،وتمثل منهج الدراسة باملنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )50من الطالب ذوي اإلعاقة البصرية واملعلمين وموظفي املوارد .وقد تم جمع البيانات باستخدام االستبيانات املنظمة واملقابالت .وقد كشفت
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نتائج الدراسة أن هناك العديد من املشاكل األكاديمية التي تواجه الطالب ذوي اإلعاقة بصرًيا في الوصول إلى التعليم اإللكتروني في مدرسة تابورا
الثانوية للبنات .وأشارت الدراسة إلى أن من بين املشاكل األكاديمية التي تؤثر على الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ،عدم كفاية املعدات مثل( :املسجل
الرقمي ،وبطاقة الذاكرة ،وطريقة "بريل" ،وجهاز قارئ الكتب اإللكترونية ،ومرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بما في ذلك :أجهزة الكمبيوتر-
وأجهزة التكبير -وقارئات الشاشة).
• دراسة الشرمان وآخرين ( )2017وهدفت إلى محاولة فهم واقع األشخاص املكفوفين في املجتمع األردني من حيث قدرتهم على التكيف واالندماج
في مختلف النشاطات االجتماعية ،ومحاولة الكشف عن دور التقنيات التكيفية الحديثة الخاصة باملكفوفين في تفعيل هذا التمكين والدمج
املجتمعي ،وذلك من وجهة نظر املكفوفين أنفسهم ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينه الدراسة من عينة قصدية تكونت من
ً
ً
إحصائيا ملختلف التقنيات التكيفية التي يستخدمها
( )52مكفوفا ،وتمثلت أداة الدراسة باستبيان ،وقد أظهرت النتائج وجود دور مرتفع ودال
املكفوفين ،سواء األجهزة الناطقة ،واألدوات التعليمية ،واأللعاب ،وأدوات التوجيه والتنقل ،واألدوات املنزلية .كما أظهرت النتائج أن الذكور أكثر
إحساسا بأهمية هذه األدوات من اإلناث ،وأن سكان املدن ً
ً
ً
اهتماما من باقي املناطق بأهمية هذه األدوات كما هو الحال بالنسبة لفئة
أيضا هم أكثر
الحاصلين على شهادات عليا.
• دراسة مصطفى ( )Mostafa, 2017وهدفت إلى التعرف على أثر تصميمين مختلفين من برامج قارئات الشاشة في تنمية مهارات استخدام اإلنترنت
لدى الطالب املكفوفين في املدارس املتوسطة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )8طالب من مدرسة النور للمرحلة املتوسطة في جدة ،وقد تم تقسيم
الطالب إلى مجموعتين تجريبيتين بحيث تتكون كل من املجموعتين من ( )4طالب ،وقد اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعتين
التجريبيتين حيث تم تطبيق برنامج قارئ الشاشة نفسه على املجموعتين التجريبيتين ،مع تصميم مختلف لكل منهما (السماع-اللمس) .وقد تمثلت
أداة الدراسة ببطاقة مالحظة ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعتين التجريبيتين في األداء
املهاري لصالح املجموعة التجريبية التي درست بتصميم قارئ الشاشة املعتمد على السماع.
• دراسة أورا ( )OIRA, 2016وهدفت إلى تحليل اإلمكانات الحديثة للتكنولوجيا املساعدة في مجال التحصيل العلمي للطالب ذوي اإلعاقة البصرية
في املدرسة الثانوية الخاصة كيبوس ،وقد اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة حيث أن البيانات الكمية والنوعية التي تم جمعها وتحليلها خالل
الدراسة هي من إحدى املدارس الخاصة ،واتبعت الدراسة طريقة العينة القصدية لتحديد عينة من (ً )40
طالبا و( )10معلمين وأمين مكتبة واحد
وناسخ واحد .وتمثلت أدوات الدراسة باالستبيان واملقابلة وبطاقة املالحظة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الطالب ذوي اإلعاقة البصرية في كينيا
يستخدمون األدوات التكنولوجية التي تشمل( :دليل  ،brailersولوحة القلم ،ومعداد تايلور ،ولوحة الخانات) ببطء وبطريقة غير فعالة وغير
مواكبة للعصر الرقمي ،وأظهرت الدراسة ً
أيضا أن استخدام التكنولوجيا املساعدة الحديثة له مساهمة هائلة في تغطية املنهج واالنتهاء م ً
بكرا من
ً
ً
وتحديدا في مختبرات
استخداما في املدرسة الثانوية الخاصة كيبوس،
األعمال الصفية والواجبات ،وأظهرت كذلك أن التكنولوجيا املساعد ة األكثر
الحاسوب حيث تجرى دروس الكمبيوتر ،هي آالت برايل ثم تليها أجهزة الكمبيوتر ثم  I padsثم  .tabletsوكذلك أظهرت الدراسة أن الرؤية الوظيفية
من أهم العوامل املعتبرة عند اختيار أي نوع من أنواع التكنولوجيا املساعدة ،وأن العدد املحدود من أجهزة الكمبيوتر كان أكبر التحديات ،وذلك
ألن مشاركة األجهزة بين الطالب ذوي اإلعاقة البصرية غير مفيد وليس ً
ممكنا ،ألنه سيتم فقد الجانب الحس ي لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية.
• دراسة املغاربة والحميدان ( )2016وهدفت إلى التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في محافظتي عمان والزرقاء،
واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وتمثلت أدوات الدراسة باستبانة مكونة من ( )31فقرة .أما عينة الدراسة فقد تكونت من (ً )60
معلما ومعلمة ،من
املؤسسات الحكومية التي تم تطبيق أداة الدراسة فيها والبالغ عددهم (ً )100
معلما ومعلمة ،وقد خلصت نتائج الدراسة إلى تصدر الفقرة السابعة
ً
بصريا مثل برنامج “ AVISIالترتيب األول من االحتياجات التدريبية من وجهة نظر
من االستبانة وهي" :أحتاج ملعرفة برامج التدخل املبكر للمعاقين
معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،بينما احتلت الفقرة العاشرة من االستبانة وهي" :أحتاج التدرب على القراءة والكتابة بطريقة برايل" املرتبة
األخيرة .كما أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا للمتغيرات (الجنس واملؤهل العلمي والخبرة واملرحلة التعليمية) ،كما أنه
ً
تبعا ملتغير خصائص املعلم .وأشارت نتائج الدراسة ً
كما ً
توجد فروق ذات داللة ً
اختالفاً ،
ونوعا ،في تحديد االحتياجات التدريبية
أيضا إلى أن هنالك
ً
تبعا لخصائص املعلم ،وبينت أن هنالك فروق ذات داللة بين املعلم الكفيف واملعلم املبصر ،بحيث أن داللة الفروق كانت لصالح املعلم املبصر،
كما أن هنالك فروق ذات داللة بين املعلم الكفيف وضعيف البصر ،بحيث أن داللة الفروق كانت لصالح املعلم ضعيف البصر.
• دراسة زيدان ( )2015وهدفت إلى الكشف عن أثر استخدام برنامجي  JAWSو NVDAعلى تنمية التحصيل لدى الطالبات ذوي اإلعاقة البصرية في
الجامعة اإلسالمية بغزة ،كما هدفت إلى معرفة اتجاهات ومدى تقبل هؤالء الطالبات لهذه البرامج .حيث طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من
( ) 10طالبات من الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،واتبعت الباحثة التصميم شبه التجريبي ذا املجموعة الواحدة ،كما
طبقت الباحثة اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو البرنامجين وذلك قبل وبعد تدريس املساق ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
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إحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي في اختبار التحصيل التابع لبرنامج  JAWSوذلك لصالح التطبيق البعدي حيث أظهر تحسن في مستوى أداء
أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس االتجاه التابع لبرنامج
ً ً
ً
كبيرا جدا.
تحسنا في مستوى أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي وكان حجم األثر
 JAWSلصالح التطبيق البعدي حيث أظهر
التعقيب على الدراسات السابقة:
تتفق العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي التحليلي ومن هذه الدراسات دراسة
أوشانا فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة العتوم وآخرين ( ،)2018ودراسة شحاته ( ،)2018ودراسة مايكوي ( MAKOYE,
 ،)2018ودراسة الشرمان وآخرين ( ،)2017ودراسة الكحلوت واملقيد ( ،)2017ودراسة الجيار ( ،)2013ودراسة القطان (.)2012
بينما اختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات األخرى في استخدمها للمنهج التجريبي وشبه التجريبي ومن هذه الدراسات دراسة جاد هللا
( ،)2019ودراسة طلبة ( ،)2018ودراسة أبو حسنين ( ،)Abu Hasanein, 2018ودراسة مصطفى ( ،)Mostafa, 2017ودراسة زيدان ( ،)2015ودراسة
عزمي ( ،)2014ودراسة أبو شمالة ( ،)2013ودراسة النجار (.)2012
كذلك اتفقت العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدام االستبانة كأداة للدراسة ومن هذه الدراسة
دراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة العتوم وآخرين ( ،)2018ودراسة شحاته ( ،)2018ودراسة مايكوي
( ،)MAKOYE, 2018ودراسة الشرمان وآخرين ( ،)2017ودراسة الكحلوت واملقيد ( ،)2017ودراسة املغاربة والحميدان ( ،)2016ودراسة الجيار
( ،)2013ودراسة القطان (.)2012
وتختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة في استخدامهم لالختبار كأداة للدراسة ومن هذه الدراسات دراسة
أبو حسنين ( ،)Abu Hasanein, 2018ودراسة أبو شمالة ( ،)2013وكذلك اختلفت مع دراسة كل من جاد هللا ( ،)2019ودراسة طلبة ( ،)2018ودراسة
مصطفى ( )Mostafa, 2017في استخدامهم لبطاقة املالحظة كأداة للدراسة.
بينما استخدمت بعض تلك الدراسات أكثر من أداة مثل دراسة أورا ( )OIRA, 2016والتي استخدمت االستبانة وبطاقة مالحظة كأدوات للدراسة،
ودراسة زيدان ( )2015والتي استخدمت االختبار ومقياس اتجاه كأدوات للدراسة ،أما دراسة عزمي ( ،)2014ودراسة النجار ( )2012فقد استخدمت
االختبار وبطاقة مالحظة كأدوات للدراسة.
كما اتفقت العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اختيار عينة الدراسة من معلمي طلبة ذوي االحتياجات
الخاصة (املكفوفين) ومن هذه الدراسات دراسة جاد هللا ( ،)2019ودراسة املغاربة والحميدان (.)2016
بينما اختلفت الدراسة الحالية عن العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة والتي اختارت عينتها من الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
ومن هذه الدراسات دراسة مايكوي ( ،)MAKOYE, 2018ودراسة طلبة ( ،)2018ودراسة شحاته ( ،)2018ودراسة العتوم وآخرين ( ،)2018ودراسة
مصطفى ( ،)Mostafa, 2017ودراسة الشرمان وآخرين ( ،)2017ودراسة أورا ( ،)OIRA, 2016ودراسة زيدان (.)2015
وكذلك اختلفت الدراسة الحالية عن العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة والتي اختارت عينتها من طلبة الجامعات ومن هذه
الدراسات دراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة أبو حسنين ( ،)Abu Hasanein, 2018ودراسة عزمي (،)2014
ودراسة الجيار ( ،)2013ودراسة النجار (.)2012
أما دراسة القطان ( )2012فقد اختارت عينتها من القيادات اإلدارية في املنظمات التعليمية ،واختارت دراسة الكحلوت واملقيد ( )2017عينتها
من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

اإلجراءات:
 .1منهج الدراسة:
باالعتماد على التحليل الوصفي ،بهدف تحديد وضع قائم لظاهرة ،ونقاط قوتها وضعفها ،من أجل معرفة مدى صالحيتها ،والخروج بتعميمات
بشأنها.
 .2العينة واملجتمع:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات التربية الخاصة في معهد النور بمحافظة جدة ،والبالغ عددهن ( )33معلمة ،وقد تم توزيع االستبانة
ً
إلكترونيا على جميع املعلمات فاستجابت منهن ( )27معلمة وهن عينة الدراسة ،وبذلك تجاوزت عينة الدراسة ما نسبته  %80من مجتمع الدراسة ،
وجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في التدريس.
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة من معلمات معاهد النور بحسب االستخدام
املتغير
درجة استخدام تطبيقات الذكاء

املستوى

تكرارات

النسب املئوية

استخدم

15

%55.4

ال استخدم

12

%44.5

املجموع

27

%100

 .3أداة الدراسة:
ً
لكي تحقق الدراسة أهدافها املنشودة التي تسعى إليها فقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع املعلومات ،نظرا لكونها األكثر مالئمة لطبيعة
املوضوع ،واألكثر مناسبة لطبيعة مجتمع الدراسة وخصائص العينة ،وذلك بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة واملرتبطة بموضوع الدراسة،
واالستفادة من أدوات الدراسة املستخدمة فيها ،وقد مر إعداد االستبانة بالخطوات العلمية ،إذ أعدت في ضوء أهداف الدراسة ومن خالل اإلطار النظري
والدراسات السابقة وآراء املحكمين.
وقد قامت الباحثة بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة بإعداد استبانة لجمع البيانات من معلمات التربية الخاصة في معهد النور بمحافظة
جدة للتعرف على واقع استخدامهن لتطبيقات الذكاء االصطناعي واتجاهاتهن نحوه من وجهة نظرهن؛ وذلك لتحقيق أهداف الدراسة .وقد تكونت أداة
الدراسة من جزءين:
الجزء األول :تضمن بيانات شخصية حول املعلمات عينة الدراسة ،وتضم أسئلة حول :التخصص ،وسنوات الخدمة ،ودرجة استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي في التدريس.
الجزء الثاني :وتضمن ( )40فقرة موزعة على أربعة محاور كالتالي:
• املحوراألول :تضمن ( )8فقرة تناولت مستوى املعرفة بتطبيقات الذكاء االصطناعي.
• املحورالثاني :تضمن ( ) 10فقرة تناولت أهمية استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي.
• املحورالثالث :تضمن ( ) 15فقرة تناولت معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي.
• املحورالرابع :تضمن ( ) 7فقرات تناولت االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي.
وللتعرف على واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها ،فقد تم وضع خمس اختيارات مقابل
ً
كل فقرة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي وهي كالتالي :أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة ،وزعت عليها الدرجات ()1 ،2 ،3 ،4 ،5
بالترتيب.
صدق االستبانة:
تتصف األداة بأنها صادقة إذا ثبتت قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه ،وقد تم التحقق من صدق االستبانة على النحو التالي:
الصدق الظاهري :للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة تم عرضها على مجموعة من املحكمين الخبراء ممن لديهم خبرة كافية في تقنيات التعليم
وتكنولوجيا التعليم وبلغ عددهم أربعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك عبدالعزيز تخصص تقنيات التعليم ،لبيان رأيهم في وضوح
الفقرات ،ودقة صياغتها ،ومدى شمولها ،ومناسبة وارتباط الفقرات للمحور الذي تتبعه ،وأي اقتراحات أو إضافات للفقرات أو للمحاور ،وبعد األخذ
بمقترحات ومالحظات السادة املحكمين سواء بالحذف أو اإلضافة ،أو بالتعديالت ،أصبحت االستبانة بشكلها النهائي مكونة من ( )40فقرة موزعة على
أربعة محاور هي( :مستوى املعرفة بتطبيقات الذكاء االصطناعي ،أهمية استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي ،معوقات استخدام
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي ،االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي).
صدق املحتوى :استمدت االستبانة صدق محتواها من خالل اإلجراءات التي تمت في بنائها ،بحيث أنها تقيس ما صممت ألجله ،وذلك بتغطيتها ملحاور
االستبانة األربعة.
ً
صدق االتساق الداخلي :قامت الباحثة بتطبيق االستبانة ميدانيا على عينة استطالعية قوامها ( )5معلمات من مجتمع الدراسة وغير مشموالت بعينة
الدراسة من مدارس التربية الخاصة ،وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط لبيرسون ) (Pearson Correlationبين
كل فقرة من فقرات االستبيان مع محورها كما في جدول (، )2وكل محور من محاور أداة الدراسة واملحاور األخرى ،وكذلك بين كل محور والدرجة الكلية
لالستبانة ،وكانت كما في الجدول ()3
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبيان
معامل ارتباطها للبعد املنتمية له
رقم الفقرة
املحور األول :مستوى املعرفة بالتطبيقات

الداللة اإلحصائية

** 0.78
1
**0.87
2
**0.77
3
**0.81
4
**0.80
5
**0.79
6
**0.78
7
**0.67
8
املحور الثاني :أهمية تطبيقات الذكاء
**0.81
1
**0.72
2
**0.71
3
**0.84
4
**0.78
5
**0.76
6
**0.75
7
**0.88
8
**0.79
9
**0.85
10
1

معامل ارتباطها للبعد املنتمية له
رقم الفقرة
**0.81
2
**0.80
3
**0.78
4
**0.81
5
**0.87
6
**0.78
7
**0.79
8
**0.83
9
**0.78
10
**0.82
11
**0.76
12
**0.71
13
**0.73
14
**0.84
15
املحور الرابع :االتجاه نحو التطبيقات
**0.70
1
**0.84
2
**0.69
3
**0.85
4
**0.79
5

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

املحور الثالث :معوقات استخدام التطبيقات
**0.83

6
7

دالة

**0.81
**0.86

الداللة اإلحصائية
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

* * دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من جدول ( )2أن كل فقرة من فقرات االستبيان أظهرت معامل ارتباط لها مع املحور املنتمية إليه ،وأن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل
فقرة مع املجموع الكلي للمحور الذي تنتمي له جاءت محصورة بين ( )0.88-0.67في جميع املحاور وهذا االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى ()0.01
(**) مما يشير إلى ارتباط كل فقرة من فقرات االستبيان باملحور الذي تنتمي إليه ،وإلى اتساق فقرات كل محور من محاور االستبيان.
جدول( :)3صدق االتساق الداخلي بين محاور االستبانة ،وبين كل محوروالدرجة الكلية
املحور

مستوى املعرفة
بالتطبيقات

مستوى املعرفة بالتطبيقات

1

**0.713

أهمية تطبيقات الذكاء

**0.713

1

**0.782

معوقات استخدام التطبيقات

**0.838

**0.782

1

**0.795

االتجاه نحو التطبيقات
الدرجة الكلية

**0.876
**0.891

**0.811
**0.944

**0.795
**0.937

1
**0.914

أهمية تطبيقات
الذكاء

االتجاه نحو
التطبيقات

الدرجة الكلية

معوقات استخدام
التطبيقات
**0.838

**0.876

**0.891

**0.811

**0.944
**0.937
**0.914
1

* * دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من الجدول رقم ( )3أن معامالت االرتباط لبيرسون بين كل محور واآلخر دالة إحصائيا عند مستوى) ،) α≤0.01ويالحظ كذلك وجود داللة
إحصائية بين كل محور على حدة والدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى ( ،)α≤0.01وبذلك يمكن اعتبار أن االستبانة صادقة ،األمر الذي يبرر
استخدامها ألغراض هذه الدراسة ،ويزيد الثقة الباحثة بها.
ثبات االستبانة:
تم حساب ثبات أداة الدراسة (االستبانة) بطريقتين:
الطريقة األولى :التجزئة النصفية :حيث قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية من خالل برنامج  SPSSحيث كشف التحليل
أن معامل االرتباط سبيرمان براون قدره ( )0.864وهو معامل مرتفع لثبات االستبانة.
الطريقة الثانية :معامل ألفا كرونباخ :قامت الباحثة باستخدام نتائج تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية السابق ذكرها وقوامها ( )5معلمات من
مجتمع الدراسة وغير مشمولين بعينة الدراسة ،لحساب الثبات الكلي لالستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات مقداره ( )0.90وهو
ً
معامل ثبات مرتفع واعتبرته الباحثة كافيا ألغراض هذه الدراسة.
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....
جدول ( :)4حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية لسبيرمان براون
املحور

معامل ألفا لكرونباخ

معامل التجزئة النصفية
(سبيرمان براون)

عدد الفقرات

مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام الذكاء االصطناعي

8

0.549

0.834

أهمية استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي

10

0.752

0.773

معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي

15

0.834

0.843

االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي

7

0.852

0.871

الثبات العام لالستبيان

 40فقرة

0.90

0.854

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
ً
• تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة لإلجابة عليها في شهر ربيع أول من العام 1441هـ ،ونظرا لرغبة الباحثة في الخروج بنتائج تخدم موضوع
ً
الدراسة قدر املستطاع ،فقد قامت الباحثة بتوزيع االستبانة إلكترونيا على جميع معلمات التربية الخاصة في معهد النور بمحافظة جدة.
•

قامت الباحثة بجمع استجابات املعلمات اإللكترونية ثم قامت الباحثة بتفريغها إلجراء التحليالت الالزمة.

نتائج البحث ومناقشتها:
قامت الباحثة في هذا الفصل باإلجابة على السؤال الرئيس للبحث واملتمثل في " ما واقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية
الخاصة بمدينة جدة من وجهة نظر املعلمات واالتجاه نحوها؟" ،وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة املتفرعة عنه ،ومن ثم الوصول إلى نتائج
البحث وعرضها ومناقشتها ومحاولة تفسير تلك النتائج ،وفيما يلي عرض لنتائج البحث ومناقشتها ومحاولة تفسيرها:
السؤال األول :ما مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي لدى معلمات مدارس التربية الخاصة
من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث األول تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات
التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) ،والجدول رقم (  )5يوضح هذه النتائج.
جدول(  :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرمعلمات مدارس التربية
الخاصة
الرتبة

الرقم

3
2

1
2

1

3

4

4

7
5
6
8

5
6
7
8

الفقرة
أعرف املفاهيم واملصطلحات املتعلقة بتقنيات الذكاء االصطناعي .
أثق في قدراتي على التعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي وتوظيفها لطالبات التربية
الخاصة .
أثق في قدرتي على تحديد مجموعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن استخدامها
مع طالبات التربية الخاصة .
أعرف كيفية استخدام العديد من تطبيقات الذكاء االصطناعي ملساعدة طالبات التربية
الخاصة .
اتبع خطة منهجية للتأكد من فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي .
لدي القدرة على إيجاد مصادرالتطويراملتعلقة بتقنيات الذكاء االصطناعي .
أستطيع حل املشكالت التقنية التي تواجنهي عند استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي .
تلقيت تدريبا كافيا على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي أثناء العمل
املتوسط الحسابي للمجال ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املو افقة

3.33
3.37

1.038
1.043

محايد
مو افق

3.48

0.893

مو افق

3.11

1.188

محايد

2.56
2.74
2.59
2.07
2.91

1.121
0.764
0.971
1.141
0.758

غيرمو افق
محايد
غيرمو افق
غيرمو افق
محايد

أشارت نتائج الجدول رقم (  )5أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)2.91وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(محايد) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة
املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة ،وقيمة االنحراف املعياري
للمتوسط الحسابي العام للمجال يساوي ( ،)0.758وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....

مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات
الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة.
ويالحظ في الجدول ( ) 5أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،) 2.07-3.84حيث جاءت الفقرة " أثق في قدرتي على
تحديد مجموعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن استخدامها مع طالبات التربية الخاصة " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.84ودرجة موافقة
(موافق) ،وجاءت الفقرة " أثق في قدراتي على التعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي وتوظيفها لطالبات التربية الخاصة" بمتوسط حسابي بلغ (،)3.37
ً
يبا ً
كافيا على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي أثناء العمل" بأدنى متوسط
في املرتبة الثانية بدرجة املوافقة (موافق) ،في حين جاءت الفقرة " تلقيت تدر
حسابي بلغ ( ،)2.07ودرجة املوافقة (غير موافق) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق -غير موافق).
السؤال الثاني :ما أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث الثاني تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات
التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) ،والجدول رقم (  )6يوضح هذه النتائج.
جدول (  :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرهن
الرتبة

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املو افقة

8
8

1
2

6

3

4.15

0.602

مو افق

2

4

4.52

0.580

مو افق بشدة

5
4

5
6

4.19
4.30

0.736
0.542

مو افق
مو افق بشدة

7

7

4.11

0.751

مو افق

5

8

4.19

0.786

مو افق

1

9

4.70

0.542

مو افق بشدة

3

10

تسهل تطبيقات الذكاء االصطناعي إنجاز األعمال بأقل وقت وجهد ممكن.
تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي في تغيير دورالطالب من متلق للمعرفة إلى باحث عن
املعرفة.
يزيد توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في التعلم من التواصل بين الطالبات
واملعلمات
تقلل التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي من الحاجزالنفس ي تجاه
عملية التعلم (الخجل مثال).
تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي في تنمية املهارات البحثية لدى الطالبات.
تساهم التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي في تنمية مهارات التفكيرلدى
الطالبات.
تساعد التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي على مراعاة الفروق الفردية
بين الطالبات.
تشجع التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي الطالبات على التعاون من
خالل تفعيل التعلم التشاركي والتعلم النشط.
تضفي تقنيات الذكاء االصطناعي نوع من الحيوية والجاذبية على عرض املادة
التعليمية.
تحفز التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي الطالبات على زيادة مستوى
الدافعية نحو عملية التعليم والتعلم.
املتوسط الحسابي للمجال ككل

3.89
3.89

0.892
0.934

مو افق
مو افق

4.48

0.643

مو افق بشدة

4.42

0.462

مو افق بشدة

أشارت نتائج الجدول رقم (  )6أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)4.24وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(موافق بشدة) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرهن ،وقيمة االنحراف املعياري للمتوسط الحسابي العام
للمجال يساوي ( ،)0.462وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة
لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) من وجهه نظرهن.
ويالحظ في الجدول (  )6أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،)3.89-4.70حيث جاءت الفقرة "تضفي تقنيات الذكاء
االصطناعي نوع من الحيوية والجاذبية على عرض املادة التعليمية " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.70ودرجة موافقة (موافق بشدة) ،وجاءت الفقرة "
ً
تقلل التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي من الحاجز النفس ي تجاه عملية التعلم (الخجل مثال)" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.52في املرتبة
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....

الثانية بدرجة املوافقة (موافق بشدة) ،في حين جاءت الفقرة "تتسهل تطبيقات الذكاء االصطناعي إنجاز األعمال بأقل وقت وجهد ممكن " بأدنى متوسط
حسابي بلغ ( ،)3.89ودرجة املوافقة (موافق) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق بشدة -موافق).
السؤال الثالث :ما معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي لدى معلمات مدارس التربية الخاصة من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث الثالث تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) ،والجدول رقم (  )7يوضح هذه النتائج.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرمعلمات مدارس التربية الخاصة
الرتبة

الرقم

الفقرة

14
1
8
6

1
2
3
4

9
7
13
11
12

5
6
7
8
9

5
2
4
10
3
15

10
11
12
13
14
15

مقاومة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي من قبل املعلمات في املدرسة .
قلة الوعي لدى بعض أصحاب القرار في املدارس بأهمية تقنيات الذكاء االصطناعي .
التطبيقات العربية التي تخدم التعليم غيركافية في تقنيات الذكاء االصطناعي .
عدم تناسب التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي املتوفرة مع خصائص الفئة
املستهدفة من ذوي االحتياجات الخاصة.
عدم وجود الخبرة الكافية للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي من قبل املعلمات.
الحاجة لتدريب املعلمات على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي .
صعوبة التعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية .
تقنيات الذكاء االصطناعي غيرمناسبة لطرق التدريس الحالية املستخدمة باملدارس.
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي داخل القاعة الدراسية سيكون عامال مشتتا ألذهان
الطالبات .
ضعف البنية التكنولوجية األساسية في بعض املدارس .
الدعم الفني املقدم ال يتناسب مع أهمية استخدام املعلمات لتقنيات الذكاء االصطناعي.
ال يوجد حو افزمادية أو معنوية ملن يستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم .
ال امتلك الوقت الكافي الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم .
ارتفاع أسعار تقنيات الذكاء االصطناعي يحول دون قدرة املدارس على شرائها.
أشعربالقلق من استخدام تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس .
املتوسط الحسابي للمجال ككل

املتوسط
الحسابي
3.22
4.15
3.78
3.89

االنحراف
املعياري

درجة املو افقة

1.396
0.864
1.050
1.121

محايد
مو افق
مو افق
مو افق

3.74
3.81
3.26
3.33
3.30

0.859
1.001
0.903
1.144
1.325

مو افق
مو افق
محايد
محايد
محايد

3.93
4.07
3.96
3.44
4.00
3.04
3.66

1.412
0.958
1.126
1.340
0.877
1.315
0.820

مو افق
مو افق
مو افق
مو افق
مو افق
محايد
مو افق

أشارت نتائج الجدول رقم ( )7أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)3.66وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(موافق) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة ،وقيمة االنحراف املعياري للمتوسط الحسابي العام
للمجال يساوي ( ،)0.820وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة
لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات
مدارس التربية الخاصة.
ويالحظ في الجدول ( )7أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،)3.04-4.15حيث جاءت الفقرة " قلة الوعي لدى بعض
أصحاب القرار في املدارس بأهمية تقنيات الذكاء االصطناعي " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.15ودرجة موافقة (موافق) ،وجاءت الفقرة " الدعم الفني
املقدم ال يتناسب مع أهمية استخدام املعلمات لتقنيات الذكاء االصطناعي" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.07في املرتبة الثانية بدرجة املوافقة (موافق) ،في
حين جاءت الفقرة " أشعر بالقلق من استخدام تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس" بأدنى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.04ودرجة
املوافقة (محايد) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق -محايد).
السؤال الرابع :ما االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي لدى معلمات مدارس التربية الخاصة من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث الرابع تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) ،والجدول رقم ( )8يوضح هذه النتائج.
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جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرمعلمات مدارس التربية الخاصة
الرتبة

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املوافقة

1
2
1
3
1
5
4

1
2
3
4
5
6
7

أعتقد أن تقنيات الذكاء االصطناعي ستساعدني على متابعة أداء الطالبات وانجازهم.
أعتقد أن تقنيات الذكاء االصطناعي ستكون أداة تواصل واتصال بيني وبين طالباتي.
أرى أن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي سيجعل من عملية التدريس أكثر فاعلية وتفاعلية.

3.81
3.78
3.81
3.74
3.81
2.78
3.67

1.178
1.086
0.962
0.859
1.178
1.219
0.784

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
محايد
موافق

3.63

0.853

موافق

أحب التدريس باستخدام تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي.
أرى أن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم سيساعد في زيادة دافعية الطالبات.
أرى أن املقررات الحالية التي أدرسها معدة لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس .
أنصح زميالتي املعلمات باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم ألنها أكثر من مجرد
أداة تعلم.
املتوسط الحسابي للمجال ككل

أشارت نتائج الجدول رقم ( )8أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)3.63وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(موافق) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (االتجاه نحو استخدام
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة ،وقيمة االنحراف املعياري للمتوسط الحسابي العام
للمجال يساوي ( ،)0.853وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة
لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات
مدارس التربية الخاصة.
ويالحظ في الجدول ( )8أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،)2.78-3.81حيث جاءت الفقرة " أرى أن استخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم سيساعد في زيادة دافعية الطالبات " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.81ودرجة موافقة (موافق) ،وجاءت الفقرة "
أرى أن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي سيجعل من عملية التدريس أكثر فاعلية وتفاعلية " بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.81في املرتبة الثانية بدرجة
املوافقة (موافق) ،في حين جاءت الفقرة " أرى أن املقررات الحالية التي أدرسها معدة لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس " بأدنى متوسط
حسابي بلغ ( ،)2.78ودرجة املوافقة (محايد) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق -محايد).
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة التطبيقات
التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها تعزى إلى درجة االستخدام من وجهة نظرهن؟
قامت الباحثة باستخدام اختبار مان ويتني ملعرفة الفروق بين استجابات عينة البحث على استبانة واقع استخدام معلمات مدارس التربية
ً
ً
ً
الخاصة التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها وفقا لدرجة االستخدام ،ويعد اختبار مان وينتي ويعد بديـال ال بارامتريا الختبار  Tلعينيتين
مستقلتين ،ويوضح جدول ( )9النتائج.
جدول ( :)9اختبارمان وينتي ملعرفة الفروق بين استجابات عينة البحث على استبانة و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة التطبيقات
التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها وفقا لدرجة االستخدام
املحور
املحور األول

املحور الثاني

املحور الثالث

املحور الرابع

املجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

استخدام
عدم
االستخدام
استخدام
عدم
االستخدام
استخدام
عدم
االستخدام
استخدام
عدم
االستخدام

15
12

18.47
8.42

277
101

15
12

14.21
13.83

207.50
170.50

15
12

9.67
19.42

145.00
233.00

15
12

18.03
8.96

270.50
107.50
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قيمة u
23.000

87.500

25.000

29.500

قيمية w
101.00

207.500

145.000

107.500

قيمة z
3.289

الداللة
0.001
دالة عند مستوى ()0.05

0.124

0.902
غير دالة عند مستوى
()0.05

3.178

0.001
دالة عند مستوى ()0.05

2.974

0.003
دالة عند مستوى ()0.05
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املحوراألول :مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة  uبلغت ( ،)23.00وقيمة  wبلغت ( ،)101.00وقيمة  zبلغت ( ،)3.289وهي قيم دالة عند مستوى (،)0.05
حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)18.47في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)8.42وهذا يعني وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية
الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) لصالح مجموعة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.
وهذا يتشابه مع دراسة بنج مو ) (Ping Mu, 2019إذ وجدت أن املهارة في االستخدام ال تزال محدودة وفي بداياتها  ،ويمكن أن نفسر ذلك لكونها
تقنيات حديثة في التعليم باملدارس وتحتاج ً
مزيدا من التدريب .
املحورالثاني :أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة  uبلغت ( ،)87.500وقيمة  wبلغت ( ،)207.500وقيمة  zبلغت ( ،)0.124وهي قيم غير دالة عند مستوى
( ،)0.05حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)14.21في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)13.83وهذا يدل على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام معلمات
مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية
لتقنيات الذكاء االصطناعي).
وهذا يوافق دراسة مونيكا وآخرين ) (Monica, et. al, 2018ودراسة بوحصوان وآخرين ) (PO-HSUAN, et. al, 2018للدور الفعال للتقنيات في
تحسين أداء املتعلمين إلمكاناتها املتميزة.
كما جاءت الدراسة موافقة لدراسة العتوم وآخرين ( )2019إذ ال وجود للفرق الدال في آراء العينة بسبب درجة االستخدام .ويمكن أن نعلل ذلك
بأن التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي متوفرة في املعهد  ،فأصبح استخدامهن لها أمر واقعي؛ كون هذه األجهزة تقدم خدمات للمعلم والطالب،
وكذلك السماح للمعلمات بالقيام بمهماتهم بشكل أفضل ،ولذلك قلت االختالفات في االستجابات بسبب درجة استخدامهن.
املحورالثالث :معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة  uبلغت ( ،)25.000وقيمة  wبلغت ( ،)145.000وقيمة  zبلغت ( ،)3.178وهي قيم دالة عند مستوى
( ،)0.05حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)9.67في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)19.42وهذا يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس
التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) لصالح
مجموعة عدم استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.
وقد أظهرت دراسات مثل دراسة مايكوي ( )Makoye, 2018و دراسة سعيد ) (Said, 2018عن وجود عوائق كبيرة لالستخدام منها التكلفة
وصعوبة توفيرها ،وهذا موافق للدراسة إذ تتطلب ميزانية عالية وتدريب خاص.
املحورالرابع :االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة " "uبلغت ( ،)29.500وقيمة  wبلغت ( ،)107.500وقيمة  zبلغت ( ،)2.974وهي قيم دالة عند مستوى
( ،)0.05حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)18.03في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)8.96وهذا يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس
التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور ( االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) لصالح
مجموعة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.
ً
وهذا االتجاه اإليجابي جاء موافقا لدراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( )Ocaña-Fernandez et al, 2019و دراسة العتوم وآخرين (، )2019
ً
إيجابيا.
ويمكن أن نفسر ذلك ملعرفة األثر الفعال لتوظيف التقنيات لتعلم الطالب تجعل االتجاه نحوها
ومما سبق فإنه ومن خالل قيام الباحثة باإلجابة عن أسئلة البحث فإنه قد أجابت على السؤال الرئيس للبحث وهو " و اقع استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة من وجهة نظراملعلمات واالتجاه نحوها؟"
التوصيات واملقترحات:
 .1االهتمام بعمل أدلة لتوضيح آلية التدريس بتطبيق تقنيات قائمة على الذكاء االصطناعي.
 .2تزويد أهل االختصاص بوزارة التعليم بنتائج البحوث عن معوقات تطبيقات الذكاء االصطناعي لتطوير مؤسساتها.
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص76 -57 :

72

و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....

الغامدي & الفراني

 .3تنظيم برامج عن الذكاء االصطناعي معلمي التربية الخاصة قبل وأثناء خدمتهم وكيفية توظيفها بفاعلية .
 .4تضمين تطبيقات الذكاء االصطناعي بكافة أشكالها في املناهج الدراسية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة باملراحل التعليمية املختلفة وبخاصة في
املراحل الدنيا.
 .5إجراء الدراسات لتطبيقات الذكاء االصطناعي حول فئات أخرى للتربية الخاصة .
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Abstract:
This study aimed at identifying the reality of using female teachers at the special education schools the to the educational
applications of artificial intelligence (AI) and their attitude towards it, from the perspective of female teachers at Al-Nur institute
in Jeddah governorate. The researcher used the descriptive methodology to achieve these objectives. The sample of the study
consisted of (27) female teachers at Al-Nur institute. They were chosen on purpose. The researcher prepared a questionnaire, it
was consisted of (40) items divided into four fields. The results of the study showed that the importance of using educational
application of AI obtained a degree (strongly agree), the obstacles of using educational application of AI and he attitudes towards
using educational application of AI obtained a degree (agree), while the knowledge level and the skills related to using AI, the
importance of using educational application of AI obtained a degree (neutral). The results also showed that there were no
statistically significant differences at level (α = 0.05) according to all the variables of the study.

Keywords: Special Education; Educational Applications; Artificial Intelligence.

References:
[1]

'bd Alrazq, 'dy Wmhdy, Hydr. (2012). "Aldka' Alastna'y Wmsa'b Ttbyqh Fy Tknwlwjya Alm'lwmat". Mjlt Klyt Altrbyh Alasasyh:
Bhwth Alm'etmr Alrab' Lklyh Altrbyh Alasasyh Bjam't Babl: 248- 257.

[2]

'bd Almjyd, Qtybh. (2010). "Astkhdam Aldka' Alastna'y Fy Ttbyqat Alhndsh Alkhrba'yh". Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh. Aldnmark:
Alakadymyh Al'rbyh.

[3]

'Ezmy, Nbyl. (2014). "Fa'lyt By'h T'lm Elktrwnyh Qa'mh 'la Aldka' Alastna'y Lhl Mshklat Syanh Shbkat Alhasb Lda Tlab Tknwlwjya
Alt'lym". Mjlt Drasat Wbhwth: 1(22): 235-279.

[4]

'ly, Akrm. (2017). "M'ayyr Njah Altknwlwjya Almsandh Ldwy Alahtyajat Alkhash Hw Rda Almstfydyn Mnha Wtqblhm Lha Lda Hdf
Albhth Ela Astkhdam Nmwdj Qbwl Altknwlwjya Tam Ltqsa F'alyt Altknwlwjya Almsandh Alqa'mh 'la Ttbyqat Alt'lm Altkyfyh
Alnqalh Ltmkyn Dwy Ale'aqh Albsryh Mn Alt'elm", Mjlt Klyt Altrbyh: Jam't Alazhr: 1(176): 57- 112.

[5]

Al'twm, N'ym Whtamlh, Habs Walsmady, 'Ely. (2019). "Dwr Altqnyat Almsandh Alkhash Balmkfwfyn Fy Tmkynhm Alajtma'y Mn
Wjht Nzrhm". Mjlt Aljam't Aleslamyh Lldrasat Altrbwyh Walnfsyh: 27 (1):570-588

[6]

Al'zh, S'yd. (2015). Altrbyh Alkhash, 'man: Aldar Al'lmyh Aldwlyh Llnshr Waltwzy'.

[7]

Abu Hasanein, A, H (2018). “An Intelligent Tutoring System for Developing Education Case Study (Israa University)”. A Thesis
Submitted for the Degree of Master. Faculty of Engineering & Information Technology. Al-Azhar University-Gaza.

[8]

Barbara, F., Armando, P., Liston, Bailey & Belinda, M. (2018). “Perceptions of robotics emulation of human ethics in educational
settings: a content analysis”. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning: 11(2): 126-138, https://doi.org/10.1108/jrit02-2018-0004.

[9]

Barrett, M., Branson, L., Carter, S., DeLeon, F., Ellis, J., Gundlach, C., & Lee, D. (2019). “Using Artificial Intelligence to Enhance
Educational Opportunities and Student Services in Higher Education”. Inquiry: The Journal of the Virginia Community Colleges.22
(1).

[10] Beal, Carole R. & Rosenblum, L. Penny (2018). “Evaluation of the Effectiveness of a Tablet Computer Application (App) in Help ing

Students with Visual Impairments Solve Mathematics Problems”. Journal of Visual Impairment & Blindness. 112 (1): 5-19,
https://doi.org/10.1177/0145482x1811200102.

75

76 -57 : ص،2020 -1 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

الغامدي & الفراني

.... و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة

[11] Ido R. & Ruth W. (2016). “Evolution and Revolution in Artificial Intelligence in Education”. International Artificial Intelli gence in

Education Society. 26(2): 582–599, https://doi.org/10.1007/s40593-016-0110-3.
[12] Jad Allh, Ahmd (2019). "Fa'lyt Brnamj Tdryby Qa'm 'la Ttbyqat Jwjl Alt'lymyh Fy Tnmyh Mharat Alt'lm Alelktrwny Lda Alm'lmyn

Dwy Ale'aqh Albsryh". RsaltMajstyr. Klyt Altrbyh: Mnahj Wtrq Tdrys. Aljam'h Aleslamyh. Ghzh/ Flstyn.
[13] Alkhlwt, Ahmd Walmqyd, Samr. (2017). "Mttlbat Twzyf Aldka' Alastna'y Fy Al'mlyh Alt'lymyh Fy Aljam'at Alflstynyh, M'tmr Alt'lm

Aldky Wdwrh Fy Khdmt Almjtm'". Jam't Alqds Almftwhh. Flstyn.
[14] Alkhtyb, Jmal Walhdydy, Mna. (2011). Almdkhl Ela Altrbyh Alkhash. 'man: Mtb't Dar Alfkr.
[15] Ltfy,

S'd. (2018). "Khmsh Ttbyqat Lldka' Alastna'y
https://www.alaraby.co.uk/specialpages/2018/1/9

Fy

Mjal

Alt'lym".

Mtahh

'br

Mwq'

Al'rby

'br

Alrabt:

[16] Makoye ،C. N. (2018). “An Investigation of Challenges Facing Students with Visual Impairment in Accessing E-Learning: A Case of

Tabora Municipality”. (Doctoral dissertation ،The Open University of Tanzania).
[17] McLaughlin, R. & Kamei-Hannan, C. (2018). “Which Reading Medium Is Best for Students with Visual Impairments?” Journal of

Visual Impairment & Blindness. 112(4): 337-350, https://doi.org/10.1177/0145482x1811200401.
[18] Monica. C.; Ali. F., Leon B. & Paul M. (2018). “Education 4.0 - Artificial Intelligence assisted Higher Education: Early recognition

System with Machine Learning to support Students’ Success”. IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in
Electronic Packaging (SIITME), pp: 23-30.
[19] Mwsa,'bdallh Wblal, Ahmd. (2019). Aldka' Alastna'y Thwrh Fy Tqnyat Al'sr.Almjmw'h Al'rbyh Lltdryb Walnshr.T1. Alq ahrh
[20] Alnjar, Mhmd. (2012). "F'alyt Brnamj Qa'm 'la Tknwlwjya Aldka' Alastna'y Fy Tnmyt Mharat Bna' Almwaq' Alelktrwnyh Alt'lymyh

Lda Tlab Sh'bh Tknwlwjya Alm'lwmat Fy Dw' M'ayyr Aljwdh Alshamlh". Rsalt Majstyr. M'hd Aldrasat Walbhwth Altrbwyh. Qsm
Tknwlwjya Alt'lym.
[21] Ocaña-Fernandez, Y., Valenzuela-Fernandez, L., & Garro- Aburto, L. (2019). “Artificial Intelligence and its Implications in Higher

Education”. Propósitos y Representations. 7(2), 536-568. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.274.
[22] OIRA ،M. (2018). “Use of modern assistive technology and its effects in educational achievement of students with visual

impairment at Kibos Special Secondary School Kisumu country, Kenya”. Doctoral dissertation. Kenyatta University.
[23] Ping Mu, (2019). “Research on Artificial Intelligence Education and Its Value Orientation”. 1st International Education Technology

and Research Conference (IETRC 2019), pp: 771- 775.
[24] Po-Hsuan l., Andrew W., Joseph T. &Walter m. Y. (2018). “Artificial Intelligence, the missing piece of online education?”. Ieee

engineering management review. 46(3): 25- 28, https://doi.org/10.1109/emr.2018.2868068.
[25] S'd Allh, 'mar Wshtwh, Wlyd. (2019). "Ahmyh Aldka' Alastna'y Fy Ttwyr Alt'lym. Ttbyqat Aldka' Alastna'y Ktwjh Hdyth Lt'ezyz

Tnafsyh Mnzmat Ala'mal", Brlyn: Almrkz Aldymqraty Al'rby.
[26] Al S'wd, Sarh. (2016). "Alttbyqat Altrbwyh Lldka' Alastna'y Fy Aldrasat Alajtma'yh". Mjlh Slwk: 3(4): 133-163.
[27] Said, S. R. (2018). “ICT Accessibility Solutions to Persons with Visual Impairment at the Open University of Tanzania”. for the

degree of master of science information and communication technologies of the open university of tanzania.
[28] Shhath, Hazm. (2018). "Astkhdam Altqnyat Almsa'dh Fy Aljam'at Alflstynyh Wathrha 'la Altlab Dwy Ale'aqh Albsryh: Drash Halt

Aljam'h Aleslamyh Bghzh". Mjlt Aldrasat Al'lya: 11(44): 187-204.
[29] Abw Shmalh, Rsha. (2013). "Fa'lyt Brnamj Qa'm 'la Aldka' Alastna'y Ltnmyh Altfkyr Alastdlaly Walthsyl Aldrasy Fy Mbhth

Tknwlwjya Alm'lwmat Lda Talbat Alhady 'shr Bghzh". Rsalt Majstyr Bklyt Altrbyh Jam't Alazhr. Ghzh.
[30] Alsyd, Hwyda. (2014). "Fa'lyt Brnamj Tdryby Elktrwny Fy Eksab B'd Mharat Astkhdam Mwaq' Altwasl Alajtma'y Walthqh Balnfs

Walatjah Nhw Astkhdamha Lda Almkfwfyn". Mjlt Klyt Altrbyh, Jam't Alazhr - Klyt Altrbyh: 349- 393.
[31] Tlbh, Rham. (2018). "Astkhdam Albrmjyat Alt'lymyh Mftwhh Almsdr Oer Fy Tnmyt Alkfayat Alada'yh Alelktrwnyh Lltlab Dwy

Ale'aqh Albsryh Fy Mdrsh Alnwr Bmhafzh Asywt". Mjlh Al'lwm Altrbwyh Walnfsyh, Almjlh Al'rbyh Ll'lwm Wnshr Alabhath: 2 (10):
1-25.
[32] Woolf, B. (2013). “Building Intelligent Interactive Tutors: Student-centered Strategies for Revolutionizing E-learning”.

Massachusetts: Morgan Kaufmann.
[33] Zawacki-Richter Olaf, Z-R, Victoria I. Marín, Melissa B., Franziska, G. (2019). “Systematic review of research on artificial

intelligence applications in higher education- where are the educators?”. International Journal of Educational Technology in
Higher Education. 16(1): 16-39, https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0.

76

76 -57 : ص،2020 -1 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
)International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx

www.refaad.com

)ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print

تصنيف دروزه لألهداف التعلمية :تعديل لتصنيف "أندرسون" ّ
املعدل لتصنيف "بلوم"
لألهداف التربوية
أفنان نظير دروزه
أستاذة علم التعليم :تصميمه ،وتطويره ،وتقويمه -قسم أساليب التدريس والدراسات العليا -كلية العلوم التربوية -جامعة النجاح الوطنية
نابلس -فلسطين
afnandarwazeh@yahoo.com

تاريخ استالم البحث2020/3/11 :

تاريخ قبول البحث2020/4/19 :

DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.1.5

امللخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مراجعة جديدة لتصنيف "أندرسون" التي عدلت فيه تصنيف "بلوم" عام ( ،)2001وذلك ً
بناء على مراجعة مكثقة
لألدبيات والدراسات البحثية السابقة املتعلقة بعمليات اإلدراك ،وعمليات اإلدراك فوق املعرفية ،ونظرية معالجة املعلومات وخزنها في الذاكرة البشرية،
ونظرية "دافيد ميرل" للعناصر التعليمية ،ونموذج "روبرت جانييه" الهرمي في التعلم .وكانت أهم املخرجات التي توصلت لها الباحثة ما يلي )1 :زيادة عدد
العمليات العقلية التي يقوم بها الدماغ البشري من ست عمليات إلى عشرة )2 ،وإعادة ترتيب هذه العمليات العقلية من البسيط إلى املعقد سواء أكان
ً
ً
عموديا أو أفقيا )3 ،وإعادة تحديد نمط املعرفة (املحتوى التعليمي) التي تعالجها هذه العمليات العقلية خالل التعلم )4 ،وإعادة تسمية التصنيف ليصبح
ً
تصنيفا لألهداف التعلمية بدال من األهداف التربوية .هذا إلى جانب إيراد بعض التطبيقات التربوية والتوصيات التي تساعد املعلمين واملختصين التربويين
ً
على تنمية تفكير الطلبة ،وتحسين أدائهم ومهاراتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادا مفكرين جيدين ،ومبدعين ،ومكتشفين ،وناقدين في عصر التكنولوجيا
واإلنترنت.
الكلمات املفتاحية :تصنيف بلوم؛ تصنيف أندرسون ّ
املعدل لتصنيف بلوم؛ اإلدراك؛ اإلدراك فوق املعرفي؛ العمليات العقلية؛ أنماط املحتوى التعليمي؛
التعلم الهرمي.

املقدمة:
ظهرت نظرية خزن املعلومات ومعالجتها في الدماغ البشري في األربعينات من العقد املاض ي  1940كنتيجة للدراسات واألبحاث في علم نفس اإلدراك،
وتوصل الباحثون فيها ـ وبناء على العديد من الدراسات في ميدان علم النفس وعلم نفس التعلم واإلدراك ـ إلى أن عقل اإلنسان بقوم بالعديد من العمليات
ً
الذهنية في محاولته لتفسير املعلومات وفهمها وتحليلها واستنتاجها وخزنها ،بهدف استرجاعها الحقا واالستفادة منها ( ;Gagne 1977; Guilford, 1959
 ،)Lindsay and Norman, 1977; Piaget 1952; Rothkopf 1966; Rumelhart and Ortony1977; Wittrock 1974a, 1974bوافترضوا بأن هذه
العمليات العقلية تختلف في نوعها ودرجة صعوبتها ( .)The type and level of cognitive processفمن حيث نوعها ،فهناك العديد من العمليات
العقلية التي يقوم بها اإلنسان كالتخيل والتذكر واالستيعاب والتمييز والتحليل والربط وغيرها من العمليات العقلية .أما من حيث مستوى صعوبتها فهناك
العمليات العقلية السهلة التي ال تحتاج إلى جهد ووقت للقيام بها كالتذكر والفهم ،وهناك العمليات متوسطة الصعوبة التي تحتاج بعض الوقت والجهد
للقيام بها كالفهم والتحليل ،وهناك العمليات العقلية الصعبة التي تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد للقيام بها كالتركيب والتقويم وفق تصنيف بلوم
لألهداف التربوية .وبالتالي ،فمن الضروري أن يتم األخذ بعين االعتبار نوع العملية العقلية ،ومستوى صعوبتها لدى وضع تصنيفات األهداف التربوية،
وذلك بهدف مساعدة املعلمين واملدراء ومصممي املناهج ومطوريها ،ومصممي العملية التعلمية على تحديد العمليات العقلية التي يودون من املتعلمين أن
يظهروها ،من أجل تعزيز قدراتهم على خزنها ،ومن ثم استعادتها بطريقة صحيحة ّ
وفعالة ( ;Bloom, Engelhart, Furst, Hill and Krathwohl 1956
.)Guilford 1959; Gagne and Driscoll 1988; Merrill 1983; West, Farmer and Wolff 1991
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ً
وبناء على ذلك ،فهؤالء التربويون والباحثون يؤكدون أن عرض املعلومات على الطلبة يجب أن يكون بطريقة متسلسلة ومنظمة بحيث تنسجم مع
عمل الذاكرة في خزنها للمعلومات ،وذلك لتمكنهم من خزنها واستعادتها الحقا ب طريقة فاعلة ،وإال فإن عرض املعلومات بطريقة غير متسلسلة أو منظمة
ً
من شأنه أن يعيق عملية تعلم الطلبة بالشكل الصحيح ،ومن ثم إعاقتهم في تحقيق األهداف التعلمية املراد تحقيقها .وبالتالي فمن الضروري جدا للمعلم
أن يبدأ بتعليم املتطلبات السابقة قبل التعلم الجديد ،وذلك حتى يسهل على الطلبة معالجة املعلومات وتعلمها وبناء املعرفة في ذاكرتهم بشكل منظم
وصحيح ،ومن ثم تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها بشكل أفضل وأسرع (.)Ausubel, 1968; Bruner, 1966; Gagne, 1977
ولعل املربي "بنجامين بلوم" من أكثر علماء النفس الذين طبقوا املبادئ اإلدراكية في حقل التربية والتعليم ،وذلك عندما قام هو وشركاؤه في عام
 1956بوضع تصنيف ملستويات التعلم بناء على نوع العمليات العقلية التي تقوم بها الذاكرة البشرية ،ومستوى صعوبتها وذلك بما يتيح للطلبة االنخراط
ً
ً ً
الفاعل في عملية التعلم ويشجعهم عليها .وهذا التصنيف لبلوم فقد القى رواجا كبيرا وترحيبا من قبل التربويين العاملين في مجال التربية والتعليم ،حيث
قاموا بتوظيفه في عملهم وإعداد خططهم التعليمية .ولكن وبعد ما يقارب الخمسة عقود من طرح بلوم لتصنيفه واستخدامه ،فقد ظهرت محاولة خجولة
للنظر فيه ،وذلك عندما حاولت املربية "لورين أندرسون" أحد طلبة بلوم بتشكيل لجنة من الباحثين برفقة "دافيد كراثول" الذي عمل سابقا مع بلوم
على تصنيفه ،إلعادة النظر في هذا التصنيف ومحاولة تحديثه وتكييفه بما يناسب ومتطلبات العصر الحالي ( ;Anderson and Krathwohl 2001
ً
 .)Krathwohl 2002وملا كان هناك تطورات هائلة طرأت علم نفس اإلدراك ونظرية خزن املعلومات منذ أن وضع بلوم تصنيفه ،ومنذ أن حاولت أيضا
أندرسون تعديل هذا التصنيف؛ وبعد مراجعة مكثقة للدراسات البحثية في مجال علم نفس اإلدراك ،واستراتيجيات اإلدراك ،واستراتيجيات اإلدراك
فوق املعرفية املتعلقة بضبط العمليات العقلية؛ ومع ظهور نظرية خزن املعلومات ومعالجتها؛ إضافة إلى قيام الباحثة بمراجعة دقيقة لكل من تصنيف
بلوم األصلي وتصنيف أندرسون املعدل لتصنيف بلوم بناء على مراجعة للدراسات السابقة في هذا املجال ،فقد تبين لها أن مراجعة أندرسون وكراثول
لتص نيف بلوم يشوبها بعض النقص ،وهي تحتاج إلى بعض اإلضافات والتعديالت حتى تالئم وتنسجم مع أنواع العمليات العقلية التي تقوم بها الذاكرة
البشرية ،ومستوى صعوبتها وطريقة تسلسلها ( ;Baker and Brown 1984; Bondy 1984; Brown 1980; Burley, Brown and Saunders 1985
Darwazeh 1995, 2011, 2013, 2016, 2017, 2020; Darwazeh and Branch 2015; Gagne 1977; Gagne and Driscoll 1988; Guilfrod
;1959; Haller, Child and Walberg 1988; Kaufman and Randlett 1983; Lindsay and Norman 1977; Merrill 1983; Palinscar 1986
;Paris and Winograd 1990; Pressley and Levin 1978; Tuckman 1992; Wade and Reynolds 1989; West, Farmer and Wolff 1991
 .)Wham 1987من هنا فقد حاولت الباحثة أن تضع تصورا آخر لتصنيف األهداف التربوية والتي تعدل فيه تصنيف أندرسون املعدل لتصنيف بلوم.

هدف الدراسة:
ّ
هدفت الدراسة إلى تقديم مراجعة جديدة لتصنيف أندرسون املعدل لتصنيف بلوم ()Anderson and Krathwohl, 2001; Krathwohl, 2002
بناء على مراجعة مكثقة لألدبيات والدراسات واألبحاث في علم نفس اإلدراك ،واستراتيجيات اإلدراك فوق املعرفية ( Darwazeh 1995, 2011, 2013,
 ،)2017ونظرية خزن املعلومات ( ،)Lindsay and Norman, 1977ونظرية دافيد ميرل للعناصر التعليمية ( ،)Merrill, 1983ونظرية جانية للتعلم
الهرمي ( ،)Gagne, 1977وذلك بهدف استخدامه من قبل املعلمين واملدراء واملشرفين التربويين واملربين وكل من له عالقة بتصميم العملية التعليمية
وتخطيطها على أسس صحيحة تتوافق مع وظيفة الذاكرة البشرية في خزنها للمعلومات بطريقة متسلسلة وهرمية ومنظمة.
أهمية الدراسة:
 .1تنطلق أهمية الدراسة من القاعدة التي تقول ،بأن عرض املعلومات على الطلبة بطريقة منظمة ومتسلسلة بشكل يتفق مع ما تقوم به الذاكرة البشرية
في خزنها للمعلومات وبطريقة هرمية من البسيط إلى املعقد من شأنه أن يساعدهم على خزن املعلومات وتعلمها بطريقة أفضل وأسرع وبأقل جهد
ً
ممكن ،ومن ثم استرجاعها وقت الحاجة ليس فقط على مستوى الحفظ وإنما أيضا على مستوى الفهم والتحليل والتنظيم والتركيب والتطبيق
والتقويم واإلبداع.
 .2إن معرفة املعلمين وسائر من يعمل في العملية التعليمية ،بالطريقة التي تنتظم فيها املعلومات في الذاكرة البشرية سوف يساعدهم على التخطيط لها
وعرضها وتقويمها بطريقة تساعد الطالب على فهمها واستيعابها وخزنها في ذاكرته بشكل منظم ،ومن ثم استرجاعها الحقا على املستويات العقلية كافة
في أقل وقت وجهد ممكنين.
 .3إن معرفة مصممي املناهج الدراسية وواضعيها بالطريقة التي تنتظم فيها املعلومات في الذاكرة البشرية سوف يساعدهم على التخطيط لهذه املناهج
ً
وتأليفها وإعدادها وتنظيم وحداتها وفصولها وأجزائها بطريقة تساعد املدرس على عرضها من ناحية ،وتساعد الطالب أيضا على فهمها واستيعابها
وخزنها في الذاكرة واسترجاعها الحقا على املستويات العقلية كافة في أقل وقت وجهد ممكنين.
 .4إن عرض تصنيفات حديثة لألهداف التعلمية مناسبة لروح العصر التقني ومستندة على آخر ما توصلت له الدراسات واألبحاث في مجال علم نفس
ً
اإلدراك ،واستراتيجيات اإلدراك الفوق معرفية ،ونظرية خزن املعلومات من شأنه أن يساعد أيضا املدراء واملشرفين التربويين واملقيمين واملطورين وكل
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص90 -77 :

78

تصنيف دروزه لألهداف التعلمية :تعديل لتصنيف "أندرسون" ّ
املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف التربوية

أفنان دروزه

من له عالقة بتصميم العملية التعليمية وتخطيطها على تحسين أدائه املنهي ،والذي سينعكس بدوره على تحسين أداء الطالب وتعلمه ورفع مستوى
تحصيله ،ومن ثم االرتقاء بالعملية التعليمية ككل.
أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
السؤال األول  :ما هو تصنيف"بلوم" الهرمي لألهداف املعرفية الذي وضعه عام 1956؟
السؤال الثاني :ما التعديل الذي أجرته "أندرسون" مع املربي "كراثول" على تصنيف "بلوم" لألهداف التربوية عام 2001؟
السؤال الثالث :ما التعديالت التي أجرتها الباحثة على تصنيف "أندرسون" ّ 2001
املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف التربوية؟
السؤال الرابع :ما التصنيف الجديد الذي اقترحته "الباحثة" بناء على تعديلها لتصنيف "أندرسون"  2001املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف التربوية؟
السؤال الخامس :ما أهم املخرجات التي جاء بها تصنيف "الباحثة" املقترح الجديد لألهداف التعلمية؟
السؤال السادس :هل من تطبيق تربوي للتصنيف املقترح الجديد لألهداف التعلمية؟
السؤال األول  :ما هو تصنيف"بلوم" الهرمي لألهداف املعرفية الذي وضعه عام 1956؟
من املعروف أن تصنيف بلوم الهرمي لألهداف املعرفية الذي وضعه عام  1956يتضمن مقترحا لتسلسل العمليات العقلية التي يجب أن يعتبرها
املعلم بالدرجة األولى لدى تخطيطه للعملية التعليمية وتدريسه للمنهاج املدرس ي .هذه العمليات كما افترض بلوم تتسلسل من البسيط إلى املعقد وبطريقة
هرمية تراكمية بحيث تصبح العملية العقلية األسهل متطلبا سابق ا للعملية األعلى منها ومتضمنة فيها ،وذلك ليستطيع الطالب أن يخزنها في بنائه املعرفي
بطريقة هرمية تراكمية متسلسلة من البسيط إلى املعقد واملتمثلة في قاعدة الهرم إلى قمته ) .)Bloom et al., 1956هذه العمليات العقلية التي افترضها
بلوم من البسيط إلى املعقد هي:
 .1امل عرفة :وتتعلق باسترجاع الجزيئات املتعلمة ،والكليات ،والعمليات ،واألنماط ،وكافة العمليات التي تتعلق بالحفظ واالستظهار.
 .2الفهم واالستيعاب :وتتعلق باستيعاب األفكار من خالل إعطاء املعاني والتفسيرات والترجمة والتوضيح ووصف األفكار الرئيسية والعموميات.
 .3التطبيق :ويتعلق باستخدام املعرفة املكتسبة في سياقات ومواقف جديدة من أجل حل املشكالت.
 .4التحليل :ويتعلق بتجزئة املعلومات واملادة التعليمية إلى األفكار واملعلومات التي تتكون منها من أجل معرفة التفاصيل والعالقات التي تربط األجزاء
بعضها مع بعض.
 .5التركيب :ويتعلق بتجميع األجزاء والعناصر وبناء هيكلية جديدة تؤدي إلى نمط متكامل أو بناء جديد.
ً
 .6التقويم :ويتعلق بالقدرة على الحكم على األشياء وتقييمها وتثمينها وفقا ملعايير ومحددات مسبقة (انظر شكل .)1

شكل( :)1تصنيف "بلوم" لألهداف التربوية عام 1956

السؤال الثاني :ما التعديل الذي أجرته "أندرسون" مع املربي "كراثول" على تصنيف "بلوم" لألهداف التربوية عام 2001؟
اعتقدت لورين أندرسون إحدى طلبة بلوم سابقا بأن هرم بلوم الذي وضعه عام  1956لألهداف التربوية لم يعد مناسبا للقرن الحادي والعشرين
الذي يمتاز بالتكنولوجيا وتفجر املعلومات ،ولم يعد يفي بحاجة املعلمين في تدريسهم وال الطلبة في تعلمهم ،من هنا فقد قامت بالتعاون مع دافيد كراثول
رفيق بلوم سابقا الذي عمل معه على هرمه ،بدراسة وتحليل لهذا الهرم بش يء من التعمق والتفصيل ( Anderson and Krathwohl, 2001; Krathwohl,
 ،)2002وبعد دراسات مكثفة ،فقد قامت أندرسون بتغييره على ثالثة محاور هي )1 :املحور االصطالحي ،حيث قلبت أسماء العمليات إلى أفعال كالتالي:
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"املعرفة" إلى "يذكر" ،و "واالستيعاب" إلى "يفهم" ،و "التطبيق" إلى "يطبق" ،و "التحليل" إلى يحلل ،و "التقويم" إلى "يقيم" )22 .املحور البنائي حيث حولت
عملية املعرفة إلى تذكر ،واالستيعاب إلى فهم ،والتركيب إلى إبداع )3 .املحور التنظيمي ،حيث قامت بتغيير مكان فئة التركيب ورفعها إلى قمة الهرم لتأتي
ً
متسلسال كالتالي :يتذكر ،يفهم ،يطبق ،يحللُ ،ي ّ
قو ْم ،ويبتكر (انظر شكل
بعد عملية التقويم مع تغيير اسمها إلى ابتكار ،وليصبح هرمها املعدل لهرم بلوم
.)2

شكل ( :)2تصنيف "أندرسون" املعدل لتصنيف بلوم لألهداف التربوية عام 2001
لقد اعتمدت أندرسون في تصنيفها الجديد املعدل لتصنيف بلوم على بعدين هما )1 :بعد املعرفة أو ما يعرف بنمط املحتوى التعليمي ( Knowledge

ً
ً
 )Dimensionوالذي كان مفقودا في هرم بلوم ولم يعتمده أصال ،و  )2بعد اإلدراك أو ما يعرف بالعمليات العقلية التي يوظفها
 )Dimensionفي أثناء تعلمه .فمن حيث بعد املعرفة أو نمط املحتوى التعليمي ،فقد نظرت أندرسون إليه أنه يتكون من أربعة أنماط تتراوح من املحسوس
إلى املجرد هي على التوالي )1 :الحقائق )2 ،املفاهيم واملبادئ )3 ،اإلجراءات )4 ،املعرفة فوق املعرفية؛ في حين نظرت إلى بعد اإلدراك أنه يتكون من ست
عمليات عقلية تتسلسل من السهل إلى الصعب وبطريقة هرمية وهي )1 :يتذكر )2 ،يفهم )3 ،يطبق )4 ،يحلل )5 ،يقيم )6 ،يبتكر (انظر جدول  )1الصادر
ً
عن جامعة أوريجون األمريكية ( )Oregon State Univesityوالذي يبين التقاطع بين بعدي املعرفة واإلدراك ،ليشكل أربعا وعشرين خلية منفصلة يمكن
للطالب أن يظهرها في عملية التعلم ( .)Fisher 2005; www.oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy
املتعلم ( Cognitive

جدول ( :)1بعد املعرفة (املحتوى التعليمي) وبعد اإلدراك (العملية العقلية) وفقا لتصنيف "أندرسون" 2001
بعد اإلدراك (العملية العقلية)
يطبق
يفهم

بعد املعرفة
(املحتوى التعليمي)
الحقائق
املفاهيم واملبادئ
االجراءات

يحلل

ُ
قو ْم
ي ِّ

يبتكر

يضع في قائمة
يصف
يجدول

يلخص
يفسر
يتنبأ

يصنف
يجرب
يحسب

يرتب
يشرح
يفرق

يسلسل
يقييم
يستخلص

ّ
يجمع
يخطط
ينش ئ

إدراك اإلدراك

يستخدم بشكل مناسب

ينفذ

يبني

ينجز

يفعل

يحقق

يتذكر

السؤال الثالث :ما التعديالت التي أجرتها الباحثة على تصنيف "أندرسون" ّ 2001
املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف التربوية؟
ً
بناء على دراسة وتحليل للتصنيف الذي وضعته أندرسون مع كراثول ( )2001والتي تعدل فيه هرم بلوم ( )1956لألهداف التربوية ،انظر فورهاند
(ً ،)Forehand, 2005
وبناء على مراجعة مكثقة للدراسات البحثية في مجال اإلدراك واإلدراك فوق املعرفي ،ونظرية خزن املعلومات ،ونظرية دافيد ميرل
للعناصر التعليمية ،ونظرية التعلم الهرمي لجانية ،وبناء على ما توصل له الباحثون الحقا في هذا املجال ( e.g., Draper, 2016; Gagne, 1977; Gagne,
 ،)Briggs and Wager 1992; Gagne and Driscoll, 1988; Lindsay and Norman, 1977; Merrill, 1983; O’Neill and Murphy, 2010قامت
الباحثة ( )Darwazeh, 2016, 2017; Darwazeh and Branch, 2015بإجراء بعض التعديالت على تصنيف بلوم الهرمي وتصنيف أندرسون املعدل
لتصنيف بلوم وتوصلت بناء على ذلك إلى تسع نتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أوال :تعتبر مراجعة أندرسون وكراثول لهرم بلوم جيدة ولكن ينقصها بعض االضافات في البعد اإلدراكي والبعد املعرفي ،حيث أن العديد من الدارسات
البحثية في مجال ضبط العلميات العقلية والتحكم بها والتي منها على سبيل املثال ال الحصر ( ;e.g., Baker and Brown, 1984; Bondy, 1984
Boulware-Gooden, Carreker, Thornhill and Joshi, 2007; Brown, 1980; Burley, Brown and Saunders, 1985; Darwazeh, 1995, 2011,
;2013, 2020; Dermody, 1988; Eggen and Kauchack, 1992; Flavell, 1985; Gagne, 1977; Gagne and Driscoll, 1988; Gilbert 1986
Haller, Child and Walberg, 1988; Huff and Nietfeld, 2009; Kaufman and Randlett, 1983; Kistner et al. 2010; Lindsay and Norman,
1977; Paris and Winogard, 1990; Pressely and Levin, 1978; Palinscar, 1986; Scarr and Zanden, 1984; Tregaskes, 1989; Wham,
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)1987; Wade and Reynolds, 1989؛ والعديد من الدراسات البحثية في مجال تصميم التعليم والتي منها على سبيل املثال ( ;e.g., Darwazeh, 2001

)2020; Gagne, Briggs and Wager, 1992; Gagne and Driscoll, 1988; Merrill, 1983; Reigeluth, 1983; West, Farmer and Wolff, 1991
ً
تقترح أن العمليات فوق املعرفية تعني ضبط العمليات الذهنية والتحكم بها ،وهي عملية تفكير وليس نمطا من أنماط املعرفة املراد تعلمها ،وذلك ألن أحد
ً
تعريفاتها كما وردت عند جانيه ودريسكون ( )Gagne and Driscoll, 1988بأنها عملية تفكير بالتفكير ( .)Thinking about thinkingكما أن كثيرا من
التربويين أمثال هيلر ووام ( )Haller et al. 1988; Wham, 1987بأنها إدراك يتضمن ثالث عمليات علقلية هي )1 :الوعي ( )Awarenessويعرف بأنه اليقظة
ملا يراد تعلمه قبل التعلم ،و  )2ضبط العمليات العقلية ( )Controllingوتعرف بأنها عملية التحكم بما يتعلمه املتعلم في أثناء تعلمه ،و  )3تشريع العمليات
العقلية ( ) Regulatingوتعرف بأنها سن القوانين ملعالجة ما واجهه املتعلم من صعوبة في التعلم بعد التعلم ( Beyer 1987; Eggen and Kauchak
;1992; Gall, Gall, Jacobsen and Bullock 1990; Gagne and Driscoll 1988; Haller, Child and Walberg 1988; Li 1992; Pierce 2003
 .)Scarr and Zanden 1984; Wham, 1987وبالتالي ،وبناء على ما جاء في األدب التربوي حول تعريف استراتيجيات اإلدراك فوق املعرفية والتي تتعلق

ً
بضبط العمليات العقلية والتحكم بها ومعالجتها ،فهي تعتبر عملية إدراكية يستخدمها املتعلم في أثناء تعلمه وليست نوعا من املعرفة أو املحتوى التعليمي
املراد تعلمه كما رأت أندرسون وكراثول .عالوة على أ ،العمليات الفوق معرفية التي يستخدمها املتعلم لضبط عملية تعلمه والتحكم بها هي من أكثر
ً
العمليات اإلدراكية تعقيدا؛ ألنها تتطلب الكثير من الذكاء والتدريب والنضج العقلي لكي يتم توظيفها بالشكل الصحيح ( Burley et al. 1985; Darwazeh
 ،)1995, 2013وهي التي توجه تفكير املتعلم لكي يتعلم بالشكل الصحيح (.)Gagne 1977; Gagne and Driscoll, 1988
ثانيا :ينقص تصنيف أندرسون وكراثول عملية إداركية وهي التنظيم ( ،)Organizingوالتي أطلق عليها بلوم اسم التركيب ،وأندرسون وكراثول جمعوها
مع عملية التحليل ،وبالتالي ال نستطيع أن نعتبر عملية التحليل أو التركيب عملية تنظيم ،إذ أن لكل منها معناها ودرجة صعوبتها ،والدليل على ذلك أن
املربي جيلفورد ( )Guilford, 1959فرق بين عمليتي التحليل والتنظيم عن طريق ما يعرف بالتفكير التباعدي ( )Divergent Thinkingوالذي يعني به
ّ
التحليل ،والتفكير التقاربي ( )Convergent Thinkingوالي يعني به التركيب أو التجميع ،وهذا يدلل على َّأن عملية التحليل وعملية التجميع تختلفان عن
ً
بعضهما البعض وتختلفان أيضا عن عملية التنظيم ،ألن كل منهم معنى و تعريف مغاير ،مما يستدعي إضافة عملية التنظيم إلى جانب عمليتي التحليل
والتجميع.
ثالثا :إن ثالث التعديالت التي أجرتها الباحثة على تصنيف أندرسون املعدل لتصنيف بلوم تلك املتعلقة بعملية التركيب إذ أنها ال تتفق مع أندرسون في أن
عملية التركيب هي عملية ابتكار (إبداع) ،إذ أن لكل منهما تعريفا ومعنى ودرجة صعوبة مغايرة ،حيث تعتبر عملية التركيب أسهل من عملية االبتكار ،وما
ً
ً
كل ذلك إال ألن االبتكار يتطلب من املتعلم أن يكتشف شيئا جديدا ،أو يصل إلى ش يء لم يوجد من قبل ،بينما تتطلب عملية التركيب أن يدرك املتعلم
العالقات الداخلية بين األشياء واألفكار املتعلمة في النص املدروس وكيف ترتبط مع بعضها البعض ( )Internal Synthesizerوالعالقات الخارجية بين
األشياء واألفكار املتعلمة في النص املدروس وكيف ترتبط مع أفكار خارجية في مواد أخرى ذات عالقة بها ( ،)External Synthesizersوذلك من أجل
التوصل إلى الصورة الكاملة ملا يراد تعلمه عن طريق املقارنة واملفارقة ( .) Gropper, 1974; Reigeluth and Darwazeh, 1982من هنا فإن القيام بعملية
ً
ً
التركيب الخارجي ّ
يعد أكثر صعوبة من عملية التركيب الداخلي ،ويعد األخير متطلبا سابقا له .فعلى سبيل املثال ،إن تجميع قطع جهاز ياباني في سنغافورة
ال يعني أن السنغافوريين ابتكروا هذه القطع ،وإنما فقط قاموا بتجميعها وفق نسق معين.
رابعا :ترى الباحثة ضرورة فصل عمليات التنظيم ،والتحليل ،والتركيب عن بعضهما البعض لتأتي في ثالث عمليات متدرجة في مستوى الصعوبة تبدأ
بالتحليل ،ثم التنظيم ،ثم التركيب ( .)Lindsay and Norman, 1977; West, Farmer and Wolf, 1991مثال ،إن تركيب جهاز تلفاز يتطلب أوال إحضار
القطع الالزمة له (التحليل  ،) Analysisثم ترتيبها أو تصنيفها في مجموعات كوضع األسالك ،البراغي ،الشاشة ،األجزاء الداخلية في مجموعات (التنظيم
 ،)Chunkingثم املباشرة بجمعها وتركيبها وفق نسق معين لتصبح تلفازا (التركيب  .)Synthesizingعالوة على أن عملية التنظيم وعملية تجميع املعلومات
تعتبر من ضمن العمليات التي تقوم بها الذاكرة قصيرة األمد ،بينما تعتبر عمليات التركيب من ضمن العمليات التي تقوم بها الذاكرة بعيدة األمد .من هنا
فإن عملية التنظيم التي تتعامل مع ترتيب املعلومات الجزئية تعتبر أسهل من عملية التركيب التي تتطلب إدراك العالقات بين املعلومات الجزئية املختلفة.
من هنا يجب أن تكون عملية التنظيم قبل عملية التركيب ،وأن تكون عملية التحليل قبل العمليتين املذكورتين التنظيم والتركيب ( Gagne and Driscoll,
ً
 .)1988; Lindsay and Norman, 1977; West, Farmer and Wolf, 1991وبالتالي فبدال من دمج عملية التنظيم وعملية التركيب في فئة واحدة كما
ً
فعل بلوم ( ،)1956أو دمج عملية التنظيم بعملية التحليل في فئة واحدة كما فعلت أندرسون ( )2001يعد تجاوزا ،مما دعا الباحثة بفصلهما في ثالث
ً
عمليات عقلية مختلفة نظرا ألن لكل منها معنى وتعريف ودرجة صعوبة مختلفة وفقا للدراسات السابقة املدونة أعاله.
ً
خامسا :ترى الباحثة استنادا إلى نظرية دافيد ميرل للعناصر التعليمية ( )Merrill, 1983بأن للتذكر مستويين ،مستوى خاص ،ومستوى عام اعتمادا
على نوع املعرفة (املحتوى التعليمي) املراد استرجاعها؛ بعكس ما جاء في تصنيف بلوم  ،1956أو تصنيف أندرسون وكراثول2001
( ،)www.learningandteaching.infoاللذين نظرا إلى التذكر على أنهما مستوى واحد تحت مسمى املعرفة ( .)www.tandfonline.comفتذكر
املعلومات الخاصة كما عرفها دافيد ميرل في نظريته هي عبارة عن قدرة املتعلم على استرجاع معلومات جزئية محددة ال يمكن تعميمها على مواقف أخرى
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مشابهة ألنها خاصة بذاتها وال تنطبق إال على ذاتها ،من مثل التواريخ ،واألحداث ،واألسماء ،والرموز ،واأللقاب ،واملصطلحات ،واملسميات ،واألمثلة.
باملقابل ،فإن املعلومات العامة من وجهة نظره هي نوع من املعرفة التي يمكن تعميمها وتطبيقها في أكثر من موقف مشابه ،من مثل املفاهيم ،واملبادئ،
واإلجراءات ،وأضاف ميرل أن تذكر املعلومات الخاصة ( )Specific Informationالتي تتمثل في الحقائق ( )Factsواألمثلة ( )Examplesهو أسهل من
تذكر املعلومات العامة ( )General Informationالتي تتمثل في املفاهيم واملبادئ واإلجراءات العامة ( ،)Concepts, principles and proceduresمن
هنا يجب أن تأتي عملية تذكر املعلومات الخاصة قبل عملية تذكر املعلومات العامة في السلم الهرمي للتعلم ألنها أسهل منها.
سادسا :ترى الباحثة أن فئة التطبيق سواء أكانت في تصنيف بلوم أم تصنيف أندرسون املعدل لتصنيف بلوم ،ليست في ترتيبها املناسب ،حيث تعتبرها
أصعب من عمليات التحليل ،والتنظيم ،والتركيب ،وبالتالي ترى أنها يجب أن تأتي بعد هذه العمليات العقلية .واملنطق وراء ذلك هو أن عملية التطبيق
كما عرفها بلوم ،وميرل ،وأندرسون ( )Anderson, 2001; Bloom et al. 1956; Merrill, 1983هي عبارة عن استخدام املعلومات العامة املكتسبة
وتوظيفها في مواقف وسياقات جديدة ومختلفة ،وبالتالي نستطيع القول بأن املتعلم ال يستطيع تطبيق املعلومات املكتسبة في سياقات جديدة دون أن
يدرس املوقف والسياقات الجديد الذي يريد أن يطبق فيها املعلومات العامة املتعلمة ،ويفحصها ،ويحللها ،وينظمها ،ويعيد تنظيمها ،ويدرك العالقة التي
تجمع بين املعلومات التي يريد أن يطبقها وبين هذه السياقات ،وذلك من أجل أن يعرف كيف يوظفها في هذه املواقف والسياقات الجديد وبشكل صحيح.
ّ
ويقصه إلى قطع وفق
فعلى سبيل املثال ،ال يستطيع النجار صناعة خزانة جديدة ( تطبيق إجراء عام متعلم) إن لم يكن يعرف كيف يقيس الخشب،
مقاسات معينة ،وينظمه وفق أولية االستخدام ،ويدرك العالقات التي تجمع بين أجزائه وأين يضع كل جزء ،ثم يركبه بطريقة صحيحة إلى أن ينتهي من
صناعة ال خزانة .وبالتالي فإن ما قام به من عمليات من مثل التحليل والتنظيم والتركيب كلها كانت قبل صناعة الخزانة التي هي عملية التطبيق .وكذلك
الحال بالنسبة للمفهوم العام ،فعندما يسأل املعلم طلبته أن يقوموا بتصنيف صور جديدة من الحيوانات يرونها ألول مرة إلى ثدييات وال ثدييات لكي
يتأكد أنهم قادرون على تطبيق مفهوم الثدييات الذي تعلموه في مواقف جديدة ،عندها يقوم الطلبة بالنظر إلى هذه الصور ،والتدقيق فيها وتحليل
مكوناتها ،وفيما إذا كانت تحتوى على الخصائص الحرجة للمفهوم أم ال ،ثم إدراك العالقة بين ما هو موجود في الصور الجديدة من خصائص وما تعلموه
عن خصائص مفهوم الثدييات ،وذلك لكي يقوموا بتصنيف هذه الصور بالشكل الصحيح .وكذلك الحال بالنسبة للمبدأ العام ،فعندما يطلب املعلم من
الطلبة حل مسألة حسابية من خارج املنهاج املقرر ولكنها تعتمد على ما تعلموه في الصف من قوانين ،نرى الطلبة في هذه الحالة يقومون بالنظر في املسألة
وتحليل الخطوات التي تؤدي إلى الحل ،وإدراك العالقة بين كل خطوة وأخرى ،واستدعاء القوانين التي تعلموها من أجل استخدامها في حل هذه املسألة
الخارجية الجديدة بالشكل الصحيح .وبالتالي فالذي يمكن أن نالحظه من خالل األمثلة الثالثة السابقة هو أن عمليات التحليل ،والتنظيم ،والتركيب
وإدراك العالقة بين املعلومة العامة املتعلمة واملوقف الجديد كلها تأتي قبل عملية تطبيق هذه املعلومات العامة وتوظيفها في املوقف الجديد ،من هنا،
فيجب أن تكون هذه العمليات في السلم الهرمي للتعلم قبل التطبيق ،ألنها متطلبات سابقة له.
سابعا :أما فيما يتعلق بالبعد املعرفي أي نمط املحتوى التعليمي ،فنجد أن تصنيف أندرسون ينقصه وجود محتوى املبادئ ،حيث ضمنت أندرسون
املفاهيم واملبادئ في فئة واحدة لترى أن أنواع املعرفة هي :الحقائق ،واملفاهيم واملبادئ ،واإلجراءات ،والعمليات العقلية الفوق معرفية ،وهي متدرجة في
مستوى صعوبتها من الحقائق امللموسة إلى العمليات فوق املعرفة املجردة (  .)Anderson and Krathwohl, 2001; Krathwohl, 2002وبالتالي فمن
الواضح أن بعد املعرفة (املحتوى) عند أندرسون ينقصه وجود محتوى املبادئ كنمط خاص منفرد يختلف عن غيره من أنماط املعرفة وال يمكن إدراجه
مع املفاهيم كمحتوى واحد ال محتويين (انظر جدول .)2
جدول( :)2تدرج ُبعد املعرفة (املحتوى) عند أندرسون وكراثول  2001من املحسوس إلى املجرد
من معرفة املحسوس
الحقائق
ـ معرفة املصطلحات،
ـ معرفة التفاصيل والعناصر

املفاهيم
ـ معرفة التصنيف والتبويب
ـ معرفة املبادىء والتعميمات
ـ معرفة النظريات والنماذج
والبناءات

االجراءات
ـ معرفة مهارات خاصة
ـ معرفة العمليات الحسابية
ـ معرفة طرائق وتقنيات
محددة
ـ معرفة املعايير لتحديد
االستخدام املناسب لإلجراءات

إلى معرفة املجرد
إدراك اإلدراك
ـ معرفة االستراتيجيات
ـ معرفة املهام اإلدراكية بما فيها
ـ معرفة السياقات املناسبة
واملعرفة الشرطية
واملعرفة الذاتية

وبالتالي فإن تصنيف أندرسون لبعد املعرفة (املحتوى) وكيفية تدرجه يتعارض مع ما جاء في نظرية جانيه للتعلم الهرمي ( )Gagne, 1977والذي
ً
ً
وضح فيها أن تعلم املفاهيم يأتي قبل تعلم املبادئ وتعتبر متطلبا سابقا لها ،على اعتبار أن املفاهيم نمط من أنماط املعرفة تختلف في معناها ودرجة
صعوبتها عن نمط املبادئ .وكذلك ال يتفق مع ما جاء في دراسة ويست وآخرون ( )West et al. 1991والذي يقول فيها بأن املعرفة ذات أنماط متعددة منها
املفاهيم التي تختلف بدورها عن املعرفة التصريحي ة التي تتعلق بالحقائق ،وتختلف عن املعرفة االفتراضية التي تتعلق باملبادئ ،وتختلف عن املعرفة
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ً
العملية التي تتعلق باإلجراءات .ويتعارض بعد املعرفة عند أندرسون أيضا مع ما جاء في نظرية "دافيد ميرل" للعناصر التعليمية ) )Merrill, 1983عن
ً
ً
تصنيف أنماط املحتوى التعليمي والذي صنفه إلى أربعة أنماط :الحقائق واألمثلة ،واملفاهيم ،واملبادئ ،واإلجراءات ،وأن لكل نمط تعريفا مختلفا ومعنى
ً
مختلفا ،حيث عرف الحقائق بأنها عبارة عن أجزاء من املعرفة التي ترتبط فيما بينها في بداية األمر بطريقة عشوائية ،ثم تصبح بعد ذلك حقيقة ال تبديل
فيها ،مثال عندما وقعت الحرب العاملية األولى عام 1918م في بداية األمر ،كان هذا حدثا وقع بطريق الصدفة ولم يخطط أصحابها أن تقع في هذه السنة
ً
بالذات ،ولكن بعد أن وقعت ،فقد أصبح تاريخها حقيقة ثابتة ال يمكن تغييرها .وينطبق هذا أيضا على املسميات والرموز واأللقاب واملصطلحات وغيرها
من الحقائق .ولكي نتعرف على محتوى الحقائق كما يقول دافيد ميرل علينا أن نطرح السؤالين التاليين :ما هذا ،ومتى حدث هذا؟ أما بخصوص املفاهيم،
فعرفها ميرل بأنها مجموعة من املواضيع ،أو األحداث ،أو الرموز التي تشترك فيما بينها بصفات معينة بحيث نستطيع أن نطلق على كل عنصر من عناصرها
االسم نفسه ،من مثل الثديات ،األشجار ،الكراس ي ،الحيوان وغيرها من املفاهيم .ويمكن االستدالل على محتوى املفاهيم من خالل السؤال التالي ،ما
هو؟ أي ما تعريفه؟ أما بخصوص املبادئ ،فعرفها بأنها العالقة السببية التي تربط بين مفهومين أو أكثر إما بعالقة طردية أو عكسية .إنها عالقة السبب
والنتيجة التي تعلل ملاذا تحدث الظواهر في عاملنا املحيط ،من مثل التنبؤ بماذا سيحدث للضوء عند تدفق اإللكترونات ،وكيف تحدث ظاهرة البرق،
وظاهرة الرعد ،وكيف نفسر قانون الحركة وغيرها من املبادئ والقوانين والنظريات التي تجسد عالقة السبب والنتيجة .ويمكن االستدالل على محتوى
املبادئ من خالل السؤال التالي ،ملاذا تحدث الظواهر؟ أي علل كيف تحث؟ أما بخصوص االجراءات فعرفها بأنها الخطوات التي يؤدي القيام بها بتسلسل
معين إلى نتيجة ما ،أو تحقيق هدف معين ،من مثل إجراء تجربة في املختبر ،واستخدام الهاتف الذكي ،وإرسال رسالة بالبريد اإللكتروني ،وزراعة شجرة،
وطهي الطعام وغيرها من اإلجراءات واملهارات العملية .ويمكن االستدالل على محتوى اإلجراءات من خالل السؤال التالي ،كيف يتم عمل األشياء؟ ( انظر
جدول .)3
جدول ( :)3بعد املعرفة (أنماط املحتوى التعليمي) وفقا لدافيد ميرل )(Merrill, 1983
بعد املعرفة (نمط املحتوى التعليمي)
معلومات خاصة
الحقائق
ـ األسماء
ـ التواريخ
ـ املسميات
ـ الرموز
ـ املصطلحات
ـ العناوين
ـ األلقاب
ـ قوائم األحداث...الخ

األمثلة
ـ أمثلة على املفاهيم
كمفهوم الشجرة
ـ أمثلة على املبادىء
كقانون أرخميدس
ـ أمثلة على اإلجراءات
كاستخدام بلفون أندرويد

املفاهيم
مجموعة من
املوضوعات التي يجمع بينها
صفات مشتركة بحيث يمكن
إعطائها نفس االسم من
مثل:
الثديات
األشجار
الفاكهة
الخضراوات
الكراس ي...الخ

املبادىء
ـ التفسيرات
ـ والتنبؤات
ـ عالقات السبب
والنتيجة من مثل:
ـ الفرضيات
ـ الظواهر
ـ القواعد
ـ املبادئ
ـ القوانين
ـ النظريات
ـ املسلمات املنطقية

معلومات عامة
االجراءات
ـ خطوات أو أعمال يؤدي
إجرائها بترتيب وتسلسل
معين إلى إنجاز الهدف
من مثل:
ـ االستراتيجيات
ـ اآلليات
ـ الطرائق
ـ التجارب
ـ املهن
ـ األعمال
املهارات...الخ

وبناء على ما تقدم ،نستطيع القول أن مراجعة أندرسون لهرم بلوم ( )Anderson and Krathwohl, 2001; Krathwohl, 2002ينقصها إضافة
ً
نمط محتوى املبادئ إلى جانب نمط محتوى الحقائق ،واملفاهيم ،واالجراءات التي تكلم عنها ميرل ( ،)1983وينقصها أيضا نقل استراتيجيات اإلدراك فوق
املعرفية إلى البعد اإلدراكي كونها عملية عقلية ذهنية تتعلق بإدراك اإلدراك وضبط العمليات العقلية والتحكم بها وليست نوعا من أنواع املعرفة أو املحتوى
التعليمي املراد تعلمه.
ثامنا :ال تتفق الباحثة مع أندرسون في نظرتها لبعد املعرفة بأنه يتدرج من املحسوس إلى املجرد ،ابتداء من الحقائق ،فاملفاهيم ،فاإلجراءات ،فالعمليات
ً
الذهنية فوق املعرفية التي تعتبرها أندرسون أعلى أنواع املعرفة تجريدا ( ( )Anderson and Krathwohl, 2001انظر جدول  3مرة أخرى)؛ وما كل ذلك
ً
إال ألن جانيه ( ،)1977وميرل ( )1983لم يعتبرا محتوى الحقائق أقل تجريدا من محتوى املفاهيم ،أو املبادئ ،أو االجراءات ،إليمانهما بأن مستوى التجريد
يعتمد على الطريقة التي يعرض بها املعلم املعلومات على الطلبة سواء أكانت هذه املعلومات حقائق ،أو مفاهيم ومبادئ ،أو إجراءات .فعلى سبيل املثال،
إذا بدأ املعلم الشرح بمثال ملموس يوضح املفهوم ،أو املبدأ ،أو االجراء العام ،فعندها سيتعلم الطالب املعلومة بشكل أسهل مما لو بدأ بإعطاء تعريف
عن هذه املعلومات .بمعنى آخر ،إن عرض املعلومات وشرحها ابتداء من الخاص إلى العام تعتبر طريقة أسهل للتعلم من عرضها من العام إلى الخاص،
ً
ً
وهذا ال يعني أنها أقل تجريد .فمثال اعتبر جانيه في نظريته للتعلم الهرمي أن تعلم املفاهيم أسهل من تعلم املبادئ ،ولم يقل أن محتوى املفاهيم أقل تجردا
ً
من محتوى املبادئ ،وبناء على ذلك ،فال نستطيع أن نقول أن مفهوم الشجرة أقل تجردا من قاعدة أرخميدس ،ولكن نستطيع أن نقول أن تعلم الشجرة
كمفهوم أسهل من تعلم قاعدة أرخميدس كمبدأ .ومثال آخر ،إن رمز املاء الذي يتكون من عنصرين من الهيدروجين مع عنصر من األكسجين ال يكون
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ً
ً
أقل تجريد من مفهوم الشجرة ،ولكنه أسهل تعلما واسترجاعا من تعريف الشجرة كمفهوم .من هنا ،يجب أن يكون تدرج أندرسون للمحتوى التعليمي بناء
ً
على درجة سهولة تعلمه بدال من مستوى تجريده (انظر جدول  3مرة أخرى).
ً
تاسعا :أضافت الباحثة في تعديلها لتصنيف أندرسون ّ
املعدل لتصنيف بلوم بأن العمليات العقلية ال تتفاوت في درجة صعوبتها عموديا فحسب وإنما
ً
ً
أفقيا أيضا للعملية العقلية الواحدة وفقا لعدد الفقرات التي ينخرط بها املتعلم في أثناء قيامه بالعملية العقلية .فعلى سبيل املثال ،إن تذكر اسمين
كحقيقة ّ
يعد أسهل من تذكر ثالثة أسماء ،أو أربعة الخ؛ وأن عملية الفهم لنص في صفحة واحدة أسهل من فهم نصوص متعددة في صفحات كثيرة ،وأن
عملية تحليل موقف صغير ّ
يعد أسهل من تحليل موقف معقد أو عدة مواقف مترابطة ،وهلم جرا إلى آخر العمليات العقلية ،وهذا لم يتطرق إليه بلوم
وال أندرسون من قبل.
عاشرا :قامت الباحثة بإعادة تسمية تصنيف األهداف التربوية ( )Educational Taxonomyلدى كل من أندرسون وبلوم إلى األهداف التعلمية
() Learning Taxonomy؛ ألن التصنيف الذي تقترحه يتعامل مع العمليات الذهنية املتوقع من الطالب أن يظهرها بعد عملية التعلم ،واألهداف النفس
حركية التي تتعلق بتعلم اإلجراء كالقراءة والكتابة والحساب واملهارات املختلفة وتوظيفها عمليا فقط ،ولم يتعامل مع األهداف الوجدانية التي جاءت عند
ً
بلوم ،وذلك العتقاد الباحثة أن أكثر ما يركز عليه املعلم في أثناء تدريسه هو األهداف التعلمية التي يمكن مالحظتها وقياسها وترتيبها هرميا ،في حين أن
األهداف الوجدانية واملتعلقة بالنواحي االنفعالية والتربوية ،كاألدب ،واألخالق ،واالستحسان ،واالتجاهات اإليجابية ،والقيم ،يصعب على املعلم مالحظتها
مباشرة ،ويصعب تنظيمها هرميا كما هو الحال في العمليات العقلية ،ويصعب قياسها بشكل دقيق ،وتحتاج إلى فترة طويلة لتعلمها من قبل الطالب
ومالحظتها من قبل املعلم ،وال يمكن إدراك العالقات بين كل فئة انفعالية وأخرى (دروزة ، 2001 ،الفصل الثالث ،ص .)12-11 :عالوة على أن املعلم
يمكن أن ينميها بطريقة غير مباشرة عن طريق القدوة الحسنة أو األهداف الخفية للم نهاج ،من هنا فال داعي أن نركز عليها بطريقة مباشرة في أهدافنا
التعليمية .من هنا جاء تسمية التصنيف املفترح باألهداف التعلمية وليس األهداف التربوية.
السؤال الرابع :ما التصنيف الجديد الذي اقترحته "الباحثة" بناء على تعديلها لتصنيف "أندرسون"  ،2001املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف
التربوية؟
نرى بناء على ما تقدم ،أن تصنيف "الباحثة" املقترح التي عدلت فيه تصنيف أندرسون املعدل لتصنيف بلوم يتكون من عشرة عمليات عقلية
متسلسلة بشكل هرمي تراكمي من السهل إلى الصعب ،ومن أسفل إلى أعلى كالتالي:
 .1تذكر الحقائق ( :)Facts Remebranceوهي القدرة على تذكر واسترجاع املعلومات الخاصة التي تتكون من الحقائق بكل أجزائها وتفاصيلها ،كتذكر
التواريخ ،واألسماء ،والرموز ،واألحداث ،واملصطلحات ،واملسميات ،والعناوين ،واأللقاب ،والقوائم ،والعناصر ،واألجزاء ،واألمثلة التي توض مفاهيم
ومبادئ وإجراءت عامة ).)Merrill, 1983
 .2تذكر املعلومات العامة ( :)Generalities Remebranceوهي القدرة على تذكر املعلومات العامة من مثل استرجاع تعريف ملفهوم عام ،أو مبدأ عام،
أو إجراء عام (.)Merrill, 1983
 .3الفهم واالستيعاب ( :)Comprehensionوهو القدرة على تكوين معنى للمعلومات املدروسة من خالل فهمها وشرحها وتفسيرها وإعادة صياغتها بلغة
املتعلم الخاصة وتلخيصها وتوضيحه ا وتكوين فكرة عنها...الخ من العمليات التي تدل على فهم املتعلم واستيعابه ( Anderson and Krathwohl,
.)2001; Bloom et al. 1956; Darwazeh, 2007, 2011
 .4التحليل ( :)Analysisوهو القدرة على تجزئة الكل إلى عناصره بهدف رؤية مكوناته ،وتفكيكه ،وتفاصيله ،ومقارنته بغيره ،وتمييزه ،ومتابعته خطوة
بخطوة الخ من العمليات التي تدل على رؤية املواقف واملوضوعات بكل تفاصيلها ( ;Anderson and Krathwohl, 2001; Bloom et al., 1956
.)Darwazeh, 2007, 2011
 .5التنظيم ( :)Organizingوهو القدرة على ترتيب األشياء ،وتجميعها ،وتصنيفها ،وتبويبها ،ووضعها في قوائم أو مجموعات وفق عناصر مشتركة ،أو
نسق معي ن ،أو قاعدة ما...الخ من العمليات التي تساعد على ترتيب املوقف وتلم شعث عناصره ;Lindsay and Norman, 1997; Tuckman, 1992
).)West et al., 1991
 .6التركيب ( :)Synthesizingوهو القدرة على وضع األجزاء في كل متكامل مترابط منسجم وذلك عن طريق إدراك العالقات الداخلية ( Internal
 )Sythesizerبين عناصر املوقف املراد تعلمه ،أو أفكار النص املدروس والربط بينها ،وتجميع أجزائها ،وبنائها في كل متكامل بانسجام وذوق ومعنى
ً
وترابط ،ويتضمن أيضا القدرة على إدراك العالقات الخارجية التي تربط بين عناصر هذا الكل بغيره من املواقف واملوضوعات ذات العالقة ( External
 .)Synthesizerإن هذه القدرة على التركيب هي نوع من عمليات الدمج  ،والربط ،والتركيب ،والتأليف ،واالستنتاج ،ووضع الخطط ،واإلنشاء...الخ
من العمليات العقلية التي يتضمنها التركيب ( Gropper, 1974; Lindsay and Norman, 1977; Reigeluth and Darwazeh, 1982; West et al.
.)1991
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 .7التطبيق ( :)Applicationوهو القدرة على استخدام العموميات واألفكار العامة املتعلمة من مفاهيم ،ومبادئ ،وإجراءات عامة في سياقات ومواقف
جديدة يراها املتعلم ألول مرة .وهذه القدرة تتضمن عمليات عقلية من مثل الترجمة ،والنقل ،والحل ،والتنفيذ ،والبناء ،واالستخدام ،واالستشهاد
بأمثلة جديدة لفكرة عامة متعلمة ،وتصنيف أمثلة جديدة وفق مفهوم عام متعلم ،والقيام بصنع ش يء أو عمل وفق إجراء عام متعلم ،وتعليل
الظواهر الجديدة وفق مبدأ أو قانون متعلم ...الخ من العمليات العقلية التي تضمنها عملية التطبيق ( Anderson and Krathwohl, 2001; Bloom
.)et al., 1956; Darwazeh, 2011; Merrill, 1983
 .8التقويم ( :)Evaluationوهو القدرة على إصدار األحكام بناء على معايير ومقاييس موضوعية معينة .وهذه القدرة تتضمن عمليات من مثل النقد،
واملوازنة ،واالختيار ،والتثمين ،والتفضيل ،والتقدير ،وتحديد اإليجابيات وال سلبيات ،وتمييز الجيد من الرديئ ،والغث من السمين ،وإعطاء الدرجات
والرتب ،والتصحيح وفق مقياس معين...الخ من العمليات العقلية التي يتضمنها التقويم وإصدار الحكم ( ;Anderson and Krathwohl, 2001
.)Bloom et al., 1965; Darwazeh, 2011
ً
 .9االبتكار أو اإلبداع ( :)Creationوهو القدرة على اكتشاف ش يء جديد أصيل لم يكن موجودا من قبل ،كاشتقاق قانون ،وابتكار آلة ،أو منتج جديد،
وتأليف ش يء جديد ،وتوليد واختراع وإبداع واشتقاق أمور جديدة ،ووضع الفرضيات ،ورسم الخطط التطويرية ،وتأليف القصص ،ونظم الشعر،
ونسج املسرحيات ،وضع الروايات ،وكتابة املقاالت وكل ما له عالقة بإتيان فكر جديد لم يكن موجودا من قبل...الخ من العمليات التي يتضمنها االبتكار
).)Anderson and Krathwohl, 2001; Bloom et al., 1965; Darwazeh, 2011; Merrill, 1983
 .10إدراك اإلدراك ( :)Meta-Cognitive Strategyوهي القدرة على إدراك ال تفكير ،والتفكير بالتفكير ،والوعي بالتفكير وضبطه والتحكم به وتقويمه .وهذه
ال تتم إال من خالل تعزيز الوعي لدى املتعلم بما يقوم به من عمليات عقلية ،وضبطها والتحكم بها من خالل البرهنة واإلثبات ،والتخطيط والتوجيه
ملا يقوم به من عمليات عقلية في أثناء عملية تعلمه ،كأن يوضح كيف توصل إلى حل مسألة ( Beyer, 1987; Bondy, 1984; Darwazeh, 1995,
2013; Gangne and Driscoll, 1988; Haller, Child and Walberg, 1988; Huff and Nietfeld, 2009; Kistner et al., 2010; Palinscar,
( )1986; Paris and Wingrad, 1990; Peirce, 2003; Tuchman, 1992; Wham, 1987انظر شكل .)3

إلى املعقد

من البسيط
شكل ( :)3التصنيف املقترح الجديد لألهداف التعلمية

إن التصنيف املقترح الجديد لألهداف التعلمية يأخذ بعين االعتبار بعد العمليات العقلية من جهة ،وبعد املعرفة (املحتوى التعليمي) من جهة أخرى
ليشكل ( )32خلية منفصلة كما يظهرها جدول ( )4أدناه ،حيث أن إشارة الصح ترمز إلى إمكانية وجود هذه العملية العقلية وفق نمط املحتوى التعليمي
املدروس ،وإشارة خطأ تشير إلى عدم إمكانية وجود مثل هذه العملية العقلية لهذا النمط من املحتوى التعليمي .فعلى سبيل املثال ،تعتبر الحقائق نوعا
من املعلومات الجزئية الخاصة التي ال يستطيع املتعلم تعميمها على مواقف أخرى مشابهة كما يقول ميرل ( )Merrill, 1983ألنها حالة خاصة ال تنطبق
على نفسها ،وبالتالي ال يمكن استرجاعها على املستوى العام كاملعلومات العامة ،أو تطبيقها في مواقف أخرى جديدة ،وإنما فقط يمكن استرجاعها على
املستوى الخاص ألنها هي نفسها معلومات جزئية خاصة وليست معلومات عامة .كما أن املتعلم ال يستطيع أن ّ
يقيم الحقيقة أو يعدلها ،ولكنه يستطيع
رفضها أو تقبلها سواء أحبها أم لم يحبها ،كرموز العناصر الكيميائية على سبيل املثال وغيرها من األسماء والعناوين والتواريخ واأللقاب واملصطلحات
واألحداث التي تكلم عنها ميرل (املرجع السابق نفسه) .كذلك يستطيع الطالب أن يتعرف على الحقيقة ولكنه ال يستطيع ابتكارها أو أبداعها ألنها موجودة
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ً
أصال في العالم ،كالشمس والقمر واملاء...الخ؛ ومع هذا يستطيع أن يدرسها ويحلل مكوناتها ،وينظمها ،ويعيد تنظيمها ،ويركب عناصرها وفق مبدأ معين؛
كأن يعيد الطالب ترتيب أسماء طلبة الصف وفق الحروف األبجدية؛ أو تشكيل روابط بين عناويين الكتب ومؤلفيها؛ أو إدراك العالقة بين أجزاء جهاز ما
وكيفية تركيبه ووضع أجزائه كل في مكانه الصحيح حتى تعمل هذه األجزاء .كما ال يستطيع الطالب فهم الحقيقة الجزئية ،ألنها ليست معلومات عامة
ً
وأفكارا يريد املتعلم أن يضفي عليها معاني وإنما عليه أن يتقبلها ويسترجعها كما هي ،كأن يتقبل األسماء والرموز والتواريخ وغيرها من الحقائق كما هي.
أما بخصوص إدراك اإلدراك ،أي ضبط العمليات العقلية والتحكم بها فهي أشبه ّ
بالقبعة التي يضعها الفرد املتعلم على رأسه ،فهي تتفاوت في
ً
حجمها من متعلم آلخر وفقا لحجم رأسه ،ونضجه ،وعمره ،وتدريبه وذكائه كما يقول بوندي و جوردن وبراون ( Bondy, 1984; Gordon and Braun,
 ، )1985, p. 2-3وبالتالي فهي عملية عقلية تتفاوت في مستوياتها ودرجاتها ،إال أنها ترافق كل عملية عقلية مهما كانت بسيطة ومحدودة حيث يكون الفرد
ً
أيضا واع لها بدرجات مختلفة عندما يسأل عنها أو يجب عنها بشكل صحيح (انظر جدول .)4
جدول ( :)4تقاطع بعد العمليات العقلية مع بعد املعرفة (املحتوى التعليمي) في تصنيف "الباحثة" املقترح
من البسيط
تذكر الحقائق

إلى املعقد

ُبعد اإلدراك (العمليات العقلية)
تذكر التعميمات

الفهم

التحليل

التنظيم

التركيب

التطبيق

التقويم

االبتكار

إدراك اإلدراك

الحقائق
ؤي

املفاهيم
املبادىء
اإلجراءات

السؤال الخامس :ما أهم املخرجات التي جاء بها تصنيف "الباحثة" املقترح الجديد لألهداف التعلمية؟
لعل أهم املخرجات التي جاء بها التصنيف املقترح الجديد ما يلي:
 .1نقل العمليات فوق املعرفية ( )Meta-Cognitive Strategiesمن نمط املعرفة املراد تعلمها إلى فئة العمليات العقلية التي يقوم بها املتعلم.
ً
 .2اعتبار هذه العمليات فوق املعرفية أعلى العمليات العقلية في املجال اإلدراكي وليس نمطا من أنماط املعرفة (املحتوى التعليمي) كما اعتقدت
أندرسون.
 .3إضافة محتوى املبادئ كنمط من أنماط املعرفة (املحتوى التعليمي) والذي كان مفقودا في تصنيف أندرسون.
 .4تقسيم مستوى التذكر إلى قسمين وفق نمط املحتوى التعليمي املراد تعلمه كما جاء في نظرية دافيد ميرل ،أال وهما :تذكر املعلومات الخاصة ،وتذكر
ً
املعلومات العامة ،وذلك بعد أن كانا مستوى واحدا في تصنيفي بلوم وأندرسون عرفا باملعرفة.
 .5االحتفاظ بعملية التحليل املوجودة في تصنيفي بلوم وأندرسون ولكن بترتيب مختلف.
 .6إضافة عملية عقلية جديدة إلى التصنيف هي عملية التنظيم ووضعها بعد التحليل.
 .7االحتفاظ بعملية التركيب كما جاءت في هرم بلوم ولكن بمعنى وترتيب مختلف.
 .8نقل عملية التطبيق إلى ما بعد التركيب.
 .9االحتفاظ بعملية االبتكار أو اإلبداع كما جاءت بها أندرسون ،ولكن دون االستغناء عن عملية التركيب ،أو دمجها في عملية اإلبداع كما فعلت أندرسون.
 .10إعادة ترتيب العمليات العقلية التالية لتصبح عملية التطبيق بعد التركيب ،والتركيب بعد التنظيم ،والتنظيم بعد التحليل.
ً
ً
 .11ترتيب العمليات العقلية من البسيط إلى املعقد سواء أكان عموديا من عملية عقلية إلى أخرى ،أو أفقيا في العملية العقلية نفسها.
ً
ً
ً
 .12وأخيرا وليس آخرا ،إعادة تسمية الهرم ليصبح األهداف التعلمية ( )Learning Taxonomyبدال من األهداف التربوية (.)Educational Taxonomy
السؤال السادس :هل من تطبيق تربوي للتصنيف املقترح الجديد لألهداف التعلمية؟
ال شك أن عملية عرض املعلومات واملعرفة وتنظميها بطريقة صحيحة ،ومعرفة العمليات العقلية التي ينخرط بها املتعلم في أثناء التعلم بتسلسل
معين يراعي بحيث تتدرج من املتطلب السابق لعملية التعلم إلى املتطلب الالحق كلها أمور ضرورية ومهمة للمتخصصين التربويين يمكن تلخيصها في النقاط
التالية:
 .1تساعد املعلم على تصميم الدروس ،ومن ثم تساعده على التعليم الصحيح والتقويم الصحيح ،وذلك عندما يعرض املعلومات بطريقة هرمية منظمة
ومتسلسلة من السهل إلى الصعب ومن املتطلب السابق إلى الالحق ،وينمي عمليات عقلية متعددة لدى الطالب وليس فقط التذكر والحفظ .كل هذا
من شأنه أن يعمل على تحسين أداء الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم وتعلمهم.
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 يساعد الطالب أن يدرس ويخزن املعلومات املتعلمة بطريقة هرمية منظمة ومتسلسلة من السهل إلى الصعب بحيث يتقن املتطلب السابق قبل أن.2
 وتذكر،ينتقل إلى التعلم الجديد؛ مما يساعده على تنظيم املعلومات وفهمها واسترجاعها الحقا على جميع مستويات التعلم من تذكر حقائق
 لعملية تعلمه والعمليات العقلية التي يوظفها، في الوقت نفسه، وابتكار مع إدراكه، وتقويم، وتطبيق، وتركيب، وتنظيم، وتحليل، وفهم،عموميات
. ومن ثم ضبطها والتحكم بها،فيها
ّ
 أو الذين، والتربويين وسائر املتخصصين في العملية التعليمية التعلمية، واملقيمين، ومصممي املناهج، واملديرين، إن معرفة كل من املشرفين التربويين.3
 من شأنه أن،يعملون في سلك التربية والتعليم بالعمليات العقلية التي تقوم بها الذاكرة البشرية لدى التعلم وكيف تنتظم في الدماغ البشري وتخزن
 ولديهم القدرة على العمل، ومبتكرين، ومكتشفين، ومبدعين، ومفكرين، من أجل إعداد وتخريج طلبة فاعلين،يساعدهم على توفير إطار تربوي فاعل
.واإلنتاج والتطوير بما يتالءم وروح العصر التقني املعلوماتي السريع املتقدم
References:
[1]

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). “A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A Revision of Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives”. New York: Longman.

[2]

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

[3]

Baker, L., & Brown, A. L. (1984). Meta-Cognition skills and reading. In P. D. Pearson (Ed), Handbook of Reading Research.
New York: Longman.

[4]

Beyer, B. K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston: Allyn & Bacon.

[5]

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., and Krathwohol, D. R. (1956). Taxonomies of educational objectives:
The classification of educational goals (Handbook 1: Cognitive Domain). NY: McKay.

[6]

Bloom’s Taxonomy of learning domains: The three types of learning. www.nwlink.com , Retrieved 20/9/2015.

[7]

Bloom’s Taxonomy. (2005). Oregon State University. www.oregonstate.edu , Retrieved 20/9/2015.

[8]

Bondy, E. (1984). “Encouraging children’s use of meta-cognitive process: Thinking about thinking”. Childhood Education,
60(4): 234-238, https://doi.org/10.1080/00094056.1984.10520655

[9]

Boulware-Gooden, R., Carreker, S., Thornhill, A., & Joshi, R. (2007). “Instruction of metacognitive strategies enhances
reading comprehension and vocabulary achievement of third-grade students”. Reading Teacher. 61(1): 70-77,
https://doi.org/10.1598/rt.61.1.7

[10] Brown, A. L. (1980). Meta-Cognitive development and reading. In R. J. Spiro, B. C. Burce, & W. F. Brewer (Eds.), Theoretical
issues in teaching comprehension. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
[11] Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. New York: W. W. Norton.
[12] Burley, J. E., Brown, B. G., & Saunders, B. L. (1985). Meta cognition: Theory and application for college readers. Paper
presented at the annual meeting of the International Reading Association. New Orleans, LA. May 5-9, 1985. ERIC
Documents, ED No. 301-838.
[13] Darwazeh, A. N. (1995). “The effect of promoting meta-Cognitive strategies on memory and comprehension levels of
learning.” An-Najah University Journal for Research. (9): 402-428.
[14] Darwazeh, A. N. (2001). Curriculum design (3 ed.). An-Najah National University. Research and Document Center. NablusPalestine.
[15] Darwazeh, A. N. (2007). “The effect of training in monitoring reading comprehension on students’ learning a Unit in English
at undergraduate level”. Bethlehem University Journal. 26: 9-44.
[16] Darwazeh, A. N. (2011). “The degree that the Qalqilia schools’ teachers consider the Bloom’s Taxonomy in cognitive
domain when they planning for teaching”. An-Najah University Journal for Research. 25(10): 2560-2582.
[17] Darwazeh, A. N. (2013). “Training on self-controlled learning: its effect on student academic achievements at University
Level”. Journal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (JAARU-RHE). 4(33): 17-36.
[18] Darwazeh, A. N. (2016). “A Rationale for Revising Bloom’s [Revised Taxonomy]”. A Proceeding Paper presented at the
Annual Meeting of the American Association for Educational Communications and Technology (vol. 2), Las Vegas, NV.
[19] Darwazeh, A. N. (2017). “A New revision of the Revised Bloom's Taxonomy”. Distance Learning. 14 (3): 13-28.
[20] Darwazeh, A. N. (2020). Learning strategies (Cognitive skills). Nablus, Palestine: Dar Alfarouk.
[21] Darwazeh, A. N., & Branch, R. M. (2015). “A revision to the revised Bloom’s taxonomy”. A Proceedings paper presented at
the annual meeting of the American Association for Educational Communications and Technology (Vol. 2), Indianapolis,
IN.
[22] Dermody, M. (1988). “Meta-cognitive strategies for development of reading comprehension for younger children.” Paper

87

90 -77 : ص،2020 -1 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

أفنان دروزه

ّ " تعديل لتصنيف "أندرسون:تصنيف دروزه لألهداف التعلمية
املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف التربوية

presented at the annual meeting of the American Association Colleges for Teacher Education, (New Orleans, LA, Feb., 1720, 1988). ERIC Documents, ED Number: 292-070.
[23] Draper, S. (2016). “Taxonomies of learning aims and objectives: Bloom, neo Bloom, and criticisms”. Department of
Psychology University of Glasgow. Retrieved from www.psy.gla.ac.uk
[24] Eggen, P. D., & Kauchak, D. (1992). “Educational psychology: Classroom connections”. MacMillan Publication Company:
USA.
[25] Flavell, J. (1976). Meta-cognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence. Hillsdale:
Lawrence Erlbaum Associates.
[26] Flavell, J. H. (1985). Cognitive development (2nd ed.). Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.
[27] Forehand, M. (2005). Bloom’s taxonomy: Original and revised. In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning,
teaching and technology. Department of Educational and Instructional Technology. University of Georgia. AECT
Publication.
[28] Gagne, R. M. (1977). The conditions of learning (3rd ed.). USA: Holt, Rinehart and Winston.
[29] Gagne, R. M., Briggs, J. L., & Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design (4th ed.). USA: Holt, Rinehart, &
Winston.
[30] Gagne, R. M., & Driscoll, M. (1988). Essentials of learning for instruction (2nd ed.). USA: Prentice Hall.
[31] Gall, M. D., Gall, J. P., Jacobsen, D. R., & Bullock, T. L. (1990). Tool for learning. Virginia: Association for Supervision and
Curriculum Development.
[32] Gilbert, L. C. (1986). “Inducement of meta-cognitive learning strategies: Task knowledge, instruction and training”. Paper
presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, (San Francisco, CA, April, 16-20. 1986),
ERIC Documents, ED No. 271-486.
[33] Gordon, C. J., & Braun, C. (1985). “Using story schema as an aid to reading and writing”. The Reading Teacher,
37(November), 574-577.
[34] Gropper, G. L. (1974). Instructional strategies. NJ: Educational Technology Publication.
[35] Guilford, J. P. (1959). “Three faces of intellect”. American Psychologist, 14(8): 469-479, https://doi.org/10.1037/h0046827.
[36] Huff, J. D., & Nietfeld, J. L. (2009). “Using strategy instruction and confidence judgments to improve metacognitive
monitoring”. Metacognition and Learning. 4(2): 161-176, https://doi.org/10.1007/s11409-009-9042-8.
[37] Haller, E. P., Child, D. A., & Walberg, H. J. (1988). “Can comprehension be taught? A quantitative synthesis of Meta-cognitive
studies”. Education Researcher. 17(9): 5-8, https://doi.org/10.2307/1175040
[38] Kaufman, N. J. & Randlett, A. L. (1983). “The use of cognitive and meta-cognitive strategies of good and poor readers of the
college level”. Paper presented at the annual meeting of the American Reading Forum, (Fl, Dec., 8-10, 1983). ERIC
Documents, ED No. 239-243.
[39] Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Dignath-Van Ewijk, C., Buttner, G. & Klieme, E. (2010). “Promotion of self-regulated learning
in classrooms: Investigating frequency, quality, and consequences for student performance”. Metacognition and Learning.
5(2): 157-171, https://doi.org/10.1007/s11409-010-9055-3.
[40] Krathwohl, D. R. (2002). “A revision of Bloom's taxonomy: An overview”. Theory into Practice. 41(4): 212-218,
https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

[41] Lindsay, P. H., & Norman, D. A. (1977). “Human information processing: An introduction to psychology”. New York:
Academic Press.
[42] Li, M. F. (1992). “A prescriptive instructional theory for meta-cognition”. Paper presented at the Annual Meeting of the
American Association for Educational Communication and Technology. Washington: Washington D. C.
[43] Merrill, M. D. (1983). The component display theory. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional design theories and models:
An overview of their current status. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
[44] O’Neill, G., & Murphy, F. (2010). “Guide to taxonomies of learning, UCD teaching and Learning Resources”. Retrieved from
www.ucd.ie , 17/5/2015.
[45] Palinscar, A. S. (1986). “Meta-cognitive strategy instruction”. Exceptional Children. 53(2): 118-124.
[46] Paris, S. G., & Winograd, P. (1990). “How Meta-cognition can promote academic learning and instruction”. In Beau Fly
Jones & Lorna Idol (Eds.), Dimensions of thinking and cognitive instruction. New Jersey: Hillsdale.
[47] Peirce, W. (2003). “Metacognition: Study strategies monitoring, and motivation”. A greatly expanded text version of a
workshop presentation at Prince George’s Community college, Largo, MD.

88

90 -77 : ص،2020 -1 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

أفنان دروزه

ّ " تعديل لتصنيف "أندرسون:تصنيف دروزه لألهداف التعلمية
املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف التربوية

[48] Piaget, J. (1952). “The origin of intelligence in children”. New York: International Universities Press.
[49] Pressley, M., & Levin. (1978). “The developmental constraints associated with children’s use of the keyword method of
foreign language vocabulary learning”. Journal of Experimental Child Psychology, 26(2): 359-372,
https://doi.org/10.1016/0022-0965(78)90014-0

[50] Reigeluth, C. M. (1983). Instructional design: What is it and why is it? In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional design theories
and models: An overview of their current status. New Jersey: Lawrence, Erlbaum Associates.
[51] Reigeluth, C. M., & Darwazeh, A. N. (1982). “The elaboration theory’s procedure for designing instruction: A conceptual
approach”. Journal of Instructional Development. 5(3): 22-32, https://doi.org/10.1007/bf02905492.
[52] Rothkopf, E. Z. (1966). “Learning from instructive material: An exploration of the control inspection behavior test-like
events”. American Educational Research Journal. 3(4): 241-249, https://doi.org/10.3102/00028312003004241.
[53] Rumelhart, D. E. (1980). “Schemata: The building blocks of cognition. In R. Spiro, B. Bruce, & W. Brewer (Eds.)”, Theoretical
issues in reading comprehension (pp. 33-58). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
[54] Revised Bloom’s Taxonomy (n.d.). retrieved from www.learningandteaching.info , 19/2/2014.
[55] A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview (n.d.). Retrieved from www.tandfonline.com , 20/3/2014
[56] Scarr, S., & Zanden, J. V. (1984). Understanding psychology. NY: Random House.
[57] Tregaskes, M. R. (1989). “Effects of Meta-cognitive strategies on reading comprehension”. Reading Research & Instruction.
29(1): 52-60.
[58] Tuckman, B. W. (1992). Educational psychology: From theory to practice. USA: Harcourt Brace Jovanovich.
[59] Wade, S. E. & Reynolds, R. E. (1989). “Developing meta-cognitive awareness”. Journal of Reading. 33(1): 6-14.
[60] West, C. K., Farmer, J. A., & Wolff, P. M. (1991). Instructional design: Implications from cognitive science. USA: Allyn and
Bacon.
[61] Wham, M. A. (1987). “Meta-cognitive and classroom instruction”. Reading Horizons. 27(2): 95-103.
[62] Wittrock, M. C. (1974a). “A generative model of mathematics education”. Journal for Research in Mathematics Education.
5(4): 181-196, https://doi.org/10.2307/748845
[63] Wittrock, M. C. (1974b). “Learning as a generative process”. Educational Psychologist. 11(2): 87-95.

89

90 -77 : ص،2020 -1 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

ّ " تعديل لتصنيف "أندرسون:تصنيف دروزه لألهداف التعلمية
املعدل لتصنيف "بلوم" لألهداف التربوية

أفنان دروزه

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print)

Darwazeh's learning taxonomy: A modification to Anderson's [revised] Bloom’s
educational taxonomy
Afnan N. Darwazeh
Professor of Instructional Design, Development, and Evaluation, Methods of Teaching Department and Graduate
Studies, College of Educational Science, An-Najah National University, Palestine
afnandarwazeh@yahoo.com
Received Date : 11/3/2020

Accepted Date : 19/4/2020

DOI : https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.1.5

Abstract:
The aim of this research was to offer a new revision to Anderson revised Bloom’s taxonomy (2001) based on the
extensive review of literature and studies on cognition, metacognition, information processing theory, Merrill's
component display theory, and Gagne's hierarchical approach to learning. The major out-comes that the researcher
had reached to, are summarized as follows: 1) increasing the number of mental processes, 2) reordering the
cognitive processes vertically and horizontally from simple to complex, 3) re-determine the type of knowledge that
the mental processes manipulate while learning, and finally 4) re-naming the educational taxonomy to learning
taxonomy. Indeed, the research came along with applications to be as recommendations for the educational teachers
and educational specialists who are interested in promoting students' thinking, and enhancing their performance
and skills to be good thinkers, creators, discoverers, builders, critical thinkers, and prepare them for the technology
and internet age.
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امللخص:
هدف هذا البحث إلى تعديل اتجاهات الطلبة املعلمين نحو الغش في االمتحانات ،اتبع البحث املنهج شبه التجريبي .ولغرض جمع البيانات تم
استخدام استبانة من إعداد الباحث تبين مستوى االتجاه نحو الغش ،وقد طبق البحث على عينة من طلبة دبلوم التأهيل التربوي بجامعة نزوى في العام
األكاديمي 2020/2019؛ بلغت تلك العينة عشرين طالبة في مجموعة تجريبية
ً
وقد أظهرت النتائج تراجع مستوى االتجاه نحو الغش لدى الطالبات بعد تطبيق البرنامج بمستوى دال إحصائيا ،كما أوص ى البحث باستخدام
املعلمين واملحاضرين أساليب النقاش والحوار لتغيير االتجاهات بشكل عام واالتجاه نحو الغش في االمتحانات بشكل خاص.
الكلمات املفتاحية :الغش في االمتحانات؛ طلبة دبلوم التأهيل التربوي؛ االتجاه نحو الغش.

املقدمة:
يهدف التعليم الجامعي إلى إعداد جيل يتولى زمام العمل واإلنتاج في كل بلد من البلدان بمستوى يصل إلى اإلتقان املعرفي والعاطفي واملهاري بحيث
يستغني عن االعتماد على عقول الغير ومهاراتهم ،لذا فإن أهم ما يطلب من طلبة الجامعات هو الصدق العلمي ومصداقية الشهادة التي يمنحون إياها
ً
خصوصا أنهم على أبواب االلتحاق بالوظيفة واملشاركة الحقيقية في بناء الوطن ،وتزداد خصوصية التركيز على املخرجات الجامعية هذه عندما يكون
املعول عليها إنتاج أجيال متعلمة ومواطنين صالحين.
تعتمد املؤسسات املستقبلة لخريجي الجامعات على ما تشهد به تلك الجامعات حين تمنح طالبها شهادات تثبت مستواهم وإتقانهم ملجال من مجاالت
العلوم ،وحيث يعتبر القياس والتقويم التربوي من أهم عناصر ومقومات أي نظام تربوي سواء أكان في الجامعات أو كما كان في املدارس قبلها ،واالمتحانات
ً
ً
التحصيلية التزال ركنا ركينا في تلك العملية.
إن فلسفة االمتحانات كأداة من أد وات القياس املشهورة واملعتمدة تكمن في تحقيق هدف القياس املتمثل في إخراج السمة النفسية الكامنة لدى
ً
الفرد وجمع املعلومات حولها بغرض تحليلها ودراستها ،لكن عملية الغش في االمتحانات تجعل هذا الهدف مشوها إذ ال بيانات مجموعة بشكل صحيح وال
سمة مدروسة بوضوح مما يضاعف أخطاء القياس وضعف الخصائص السيكومترية لألدوات وبالتالي إعطاء أحكام وتفسيرات مزورة مشوهة يعقبها اتخاذ
ً
ً
ً
قرارات ضعيفة غير صادقة ،فاللجوء إلى عملية الغش في االمتحانات يعتبر تلويثا وإفسادا لعملية القياس والتقويم برمتها (السعد ،)1996 ،خصوصا أن
هذه الظاهرة أصبحت تؤرق معظم املؤسسات التعليمية حول العالم وبمراحلها املختلفة (أبوعلي ،واألحمد .)2018
تكمن أهمية تناول وتعديل االتجاهات نحو الغش في االمتحانات لدى الطلبة من حيث كون االتجاه بناء فلسفي تصورى لدى الفرد تستند عليه
األشكال املختلفة من السلوك ( سعد ،والصالح ،)2000 ،فعندما يكون االتجاه نحو الغش إيجابيا فإنه يمثل خطورة بالغة على العملية التعليمية من
حيث اندفاع الطالب نحو أخذ ماال يحق له ومن حيث ادعائه بأنه أحد املتعلمين املهرة في الوقت الذي يفتقر فيه إلى تلك املهارة وتلك املعرفة؛ األمر الذي
يؤدي إلى انخفاض جودة الخريجين وبدوره سيؤدي إلى انخفاض جودة اإلنتاج( شوالرن)2017 ،
تتأثر دوافع واتجاهات الغش لدى الطلبة بالظروف التي يطبق فيها االمتحان من حيث االمتحان نفسه أو اتجاهات األساتذة نحو فلسفة االمتحان
واملراقبة وضبط الطالب ( السعد )1996 ،كما تتأثر تلك الدوافع واالتجاهات بالضغوط التي يعانيها الطالب والناجمة عن متطلبات األسرة واملجتمع
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ومتطلبات الوظيفة املستقبلية التي يحلم بها ،وهناك جانب ثالث يؤثر بدوره على تلك الدوافع واالتجاهات وهو الجانب األخالقي والضمير والوازع الديني
ً
إذ يمثل هذا الجانب ضابطا قد يصحح الجانبين األولين أو يعمقهما.
الغش:
يعتبر الغش ممارسة غير أخالقية فهو استيالء على حق من حقوق الغير دون وجه حق كما إنه ممارسة للسرقة والخداع والكذب .وعلى الرغم من
أن كثير من الطلبة يرون في الغش أنه ممارسة ال أخالقية إال أنهم يقعون فيه ( ناث و لوفاجليا  ،)Nath and Lovaglia 2009،وللغش آثار يتركها على
الفرد واملجتمع فهو:
• سيؤدي في النهاية إلى خفض االحترام للذات
• من اعتاد الغش في االمتحانات هو عرضة التباع أصناف من الغش في املستقبل
• يؤدي إلى انخفاض جودة الخريج وضعف مهاراته.
الدو افع نحو الغش:
ً
ذكر ناث و لوفاجليا ( )2009أن عددا من الدراسات أشارت إلى أن عددا من املجاالت متسببة في حدوث الغش ودافعة للطالب نحوه ومنها :العوامل
االجتماعية ،والعوامل الدراسية ،واألقران وممارسات املعلمين و العوامل الظرفية وثقافة الغش واملعدل التراكمي للطالب) (GPAوالتقدم التكنولوجي
وضغط املستقبل .كما أن التصور العقلي للطلبة حول الغش يمكن أن يعزز أو يعيق مشاركتهم املستمرة فيه ،شوالرن ،أونيباشاكوا ،اليوافيمي Sholarin,
))Onyebuchukwa, Oluwafemi, 2017
تغيير االتجاه:
يقوم تغير االتجاهات على أساليب عديدة منها أسلوب املحاضرة ثم تقديم حوارات ومناقشات وتعتمد على إزالة تعلم سابق وتقديم تعلم جديد
(عبود )2014،ولعل مما يفيد في ذلك اتباع أساليب االقناع  ،كايسوجلو و سنك ()Kayışoğlu &, Cenk, 2017

البرنامج املقدم:

ً
يقوم البرنامج على العالج املعرفي السلوكي مستخدما استراتيجية األسئلة السقراطية التي تستهدف األفكار واملعتقدات عن طريق االكتشاف
والتشكيك وطرح البدائل بهدف إخراج الطالب من تركيز فكره نحو موضوع واحد يدفعه نحو الغش إلى إدخال بدائل أخرى تنافس هذا االتجاه وتقلل من
ً
حدته وبالتالي ينخفض تدريجيا .كما أنه قائم على فكرة التأثير على الجانب املعرفي والوجداني عن طريق الحوار واملناقشة ثم يتغير السلوك ،يهدف البرنامج
إلى:
 .1تعديل اتجاه الطلبة نحو الغش
 .2تعديل األفكار واملعتقدات املنتشرة عن الغش من مثل أنه تعاون ومساعدة وضرورة
 .3تقديم استراتيجية مؤثرة تحتاج إلى وقت قصير يمكن للمعلم واملحاضر استخدامها في جزء بسيط من الحصة أو من املحاضرة.
مكونات البرنامج:
تم تنفيذ البرنامج من خالل  6حلقات كل حلقة كانت بإثارة تساؤالت بداية كل محاضرة ملدة عشر دقائق وكانت كما يلي:
1
2
3
4
5
6

موضوع الحلقة
هل هناك عالقة بين املال الذي نملك واملعرفة التي نملك
الغش تعاون ومساعدة
الغش سرقة
الغش تزوير
الغش واألخالق
من غشنا فليس منا

طريقة التنفيذ
تتم املناقشة في الغش وعالقته باملتغيرات األخرى بأسلوب تشكيكي
ومناقشة البدائل املقابلة للغش واآلثار املترتبة عليه ودفع الطالب
نحو تقمص موقف الغاش واملغشوش منه
وتقديم واجبات بضرورة التفكير واالنشغال بما تم مناقشته إلى
املحاضرة القادمة

تقويم فعالية البرنامج:
سيتم تقويم فعالية البرنامج عن طريق استخدام مقياس االتجاه نحو الغش املعد من قبل الباحث
الدراسات السابقة:
• طبقت الشربيني ( )2005ثالثة مقاييس هي :مقياس االتجاه نحو الغش الدراس ي ،ومقياس الصالبة النفسية ومقياس اختبار الشعور بالذنب ،تم
تطبيقها على  812من طلبة جامعة املنصورة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن االتجاه نحو الغش يخفض من الصالبة النفسية لدى الطلبة حيث إن
ً
بينهما ارتباط سالب دال إحصائيا.
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أجرى كاريوكي (  )Kariuki, 2012دراسة للكشف عن العوامل التي تدفع الطلبة إلى الغش في كينيا تناول البحث تأثير العوامل االجتماعية ،العوامل
ً
ً
املنهجية ،ضغط األقران ،وممارسات املعلمين .استهدف  1200طالبا و  240معلما ،وقد أظهرت النتائج أن العوامل االجتماعية وممارسات املعلمين
ً
هي األكثر تأثيرا على سلوك الغش ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تنشيط املعلمين ألساليبهم ودفع الطلبة نحو مراقبة أنفسهم وهزيمة رغباتهم
دراسة (خابور و حجازي )2014 ،هدفت إلى التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء
الرمثا باململكة األردنية ،استخدمت الباحثة استبانة موجهة إلى  300من املعلمين و 300من الطلبة أظهرت النتائج رأي كل من املعلمين والطلبة في
ً
أسباب الغش حيث رتبتها الباحثة حسب رأي املعلمين كان في املرتبة األولى األسباب املتعلقة بالطلبة ثم املجتمع املحلي ثم املناهج الدراسية وأخيرا
األسباب التي تعود إلى املعلمين ،بينما ترتبت تلك األسباب حسب رأي الطلبة بأن جاء في املرتبة األولى األسباب املتعلقة باملناهج واإلدارة املدرسية ثم
املعلمين بعدها الطلبة ثم املجتمع املحلي.
ً
ً
ً
طبقت عبود (  )2014برنامجا إرشاديا جمعيا هدف إلى خفض ظاهرة الغش لدى عينة من طالب الجامعة العمالية بجمهورية مصر العربية ،تم
ً
ً
تطبيق البرنامج على عينة من طلبة الجامعة العمالية بالقاهرة بلغت 20طالبا وطالبة ،طبقت الباحثة مقياسا للغش كان من إعدادها ،كان من نتائج
الدراسة انخفاض نسبة الرغبة في الغش لدى املجموعة التجريبية ،وقد أوصت بتفعيل دور اإلرشاد التربوي لخفض الغش بين الطلبة وكذلك معرفة
األسباب املؤدية إلى الغش واالنطالق منها في عمليات اإلرشاد.
أجرى كوكوكتيب ( )KÜÇÜKTEPE, 2014دراسة هدفت إلى الكشف عن األسباب املؤدية بالطالب نحو الغش في االمتحانات وكان املشاركون 26
ً
طالبا من جامعة مرمرة في تركيا .وقد توصلت النتائج إلى أن معظم الطالب يمارسون الغش للمساعدة أثناء االختبار كأخذ مالحظات والحديث في
ً
االمتحان أو سرقة املعرفة ،كما توصل إلى أن اتجاه الطلبة نحو الغش كان مرتفعا السيما إعداد أدوات الغش قبل االختبار ،كما أن اتجاه الطلبة نحو
الغش يزيد في حالة عدم شعور الطلبة بفائدة االمتحان ملستقبلهم أو أنه يشكل صعوبة عليهم.

• أجرى دياجو ( )Diego,2017دراسة هدفت إلى استقصاء األسباب املؤدية إلى الغش ،طبقت الدراسة على عينة من طلبة املرحلة اإلعدادية والثانوية
في مدارس روكساس الوطنية بالفلبين ،استخدم الباحث طريقة املقابالت في جمع البيانات ،توصلت الدراسة إلى أن تأثير األصدقاء على سلوك الغش
ً
ً
كان قويا انطالقا من ثقافة أن من لم يشارك اآلخرين إجاباته فهو ليس متعاونا ،وأوصت الدراسة بضرورة تدخل املعلمين بشحذ همم الطالب نحو
الصدق واملمارسات األخالقية أثناء االختبارات.
• كما أجرى كاسجلو و سنك ) )Kayışoğlu, Cenk , 2017دراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات طلبة جامعة حسن دوغان بتركيا نحو الغش في
االمتحانات ،وقد استخدم الباحث استبانة طبقها على  178من الطلبة الذين يدرسون التأهيل التربوي في تخصص التربية البدنية و  159من الذين
ً
يدرسون اإلدارة ،تكونت االستبانة من  67فقرة انتظمت في بعد واحد ،وقد توصلت الدراسة إلى أن اتجاه الطلبة املبحوثين نحو الغش كان مرتفعا وال
فرق فيه بين الجنسين
• قام شوالرن ،أونيباشاكوا ،اليو افيمي (  )Sholarin, Onyebuchukwa, Oluwafemi, 2017ببناء مقياس التجاهات الطلبة في جامعة أبادان
بنيجيريا نحو الغش تكون املقياس من  30فقرة وقد تم تطبيقه على عينة مكونة من  100من طلبة الجامعة ،ركز املقياس على األفكار حول الغش
والدوافع للمشاركة فيه.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة موضوع اتجاه الطلبة نحو الغش في االمتحانات وقد أكدت دراسة كاسيجلو و سنك ( )2017ودراسة كيكوكتيب
ً
ً
( )KÜÇÜKTEPE, 2014أن اتجاه الطلبة نحو الغش في االمتحانات كان قويا ،كما تناولت بعض الدراسات ترتيب العوامل األكثر تأثيرا في اتجاه الغش فقد
توصل إيفان وكريج الوارد في (خابور و حجازي )2014 ،أن العامل األكبر املؤثر في اتجاه الطلبة نحو الغش هو تصرفات املعلمين ،بينما توصلت الخابور
( )2014إلى أن املناهج الدراسية واإلدارة املدرسية هما العامل األكبر التجاه الطلبة نحو الغش ،بينما تفرد دياجو ( )Diego, 2017بالقول أن تأثير
األصدقاء كان هو األقوى ،وقد استفاد البحث الحالي من هذه الدراسات بالنظر في الجوانب املؤثرة في اتجاه الطلبة نحو الغش وطرق التصدي لها
مشكلة الدراسة:
يحرص التربويون على أن تكون نتائج اختباراتهم التحصيلية خالية من أخطاء القياس وملوثاته فقدمت املقترحات لضبط املتغيرات املختلفة؛ حيث
ً
ً
ً
ً
ً
وضعت ضوابط االختبارات إعدادا وتنفيذا وتصحيحا ،إذ أصبحت الخصائص السكومترية ركنا ركينا في صحة أي مقياس من املقاييس ،كما وضعت
ضوابط للعدالة وعدم التحيز ،وبنيت طرق ومعادالت لضبط النتائج خالية من أثر التخمين ،إال أن كل تلك الضوابط واملحددات تتآكل بتنامي الغش في
االمتحانات عند الطالب إذ ليس هناك حسب علم الباحث طرق إحصائية ملعالجة أثر الغش والزال األمر يقتصر على الضوابط من اللوائح والتعليمات
والقوانين ويقظة املراقبين.
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ومع تطور التكنولوجيا وسهولة االتصال والتواصل حول العالم وتسهيل انتقال الثقافات والظواهر املختلفة وتبادل األفكار والطرق ،ومع النمو
السريع في ذلك لدى األجيال املتالحقة ووجود بين أيديهم الهواتف املتطورة الذكية والساعات الذكية بل وحتى النظارات كما ذكر ذلك بعض الطالبات
عند استطالع الباحث لهن ومحاورتهن حول الغش فأصبح من الصعب على املعنيين بتنفيذ االمتحانات ومراقبتها أن يالحقوا الوسائل والطرق املستخدمة
في الغش وأصبحت اللوائح والقوانين غير قادرة على مسايرة ذلك التطور ،في الوقت الذي تنتشر الظاهرة حول العالم كما أشارت إليه الشربيني ()2005
من خالل استعراضها لعدد من الدراسات أن شيوع الغش في االمتحانات بين الطلبة الجامعيين يتراوح بين ()%70 - %40
لهذا أصبح ضرورة بناء مراقبة داخلية لدى الطالب نفسه إذ من شأن ذلك أن يخفف من سطوة االندفاع نحو الغش ،ولعل تغيير وتعديل االتجاه
نحو الغش من الوسائل الفعالة للحد أو التخفيف من االندفاع نحو الغش ،كما يحسن تزويد طالبات دبلوم التربية بطريقة سهلة على املعلم كي يمارسها
بين طلبته في تعديل اتجاهاتهم.
ومساهمة في بناء اتجاه نحو الغش يأتي البرنامج املقترح في هذه الدراسة منطلقا من املنهج املعرفي املباشر القائم على تعديل األفكار والعواطف
مستخدما الحوار السقراطي ،لذا فإن البحث الحالي يجيب عن السؤال :ما مدى فاعلية البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات الطلبة نحو الغش في
االمتحانات؟
أسئلة الدراسة وفرضياتها:
يتفرع عن السؤال الرئيس السابق سؤاالن هما:
 .1ما مستوى االتجاه نحو الغش عند طالبات الدبلوم العالي للتأهيل التربوي بجامعة نزوى؟
 .2هل يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين اتجاه الطالبات نحو الغش في االمتحانات قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعده؟
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى:
 .1تعديل اتجاه الطالبات الجامعيات نحو الغش في االمتحانات بحيث يولد في عقولهن ومشاعرهن نفور نحو الغش.
 .2تقديم للمعلمين واألكاديميين نموذجا أو طريقة سهلة سريعة ضمن العملية التدريسية نفسها للتعامل مع الظواهر املزعجة عن طريق الحوار
واملناقشة بهدف تغيير االتجاهات الطالبية.
أهمية الدراسة:
تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة تتنامى وتتطور مع تطور وسائل العصر في عمليات االتصال والتواصل وعدم مواكبة طرق الحد منها لتسارع
عمليات استخدامها ،والذي من شأنها أن تقدم فكرة عامة في استخدام االتجاهات لبناء أسس مواجهة داخلية لدى الفرد للظاهرة املدروسة أو ظواهر
ً
ً
مستقبلية بأدوات وطرق معروفة حاليا أو ستظهر مستقبال.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة بما يأتي:
 .1الحد البشري :تم إجراء الدراسة على شعبة لطالبات الدبلوم العالي للتأهيل التربوي في جامعة نزوى بسلطنة عمان.
 .2الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة في فصل الربيع من العام .2019
تعريف مصطلحات الدراسة:
تتضمن الدراسة الحالية مصطلحين ،يمكن تعريفهما إجرائيا كما يلي:
الغش في االمتحانات  :Cheatingاستخدام أو محاولة استخدام مواد أو معلومات بطريقة مقصودة عن طريق وسيلة لدى الغاش أو األخذ من الغير سواء
الزمالء أوغير الزمالء ( كاريوكي)2012 ،
االتجاه نحو الغش في االمتحان :هو تصور نحو الغش واستعداد لفعله أو تقديمه لآلخرين للحصول على إجابة في االمتحان ،والذي تمثل مقداره الدرجة
التي سيحصل عليها الطالب في املقياس املستخدم في هذا البحث.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ستتبع الدراسة منهجية البحث شبه التجريبي
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الدبلوم العالي للتأهيل التربوي بجامعة نزوى البالغ عددهن  108طالبات موزعات على شعبتين دراسيتين.
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ثم القصدية وهي كالتالي:
ً
 .1تم االختيار عشوائيا إلحدى شعب الدبلوم العالي للتأهيل التربوي وكان عدد طالبات الشعبة  59طالبة ،وقد طبق البرنامج عليهن جميعا.
 .2تم اختيار أعلى  20طالبة في مقياس االتجاه نحو الغش وهن اللواتي طبق عليهن االختبارات اإلحصائية فيما بعد وكما سيتضح من إجراءات الدراسة
وقد تم مقارنة الفرق الدال بين هذه املجموعة العشرين طالبة وبين الوسط الفرض ي  2.5 = 2/5كما يوضح الجدول ()1
جدول ( :)1متوسطات العينة املختارة واختبار t.testللعينة الواحدة مع وسط فرض ي
املجال
األول
الثاني
الثالث
الكلي

املتوسط
3.4000
2.9600
3.0000
3.1286

N

20
20
20
20

االنحراف املعياري
0.56195
0.52053
0.45883
0.32720

T

DF

Sig

7.162
3.952
4.873
8.591

19
19
19
19

0.000
0.001
0.000
0.000

ً
فلوحظ ان هناك فرقا ذي داللة احصائية بين العينة املختارة والوسط الفرض ي لصالح العينة .كما أنه عند مقارنة هذه العينة املكونة من  20طالبة
مع املجموعة الكلية يتبين أن فرقا بينهما وضحه الجدول ()2
جدول ( :)2اختبار  t.testللفروق بين العينة املختارة واملجموعة الكلية
املجال
األول
الثاني
الثالث
الكلي

التطبيق
الكل
العينة
الكل
العينة
الكل
العينة
الكل
العينة

N

املتوسط

59
20
59
20
59
20
59
20

2.3644
3.4000
1.9077
2.9600
2.4388
3.0000
2.2415
3.1286

االنحراف
املعياري
0.92396
0.56195
0.82303
0.52053
0.72697
0.45883
0.75469
0.32720

T

DF

sig

5.953-

54.725

0.000

6.651-

52.498

0.000

4.021-

52.614

0.000

7.241-

72.296

0.000

يالحظ من الجدول ( )2أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين العينة املختارة  20طالبة وبين العينة الكلية التي سيطبق عليها البرنامج من خالل
اإلحصاءات السابقة فإنه تم تطبيق البرنامج اإلرشادي على  59طالبة ألسباب تنظيمات الجدول الدراس ي الجامعي وأسباب معايشة البرنامج اإلرشادي
لفص متكامل ،إال أنه عند إجراء التحليالت واملقارنات القبلية والبعدية فإنه تم على  20طالبة مختارة بالطريقة التي وضحتها الجداول السابقة.
أداة الدراسة:
قام الباحث ببناء أداة الدراسة من خالل األدب النظري ومن خالل مقياس جاردنر،و ملفن ( )Gardner & Melvin, 1988ومقياس شوالرن ،و
أونيباشوكوا ،و ألوافيمي ( )Sholarin, Onyebuchokwa & Olwafemi, 2017ومن وقد تكون املقياس في البحث الحالي من  31فقرة ثم بعد التحكيم
وتحليل الفقرات استقر املقياس على  28فقرة موزعة على مجاالت املقياس الثالثة كما يلي:
املجال األول :ظروف تطبيق االمتحان والفقرات 10-1
املجال الثاني :ضغط املستقبل والفقرات 19-11
املجال الثالث :األخالق والفقرات 28-20
وقد قام الباحث بالتأكيد على الصدق والثبات لألداة عن طريق:
الصدق الظاهري:
للتحقق من صدق املحتوى ألداة الد راسة؛ تم عرض االستبانة بعد بنائها في صورتها األولية على ( )4من املحكمين من ذوي االختصاص من األكادميين
في جامعة نزوى املتخصصين في االرشاد النفس ي وعلم النفس ،كما تم استشارة متخصص في اللغة العربية؛ وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم حول مدى
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مناسبة ومالءمة الفقرات من الناحية اللغوية ،ومدى مناسبتها من الناحية املنطقية للمجاالت التي أدرجت ضمنها ،وحذف أو إضافة أي من الفقرات،
وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة ،حيث تم األخذ بكافة مالحظات املحكمين التي تمحورت في مجملها في إعادة الصياغة اللغوية للفقرات ذات
األرقام ()24،7،1
ثبات املقياس:
قام الباحث باستخراج ثبات املقياس عن طريق معامل ألفا لكرومباخ ،لكل املقياس ،كما استخرج معامالت ألفا لكرومباخ لكل مجال على حدة،
فحص االتساق الداخلي للمقياس عن طريق معامل ارتباط املجال بالدرجة الكلية للمقياس ،حيث كانت املعامالت كالتالي:
جدول ( :)3معامل ألفا لكرومباخ للمقياس ولكل مجال على حدة ومعامالت ارتباط املجاالت بالدرجة الكلية
معامل ألفا لكرومباخ

األول بعد حذف الفقرة 9

10-1

0.87

معامل ارتباط املجال باملقياس
ككل
0.92

الفقرات

املجال

الثاني
الثالث بعد حذف الفقرة 25

19-11
28-20

0.92
0.78

0.95
0.89

كل املقياس

28-1

0.94

يالحظ من الجدول ( )3أن معامالت ألفا لكرومباخ قد تراوحت بين  0.89و  0.95وكان معامل الفا لكرومباخ للمقياس ككل  0.94وهي معامالت تبين
وجود ثبات عال للمقياس مجتمعا ومعامالته كل على حدة.
صدق الفقرات وفاعليتها:
ألغراض التحقق من صدق الفقرات وفاعليتها ألداة الدراسة؛ تم اختيار عينة استطالعية مؤلفة من ( )60من الطالبات ،حيث تم تحليل فقرات
األداة وحساب معامل االرتباط كل فقرة من الفقرات ،حيث إن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة،
وبين كل فقرة وارتباطها باملجال التي تنتمي إليه وذلك للتأكد من صالحية فقرات املقياس للغرض الذي وضع املقياس من أجله ومدى مساهمتها في
املعلومات املنتظرة من املقياس  ،والتي يوضحها الجدول (:)4
جدول ( :)4معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس بعد حذف الفقرة
ظروف التطبيق
معامل االرتباط
الفقرات
0.688
1
0.689
2
0.807
3
0.231
4
0.740
5
0.767
6
0.338
7
0.700
8
0.38
9
0.617
10
0.271
11

ضغط املستقبل
معامل االرتباط
الفقرات
0.792
12
0.669
13
0.653
14
0.779
15
0.781
16
0.748
17
0.696
18
0.687
19
0.628
20

الفقرات
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

االخالق
معامل االرتباط
0.231
0.517
0.591
0.485
0.454
0.486
0.2730.459
0.311
0.500

يالحظ من الجدول أن جميع الفقرات في املجاالت الثالثة من املقياس تتمتع بمعامالت تمييزية مرتفعة مما يؤكد صالحيتها لجمع املعلومات عدا
الفقرة ( )9الواقعة في املجال األول ،والفقرة ( ) 27الواقعة في املجال الثالث فقد كانتا فقرتان ضعيفتين ،وقد تم حذفهما ليصبح املقياس مكونا من ()28
فقرة.
من خالل التحليل السابق للفقرات ومن خالل اختبار الصدق والثبات للمقياس يمكن القول بصالحية أداة الدراسة لقياس ما أعدت ألجله.
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إجراءات الدراسة:
قام الباحث باتباع اإلجراءات التالية:
 .1تمت الخطوة األولى من اختيار العينة عشوائيا باختيار الشعبة الدراسية والتي تكونت من  59طالبة.
 .2قدم للطالبات مقياس لقياس االتجاه نحو الغش على أن تكتب كل طالبة رقمها التسلسلي الوارد في قائمة أسماء الشعبة وتم التأكيد عليهن بأن
ذلك ألغراض البحث فقط ،وبحكم تعود الطالبات على املمارسات البحثية فقد تلقين ذلك بالترحيب.
 .3بعد التطبيق األول للمقياس تم اختيار متوسطات أعلى  20طالبة حصلن على درجات في مقياس االتجاه نحو الغش.
 .4تم تطبيق البرنامج على الشعبة املختارة كلها إذ لم يكن ممكنا استهداف  20طالبة فقط وكذلك لتحقيق هدف العمل مع فصل متكامل.
 .5بعد تطبيق البرنامج تم إدخال  20طالبة اللواتي حصل على أعلى متوسط في القياس القبلي وذلك بغرض التحليالت اإلحصائية.
متغيرات الدراسة :مستوى االتجاه نحو الغش
املعالجات اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة البحث استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية التالية:
• املتوسطات واالنحرافات املعيارية
• معامالت االرتباط ومعامل ألفا لكرومباخ
•

اختبار t.test

• معادلة ماك كوجين املعدلة لقياس حجم التخفيض للكشف عن أثر البرنامج في التقليل من االتجاه نحو الغش

نتائج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابة على السؤال األول الذي نصه :هل هناك تغير في مستوى االتجاه نحو الغش عند طالبات الدبلوم العالي للتأهيل التربوي بجامعة نزوى قبل
تطبيق البرنامج وبعده؟
تم استخراج املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،لعينة الدراسة .من حيث مستوى العينة قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيق البرنامج ،والفرق بينها
وبين الوسط الفرض ي قبل البرنامج وبعد تطبيق البرنامج ،والجدول ( )5يوضح ذلك
جدول ( :)5مستوى االتجاه نحو الغش عند العينة املختارة .ومقارنتها مع الوسط الفرض ي ،قبل التطبيق وبعده
التطبيق
املجال
ظروف التطبيق
ضغط املستقبل
األخالق
الكلي

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

N

20
20
20
20
20
20
20
20

املتوسط
3.4000
2.2050
2.9600
2.1150
3.0000
2.1438
3.1286
2.1554

االنحراف
املعياري
0.56195
0.22118
0.52053
0.34224
0.45883
0.30692
0.32720
0.14531

T

7.162
5.9653.952
5.0314.873
5.1918.591
10.607-

DF

19
19
19
19
19
19
19
19

Sig

0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ً
يالحظ من الجدول ( )5أن مستوى االتجاه نحو الغش لدى الطالبات قبل تطبيق البرنامج كان مرتفعا بدرجة تختلف داللتها اإلحصائية عن الوسط
الفرض ي لصالح مستوى الطلبة حيث كان املتوسط في املجال األول  3.4بانحراف معياري  0.56وفي املجال الثاني  2.96بانحراف معياري قدره  0.52وفي
املجال الثالث بلغ املتوسط  3بانحراف معياري  0.46وعلى مستوى املقياس ككل فقد بلغ املتوسط  3.13بانحراف معياري قدره  ، 0.33وقد ظهر تغير في
هذا املستوى بعد تطبيق البرنامج بحيث كان له داللة إحصائية حيث إنه بعد تطبيق البرنامج تحول اتجاه الفروق من صالح العينة إلى صالح الوسط
الفرض ي؛ إذ بلغ مستوى االتجاه نحو الغش لدى الطالبات بعد تطبيق البرنامج في املجال األول  2.2بانحراف معياري  0.22وفي املجال الثاني 2.12
بانحراف معياري قدره  0.34وفي املجال الثالث بلغ املتوسط  2.14بانحراف معياري  0.31وعلى مستوى املقياس ككل فقد بلغ املتوسط  2.16بانحراف
معياري قدره 0.16
يمكن عزو وجود مستوى عالي من االتجاه نحو الغش لدى الطلبة عينة الدراسة إلى األفكار والتصورات املنتشرة على مستوى العالم بأن الغش هو
تعاون وتيسير كما تؤكد ذلك العديد من الدراسات (خابور و حجازي،)2014 ،و ( أندرو ،) ، 2017،وإن مما يؤكد أثر األفكار والتصورات كما ظهر في
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النتيجة في الجدول ( )5وما أثبتته الدراسات أن التدخل من قبل البرنامج املعد لتغيير األفكار والتصورات قد أثر على االتجاه نحو الغش ،مما يمكن القول
بنتيجة في البحث الحالي أن التدخل في تغيير األفكار يؤدي إلى تغيير االتجاهات ،كما أن ارتفاع متوسط املجال األول مجال ظروف تطبيق االمتحان عن
غيره من املتوسطات يتفق مع ما ذهبت إليه دراسة كاريوكي وجيمس ( )2012ودراسة دياجو ( ،)2017وتتفق مع دراسة الشربيني ( )2005التي توصلت إلى
أن االتجاه نحو الغش يخفض الصالبة النفسية وذلك من حيث أن ضعف الصالبة النفسية يضعف مقاومة ظروف التطبيق عندما تختل فينطلق
الطالب نحو الغش ،خصوصا إذا ما تم ربط ذلك بالنتيجة التي توصل إليها كل من (خابور و حجازي )2014 ،و كاريوكي وجيمس ( )2012من تقدم
ممارسات املعلمين واإلدارة املدرسية على غيرها من املجاالت في إذكاء دوافع الغش.
 .1فرضية البحث التي نصت على :يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين اتجاه الطالبات نحو الغش في االمتحانات قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعد
التطبيق
للتحقق من وجود ذلك الفرق تم استخراج  t.testللفرق بين متوسطين والذي يمثله الجدول ()6
جدول ( t.test :)6للفرق بين االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي للعينة التي طبق عليها البرنامج
املجال
ظروف التطبيق
ضغط املستقبل
األخالق
الكلي

املجال
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

املتوسط
0.56195
0.22118
0.52053
0.34224
0.45883
0.30692
0.32720
0.14531

االنحراف املعياري
0.56195
0.22118
0.52053
0.34224
0.45883
0.30692
0.32720
0.14531

t

df

sig

8.241

19

0.000

مربع ايتا
0.77

6.906

19

0.000

0.72

7.173

19

0.000

0.82

12.305

19

0.000

0.89

 = t2 / t2-DFايتا

بالنظر في الجدول ( ) 6يالحظ أن هناك تغير في متوسطات نتائج الطالبات على مقياس االتجاه نحو الغش وذلك بانخفاض في املتوسطات في جميع
ً
املجاالت وفي املقياس ككل هذا التغير جميعه دال إحصائيا عند مستوى الفا=  0.000وبأثر جيد دل عليه معامل إيتا الذي تراوح بين  0.72و  ،0.89بهذه
النتيجة تتأكد فعالية البرنامج الذي استهدف تغيير االتجاهات من مدخل تغيير األفكار ،كما أكد على ذلك شوالرن ( ،)Sholarin,2017كما يؤكد فعالية
البرنامج املؤشرات التالية:
• وجود فرق ذا داللة إحصائية في النتائج على املقياس قبل تطبيق البرنامج وبعد التطبيق لصالح التطبيق القبلي؛ بمعنى أن الطالبات كن أكثر اتجاها
نحو الغش قبل تطبيق البرنامج
• وجود فرق بين نتائج العينة على املقياس باملقارنة مع الوسط الفرض ي ( )2.5حيث كان قبل التطبيق لصالح العينة فمتوسطها أكبر من الوسط
الفرض ي وبعد التطبيق كذلك يوجد فرق لكن لصالح الوسط الفرض ي أي أن متوسط العينة في الغش انخفض أقل من الوسط الفرض ي بدرجة
ً
دالة إحصائيا
• نتائج معادلة ماك كوجين املعدلة لقياس حجم الخفض والتي تم استخدامها
ẋ−Ẏ
x−Ẏ

≤  Xالدرجة الكبرى
والجدول ( )7يوضح نتائج تطبيق املعادلة

= 𝑆 𝐸.

املجال
األول
الثاني
الثالث
الكلي

نسبة االنخفاض
0.75
0.42
0.43
0.52

ذكر العبيدي ( )2019أن محك القبول هو ≥ 0.6
يالحظ أن معدل تخفيض االتجاه قريب جدا من القبول حسب املعادلة بل أن املجال األول وهو ظروف التطبيق كان االنخفاض مرتفعا
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التوصيات:
من خالل نتائج البحث يمكن التوصية باآلتي:
 .1تركيز املعلمين والعاملين في برامج إعداد املعلم واملشتغلين باإلرشاد املدرس ي على تغيير االتجاه نحو الغش
 .2استغالل املناقشات والحوارات خالل الحصص الدراسية واملحاضرات
 .3التوسع في برامج تغيير االتجاه نحو الغش
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Abstract:
The aim of this research is to modify the attitudes of student towards cheating in exams. The research followed the
quasi-experimental approach. For the purpose of collecting data, a questionnaire was used by the researcher,
indicating the level of trend towards fraud, and the research was applied to a sample of students of the educational
qualification diploma at the University of Nizwa in the academic year 2019/2020; that sample reached twenty
students in an experimental group
The results showed a decline in the level of trend towards cheating among female students after applying the
program at a statistically significant level D. The research also recommended that teachers and lecturers use
methods of discussion and dialogue to change attitudes in general and the trend towards cheating in exams in
particular.

Keywords: exam cheating; pedagogical diploma students; trend towards cheating.
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فاعلية برنامج إرشاد معرفي جمعي لتعديل اتجاه طلبة الجامعة نحو الغش في االمتحانات

املالحق
املقياس قبل التحكيم
مقياس االتجاه نحو الغش في االمتحانات
أيها الطالب /الطالبة النجباء أرجو تكرمكم باإلجابة على عبارات املقياس جميعها بوضوح واهتمام ودون خشية فكل ما ستدلون به سيكون في إطار من السرية ولن
يستخدم إال ألغراض البحث فقط
علوم إنسانية
علوم طبيعية
التخصص:
أنثى
ذكر
الجنس:
املعدل التراكمي:
بكالوريوس
مستوى الشهادة :دبلوم عالي
ضع إشارة (  ) في املكان الذي يمثل رأيك أمام كل عبارة من العبارات في املقياس
أوافق بشدة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

العبارات
ال أمانع من النظر في ورقة زميلي أثناء االمتحان
إذا كان أغلب الطلبة يغشون فذلك حق لي أن أغش مثلهم
عندما تتاح لي الفرصة فلن أتردد في الغش في االمتحان
حديث طالبين أثناء االمتحان ال يمكن أن يفسر بأنه غش
إذا تساهل املراقب مع الطالب فال مانع عندي من الغش
إذا ترك املراقب قاعة االمتحان ألي ظرف فسأستغل ذلك كي أغش
األستاذ الذي يتساهل في املراقبة فهو أستاذ متعاون
إذا كان األستاذ غير عادل في وضع الدرجة فذلك مبرر لي أن أغش
ال يحق للمراقب أن يحرج الطالب إذا ضبطه وهو يغش في االمتحان
أفضل املراقب الذي يسمح بالغش على املراقب الذي يمنعه
إذا اعترف الطالب بأنه قد غش فعلى املراقب أن ال يعاقبه
أفضل الوقوع في الغش وال أن أخسر بعض الدرجات
الغش يمكن أن يساهم في رض ى أسرتي عن مستوى دراستي
متى ما استطعت الغش في االمتحان فال مانع من أن أستفيد
الغش مفيد في حالة امتالكي الوسائل والطرق
إذا اضطررت ألن أغش فلن أمتنع عن ذلك
الغش خيار حسن عندما يكون االمتحان صعبا
أشعر باالرتياح إذا تمكنت من الغش
أمارس عملية الغش إن كانت هناك من ينافسني
أمارس عملية الغش ألضمن مفتاح الوصول إلى الوظيفة
إذا حصلت على نسخة مسربة من االختبار قبل موعده فسوف أستفيد منه
إذا غش الطالب في االختبار فال يمكن وصفه بأنه مذنب
الغش عبارة عن عملية تعاون بين الزمالء
الغش في االمتحان ال يخالف مع تعاليم الدين
الطالب الذي يغش ينتهك الجانب األخالقي
الطالب الذي يغش يفقد حس الضمير
ال أرتاح إلى الذين يغشون في االمتحان
ال عالقة للغش في االمتحان بأخالق اإلنسان
أرى أنه من العيب أن يقع طالب الجامعة في الغش
من البديهي أن يغش الطالب في االمتحان

أوافق

متردد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

الباحث :خليفة بن أحمد القصابي
املقياس يعد التعديل
مقياس االتجاه نحو الغش في االمتحانات
سيكون
ستدلون
ودون
في إطار من السرية ولن
به
خشية فكل ما
أيها الطالب /الطالبة النجباء أرجو تكرمكم باإلجابة على عبارات املقياس جميعها بوضوح واهتمام
يستخدم إال ألغراض البحث فقط
علوم إنسانية
علوم طبيعية
التخصص:
أنثى
ذكر
الجنس:
املعدل التراكمي:
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خليفة القصابي

فاعلية برنامج إرشاد معرفي جمعي لتعديل اتجاه طلبة الجامعة نحو الغش في االمتحانات
بكالوريوس
مستوى الشهادة :دبلوم عالي
ضع إشارة (  ) في املكان الذي يمثل رأيك أمام كل عبارة من العبارات في املقياس
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

العبارات

أوافق
بشدة

أوافق

متردد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

ال أمانع من النظر في ورقة زميلي أثناء االمتحان
إذا كان أغلب الطلبة يغشون فذلك حق لي أن أغش مثلهم
عندما تتاح لي الفرصة فلن أتردد في الغش في االمتحان
حديث طالبين أثناء االمتحان ال يمكن أن يفسر بأنه غش
إذا تساهل املراقب مع الطالب فال مانع عندي من الغش
إذا ترك املراقب قاعة االمتحان ألي ظرف سأستغل ذلك كي أغش
األستاذ الذي يتساهل في املراقبة هو أستاذ متعاون
إذا كان األستاذ غير عادل في وضع الدرجة فذلك مبرر لي أن أغش
أفضل املراقب الذي يسمح بالغش على املراقب الذي يمنعه
إذا اعترف الطالب بأنه قد غش فعلى املراقب أن ال يعاقبه
أفضل الوقوع في الغش وال أن أخسر بعض الدرجات
الغش يمكن أن يساهم في رضا أسرتي عن مستوى دراستي
متى ما استطعت الغش في االمتحان فال مانع من أن أستفيد
الغش مفيد في حالة امتالكي الوسائل والطرق
إذا اضطررت ألن أغش فلن أمتنع عن ذلك
الغش خيار حسن عندما يكون االمتحان صعبا
أشعر باالرتياح إذا تمكنت من الغش
أمارس عملية الغش إن كان هناك من ينافسني
أمارس عملية الغش ألضمن مفتاح الوصول إلى الوظيفة
إذا حصلت على نسخة مسربة من االختبار قبل موعده فسوف أستفيد منه
إذا غش الطالب في االختبار فال يمكن وصفه بأنه مذنب
الغش عبارة عن عملية تعاون بين الزمالء
الغش في االمتحان ال يخالف مع تعاليم الدين
الطالب الذي يغش ينتهك الجانب األخالقي
الطالب الذي يغش يفقد حس الضمير
ال عالقة للغش في االمتحان بأخالق اإلنسان
أرى أنه من العيب أن يقع طالب الجامعة في الغش
من البديهي أن يغش الطالب في االمتحان
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد،
حيث استخدم املنهاج الوصفي املسحي من خالل توزيع استبانه متدرجة حسب مقياس ليكرت الخماس ي واشتملت على أربعة مجاالت ( :مجال الطالب،
ً
مجال املعلم ،مجال بيئة التعلم ،ومجال الكتاب ) ،وتكونت العينة من املعلمين جميعهم (مجتمع الدراسة) وبلغ عددهم ()175معلما ومعلمة وهم الذين
يدرسون مبحث الفيزياء للمرحلة الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد ،في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي ( )2019/2018وكانت
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مجال الطالب يشكل التحدي األول في تدريس مبحث الفيزياء وبمتوسط حسابي ( )3.86وأهمية نسبية (،)%77.2
ً
ثم مجال بيئة التعلم بمتوسط حسابي( )3.23وأهمية نسبية ( ،)%64.6ومجال املعلم بمتوسط حسابي ( )2.78وأهمية نسبية ( ،)%55.6وأخيرا مجال
الكتاب املدرس ي بمتوسط حسابي ( )2.68وأهمية نسبية ( ،)53.6وجاءت الفقرات ذات األهمية املرتفعة في مجال الطالب وتمثلت في ضعف مهارات
الطلبة في الرياضيات وبمتوسط حسابي (  )4.65وأهمية نسبية ( ،)%93وقلة املفاهيم الفيزيائية السابقة لدى الطلبة وبمتوسط حسابي (  )4.15وأهمية
نسبية ( ،)%83وفي مجال الكتاب قلة ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة العملية وبمتوسط حسابي ( )3.84وأهمية نسبية ( ،)%76.8وفي مجال بيئة التعلم
قلة االعتماد على الوسائل التعليمية من قبل املعلم والطالب وبمتوسط حسابي(  )3.69وأهمية نسبية ( ،)%73.8وفي مجال املعلم ضعف املعلم في
استخدام األجهزة وبمتوسط حسابي ( )3.21وأهمية نسبية ( )%64.2وهذه هي أكثر األسباب التي تعيق اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية في املرحلة
الثانوية في هذه املديرية.
الكلمات املفتاحية :مبحث الفيزياء للمرحلة الثانوية؛ املفاهيم الفيزيائية؛ تدني اكتساب املفاهيم الفيزيائية؛ مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

املقدمة:
يرى املجتمع العاملي في العصر الحاضر أن التطور الحضاري مرهون باالهتمام بتدريس العلوم بشكل عام وبتدريس الفيزياء بشكل خاص وملواكبة
هذا التطور ومتطلباته ال بد من االهتمام باملرحلة الثانوية كونها املرحلة النهائية في السلم الدراس ي املدرس ي مما يلزم املزيد من االهتمام بها إلكساب الطلبة
املفاهيم الفيزيائية الالزمة للمرحلة الالحقة للتعلم وذلك من خالل تذليل كل التحديات لتمكينهم من العدد الكافي من املفاهيم املجردة وغير املحسوسة
والتي تمكنهم من االلتحاق باملرحلة الجامعية بسهولة.
ويمكن القول أن الوقوف على صعوبات تدريس مبحث الفيزياء يعد عامل من عوامل النجاح في تدريسه ،فاملدرس الناجح هو الذي يهتم بتحديد
تلك الصعوبات التي تواجه الطلبة في التدريس وإيجاد الحلول املناسبة لها مما يساعده على إكساب طلبته املفاهيم الالزمة لهم وهو من يستطيع توفير
املناخ املناسب في غرفة الصف لتعلم أفضل ،فيناقش طلبته بما يعرض من آراء وعبارات تتضمن مفاهيم وما يتضمن كتاب الفيزياء من أفكار ومعتقدات
تحتمل الخطأ ،ويوفر لهم فرصة التعبير عن آرائهم والقيام باألعمال واملشاريع وحل املشكالت ويدربهم على ممارسة االتجاهات العلمية االيجابية ،كما
يوفر املواقف التعليمية املناسبة للمتعلم؛ لكي يكتشف األخير العالقات العلمية وكيفية تكونها ويستخدم األساليب والطرق التعليمية الفاعلة للتوصل
إلى املعرفة(.املقرم.)2001 ،

أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية من وجهة نظراملعلمين...

حسين السعيدين

ً
كما أن التطور العلمي الكبير أثر بدرجة كبيرة جدا في تطور معظم دول العالم وفي جوانب الحياة كافة؛ إذ أضافت الحضارة البشرية حصيلة ضخمة
من املعرفة في مجاالت كثيرة ،والعصر الذي نعيشه اختلف عن العصور السابقة من حيث سرعة التطور والتغيير في مجاالت عدة مما أدى إلى أن يحتاج
معاصروه إلى نوع من التربية تتالءم وطبيعة التغيرات التي تحدث فيه وال شك أن هذه التغيرات املتسارعة واملعاصرة قد نبعت من مواقف ومشكالت جعلت
ً
مهمة التربية أكثر تعقيدا فقد أصبحت النظم التربوية هي املسئولة عن تكوين رأس املال البشري النوعي الذي يتطلب تنمية شاملة أكثر من أي وقت مض ى؛
لذلك تبوأت التربية موقعا مهما في بناء املجتمعات وتطويرها وأصبحت في مفهومها املعاصر تعني صناعة اإلنسان في كل زمان ومكان وعليها تتوقف جودة
بنائه ،والفيزياء واحدة من العلوم املهمة التي أسهمت بصورة فاعلة في التطور اإلنساني على كافة األصعدة فهي من العلوم الطبيعية التي تهتم بدراسة
ً
ً
الظواهر الطبيعية وتفسيرها وواحدة من العلوم التجريبية التي تعتمد التجربة والقياس وسيلة ،والفكر العلمي أسلوبا ومنهجا ،وتعد الفيزياء القاعدة التي
تبنى عليها العلوم األخرى (حسين.)2014،
ً
ونظرا ألهمية املفاهيم في العملية التعليمية ،نشط التربويون في البحث عن طرق واستراتيجيات تدريس تسهم في تحسين عملية التدريس ولجميع
املواد وفي مختلف مراحل التعليم وتمخضت أبحاثهم عن نماذج تدريس املفاهيم داخل الغرفة الصفية وينبغي ملعلمي العلوم ان يتبعوا طرائق وأساليب
تدريسية حديثة لتهيئة مناخ تعليمي مناسب لتكوين املفاهيم العلمية واكتسابها وتنميتها عند املتعلم ،ومن هذا املنطلق فان دراسة املفاهيم ومعرفة
ً
ً
خصائص وطرق اكتسابها وتكوينها عند الطلبة أصبح هدفا تربويا في جميع مستويات التعليم األساس ي والثانوي ،ولحل اي مشكلة ذات صلة بصعوبات
تعلم املفاهيم من حيث اكتسابها وفهمها فمن الضروري أن يوضع الطالب في موقف استقصائي يحتاج فيه إلى أن يستخدم عقله في التفكير ،وأن يعتمد
على إستراتيج ية واضحة في ذهنه تقوم على مبدأ التقص ي العلمي وذلك قبل البدء بأية عملية تعلم ستؤدي في النهاية إلى تعلم ذي معنى فتجعل املتعلم
ً
قادرا على االحتفاظ بالتعلم لفترة طويلة (خضر .)2015،وبالرغم مما يبذله املعلمون من جهود في تدريس مبحث الفيزياء وحسب علم الباحث؛ إال أن
ً ً
مسألة اكتساب املفاهيم والتي تتكون لدى املتعلم تبقى محورا مهما ملا يجب أن تؤول إليه االهتمامات من أجل النهوض بعملية التدريس وخاصة في مبحث
الفيزياء ملا لذلك من أهمية حيث يتداخل فيه نوعين من املعرفة (معرفة كمية ومعرفة كيفية) وفي ضوئهما يتكون التصور النهائي للمفهوم؛ فالطالب قد
يمتلك املعرفة الكمية بصورة سليمة ولكنه قد ال يستطيع امتالك املعرفة الكيفية مما يدل على ضعف امتالك الطلبة للمفاهيم الفيزيائية بصورة
صحيحة.
مشكلة الدراسة:
إن عملية إصالح التعليم تمثل احد التحديات التي تواجه املجتمعات املعاصرة ،حيث يلزم التوجه إلى تأسيس نظام تعليمي ينسجم مع املعايير
الحديثة ويواكب اقتصاد املعرفة وثورة املعلومات واالتصاالت؛ لذا فإ ن جميع مؤسسات املجتمع مطالبة بالبحث عن التحسين والتطوير اإليجابي
ملخرجات الثورة العلمية الحديثة ،لذا فإن املؤسسات التعليمية والتربوية هي األولى بذلك .ومن أهم الخطوات الالزمة لذلك هي التعرف إلى التحديات التي
تواجه الطلبة والعمل على تحويلها إلى فرص تعلم (الخطايبه.)2010 ،
ً
ً
وكون الباحث مديرا إلحدى مديريات التربية والتعليم في األردن ،وعمل رئيسا للجنة تصحيح الفيزياء إلقليم الشمال ولعدة دورات امتحانيه ،وباألصل
ّ
تخصصه في البكالوريوس فيزياء وقد ّ
درس مبحث الفيزياء لجميع الصفوف واملراحل ولسنوات عدة تمكن من االطالع على نتائج الطلبة في مبحث الفيزياء
المتحان الثانوية العامة ولعدة دورات امتحانيه فوجد إن تحصيل الطلبة في الفيزياء هو األقل مقارنة باملباحث األخرى من خالل تحليل الوزارة لنتائج كل
ً
دورة ،كما استمع لعدد من املعلمين من اللذين يدرسون املرحلة الثانوية خالل لقاءاته بهم حول األسباب التي تؤدي إلى تدني تلك النتائج لكل ذلك ،وانطالقا
من أهمية التعرف إلى األسباب التي تحول دون اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية بوصفها من املباحث ذات األهمية الكبرى جاءت هذه
الدراسة للوقوف على تلك األسباب واقتراح الحلول املناسبة لها ،وتتلخص مشكلة هذه الدراسة في الكشف عن األسباب التي تؤدي إلى تدني اكتساب طلبة
املرحلة الثانوية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين للمفاهيم الفيزيائية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد من خالل توزيع استبانه
غطت مجاالت العملية التعليمية األربعة وهي:
املجال األول :مجال الطالب
املجال الثاني :مجال املعلم
املجال الثالث :مجال بيئة التعلم
املجال الرابع :الكتاب املدرس ي
ً
وكل فقرة من فقرات االستبانه اشتملت على خمسة بدائل (متدني بشكل كبير جدا ،متدني بشكل كبير ،متدني بشكل متوسط ،متدني بشكل قليل،غير
متدني)
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أسئلة الدراسة:
الدراسة الحالية ستحاول اإلجابة على السؤال التالي:
ما هي أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين في مديرية التربية والتعليم
للواء قصبة اربد من وجهة نظراملعلمين
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في:
• الكشف عن األسباب التي تواجه عملية التدريس ملبحث الفيزياء في املرحلة الثانوية في ظل العملية التعليمية التي تركز على تثبيت املفاهيم واملبادئ
التربوية واملعلومات في عقول الطلبة ورفدهم بالخبرات التي تساعدهم على اكتساب املفاهيم.
• التعرف إلى آراء معلمي املرحلة الثانوية حول األسباب التي تحول دون إيصال املفاهيم بالصورة الصحيحة إلى الطلبة.
• بيان أهمية التعرف إلى آراء املعلمين حول األسباب التي تؤدي إلى تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية والتي تحول دون تأدية
أدوارهم بالشكل الصحيح لالبتعاد عن التدريس التقليدي والتنويع في استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة مؤكدين على أن الطالب محور
العملية التعليمية.
حدود الدراسة:
• الحدود البشرية :اقتصار الدراسة على معلمي ومعلمات مبحث الفيزياء في املدارس الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين.
• الحدود املكانية :اقتصار الدراسة على املدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد.
• الحدود الزمانية :اقتصار الدراسة على الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي .2019/2018
مصطلحات الدراسة:
مبحث الفيزياء للمرحلة الثانوية إجرائيا :جميع مقررات الفيزياء التي حددتها وزارة التربية والتعليم في األردن لصفوف املرحلة الثانوية بكل ما تحتويه من
معارف ومهارات وحقائق ومبادئ ومفاهيم.
املفاهيم الفيزيائية إجرائيا :الصورة الذهنية التي تتكون لدى الطالب عند تعرضه لخبرة ما في كتب الفيزياء والتي تمكنه من التمييز بين األصناف املختلفة
واملرتبطة بحياة املتعلم.
تدني اكتساب املفاهيم الفيزيائية إجرائيا :ضعف قدرة طلبة املرحلة الثانوية في اكتساب املفاهيم الفيزيائية وتطبيقها في الحياة العملية مما يتعلمونه
في كتابي الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين ملبحث الفيزياء.
مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد :إحدى مديريات التربية والتعليم في األردن والتي تتبع وزارة التربية والتعليم األردنية والتي تعمل على تنظيم
العملية التعليمية وتشرف عليها للمدارس الحكومية والخاصة ضمن منطقة جغرافية محددة باملدارس املوجودة داخل حدود لواء قصبة اربد.

اإلطار النظري:

ُ
تعد الفيزياء من العلوم األساسية الالزمة لفهم تعقيدات التكنولوجيا الحديثة ،وتلزم ملواكبة التقدم التكنولوجي للعالم ،حيث تعد مساهمة الفيزياء
ذات أثر كبير في العديد من االختراعات واالكتشافات الحديثة والتي يبنى عليها العلم الحديث؛ كما وقد تساعد في تفسير الكثير من األحداث التي تواجه
ً
الناس في مجاالت حياتهم اليومية ،ورغم األهمية الكبيرة التي تحظى بها الفيزياء إال أنها تبقى املبحث األقل تفضيال بين الطلبة بشكل عام مقارنة باملباحث
العلمية األخرى؛ ملا يتطلب كتخصص من املتعلمين أن يقوموا بتوظيف مهارات ذهنية غير عادية؛ كما يتطلب منهم استخدام مهارات رياضية ( الجبر
ً
والهندسة والحساب) ،واالنتقال من املحسوس إلى املجرد؛ مما يجعل تعلم الفيزياء صعبا بشكل خاص للكثيرين من الطلبة.
إن األدبيات تزخر بالدراسات التي تشير إلى أن الطلبة ينظرون إلى مبحث الفيزياء بشكل عام على انه مبحث صعب وغير مثير لالهتمام ،وفي دراسة وليام
( )Williams, 2003عن عدم اهتمام طلبة املدارس الثانوية في اململكة املتحدة تناولت مبحث الفيزياء ،توصلت إلى أن السبب الرئيس الذي يقدمه الطلبة
ً
ً
هو أنهم يعتبرون مبحث الفيزياء مبحثا صعبا ويتوقعون بان قدرتهم على فهم مواضيع في الفيزياء قليلة.
كما أن اكتساب الطلبة في املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية تعد من التحديات على الرغم من التقدم العلمي وسيطرة الثورة العلمية في مجالي
املعلومات والتصاالت على حياة الناس بشكل عام وعلى الطلبة بشكل خاص رغم وجود كتاب مخصص ملبحث الفيزياء مستقل للصفين الحادي عشر
والثاني عشر على نحو مختلف عما هو عليه في الصفوف األساسية الدنيا إذ تدرج املفاهيم الفيزيائية ضمن مبحث العلوم العامة ،إضافة إلى توفر األجهزة
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املخبرية الحديثة في بعض املدارس ،واستخدام أساليب التقويم الواقعي ،وحجم املعلومات العلمية والدورات التي يخضع لها املعلمين؛ إال أن الطلبة
يواجهون تحديا في فهم مبحث الفيزياء في هذه املرحلة ويعتقدون انه مبحث معقد (الجيوس ي.)2009 ،
وكذلك في دراسة عليمات ( )2018التي تناول فيها أثر نموذج العلم املتمازج في دافعية التعلم واكتساب املفاهيم العلمية لدى طالب الصف التاسع
األساس ي ،وذلك من خالل إعداد مادة تعليمية في ضوء نموذج تعليمي تعلمي متمازج لتدريس املجموعة التجريبية بينما درست املجموعة الضابطة
بالطريقة االعتيادية وتوصلت تلك الدراسة إلى أن درجات أداء الطالب على مقياس الدافعية للتعلم للمجموعة التجريبية أفضل والتي درست وفق النموذج
املعد ،وأوصت الدراسة باستخدام النموذج في تدريس الفيزياء.
يالحظ عزوف الطلبة بشكل عام عن اختيار املسار العلمي في املرحلة الثانوية واختيار املسار األدبي لذلك فان عدد قليل من طلبة األردن يدرسون
الفيزياء باملرحلة الثانوية في املسار العلمي ،حيث يسمح للطلبة اختيار ثالثة مباحث من أصل أربعة مباحث (فيزياء ،كيمياء ،أحياء ،علوم ارض) في امتحان
شهادة الثانوية العامة؛ كما تشير نتائج امتحان الثانوية العامة إلى انخفاض نسبة نجاح الطلبة في مبحث الفيزياء للسنوات السابقة مقارنة باملباحث
العلمية األخرى؛ إضافة إلى أن زيارات املشرفين للمعلمين في الغرفة الصفية واالستماع آلراء املعلمين والطلبة في املدارس الثانوية تشير إلى أن الطلبة
يفتقرون المتالك املهارات واملفاهيم األساسية ملبحث الفيزياء في املراحل (الصفوف) السابقة؛ كما أن الطلبة يعتبرون هذا املبحث يصعب فهمه؛ لذلك
فان الوصول إلى األداء األمثل للتعامل مع تدريس مبحث الفيزياء وتقديمه للمتعلم بشكل سهل يواجه عدد من التحديات؛ لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف
على أسباب تدني اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية والتي تواجه املعلمين في تدريس مبحث الفيزياء في املرحلة الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء
قصبة اربد.
الدراسات السابقة:
• قام أبو صاع و القاسم وعواد ( )2019بدراسة هدفت إلى تقص ي أسباب عزوف الطالب عن االلتحاق بتخصصات الفيزياء ،والكيمياء ،والرياضيات
في جامعة فلسطين التقنية -خضوري ،وأجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي ( ،)2018/2017وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع
ً
ً
طالب جامعة فلسطين التقنية -خضوري (الذكور) من خريجي الفرع العلمي والبالغ عددهم( )976طالبا .تكونت عينة الدراسة من ( )244طالبا ،وتم
اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي وذلك ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة .وصمم الباحثون
أداة للدراسة ،وهي استبانه تقيس أسباب عزوف الطالب عن االلتحاق بتخصصات الفيزياء ،والكيمياء ،والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية-
خضوري؛ إذ تكونت من ( ) 25فقرة ،موزعة في خمسة مجاالت ،وقد تم التحقق من صدق األداة وثباتها ،فبلغ معامل الثبات ( .)0.72وأظهر نتائج
الدراسة أن استجابة الطالب على املجال الث اني (أسباب تتعلق بقلة التوعية لتخصصات الفيزياء ،والكيمياء ،والرياضيات) حصلت على أعلى نسبة
قبول إذ بلغت النسبة املئوية الكلية للمجال( ،)%84.8بينما جاء ترتيب املجال الخامس ( أسباب تتعلق بمجاالت العمل واستكمال الدراسات العليا
ً
بعد التخرج) ثانيا بالترتيب بنسبة قبول كلية بلغت ( ،)%78.7كذلك جاء املجال األول (أسباب تتعلق بصعوبة الدراسة في تخصصات الفيزياء،
ً
ً
والكيمياء ،والرياضيات) ثالثا في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت ( ،)%72.1وجاء املجال الرابع (أسباب تتعلق بميول الطالب ورغباته) رابعا في الترتيب
ً
بنسبة قبول كلية بلغت ( ،)62.7بينما حل املجال الثالث ( أسباب اجتماعية وأسرية)خامسا في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت ( ،)%52.9وقد أظهرت
نتائج الدراسة أن هناك تباينا بين وجهات نظر طالب جامعة فلسطين التقنية -خضوري في أسباب عزوفهم عن االلتحاق بتخصصات الفيزياء،
والكيمياء ،والرياضيات ،وفقا ملتغيرات الدراسة ( البرنامج األكاديمي ،ونوع التخصص).
• وفي دراسة العلواني (  )2018والتي هدفت إلى تحديد صعوبات تدريس مادة الفيزياء في املرحلة اإلعدادية في محافظة األنبار من وجهة نظر املدرسين
وإيجاد الفروق ذات الداللة اإلحصائية في آراء عينة الدراسة بحسب متغيرات ( الجنس ،سنوات الخبرة) تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وتطوير
استبانه لقياس صعوبات تدريس مادة الفيزياء اشتملت ستة مجاالت ( األهداف ،الكتاب املدرس ي ،طرائق التدريس ،الوسائل التعليمية ،املدرس،
الطالب ) وتم التحقق من ثباتها وصدقها وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )79مدرس ومدرسة ،ولتحليل البيانات استخدمت معادلة فيشر واختبار
( )t-testلعينتين مستقلتين ،وتحليل التباين األحادي ( )one-way Anovaللتعرف على داللة الفروق ،وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
أن مجال الوسائل التعليمية جاء باملرتبة األولى من حيث صعوبات التدريس في حين جاء مجال األهداف باملرتبة األخيرة ،كما لم تظهر أية فروق ذات
داللة تبعا ملتغير الجنس ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة تبعا ملتغير سنوات الخبرة.
• وكذلك دراسة قام بها كبر(  )2013حول أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق باملسار العلمي باملرحلة الثانوية حيث استخدمت استبانه للتعرف على
وجهات نظر املعلمين فتبين أن األسباب تعود لصعوبة إيصال املفاهيم العلمية املجردة للطلبة؛ وذلك لقلة املختبرات العلمية واألجهزة الحديثة،
وأسباب تتعلق بالكتاب املدرس ي من حيث طريقة العرض ،واإلرشاد التربوي املنهي للطلبة وتدريب املعلمين النوعي.
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• كذلك دراسة قام بها ستيال ( )Stella, 2013الستكشاف صعوبة مبحث الفيزياء في املدرسة الثانوية في نيجيريا من وجهة نظر الطلبة ،حيث هدفت
هذه الدراسة إلى التعرف إلى مجاالت الفيزياء التي اعتبرها الطلبة أنها تشكل تحدي وما هي هذه التحديات .جاءت من خالل استخدام استبانه وزعت
ً
على الطلبة منهم()306من اإلناث و ( )524من الذكور من طلبة املرحلة الثانوية النهائي؛ كما تم توزيع استبانه على ( )52معلما ومعلمة يدرسون الفيزياء
في املدارس الثانوية في نيجيريا ،وأظهرت النتائج أن هناك ثالثة مصادر رئيسة لتحديات تعلم الفيزياء وهي :طبيعة املوضوع ،وعوامل التدريس ( املعلم
والكتاب) ،التقييم؛ كما وجد أن الطلبة يواجهون تحدي في فهم موضوعات محددة في الكتاب املدرس ي ،والتي عادة ما تتميز بافتقارها إلى أمثلة
ملموسة ،وتتطلب الكثير من العمليات الرياضية؛ كما وجد الكثير من الطلبة تحدي في حل املشكالت بمفردهم وطرح التساؤالت في الغرفة الصفية.
• وفي دراسة العلواني (  )2010جاءت هذه الدراسة للكشف عن الصعوبات التي تواجه مدرس الفيزياء في املرحلة الثانوية ومقترحات وحلول لعالجها
في ليبيا حيث سعت إلى تحديد األسباب التي تكمن وراء صعوبة تدريس مبحث الفيزياء في املرحلة الثانوية في مدارس ليبيا فأظهرت ان الصعوبات التي
تواجه املدرس في تدريس مبحث الفيزياء في املدارس الثانوية تتمثل في :طبيعة املادة ،قلة األجهزة العلمية ،عدم استخدام التقنية الحديثة ،وطرق
التقويم التقليدية.
• وكما في دراسة قام بها شبيب ( )2017هدفت إلى التعرف على الصعوبات في تطبيق الفيزياء الحديثة في املدارس املتوسطة في مدارس محافظة بغداد
ً
من منظور املعلمين ،تكونت عينة الدراسة من ( )127معلما من معلمي مديرية الكرخ الثالثة ،واستخدم الباحث االستبيان كأداة جمع البيانات بعد
تطبيقها على املعلمين اللذين خبرتهم ( )5سنوات فأكثر بعد التأكد من صدق وثبات األداة ،استخدم الباحث املتوسطات الحسابية لغرض تفسير
النتائج .أوضحت الدراسة أن الصعوبات كانت في الترتيب التالي ( :الصعوبات املتعلقة بالبيئة التعليمية لالتجاهات الحديثة في التدريس ،الصعوبات
املتعلقة باملنهج ،الصعوبات املتعلقة بالطالب ،الصعوبات املتعلقة باملعلم) وفي ضوء ذلك قدم الباحث مجموعة من التوصيات واملقترحات.
• كذلك قام غانم ( )2010بدراسة أثر برنامج محوسب بالخرائط املفاهيمية في معالجة صعوبات تعلم الفيزياء لطلبة الصف الحادي عشر العلمي
ً
وذلك من خالل اإلجابة على مجموعة من األسئلة لعينة مكونة من ( )62من طلبة الصف الحادي عشرا لعلمي في مدينة (بيت الهيا) في فلسطين،
ً
وكانت قد تكونت املجموعة التجريبية من ( )29طالبا وطالبة واملجموعة الضابطة تكونت من ( )33طالبا وطالبة وتم بناء برنامج محوسب بالخرائط
املفاهيمية لدروس وحدة امليكانيكا من كتاب الحادي عشر العلمي ،وظهرت النتائج لتلك الدراسة فعالية البرنامج املحوسب ودوره الفعال في معالجة
بعض صعوبات التعلم التي تواجه الطلبة في تعلم مبحث الفيزياء.
• وفي دراسة قام بها الشعيلي ( )2006حول تقص ي مجموعة العوامل التي تؤدي إلى تدني تحصيل طلبة الشهادة العامة في التعليم العام للقسم العلمي
في الفيزياء من وجهة نظر املعلمين واملشرفين في سلطنة ُعمان للعام الدراس ي  2004/2003وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تدني التحصيل في مبحث
الفيزياء من وجهة نظر املعلمين يعود إلى :الكتاب املدرس ي ،دليل املعلم ،الطالب ،وأساليب التقويم ،ومن وجهة نظر املشرفين فيعود إلى :الكتاب
ً
املدرس ي ،دليل املعلم ،الطالب ،وأخيرا أساليب التقويم.
• وكذلك دراسة قام بها زوهار( )Zohar, 2005تناولت أسباب تدني مشاركة الطالبات في الحصة الصفية من وجهة نظر معلمات الفيزياء حيث يصنفن
ً
ً
أن مبحث الفيزياء ضمن قائمة املباحث الصعبة محليا ودوليا ومؤشر ذلك عالمات النجاح مقارنة باملباحث العلمية األخرى؛ كما يالحظ عزوف معظم
الطالب الذكور في املرحلة الثانوية في عدد كبير من الدول املتقدمة عن املشاركة في الحصة الصفية؛ فتوصلت الدراسة إلى أن نسبة عزوف الطالبات
كبير عن املشاركة داخل غرفة الصف وعليه أوصت الدراسة بالبحث عن طرق تساعد املعلمين على تدريس مبحث الفيزياء وتجعلها أكثر تشويقا
للطلبة.
وفي ضوء الدراسات السابقة يجد الباحث أن معظم الدراسات تشير نتائجها إلى أن طريقة التدريس وإعداد املادة التعليمية لهما أثر بالغ في اكتساب
املفاهيم وزيادة التحصيل بشكل عام(.الشعيلي 2006 ،وزوهار 2005،وغانم 2010 ،وشبيب 2017،والعلواني ،)2013،فيما أشارت مجموعة من
الدراسات إلى أن املعلم ،وطرق التقويم ذات أثر في اكتساب الطلبة للتعلم (والعلواني 2010،والشعيلي )20065 ،كما أن دراسة القاسم وآخرون()2019
قد أشارت في نتائجها إلى أن قلة التوعية سبب من أسباب عدم اختيار الطالب مبحث الفيزياء.

الطريقة واإلجراءات:
منهجية البحث:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كونه هو األكثر مالءمة لألهداف التي اختيرت الدراسة من أجله حيث تم جمع البيانات عن طريق أداة
صممت لتتناسب وأهدافها تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )spssوتم عرض النتائج في جداول يسهل قراءتها.
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مجتمع الدراسة وعينتها:
ّ
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الفيزياء اللذين يدرسون الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين في املدارس الثانوية في
ً
مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد وعددهم( )175معلما ومعلمة وقد كانت عينة الدراسة هي نفسها مجتمع الدراسة وكان عدد االستجابات
الصالحة للتحليل ( )165استجابة فقط.
أداة الدراسة:
الصورة األولية ألداة الدراسة:
تكونت أداة الدراسة في صورتها األولية من استبانه مكونه من ( ) 25فقرة لقياس أسباب تدني اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية والتي تواجه
املعلمين واملعلمات في تدريس مبحث الفيزياء للصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين ،وتم توزيعها إلى أربعة مجاالت هي ( مجال الطالب ،مجال املعلم،
مجال بيئة التعلم ،مجال الكتاب املدرس ي ).
صدق أداة الدراسة:
لقد تم التحقق من صدق األداة بعرضها على ( )10محكمين من القادة التربويين املتخصصين في الفيزياء في وزارة التربية والتعليم وقد طلب إليهم
الحكم على االستبانة من حيث جودة الصياغة اللغوية ودرجة االنتماء للمجال الذي تقيسه ودرجة الوضوح وتعديل أو حذف الفقرة التي يرون أنها ال
تحقق هدف االستبانه وبعد جمعها تم إعادة صياغة فقراتها وفق ما تم االتفاق عليه من قبل املحكمين وبه بلغ عدد الفقرات املتفق عليها ( )22فقرة.
ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا والجدول ( ) 1يوضح ذلك.
الصورة النهائية ألداة الدراسة:
أصبحت أداة الدراسة استبانه تتألف من ( )22فقرة موزعة على أربعة مجاالت كما في الجدول أدناه:
جدول ( :)1معامالت كرونباخ ألفا لجميع مجاالت الدراسة
املجال

الرقم

عدد الفقرات
6

كرونباخ ألفا
0.93
0.86
0.91
0.88

1

الطالب

2
3

املعلم
بيئة التعلم

6
4

4

الكتاب املدرس ي

6

يظهر الجدول( )1أن معامالت كرونباخ ألفا لجميع مجاالت الدراسة تراوحت بين (  ) 0.93 – 0.86كان أعالها مجال الطالب وأدناها مجال املعلم وهي قيم
مقبولة ألغراض الدراسة.
إجراءات الدراسة:
قام الباحث في دراسته بإتباع الخطوات التالية:
• أخذ املوافقة من وزارة التربية والتعليم على إجراء الدراسة.
• اختيار عينة الدراسة من معلمي ومعلمات الفيزياء في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد.
• بناء أداة الدراسة وحساب صدقها وثباتها.
• توزيع االستبانه من قبل املشرفين على املعلمين واملعلمات.
• جمع البيانات من االستجابات وتحليلها وإجراء املعالجات اإلحصائية الالزمة.
• مناقشة النتائج وصياغة التوصيات املناسبة في ضوء تلك النتائج.
ولقد طلب من افرد عينة الدراسة اللذين سيجيبون على فقرات االستبانة من املعلمين واملعلمات أن يقدروا من وجهة نظرهم درجة أهمية الفقرة
والتي برأيه تمثل سببا في تدني اكتساب املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة املرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء قصبة اربد.
تصحيح املقياس:
ً
استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماس ي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة حيث أعطيت قيمة رقمية كاآلتي :متدني بشكل كبير جدا(،)5
متدني بشكل كبير( ،)4متدني بشكل متوسط( ،)3متدني بشكل قليل( ،)2غير متدني()1
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النتائج:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في مديرية التربية
والتعليم للواء قصبة اربد.
وجاءت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مجال الطالب يشكل التحدي األول في تدريس مبحث الفيزياء وبمتوسط حسابي ( )3.86وأهمية
نسبية ( ،)%77.2ثم مجال بيئة التعلم بمتوسط حسابي( )3.23وأهمية نسبية ( ،)%64.6ومجال املعلم بمتوسط حسابي ( )2.78وأهمية نسبية (،)%55.6
ً
وأخيرا مجال الكتاب املدرس ي بمتوسط حسابي ( )2.68وأهمية نسبية (.)53.6
وللحكم على املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ولتوفير مقارنات دقيقة بين تلك االستجابات تم االعتماد على معيار من تصميم
الباحث اعتمد فيه أن العالمة ( )%45فما دون لكل استجابة على الفقرة تعتبر منخفضة بينما العالمة التي تنحصر ما بين أكبر من ( )%45وأقل من ()%75
تعتبر متوسطة والتي تنحصر مابين ( )%75و ( )%100تعتبر مرتفعة كما في الجدول ( )2أدناه.
جدول ( :)2درجة األهمية الستجابة أفراد عينة الدراسة
الدرجة
3

مدى الدرجات املقبول
5 - 3.75

درجة األهمية
مرتفعة

2
1

3.74 – 2.26
2.25 – 1

متوسطة
منخفضة

ولقد جاءت نتائج الدراسة على النحو اآلتي:
تم حساب املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية الستجابة إفراد عينة الدراسة ألسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم
الفيزيائية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد كما في الجدول ( )3أدناه
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية ملجاالت الدراسة األربعة
رقم املجال
1
3
2
4

املجال
الطالب
بيئة التعلم
املعلم
الكتاب املدرس ي

الرتبة
1
2
3
4
األداة ككل

املتوسط الحسابي
3.86
3.23
2.78
2.68
3.14

األهمية النسبية%
77.2
64.6
55.6
53.6
62.8

درجة األهمية
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول أعاله أن املتوسطات الحسابية الستجابة املعلمين واملعلمات عن أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية
في املرحلة الثانوية حيث تراوحت بين ( ) 3.86 – 2.68وبأهمية نسبية (  ) 77.2 – 53.6وجاء ترتيب املجاالت من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي:
مجال الطالب في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.86وبأهمية نسبية ( )%77.2وكان املتوسط الحسابي لالستبانه ( )3.14وبأهمية نسبية ( )%62.8أما
بالنسبة لفقرات كل مجال من املجاالت األربعة فكانت على النحو اآلتي:
أوال  :مجال الطالب:
تم حساب املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية ودرجة األهمية الستجابة أفرادعينة الدراسة في مجال الطالب كما في الجدول ()4
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية لفقرات مجال الطالب
الرتبة
1
2
3
4
5
6

رقم الفقرة
2
6
1
3
5
4

الفقرة
ضعف مهارات الرياضيات لدى الطلبة
قلة املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة
زيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية
ضعف الرغبة لدى الطلبة لدراسة الفيزياء
ضعف في امتالك الطلبة للمهارات العلمية
اعتماد الطلبة على الحفظ
املجال ككل

املتوسط الحسابي
4.65
4.15
3.76
3.65
3.59
3.38
3.86
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األهمية النسبية%
93.0
83.0
75.2
73
71.8
67.6
77.2

درجة األهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
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يظهر من الجدول أعاله ان املتوسطات الحسابية الستجابة أفراد العينة على كل فقرة من فقرات مجال الطالب تراوحت ما بين ()4.65 – 3.38
وبأهمية نسبية ()93 - 67.6وجاء ترتيب الفقرات من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي :ضعف مهارات الرياضيات لدى الطلبة في املرتبة األولى
متوسط حسابي ( )4.65وبأهمية نسبية ( ) %93وفي املرتبة الثانية قلة املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة بمتوسط حسابي ( )4.15وبأهمية نسبية ()%83
وكان املتوسط الحسابي ملجال الطالب ( )3.86وبأهمية نسبية (.)%77.2
ثانيا :مجال املعلم:
تم حساب املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية ودرجة األهمية الستجابة أفراد عينة الدراسة في مجال املعلم كما في الجدول ()5
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية لفقرات مجال املعلم
الرتبة
1
2
3
4
5
6

رقم الفقرة
9
10
7
11
12
8

الفقرة
ضعف املعلم في استخدام األجهزة املخبرية
ضعف املعلم في استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة
زيادة نصاب املعلم
كثرة الدورات التي ليس لها عالقة بتخصص املعلم
قلة تعاون اإلدارة مع املعلم
تدريس مبحث الفيزياء من معلمي التخصصات األخرى
املجال ككل

املتوسط الحسابي
3.21
3.06
2.68
2.66
2.65
2.40
2.78

األهمية النسبية%
64.2
61.2
53.6
53.2
53.0
48.0
55.6

درجة ألهمية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول أعاله أن املتوسطات الحسابية الستجابة املعلمين واملعلمات عن كل فقرة من فقرات مجال املعلم تراوحت بين ()3.21 – 2.40
وبأهمية نسبية ( )64.2 – 48.0وجاء ترتيب الفقرات من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي :ضعف املعلم في استخدام األجهزة املخبرية في املرتبة
األولى بمتوسط حسابي( )3.21وبأهمية نسبية ( )%64.2وفي املرتبة الثانية ضعف املعلم في استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة بمتوسط
حسابي( )3.06وبأهمية نسبية ( )%61.2وكان املتوسط الحسابي ملجال املعلم ( )2.78وبأهمية نسبية (.)%55.6
ثالثا :بيئة التعلم:
تم حساب املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية ودرجة األهمية الستجابة أفراد عينة الدراسة في مجال بيئة التعلم كما في الجدول ()6
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية لفقرات مجال بيئة التعلم
الرتبة
1
2
3
4

رقم
الفقرة
13
14
16
15

الفقرة
قلة الوسائل التعليمية في املدرسة
عدم وجود مختبر أو قيم مختبر في املدرسة
قلة حصص الفيزياء في الفترة الصباحية على البرنامج
بيئة صفية غير مناسبة
املجال ككل

املتوسط
الحسابي
3.69
3.15
3.12
2.96
3.23

األهمية النسبية%
73.8
63.0
62.4
59.2
64.6

درجة
األهمية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول أعاله أن املتوسطات الحسابية الستجابة املعلمين واملعلمات عن كل فقرة من فقرات مجال بيئة التعلم تراوحت بين (– 2.96
 )3.69وبأهمية نسبية ( ) 73.8 – 59.2وجاء ترتيب الفقرات من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي :قلة الوسائل التعليمية في املدرسة في املرتبة
األولى بمتوسط حسابي ( )3.69وبأهمية نسبية ( )%73.8وفي املرتبة الثانية عدم وجود مختبر أو قيم مختبر في املدرسة بمتوسط حسابي ( )3.15وبأهمية
نسبية ( )%63.0وكان املتوسط الحسابي ملجال بيئة التعلم ( )3.23وبأهمية نسبية (.)%64.6
رابعا :مجال الكتاب املدرس ي
تم حساب املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية ودرجة األهمية الستجابة أفراد عينة الدراسة في مجال الكتاب املدرس ي كما في الجدول ()7
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية لفقرات مجال الكتاب املدرس ي
الرتبة
1
2
3
4

رقم
الفقرة
18
17
21
19

الفقرة
قلة ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة العملية
كثرة املفاهيم الفيزيائية في الكتاب
كثرة املادة التعليمية وعدم املقدرة على تنفيذ األنشطة
املستوى العلمي للكتاب أعلى من قدرات الطالب
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املتوسط
الحسابي
3.84
3.14
3.05
2.35

األهمية النسبية%

درجة األهمية

76.8
62.8
61.0
47.0

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

111

أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية من وجهة نظراملعلمين...
5
6

قلة استخدام الرسوم واألشكال التوضيحية في الكتاب
قلة تركيز أسئلة الكتاب على املفاهيم الفيزيائية
املجال ككل

22
20

حسين السعيدين
2.08
1.64
2.68

منخفضة
منخفضة
متوسطة

41.6
32.8
53.6

يظهر من الجدول أعاله أن املتوسطات الحسابية الستجابة املعلمين واملعلمات عن كل فقرة من فقرات مجال الكتاب املدرس ي تراوحت بين (1.64
–  )3.84وبأهمية نسبية ( )76.8 – 32.8وجاء ترتيب الفقرات من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي :قلة ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة العملية
في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.84وبأهمية نسبية ( )% 76.8وفي املرتبة الثانية كثرة املفاهيم الفيزيائية في الكتاب بمتوسط حسابي ( )3.14بأهمية
نسبية ( )%62.8وكان املتوسط الحسابي ملجال الكتاب املدرس ي ( )2.68وبأهمية نسبية (.)%53.6
الجدول ( )8يظهر أهم الفقرات في جميع املج االت وذات األهمية املرتفعة والتي تحتاج إلى املزيد من املتابعة من قبل املعلمين واملعلمات واملشرفين التربويين
واإلدارة التربوية.
جدول ( :)8يمثل الفقرات ذات األهمية املرتفعة واملتوسطات الحسابية لها واألوزان املئوية لألهمية النسبية ولجميع املجاالت
الرتبة
1
2
3
4
5

رقم
الفقرة
2
6
18
1
13

املجال
الطالب
الطالب
الكتاب املدرس ي
الطالب
بيئة التعلم

املتوسط
الحسابي
4.65
4.15
3.84
3.76
3.69

الفقرة
ضعف مهارات الرياضيات لدى الطلبة
قلة املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة
قلة ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة العملية
زيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية
قلة الوسائل التعليمية في املدرسة

األهمية
النسبية%
93.0
83.0
76.8
75.2
73.8

مناقشة النتائج:
أظهرت النتائج أن أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد تمثلت باآلتي :مجال
الطالب جاء باملرتبة األولى تاله مجال بيئة التعلم ومجال املعلم وأخيرا مجال الكتاب املدرس ي .والرسم البياني كما في الشكل ( )1يوضح املتوسطات
الحسابية للمجاالت األربعة:
4.5
4
3.5
3
2.5

2
1.5
1
0.5
0
الطالب

المعلم

بيئة التعلم

1

3

2

األداة ككل

الكتاب المدرسي
4

الشكل ( :)1العالقة بين املجاالت األربعة ألسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية التي تواجه املعلمين
واملعلمات في التدريس واملتوسطات الحسابية الستجابتهم على فقرات االستبانة

وأما بالنسبة إلى الفقرات لكل مجال فكانت على النحو اآلتي:
• مجال الطالب فيبين الجدول ( )4أن أصعب هذه الفقرات هي ضعف مهارات الرياضيات لدى الطلبة تالها فقرة قلة املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة،
ويعزى ذلك إلى ضعف تأسيس الطلبة في الصفوف السابقة ،وضعف االهتمام بالتكامل العمودي واألفقي للمفاهيم العلمية؛ لقلة استخدام املواد
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والوسائل العلمية املحسوسة منها واملجردة في تدريس العلوم والفيزياء في السنوات السابقة ،وهذا يجعل املعلم أن يكتفي بإعطاء العموميات للطلبة؛
كما أنه يواجه تحدي في معالجة املهارات الرياضية الالزمة مما يقلل املخزون املفاهيمي لدى الطلبة بسبب ضيق الوقت وكتاب مدرس ي يجب أن
ينجز ضمن إطار زمني محدد ،ومن وجهة نظر الباحث يرى أن يتم الترتيب في نهاية املرحلة األساسية العليا لعقد امتحان تشرف عليه إدارة
االمتحانات واالختبارات في الوزارة للوقوف على هذا الضعف ومعالجته ،وفي ضوء ذلك يتم توزيع الطلبة على املسارات األكاديمية في املرحلة الثانوية.
• مجال املعلم فيبين الجدول ( )5أن الفقرتين املتعلقتين بضعف املعلم في استخدام األجهزة املخبرية وتنفيذ التجارب العلمية ،وضعف استخدامه
الستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة حيث جاءت مرتفعة األهمية .ويعود ذلك إلى أن بعض املعلمين ال يمتلكون املهارة الكافية لتنفيذ تجارب
الفيزياء وربط املفاهيم الفيزيائية السابقة بالجديدة؛ لذلك يلجأ إلى إعطاء املفاهيم الفيزيائية باستخدام طريقة التدريس املباشر ،والعامل اآلخر
هو أن البعض من املعلمين ال يمتلكون مهارة استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة والتي من املمكن أن تمكنهم من إكساب الطلبة
املفاهيم الفيزيائية بسهولة وتتيح لهم طريقة للتأكد من مدى اكتساب الطلبة للمفاهيم املرجوة.
• مجال بيئة التعلم فيبين الجدول ( )6أن فقرات هذا املجال جاءت مرتفعة نوعا ما فاحتلت من حيث الصعوبة الترتب األول فقرة قلة الوسائل
ً
ً
التعليمية في املدارس ،ثم تلتها فقرة عدم وجود مختبر علوم أو قيم مختبر في املدرسة؛ فالوسائل التعليمية تلعب دورا أساسيا في توضيح املفاهيم
الفيزيائية وخاصة املجردة منها فهي تساعد الطلبة على توظيف كافة حواسه لترسيخ هذه املفاهيم في ذهنه ،واستخدام وسائل تعليمية متنوعة
ً
يجعل الطلبة أكثر تشوقا للمبحث الدراس ي إضافة إلى كونها تعمل على بناء املفاهيم بصورة صحيحة مما يساعدهم على تنمية االكتشاف ودقة
ً
املالحظة؛ كما أن وجود مختبر علوم وقيم له داخل املدرسة يقوم بتجهيز الوسائل والتجارب العلمية وفق برنامج معد مسبقا لهذه الغاية يساعد
ً
ً
املعلم على استثمار الوقت ويعطيه تصورا واضحا ملا سيقوم به داخل املختبر ،إضافة إلى تقديم الدعم الالزم إلنجاح الحصة.
• مجال الكتاب املدرس ي فيبين الجدول ( )7أن الفقرة املتعلقة بقلة ربط املعرفة بالحياة العملية ظهرت بدرجة مرتفعة من األهمية وكذلك فقرة كثرة
املفاهيم الفيزيائية الواردة في الكتاب ،فعملية ربط املعرفة بالحياة في تدريس املفاهيم الفيزيائية تحتاج إلى االطالع على تجارب اآلخرين في ذلك
والتحضير الجيد من املعلم والتنويع باألنشطة واالستراتيجيات الحديثة؛ مما يلزم إلحاق املعلمين بدورات متخصصة في مجال الفيزياء ،كما أن توفر
دليل املعلم للمعلمين تساعدهم في اعطاء حصة جيدة وخاصة الجدد منهم.
وفي ضوء مناقشة نتائج الدراسة فيما سبق ولكل مجال من املجاالت األربعة نجدها جاءت مجموعة من نتائجها للتفق مع دراسات كل من (الشعيلي،
 2006وزوهار 2005،وغانم 2010 ،وشبيب 2017،والعلواني )2013،والتي تشير إلى أن طريقة التدريس واملرتبطة بمجال املعلم ،وإعداد املادة التعليمية
واملرتبطة بالكتاب املدرس ي لهما أثر بالغ في اكتساب املفاهيم وزيادة التحصيل بشكل عام ،فيما اتفقت مع دراستي (العلواني 2010،والشعيلي)20065 ،
والتان أشارتا إلى أن املعلم ،وطرق التقويم ذات أثر في اكتساب الطلبة للتعلم وهما مرتبطان بمجال املعلم في هذه الدراسة كما أن هذه الدراسة جاءت
لتضيف من خالل نتائجها أن قلة الوسائل التعليمية ،وقلة ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة العملية واملرتبطة بمجال بيئة التعلم ،وزيادة عدد الطلبة في
الغرفة الصفية ،وقلة املفاهيم الفيزيائية السابقة لدى الطلبة واملرتبط بمجال الطالب ،وإعداد املادة التعليمية املرتبط بمجال املعلم ،لهم دور أساس ي
في تدني اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية في املرحلة الثانوية.
التوصيات واملقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوص ي بما يأتي:
• اعتماد التدريس وفق املنحى التكاملي لزيادة االهتمام بالتعرف على املفاهيم الفيزيائية املوجودة لدى الطلبة من املراحل الدراسية السابقة.
• زيادة االهتمام من قبل وزارة التربية بتوفير مختبرات للعلوم وقيمين لها في املدارس األساسية وتزويدها باألدوات وألجهزة املخبرية الحديثة الالزمة
لتنفيذ أنشطة الكتاب املدرس ي وذلك لتحقيق مستوى أعلى من الفهم لدى الطلبة في مبحث الفيزياء.
• عقد دورات تدريبية متخصصة ملدرس ي مبحث الفيزياء تركز على كيفية التعامل مع األجهزة واألدوات املخبرية.
• عقد دورات إلزامية ملعلمي الفيزياء الطالعهم على كيفية توظيف استراتيجيات التدريس وطرق التقويم الحديثة في التعليم التكاملي لتلبية احتياجات
الطلبة من املفاهيم التي تلزم تعلمهم.
• اإليعاز إلدارة االمتحانات واالختبارات في وزارة التربية والتعليم للترتيب لعقد اختبارات متخصصة على نمط االختبار الوطني الذي يجرى للصف
الثالث األساس ي في نهاية كل مرحلة من مراحل التعليم األساس ي للكشف عن الضعف الذي يعاني منه الطلبة في اكتساب املفاهيم الفيزيائية والعمل
على إيجاد الحلول املناسبة.
• التركيز على عنصر التشويق في عرض املفاهيم الفيزيائية في كتاب الطالب وربط املعرفة النظرية الواردة بالكتاب باملواقف الحياتية واحتياجات
الطلبة باستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس لتكوين اتجاهات ايجابية لديهم نحو الفيزياء.
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• التعرف إلى كم ونوع املوضوعات التطبيقية واملفاهيم الفيزيائية املجردة واملحسوسة من خالل تحليل دقيق ملحتوى كتب الفيزياء للصفين التاسع
والعاشر اللذين يسبقان املرحلة الثانوية للكشف عن مدى مالئمة تلك املفاهيم ملستوى الطلبة وحاجاتهم املستقبلية.
• إجراء دراسة لتحليل كتب الرياضيات للصفوف التي تسبق املرحلة الثانوية للتعرف على عالقة محتواها املعرفي بما تتطلبه عملية تدريس مبحث
الفيزياء في تلك املرحلة.
• إجراء الدراسة على عدد من مديريات التربية والتعليم في إقليمي الوسط والجنوب من اململكة األردنية الهاشمية.
• إجراء دراسات مماثلة في املباحث العلمية األخرى (كيمياء ،أحياء ،علوم ارض ،رياضيات) وفي عدد من مديريات التربية والتعليم.
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Abstract:
This study aims to stand on the reasons for low acquisition of physics concepts that the teachers of physics point of
view while teaching physics to high school students in Irbid Qasabah District Educational Directorate. The
descriptive approached was used to collect data through survey the distribution of questionnaire listed according
to likert pentatonic scale. The researcher used a questionnaire that includes four domains:(the student, the teacher,
the learning environment, and the book) each paragraph includes five alternatives. The sample included all their
number (175) the male and the female teachers who teach physics to the high school students Irbid Qasabah District
Educational Directorate in the second semester of the academic year (2018/2019). The most important result that
the survey indicated was that the students domain was the first challenging in the teaching physics average of
arithmetic (3.86) and relative importance (77.2%) then the learning environment domain average of arithmetic
(3.23) and relative importance (64.6%), teachers average of arithmetic (2.78) and relative importance (55.6%),.
and finally the book domain average of arithmetic (2.68) and relative importance (53.6%),, the paragraph that
showed high frequency was the weakness in arithmetic skills with a rate of (4.65) and the scarcity of physics items
and terminology with a rate (4.15) and the lack of linking physical concepts to life a rate of (3.84). With regard to
the learning environment the lack of educational aids had the rate of (3.69). With regard to the teacher, the was
weak in using the devices the rate of (3.21). These are the reasons that the teachers encounter while teaching
physics in Irbid Qasabah District Educational Directorate.

Keywords: High school physics; Physical concepts; Low acquisition of physical concepts; Irbid Qasabah District
Educational Directorate.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية برنامج التربية العملية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية من وجهة نظر الطلبة
املعلمين ،والكشف عن الفروق في درجة فاعلية البرنامج وفقا ملتغيرات الجنس والتخصص واملؤسسة املتخرج فيها الطلبة املعلمون ،واستخدمت االستبانة
ً
ً
أداة لجمع البيانات ،وبعد التأكد من صدقها وثباتها طبقت على عينة تكونت من  45طالبا معلما وطالبة معلمة ،في ربيع العام األكاديمي 2020/2019م.
ً
وكشفت النتائج أن تقديرات الطلبة املعلمين لفاعلية البرنامج إجماال كانت مرتفعة ،حيث حققت متوسط  ،3.93وجاء أعلى تقدير ملحور الرضا
ً
العام ،بدرجة عالية جدا ،وبمتوسط  ،4.44وحققت بقية املحاور متوسطات تراوحت بين  4.09و ،3.52وهي درجة عالية من الفاعلية ،كما كشفت
النتائج عن وجود فروق بين الجنسين لصالح الذكور ،وعن عدم وجود فروق تعزى ملتغير التخصص ،وعدم وجود فروق تعزى ملتغير املؤسسة التي تخرج
منها الطلبة املعلمون.
وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها ضرورة االهتمام باإلجراءات التنفيذية لبرنامج التربية العملية ،والتأكد من دقتها وشمولها لكافة
الجوانب املتصلة بتنفيذ البرنامج ،وأن يكون مشرف التربية العملية ذا خبرة تربوية ميدانية مناسبة.
الكلمات املفتاحية :تربية عملية؛ تدريب ميداني؛ طالب معلم؛ معلم متعاون؛ مدرسة متعاونة.

املقدمة:

ُي ّ
عد اإلعداد الجيد للمعلم أحد املطالب الرئيسية للمؤسسات التربوية ،ملا يمثله املعلم من مكانة مؤثرة في نجاح التعليم ،كونه العنصر الذي تتحقق
من خالل عمله األهداف التربوية والتعليمية التي تسعى املنظومة التربوية بأسرها إلى تحقيقها لدى املتعلم.
ً ً
ومن هنا كان االهتمام بانتقاء املعلمين واإلعداد الجيد لهم هاجس املعنيين بإدارة العملية التعليمية ونجاحها ،ويمثل اهتماما كبيرا للمسؤولين عن
العملية التعليمية في مختلف دول العالم؛ ذلك أن للمعلم الدور الكبير في تنشئة األجيال وتربيتهم بما يتوافق مع احتياجات املجتمع والدولة؛ لذا كان من
الضروري النظر على الدوام في برامج إعداد املعلمين لتحديثها وتطويرها ،حتى يمكن من خاللها بناء املعلم وتزويده باملهارات والخبرات التعليمية واإلدارية
التي يحتاجها (الثمالي.)2018 ،
ويشير القضاة والدويري ( )2012إلى نوعين من برامج إعداد املعلم ،األول :اإلعداد التكاملي ،حيث يتلقى فيه الطالب املعلم مواد اإلعداد املنهي
ً
ويعرف الطالب املعلم منذ التحاقه بالدراسة أنه سيتخرج ليعمل في مهنة التعليم .والثاني :اإلعداد التتابعي،
والتخصص ي جنبا إلى جنب وفي وقت واحدِّ ،
حيث يسمح للمتخرجين من الكليات الجامعية غير التربوية بااللتحاق بكليات التربية للدراسة التربوية واملهنية فيما يسمى بدبلوم التأهيل التربوي.
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ويتطلب إعداد املعلم بناء برامج مهنية على قدر عال من الجودة ،تشمل مقررات نظرية ّ
تزود الطالب املعلم بمجموعة من املعارف التربوية واملهارات
ٍ
ُ
ّ
التدريسية ،كما تشمل مقررات تعنى بالجانب التطبيقي لهذه املعارف واملهارات ،ومنها التربية العملية ،التي تهيء للطالب املعلم مواقف مهنية حقيقية،
ً
يطبق فيها ما اكتسبه نظريا ،ويتعلم من خاللها كيفية توظيف املعرفة املجردة التي اكتسبها ،وتحظى باهتمام بالغ في معظم برامج إعداد املعلمين ،إذ
تستحوذ على النصيب األوفر من الساعات التدريسية فيها (الثمالي.)2018 ،
ً
وتعد التربية العملية عنصرا من العناصر الحاسمة واألساسية في برامج إعداد معلمي املستقبل ،ويتعين على الجامعات والكليات التي تعنى بإعداد
معلمي املستقبل أن تحرص على أن يكون التدريب امليداني جزءا فعاال وأساسيا في برنامج إعداد املعلمين (الفواعير والتوبي.)2017 ،
ّ
ويؤكد الشهوبي وأرحيم ( )2006على أن هناك ما يشبه االتفاق بين املهتمين بإعداد املعلم على أهمية برامج التربية العملية ،ألنها تهيء للطالب
ً
املعلمين مواجهة مواقف متعددة ،يكتسبون من خاللها بعض االتجاهات املرغوب فيها تربويا ،ويتعرفون أثناءها على بعض املشكالت املتعلقة بعملية
التعليم والتعلم ،وكيفية التغلب عليها بمساعدة املشرفين األكفاء ،ومن خالل برامج التربية العملية يتدرب الطالب املعلم على ترجمة األطر النظرية إلى
مجموعة من املهارات التي من شأنها تيسير عملية التعلم لدى املتعلمين.
ويشترك في التربية العملية عدد من األطراف؛ منهم املشرفون األكاديميون ،واملعلمون املتعاونون ،ومديرو املدارس ،ويقوم جميع هؤالء بأدوار
ً
ً
متعددة وجوهرية في البرنامج ،فمشرف التربية العملية األكاديمي ينبغي أن يكون متخصصا باملادة العلمية التي يشرف عليها ،كما ينبغي أن يكون ملما
بطرق تدريسها الخاصة ،وكذلك ينبغي للمعلم املتعاون وإدارة املدارس املتعاونة تزويد الطالب املعلم بالخبرات التعليمية الالزمة لتقديم األنشطة
التعليمية ،وكيفية تواصله مع الطالب ،وإظهار الحماس له وتشجيعه على العمل ،ومساعدته في التخطيط الجيد لتقديم الدروس وإدارة الصف الذي
يقوم بتدريسه دون تدخل مباشر ،وتزويده باألدوات واملصادر التي يحتاجها لتقديم دروسه ،كما ينبغي لهم أن يساعدوه في بناء عالقات إيجابية مع املجتمع
املدرس ي ،وتهيئة البيئة املدرسية والصفية املشجعة الندماجه فيها (الثمالي.)2018 ،
وتشير سفر ( )2017إلى أن التربية العملية تواجه ّ
معوقات من جوانب مختلفة تشكل تحديا لنجاحها ،فال تزال غير منظمة في كثير من برامج إعداد
املعلمين ،فغياب املنهج الواحد يؤثر في ضعف االرتباط بين ما يدرسه الطلبة املعلمون وما يحتاجونه فعليا في املدارس ،إضافة إلى تدني مستوى اإلشراف،
بسبب الضعف في اإلعداد املنهي للمشاركين فيها ،من معلمين متعاونين ومشرفين ،لذلك يجد الطالب املعلم نفسه وحيدا دون توجيه ومتابعة فعالة ،كما
أن املدارس املتعاونة تعطي األولوية لتعليم تالميذها على حساب اإلسهام في إعداد املعلمين ،وأن هذه املشكالت ذات تأثير سلبي في تحقيق األهداف املرجوة
من تدريب الطلبة املعلمين.
الدراسات السابقة:
وملكانة التربية العملية في إعداد املعلم ،وأهمية تقويمها للكشف عن مدى فاعليتها ،أجريت عدد من الدراسات على برامج التربية العملية في عدد
من مؤسسات إعداد املعلمين ،من تلك الدراسات:
• دراسة الثمالي ( )2018التي هدفت تقويم برنامج التربية العملية بجامعة الطائف من وجهة نظر مشرفي التربية العملية من أعضاء هيئة التدريس
والطالب املعلمين في مجاالت التربية العملية املختلفة ،وهي مكتب التربية العملية وإدارة املدارس املتعاونة واملعلم املتعاون واملشرف األكاديمي.
واستخدمت استبانتين لجمع بيانات الدراسة ،وكشفت عن إيجابية أداء مكتب التربية العملية وتعاون إدارة املدارس املعاونة والنظرة اإليجابية بين
أعضاء هيئة التدريس والطالب املعلمين ،وبينت اتفاق عينتي الدراسة على حاجة املعلم املتعاون للقيام بدوره بشكل أفضل.
• كما أجرت الدعيس ( )2018دراسة هدفت كشف فاعلية برنامج التربية العملية الذي تنفذه كلية التربية بجامعة صنعاء ،من وجهة نظر الطالب
املعلمين ،وطورت استبانة مكونة من أربعة مجاالت ،هي املشرف التربوي ،واملعلم املتعاون ،واملدرسة املتعاونة ،وتنمية الكفايات التعليمية .وأظهرت
ً
النتائج ّأن أعلى درجة فاعلية كانت في مجال تنمية الكفايات التعليمية وبدرجة متوسطة ،ثم مجال املشرف التربوي وبدرجة متوسطة أيضا ،أما مجال
املعلم املتعاون واملدرسة املتعاونة فقد حققا درجة فاعلية متدنية.
• وكذلك أجرى قدار وعليوة ( )2017دراسة لتقويم برنامج التربية العملية في كلية التربية بزنجبار بجامعة عدن ،من خالل الكشف عن درجة توافر
ً
معايير تقويم برنامج التربية العملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة املعلمين ،وقد وضعت الدراسة استبانة مكونة من  55معيارا لتقويم
برنامج التربية العملية توزعت على ثالثة محاور ،هي معايير التخطيط ،ومعايير التنفيذ ،ومعايير التقويم .وطبقت على عينة من الهيئة التدريسية بكلية
ً
ً
ً
التربية بلغت  96أستاذا من الجنسين ،ومن تخصصات علمية وأدبية ،وعينة من  498طالبا معلما من الجنسين ،ومن تخصصات علمية وأدبية،
وأظهرت النتائج أن درجة توافر املعايير من وجهة نظر الهيئة التدريسية وكذلك الطلبة املعلمين قليلة في املحاور الثالثة ،وأنه ال توجد فروق بين
الذكور واإلناث من الهيئة التدريسية في تقديرهم لدرجة توافر معايير تقويم التربية العملية ،وكذلك ال توجد فروق بين التخصصات األدبية والعلمية،
وكذلك لدى الطلبة املعلمين.
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• وفي سلطنة عمان أجرى الفواعير والتوبي ( )2017دراسة لتقويم برنامج التربية العملية في كلية العلوم واآلداب بجامعة نزوى ،هدفت الكشف عن
ً
مدى مساهمة برنامج التربية العملية في إكساب الطالبات املعلمات املعارف واملهارات الالزمة للطالبات املعلمات بشكل عام وفي املجاالت اآلتية بشكل
خاص :السلوك املنهي والتنمية املهنية ،العالقة مع الطلبة ،العالقة مع أولياء أمور الطلبة ،خطط ومواد التدريس ،إدارة الصف ،التدريس الصفي،
التقييم والتغذية الراجعة .وأعد الباحثان استبانة مكونة من  66فقرة موزعة على املجاالت املذكورة ،وتكونت عينة الدراسة من  48طالبة ،وكشفت
النتائج أن مساهمة برنامج التربية العملية في إكساب الطالبات املعلمات املهارات الالزمة مرتفعة ،كما أشارت النتائج بأن أكثر املهارات التدريبية
ً
اكتسابا لدى أفراد العينة كانت في مجال خطط ومواد التدريس ،يليه مجال إدارة الصف ،وبعده مجال التقييم والتغذية الراجعة.
• كما أجرت في سلطنة عمان أيضا السعدية ( )2017دراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة طلبة التربية العملية في كلية العلوم التطبيقية بالرستاق
للمهارات اإلدارية الصفية من وجهة نظرهم ،وقد أعدت الباحثة استبانة مكونة  51فقرة في أربعة مجاالت ،هي إدارة السلوك ،والتنظيم إلدارة الصف،
ً
والتمكن من املادة العلمية والتخطيط للدرس ،والدافعية ،وزعت على عينة من  58طالبا وطالبة من الطلبة املعلمين من تخصص اللغة اإلنجليزية،
وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة الطلبة للمهارات اإلدارية الصفية من وجهة نظرهم عالية في كل مجال من املجاالت األربعة ،وفي املجاالت األربعة
مجتمعة ،وأنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في درجة ممارسة املهارات اإلدارية الصفية.
إشكالية الدراسة:
ً
ً
ّ
تأتي أهمية برامج إعداد املعلمين بشكل عام ،وبرنامج التربية العملية بشكل خاص من أهمية وجود املعلم املعد إعدادا جيدا ملا يحتله من مكانة في
املنظومة التربوية ،األمر الذي يؤكد ضرورة تقويم برامج التربية العملية في املؤسسات التي تعنى بإعداد املعلمين ،وقد أظهر عدد من الدراسات نتائج
مختلفة في ذلك ،فدراسة الثمالي ( )2018أظهرت نتائج إيجابية ،بينما أظهرت دراسة قدار وعليوة ( )2017نتائج سلبية من حيث قلة توافر معايير تقويم
البرنامج ،بينما أظهرت دراسة الدعيس ( )2018نتائج في درجة فاعلية البرنامج في بعض املجاالت ومتدنية في بعضها اآلخر ،كما أن الدراسات التي تناولت
تقويم برامج التربية العملية والكشف عن فاعليتها في سلطنة عمان قليلة ،ولم تتوصل هذه الدراسة إال إلى دراستين ،هما دراسة الفواعير والتوبي (،)2017
ً
ودراسة السعدية ( ،)2017وانطالقا من ذلك تظهر الحاجة إلى تقويم برامج التربية العملية للوقوف على جوانب القوة فيها لتعزيزها ،وجوانب الضعف
ً
لتحسينها ،فضال عن أن تطبيق برنامج التربية العلمية ن فذ للمرة األولى في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية في فصل الربيع من العام
ً
ً
األكاديمي 2019/2018م ،ولم يكن تنفيذ هذا البرنامج جديدا على الكلية فحسب ،بل على املدارس املتعاونة واملعلمين املتعاونين أيضا ،مما يبرر الحاجة
إلى الكشف عن مدى فاعليته ،وتأتي هذه الدراسة تلبية لهذه الحاجة.
أسئلة الدراسة:
تعمل هذه الدراسة على اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
• ما درجة فاعلية برنامج التربية العملية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية من وجهة نظر الطلبة املعلمين؟
• هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين تعزى إلى متغيرات الجنس والتخصص
واملؤسسة التي حصل منها الطالب على البكالوريوس؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1التعرف على درجة فاعلية برنامج التربية العملية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية من وجهة نظر الطلبة املعلمين.
 .2التعرف على تقديرات الطلبة املعلمين نحو فاعلية بعض املشاركين في برنامج التربية العملية.
 .3الكشف عن الفروق في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين بين الذكور واإلناث.
 .4الكشف عن الفروق في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين وفقا لتخصصاتهم التي تتنوع بين علوم إنسانية وعلوم
تطبيقية.
 .5الكشف عن الفروق في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين وفقا للمؤسسات التي حصلوا منها على البكالوريوس.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها ،وهو إعداد املعلم بشكل عام ،والتربية العملية بشكل خاص ،كما تأتي أهميتها مما يأتي:
 .1تفيد القائمين على برنامج التربية العملية في جامعة الشرقية في تعريفهم بجوانب القوة في البرنامج ،والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
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 .2تساعد على تطوير برنامج التربية العملية في جامعة الشرقية من خالل تعزيز جوانب القوة في البرنامج التي تكشفها هذه الدراسة ،وتحسين جوانب
الضعف أو القصور ومعالجتها.
 .3تفيد املؤسسات األخرى التي تطبق برامج التربية العملية لتالفي جوانب النقص التي تظهرها هذه الدراسة في تقديرات الطلبة املعلمين في التربية
العملية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية.
 .4تسهم في تعزيز نتائج الدراسات األخرى التي تناولت التربية العملية ،وبذلك تؤكد أهمية إجراء دراسات لتقويم برامج التربية العملية بشكل مستمر.
متغيرات الدراسة:
املتغير التابع في هذه الدراسة هو فاعلية برنامج التربية العملية ،أما املتغيرات املستقلة التي ستكشف نتائج الدراسة عن عالقتها باملتغير التابع هي:
• الجنس :ذكور إناث.
• التخصص :علوم إنسانية ،علوم تطبيقية.
• املؤسسة التي حصل منها الطالب على البكالوريوس :جامعة السلطان قابوس ،كليات العلوم التطبيقية والتقنية ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدبي ،مؤسسات أخرى.
حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:• الحدود املوضوعية :موضوع هذه الدراسة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطبة املعلمين.
• الحدود الزمانية :فترة التربية العملية في فصل ربيع 2019م ،وأجريت الدراسة بعد انتهاء البرنامج مباشرة.
• الحدود املكانية :جامعة الشرقية في والية إبراء ،واملدارس املتعاونة في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان.
• الحدود البشرية :الطلبة املعلمون املسجلون في دبلوم التأهيل التربوي في فصل ربيع 2019م.
مصطلحات الدراسة:
• برنامج التربية العمليةّ :
عرف القضاة والدويري ( ) 2012التربية العملية بأنها" :النشاطات املختلفة والخبرة الهادفة التي يتعرف الطالب املعلم من
خاللها على جميع جوانب العملية التعليمية بالتدريج ،بحيث يبدأ باملشاهدة ثم يشرع بتحمل الواجبات التي يقوم بها املعلم إلى أن يصل إلى ممارسة
أعمال املعلم ممارسة كاملة" (القضاة ،والدويري ،2012 ،صّ .)36
ويعرفها عامر ( )2008بأنها" :العملية التربوية الهادفة إلى مساعدة الطالب املعلم
ً
ً
على تطبيق املعارف النظرية تطبيقا عمليا ،يؤدي إلى إكسابه الكفايات الضرورية في تصميم الدروس وتنفيذها ،واستخدام األساليب التدريسية
والوسائل التعليمية املختلفة وعمليات التقويم بشكل هادف ومنظم" (عامر ،2008 ،ص.)24
ّ
ويعرف برنامج التربية العملية إجرائيا في هذه الدراسة بأنه :برنامج تدريب ميداني يهدف إلى إكساب الطلبة املعلمين املهارات العملية والتطبيقية في
العمل التربوي من خالل إلحاقهم بالتدريب في مدرسة من املدارس تحت إشراف أستاذ أكاديمي ،ومتابعة من معلم متعاون ،ومن مدير املدرسة،
وفق نظام تحدد فيه أدوار كل طرف من األطراف املشاركة في البرنامج وآليات لإلشراف والتقويم.
• الطالب املعلمّ :
يعرف القضاة والدويري ( )2012الطالب املعلم بأنه " :طالب مسجل في كلية العلوم التربوية يقوم بالتدريس في املدارس املتعاونة،
ويعتبر كأحد املدرسين في املدرسة من حيث االلتزام باألعمال والواجبات امللقاة على عاتق املدرسين" (القضاة ،والدويري ،2012 ،صّ .)36
ويعرفه
عبد هللا ( )2004بأنه" :طالب الكلية أو املعهد الذي يتدرب على التدريس والوظائف التي يقوم بها املعلم تحت إشراف املؤسسة التعليمية التي ّيدرس
ً
بها ،فهو طالب ألنه لم يكمل دراسته في املعهد أو الكلية ،ومعلم بحكم تدريسه عددا من الحصص في إحدى املدارس املتعاونة ،فهو إذن طالب
ومعلم في آن واحد" (عبد هللا ،2004 ،ص.)78
ُ
وفي هذه الدراسة ّ
يعرف الطالب املعلم إجرائيا بأنه :الطالب املسجل في برنامج التأهيل التربوي في جامعة الشرقية في العام األكاديمي 2019/2018م،
ُ
ومسجل في مقرر التربية العملية لفصل الربيع ،ويقوم بالتدريب امليداني في إحدى املدارس املتعاونة تحت إشراف أستاذ املقرر ،والطلبة املسجلون
في برنامج دبلوم التأهيل التربوي هم طلبة حاصلون على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات في العلوم اإلنسانية كالعلوم اإلسالمية أو اللغة
العربية وآدابها ،أو اللغة اإلنجليزية وآدابها ،أو التاريخ والجغرافيا أو الدراسات االجتماعية األخرى ،وفي العلوم التطبيقية كالرياضيات والكيمياء
والفيزياء واألحياء وعلوم الحاسب اآللي.
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• درجة الفاعلية :يقصد بها في هذه الدراسة الدرجة التي ُيتوصل إليها من احتساب تقديرات املستجيبين من عينة الطلبة املعلمين على االستبانة
املعدة لهذا الغرض.
منهج الدراسة:
تتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعرفه فرينكل وولن ( )Fraenkle & Wallen, 1993بحسب ما أورده (ملحم )2000 ،بأنه " 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" (ملحم ،2000 ،ص.)324
ً
وتقوم هذه الدراسة بجمع بيانات عن فاعلية برنامج التربية العملية من خالل أداة الدراسة التي أعدت لهذا الغرض ،وتمثل تلك البيانات وصفا
ً
علميا لفاعلية البرنامج املستهدف بالدراسة ،تساعد على الحكم على درجة فاعليته ،وتكشف عن تقديرات الطلبة املعلمين واملعلمين املتعاونين نحو بعض
مالمحه.
ويشير (فان دالين )1996،إلى أن البحوث الوصفية التي تحصل على بيانات دقيقة عن الظروف القائمة أو تستنبط عالقات مهمة بين الظواهر
الجارية وتفسر معنى البيانات ّ
تمد العاملين في التربية بمعلومات عملية وسريعة الفائدة وتمكنهم من وضع خطط أكثر ذكاء عن البرامج املقبلة للعمل .وهذا
ما تسعى إليه الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يمثل مجتمع الدراسة جميع الطلبة املسجلين ملقرر التربية العملية من طلبة دبلوم التأهيل التربوي في العام األكاديمي 2019/2018م ،ويشار إليهم
ً
في هذه الدراسة بالطلبة املعلمين ،ويبلغ عددهم  51طالبا وطالبة.
وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية لتشمل جميع مجتمع الدراسة ،غير أنه عند توزيع أداة الدراسة على العينة لم ترجع جميع االستبانات،
ويوضح الجدول ( )1بيانات عينة الدراسة من الطلبة املعلمين.
جدول ( :)1عينة الدراسة من الطلبة املعلمين
املتغيرات
الجنس
التخصص
الجامعة املتخرج
فيها

العدد

النسبة

املجموع

ذكور
إناث
علوم إنسانية
علوم تطبيقية

5
40
19
26

%11.1
%88.9
%42.2
%57.8

45

جامعة السلطان قابوس
كليات العلوم التطبيقية والتقنية

11
13

%24.4
%28.9

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي

15

%33.3

أخرى

6

%13.3

45
45

ً
يتضح من الجدول ( )1أن حجم العينة من الطلبة املعلمين بلغ  45طالبا وطالبة ،وبذلك فهم يشكلون نسبة  %88.2من مجتمع الدراسة األصلي
ً
البالغ عددهم  51طالبا وطالبة ،كما يتضح من الجدول أن الذكور يشكلون نسبة  %11.1فقط بينما اإلناث  ،%88.9وهذا الفارق موجود في مجتمع
الدراسة؛ فقد اشتملت العينة على جميع الذكور في مجتمع الدراسة.
أما من حيث التخصص فتم توزيع العينة إلى فئتين في ّ
متغير التخصص ،وذلك لقلة عدد األفراد في بعض التخصصات في املجتمع األصلي للدراسة،
ً
فمثال عدد األفراد في التربية اإلسالمية اثنان فقط ،وعدد األفراد في تخصص الرياضيات اثنان أيضا ،لذلك اختارت الدارسة توزيع أفراد العينة إلى فئتين:
علوم إنسانية ،وعلوم تطبيقية .وبلغ أفراد العينة من التخصصات اإلنسانية والتي شملت التربية اإلسالمية واللغة العربية واللغة اإلنجليزية نسبة ،%42.2
ً
وفي العلوم التطبيقية التي شملت العلوم في الفيزياء والكيمياء واألحياء وشملت الرياضيات أيضا بلغت .%57.8
وجاء توزيع العينة على متغير الجامعة املتخرج فيها إلى ثالث فئات ،هي جامعة السلطان قابوس وبلغت النسبة  ،%24.4وكليات العلوم التطبيقية
والتقنية  ،%28.9وهي كليات لها أفرع عدة في سلطنة عمان ،وتتبع كليات العلوم التطبيقية وزارة التعليم العالي مباشرة ،بينما تتبع الكليات التقنية وزارة
القوى العاملة ،والفئة الثالثة هي كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،وهي كلية خاصة في إمارة دبي في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وبلغت نسبة أفراد
ً
العينة املتخرجين في هذه الكلية  ،%33.3وهناك أيضا مؤسسات أكاديمية قليلة أخرى تخرج فيها بعض أفراد العينة بلغت نسبتهم .%13.3
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أداة الدراسة:
ُ
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،أعدت استبانة موجهة للطلبة املعلمين ،وجاء إعداد االستبانة باالستفادة من الدراسات السابقة،
خصوصا دراسة سفر ( )2017ودراسة الحدابي ( )2017ودراسة الدعيس ( ،)2018كما تم إعدادها في ضوء دليل التربية العملية الذي أعدته كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ()2018؛ ليكون مرشدا لكل من لهم عالقة ببرنامج التربية العملية ومنهم الطلبة املعلمين.
تكونت االستبانة من  37فقرة موزعة على خمسة محاور .املحور األول :خطة البرنامج ،فيه ثماني فقرات .املحور الثاني :إدارة املدرسة ،فيه عشر
فقرات ،املحور الثالث :املعلم املتعاون ،فيه سبع فقرات .املحور الرابع :مشرف التربية العملية ،فيه ثماني فقرات .املحور الخامس :الرضا العام ،فيه أربع
فقرات .وتتم اإلجابة عنها وفق مقياس ليكرت ( )Likertالخماس ي (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
صدق أداة الدراسة:
للتأكد من صدق االستبانة ،تم التأكد من الصدق الظاهري ،وذلك باالستفادة من الدراسات السابقة واألدب التربوي ،ودليل التربية العملية الذي
ً
حدد أدوار األطراف املشاركة في برنامج التربية العمليةّ ،
ويعد املرجع الذي ينظم العمل في البرنامج ،وقد تأكد الباحثان من مناسبة االستبانة وفقا لخبرتهما،
وإلشرافهما املباشر على برنامج التربية العملية ،كما تم التأكد من صدق املحتوى بعرضها على أربعة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة ،اثنان من
التربويين األكاديميين ،واثنان من املختصين باإلشراف التربوي ،وقد أبدى املحكمون موافقتهم على صالحية االستبانة ملا وضعت له ،كما أبدوا بعض
املالحظات على فقرات االستبانة ،وقد أخذ الباحثان بتلك املالحظات وعدلت االستبانة لتخرج بصورتها النهائية.
إضافة إلى ذلك تم التأكد من صدق التكوين الداخلي لالستبانتين ،والذي يعني دراسة املقياس نفسه بجمع معلومات عن العمليات املستخدمة في
االستجابة ملفرداته واالرتباطات بين مفرداته (أبو عالم ،)2014 ،وتم ذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون للكشف عن االرتباط بين متوسط كل محور
ومتوسط االستبانة ككل بعد جمع البيانات من العينة األصلية ،وأظهرت النتائج أن معامالت االرتباط تراوحت بين  0.66و  ،0.75ويدل ذلك على وجود
ارتباط بين متوسط كل محور ومتوسط االستبانة ككل ،مما يعني صدق التكوين في االستبانة.
ثبات أداة الدراسة:
تم التأكد من ثبات االستبانة بطريقتين ،األولى طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's alphaوالثانية بطريقة
التجزئة النصفية ،وكال الطريقتين أظهرتا درجة ثبات عالية.
فقد أظهرت نتائج استخراج الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ ( )Cronbach's alphaأن درجة الثبات ملحاور االستبانة الخمسة تراوحت بين 0.77
و ،0.92ودرجة الثبات لجميع الفقرات  ،0.90مما يدل على نسبة ثبات عالية.
أما نتائج استخدام طريقة التجزئة النصفية فقد أظهرت النتائج أن االرتباط بين جزئي االستبانة بلغ  0.80باستخدام معامل االرتباط بمعادلة
جتمان ( ،)Guttmannوهي درجة ثبات جيدة.
خطوات الدراسة:
للوصول إلى نتائج الدراسة اتبع الباحثان الخطوات اإلجرائية اآلتية:
• تحديد إشكالية الدراسة ،وأسئلتها وفرضياتها وأهدافها وأهميتها.
• االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة.
• إعداد أداة الدراسة في صورتها األولية باالطالع على استبانات استخدمت في دراسات سابقة ،ومن خالل أدبيات الدراسة وخبرة الباحثين.
• تحكيم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها.
• تحويل أداة الدراسة إلى استبانة إلكترونية وتوزيعها على عينة الدراسة.
• جمع البيانات وتبويبها وجدولتها.
• استخراج النتائج وفحص الفرضيات باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS

نتائج الدراسة وتفسيرها:

ً
وزعت أداة الدراسة على الطلبة املعلمين بنهاية برنامج التربية العملية خالل الفترة من  26مايو –  20يونيو 2019م ،وأجاب عنها  45طالبا وطالبة،
يشكلون نسبة  %88.2من مجتمع الدراسة ،وبما أن أداة الدراسة هي االستبانة واإلجابة على مقياس ليكرت ( )Likertالخماس ي تم حساب معيار الحكم
ً
ً
على درجة الفاعلية من خالل حساب طول الفئة ،ويكون تقدير درجة الفاعلية :مرتفعة جدا ،مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جدا ،كما في
الجدول  2اآلتي:

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص128 -117 :

122

الصقري & التوبي

فاعلية برنامج التربية العملية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية...
جدول ( :)2معيار الحكم على درجة الفاعلية
طول الفئة
أكثر من 4.20
4.20 – 3.41
3.40 – 2.61
2.60 – 1.80
أقل من 1.80

درجة الفاعلية
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة
متوسطة
منخفضة
ً
منخفضة جدا

ً
وبعد جمع النتائج وجدولتها ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSظهرت النتائج على النحو اآلتي:
اإلجابة عن السؤال األول :ما درجة فاعلية برنامج التربية العملية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية من وجهة نظرالطلبة املعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية كما يظهرها الجدول  3اآلتي:
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ودرجة الفاعلية لنتائج محاور استبانة الطلبة املعلمين
املحور
األول :خطة البرنامج
الثاني :إدارة املدرسة
الثالث :املعلم املتعاون
الرابع :مشرف التربية العملية
الخامس :الرضا العام
جميع املحاور

املتوسط

االنحراف
املعياري

درجة الفاعلية

الترتيب

3.62
3.52
4.09
3.99
4.44
3.93

0.69
0.66
0.78
1.00
0.53
0.51

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة

4
5
2
3
1

تظهر النتائج في الجدول  3أن درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين مرتفعة ،حيث بلغ متوسط تقديراتهم في محاور
االستبانة الخمسة مجتمعة  3.93بانحراف معياري .0.51
وهذا يعني أن برنامج التربية العملية الذي نفذته كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية في فصل الربيع من العام األكاديمي 2019/2018م
ً
لطلبة دبلوم التأهيل التربوي كان ناجحا ،وحقق درجة عالية من الفاعلية من وجهة نظر الطلبة املعلمين ،وهذا يعكس الجهود التي بذلت لتنظيم البرنامج
سواء من قبل الكلية ومشرفي التربية العملية أو من قبل إدارات املدارس املتعاونة واملعلمين املتعاونين ،حيث عقد للطلبة لقاء تعريفي بالبرنامج قبل البدء
فيه ،كما عقد لهم لقاء مع مختصين فنيين من قبل املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية التي تشرف على املدارس املتعاونة للحديث
عن بعض األنظمة والبرامج الحديثة في املدارس ،كما عقد لقاء بمديري املدارس املتعاونة لتعريفهم ببرنامج التربية العملية وأدوار جميع املشاركين في تنفيذ
البرنامج كمشرف التربية العملية وإدارة املدرسة والطالب املعلم ،وآليات التقويم واملتابعة من كل طرف من األطراف املعنية بالبرنامج ،وعملت إدارة الكلية
على تذليل التحديات التي واجهها الطلبة املعلمون أو مشرفو التربية العملية في أثناء تنفيذ البرنامج ،وانعكست تلك الجهود في تحقيق درجة عالية من
الفاعلية من وجهة نظر الطلبة املعلمين كما أظهرتها النتائج.
وإذا كانت دراسة قدار وعليوة ( )2017كشفت عن أن درجة توافر املعايير من وجهة نظر الهيئة التدريسية وكذلك الطلبة املعلمين قليلة ،ودراسة
الدعيس ( )2018كشفت عن أن درجة فاعلية البرنامج متدنية ،فإن نتائج الدراسية الحالية جاءت بعكس ذلك ،واتفقت مع دراسة الثمالي ( )2018التي
أشارت إلي إيجابية النتائج ،ولعل ذلك ال يعود إلى اختالف مجتمع الدراسة ،بقدر ما يعود إلى تأثير اإلجراءات التي تتخذها الجامعة أو الكلية إلنجاح برنامج
التربية العملية ،وهذا يعني ضرورة االهتمام باإلجراءات التنفيذية ودقتها ،ودعمها للطلبة املعلمين في سبيل تسهيل التحاقهم ببرنامج التربية العملية،
وتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها في فترة التربية العملية ،مما ينعكس إيجابيا على أدائهم ،وعلى درجة رضاهم عن البرنامج ،مما يرفع من درجة
فاعليته.
وبالنظر في محاور االستبانة الخمسة ،تظهر النتائج في الجدول  3أن محور الرضا العام عن البرنامج حقق أعلى درجة ،حيث بلغ املتوسط 4.44
ً
بانحراف معياري  0.53وهي درجة فاعلية مرتفعة جدا ،وحققت بقية املحاور درجات مرتفعة ،حيث تراوحت بين  ،3.52 - 4.09وهي :محور املعلم املتعاون،
ومحور مشرف التربية العملية ،ومحور خطة البرنامج ،ومحور إدارة املدرسة.
ً
وهذا يؤكد أن جميع الجهات ذات العالقة بتنفيذ برنامج التربية العملية قد قامت بأدوارها املنوطة بها ،مما حقق درجة مرتفعة جدا من الرضا لدى
الطلبة املعلمين عن البرنامج ،كما أن املعلمين املتعاونين حصلوا على تقدير مرتفع من الفاعلية من وجهة نظر الطلبة املعلمين ،مما يعني أن املعلمين
املتعاونين قد قاموا بدور فاعل ومؤثر في الطلبة املعلمين ،فاملعلم املتعاون هو املدرب الفعلي والقريب من الطالب املعلم في هذه املرحلة ،ومنه يكتسب
أكثر الخبرات العملية في التدريس.
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وبالنظر في نتائج الدراسات السابقة نجد أن دراسة الدعيس ( )2018أظهرت أن محور املشرف التربوي حقق درجة متوسطة ،بينما املعلم املتعاون
واملدرسة املتعاونة حققا درجة فاعلية متدنية ،وكذلك أشارت نتائج دراسة الثمالي ( )2018إلى حاجة املعلم املتعاون للقيام بدوره بشكل أفضل ،فإن نتائج
ً
الدراسة الحالية أظهرت وضعا أفضل تجاه فاعلية املعلم املتعاون وإدارة املدرسة ،وذلك يؤكد تأثير اإلجراءات املتخذة من قبل الجامعة إلنجاح برنامج
ً
ً
التربية العملية ،وربما يعود ذلك أيضا إلى كون تطبيق برنامج التربية العملية كان جديدا على املعلمين املتعاونين ومديري املدارس املتعاونة ،حيث طبق
ً
للمرة األولى ،مما شجعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم ،إذ يميل الناس غالبا إلى التفاعل بشكل أفضل مع التجارب الجديدة التي تحمل خبرات جديدة لم
يسبق لهم أن تعرضوا لها.
اإلجابة عن السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين تعزى إلى
متغيرات الجنس والتخصص واملؤسسة التي حصل منها الطالب على البكالوريوس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال وضعت ثالث فرضيات:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين تعزى
إلى متغير الجنس (ذكور ،إناث).
لفحص الفرضية استخدم اختبار مان وتني ( )Mann Whitneyلعينتين مستقلتين ،وذلك لكون العينتين غير متماثلتين ،فحجم عينة الذكور  5أفراد
ً
فقط ،بينما حجم عينة اإلناث يبلغ  40فردا ،ويظهر الجدول ( )4نتيجة فحص الفرضية.
جدول ( :)4فحص الفروق بين الذكور واإلناث باستخدام اختبارمان وتني لعينتين مستقلتين
املتوسط

االنحراف
املعياري

متوسط الرتب

قيمة اختبارمان
ويتني

قيمة ز Z

مستوى الداللة

0.40

34.00

45.00

-1.987

0.047

0.49

21.63

النوع

حجم العينة

ذكور

5

4.34

إناث

40

3.87

وتكشف النتائج في الجدول ( )4أن متوسط تقديرات الذكور بلغ  4.34بانحراف معياري قدره  ،0.40ومتوسط تقديرات اإلناث بلغ  3.87بانحراف
معياري قدره  ،0.49وقيمة اختبار مان وتني  ،45.00وأن قيمة ز املحسوبة بلغت  ،-1.987ومستوى الداللة  0.047وهو أقل من ( ،)0.05وبذلك ترفض
الفرضية الصفرية ،مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الذكور واإلناث ولصالح الذكور.
وتختلف هذه النتيجة مع أغلب الدراسات ،كدراسة منصر وعليوة ( ،)2019ودراسة ّ
قدار وعليوة ( ،)2017ودراسة الدعيس ( ،)2017حيث
كشفت عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في تقديراتهم بشأن التربية العملية ،ولعل مجيء تقديرات الذكور أعلى من تقديرات اإلناث في هذه الدراسة
ً
ً
يعود إلى أن الطلبة املعلمين الذكور وجدوا اهتماما بشكل أفضل لقلة عددهم ،أو ربما لكون طبيعتهم الذكورية جعلتهم أكثر تقديرا لبرنامج التربية العملية
ً
كون املشرفين األكاديميين عليهم هم ذكور أيضا ،بينما تقديرات اإلناث كانت أقل لكون املشرفين األكاديميين ذكورا ،وهم يختلفون عنهن في الجنس،
واختالف الجنس ربما أثر إلى ّ
حدما على التقدير على درجة الفاعلية ،ولعل ذلك يدعو إلى أن يكون مشرف التربية العملية من جنس الطالب املعلمين،
بحيث يكون مشرف الطلبة املعلمين ذكرا ،ومشرفة الطالبات املعلمات أنثى.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين تعزى
إلى متغير التخصص (علوم إنسانية ،علوم تطبيقية).
ولفحص الفرضية استخدم اختبار مان وتني ( )Mann Whitneyلعينتين مستقلتين ،ويظهر الجدول ( )5نتيجة فحص الفرضية.
جدول ( :)5فحص الفروق بين التخصصات باستخدام اختبارمان وتني لعينتين مستقلتين
النوع

حجم العينة

املتوسط

االنحراف
املعياري

علوم إنسانية
علوم تطبيقية

19
26

3.72
4.08

0.46
0.49

متوسط
الرتب
17.08
27.33

قيمة اختبارمان
ويتني
134.500

قيمة ز Z
-1.987

مستوى
الداللة
0.010

يظهر الجدول ( )5أن متوسط تقديرات طلبة العلوم اإلنسانية لدرجة فاعلية برنامج التربية العملية بلغ  ،3.72ومتوسط تقديرات طلبة العلوم
التطبيقية بلغ  ،4.08وقيمة اختبار مان وتني  ،134.500وبلغت قيمة ز املحسوبة  -1.987بمستوى دالل  ،0.010وهي مستوى داللة أقل من (،)0.05
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ،وتقبل الفرضية البديلة التي تقول بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات الطلبة املعلمين في درجة
فاعلية برنامج التربية العملية ،لصالح طلبة العلوم التطبيقية الذين بلغ متوسط تقديراتهم  ،4.08وذلك يعني أن طلبة العلوم التطبيقية أعطوا تقديرات
أعلى لدرجة فاعلية برنامج التربية العملية.
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ومن الصعوبة في هذه الدراسة تحديد العوامل املؤثرة في هذه النتيجة؛ ألن نتائج الدراسات األخرى متباينة ،حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة
ً ً
الدعيس ( ،)2018التي أظهرت أيضا فرقا في تقديرات أفراد العينة تعزى لصالح الطلبة املعلمين من التخصصات اإلنسانية ،بينما أظهرت النتائج في دراسة
ً
ّ
قدار وعليوة ( )2017ومنصور وعليوة ( )2019عدم وجود مثل هذه الفروق ،أما دراسة الحدابي ( )2017فأظهرت فروقا تعزى ملتغير التخصص ،غير أن
التخصصات في تلك الدراسة جميعها تخصصات علمية (كمياء ،فيزياء ،أحياء) ،وكذلك أظهرت النتائج عند سفر ( )2015فروقا تعزى ملتغير التخصص،
والتخصصات التي أجريت بينها املقارنات تخصصات إنسانية (التربية اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية).
ولعل ظهور الفروق في هذه الدراسة جاءت من تأثير املستوى التعليمي للطلبة املعلمين ،حيث تخرج الطلبة املعلمين من العلوم التطبيقية في مرحلة
البكالوريوس في جامعة السلطان قابوس التي يقبل فيها الطلبة بنسب مرتفعة في مرحلة الدبلوم العام (الثانوية العامة) ،وكذلك الكليات التطبيقية
والتقنية داخل سلطنة عمان ،بينما أغلب الطلبة املعلمين من العلوم اإلنسانية تخرجوا في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ،وهم في الغالب الطلبة
الذين لم يحصلوا على مقاعد دراسية في السلطنة والتحقوا بمؤسسة خارج السلطنة لتدني نسبهم في مرحلة الدبلوم العام (الثانوية العامة) ،ولذلك
يستبعد أن تعزى الفروق إلى اختالف اإلجراءات املتبعة للتربية العملية ،حيث خضع جميع الطلبة للبرامج والفعاليات واملتابعة وإجراءات التقييم وغيرها
دون تمييز ،وإنما يمكن أن تعزى إلى أن الطريقة التي تعامل بها أفراد عينة الدراسة مع االستبانة اختلفت باختالف املستوى التعليمي الذي ينتمون إليه.
كما يحتمل أن يكون للمشرفين على برنامج التربية العملية تأثير في إظهار هذه الفروق ،حيث أشرف على الطلبة املعلمين من العلوم التطبيقية
أستاذ ذو خبرة تربوية سابقة في ميدان اإلشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم ،بينما األستاذ املشرف على الطلبة املعلمين من العلوم اإلنسانية كانت
خبرته أقل من نظيره.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05في درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة املعلمين تعزى
إلى متغير املؤسسة التي حصل منها الطالب على البكالوريوس (جامعة السلطان قابوس ،كليات العلوم التطبيقية والتقنية ،كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية بدبي ،أخرى).
لفحص الفرضية استخدم اختبار كروسكال والس ( )Kruskal-Wallisويظهر الجدول ( )6النتائج.
جدول ( :)6فحص الفروق ملتغيراملؤسسة باستخدام اختبار كروسكال والس
العدد

املتوسط

11

4.16

متوسط
الرتب
29.09

املؤسسة

كليات العلوم التطبيقية والتقنية

13

4.01

25.35

كلية الدراسات العربية واإلسالمية بدبي

15

3.73

17.23

مؤسسات أخرى

6

3.80

21.17

جامعة السلطان قابوس

درجات
الحرية
3

قيمة االختبار

مستوى الداللة

5.793

0.122

يظهر الجدول ( )6متوسطات تقديرات الطلبة املعلمين لدرجة فاعلية برنامج التربية العملية بناء على املؤسسات التي تخرجوا فيها ،حيث بلغ
متوسط تقديرات الطلبة املعلمين خريجي جامعة السلطان قابوس  ، 4.16ومتوسط تقديرات الطلبة املعلمين خريجي كليات العلوم التطبيقية والتقنية
ً
 ،4.01ومتوسط تقديرات الطلبة املعلمين خريجي كلية الدراسات العربية واإلسالمية بدبي  ،3.73وأخيرا متوسط تقديرات الطلبة املعلمين خريجي
املؤسسات األخرى  ،3.80كما يظهر الجدول أن قيمة اختبار كروسكال والس للكشف عن الفروق بين التقديرات بلغت  5.793بمستوى داللة  0.122وهي
ً
أعلى من ( )0.05وبذلك فهي غير دالة إحصائيا ،وذلك يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة في تقديرات الطلبة بناء على نوع املؤسسة التي تخرجوا فيها.
ومع ما يظهر من فروق ظاهرية بين املتوسطات إال أن اختبار كروسكال والس كشف عدم وجود داللة إحصائية ،مما يعني أن الفروق الظاهرة بين
املتوسطات هي فروق بسيطة ليست ذات داللة ،وهذا يؤكد أن اإلجراءات املتبعة في التربية العملية كانت ذات فاعلية لدى جميع الطلبة بغض النظر عن
املؤسسة التي تخرجوا فيها.
وبالنظر في املتوسطات التي يظهرها الجدول ( ،)6يالحظ أن متوسط تقديرات الطلبة املعلمين املتخرجين في مرحلة البكالوريوس في جامعة السلطان
قابوس أعطوا تقديرات أعلى بمتوسط بلغ  ،4.16وأن أقل متوسط هو لتقديرات الطلبة املعلمين الذين تخرجوا في مرحلة البكالوريوس في كلية الدراسات
ً
سابقا من أن املستوى التعليمي للطلبة املعلمين قد يكون له أثر إلى ّ
حد ما على تقديراتهم في االستجابة
اإلسالمية والعربية وبلغ  ،3.73وهذا يؤكد ما ذكر
ً
عن االستبانة ،وربما يكون لخبرة مشرف التربية العملية أثر أيضا على تقديرات الطلبة املعلمين.
التوصيات:
ً
انطالقا من نتائج الدراسة ومناقشتها ،فإنها توص ي بما يأتي:
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• ضرورة االهتمام باإلجراءات التنفيذية لبرنامج التربية العملية ،والتأكد من دقتها وشمولها لكافة الجوانب املتصلة بتنفيذ البرنامج ،ولجميع املشاركين
في البرنامج.
• ضرورة تعريف مختلف األطراف املشاركين في التربية العملية باألدوار املنوطة بهم من خالل مشاغل عملية ،أو لقاءات تعريفية.
• أن تعمل املؤسسة التعليمية املشرفة على تنفيذ التربية العملية على معالجة التحديات التي تواجه الطلبة املعلمين بما يحقق الفاعلية املرجوة من
البرنامج.
ً
• أن يكون مشرف التربية العملية ذا خبرة تربوية ميدانية مناسبة ،خصوصا في مجال اإلشراف التربوي.
• أن يكون مشرف التربية العملية من جنس الطلبة املعلمين ،بحيث يكون املشرف على الطالب املعلمين ذكرا ،وعلى الطالبات املعلمات أنثى.
مقترحات الدراسة:
تقترح الدراسة الحالية ما يأتي:
• إجراء دراسات لتقويم برنامج التربية العملية من جوانب أخرى ،كاملهارات التي يكتسبها الطلبة املعلمون من خالل مرورهم بخبرة التربية العملية من
وجهة نظرهم ،ودرجة اكتسابهم للمهارات التدريسية قبل انخراطهم في برنامج التربية العملية وبعده.
• إجراء دراسات تتصل بتقويم برنامج التربية العملية من قبل أطراف أخرى ذات عالقة ،كاملعلمين املتعاونين ومديري املدارس ،واملشرفين األكاديميين.
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Abstract:
This study aimed to know the degree of effectiveness of the practicum program at the College of Arts and Humanities
at A’Sharqiyah University from the point of views of student teachers, and to reveal the differences in the degree of
effectiveness of the program according to gender, specialization and the institution in which students studied their
Bachelor degrees. A questionnaire was used for the data collection. Validity and reliability of the questionnaire were
assured. The study sample consisted of 45 male and female student teachers in the spring of the academic year
2019/2020.
The results indicated that the effectiveness of overall program was high as the average mean was 3.93. The highest
estimate of the overall satisfaction category came, with a very high average, with an average of 4.44, and the rest
average of the categories was from 4.09 to 3.52, which shows a high degree of effectiveness. The results also
indicated that was difference between male and female students which is in favor of males, where as there is no
difference attributable to the variables of specialization, and the institution from which the student teachers
graduated.
The study concluded with a set of recommendations, the most important of which is the necessity to pay attention
to the executive procedures of the practicum program, and to ensure its accuracy and coverage of all aspects related
to the implementation of it. It is also recommended that the practicum supervisor should have appropriate
experience in the educational field.
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References:
[1]

'amr, Tarq 'bd Alr'wf. (2008). Altrbyh Al'mlyh Nzm M'asrh. T1. Alqahrh: Dar Alshab.

[2]

'bdallh, 'bdalrhmn Salh. (2004). Altrbyh Al'mlyh Wmkantha Fy Bramj Trbyt Alm'lmyn. T. 'man: Dar Wa'l.

[3]

Abw 'lam, Rja' Mhmwd. (2014). Mnahj Albhth Fy Al'lwm Alnfsyh Waltrbwyh. T9. Alqahrh: Dar Alnshr Lljam'at.

[4]

Ald'ys, Rqyh Najy. (2018). "Fa'lyt Brnamj Altrbyh Al'mlyh Bklyt Altrbyh Arhb Bjam't Sn'a' Fy E'dad Altalb Alm'lm Mn Wjht
Nzr Tlab Almstwa Alrab' Ll'am Aljam'y 2016/2017". Almjlh Al'rbyh Ldman Jwdt Alt'lym Aljam'y. 11(36): 3 - 28.

[5]

Fan Dalyn, Dywbwld B. (1996). Mnahj Albhth Fy Altrbyh W'lm Alnfs. Trjmt: Mhmd Nbyl Nwfl Wslyman Alkhdry Alshykh
Wtl't Mnswr Ghbryal, T6, Alqahrh: Mktbt Alanjlw Almsryh.

[6]

Alfwa'yr, Ahmd, Waltwby, 'bd Allh. (2017). "Tqwym Bramj Altdryb Almydany/Altrbyh Al'mlyh Fy Klyt Al'lwm Waladab
Bjam't Nzwa". Mjlt Aldrasat Altrbwyh Walnfsyh: 11(2): 242-257.

[7]

Alhdaby, 'bd Alslam Slyman. (2017). "Als'wbat Alty Twajh M'lm Al'lwm Qbl Alkhdmh Fy Aljmhwryh Alymnyh Athna' Ftrt
Altrbyh Al'mlyh". Almjlh Al'rbyh Ll'lwm Wnshr Alabhath: 1(1): 189 - 207.

127

128 -117 : ص،2020 -1 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

الصقري & التوبي

...فاعلية برنامج التربية العملية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية

[8]

Klyt Aladab Wal'lwm Alensanyh. (2018). Dlyl Altrbyh Al'mlyh. Ebra': Jam't Alshrqyh, Wthyqh Ghyr Mnshwrh.

[9]

Mlhm, Samy Mhmd. (2000). Mnahj Albhth Fy Altrbyh W'lm Alnfs. T1. 'man: Dar Almsyrh Llnshr Waltwzy'.

[10] Mnsr, Salh Hythm Sha'f, W'lywh, Abw Bkr 'Ely 'Ebd Allh. (2019). "Fa'lyt Brnamj Altrbyh Al'mlyh Fy E'dad Altlbh Alm'lmyn
Fy Klyt Rdfan Jam't 'dn Mn Wjht Nzrhm". Mjlt Al'lwm Altrbwyh Walnfsyh: 3(14): 1 - 27.
[11] Alqdah, Bsam, Waldwyry, Myswn. (2012). Dlyl Altrbyh Al'lmyh. T1. 'man: Dar Alfkr Nashrwn Wmwz'wn.
[12] Qdar, Khald Mhmd, W'lywh, Abw Bkr 'Ely. (2017). "Tqwym Brnamj Altrbyh Al'emlyh Klyh Altrbyh Znjbar Jam't 'dn". Mjlh
Al'lwm Altrbwyh: 4(1): 359- 433.
[13] Als'dyh, Hmdh Bnt Hm Bn Hlal. (2017). "Drjt Mmarst Tlbt Altrbyh Al'mlyh Fy Klyt Al'lwm Alttbyqyh Balrstaq Llmharat
Aledaryh Alsfyh Mn Wjht Nzrhm". Mjlt Al'lwm Altrbwyh Walnfsyh: 25 (1): 194 – 212.
[14] Sfr, Mnal. (2015). "Mstwa Alada' Lbrnamj Altrbyh Al'mlyh W'laqth Balrda Altlaby Mn Wjht Nzr Talbaat Altrbyh Al'mlyh
Bklyt Bjam't Am Alqra. Mjlt Jam't Alqds Almftwhh Llabhath Waldrasat Altrbwyh Walnfsyh: 5(17): 173-187.
[15] Alshhwby, Hsn, Warhym, Ebrahym. (2016). "Almshklat Alty Twajh Altlbh Alm'lmyn Athna' Mmarsthm Lltrbyh Al'mlyh Mn
Wjht Nzr Altlbh Anfshm". Almjlh Al'lmyh Lklyt Altrbyh Jam't Msarth: 1 (5): 184-108.
[16] Althmaly, 'bd Alrzaq. (2018). "Tqwym Brnamj Altrbyh Al'mlyh Bjam't Alta'f Mn Wjht Nzr A'da' Hy't Altdrys Wtlab Altrbyh
Aleslamyh". Mjlt Rsalt Altrbyh W'lm Alnfs: Al'dd 60, S: 65–90.

128

128 -117 : ص،2020 -1 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
)International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx

www.refaad.com

)ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print

و اقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان
ياسر بن جمعة بن خميس الشهومي
طالب دكتوراه  -جامعة محمد الخامس -كلية علوم التربية  -املغرب
yasser.guma@gmail.com

تاريخ استالم البحث2020/ 3/22 :

تاريخ قبول البحث2020/5/3 :

DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.1.9

امللخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة عمانٌ ،
تكون مجتمع الدراسة من جميع
مدارس السلطنة البالغ عددها ( )1166مدرسة ،وتكونت عينة الدراسة من سبع مدارس من ثالث محافظات تعليمية ،حيث شملت مديري املدارس،
ومعلمي تقنية املعلومات ،وأخصائي التوجيه املنهي ،وأخصائي األنشطة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة مكونة من ( )25فقرة حول تكنولوجيا
املستقبل التي يمكن تدريسها في املدارس والتي لها عالقة مباشرة مع التعليم الريادي ،وعلى إثرها تم إجراء مقابالت (مجموعات تركيز) مع أفراد عينة
الدراسة للتعرف على واقع تواجد تكنولوجيا املستقبل في املدارس باإلضافة إلى تعبئة القائمة وفق واقع تكنولوجيا املستقبل لكل مدرسة .أظهرت نتائج
الدراسة أن ( )%28جاءت بدرجة قليلة من تكنولوجيا املستقبل يتم تناولها ضمن منهج تقنية املعلومات بالصفوف من الخامس إلى الحادي عشر ما بين
دروس نظرية وتطبيقية .كما أظهرت النتائج أن مديري املدارس وأخصائي التوجيه املنهي وأخصائي األنشطة ليس لديهم خطط أو إجراءات للتعليم الريادي
في مجال تكنولوجيا املستقبل .وأوصت الدراسة بضرورة تبني وزارة التربية والتعليم بالسلطنة استراتيجية ورؤية واضحة إلدراج التعليم الريادي في مجال
تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي ،وتطوير املناهج واألنشطة التربوية بما يتوافق مع التوجه العاملي نحو تكنولوجيا املستقبل.
الكلمات املفتاحية :التعليم الريادي؛ تكنولوجيا املستقبل؛ التعليم املدرس ي.

املقدمة:
تسعى جميع الدول إلى تطوير اقتصادها ومحاولة استحداث آفاق جديدة للتنمية للمواجهة االقتصادية واالجتماعية العديدة والتي من أبرزها
مشكلة ضعف قدرة الدولة على توظيف الخريجين مما يزيد مشكلة البطالة .لذلك اهتمت كافة النظم التعليمية بالتعليم الريادي بشكل عام والتعليم
ً
الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بشكل خاص ،وتعمل الدول املتقدمة على تعزيز التعليم الريادي من املراحل الدراسية األولى ،نظرا ألهميته الكبيرة
في تأهيل الخريجين ليس فقط في التعليم للحصول على مهنة ولكن من أجل التأهيل للعمل الحر وإقامة املشروعات ،فعلى سبيل املثال يتعلم طلبة املراحل
الدنيا في اليابان تركيب وصناعة األلعاب اإللكترونية والساعات وغيرها ،ويذكر كوراتكو ) (Kuratko, 2015, P.578أن أغلب الدول املتقدمة قامت بإدراج
برامج ريادة األعمال في الجامعات ،ففي الواليات املتحدة هناك أكثر من  1600كلية وجامعة تقدم برامج ريادة االعمال ،والعديد من الجامعات
التكنولوجية تركز على التعليم والتدريب على مهن املستقبل وفي مقدمتها تكنولوجيا املستقبل .وأوصت منظمة اليونسكو ( )2010بأهمية تبني التعليم
الريادي كونه يعزز فرص عمل الخريجين ويزودهم باملعرفة واملهارات الالزمة ،كما أشار عيد ( ) 2014إلى أن التعليم الريادي يحقق االستقرار االقتصادي
واألمن االجتماعي .كما أكد (عبيد" )51 ،2016،على ارتباط التعليم باقتصاديات املعرفة واتخاذ املعلومات وسيلة لتحقيق اقتصاد متطور وقوي يتميز
بالقدرة على املنافسة العاملية ومجاراة التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا واالهتمام بتوفير كل ما يحتاج إليه الخريجون في مجال العمل الريادي"،
ويرى فيجيان (" )Vijyan, 2012, P.147أن التركيز على االبتكارات العلمية والتكنولوجية باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
وتحقيق التنمية املستدامة" ،كما يرى إسريف وريحا ( )Esref & Reha, 2015, P.29ضرورة إقامة شراكة حقيقية مع مؤسسات املجتمع الصناعية
لتطبيق الفكر الريادي في صنا عة االقتصاد وربط التعليم باقتصاد املعرفة ،التي أصبحت هي القوة الدافعة لكل تقدم تقني وتكنولوجي في ظل ما توفره
من بيئة حافزة لإلبداع.
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ً
ّإن االعتماد على توظيف القوى العاملة في القطاع الحكومي أصبح شديد الصعوبة نظرا لتشبع هذا القطاع وعدم مقدرته على استيعاب املزيد من
الخريجين ،كما أن إيجاد مهنة في قطاع األعمال والشركات هو اآلخر في طريقه إلى االكتفاء لذلك يتضح أهمية التعليم الريادي من أجل تعزيز توجه
ً
الخريجين نحو العمل الحر في مختلف القطاعات خصوصا املجاالت املستقبلية الواعدة وفي مقدمتها األعمال التي تعتمد على تكنولوجيا املستقبل ،تعمل
السلطنة على املوائمة بين رسالة التعليم ومتطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل ( املركز الوطني للتوجيه املنهي ،)2019 ،وتسعى السلطنة
إلى التنويع االقتصادي وخلق املزيد من فرص لألعداد املتزايدة من الخريجين ،كما تسعى إلى االهتمام بقطاع األعمال الصغيرة واملتوسطة ( املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة) التي تعتمد بشكل رئيس على مبدأ وأفكار ريادة األعمال ،كما تسعى السلطنة في الوقت نفسه الى مواكبة التطور التكنولوجي املتسارع
واالستفادة منه في مختلف املجاالت والبناء عليه واالستثمار فيه كأحد روافد التنويع االقتصادي والصندوق ُ
العماني للتكنولوجيا أحد األمثلة على ذلك،
حيث يرتكز الصندوق ُ
العماني للتكنولوجيا  ”Oman Technology Fund “OTFعلى تحديد األفكار الرائدة في القطاع التقني والتكنولوجي ورواد األعمال
الذين يملكون أفكارًا أو مشاريع ذات إمكانيات عالية للنمو في مجال التكنولوجيا واالبتكار التقني (الصندوق ُ
العماني للتكنولوجيا.)2019 ،
يتضح مما سبق إنه من املهم تزويد الطالب ببعض املهارات واملعارف في مجال املشاريع التكنولوجية حتى يمتلك األساسيات التي تساعده لتأسيس
مشروع ريادي بعد االنتهاء من الصف الثاني عشر في حالة لم يواصل الطالب مشواره في التعليم العالي حيث إن نسبة كبيرة من الطالب ال يواصلون التعليم
العالي أو أن مستواهم ال يؤهلهم لدخول مؤسسات التعليم العالي ولكن لديهم الرغبة و الدافعية للعمل في مجاالت تكنولوجيا املستقبل ،لذا من املهم
تزويدهم باملهارات واملعارف في التعليم املدرس ي وعدم حصر التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم العالي .كما أن مجال تكنولوجيا
املستقبل مجال شائق ومثير للطالب ويستهوي الكثير منهم ولالستفادة من شغف الطالب بهذه التكنولوجيا وتحويل شغفهم بها إلى مشاريع ريادية
مستقبلية ،كما أن غالبية الطالب لديهم ميول ورغبة لالطالع على هذه التكنولوجيا ،وعلى استغالل ذلك لتزويدهم باألساسيات وإكسابهم املهارات الالزمة
لترجمة هذه الرغبات وامليول إلى مشاريع ريادية مستقبلية في مجال ريادة االعمال.
الدراسات السابقة:
وتناولت العديد من الدراسات التعليم الريادي من بينها:
• دراسة نصار( )2018التي هدفت الكشف عن دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التعليم الريادي من وجهة نظر العمداء وأعضاء هيئة التدريس،
ً
واعتمدت املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت من عينة( )180فردا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ،واستخدمت استبانة مكونة من ()24
فقرة وكشفت النتائج أن دور الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر العمداء وأعضاء هيئة التدريس جاء بنسبة ( )%74.0بدرجة كبيرة ،كما بلغت
نسبة تضمين الخطة االستراتيجية لدور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التعليم الريادي ( ،)%70.6وتتوفر متطلبات دور الجامعات في التعليم
الريادي بنسبة ( )%74.7درجة كبيرة ،كما بلغت نسبة املعوقات التي تحد من دور الجامعات في تحقيق التعليم الريادي ( )%79.1درجة كبيرة.
• وقام محمود ( )2017بدراسة هدفت الكشف عن درجة توافر التربية الريادية ومتطلباتها من التعليم الجامعي في ضوء اقتصاد املعرفة من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج ،والكشف عن معوقات التربية الريادية في ضوء اقتصاد املعرفة ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي،
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج مقسمة إلى محاور أربعة محاور رئيسية حيث قسمت النتائج وفق محاور من واقع التربية الريادية ومتطلباتها في
التعليم الجامعي في ضوء اقتصاد املعرفة من وجهة نظرهم.
ً
ً
• وكذلك دراسة مهناوي ( )2014والتي هدفت إلى التعرف على فلسفة ومقومات التعليم للريادة بوصفه يمثل اتجاها عامليا للقضاء على بطالة الشباب
والوقوف على التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق التعليم الفني بصيغته التقليدية مما أفقده الدور املنوط به تحقيقه ومن ثم الوصول إلى رؤية
جديدة عن فلسفة وأهداف التعليم الفني املزدوج ودوره في إكساب الشباب الخصائص الريادية الالزمة لسوق العمل والقضاء على البطالة ،وقد
ً
توصلت إلى نجاح التعليم املزدوج (مبارك كول سابقا) في إكساب الشباب مقومات ثقافة الريادة مما حسن من فرصهم في التوظيف ومستوى الدخل
واملعيشة األمر الذي يؤكد االهتمام بهذا النوع من التعليم وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم الفني اآلن.
• وأجرى الحشوة ( )2012دراسة هدفت التعرف على دور النظام التربوي الحالي في تبني الطلبة لقيم الريادة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،
وقام الباحث بإجراء مقابالت مقننة مع عينة من معلمي ومديري املدارس الفلسطينية ،وتوصلت إلى قائمة باملخرجات املستهدفة من التربية الريادية
ومنها الدافعية واملثابرة واالستقاللية واإلبداع واالبتكار والعمل بروح الفريق واملعرفة بالريادة كخيار واقتناص الفرص وغيرها.
• وقام سلمان ( )2011بدراسة هدفت بيان أثر التوجه الريادي واملرونة االستراتيجية على اإلبداع التكنولوجي التدريجي في شركات الطيران الكويتية،
واستخدمت املنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود داللة إحصائية للعالقة بين التوجه الريادي واملرونة االستراتيجية
(مرونة املوارد) على اإلبداع التكنولوجي التدريجي في شركات الطيران الكويتية عند مستوى داللة (.)0.05
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• كذلك دراسة الغساني ( )2020بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ،وهدفت إلى التعرف على مدى وكيفية إدماج التعليم
للريادة في النظام التعليمي في سلطنة ُعمان ،وتحديد املمارس ات الجيدة التي تم ويتم تطبيقها مع تسليط الضوء على الصعوبات ونقاط الضعف ،تم
جمع املعلومات األولية لهذه الدراسة من خالل جدول تم تطويره من قبل املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية (األردن) وتوزيعه على أربع مؤسسات
وقد شاركت جميعها بتقديم البيانات املطلوبة ،كما تم إرسال خطابات رسمية إلى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة في سلطنة ُعمان وإلى
املؤسسات األخرى ذات الصلة لتسهيل الحصول على املزيد من املعلومات .وبعد الحصول على املعلومات تمت دراستها وتحليلها والبناء عليها من خالل
لقاءات ومناقشات مع واضعي االستراتيجيات واملديرين واملوظفين والطلبة ،حيث أظهرت النتائج األولية وجود العديد من مبادرات دمج الريادة في
النظام التعليمي في سلطنة ُعمان .وبعد كتابة مسودة التقرير تم إرسالها إلى بعض الجهات املعنية من أجل اطالعهم على النتائج ،والحصول على
ً
إيضاحات ،ومعلومات إضافية عن الدراسة .وقد أدى ذلك أيضا إلى زيادة الوعي لدى املؤسسات املعنية بأهمية التعليم للريادة .ويغطي التقرير أيضا
الجهود اإلضافية التي تدعم التعليم للريادة ودور املنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي .يختتم التقرير
بالتوصيات التي من شأنها دعم مبادرة التعليم للريادة بالتأكيد على الدروس املستفادة في سلطنة ُعمان وعلى املستوى اإلقليمي.
كما تم االطالع على عدد من الدراسات األجنبية منها:
•

•

•

•

•

دراسة أفوك ( )Ufuk, 2016هدفت الدراسة لقياس أداء الجامعات الريادية واملبتكرة في تركيا ودورها في املساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ودورها في مجال البحوث والتعليم وأكدت الدراسة وجود تفاوت ملحوظ بين الجامعات في االهتمام بالتعليم الريادي مما ينعكس على
دورها في تنمية املجتمع املحلي املحيط بها ،وأوصت الدراسة بضرورة إدخال مصادر جديدة لألفكار في جدول أعمال البحوث األكاديمية ومعالجة
املخاوف العلمية وزيادة االستقاللية املالية للجامعات وتفعيل دورها في املساهمة العلمية بصورة أكثر إيجابية في التنمية اإلقليمية املستدامة والتقدم
االجتماعي.
كما أجرى دانييال وآخرون ( )Daniela, etal, 2016دراسة هدفت إلى الوقوف على أثر تعليم ريادة األعمال على نية تنظيم املشاريع من الطالب في
مجاالت العلوم والهندسة وإدارة األعمال واستخدمت املنهج الوصفي من خالل الدراسة املقارنة وأظهرت أن دراسة ريادة األعمال تؤثر بشكل فعال في
ً
تكوين اتجاهات ريادية لديهم وأنها تتأثر أيضا بالصفات الشخصية والسلوكية للطالب واستعداداتهم لذلك ،وأن طالب العلوم والهندسة هم األكثر
احتماال لعمل مشاريع ريادية الرتباطهم بدارسة التكنولوجيا واملشاريع الصناعية.
كما قام العين( )Alain, 2013بدراسة هدفت إلى التعرف على السياسات واالستراتيجيات الوطنية التي اتخذتها الحكومة الصينية املركزية لتشجيع
تعليم الريادة األعمال والوقوف على تحليل املشكالت التي تحول دون تنفيذها ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي وطبقت الدراسة امليدانية
وتوصلت إلى أن بعض الطالب بالتعليم العالي بنسبة 01%يصعب عليهم فهم هذه السياسات مما يعوق تنفيذ املشاريع الريادية لهم ،وأكدت الدراسة
على ضرورة توضيح تلك السياسات للطالب وتعريفهم بها وتوثيق الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الصناعة والشركات بالدولة.
وكذلك دراسة محمد ( )Mohammad, 2012التي سعت إلى الوقوف على دور الجامعة في صناعة رجال األعمال الذين يسهمون في تحقيق النمو
االقتصادي والتنمية وصناعة املستقبل ،واستخدمت املنهج املسحي ومقياس ليكرت لقياس التعلم األكاديمي لريادة األعمال لعينة بلغت ()3510
ً
طالبا وعضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية :جامعة العلوم الطبية وجامعة الخليج بمحافظة بوشهر بإيران وأكدت فعالية تلك البرامج في تعزيز
التعليم الريادي لدى الطالب وأوصت بضرورة تعهد الجامعات بمواكبة التغيرات االستراتيجية في مجاالت التعليم والبحوث إلجراء تغييرات إيجابية في
مهارات الطالب وقدراتهم بما يؤهلهم ملجاراة تلك التغيرات.
أما دراسة باك ()Pak, 2012هدفت الوقوف على محاولة سنغافورة تطوير االبتكار وريادة األعمال من خالل املبادرات على املستوى الوطني وعلى
مستوى الجامعات واملدارس ونظرة الحكومة لها واالستراتيجيات املستخدمة للقيام بذلك والوقوف على التحديات املستقبلية لها ،وتوصلت الدراسة
إلى أن ما تنفقه سنغافورة على البحث والتطوير يصل ( )%2.5من الناتج القومي في عام 2115م والتي أكدت االهتمام الفعلي من قبل الحكومة بتطوير
الدولة لكون االقتصاد قائم على االبتكار القائم على املعرفة مما جعلها من أكبر اقتصاديات العالم في مجال البحوث املبتكرة واملشاريع الريادية مما
حقق االزدهار لسنغافورة ،وكذلك إطالقها للعديد من املبادرات في السنوات األخيرة في قطاع التعليم العالي لتطوير روح االبتكار واملبادرة في الجامعات
الثالث الجامعة الوطنية وجامعة سنغافورة لإلدارة وجامعة نانيانغ التكنولوجية بهدف تطوير اقتصاد املعرفة الناشئة وتسويق املعرفة املتخصصة
ودعم حاضنات األعمال وتحقيق الشراكة مع قطاعات املجتمع املختلفة والجامعات العاملية الرائدة في املجال الريادي.

• وهدفت دراسة إيتكساسو وآخرون ( )Itxaso, etal, 2008الوقوف على تقييم مراكز ريادة األعمال في جامعة كاتالونيا بأسبانيا التي تقدم خدماتها
للطالب واملعلمين واملهنيين من أجل تعزيز املواقف الريادية ،واستخدمت املنهج الوصفي وطبقت الدراسة امليدانية للوقوف على تقييم الطالب البالغ
ً
عددهم ( )106طالبا لجودة الدورات التدريبية للمشروعات الريادية التي يتم تقديمها باملركز ،حيث أكدت على ضرورة تعديل البرامج النظرية من اجل
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تمكين الطالب باملعرفة العاملية التي تحتاجها األسواق وتطوير مهارات تنظيم املشاريع وضرورة تحسين االرتباط بين الجامعة والشركات ومؤسسات
املجتمع املختلفة.
من خالل االطالع على الدراسات السابقة الحظ الباحث وجود عدد من الدراسات التي تهتم بريادة األعمال بشكل عام وقلة الدراسات التي تهتم
بريادة االعمال في التعليم املدرس ي ،ولم يجد أية دراسة تهتم بريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل قد يكون ذلك راجع لحداثة املوضوع ،وقد تكون
هناك دراسات لكنها غير منشورة ولم يستطع الباحث الوصول إليها لذلك استفاد من الدراسات األقرب للدراسة الحالية حيث كان أقربها دراسة
سلمان( )2011التي تناولت اإلبداع التكنولوجي ،وكذلك دراسة باك ( )Pak, 2012التي تناولت محاول سنغافورة تطوير االبتكار وريادة األعمال من خالل
ً
املبادرات ،وهنا يتضح ّ
بأن الدراسة الحالية تناولت موضوع أكثر عماقا حيث ركزت على ريادة االعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي
بالسلطنة أما أعلب الدراسات السابقة تناولت مواضيع أكثر عمومية ،كدراسة دور الجامعات في التعليم الريادي ،ومدى توافر التربية الريادية في
الجامعات ،والتعرف على فلسفة ومقومات التعليم الريادي وتتفق الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة من حيث منهج الدراسة في اعتماد املنهج الوصفي
عدا دراسة محمد ( )Mohammad, 2012التي اتبعت املنهج املسحي ،واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في املنهجية العلمية واإلطار
النظري.
مشكلة الدراسة:
التغيرات التكنولوجية تؤدي إلى تغيرات كبرى اقتصادية واجتماعية وتربوية ،التغيرات التكنولوجية املحرك األساس ي للنمو والتنمية والفكر
ً
ً
االقتصادي حاليا ومستقبال  ،حيث تؤدي إلى ديناميكية الوظائف وتتغير الوظائف بتغير التكنولوجيا وتطورها ،وتؤثر على كمية الوظائف ونوعيتها ،لذلك
يجب أن تكون األنظمة التربوية مرنة وتراعي هذه التغيرات والتطورات ،ومن هنا جاءت الدراسة الحالية حيث انحصرت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
ُ
• ما واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة عمان؟
• هل توجد أنشطة ومشاريع ريادية مخططة ومنظمة لتدريب الطالب في مجال تكنولوجيا املستقبل بمدارس السلطنة؟
• ما صعوبات التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بالتعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان؟
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في حيوية وحداثة املوضوع والكشف عن واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بالسلطنة ،يمكن أن
تساعد صناع القرار التربوي في تطوير النظام بما يتوافق مع التوجهات املحلية والدولية في املجال االقتصادي والتكنولوجي لحل وتدارك بعض املشكالت
االقتصادية واالجتماعية ،يمكن أن تفيد هذه الدراسة التعليم املدرس ي بإضافة التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل ضمن خططها عند تصميم
املناهج ،وكذلك االستفادة من مقترح مخطط األدوار التكاملية لتعزيز التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي.
مصطلحات الدراسة:
التعليم الريادي:
ً
اصطالحا عرفت االلكسندرة وآخرون ( (Alexandria, etal, 2014, 21التعليم الريادي بأنه "تزويد األفراد باملهارات العقلية والتنظيمية الالزمة
لتمكينهم من إقامة املشاريع الخاصة بهم في املستقبل".
كما عرفه (محمود" )194 :2017 ،بانه إعداد الطلبة وإكسابهم اتجاهات ومهارات العمل الريادي املنظم القائم على العلم واملعرفة باقتصاد الدولة
ً
ً
والدول األخرى بهدف خلق فرص عمل جديدة تطلبها األسواق املحلية والعاملية وتضيف فكرا جديدا واختراعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية
االقتصادية للمجتمع".
غرس مجموعة من املهارات والصفات كالقدرة على التفكير بشكل خالق والعمل في فرق ،وإدارة املخاطر والتعامل مع املجهول (.(OECD, 2010
وعرفت اليونسكو ويونيفوك الدولي ( ) 2010التعليم الريادي بأنه خلق عقلية وثقافة الريادة واالبتكار وحل املشاكل وترسيخ الثقة بالنفس لدى
األفراد في قدرتهم على النجاح فيما اختاروا ،ومساعدة الشباب ليصبحوا مبتكرين ومشاركين نشطاء في سوق العمل.
ً
ً
ً
الريادة في اللغة العربية تعني "الريادة والقيادة والرئاسة وهي مشتقة من الفعل (راد) ،وارد الكأل ويروده رودا وريادا ،وارتاده ارتيادا ،أي بحث عنه
وطلبه ،وأصل(الرائد) وهو من كان يرسله قومه الستكشاف أماكن جديدة للكأل ومساقط األمطار ،أو قاد القوم وتقدمهم والجمع ُر َواد ،والرائد اسم
فاعل من راد :وهو من يسبق غيره ويمهد السبل املستقبلية" (ابن منظور ،ت.د)187 ،
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تكنولوجيا املستقبل:
يعرفها كال من برينجولفسون ( )Brynjolfsson,2014وفورد ( )Ford, 2015بأنها مجموعة من التقنيات الحديثة املرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة
والتي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات القوية والبرمجيات القادرة على التعلم (الذكاء االصطناعي) وتصنيع وإدماج روبوتات مجهزة بمجسات
ً
تجمع البيانات وتحللها وتتشاركها ،واالستخدام املبتكر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والروبوتات القادرة على التعلم وصوال إلى أتممة اآللة ،وإنترنت
األشياء والطباعة ثالثية األبعاد.
ً
إجرائيا :تكنولوجيا املستقبل هي مجموعة من التقنيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والروبوتات،
والتي يمكن تدريب طالب املدارس عليها وتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة من أجل تأسيس جيل ريادي في هذا املجال.
التعليم املدرس ي:
يعرف التعليم املدرس ي بأنه" :تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن في سن املدرسة ،مدته أثنى عشر سنة ينقسم إلى مرحلتين
االولى (مرحلة التعليم األساس ي) مدتها عشر سنوات يتبع بمرحلة (التعليم ما بعد األساس ي) ومدته سنتين يقوم على توفير االحتياجات التعليمية األساسية
ً
من املعلومات واملعارف واملهارات ،وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن املتعلمين من االستمرار في التعليم والتدريب وفقا مليولهم واستعدادهم وقدراتهم
التي يهدف هذا التعليم إلى تنميتها ملواجهة تحديات وظروف الحاضر وتطلعات املستقبل ،في إطار التنمية املجتمعية الشاملة"(.وزارة التربية والتعليم،
.)2020
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
الحدود املكانية :مدارس التعليم األساس ي بمحافظات الباطنة شمال ،مسقط ،والظاهرة.
الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 2020/2019م.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على مديري املدارس ،ومعلمي تقنية املعلومات ،وأخصائي التوجيه املنهي ،وأخصائي األنشطة التربوية بمدارس التعليم
األساس ي بمحافظات الباطنة شمال ،مسقط ،والظاهرة سلطنة ُعمان.
الحدود املوضوعية :الكشف عن واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس السلطنة البالغ عددها ( )1166مدرسة حسب إحصائيات وزارة التربية للعام .2020/2019
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )42تربويا من مديري املدارس ،ومعلمي تقنية املعلومات ،وأخصائي التوجيه املنهي ،وأخصائي األنشطة التربوية ،ويوضح
الجدول رقم ( )1توزع أفراد العينة:
جدول ( :)1عينة الدراسة
املحافظة

مديرو املدارس

املدارس
ذكور

الباطنة شمال
مسقط
الظاهرة

1
1
2

املجموع

4
7

معلمو تقنية املعلومات

أخصائيو التوجيه املنهي

أخصائيو
األنشطة التربوية
ذكور
إناث

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1
1
1

1
1
2

1
1
1

2
2
4

2
2
2

1
1
2

1
1
2

1
1
1

3

4

3

8

6

4

4

3

7

املجموع الكلي

14

8

1
1
1
3
6

42

أدوات الدراسة:
من خالل الرجوع إلى األبحاث والدراسات واملجالت العلمية واملواقع املتخصصة في مجال التكنولوجيا وأوراق املؤتمرات والندوات واملعارض
التكنولوجية أعد الباحث قائمة مكونة من ( )24فقرة من تكنولوجيا املستقبل التي يمكن تدريسها في املدارس والتي لها عالقة مباشرة مع ريادة األعمال،
وتم تصميم الفقرات على شكل استبانة ،كما تم تعديل االستبانة إلى أربع استبانات ،استبانة مديري املدارس ،و استبانة معلمي تقنية املعلومات ،و استبانة
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أخصائي التوجيه املنهي ،و استبانة أخصائي األنشطة التربوية ،وتتشارك هذه االستبانات في محتوى قائمة تكنولوجيا املستقبل وتختلف في بعض البيانات
املطلوبة من املختصين كل حسب وظيفته ،وعلى إثر هذه االستمارات تم إجراء مقابالت مع أفراد عينة الدراسة على شكل (مجموعات تركيز) تشمل
املجموعة مدير املدرسة  ،ومعلم تقنية املعلومات ،وأخصائي التوجيه املنهي ،وأخصائي األنشطة التربوية ،للتعرف على واقع تواجد تكنولوجيا املستقبل
في املدارس باإلضافة إلى تعبئة القائمة وفق واقع تكنولوجيا املستقبل لكل مدرسة.
إجراءات الدراسة:
بعد االطالع على األدب التربوي تم تحديد مشكلة البحث والتعريفات اإلجرائية للبحث وإطاره النظري والدراسات السابقة ،ولإلجابة عن أسئلة
الدراسة تم إعداد قائمة مكونة من ( )25فقرة من تكنولوجيا املستقبل التي يمكن تدريسها في املدارس والتي لها عالقة مباشرة مع ريادة األعمال ،وتم
تصميم الفقرات على شكل استبانة ،كما تم تعديل االستبانة إلى أربع استبانات ،استبانة مديري املدارس ،واستبانة معلمي تقنية املعلومات ،واستبانة
أخصائي التوجيه املنهي ،واستبانة أخصائي األنشطة التربوية ،وتتشارك هذه االستبانات في محتوى قائمة تكنولوجيا املستقبل وتختلف في بعض البيانات
املطلوبة من املختصين كل حسب وظيفته ،وعلى إثر هذه االستمارات تم إجراء مقابالت مع أفراد عينة الدراسة على شكل (مجموعات تركيز) تشمل
املجموعة مدير املدرسة  ،ومعلم تقنية املعلومات ،وأخصائي التوجيه املنهي ،وأخصائي األنشطة التربوية ،للتعرف على واقع تواجد تكنولوجيا املستقبل
في املدارس باإلضافة إلى تعبئة القائمة وفق واقع تكنولوجيا املستقبل لكل مدرسة ،بواقع ( )7مدارس من ثالث محافظات أي ( )7مجموعات تركيز ،حيث
قام الباحث بالتنسيق املسبق مع كل مدرسة من املدارس السبع وتم االتفاق مع مدير املدرسة على تحديد موعد للباحث للحضور إلى املدرسة في موعد
يناسب تجمع مدير املدرسة ،ومعلم تقنية املعلومات ،وأخصائي التوجيه املنهي ،وأخصائي األنشطة التربوية في وقت ومكان واحد باملدرسة ،وعند اللقاء
يقوم الباحث بإعطاء نبذة مختصرة عن الدراسة للمجموعة ثم يسلم كل فرد في املجموعة االستمارة الخاصة به ويتم التناقش حول واقع قائمة تكنولوجيا
املستقبل في التعليم املدرس ي ،ثم يقوم كل فرد بتعبئة االستمارة وفق الواقع وإعادتها للباحث .كما تم تحليل مناهج تقنية املعلومات بالتعاون مع معلمي
تقنية املعلومات لتحديد مدى توافر تكنولوجيا املستقبل في املناهج وفق قائمة تكنولوجيا املستقبل املعدة .بعد الحصول على املعلومات من أفراد العينة
تم تحليل البيانات وتفسيرها والخروج بالنتائج والخالصات والتوصيات.
املعالجات اإلحصائية:
تمت معالجة البيانات امليدانية وفقا لطبيعة الدراسة باستخدام التوزيعات التكرارية ،والنسب املئوية التي تهدف إلى التعرف على تكرار اإلجابات
لدى أفراد عينة الدراسة.

نتائج البحث ومناقشتها:
تم اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل تحليل بيانات أسئلة املقابلة واستبانات تكنولوجيا املستقبل وتحليل املناهج ،وذلك كما يلي:
أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال األول "ما و اقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان "؟
هو عبارة عن سؤال مفتوح عند مقابلة أفراد العينة وتعبئة وقائمة تكنولوجيا املستقبل يوضح الجدول اآلتي واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل
في التعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:
جدول ( :)2التكرارات والنسب املئوية لو اقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي
العبارة

العدد

التكرارات

النسبة املئوية %

م

ال يوجد توجه رسمي واضح لتطبيق ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل باملدارس
لم يصلنا أي خطط وإجراءات واضحة من الوزارة تربط بين مهامنا وريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل

42
42

41
40

97.6
95.3

عبارات مشتركة بين جميع افراد العينة
1
2

مديرو املدارس
تكنولوجيا املستقبل غير مدرجة بالخطة االستراتيجية الحالية للمدرسة

3

7

6

85.7

معلمو تقنية املعلومات
4

املنهج ال يواكب جميع تكنولوجيا املستقبل

14

12

85.7

5

حاجة املعلمين للتدريب في مجال تكنولوجيا املستقبل

14

11

78.6

أخصائيو األنشطة التربوية وأخصائيو التوجيه املنهي
6
7

تكنولوجيا املستقبل من اختصاص معلم تقنية املعلومات
ال تتوفر لدينا رؤية واضحة حول تطبيق تكنولوجيا املستقبل في التعليم

14
14

13
12

92.9
85.7

8

ال تتوفر لدينا املعرفة واملهارة الالزمة لتطبيق تكنولوجيا املستقبل بالتعليم

14

10

71.4
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يتضح من الجدول السابق أن آراء أفراد العينة حول واقع التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل جاءت كما يلي:
• جاءت العبارة التي نصها " ال يوجد توجه رسمي واضح لتطبيق ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل باملدارس" في املرتبة األولى حيث بلغت نسبتها
( ،)%97.6ثم تلتها في املرتبة الثانية العبارة التي نصها " لم يصلنا أي خطط وإجراءات واضحة من الوزارة تربط بين مهامنا وريادة األعمال في مجال
تكنولوجيا املستقبل" حيث بلغت نسبتها ( ،)%95.3ويتضح أن العبارتين السابقتين حصلت على أعلى نسبة تكرار عالية ،واملالحظ أن العبارتين تتناوالن
جانب القرارات والتعميمات التي من املفترض أن توجه املدارس نحو االهتمام بريادة االعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل ،وتزودها بخطط وإجراءات
وآليات التنفيذ كما هو معتاد في جميع جوانب العملية التعليمية األخرى.
• كما جاءت العبارة التي نصها " تكنولوجيا املستقبل من اختصاص معلم تقنية املعلومات" في املرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتها ( ،)%92.9جاءت العبارة
"تكنولوجيا املستقبل غير مدرجة بالخطة االستراتيجية الحالية للمدرسة" ،والعبارة "املنهج ال يواكب جميع تكنولوجيا املستقبل" ،والعبارة "ال تتوفر
لدينا رؤية واضحة حول تطبيق تكنولوجيا املستقبل في املدارس" والتي جاءت في املرتبة الرابعة بنسبة ( ،)%85.7ويعزى ذلك الى عدم وضوح الرؤية
لدى أفراد العينة عن تكنولوجيا املستقبل حيث ينظر أخصائيو األنشطة التربوية ،وأخصائيو التوجيه املنهي إلى أن تكنولوجيا املستقبل من اختصاص
معلم تقنية املعلومات فقط ،كما ال يرى معلم تقنية املعلومات أن له عالقة فيما يسمى بريادة األعمال وأن عمله يقتصر على تدريس منهج تقنية
املعلومات ،كما يؤكد عدم وضوح الرؤية لدى املدارس في إدراج تكنولوجيا املستقبل في الخطة املدرسية.
ويوضح الجدول ( )3قائمة تكنولوجيا املستقبل ومدى ارتباطها باملناهج الدراسية للصفوف من  12 -5وتدرب الطالب عليها إلكسابهم املهارات الالزمة
لريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل.
جدول ( :)3قائمة تكنولوجيا املستقبل ومدى ارتباطها باملناهج الدراسية
التجارة اإللكترونية
رؤية الكمبيوتر

تصميم
والتطبيقات

املواقع

تكنولوجيا املستقبل
األسواق اإللكترونية /اإلعالنات املبوبة
مواقع وتطبيقات الخدمات
الواقع املعزز
الذكاء االصطناعي
الواقع االفتراض ي
الروبوت
تعليم اآللة
تصميم مواقع الويب

منهاج الصف
7
8 -7
8

ما يتعلمه الطالب
نظري (طرق استخدام واحات التسوق)

عملي (تركيب وبرمجة بعض املشاريع)
فيجوال بيسك Visual BASIC
سكراتش Scratch

تصميم تطبيقات االندرويد
تصميم تطبيقات IOS
برمجة برامج الحاسوب
تطوير األلعاب
األمن السبراني
انترنت األشياء
التحليل االستراتيجي لألعمال
ذكاء األعمال
(الدراسات التحليلية التصويتات (استجابات الزبائن)
لألعمال)
تحليل األعمال (تحليل توجهات الزبائن)
تحليل النظم
تكنولوجيا النانو
البيانات الضخمة
الحوسبة السحابية
سالسل الكتل (بلوك تشين)
أفالم 3D
طباعة وتصميم 3D
تصاميم 3D
طباعة 3D

10
7
11
11
-

نظري

نظري
نظري

يتضح من الجدول السابق الذي يحوي فقرات تكنولوجيا املستقبل ومدى ارتباطها باملناهج الدراسية وتدرب الطالب عليها إلكسابهم املهارات الالزمة
لريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل بأن تكنولوجيا املستقبل يدرس عدد منها في صوف (السابع ،الثامن ،العاشر ،الحادي عشر) وإن بعض هذه
الدروس عملية ونظرية والبعض االخر نظرية فقط ،كما يوضح التحليل عدم توفر فقرات تكنولوجيا املستقبل في مناهج الصفوف (الخامس ،السادس،
التاسع ،الثاني عشر) لكنها تناولت مواضيع أخرى في مجال تقنية املعلومات او دروس وبرامج ال ترتبط بشكل مباشر مع تكنولوجيا املستقبل.
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شكل ( :)1يوضح توافر تكنولوجيا املستقبل بمنهج تقنية املعلومات

يتضح من الشكل رقم ( )1بأن  %28فقط من تكنولوجيا املستقبل البالغ عدد جزئياتها  25جزئية تتوافر في مناهج تقنية املعلومات من الصف
الخامس إلى الصف الثاني عشر ،وهذه النسبة تعتبر قليلة (درجة قليلة) إذا ما قورنت بالتوجهات العاملية نحو تعليم تكنولوجيا املستقبل .ويوضح الشكل
رقم ( )2مجموعة تكنولوجيا املستقبل التي ال تتوفر باملناهج.

شكل ( :)2مجموعة تكنولوجيا املستقبل غير املتوفرة في املناهج

ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد أنشطة ومشاريع ريادية مخططة ومنظمة لتدريب الطالب في مجال تكنولوجيا املستقبل بمدارس
السلطنة؟
من خالل مقابلة أفراد العينة يتضح أنه ال يوجد آية مشاريع أو أنشطة منظمة ومخططة لدى مديري املدارس وأخصائي األنشطة التربوية وأخصائي
التوجيه املنهي في مجال تكنولوجيا املستقبل ،وحتى مركز التوجيه املنهي القائم على ريادة األعمال في املدارس ليس لديهم أية برامج حالية مخصصة لتدريب
وتوجيه الطالب في مجال تكنولوجيا املستقبل ،ولكنهم يعملون على مشاريع قادمة كبرنامج مهارات جوجل (برنامج خاص لتدريب الطالب على بعض
املهارات التكنولوجية) .كما توضح النتائج أن بعض الشركات الطالبية في املدارس في مجال التكنولوجيا هي مبادرات فردية لطالب موهوبين في بعض
املجاالت التكنولوجية ،وليس بتوجيه مخطط ومنظم ومدروس ،وعلى سبيل املثال شركة مستر فون الطالبية بمدرسة عبدهللا بن الزبير للتعليم األساس ي
( )12-5بمحافظة الظاهرة شركة متخصصة في إصالح وبرمجة الهواتف ،كذلك شركة املحرك الذهبي بمدرسة عمر بن مسعود للتعليم األساس ي ()12-5
وهي شركة متخصصة في برمجة السيارات من تنظيم طالب لديه معرفة في مجال برمجة السيارات ،حيث يتضح أنها شركات طالبية فردية قائمة على خبرة
ومعرفة طالب في مجال معين دون الحصول على أي تأهيل أو تدريب من قبل املدرسة ،ومن هذه األمثلة يتضح أنه وبالرغم من إن املدارس ال تملك
استراتيجية واضحة لتنمية ريادة االعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل إال أن املدارس تسعى لدعم وإبراز بعض املواهب الطالبية في مجال التكنولوجيا
متى ما توفرت .وتتوافق هذه النتائج مع دراسة (الغساني )2010 ،وهي دراسة حالة عن سلطنة عمان حيث توصلت بأن مادة تقنية املعلومات للصفوف
الخامس إلى العاشر ومادة الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية للصف الحادي عشر تتناول بعض مهارات الحاسب اآللي وتكنولوجيا االتصاالت
ولكنها عبارة عن مهارات عامة وال تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي وخصوصا التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل.
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ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ونصه "ما صعوبات التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بالتعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان"؟
هو عبارة عن سؤال مفتوح ألفراد العينة تمت اإلجابة عليه من خالل املقابلة الجماعية (مجموعة تركيز) وجاءت الصعوبات مرتبة تنازليا حسب
درجة الصعوبة وفق وجهة نظر أفراد عينة الدراسة على النحو اآلتي:
• قلة توفر الكوادر البشرية املختصة :حيث يرى أفراد العينة ضعف خبرات ومهارات املعلمين في مجال تكنولوجيا املستقبل وضعف الثقافة العامة
ً
بشكل عام في مجال تكنولوجيا املستقبل نظرا لحداثة هذه التقنيات.
• نقص اإلمكانات املادية :يقصد به نقص في األدوات واألجهزة التقنية االزمة للتدريب العملي للطالب فعلى سبيل املثال قلة توفر أجهزة الروبوت
ً
ليغطي الحد األعلى لكثافة الصفوف الدراسية حتى يعمل جميع الطالب عمليا.
• ضعف التدريب للكوادر البشرية ،حيث لم تتلقى الكوادر البشرية التدريب الالزم في مجال تكنولوجيا املستقبل.
• غموض فكرة تطبيق ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل في املدارس وذلك بسبب عدم توفر القرارات املنظمة لتطبيقها وتحديد املسؤول
عنها وآليات وإجراءات العمل بها .وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة نصار ( )2018في صعوبات تحقيق التعليم الريادي بشكل عام.
توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن أهم التوصيات ما يلي:
 .1تبني وزارة التربية والتعليم بالسلطنة استراتيجية ورؤية واضحة ألدراج ريادة االعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي.
 .2وضرورة تطوير منهج تقنية املعلومات بما يتوافق مع التوجه العاملي نحو تكنولوجيا املستقبل ،وتشريب تكنولوجيا املستقبل باملناهج الدراسية.
 .3التكامل بين األنشطة التربوية وبرنامج التوجيه املنهي لتدريب الطالب على بعض التكنولوجيا التي لم يغطيها منهج تقنية املعلومات ضمن خطة
استراتيجية للمدرسة.
 .4تعزيز التعاون مع املؤسسات العامة والخاصة املتخصصة في مج ال التكنولوجيا لدعم وتعزيز التعليم الريادي فب مجال تكنولوجيا املستقبل من
خالل التدريب واملسابقات و...
 .5تعزيز اإلمكانات البشرية واملادية للمدارس في التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل.
مقترحات الدراسة:
تقترح الدراسة مخطط األدوار التكاملية لتعزيز التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بنظامنا التعليمي كما يوضحه الشكل االتي.
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املراجع:
أوال :املراجع العربية:
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Abstract:
The purpose of this study is to explore the situation of entrepreneurship education and future technology in school
education in Oman. The population of the study is all 1166 Omani schools. The study was carried out on a sample
of 7 schools from 3 governorates which covers school principals, information technology teachers, vocational
guidance specialists and activities’ officers. To achieve the purposes of this study, A list of 25 texts on technologies
of the future which can be used in teaching and are directly related to entrepreneurship education was compiled.
Based on the list, interviews were conducted on focus groups of the study sample to explore the situation of
entrepreneurship education and future technology on the schools. Additionally, the respondents of each school
were asked to fill in a questionnaire based on the existing future technology for each school. Results indicate that
only 28% of target future technologies are evident in the curriculum of Information Technology for grade 5-11 both
in theory and practice. Additionally, school principals, vocational guidance specialists and activities’ officers lack
any plans or methods in future technology. It is recommended that the Ministry of Education in Oman establish a
clear vision to include Entrepreneurship Education into the curriculum of Information Technology in schools and
elevate the curriculum and school activities to the global trend of future technology.

Keywords: Entrepreneurial Education; Future Technology; School Education.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية تطوير التعليم في الجامعات السعودية من خالل تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي،
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ومن خالل منهج الدراسة الوصفي التحليلي بتحليل األدبيات املتعلقة بالفكر اإلداري في إدارة الجودة الشاملة في
مؤسسات التعليم الجامعي بشكل عام والسعودي بشكل خاص ،وجمع املعلومات وتحليلها وتفسيرها لالستفادة منها في موضوع الدراسة.
بعد القيام بتحليل األدبيات املتعلقة بموضوع الدراسة أشارت النتائج إلى أنه ال بد من الوصول إلى تعريف محدد وإجرائي إلدارة الجودة الشاملة في
التعليم الجامعي ،وأن هناك العديد من الفوائد التي ستعود على الجامعات فيما لو طبقت متطلبات إدارة الجودة الشاملة بالطريقة الصحيحة في التعليم
ً
الجامعي ،وتم تحديد مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ،وكشفت النتائج عن أهم العوامل املؤثرة في إدارة الجودة الشاملة ،وأخيرا تم
تحديد متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي السعودي ،وفي ضوء النتائج أوص ى الباحث بالعمل على تحديد تعريف علمي يعرف
إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية ،وأن تؤمن القيادات الجامعية بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعود بالكثير من الفوائد على التعليم
الجامعي ويقوم بتطويره ،وتحديد مؤشرات إدارة الج ودة الشاملة في الجامعات السعودية ،ويجب على الجامعات السعودية األخذ بعين االعتبار جميع
العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ،وتركيز القيادات الجامعية في الجامعات السعودية على توفير املتطلبات
الالزمة إلدارة الجودة الشاملة لديها.
الكلمات املفتاحية :إدارة الجودة الشاملة؛ تطويرالتعليم الجامعي؛ اململكة العربية السعودية.

املقدمة:

ً
ُ
تعتبر إدارة الجودة الشاملة ) (Total Quality Managementإحدى املدارس اإلدارية الحديثة نسبيا التي اجتاحت عالم اإلدارة في دول أمريكا
ً
وأوروبا وإلىابان؛ وذلك بسبب التطوير اإلداري الذي أحدثته على مستوى اإلنتاج ،والسلعة ،ورضا الزبون .ونظرا لنجاح إدارة الجودة الشاملة في القطاع
الصناعي انتقل استخدامها إلى القطاع التربوي بجناحيه العام والعالي حيث بدأ تطبيقها في معظم دول العالم ومنها الدول العربية ،ففي الواليات املتحدة
تزايدت مؤسسات التعليم العالي التي تتبني إدارة الجودة من ( )78مؤسسة عام 1980م إلى ( )2196مؤسسة عام 1991م ثم تضاعف العدد عدة مرات
في نهاية العام 2000م (العاجز ونشوان .)2005 ،ومن الدول العربية التي بدأت استخدام هذا األسلوب على املستوي اإلقليمي العربي األردن ومصر
والسعودية والكويت وذلك في مدارسهما ،فأصبحت برامجهما التربوية تخضع ملعايير الجودة الشاملة.
إال أنه ال بد من التنويه إلى أن البعض يخلط ما بين الجودة الشاملة وإدارة الجودة الشاملة وينبغي اإلشارة هنا إلى أن الجودة تعني املواصفات أما
إدارة الجودة الشاملة فتعني جميع األنشطة التي يبذلها مجموعة األفراد املسؤولين ع ــن تسـيير ش ــؤون املؤسسة والتي تشمل التخطيط والتنفيذ والتقويم،
أو بعبارة أخرى هي عملية التنسيق التي تتم داخل املؤسسة بغرض التغلب ع لى ما فيها من مشكالت ،واملساهمة بشكل مباشر في تحقيق النتائج املرجوة،
وبالتالي فهي عملية مستمرة لتحسين الجودة واملحافظة عليها (السامرائي.)2012 ،

تطويرالتعليم في الجامعات السعودية من خالل تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي

عروة حمدان

عرفت الجمعية األمريكية لضبط الجودة ) (ASQCواملنظمة األوربية لضبط الجودة ) (EOQCالجودة بأنها "املجموع الكلي للمزايا والخصائص التي
تؤثر في قدرة املنتج أو الخدمة على تلبية حاجات معينة" (العزاوي.)2005 ،
تختلف إدارة الجودة الشاملة في التعليم عن إدارة الجودة الشاملة بشكل عام وهذا الفرق يتبين في أن إدارة الجودة الشاملة بشكل عام تركز على
املنتج وإرضاء الزبون في املؤسسات الربحية في األساس ،بينما إدارة الجودة الشاملة في التعليم أرقى من ذلك حيث أن منتجها النهائي هو اإلنسان وهذا ما
ال يقدر بثمن وال بربح فتكون املسؤولية أكبر وأعمق.
ويعرف النجار ( )1999إدارة الجودة الشاملة في املجال التعليمي بأنها أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع املنطقة التعليمية ليوفر للعاملين وفرق
العمل الفرصة إلشباع حاجـات الطالب واملستفيدين من عملية التعليم ،أو هي فعالية تحقيق أفضل خدمات تعليمية بحثية واستـشارية بأكفـأ األساليب
وأقل التكاليف وأعلى جودة ممكنة.
وهنا يجب أن نفرق ما بين إدارة الجودة الشاملة في التعليم وما بين إدارة الجودة منفردة في التعليم حيث أن إدارة الجودة الشاملة في التعليم أكبر
وأشمل في تعريفها وفي عملياتها من إدارة الجودة منفردة حيث أنها تتسع وتتشابك في املؤسسة التعليمية من أولها إلى آخرها وأهم ما فيها أنها تعتبر ثقافة
للمؤسسة التعليمية بأكملها تحتاج ألن تترسخ في املؤسسة التعليمية وفي نفوس العاملين فيها سواء األكاديميين منهم و اإلداريين ،حيث يعمل الجميع بروح
الفريق من أجل تحقيق استراتيجيات وأهداف املؤسسة التعليمية التي يأتي على رأسها خدمة الطالب واملجتمع املحلي ،أما إدارة الجودة فهي تعتبر أقل
مما سبق ذكره فهي جزء من إدارة الجودة الشاملة والذي يركز فقط على الخدمة التي يتلقاها املستفيد في املؤسسة التعليمية أال وهو الطالب.
ويعرفها روودز ) (Rhoddes, 1992بأنها عملية إدارية ترتكز على مجموعـة مـن القـيم ،وتستمد طاقة حركتها من املعلومات التي توظف مواهب
العاملين ،وتستثمر قـدراتهم الفكريـة في مختلـف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لضمان تحقيق التحسين املستمر للمؤسسة التعليمية .وهي ترجمة
ً
احتياجات ورغبـات وتوقعات " الدارسين" خريجي الجامعة كمخرجات لنظام التعليم في الجامعات إلى خصائص ومعايير محددة في الخريج وتكون أساسا
لتصميم برامج مع التطوير املستمر.
الدراسات السابقة:
وردت الكثير من الدراسات السابقة حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم ومنها:
• دراسة قام بها قادة ( )2012بعنوان و اقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجزائرية حيث هدفت إلى تسليط الضوء على
ً
مفهوم إدارة الجودة الشاملة وعن إمكانية تطبيقه في املؤسسات التعليمية ،وهدفت أيضا إلى الوقوف على واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
املؤسسات التعليمية الجزائرية ،وأظهرت الدراسة النتائج التالية تقوم املؤسسات التعليمية في الجزائر بتطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر
مدراء املدارس ،أشارت النتائج إلى أن إدارة الجودة الشاملة في املدارس تتحق عن طريق األستاذ.
• وفي دراسة قام بها عميرة ( )2013بعنوان إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي دراسة حالة جامعة جيجل حيث هدفت إلى استعراض
أهم األسس النظرية والتطبيقية التي يرتكز عليها مفهوم إدارة الجودة الشاملة كنموذج متكامل ،وأظهرت أهم النتائج أن أعضاء هيئة التدريس في
جامعة جيجل على وعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة كأسلوب إداري قادر على تحقيق النجاح والتميز في إدارة الجامعة.
• وفي دراسة قام بها كل من النجاروجواد ( )2014هدفت إلى تسليط الضوء على أهم العقبات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكليات
األهلية في بغداد ،وأظهرت النتائج اتفاق عينة الدراسة على العقبات التي تم تشخيصها في الدراسة وأهمية إزالة تلك العقبات ألن ضمان جودة
املخرجات موضوع مهم ألنه يساعد في إحداث التنمية.
ً ً
ً
تولي الجامعات اليوم وخصوصا في الدول العربية اهتماما كبيرا بأن تجعل جميع العمليات التدريسية واإلدارية فيها تتم تحت مظلة إدارة الجودة الشاملة
للوصل إلى رضا املستفيد الداخلي وهو الطالب ،واملستفيد الخارجي وهو سوق العمل واملجتمع ،وهي وسيلة لتحقيق االفضل وليست غاية بحد ذاتها .وهذا
أوجد تنافسية عالية بين الجامعات التي أصبحت تهتم بتحسين جميع العمليات اإلدارية فيها وتحسين البرامج التي تقوم بتقديمها لتثبت كل واحدة منها
أنها قادرة على إعطاء مخرجات من الطلبة قادرة على النهوض ببلدها ومسلحة بأدوات املعرفة والبحث العلمي وحل املشكالت واألهم من هذا كله أنها قادرة
على اتخاذ قررات صائبة في التوقيت املناسب ،ولقد أكدت العديد من الدراسات العاملية التي بحثت في موضوع إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي
على أهمية ذلك النهج ونجاحه في الحصول على منتج تعليمي مناسب في املؤسسات التربوية أال وهو نوعية الطالب الخريج من تلك الجامعات القادر على
اإلسهام بتنمية املجتمع بكافة املجاالت بصورة فعالة.
ً
ونظرا ألهمية إدارة الجودة الشاملة فإن املتوقع واملأمول عند اعتمادها وتطبيقها في مؤسسات التعليم العالي أن تعمل على إحداث تطوير نوعي في أدائها
ألعمالها وبالتالي على مخرجاتها ،ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبحث موضوع تطوير التعليم في الجامعات السعودية من خالل تطبيق متطلبات إدارة الجودة
الشاملة في التعليم الجامعي.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
ً ً
أثرت إدارة الجودة الشاملة تأثيرا كبيرا في العديد من الجامعات العاملية والعربية وكان هذا التأثير إيجابيا على مختلف الصعد ،مما يجعلها مرغوبة
في االعتماد والتنفيذ للعمليات األكاديمية واإلدارية في الجامعات من أجل التغلب على العديد من املشكالت التي تعاني منها الجامعات في الوطن العربي
بشكل عام والجامعات السعودية بشكل خاص مثل الزيادة في أعداد الطلبة الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي ،والبطالة التي أصبح يعاني منها خريجي
هذه الجامعات .صفة التعليم التقليدي الذي تعاني منه معظم الجامعات السعودية وهو تقديم املعرفة الجاهزة للطلبة من دون أن تتيح لهم فرصة
البحث العلمي أو التقص ي عن املعلومة ،وعجز املعرفة التي تقدمها الجامعات السعودية عن مواكبة التسارع العلمي والتكنولوجي الذي يجتاح العالم في
كل أنواع املعرفة.
ومن هنا تأتي مشكلة هذه الدراسة في بحث كيفية تطوير التعليم في الجامعات السعودية من خالل تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم
الجامعي ،وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي؟
 .2ما هي الفوائد املرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي؟
 .3ما هي مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي؟
 .4ما العوامل املؤثرة في إدارة الجودة الشاملة ومحاورها في التعليم الجامعي ؟
 .5ما هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي وكيف أثر هذا املفهوم في إدارة الجامعات في السعودية.
 .2التعرف إلى الفوائد املرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي السعودي.
 .3التعرف إلى مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي السعودي.
 .4التعرف إلى العوامل املؤثرة في إدارة الجودة الشاملة ومحاورها في التعليم الجامعي السعودي.
 .5التعرف إلى متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية وأثر تطبيق هذه املتطلبات في التعليم الجامعي السعودي.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تهتم بالتركيز على موضوع إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي حيث أصبح هذا املوضوع أحد أبرز العناوين
ً
التي تسعى الجامعات للعمل من خالله وخاصة في تطوير عملياتها األكاديمية واإلدارية ،وتحاول أيضا ربط نظريات إدارة الجودة الشاملة بواقع التعليم
الجامعي السعودي ،وبالتالي الوصول إلى توصيات لصناع القرار في هذه الجامعات التي اهتمت بإدارة الجودة الشاملة ووضعت لها مراكز وعمادات
ً
متخصصة بها ،وتأتي أهميتها أيضا من أنها محاولة لكي يستفيد منها الباحثين واملهتمين في تجويد مؤسسات التعليم العالي العربية والسعودية ،كما أنها
تسهم في محاولة تطوير التعليم الجامعي السعودي.
منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل األدبيات املتعلقة بالفكر اإلداري في إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم
الجامعي السعودي وجمع املعلومات وتحليلها وتفسيرها لالستفادة منها في موضوع الدراسة ،والتوصل إلى النتائج التي أسفرت عنها اإلجابات عن اسئلة
الدراسة.
نتائج الدراسة:
فيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت إلىها الدراسة في ضوء أسئلتها الخمسة التالية:
نتائج السؤال األول :ما هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي؟
البد من توضيح مفهوم الجودة أو النوعية الذي يشكل املحور األساس ي ملدخل إدارة الجودة الشاملة ،كغيره من املفاهيم ،ويعتبر مفهوم الجودة من
املفاهيم التي تباينت حولها آراء الباحثين واملفكرين باختالف توجهاتهم وخلفياتهم ،إال أن هذه االختالف لم يمتد إلى جوهر املفهوم ،إذ أن الجوهر واحد
يتمثل "بالسعي لتحقيق رضا العميل" (حمود.)2002 ،
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التعريف اللغوي للجودة يأتي من الجذر جود بأنه الجيد نقيض الرديء (ابن منظور .)1984 ،منذ قدم التاريخ حرصت الحضارات على تطبيق الجودة بكل
بشكل مباشر بل كانت عبارة
مجاالتها سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو تنظيمية ولكن هذا التطبيق لم يكن مقننا ضمن قوانين وقواعد تنص عليه
ِّ
عن محاوالت لضبط جودة األشياء واملعامالت التي يقومون بها .وبمجيء رسالة اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمية وردت عدة نصوص تقنن ملفهوم الجودة
ُ ْ َ َّ َّ َ
ْ
ََ ُ ْ َ
ُ َ
ُ َ
َ
ّللا ال ِّذي أ ْت َق َن ك َّل ش ْي ٍء ۚ ِّإ َّن ُه خ ِّب ٌير ِّب َما َت ْف َعلون" (النمل .)88 ،وقوله تعالي" :فأ ْوفوا الك ْي َل َو ِّامل َيز َان
املادي واألخالقي سواء في القرآن الكريم كقوله تعالي" :صنع ِّ
ْ ُ ََٰ
َّ َ ْ ْ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََٰ ُ ْ َ ْ ٌ َّ ُ ْ ُ
َّ َ َ ْ
َ َ
ْ
َ ُ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
ض بعد ِّإصال ِّحها ۚ ذ ِّلكم خير لكم ِّإن كنتم مؤ ِّم ِّنين" (األعراف .)85 ،وقوله تعالي" :ادع ِّإلى س ِّب ِّيل رِّبك ِّبال ِّحكم ِّة
َوال َت ْبخ ُسوا الن
اس أش َي َاء ُه ْم َوال ت ْف ِّس ُدوا ِّفي األر
ِّ
َو ْاملَ ْوع َظة ْال َح َس َنة ۖ َو َجاد ْل ُهم ب َّالتي ه َي َأ ْح َس ُن ۚ إ َّن َرَّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم ب َمن َ
ض َّل َعن َسبيله ۖ َو ُه َو َأ ْع َل ُم ب ْاملُ ْه َتد َ
ين" (النحل  .)125وقوله تعالي" :إن الذين آمنوا
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ً
وعملوا الصالحات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال" (الكهف )30 ،وغيرها الكثير من اآليات التي نصت على كمال هللا عز وجل وإبداعه ،وهنا نرى بأن
ً
ً
اإلبداع البشري هو أثر ومظهر من مظاهر اإلبداع الرباني ،بل إنه وظيفة تكليفية ومسؤولية شرعية وليس خيارا بشريا ،ومن السنة النبوية نجد العديد
ً
من األحاديث النبوية تحض على الجودة في العمل واألداء املتميز حيث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه))
(رواه مسلم) ،والعديد من األحاديث النبوية التي تحض على الج ودة في العمل ،فمن خالل الفهم والتدبر العميق ملعظم اآليات القرآنية واألحاديث النبوية
نجد أن الجودة من منظور إسالمي تعني إجادة العمل وإتقانه لدرجة كبيرة على حسب إستطاعة من يقوم بهذا العمل وأن يؤمن بأن العمل الذي يقوم به
هو أمانة سيحاسب عليها ،وأن يكون إتقان العمل هو أحد األمور التي يتقرب بها العامل إلى هللا سبحانه وتعالي ،فالكثير من األلفاظ التي جاءت في القرآن
والسنة تحمل نفس هذا املعنى ومنها اإلتقان ،واإلحسان.
وفي العصر الحديث بدأت الجودة ظهورها في القطاع الصناعي في إلىابان وأمريكا في فترة شهدت العديد من التطورات والتغييرات العلمية
ً
والتكنولوجية ،وكثر العلماء والباحثين الذين حاولوا أن يقدموا العديد من التعريفات ملفهوم الجودة حيث قدم كل منهم تعريفا من وجهة نظره أو حسب
ً
اختصاصه العلمي ومجال عمله وفيما يلي إستعراضا لبعض هذه التعريفات ومنها:
ً
ً
تعريف إدوارد ديمنج حيث عرفها بأنها فلسفة إدارية مبنية على أساس إرضاء العميل وتحقيق إحتياجاته وتوقعاته حاضرا ومستقبال ( Deming,
 ،)1986وعرفها الراشد ( )2011بأنها نظام إداري يقوم على عدد من األسس واملتطلبات املتمثلة في الوعي بفلسفة الجودة الشاملة ومفهومها ،واقتناع
القيادة والتزامها بتطبيقها ،من خالل القيام بعمليات املشاركة والتخطيط االستراتيجي ،والتركيز على العمالء الداخليين والخارجيين ،والتحسين املستمر
لألداء والخدمات واملنتجات املقدمة ،وتحديد معايير القياس وتحليل املهام ،ومنع األخطاء قبل وقوعها ،وتقديم التحفيز الالزم للعاملين ،وتوفير التدريب
الالزم لهم ،وفي تعريف آخر إلدارة الجودة الشاملة نرى أنها مقابلة وتجاوز توقعات املستفيد (.)Barton,and Marson, 1991
إن جميع التعريفات أعاله قد تناولت مفهوم إدارة الجودة الشاملة من الجانب االقتصادي في املؤسسات الصناعية والتجارية وسنقدم فيما يأتي
ً
ً
مفهوما مختلفا إلدارة الجودة الشاملة من منظور مختلف وهو إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي .حيث عرفها الصرايرة ،والعساف ( )2008بأنها
مفهوم إداري حديث يعمل على إيجاد نظام شامل يتوقع منه إحداث تغييرات إيجابية ويعمل على إشباع حاجات الطلبة واملجتمع والعمل على تقديم
خدمات تعليمية واستشارية وبحثية ذات مواصفات عالية من الجودة.
وعرفها الرشيد ( )1995بأنها جميع املميزات واألنماط التي تتعلق باملجال التعليمي الجامعي والتي تظهر جودة النتائج املراد تحقيقها .وعرفها املوسوي
( )2003بأنها فلسفة شاملة للعمل في املؤسسات التعليمية تحدد أسلوبا في املمارسة اإلدارية بهدف الوصول إلى التحسين املستمر لعناصر وعمليات
التعليم والتحسين من مخرجات التعلم بما يضمن رضا الطلبة أنفسهم وسوق العمل الذي سيعملون به .وعرفها مدكور ( )2000بأنها أسلوب إداري
يمارس في الجامعات ملواجهة التحديات والتهديدات الخطيرة التي نشأت عن التغير والتطور العاملي السريع في مجال التكونولوجيا وثورة االتصاالت وتنامي
العلوم بشكل مذهل فلذلك كان ال بد من إدارة قادرة على مواكبة هذه التغيرات ومن هنا جاءت إدارة الجودة الشاملة في الجامعات .وعرفها إدريس وآخرون
( )2012التطور املستمر واألداء الكفء ملؤسسات التعليم العالي ،لكسب ثقة املجتمع في خريجيها على أساس إلىة تقييم معترف بها عامليا.
بعد استعراض هذه املجموعة من التعريفات إلدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي نجد أن جميعها تجمع وتؤكد على أن الجامعات تسعى إلى
تدريب وتأهيل موظفيها اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس لضبط وتجويد األداء من خالل استخدام الوسائل التعليمية املناسبة في العملية البحثية
ً
ً
والتدريسية لضمان الجودة وفقا للمعاييراملعتمدة للجودة دوليا .وأن جودة التعليم تعني استمرارية اإلتقان في مخرجات التعليم ،وأن تكون الجامعة قادرة
على تخريج طلبة قادرين على خدمة مجتمعهم في كافة املجاالت ،وهذا هو الهدف الرئيس ي الذي تسعى له أية جامعة في العالم ،وإن جودة التعليم تعني
قدرة التعليم على تحقيق التعلم الفعال ،والذي يؤدي إلى إكساب املتعلم مقومات التفكير الصحيح وأصول املواطنة الصالحة والتعايش مع اآلخرين
بسالم ،والتعامل بذكاء مع القضايا العامة واإلخالص في العمل ومواصلة الدراسة بتفوق وتمكن في جميع مراحل التعليم .وال يمكن أن نتجاهل دور الجودة
في إضفاء صبغة املتعة والبهجة على التعليم ،حيث أن الجامعة التي تجعل طلبتها متشوقين لعملية التعليم والتعلم مشاركين فيه بشكل إيجابي نشط
محققين من خالله اكتشافاتهم وإبداعاتهم النابعة من استعداداتهم وقدراتهم امللبية لحاجاتهم ونموهم ،تكون قد استفادت من إدارة الجودة الشاملة
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ً
استفادة عظيمة ،لقد تعدت إدارة الجودة الشاملة في الجامعات مرحلة أن تكون خيارا من ضمن خيارات عدة بل أصبحت حاجة تدعو إلىها كافة التغيرات
السريعة التي تحدث في العالم ،والتغير العاملي املتواصل والسريع في استراتيجيات التدريس الجامعي ورؤيته ورسالته وأهدافه.
ويخلص الباحث في النهاية إلى تعريف محدد إلدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي وهو أن الجودة هنا تختص باملواصفات التي يجب أن تتوافر
في الطالب الخريج ،وكيفية تقديمه لسوق العمل ،وهنا تبرز املنافسة بين الخريجين على اكتساب هذه املواصفات ومن أهم الصفات التي تسعى إدارة
الجودة لتحقيقها في الطالب الخريج:
• أن يكون على معرفة تامة بإجراء األبحاث العلمية في مجال تخصصه.
• يتحلى الطالب بمهارات االتصال باآلخرين ويتقبل الرأي اآلخر.
• أن يستطيع الطالب التفكير بنمط نقدي وإبداعي.
ً
• أن يكون قادرا على فهم واستيعاب املتغيرات العلمية والتكنولوجية املستمرة والسريعة.
• أن تكون لديه القاعدة املعرفية واملهارية الشاملة والواسعة في مجال تخصصه.
ً
• أن يكون قادرا على حل املشكالت واتخاذ القرارات بشكل علمي.
ً
• أن يكون واثقا من نفسه ومعتمد عليها.
• أن يؤمن بقضايا أمته اإلسالمية والعربية ويعي كل تفاصيل هذه القضايا.
• يحترم أخالقيات املهنة.
• يحترم البيئة التي يعيش فيها ،ويحافظ عليها.
• أن يكون انتماؤه لوطنه وجامعته محل احترام وتقدير منه.
تسعى إدارة الجودة الشاملة في الجامعات لتتضافر كل الوظائف اإلدارية واألكاديمية من أجل تحقيق الهدف وهو هنا إكساب الطالب جميع
الصفات التي تم ذكرها ،والتأكد من أنه قادر على ممارستها بشكل عملي فى املواقف التي تتطلب منه ذلك ،وقد ملست الجامعات السعودية أهمية مفهوم

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي وهذا يتمثل بوجود عمادة للجودة في معظم الجامعات السعودية.
نتائج السؤال الثاني :ما هي الفوائد املرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي؟
ال شك بأن هنالك مجموعة من الفوائد التي تعزى لتطبيق إدارة الجودة الشاملة على املؤسسات التعليمية بشكل عام والجامعات بشكل خاص
ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد من اإلشارة إلى أن هذه الفوائد تشمل جميع مكونات التعليم الجامعي وهي العمليات اإلدارية في جميع أقسام الجامعة
نفسها ،والطالب ،وأعضاء هيئة التدريس ،وفي النهاية املجتمع املحلي.
فمن الفوائد التي تعود على الجامعة كما أوردها السامرائي (:)2007
 .1تقوية الوضع التنافس ي للجامعة من خالل االنتظام على جودة العمليات اإلدارية واألكاديمية في الجامعة والحرص على جودة املخرجات واالستمرار
في تحسينها ،وهذا يؤدي إلى زيادة الثقة فيها.
 .2قدرة الجامعة على التعامل مع املتغيرات حولها.
 .3تحقيق إنتاجية عالية والتخلص من اإلهدار من خالل تحسين نظام اإلنتاج والعمليات وطرق حل املشكالت ،وسبل تقويم األداء وتحسين إدارة
الوقت والتخلص من األساليب الروتينية في إدارة الجامعة.
 .4تعزيز ثقة الطالب واملجتمع املحلي بالجامعة.
 .5التوسع في فتح تخصصات جديدة في الجامعة ومن املمكن إتاحة الفرصة لوجود فروع جغرافية أخرى.
 .6إتاحة الفرص الكتشاف األخطاء وتالفيها لتجنب تحمل تكلفة إضافية.
الفوائد العائدة على الطالب واملجتمع وأعضاء هيئة التدريس كما أوردها الترتوري وجويحان (:)2006
أوال :الفوائد العائدة على الطالب:
• تمكن الطالب من اكتشاف املعرفة بنفسه ،من خالل تقديم مهارات البحث العلمي ،والقدرة على التحليل والتركيب ،والتقويم ،وأساليب التعل م
املناسبة ،فإدارة الجودة لشاملة تهدف إلى تحويل الطالب من متلقي املعلومة إلى باحث عنها ،فهذا الذي يؤدي إلى االكتشاف واإلبداع وعدم تكرار
املعرفة من جيل آلخر.
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• تساهم في احتفاظ الطالب باملعرفة ملدى طويل حيث أن إدارة الجودة الشاملة تدعو الستخدام وسائل تدريسية قائمة على الفهم وليس الحفظ
ً
والتلقين ،فاملعلومة التي يبحث عنها الطالب بنفسه ويتعب من أجل الوصول إلىها ترسخ في عقله وتعطيه دائما القدرة على الربط والحذف والدمج
مما يجعل من املعلومة طريق لتوليد معلومات أخرى.
• تنمي املعرفة البنائية لدى الطالب؛ ألن الجودة التعليمية ال تتجاهل املعرفة والخبرات السابقة بل تقوم بالبناء عليها للتوصل إلى معرفة جديدة،
فاملطلوب من الطالب أن ال يكرر ما تعلمه في مواقف تعليمية محددة بل تطبيقها في مواقف مختلفة عن املوقف التعليمي الذي تلقاها فيه.
• تساعد الطالب في تطبيق املعرفة الجديدة وإيصال ما يعرفه لآلخرين ،فإدارة الجودة في التعليم الجامعي تهدف إلى إفادة املجتمع املحلي للجامعة
لذلك فهي تركز على نقل املعرفة بشكل مباشر إلى مجتمعها املحلي عن طريق خريجيها.
• تركز على جميع الجوانب التعليمية والنفسية واملعرفية واملهارية والوجدانية لدى الطالب وتدعمها ،حيث أن الطالب بالنسبة إلدارة الجودة الشاملة
تركيبة بشرية متكاملة ال تهتم بالجانب املعرفي لديه بل بكل جوانبه فاإلنسان السليم ال بد من أن تكون جميع أبعاده الجسمية والنفسية والوجدانية
واملهارية سليمة.
• تعمل على تقليل الهدر التربوي املتمثل بالرسوب والتسرب من الجامعة ،فإدارة الجودة الشاملة تقوم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة تجعل الطالب
يتمسك بالجامعة ويحبها وال يفكر بأن يقوم بتركها.
• ترسخ مفاهيم املشاركة والعمل ضمن فريق ،إن إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي تعتبر في األساس ثقافة مؤسسية فلذلك تقدم مجموعة
من القيم اإليجابية التي تحرص على أن يؤمن بها الطالب ويمارسها بشكل فعلي في حياته الدراسية والعملية بعد التخرج.
ً
• تعمل على جعل الطالب قادرا على حل مشكالته من خالل التفكير وطرح بدائل عديدة من الحلول ،ومن ثم اختيار البديل األفضل ،وهذا أيضا
يكسب الطالب القدرة على تحمل مسؤولياته ،فحل املشكالت واتخاذ القرارات إحدى أهم املهارات الحياتية التي تركز عليها إدارة الجودة الشاملة
في التعليم الجامعي حيث أن تخريج طالب قادر على حل مشكالته واتخاذ قراراته هو أولى أولوياتها.
• تعمل على إيجاد بيئة تعليمية مفتوحة تساعد على التعلم ،يكون الطالب فيها فرد معترف فيه وتقدر حاجاته االجتماعية والعاطفية والعقلية ،دائما
تقوم إدارة الجودة الشاملة بالعمل على جعل الجامعة جامعة مجتمعية مفتوحة على مجتمعها تؤثر فيه ويؤثر فيها قادرة على إيجاد حلول ملشكالته
من خالل دمج الطالب باملجتمع.
ثانيا :الفوائد العائدة على أعضاء هيئة التدريس:
• جعل الجامعة بيئة جاذبة ألعضاء هيئة التدريس املتميزين ،وجعلها قادرة على االحتفاظ باألعضاء املتميزين املوجودين لديها.
• تحرص إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي على رفع كفاءة أعضاء التدريس في الجامعات من خالل الدورات التدريبية النابعة من االحتياجات
التدريبية الحقيقية.
• تقديم أنواع عديدة من التشجيع مثل الحوافز املادية واملعنوية والتي تهدف إلى تنمية القدرات واملهارات لدى أعضاء هيئة التدريس في التعليم
الجامعي.
• تحرص إدارة الجودة الشاملة على إطالع أعضاء هيئة التدريس على ما كل هو جديد في أساليب وطرائق التدريس.
• تقدم ما هو جديد في مجال القياس وتقييم وتقويم الطلبة.
ثالثا :الفوائد العائدة على املجتمع:
• مراجعة املنتج التعليمي (الطالب) ،من حيث القيمة والتأثير على املجتمع ،ومدى وعي وتمكن الطالب من مجموعة املتغيرات السلوكية والشخصية،
مثل :القيم ،والوالء ،واالنتماء ،والدافعية ،واملواطنة الصالحة.
• مراجعة املنتج التعليمي (التغيرات الثقافية ،واالقتصادية ،والتقنية ،واالجتماعية) التي يحدثها التعليم الجامعي في املجتمع من خالل تنشئة األفراد
فيه ،والتي يهدف من خاللها إلى تقدمه.
• اكتشاف حلقات الهدر املالي ،والبشري ،والزمني ،وتقدير معدالتها وتأثيرها في كفاءة التعليم الجامعي.
• تحرص إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي على تخريج طاقات بشرية مؤهلة للعمل في واإلنتاج ،وقادرة على أن تساهم في عملية التنمية.
• مراعاة االحتياجات التي يتطلبها املجتمع الذي تتواجد به الجامعة.
يتبين لنا من استعراض الفوائد التي تم ذكرها بأن إدارة الجودة الشاملة ليست عبارة عن أسلوب إداري عادي يتم تطبيقه للحصول على النتائج املرجوة
وتحقيق األهداف فقط ،ولكنها فلسفة إدارية تستهدف جميع مكونات املؤسسة التعليمية ،وال تترك أي عنصر من عناصرها إال وتضعه تحت مجهر
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التطوير والتحسين ،ولذلك ولحساسية وأهمية الجامعات في بناء املجتمعات كان ال بد من االستفادة من الفوائد الكبيرة التي ستحققها إدارة الجودة
الشاملة في التعليم الجامعي.
نتائج السؤال الثالث :ما هي مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي؟
هناك أسباب عديدة دعت الجامعات لتدخل إدارة الجودة الشاملة إلى نظامها اإلداري ولعل من أبرزها تنوع أهداف هذه الجامعات ،وازدياد الطلب
على التعليم الجامعي ،وظهور أنماط جديدة ملؤسساته ،إضافة للتوسع في التعليم الجامعي الخاص ،وظهور وسائط تعليمية جديدة ،فهذه التغيرات
وغيرها التي شهدتها الجامعات ،وما تضمنته من أنماط جديدة دعت القائمين عليها لالهتمام بجودة التعليم الجامعي ،حتى صار السعي وراء تحقيق الجودة
ً
ً
مطلبا ضروريا يستلزم وضع معايير ومؤشرات يمكن استخدامها في الحكم على مستوى الجودة فيها.
ً ً
تؤدي مؤشرات الجودة إذا ما أحسن توظيفها دورا مهما فـي تطـوير التعل ـيم الجامعي ،وقد تؤدي إلى فوائد كبيرة فـي مجال التعليم الجامعي ،وال
تنحصر أهميتها على مستوى معين أو شخص معـين ،بل تشمل جميع املستويات التعليمية واألشخاص املعنين بالتعليم الجامعي .حيث تتناول مؤشرات
الجودة جميع عناصر العملية التعليمية الجامعية املختلفة ،ولذا يحـدد الكثيـر من الباحثين في حقل التعليم الجامعي مصادر الجودة في البيئة التعليمية
الصحية ،من أعضاء هيئة التدريس املتميزين ،والقيم التي تحاول الجامعة زرعها في نفوس طالبها ،وتقديم تخصصات علمية على املستوى املطلوب،
وتعاون كل من الجامعة واملجتمع املحلي.
قام كل من املزين وسكسيك ( )2012بوضع مجموعة من املؤشرات إلدارة الجودة الشاملة في املؤسسات التعليمية بشكل عام وهي:
 .1اإلدارة االستراتيجية :وهي التي تقوم برسم السياسات العامة للمؤسسة التعليمية ،وهي التي تضع الخطة االستراتيجية للمؤسسة التعليمية،
ً
واألهداف ،والرؤية ،والرسالة ،والقيم ،وتراعي أيضا حاجات املتعلمين.
فإذا ما أردنا التأكد من وجود إدارة جودة شاملة في املؤسسة التعليمية فال بد من التأكد من وجود إدارة استراتيجية وخطة استراتيجية للجامعة والكليات
وجميع العمادات واإلدارات واملراكز فيها ،فهذا أحد األدلة على أن الجامعة تتطبق إدارة الجودة الشاملة وتحرص عليها.
 .2نوعية إدارة الجودة :يهتم هذا املؤشر بقدرة املؤسسة التعليمية على تحقيق رضا املستفيدين منها مثل الطالب ،وسوق العمل ،واملجتمع املحلي.
فال يكفي االدعاء بأن الجامعة لديها إدارة جودة شاملة بل يجب عليها أن تبين ذلك في بيئتها التعليمية وإجراءاتها وخريجيها ومدى استفادة املجتمع املحلي
منها.
 .3التسويق ورعاية العميل :يقوم هذا املؤشر بتحديد حاجات املتعلمين وسوق العمل ليعمل على تقديم مستوى تعليمي يرض ي كال الطرفين.
فيجب على الجامعة حتى تقوم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأن تستقطب أفضل هيئة تدريس وأن تصرف على البيئة التعليمية لديها حتى يكون الطالب
ً
وهو هنا العميل على رضا تام من خالل الخدمة التي تقدمها له الجامعة ،وأيضا على الجامعة أن تعتبر املجتمع املحلي عميال لها وتقوم بدراسة احتياجاته
وتلبيتها.
ً
 .4تطوير املوارد البشرية :يهتم هذا املؤشر بفعالية املوظفين في املؤسسة التعليمية سواء كانوا إداريين أو أكاديميين ليتأكد من أنهم جميعا يقومون
بأعمالهم بالطريقة الصحيحة.
فاإلداريين واألكاديميين في الجامعة ال بد من أن يكونوا مؤمنين برسالة إدارة الجودة الشاملة وهذا يترتب عليه توفير برامج تدريبية وورش عمل تسهم في
نشر ثقافة الجودة بينهم وتدريبهم على العمل تحت مظلة إدارة الجودة الشاملة ،فالتدريب والتطوير مؤشران مهمان على وجود إدارة الجودة الشاملة في
الجامعة.
ً
 .5تكافؤ الفرص :وهذا مؤشر وقيمة في نفس الوقت بحيث يشعر جميع املتعلمين بأنهم جميعا متساوون في الحصول على خدمة تعليمية ممتازة،
ويشعر جميع العاملين إداريين وأكاديميين بأنهم يتلقون نفس املعاملة واالمتيازات مما يحقق شعور بالرضا ينعكس على إنتاجيتهم.
 .6الصحة والسالمة :وهذا مؤشر مهم جدا لدى املؤسسة التعليمية كونها تتعامل مع اإلنسان سواء أكان موظف أو طالب ،وال بد لها من مراعاة جميع
ظروف الصحة والسالمة في بيئتها.
الطالب باعتباره العميل األول املستفيد من الجامعة والتي تقدم له الخدمة ،واملوظفين باعتبارهم املحققين لرسالة الجودة في الجامعة فال بد من الحرص
على توفير بيئة دراسة وعمل تتسم بالسالمة.
 .7االتصال واإلدارة :يطلب هذا املؤشر من املؤسسة التعليمية بأن يكون لديها نظام اتصال فعال يشارك فيه جميع األطراف التي تربطها عالقة
بالجامعة للحصول على عالقة ديمقراطية ترض ي جميع األطراف.
 .8خدمات اإلرشاد :يهتم هذا املؤشر بوجود رعاية شاملة للطالب تهتم باحتياجاتهم النفسية واالجتماعية والتعليمية ،ومراعاة املوهبين منهم.
 .9تصميم البرنامج وتنفيذه :يتطلب هذا املؤشر بأن تراعي الجامعة بناء برامجها على النواتج التعليمية التي يحتاجها سوق العمل ،كما أن عليها أن
تتبنى األساليب التدريسية الحديثة التي تركز على فهم الطالب والبحث العلمي ،والتركيز على األنشطة واحتياجات املتعلمين.
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 .10التقييم ملنح الشهادات :يؤكد هذا املؤشر على أن التعلم الذي حقق مؤشرات متطلبات منح املؤهل يحصل على املؤهل العلمي ،واملقصود هنا هي
شهادة األيزو ) (ISO9000وهي اختصار  International standardization Organizationاملواصفات الدولية لضمان جودة العمل وقياس األداء.
ولقد صنفت منظمة ألبرت في التربية مؤشرات الجـودة التعليمية وأوردتها في مقالة خاصة بالعناصر التالية:
الهيكل التعليمي ،البيئة املحيطة ،املدخالت ،العمليات ،املـسؤولية ،التمويـل التربـوي ،اإلصالح التربوي ،العوامل االقتصادية واالجتماعية لألسـرة ،فعالية
اإلدارة الدراسـية ،فعالية تدريس املعلم ،واإلنجاز ويتـضمن نتـائج االختبـارات املعرفيـة والتحـصيلية (.) Alberta,1990
كما أوضح إدوارد وسالز( ) Sallis & Edward, 1990متطلبات املعيار البريطـاني والقـومي للجودة في التعليم في النقاط التالية:
• التزام اإلدارة في الجودة.
• سياسة القبول واالختيار.
• تسجيل مدى تقدم الطالب.
• تطوير املنهاج واالستراتيجيات التعليمية التدريسية.
• اتساق أساليب التقويم.
• تحديد اإلنجازات املتدنية والعمل على تصحيحها والتعامل مع نواحي الضعف.
• تحديد االحتياجات التدريبية وتطويرها.
• تقويم فعالية التدريب.
• املراقبة والتقويم.
وظهرت بحوث بيركي وسميث ( )Smith & Purkey ,1990والتي أدت إلى تغييـر قائمـة مواصفات املؤسسة التعليمية الفاعلة ،وكشفت هـذه الدراسـات
عال للطلبة ،وفي مجال التعليم وضعت جامعة شمال فلوريدا بالواليات املتحـدة األمريكيـة تـسعة مؤشرات
النقـاب علـى أن هـذه املواصفات ترتبط بتحصيل ٍ
للجودة في املؤسسات التعليمية )Valeria,1998( .وكانت على النحو التالي:
• التقدم التربوي.
• املردود (النواتج التربوية).
• بقاء املتعلم في البرنامج مدة كافية حتى تتحقق األهداف التربوية.
• انتقاء الطالب.
• البرنامج التوجيهي.
• تخطيط البرنامج وتقويمه.
• الخدمات التي تقدم للطالب الذين يحتاجونها.
• املنهج والتدريس.
• تنمية أعضاء هيئة التدريس.
وقام ستانلي جوردون ) (Stanley, 1995بدراسـة تتناول مؤشـرات الجـودة واألداء في الجامعات األسترالية حيث كشف عن العالقة بين األداء الكمي
واملؤشرات املتنوعة للجودة في الجامعات األسترالية ،واالرتباطات بين عوامل األداء الثالثة وهي( :األداء التقليدي للجامعة في البحث ،واألداء التدريس ي،
واألداء البحثي التنافس ي( وحلل هذه االرتباطات في ضوء أربعة عوامل مختلفة هي :الحجم والعدالة ،معدل عضو هيئة التدريس للطلبة ،سياسة القبول،
وقد توصل من دراسته إلى وضع سبعة مؤشـرات مرتبطة بجودة التعليم العالي وهي :
• مستوى الخريج الجامعي.
• إنتاجية أعضاء هيئة التدريس في نشر بحوثهم.
• حجم املؤسسة التعليمية .
• عدد الطلبة في املؤسسة التعليمية (معدالت أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة).
• القبول واالنتقاء للطلبة ،ومعدل درجاتهم في اختبارات االستعداد التي تعقد لهم.
• السمعة والشهرة التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس.
• .الظروف املإلىة واإلنفاق (تكلفة كل طالب في العملية التعليمية).
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نالحظ مما سبق ذكره عن مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ،بوجود خصوصية لتلك املؤشرات نابعة من خصوصية الجامعة كمؤسسة
تعليمية منتجها النهائي هو اإلنسان وهنا يمكن للباحث أن يجمع مؤشرات إدارة الجودة الشاملة بناء على ما سبق فيما يلي:
مؤشرالطالب:
ينبثق عن هذا املؤشر عدد من املؤشرات الفرعية وهي:
• مؤشر اختيار الطالب لاللتحاق بالجامعة حيث من املهم أن تقوم الجامعة باختيار طلبتها عن طريق عدد من االختبارات القبلية للقبول حيث يؤدي
قبول طالب متميزين في الجامعة إلى تحسين الجودة فيها.
• مؤشر التدريس الذي سوف يتلقاه هؤالء الطالب ،على الجامعة الحرص على تلقي الطلبة لتعليم عالي الجودة من حيث استخدام أفضل وأحدث
األساليب التدريسية التي تعتمد على البحث والتفكير.
ً
• مؤشر الرعاية الشاملة التي يحاط بها الطالب من مصادر تعليمية مثل املختبرات ،واملكتبات ،وأيضا الدعم واإلرشاد األكاديمي والنفس ي.
• مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب في الجامعة حيث تتوقف جودة التعليم على وجود أعضاء هيئة تدريس قادرين على القيام بمهامهم
كاف منهم بأقل تكلفة ويحقق أعلى كفاية.
وهذا لن يحصل إال بوجود عدد ٍ
• مؤشر تكلفة الطالب وهنا يجب التأكيد على أن اإلنفاق يجب أن يكون حقيقي على الطالب وليس في مجاالت الهدر األخرى ،فالجامعة التي تنفق
أكثر على طلبتها تحقق معايير أكثر من الجودة.
• مؤشر الدافعية لدى الطالب فال وجود لجودة في التعليم الجامعي بدون وجود دافعية حقيقة لدى طالبه ،وهنا على الجامعة خلق دافعية لدى
طلبتها من خالل التوعية بأهمية التعليم الجامعي ،وتوفير حوافز تدفعه للتعلم.
ُ
• مؤشر الحرص على تقديم طالب جامعي يتمتع باملهارات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في البيئة الخارجية للجامعة وهذا يعد من أهم
مؤشرات الجودة في الجامعات.
ً
• مؤشر مستوى الخريج الجامعي فكلما كان مستوى الخريج عاليا في مجال تخصصه وفي مهارات الحياة التي يحتاجها كانت جودة التعليم الجامعي
عالية.
مؤشرأعضاء هيئة التدريس:
ً
ال يمكن فصل جودة التعليم الجامعي عن فاعلية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس فيه ،فعدد أعضاء هيئة التدريس يجب أن يكون مناسبا لعدد
الطالب بحيث يستطيع عضو هيئة التدريس القيام بكافة املهام املوكولة إلىه ،وأن يكون لدى أعضاء هيئة التدريس املهارات التدريسية الالزمة للتدريس
الجامعي وأن يتم تنميتهم مهنيا بشكل دوري إلطالعهم على ما يحدث في علم التدريس من تطورات من خالل تقديم دورات تدريبية حقيقة نابعة من
احتياجاتهم ،كما أن جودة التعليم الجامعي هنا تقاس بالعناصر املهمة التالية:
• اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس من خالل نشره لألبحاث العلمية.
• كتابة املقاالت العلمية.
• املشاركة في املؤتمرات ذات العالقة بتخصصه.
• االشتراك بالجمعيات العلمية داخل وخارج بالدهم.
مؤشراملناهج الدراسية:
إن الخطط والبرامج التدريسية التي تقدمها الجامعات لها دور كبير في تقديم مؤشرات جودة عالية ،حيث أن املناهج التي تصمم ملحاكاة عقول
الطلبة وحثهم على التفكير الناقد واإلبداعي هي مناهج تساهم في جودة التعليم الجامعي ،كما أنها يجب أن تكون:
• مرتبطة بثقافة الطالب ومعتقداته ومجتمعه ومنفتحة على الرأي والرأي اآلخر.
ً
• أن تكون قادرة على إحداث تغيير مرغوب في سلوك الطالب وثقفاتهم وتنميتهم فكريا.
• عليها أن تراعي الفروق الفردية بين الطالب ،حيث إن املناهج الدراسية هي الطريق نحو تحقيق أهداف التعليم الجامعي.
مؤشراإلدارة:
يقع على اإلدارة الجامعية القسم األكبر من تحقيق الجودة في التعليم الجامعي فهي املسؤولة عن وضع السياسات العامة للتعليم الجامعي والخطط
العريضة فإن لم تتبنى اإلدارة الجامعية مدخل الجودة الشاملة في إدارتها فسيكون من الصعب تحقيق الجودة فيها ،فلذلك عليها أن تلتزم بالجودة
ومعاييرها وتحقيق مؤشراتها من خالل:
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• توفير عالقات إنسانية طيبة مع جميع األطراف املشتركة في التعليم الجامعي.
• فتح قنوات اتصال مختلفة فيما بينهم.
• القيام بتدريب اإلداريين في الجامعة بالشكل الذي يتواءم مع إدارة الجودة الشاملة.
مؤشرعالقة الجامعة باملجتمع املحلي:
ال يوجد أية فائدة للجامعات لو تم فصلها عن مجتمعها املوجودة فيه ،فالوظيفة األولى واألساسية للجامعات والتي تنادي بها إدارة الجودة الشاملة
في التعليم الجامعي هي تخريج طلبة قادرين على:
• املساهمة في بناء وتطوير مجتمعاتهم في شتى املجاالت ،فعلى الجامعة ربط خططها ومناهجها بمجتمعها املحلي.
• تكريس البحث العلمي لديها لعالج وحل املشكالت التي يعاني منها املجتمع املحيط بها.
• تدرس احتياجات سوق العمل في املجتمع ورسم برامجها األكاديمية بناء على ذلك حتى ال تسهم في ازدياد صفوف العاطلين عن العمل.
• وجود شراكة حقيقية بين مؤسسات املجتمع املحلي الحكومية والخاصة في دعم التعليم الجامعي وتقديم املساعدات العينية واملادية للجامعة.
نتائج السؤال الرابع :ما العوامل املؤثرة في إدارة الجودة الشاملة ومحاورها في التعليم الجامعي؟
تعتبر الجامعات من أهم مؤسسات املجتمع الذي توجد فيه ،فهي مسؤولة كغيرها من املؤسسات عن البحث عن شراكة مجتمعية تهتم بمشكالت
املجتمع تبحث عنها وتحاول تقديم الحلول لها ،عن طريق االهتمام باملخرج التعليمي أال وهو الطالب بحيث تقدم للمجتمع كوادر ومؤهالت قادرة على
تطوير املجتمع وخدمته ،وكون الجامعات هي إحدى أهم املؤسسات االجتماعية فهي تتأثر بالعديد من العوامل التي تؤثر على املجتمع نفسه ومن هذه
العوامل:
ً
ً
• العامل االقتصادي :يعتبر العامل االقتصادي من أهم العوامل املؤثرة في أي نظام تعليمي عام أو جامعي سواء أكان هذا التاثير إيجابيا أو سلبيا،
حيث أصبح التعليم من أهم املشاريع االستثمارية وخططه توضع حسب املؤشرات االقتصادية في العالم ،فالعالقة بين التعليم واالقتصاد عالقة
طردية إن ازدهر االقتصاد إزدهر التعليم ،وإن ازدهر التعليم ازدهر االقتصاد الستفادته من مخرجات نظام التعليم .إن النظام االقتصادي للدولة
يحدد كيفية تأثير االقتصاد على التعليم الجامعي فإذا كان االقتصاد رأسمالي فهذا يعني أن الدولة ال تتدخل في تمويل الجامعات الخاصة وإن كان
ً
ً
اشتراكيا فإن الدولة تدخل شريكا في كل الجامعات املوجودة في الدولة الحكومية والخاصة ويكون لها تأثير كبير في العملية التعليمية ،بينما النظام
االقتصادي اإلسالمي إذا ما استخدم بالفهم والشكل الصحيح فإنه يؤمن بحرية التفكير واإلبداع لدى الفرد ،وبالتالي فإن النظرية االقتصادية تنعكس
علي اإلدارة التعليمية املدرسية والتعليم الجامعي بصورة إيجابية أو سلبية حسب النظام اإلداري املستخدم وحجم التمويل املقدم لعملية التعليم
وهذا كله بطبيعة الحال مؤثر في إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي .العاجز ،ونشوان ( ،)2005وتعتبر اململكة العربية السعودية من الدول
العربية ذات االقتصاد القوي والتي تتجه بصورة واضحة نحو االستثمار في التعليم الجامعي وتطويره.
• العامل السياس ي :يؤثر العامل السياس ي بشكل كبير في تشكيل النظام التعليمي والتخطيط له ،ذلك أن النظام التعليمي بأنواعه ومراحله يحدد وفق
العامل السياس ي ،فالطبيعة السياسية هي التي تح دد السياسة التعليمية للجامعات وتتدخل بوضع البرامج التعليمية وخططها ،وتتسم اململكة
العربية السعودية بنظام سياس ي مستقر لذلك نجد بأن االهتمام بالجامعات السعودية وتطويرها يستولي على االهتمام األكبر لدى الحكومة
السعودية ،فمن املالحظ زيادة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة ،واستقطاب كادر تدريس ي متميز من جميع الدول ،وتخصيص مبالغ مإلىة كبيرة
للبحث العملي في الجامعات.
ً
• العامل االجتماعي :إن طبيعة تكوين الدولة االجتماعية من حيث االستقرار املجتمعي يؤثر إيجابيا وبشكل كبير على التعليم الجامعي في هذه الدولة،
حيث أن التمسك بالدين وبالعادات والتقإلىد ووجود تكافل اجتماعي بين أفراد املجتمع ،وسيادة مفاهيم االحترام والتعاون والعدل واحترام قيمة
الفرد والحفاظ على كرامته ،وغياب املصلحة الشخصية وتحقيق مفهوم االنتماء مكن اململكة العربية السعودية من تحقيق جميع املفاهيم
ً
االجتماعية التي بدورها حققت استقرارا.
يوجد الكثير من العوامل املؤثرة في إدارة الجودة الشاملة ومحاورها في التعليم الجامعي ،إال أن العوامل الثالثة أعاله برأي الباحث من أهم العوامل املؤثرة
في إدارة الجودة الشاملة وهناك العديد من العوامل املؤثرة والتي يجب احتوائها في الحاضر حتى تتمكن الجامعات من مواجهتها مثل وسائل التواصل
ً
االجتماعي التي تجتاح العالم حاليا ،وتطور قطاعات االتصال واملعلومات ،والثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم ،وظهور العديد من املفاهيم
الحديثة بين الشباب.
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نتائج السؤال الخامس :ما هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية؟
إن عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وخاصة في الجامعات السعودية ال تأتي من فراغ إذ أنه ال بد من توافر متطلبات للتطبيق،
وهذه املتطلبات ضرورية حتى تستقيم إدارة الجودة في الجامعات على طريقها الصحيح وتحقق الهدف املرجو منها ،وتهدف هذه املتطلبات بداية إلى تقبل
املوظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات السعودية إلدارة الجودة الشاملة ،ومن ثم البدء بتطبيقها كما ينبغي وفي النهاية تحقيق كل األهداف
التي تهدف لها الجودة الشاملة في الجامعات السعودية ،ولقد أشار محمود وجاسم ( )2013إلى مجموعة من متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
الجامعات كما يلي:
• التركيز على العميل :يجب على الجامعات السعودية التي تريد تطبيق إدراة الجودة الشاملة في خططها أن تقوم بتحليل العمالء املستفيدين من
خدماتها ،وهم هنا الطلبة ومؤسسات املجتمع السعودي املحلي الحكومي والخاص إذ يعتبر العنصر البشري الذي تقوم الجامعة بتخريجه هو مدخل
رئيس ي لتلك املؤسسات ،لذلك يتوجب على الجامعة دراسة مجتمعها املحلي جيدا ومعرفة احتياجاته وتوقعاته الحإلىة واملستقبلية ،ودراسة سوق
العمل فيه والتعرف إلى التخصصات املشبعة والراكدة واملطلوبة من أجل أن تأخذ ذلك بالحسبان أثناء وضع خططها إذا ما أرادت تطبيق إدارة الجودة
الشاملة ،وهذا ما تم ملسه في إنشاء جامعة البترول واملعادن في املنطقة الشرقية حيث جاءت هذه الجامعة متخصصة فيما تتمتع به املنطقة من
ثروات طبيعية يجب استغاللها ،وأضاف (محجوب  ) 2003،بأن مفهوم العميل في الجامعة أو الكلية يعني الطالب واملنظمات وفعاليات املجتمع ،إن
حقيقة املوض وع تعد واحدة من حيث الحاجة للتعامل مع متطلباته إذ قد يتطلب املوضوع إجراء تعديالت أساسية في بعض القوانين واإلجراءات التي
يجب أن توضع وتشغل وفقا لفلسفة اإلدارة الجامعية وقناعات املوظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة ،وضمان وجود أفضل قنوات االتصال
بهؤالء العمال ء (الطلبة والعاملين في منظمات املجتمع) إلقامة هذا املتطلب في ظل شرط عدم املساس برصانة العمل األكاديمي في جزئه األساس ي وهو
التعليم.
• التحسين والتطوير املستمران :إن التحسين والتطوير هما الهدف الرئيس ي الذي تسعى الجامعات لتحقيقه ،وعليه فإن هذا يحتاج إلى تشجيع البحث
واإلبداع واالبتكار لضمان عمليات التحسين والتطوير ،إن إدارة الجودة الشاملة تؤمن بأن احتياجات املستفيدين متغيرة وال بد من مجاراة تغيرها
بالتحسين والتطوير والذي ال بد أن يشمل جميع عملياتها وأقسامها اإلدارية واألكاديمية ،إن سبل التحسين والتطوير في الجامعات السعودية ال
تتوقف عند حد معين بل يجب البحث دائما عن هذه السبل واستغاللها حيث أن إدارة الجودة الشاملة تعتمد على جهود التحسين والتطوير ،وال بد
من اإلشارة إلى أن كفاءة األداء املرتبطة بالتحسين والتطوير ال تتوقف وإنما تزيد وتتضاعف.
• القيادة :إن إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية ال تتحقق بدون وجود قيادات جامعية مؤمنة بأهمية الجودة في إدارة الجامعات وقيادة تريد
أن توحد بين الرؤية والرسالة والقيم األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات من أجل تحقيق األهداف بدون أخطاء ،ويلعب القادة في الجامعات
السعودية الدور األكبر في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل اتجاهاتهم وسلوكياتهم ،إن إدارة الجودة تركز على القيادات في الجامعات ألنهم
القادرون على اتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة وتقييم األداء الوظيفي واألكاديمي ،وتحرص على أن يكون القائد هو املرشد واملوجه نحو إدارة
الجودة الشاملة .أضاف (الطويل والكوراني )2007،بأنه من الضروري وجود تصور مشترك بين القيادات في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ،ووجود
تصور مشترك بين العاملين بشأن مفهوم الجودة ومتطلباتها في ظل إقامة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة باإلضافة ألن القيادات في الجامعات تتخذ
ً
ً
شكال جديدا في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بما تشمله من أعضاء هيئة تدريس وطالب وإداريين ،وال بد من اإلشارة إلى أن ألعضاء هيئة التدريس
ً
ً
دورا أساسيا في عملية القيادة في منظمات التعليم ،إن املستفيد الوحيد من التعلم هم الطلبة ،فأعضاء هيئة التدريس هم الذين يفهمون هذا الدور
ويقومون باستثمار قدرات املتعلمين وبقدر ما يحقق الطلبة من نجاح يكون نجاح عضو هيئة التدريس ويكون نجاح القسم والكلية ،ويكون نجاح
الجامعات ،وكل ذلك ينعكس على تطور املجتمع بالتأكيد.
• مشاركة جميع األشخاص أصحاب العالقة في الجامعات من موظفين وأعضاء هيئة تدريس سواسية وكل في مستواه اإلداري واألكاديمي من غير تفرقة،
حيث أن هذا سيؤدي إلى توحيد الجهود في تقدم الجامعة وتطورها وتسهل من عملية إدخال إدراة الجودة الشاملة فيها ،وتخلق االنتماء والوالء للجامعة
من خالل إشراك العاملين في بعض القرارات وحل املشكالت .ويشير (الدقي )2006 ،إلى أن املتخصصين في إدارة الجودة الشاملة ينظرون إلى مشاركة
جميع األشخاص أصحاب العالقة في الجامعات على أنها محور أساس ي من مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،ويرى أن كل فرد من أفراد التنظيم معني
ً
ً
باملشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بجودة الخدمات التعليمية ،فاملشاركة عملية تفاعل األطراف املعنية عمليا وعاطفيا مع كل التنظيم من أجل
تحفيز الجهود الالزمة لتحقيق أهداف الجامعات والتي منها تقديم خدمات التعلم والبحث للمستفيدين.
• اتخاذ القرارات في الجامعات بناء على حقائق ودراسات علمية حيث أن القرارات في إدارة الجودة الشاملة ال يتم اتخاذها بشكل تكنهي أو بشكل فردي
بل يتم اتخاذ القرار بناء على قاعدة من املعلومات الصحيحة واملوثقة ،وبذلك ال يكون هناك مجال للخطأ عند اتخاذ القرار .وبهذا الجانب يرى (بركات،
 )2007بأن اتخاذ القرارات في الجامعات ال بد من أن تتحرى جميع الحقائق والتي تعتبر أحد أهم العناصر التي تركز عليها إدارة الجودة الشاملة،
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ويتطلب اتخاذه الرجوع إلى تقنيات و موارد الزمة تمكن األفراد من إيصال ما لديهم من معلومات تتعلق بالحقائق إلى حيث يجب أن تصل هذه املعلومات
ُ
لالستفادة منها في تحقيق الجودة ،حيث تعد املعلومات قاعدة مهمة في إدارة الجودة الشاملة ،فوجودها في إدارة الجامعات على اختالف أنواعها يعكس
مدى إمكانية هذه الجامعات من تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،إن أهمية املعلومات تأتي من وجود البيانات املهمة للجامعة ،مثل املعلومات املالية
التي توضح إلدارة الجامعة املوارد املالية التي تحتاج إلىها الجامعة فيما إذا طبقت إدارة الجودة الشاملة وما هي االستثمارات املطلوبة لتبني هذه اإلدارة
بالشكل الذي سيؤثر في درجة االلتزام التي ستبديها اإلدارة نحو اتخاذ قرار التطبيق لهذه اإلدارة.
• التعليم والتدريب :إن عملية التدريب والتطوير هي األساس األول الذي تبنى عليها إدارة الجودة الشاملة في الجامعات حيث ال بد أن يتمكن املوظفين
ً
واألكاديميين من تطبيق إدارة الجودة الشاملة وهذا اليأتي إال بالتعليم والتدريب عليها إذ يجب عليهم من خالل هذا التدريب أن يقدموا فهما وتغييرا في
االتجاهات والتفكير نحو العمل والقدرة على وضع الخطط والتصرف في ظل املنافسة القائمة بين الجامعات .ويرى (أبو عامر )2008،بأن التدريب
والتعليم هما نشاطان فعاالن في إحداث فرق لدى املوظفين واألكاديميين في أداء أعمالهم من أجل تنفيذ الخطط على أكمل وجه في ظل إدراة الجودة
الشاملة ،ويعتمد هذا على أساس علمي بهدف رفع كفاءة الجامعة .وبالتالي فإن التعليم والتدريب أحد متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
الجامعات ،إذ أن إعداد املوظفين على اختالف مستوياتهم الوظيفية داخل الجامعة توجها وممارسة والقيام بإدراك معنى إدارة الجودة الشاملة
ومتطلباتها وتقبلها أمر مهم من اجل ضمان تعاونهم والتزامهم وتنفيذهم لإلعمال املختلفة ،وتقليل درجة مقاومتهم لتطبيقها.
إن هذه املتطلبات جميعها إذا ما توفرت وتم العمل عليها ومن خاللها فإن إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية ال بد من تأتي بثمارها ،وال بد من
أن تقوم بتط وير التعليم في الجامعات السعودية والذي بدوره سيؤدي إلى تطوير مخرجات تعليم عالية الجودة وذات كفاءة عالية تقوم بخدمة املجتمع
املوجودة فيه وتنهض بسوق العمل وتحقيق نهضة مجتمعية سعودية.
التوصيات:
ً
استنادا إلى نتائج الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات التالية:
 .1العمل على تحديد تعريف علمي يعرف إدارة الجودة الشاملة بالشكل الذي يخدم التعليم الجامعي في الجامعات السعودية ويراعي خصوصيتها.
 .2القيادات الجامعية في الجامعات السعودية عليها أن تؤمن بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعود بالكثير من الفوائد على التعليم الجامعي ويقوم
ً
بتطويره ،وذلك ظهر جليا في هذه الدراسة من خالل املراجعة التي قامت بها ومن خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها.
 .3تحديد مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية ووضعها كمقياس يتم من خالله قياس وتقويم عملية اإلدارة التي تقوم على الجودة
الشاملة.
 .4يجب على الجامعات السعودية األخذ بعين االعتبار جميع العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ،وتتكيف
معها وتطوعها لصالحها في عملية التطبيق.
 .5تركيز القيادات الجامعية في الجامعات السعودية على توفير املتطلبات الالزمة إلدارة الجودة الشاملة لديها إذ ال يمكن الوصول إلى جودة شاملة من
غير توفير هذه املتطلبات والعمل عليها.
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والتكنولوجيا.)3( 7 :
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كلية التجارة .الجامعة اإلسالمية .غزة .فلسطين.
 .3الترتوري ،م وجويحان ،أ .)2006( .إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي واملكتبات ومراكز املعلومات .عمان :دار املسيرة للطباعة
والنشر.
 .4حمود ،خ .)2002( .إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء .ط .1عمان :دار املسيرة للطباعة والنشر.
 .5الدقي ،أ" .)2006( .واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة" .رسالة ماجستير منشورة .كلية التجارة.
الجامعة اإلسالمية .غزة ،فلسطين.
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Abstract:
The study aimed at revealing how to develop education in Saudi universities through applying the requirements of
TQM in university education.
In order to achieve the objective of the study, the researcher, through the descriptive analytical study method,
analyzed the literature on administrative thought in TQM, and collecting information, analysis and interpretation
to benefit from the study.
After conducting an analysis of the literature on the subject of the study, the results indicated that a specific
definition of TQM is necessary in university education and that there are many benefits to universities if the
requirements of TQM are applied correctly in university education. TQM indicators in university education. The
results revealed the most important factors affecting TQM. Finally, the requirements for the application of TQM in
Saudi university education were determined.
In the light of the results, the researcher recommended working on defining a scientific definition known as TQM in
Saudi universities. The university leaders should believe that the application of TQM has a lot of benefits to the
university education and is developing it and identifying TQM indicators in Saudi universities. Taking into account
all the internal and external factors affecting TQM in universities, the focus of university leaders in Saudi universities
on providing the necessary requirements for TQM.

Keywords: Total Quality Management; Development of University Education; Saudi Arabia.
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امللخص:

هدفت الدراسة ُّ
التعرف إلى واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي إكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة
طيبة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،من خالل استبانة مكونة من ( )41أداة من أدوات نظام بالك بورد ( )Blackboardاملستخدم في الجامعة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )300طالب وطالبة من طلبة جامعة طيبة فرع العال ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية في الفصل الدراس ي الثاني 1441/1440هـ
 ،وتوصلت الدراسة إلى أن استخدم الطلبة ألدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardتكسبهم الثقافة التكنولوجية ،وبمتوسط حسابي ()2,67
ً
ونسبة مئوية ( ،)%89كما كشفت النتائج عن أكثر األدوات استخداما في اكساب الطلبة الثقافة التكنولوجية ،حيث بلغ عددها ( )10أدوات خاصة بنظام
إدارة التعلم اإللكتروني ،وبمتوسط حسابي ( )2.79ونسبة مئوية ( ) %93من تلك األدوات ،األجهزة الذكية ،والصفحة الشخصية ،وبرامج املحادثة ،كما
ً
بلغ عدد األدوات األقل استخداما في إكساب الطلبة الثقافة التكنولوجية ( )10أدوات ،بلغ متوسطها الحسابي ( )2.52وبنسبة مئوية ( ،)%84ومن تلك
األدوات الفيديو التفاعلي ،ومؤتمرات الفيديو ،وبرنامج العروض التقديمية .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أدوات
ً
نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardلدى طلبة الجامعة تعزى ملتغير الجنس ولصالح الذكور ،في حين لم تظهر تلك الفروق تبعا ملتغير التخصص
الدراس ي .وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزير الثقافة التكنولوجية لدى طلبة الجامعة في فروعها األخرى ،وتعميم نتائج هذه الدراسة على الجامعات
السعودية لالستفادة منها .إضافة إلى تقييم تجربة التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا.

الكلمات املفتاحية :التعلم اإللكتروني؛ نظام بالد بورد ((Blackboard؛ الثقافة التكنولوجية.

املقدمة:
أدى التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلى تحويل العالم إلى قرية إلكترونية تتالش ى فيها الحواجز الزمنية واملكانية فقربت
ً
املسافات وأزالت الحواجز ،وهذا التغيير يفرض على املؤسسات التعليمية أن تقدم حلوال لإلستفادة من تلك الثورة وتوظيفها في النسيج التعليمي بما
يتماش ى مع أهدافها ومسلماتها ،كما يفرض عليها أن تقدم املبادرات لالستفادة من التكنولوجيا في رفع مخرجات العملية التعليمية ،إذ إن دمج التكنولوجيا
ً
ً
ً
في عملية التعليم والتعلم لم يعد ترفا بل أصبح مطلبا حيويا لتطوير البنى والهياكل التعليمية ملا تقدمه التكنولوجيا من نقلة نوعية في إعادة صياغة
املنهج بمفهومه الشامل والرفع من مستوى املخرجات التعليمية وذلك بجهد أقل و نوعية أفضل(يولد ،واسيا.)2019،
فما يميز التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع وثورة املعلومات الهائلة في كافة مجاالت الحياة ال سيما في املجال التعليمي ظهور تقنيات
تكنولوجية حديثة كالحاسوب وبرامجه التعليمية،وشبكة اإلنترنت وتطبيقاتها ،والوسائط املتعددة،وشبكات التواصل االجتماعي وغيرها التي بدأ تطبيقها
ً
ّ
التقليدية واستبدالها بتعليم معتمد على التقنية .ونتيجة ملسايرة هذه التطورات،ظهر ما
في األنظمة التعليمية مما أحدث تغييرا في املنظومة التعليمية
يسمى ّ
بالتعلم اإللكتروني( ) E-Learningالذي شمل الكثير من التقنيات التكنولوجية الحديثة في نظامه.

و اقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني )(Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية ....

يوسف جراح

وتعتبر نظم إدارة التعلم من أهم مكونات التعليم اإللكتروني فهي منظومة متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكترونية عبر الشبكة
العاملية للمعلومات "اإلنترنت" ،وهذه املنظومة تتضمن القبول والتسجيل ،والتسجيل في املقررات ،وإدارة املقررات ،والواجبات ،ومتابعة تعلم الطالب،
واإلشراف على أدوات االتصال التزامني وغير التزامني ،وإدارة االختبارات وغيرها من األدوات واملهام) سالم.)2004،
ً
ُويعد نظام البالك بورد ( )BlackBoardأحد أنظمة إدارة التعلم التجارية والتي تتسم بقوة كونه قدم فرصا تعليمية متنوعة من خالل كسر جميع
ً
الحواجز والعوائق التي تواجه املؤسسات التعليمية واملتعلمين ،كما أن هذا النظام ساعد كثيرا املؤسسات التعليمية في نشر التعليم بقوة عن طريق
اإلنترنت) الشحات وعوض.)2008،
وقد اهتمت جامعة طيبة بنظام إدارة التعلم بالك بورد ( )Blackboardفي التعليم الجامعي،ألنه من األنظمة الشاملة إلدارة التعلم ويعتبر املحور
املركزي للعملية التعليمية عبر االنترنت ،ويركز على متابعة الطالب ومراقبة العملية التعليمية في الجامعة ،ويتميز النظام بسهولة االستخدام وإمكانية
الوصول إليه في أي زمان ومكان ،حيث يمكن للطالب الدخول إلى النظام والوصول إلى محتويات املقررات الدراسية وإجراء نشاطات أكاديمية مثل املشاركة
في املنتديات،جلسات النقاش ،تسليم الواجبات ،أداء االمتحانات ،باإلضافة الى التواصل مع أستاذ املقرر وبقية الطلبة املسجلين في نفس املقرر.
ً
وكل ذلك يعتمد بالدرجة األولى على معيار الثقافة التكنولوجية لدى املتعلمين في التعليم الجامعي ،فكثيرا ما يعاني طالب الجامعات من ضعف في
مهارات الثقافة التكنولوجية نتيجة لضعف في التعامل مع الحاسوب ،وشبكة اإلنترنت وتطبيقاتها ،وأنظمة إدارة التعلم في التعليم اإللكتروني بشكل
خاص والتقنية بشكل عام ،لذا ركزت هذه الدراسة على واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني البالك بورد) (Blackboardفي اكساب الثقافة
التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة باململكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة:
ً ً
أصبحت أنظمة التعلم اإللكتروني مطلبا ملحا للوقت الحاضر واملستقبل في التعليم الجامعي ،فاملالحظ في اآلوانة األخيرة تزايد اإلقبال على استخدام
أنظمة التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية بشكل عام ،ومن خالل عمل الباحث كعضو هيئة تدريس في جامعة طيبة التي تطبق أحد تلك األنظمة
وهو نظام بالك بورد( )BlackBoardفي تدريس جزء من املقررات الدراسية ،فقد قام الباحث بمقابالت شخصية لبعض املدرسين ملعرفة املشاكل التي
تواجه الطلبة أثناء دراستهم على النظام ،فكان اجتماع املدرسين على فكرة واحدة تتضمن مالحظة تباين في ضعف استخدام أدوات التعلم اإللكتروني
كاف بسبب قلة الطلبة واملقررات الدراسية التي تدرس عبر هذا النظام من جانب ،ومن
املطبقة في نظام البالك بورد( ،)BlackBoardوهذا الرأي غير ٍ
جانب آخر عدم وجود دراسة علمية تثبت ذلك.
ً
وفي خضم تفش ي فيروس كورونا ( )Covid-19في كثير من دول العالم ورصد حاالت في السعودية لذلك املرض ،وحرصا من اململكة العربية السعودية
على استمرار العملية التعليمية في املؤسسات التعليمية في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 2020/2019م ،قامت وزارة التعليم في تفعيل التعلم
اإللكتروني لتصبح جميع املؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات تستخدم نظام التعلم اإللكتروني في التفاعل بين الطلبة واملدرسين ،فسارعت
كل جامعة بتوسيع نطاق تطبيق نظامها اإللكتروني على جميع مقرراتها واملعمول في جامعتها ومن ضمنها جامعة طيبة ،وللتأكد من آراء املدرسين القائل
بوجود تباين في ضعف استخدام أدوات التعلم اإللكتروني املطبقة في نظام البالك بورد( ،)BlackBoardوعمل دراسة علمية تثيت ذلك التباين والتي
يدعمها وبشكل دقيق للكشف عن التباين هو تطبيق النظام على جميع املقررات الدراسية للطلبة في الجامعة ،فقد جاءت فكرة هذه الدراسة لكي تبين
واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني( )BlackBoardلدى طلبة جامعة طيبة ولهذه اإلستخدام دور إيجابي في اكتساب الثقافة التكنولوجية
للطلبة.
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما و اقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة باململكة العربية
السعودية؟ وتفرعت منه األسئلة التالية:
ً
 .1ما األدوات األكثر استخداما في اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة؟
ً
 .2ما األدوات األقل استخداما في اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة؟
فروض الدراسة:
تفحص الدراسة الفروض التالية:
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يوسف جراح

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (  )α ≤ 0.05في استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية
لدى طلبة جامعة طيبة تعزى ملتغير الجنس (طالب ،طالبة).
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (  )α ≤ 0.05في استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية
لدى طلبة جامعة طيبة تعزى ملتغير التخصص العلمي (علمي ،أدبي).
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة ؟
ً
 .2معرفة األدوات األكثر استخداما في اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة؟
ً
 .3معرفة األدوات األقل استخداما في اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة؟
 .4الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة
التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة تعزى للمتغيرات الدراسة ( الجنس  ،والتخصص الدراس ي ).
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة في الجوانب التالية:
 .1عدم وجود دراسة تبين واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية في جامعة طيبة.
 .2للقائمين على التعلم اإللكتروني في الجامعة وخاصة عمادة التعل م اإللكتروني ضرورة عقد دورات تدريبية لطالب لكيفية استخدام أدوات نظام بالد
بورد ( )Blackboardلزيادة الثقافة التكنولوجية لديهم.
 .3استفادة الجامعات من هذه الدراسة ونتائجها التي تطبق نظام البالك بورد( )Blackboardفي تدريسها الجامعي في اململكة العربية السعودية.
ً
 .4مسايرة التقدم التقني الذي يشهده التعلم اإللكتروني الجامعي في اململكة العربية السعودية والتي تنادي به وزارة التعليم تحقيقا لرؤية اململكة(.)2030

حدود الدراسة:
يمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء الحدود التالية:
 .1الحدود املكانية :كلية العلوم واآلداب بجامعة طيبة فرع العال باململكة العربية السعودية.
 .2الحدود الزمانية :العام الدراس ي الجامعي 2020 /2019م.
 .3الحدود البشرية :طالب وطالبات كلية العلوم واآلداب بالعال.
 .4الحدود املوضوعية :أدوات نظام البالك بورد ( )Blackboardالتي تضمنتها أداة الدراسة.
مصطلحات الدراسة:
نظام بالد بورد( :(Blackboardهو أحد أنظمة إدارة التعلم في جامعة طيبة ويعمل بشكل متزامن وغير متزامن ،ويسمح لعضو هيئة التدريس بتقديم
مقرراته الدراسية عبر النظام باستخدام وسائط املتعددة ،كمايتيح التواصل بين عضو هيئة التدريس والطلبة وبقية الطلبة املسجلين في نفس املقرر
بوسائل إلكترونية متنوعة وعبر أدوات النظام (التي قام الباحث بجمعها في أداة الدراسة) لالطالع على محتوى املادة العلمية والتفاعل معها.
أدوات نظام البالك بورد :هي مجموعة األدوات التزامنية وغير التزامنية لنظام إدارة التعلم اإللكتروني املطبقة في برنامج البالك بورد( )Blackboardوالتي
تم حصرها في أداة الدراسة وعددها( )41أداة التي يستخدمها الطلبة لإلتصال والتفاعل في مابينهم أثناء دراستهم للمقرر اإللكتروني.
الثقافة التكنولوجية :هي مجموعة املعارف واملهارات والخبرات التقنية التي يحتاجها الطلبة للتعامل مع أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني البالك بورد
( )Blackboardلالتصال والتواصل التعليمي التزامني وغير التزامني أثناء القيام بدراسة املقررات الدراسية عبر الشبكة التي قام الباحث بجمعها في أداة
الدراسة.

اإلطار النظري:
أدت التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا إلى ظهور أنظمة إدارة تعلم في ظل استخدام وسائط متعددة جديدة في العملية التعليمية ،للتبادل
ّ
ونقل املعرفة بمجاالت التعليم املختلفة ،مما زاد في ترسيخ مفهوم التعلم الذاتي(الفردي) ،حيث يتابع املتعلم تعلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه
ً
لديه من خبرات ومهارات سابقة .ففي تسعينات القرن املنصرم زادت عمليات التطوير في أنظمة الحاسب في كل األصعدة سواء كانت البرمجية
ووفقا ملا ِّ
أو املعدات ومن ضمنها ظهور أنظمة إلدارة التعلم اإللكتروني (.)Vollmer, 2003
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وتعتبر أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني من أهم الحلول لبيئات التعلم اإللكتروني في الجامعات واملؤسسات التعليمية(إطميزي .)2007،وتعد برمجيات
ً
ً
نظم إدارة التعلم ( )LMSوإدارة املحتوى التعليمي ()LCMSالخاصة بالتعلم اإللكتروني في املؤسسات التعليمية وتدريب املتعلمين عليها،عنصرا محفزا لكل
من املدرس واملتعلم الستخدام االنترنت في التعليم ،وقد تم تصميم هذه األنظمة ملساعدة املدرسين على استخدام األنترنت في التدريس والتواصل والتفاعل
مع املتعلمين بطريقة سهلة دون الحاجة إلى معرفة عميقة بأساليب البرمجة،وقد استخدمت معظم الجامعات أنظمة إلدارة التعلم اإللكتروني،وتشير
الدراسات إلى أن%90من الجامعات األمريكية تقدم برامجها عبر تلك األنظمة(عبداملجيد)2013،2،؛ (زين الدين.)15 ,2010،
في أواخر األلفية تم اإلنتشار الواسع والتسابق بين الجامعات إلستخدام أشهر برنامج أنظمة التعلم اإللكتروني في التعليم (مفتوحة
املصدرأواألنظمة التجارية) كبرنامج البالد بورد (،)Blackboardبرنامج الويب ستي (،)WebCTوبرنامج املودل()Moodleإلدارة أحداث مواقف التعليم
اإللكتروني فيها). (Online learning history,2006
وقد عنيت جامعة طيبة بتطبيق أحد تلك األنظمة اإللكترونية التجارية في مقرراتها الدراسية والذي يعرف بنظام البالك بورد(.)Blackboardوالتي
ً
أكدت عليه العديد من الدراسات ومنها دراسة ))Falvo & Johnson, 2007على أنه أكثر نظم إدارة التعلم اإللكتروني استخداما في التعليم ،حيث يتيح
للطالب وأعضاء هيئة التدريس الدخول إلى نسخة إلكترونية من املقررات املسجلة لهم على النظام األكاديمي ،ومن خالله يستطيع عضو هيئة التدريس
االتصال والتفاعل مع الطالب من خالل حزمة من األدوات منها على سبيل املثال ال الحصر ،تصميم اإلختبارات والواجبات وإتاحتها وتصحيحها ،وإنشاء
املنتديات واملدونات للطالب ،ورفع املحتوى وتنظيمه والتحكم في إتاحته للطالب واإلطالع على تقارير عن النشطين واملتعثرين في التفاعل مع املحتوى.
وألنظمة إدارة التعلم اإللكتروني أدوات للتواصل والتفاعل اإللكتروني تساعد الطالب ليتواصلون ويتعاونون مع بعضهم البعض ومن مسافات
بعيدة حيث يستطيعون من خالل هذه األدوات أن يشاركوا بأفكارهم مع اآلخرين ،فهذه األدوات تعد من الضروريات األساسية في نظام التعلم اإللكتروني
التعاوني وفى نظام إدارة املعرفة التي تهدف إلى إنشاء املعلومات وحفظها وتطويرها وبثها من أجل املساعدة في تطوير العملية التعليمية واتخاذ
القرارات،وتتنوع تلك األدوات املتزامنةوغيراملتزامنه املطبقةفي أنظمتهاومنهانظام البالك بورد()Blackboardوالتي أشار إليها (الطيطي )2008،؛(عبداملجيد
وآخرون)2013،؛ (توفيق)2003،؛(عبدالعزيز )2008،وهي:البريداإللكتروني(،)E-mailمنتديات الدردشة (،)Chatting forumمجموعة األخبار( News
،)groupاألدوات الخاصة بعقد املقابالت بالصوت والفيديو(،)Sound and videoconferencesأدوات الرسائل الفورية(،)Instant messagesأدوات
التصويت ( )Votingtoolsالتحدث املباشر)الحوارالنص ي((،)Chatالتواصل الصوتي (،)Audioاملدونات (،)Blogsالتواصل الصوتي املرئي( Audio with
،)Visualsاملؤتمرات املرئية(،)Video conferencingوساحات الحوار (.)Discussion
وتكمن أهمية أدوات التعليم اإللكتروني عبر الشبكات( (E-Learning Toolsفي نقل املتعلم إلى الواقع االفتراض ي( )Virtual Realityبنفس خصائص
ً
ً
الواقع الحقيقي،ومن خالل هذه األدوات ينشأ ما يسمى باملجتمعات االفتراضية التي تجمع أفرادا لهم خصائص وميول وأهداف واحدة تقريبا في اتصال
وتفاعل دائم دون أن يجمعهم مكان محدد املعالم يمكن وصفه وتحديده سوى أنه مكان افتراض ي(املوقع اإللكتروني) الذي يجمع بينهم ،ويكون االتصال
بينهم من خالل أدوات االتصال والتفاعل التي يمكن استخدامها في نفس الوقت باعتبارها أدوات للتعليم والتعلم ،وتوفر هذه األدوات:
(االتصال  ) Communicationو(التفاعل  ) Interactiveوهما جوهر عملية التعليم عبر الشبكة بين املتعلم واملعلم كاالتصال الشخص ي ،ومع الغير في
االتصال الجمعي  Communication Groupبتوجهات من املدرس ،أو طلب املساعدة من األقران أو اآلخرين قبل االتصال باملدرس ،وتصنف هذه األدوات
التي تلبي الحاجات املتعددة من (االتصال والتفاعل) في التعليم والتعلم التي أشار إليها(األحمري )44-2015،32،20،كاآلتي:
أوال :توقيت استخدام األدوات بين أطراف عملية التعليم والتعلم:
 .1أدوات التعليم املتزامن  Synchronousوتشمل:
أ .املحادثة الحوار الشخص ي( :) Chattingاملحدثة الحقيقية املتزامنة أوعبر شبكة اإلنترنت بين شخصين.
ب .املؤتمرات بأنواعها :وتوفير االتصال والتفاعل املتزامن بين املعلم واألقران ،واملتعلمين أنفسهم ومنها:
• املؤتمرات السمعية املزودة بالصور والرسوم).(Audio Graphics Conference
•

مجموعات النقاش(.)News Groups or Group Ware

•

مؤتمرات الفيديو  ،Video Conferenceمؤتمرات الفيديو الخاصة بالنظام ).(DeskTop Video

•

املؤتمرات متعددة األشخاص في املجال الواحد ).(Multi User Domains

• املؤتمرات متعددة الوسائل أو العروض في املوضوع الواحد ).(Multi Object Oriented
ثانيا :أدوات التعليم غير املتزامن  Asynchronous:وتشمل:
(البريد اإللكتروني (،)E-mailنقل امللفات )،(File Transferلوحة النشرات(،(Bulletin Boardصفحات الويب الساكنة ( Web
،Pagesصفحات الشبكة العنكبوتية/الويب التفاعلية ) ،(Interactive Web Pagesقوام الخدمة /اإلفادة أو املساعدة (.)List Service
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من حيث مستوى التفاعل:
تمثل واجهة تفاعل املتعلم ) (User Interfuseالبوابة األولى للدخول إلى نطام التعليم اإللكتروني عبر الشبكات ،وينتقي منها املتعلم ما يساعده على
االتصال أو التفاعل مع أطراف العملية ،أو التجول بين صفحات املقررات.وتضم أدوات نظام (التعليم الشبكي،وتقديم املقررات (Course Delivery
).System
من حيث الوظيفة األساسية:
هنالك أدوات تختص بتوظيفها بالتعليم والتعلم بالدرجة األولى ،واألخرى تختص باالتصال والتفاعل كمايلي:
 .1أدوات نظام عرض املقررات(التعليم والتعلم):
• جدوال املقرر( )Course Scheduleتعتبر أداة التفاعل مع املقرر وارتباطه باألهداف ،محتواه ووحداته.
• مواقع البحث.
• مصادر التعليم عبر الشبكة مثل املكتبات.
• محركات البحث يستفيد منها املتعلم الستكمال املعارف الخاصة باملقررات ومحتواها.
• األنشطة واملهام التعليمية (.) Activities & Tasks
• صفحات اإلختبارات والتقويم (.)Assesment & Tests
• صفحات نتائج املتعلمين في اإلختبارات (.)Learner Score
• ملف املتعلم( )Learner Profileوهوكل ما يتعلق باملتعلم وإنجازه وأنشطته وتقويم األداء.
• صفحات املقرر ومحتواه ،وتشمل صفحات تفاعلية للمحتوى بوسائط متعددة.
 .2أدوات االتصال والتفاعل:
وتشمل األدوات سابقة الذكر(املتزامنة وغير املتزامنة) التي يتم توظيفها أو استخدامها في االتصال والتفاعل مع(املدرس ،املتعلمين).
األدوات الشائعة في التعليم عبر الشبكات:
ً
 .1البريد اإللكتروني ( :)E-mailيتصدر البريد اإللكتروني أدوات التعليم والتعلم في نظام التعليم عبر الشبكة ،نظرا ملا يتمتع به من مزايا تتمثل في سهولة
استخدامه ،وتوفير إمكانيات تبادل املعلومات واآلراء ،وتبادل الرسائل مع املعلم واألقران بالوسائط املتعددة.
 .2املحادثة والتفاعل املباشر ( :)Chattingوتتيح الحوار أو املحادثة أو النقاش املتزامن مع الغير.
ً
 .3املؤتمرات التفاعلية :وهي الفرصة للمحادثة والتفاعل بين املعلم واملتعلمين ،أو بين املعلم واألقران في الوقت الحقيقي ،مما يتيح قدرا من التفاعلية
ً
واملرونة في االتصال ،وإعطاء الجميع الفرصة للمشاركة التزامنية في التعليم والتعلم ،كمؤتمرات التفاعل بالصوتية أو املرئية أو اإلثنين معا.
 .4لوحات النقاش :يستخدمها كل من املعلم واملتعلم في تبادل املوضوعات أو التكليفات أو املهام أو اإلعالنات والتعليمات أواآلراء والتساؤالت.
ً
 .5قوائم (اإلفادة أو املساعدة)  : List Servesيستفيد املتعلم باالتصال بها ،وتصل إليهم رسائل البريد اإللكتروني آليا ،ما دام اإلرسال من أحد املشتركين
في هذه القوائم ،وتاخذ القوائم أحد األشكال التالية :أحادي االتجاه(يرتبط باالستقبال فقط) ،واألخرى للحوار كارسال الرسائل إلى القائمة
واستقبالها.
 .6الصفحات التعليمية على الشبكة العنكبوتية :ارتبطت الشبكة العنكبوتية باستخدام الوسائط املتعددة في صياغة الرسائل بأنواعها وتقديمها
وعرضها على الشبكة .وفي عرض املقررات وتقديمها للمتعلمين .وهنالك نوعان منها :صفحات الويب الساكنة ( ،)Static Web Pageوصفحات الويب
التفاعلية( ( )Interactive Web Pageاألحمري.)44-2015،32،
أدوات التقنية ونظريات التعلم )Technology Tools and Learning Theories( :التي ذكرها)Hung, 2001, 283(:؛). (Siemens, 2008
ّ
برمجيات التدريب واملران ،التدريس الخصوص ي ،واملحاكاه).
 .1النظرية السلوكية :) Behaviorism( :برنامج التعلم املعتمد على الحاسب مثل( :
 .2النظرية اإلدراكية :)Cognitivism( :قواعد البيانات والوسائط الفائقة مثل( :مصادر اإلنترنت املختلفة).
 .3النظرية البنائية :)Constructivism( :أدوات اإلنتاج (البناء)على املستوى الشخص ي مثل( :معالج النصوص ،الجداول اإللكترونية ،قواعد البيانات،
العروض التقديمية ،الوسائط املتعددة والفائقة).
 .4النظرية البنائية اإلجتماعية :)Social constructivism( :بيئات التعاون الشبكي مثل( :البريد اإللكتروني ،لوحة اإلعالنات ،منتدبات الحوار القائم
على بناء وتبادل املعرفة ،بيئات التعليم التعاوني اإللكتروني القائم على حل املشكالت ،األدوات البنائية املعتمدة على االتصال االجتماعي).
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 .5النظرية االتصالية :هي نظرية التعلم في العصر الرقمي (:)Connectivism Theoryهو عملية إنشاء شبكة من املعارف الشخصية من خالل إشراك
املتعلمين في تفاعل اجتماعي عبر الويب ،وتتالف الشبكة من عدة نقاط (التقاء ،عقد ،اتصاالت ،روابط) ،فنقاط االلتقاء مثل املتعلمين أو مصادر
معلومات معينة مثل قواعد البيانات ،مواقع على الويب ،مدونات ،مواقع خدمات تفاعلية مثل محررات الويكي أو برامج الحوار.
الثقافة التكنولوجية:
ً
إن مصطلح الثقافة التكنولوجية ليس جديدا؛ وانما تعود جذوره إلى عام1980م ( .(Buckingham, 2006وانتشر مصطلح الثقافة التكنولوجية
ً
بشكل كبير في اآلونة األخيرة حتى حظي بعناية كبيرة من الباحثين ،نظرا لألهمية التي تحتلها الثقافة التكنولوجية في حياة الفرد واملجتمع ،ويدل هذا
املفهوم كغيره من املفاهيم على املجال املرتبط فيه وهي التكنولوجيا( الرقمنة ،املعرفة ،الثقافة الحاسوبية ،أو الثقافة املعلوماتية) وغيرها من املفاهيم،
ويرى عدد من الباحثين أن مصطلح الثقافة التكنولوجية له العديد من املصطلحات املرادفة مثل (الثقافة التقنية ،الثقافة الرقمية،الثقافة الحاسوبية (
وغيرها (يولد،واسيا.)2019،
تعريف الثقافة التكنولوجية:
عرف (عياد وأبو جحجوح )2007 ،الثقافة التكنولوجية :بأنها إملام الفرد (املتعلم) بالقدر املناسب من املعارف واملهارات واالتجاهات التكنولوجية
التي تساعده في فهم التكنولوجيا واستخدامها وإدارتها ،وتمكنه من اتخاذ القرارات الصحيحة عند حل املشكالت التكنولوجية التي تواجهه في حياته
ً
ً
حاضرا ومستقبال .بينما عرفها ( :)Ferrari,2013مجموعة املعارف واملهارات التي يجب أن يكتسبها الفرد،وتمكنه من التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا
بشكل فعال.
أهداف الثقافة التكنولوجية:
ً
إن الهدف الرئيس للثقافة التكنولوجية هو إعداد الفرد(املتعلم) املثقف تكنولوجيا بمستوى يتواكب مع التطورات التقنية الحديثة نتيجة الثورة
التكنولوجية ،ولتحقيق هذا الهدف الرئيس ينبغي العمل على تحقيق عدد من األهداف الفرعية كما ذكرها كل من ) البايض (2009،؛ )أبوعودة2006،
)؛ (الفقعاوي )2007 ،في دراستهم ،وهي:
 .1تنمية مهارات املتعلمين التكنولوجية.
 .2رفع مستوى نمو املتعلم األكاديمي في مجال التكنولوجيا.
 .3زيادة الرغبة وامليول األكاديمية للمشاركة في أنشطة مثل املؤتمرات التكنولوجية.
ً
 .4تنمية مهارات املتعليمن وقدراتهم التكنولوجية وتدريبهم عملياعلى ممارسة هذه املهارات.
 .5تزيد الثقافة التكنولوجية من جرأة املتعلم على الخوض في مجاالت التكنولوجيا.
 .6تزيد الثقافة التكنولوجية من قدرة املتعلم على حل املشكالت التكنولوجية.
أهمية الثقافة التكنولوجية:
والبد للثقافة التكنولوجية من أهمية بالغة في العملية التعليمية التي أشار إليها) :شرف(2009،؛ (الفقعاوي:(2007،
 .1إعداد املتعلمين لالنخراط في مجتمع يتزايد اعتماده على التكنولوجيا بكافة أشكالها.
 .2تشجيع املتعلمين على اإلبداع والتعبير عن قدراتهم اإلبداعية وميولهم ورغباتهم تجاه التكنولوجيا.
 .3تحفيز املتعلمين على التفكير العلمي الناقد التكنولوجي.
 .4نزع الرهبة والخوف من قلوب الكثير من املتعلمين نحو التكنولوجيا.
 .5إملام املتعلمين باملهارات األساسية واملعارف الضرورية في مجال التكنولوجيا تمكنه من التعامل مع الحاسوب بسهولة.
 .6أصبح التعامل مع التقنية واستخدامها ضرورة من ضروريات الحياة.
أبعاد الثقافة التكنولوجية:
وللثقافة التكنولوجية أبعاد مختلفة في أداة الدراسة تشمل:
 .1البعد املعرفي :حيث يركز على إملام املتعلم باملعارف واملعلومات األساسية التي تتعلق باستخدام أدوات التعلم اإللكتروني املطبقه في برنامج البالك
بورد( )Blackboardفي مقرراته التعليمية اإللكترونية.
 .2البعد املهاري :ويشمل املهارات التي يطبقها أو يكتسبها املتعلمين من أدوات التعلم اإللكتروني املطبقه في برنامج البالك بورد( )Blackboardفي مقرراته
التعليمية اإللكترونية.
3 .3البعد الوجداني :ويتضمن الشعور والرغبة اتجاه تطبيق أدوات التعلم اإللكتروني املطبقه في برنامج البالك بورد( )Blackboardفي مقرراته
التعليمية اإللكترونية كالوعي والحس التكنولوجي .وللمزيد النظر في (أبوعودة )2006 ،؛(شرف)2009،؛). (Wonacott, 2001
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خصائص الثقافة التكنولوجية:
تتصف الثقافة التكنولوجية بخصائص كما ذكرها)عياد (2013،ما يلي:
ً
ً
ً
ً
 .1تنوع مفهومها فالبعض يعدها ترفيها تقنيا ،بينما املؤسسات التعليمية تعدها حاجة ضرورية وأمرا أساسيا.
 .2إن أهدافها طويلة األمد ،فالوقت املستغرق لتحقيقها يتوقف على مستوى الثقافة املراد دراستها.
ً
ً
 .3إن الثقافة التكنولوجية هي عنصرا متغيرا ،حيث يتغير بتغير الزمن.
 .4إن ثقافة املتعلم التكنولوجية ال تقع مسوؤلتها على املؤسسات التعليمية فقط ،بل هي مسؤولية مشتركة بين املؤسسات التعليمية (كاملدارس
والجامعات) ،ومجاالت التقنية املختلفة (كاالجهزة اإللكترونية ،وسائل التواصل االجتماعي ،وسائل اإلعالم.)....،
 .5باتت الثقافة التكنولوجية ضرورية لكل متعلم ملواكبة تطورات وتغيرات تكنولوجية التي تؤثر على مسيرته تعليمية.
 .6إن الثقافة التكنولوجية عند املتعل م تتأثر بالتغيرات العلمية والتكنولوجية على املستوى التعليمي.
ً
 .7تعتبر الثقافة التكنولوجية ذات أبعاد متعددة ومجاالت متنوعة ،فاملتعلم املثقف تكنولوجيا يمتلك القدر املناسب من الخبرات في كثير من املجاالت
واملوضوعات املتعلقة بالتكنولوجيا ،وفي أبعاد مختلفة كالبعد املعرفي ،البعد املهارى العملي ،البعد الوجداني العاطفي ،البعد االجتماعي ،والبعد
األخالقي.
جوانب الثقافة التكنولوجية:
أما الجوانب الضرورية للثقافة التكنولوجية ،في هذه الدراسة ،تتمثل في:
.1املعارف :وهي الجوانب املطلوب اإلملام بهاعند املتعلم لألدوات التعلم اإللكتروني املطبقة في نظام البالك بورد كمعارف ضرورية للثقافة التكنولوجية
وتشمل .تعريفها ،أهميتها في التعليم....الخ.
.2املهارات :وهي مهارات تطبيق لألدوات التعلم اإللكتروني املطبقة في نظام البالك بورد كمهارات ضرورية للثقافة التكنولوجية وتشمل :كيف وأين ومتى
استخدامها في املقررات اإللكترونية.
.3االتجاهات :وهي شعور املتعلم بأهمية أدوات التعلم اإللكتروني املطبقة في نظام البالك بورد نحو زيادة الثقافة التكنولوجيا وتشمل :الحاجة الضرورية
لتلك األدوات في املقرر اإللكتروني ،الرغبة في تحقيق النجاح في املقرر من خالل التفاعل معها ،الشعور بالفائدة العلمية واملتعة عند استخدام تلك
االدوات،وللمزيد)عبداملنعم.)2003،
الخالصة:
بما أن الثقافة التكنولوجية تعتبر الهدف الرئيس وضرورة من ضروريات التعلم اإللكتروني وهي الجوهر األساس في الجانب األكاديمي في أي مؤسسة
ً
تعليمية بشكل عام وفي جامعة طيبة بشكل خاص ،ونظرا ملا آلت إليه العملية التعليمية في الجامعة من تحول جذري من التعليم التقليدي إلى التعلم
ً
اإللكتروني في كثير من مقرراتها ،فالبد من التركيز على كيفية زيادة الثقافة التكنولوجية لدى الطلبة وجعلهم طالبا مثقفين تكنولوجيا لكي يواكبوا
التطورات التقنية الحديثة في العملية التعليمية اإللكترونية .لذا جاءت هدف الدراسة للتعرف على واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم
اإللكتروني ) (Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة.
الدراسات السابقة:
ً
هنالك العديد من الدراسات التي تناولت أنظمة التعلم اإللكتروني ومنها نظام بالك بورد في التعليم العام والجامعي ،وأيضا الكثير من الدراسات التي
ركزت على الثقافة الحاسوبية وعالقتها بالحاسوب واالنترنت في التعلم بالتحديد ،في املقابل لوحظ قلة الدراسات التي تناولت الثقافة التكنولوجية في
التعليم ،ولم يكن هنالك دراسة واحدة ركزت على الجمع بين نظام بالك بورد وأدواته وعالقته بالثقافة التكنولوجية ،مما اضطر الباحث لألخذ بالدراسات
األقرب والتي تخدم هذه الدراسة ،وتم تقسيمهاعلى قسمين:
القسم االول :الدراسات التي تناولت نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardوأدواته في التعليم.
• أشارت دراسةالشريدة ( )2019إلى التعرف على مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لنظام ( )Blackboardفي العملية التعليمة من
وجهة نظر الطالب والطالبات بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز .وكذلك التعرف على مستوى توافر التجهيزات التي تدعم استخدام نظام
( )Blackboardفي القاعات الدراسية بكلية التربية .وقد استخدم املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )286
طالبا وطالبة .واستخدمت
الدراسة االستبانة لإلجابة عن أسئلة الدراسة .وكانت من أبرز نتائج الدراسة أن األجهزة الداعمة الستخدام التعليم اإللكتروني )البالك بورد (متوافرة
داخل الكلية بدرجة متوسطة ،وأن توظيف أعضاء هيئة التدريس لنظام التعليم اإللكتروني)البالك بورد( في العملية التعليمية بالكلية ما بين الدرجة
ًّ
إحصائيا بين الجنس ودرجة توافر األجهزة الالزمة لدعم التعليم اإللكتروني داخل
املتوسطة واملنخفضة .وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة
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ًّ
إحصائيا بين نوع الجنس والتخصص ومستوى الدراسة واستجابة أفراد العينة نحو
الكلية والقاعات ملصلحة الذكور ،وكذلك ال يوجد فروق دالة
توظيف أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروني) البالك بورد( في العملية التعليمة.
• وهدفت دراسىة الجريوي ( )2019إلى الوقوف على معرفة فاعلية استخدام أدوات بيئة نظام البالك بورد للتعلم اإللكترونى التشاركى لتطوير املهارات
العملية لطالبات السنة التأسيسية في مقرر التعلم اإللكتروني ،حيث تألفت عينة البحث من املجتمع الكلى لطالبات السنة التأسيسية بكلية التربية
ً
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وعددهن ( )50طالبة .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالبات عينة
الدراسة فى القياس القبلى والبعدى لبطاقة مالحظة األداء املهارى للمهارات العملية داخل بيئة نظام البالك بورد للتعلم اإللكترونى التشاركى املقترحة
لصالح القياس البعدي.
• وركزت دراسة امللحم وآخرون ( )2018على واقع استخدام الطالبات لنظام إدارة التعلم البالك بورد ( )Blackboardفي املقررات اإللكترونية املفعلة
ً
في جامعة امللك سعود ،وتكونت مجموعة البحث من( )117طالبة من كليات جامعة امللك سعود ،تم اختيارهن عشوائيا من كلية اآلداب ،وكلية
التربية ،وكلية إدارة األعمال ،وقد كانت األداة املستخدمة في هذه الدراسة استبيان ،وكشفت نتائج الدراسة اآلتي :النسبة األعلى لعدد املقررات التي
تم دراستها عبر النظام كا نت ملقررين لم يحصلوا على دورات تدريبية عن النظام،كما أن استجابة أفراد العينة حول مدى استخدام نظام إدارة التعلم
"البالك بورد "في الدخول للمقررات اإللكترونية املفعلة متوسطة،وأن أبرز الصعوبات التي تواجهها الطالبات عند استخدام نظام إدارة التعلم "
البالك بورد ":عدم وجود دورات تعليمية للتعلم اإللكتروني في نظام إدارة التعلم " البالك بورد" ،وصعوبة الحصول على الدعم الفني .وأوصت الباحثات
بإقامة دورات تدريبية للطالبات حول نظام إدارة التعلم وتشجيعهم على استخدامه.
• وتناولت دراسةالشهري ( )2018واقع استخدام الطالب معلمي اللغة االنجليزية ملهمات نظام) البالك بورد ( في جامعة امللك خالد ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي ،وبلغ عدد املشاركين ( )51من طالب الدبلوم العام في التربية ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من( )26فقرة ،ومن أهم نتائج
عال نظام) البالك بورد) في االطالع على اإلعالنات ،والتنبيهات ،واملحتوى ،ودرجات املقرر ،وتسليم الواجبات .
الدراسة أن الطالب يستخدمون بشكل ٍ
أما املهمات التي حظيت باستخدام متوسط فهي االطالع على التوصيف ،واملخطط ،ومصطلحات املقرر ،واالطالع على معلومات أستاذ املقرر،
واملشاركة في منتدى املقرر ،وأداء االختبارات اإللكترونية ،وإرسال الرسائل وتسلمها .أما املهمات التي حظيت باالستخدام النادر فهي إنشاء اليوميات،
واملدونات ،واملشاركة من خاللها ،واستخدام التقويم ودفتر العناوين.
• ومن جانب آخر تناولت دراسةحمد ( )2018درجة استخدام اعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ألدوات التعلم اإللكتروني في التعليم
ً
عضوا تم اختيارهم بالطريقة العنقودية العشوائية ،واستخدمت الباحثة استبانة لجمع
واتجاهاتهم نحوه ،وقد تكونت عينة الدراسة من()50
البيانات ،وبطاقة املالحظة  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة (  )%86من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون بعض أدوات التعلم اإللكتروني في
التدريس ،و()%76من عينة الدراسة ال يستخدمون لويكي .وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق في االتجاهات ألعضاء هيئة التدريس تعزى للجنس
والرتبة األكاديمية ونوع الجامعة.

• وهدفت دراسةالجنزوري( )2017للتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف أدوات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام بالك بورد في
ً
العملية التعليمية ،وتكونت عينة البحث من ()86عضوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف ،وأشارت نتائج البحث إلى وجود اتجاهات إيجابية
لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف نحو توظيف أدوات التقويم اإللكتروني باستخدام بالك بورد ،كما أشارات نتائج البحث إلى عدم وجود
فروق في اإلتجاهات نحو توظيف أدوات التقويم اإللكتروني باستخدام بالك بورد في العملية التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس في متغيرات
(النوع/الدرجة العلمية/التخصص).
• وكشف السدحان في دراستة ( )2015عن اتجاهات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة اإلمام محمد بن سعود
نحو استخدام نظام إدارة التعلم إللكتروني بالك بورد ( )Blackboardفي التعليم والتدريس الجامعي ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،وتكونت
عينة الدراسة من (ً )355
طالبا و( )72عضو هيئة تدريس .وأظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط العام التجاهات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية
علوم الحاسب واملعلومات نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني كانت إيجابية ،وتوصلت الدراسة إلى بعض التوصيات ،منها تعميم هذه
التجربة على جميع الكليات بالجامعة ،وتوفير التدريب املستمر ألعضاء هيئة التدريس والطلبة على استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد.
• واهتمت دراسة عبداملجيد وآخرون ( )2013بأثر استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني ( )Blackboardفي تدريب الطالب املعلمين بكلية التربية
جامعة املمك خالد على تنمية مهارات التواصل اإللكتروني وإنتاج املواد التعليمية الرقمية .ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار مجموعتين إحداهما
ً ً
تجريبية ،واألخرى ضابطة  .وقد تم تدريب املجموعة التجريبية وعددها ( )21طالبا وفقا لنظام إدارة التعلم اإللكتروني ) ) Blackboardواملجموعة
ً ً
الضابطة وعددها ( )22طالبا وفقا للطريقة املعتادة في التدريب .وقد تم إعداد برنامج تدريبي ،مقياس للتواصل اإللكتروني ،وبطاقة مالحظة ،وقد
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أشارت النتائج إلى أن استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) )Blackboardفي تدريب الطالب املعلمين بكلية التربية جامعة امللك خالد قد ساعد
على تنمية مهارات التواصل اإللكتروني ،ومهارات إنتاج املواد التعليمية الرقمية.
القسم الثاني :الدراسات التي تناولت الثقافة التكنولوجية في العملية التعليمية:
• هدفت دراسة شحيبر( )2017إلى معرفة دور الثقافة التكنولوجية في تحسين الخدمات اإللكترونية من وجهة نظر مقدم الخدمة ،تم اعتماد املنهج
الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة كأداة بحثية لجمع البيانات الالزمة ،وقد أجريت الدراسة على كافة أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم
( )129موظف ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك تفاوت من وجهة نظر مقدم الخدمة بين مستويات أبعاد الثقافة التكنولوجية لدى
املستفيدين من الخدمات اإللكترونية املقدمة من الوزارات محل الد راسة ،كما بينت الدراسة توفر وسائل للتعريف بالخدمات اإللكترونية في الوزارات
في نشر الثقافة التكنولوجية بين املستفيدين مثل املوقع اإللكتروني للوزارة ومواقع التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني وغيرها ،وكذلك أظهرت
الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقافة التكنولوجية وتطبيق الخدمات اإللكترونية.
• وركزت دراسة حرزهللا ( )2016على مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في فرع طولكرم ،وتكونت عينة الدراسة من ()352
ً
طالباوطالبة ،واعد اختبار تحصيلي لقياس مستوى الثقافة الحاسوبية تكون من()37فقرة ،وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى الثقافة الحاسوبية
ً
لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في فرع طولكرم بلغت ( )%66.2وهي أعلى من املستوى املقبول تربويا ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة
ً
إحصائيا في مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في فرع طولكرم تعزى ملتغير الجنس والكلية وامتالك جهاز حاسوب
ً
شخص ي وامتالك اتصال باإلنترنت ،وامتالك بريد إلكتروني أو فيسبوك ،في حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى
الثقافة الحاسوبية لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في فرع طولكرم تعزى ملتغير املستوى الدراس ي .
• وكشفت دراسة كنساره ( )2012عن مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة اإلعداد التربوي في جامعة أم القرى ،حيث تكونت عينة الدراسة
ً
ً
من( )415طالبا وطالبة تم اختيرهم بطريقة عشوائية ،طور الباحث ألغراص الدراسة اختبارا ملعرفة مستوى الثقافة التكنولوجية لدى عينة الد
ً
راسة ،وقد أظهرت النتائج أن مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة اإلعداد التربوي في جامعة أم القرى كان جيدا الى حد ما ،وأظهرت النتائج كذلك
ً
وجود فروق في مستوى الثقافة التكنولوجية تبعا ملتغير الجنس لصالح اإلناث.
• وبينت دراسة البايض( )2009مستوى املعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم املهنية والتطبيقية بلواء غزة ،وكذلك
معرفة مستوى االتجاه واملهارة نحو التكنولوجيا لديهم  ،وتألفت عينة الدراسة من طالب قسم الحاسوب تخصص صيانة الحاسب اآللي وشبكات
ً
الحاسوب والبالغ عددهم()22طالبا ،واستخدم الباحث ثالث أدوات لتنفيذ الدراسة  ،وأظهرت النتائج أن الجانب املهاري حصل على أعلى النسب
ً
ألنه متعلق بالجوانب العملية فقط واملهارة اليدوية  ،كما وجدت عالقة دالة إحصائيا بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي ومجال
التكنولوجيا من جانب والشبكات من جانب آخر وكذلك اإللكترونيات ،ودل ذلك بأنه كلما زادت درجات مجال التكنولوجيا والشبكات واإللكترونيات
أدى لزيادة مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبة.
• وأجرى الشمري( )2008دراسة تقيس مستوى الثقافة التكنولوجية لدى معلمي العلوم في منطقة الحدود الشمالية باململكة العربية السعودية ،وقد
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )155معلما ملادة العلوم ،وألغراض الدراسة طور الباحث أداتين ،وقد أظهرت النتائج أن مستوى الثقافة التكنولوجية على
ً
جميع مجاالت أداة الدراسة كان عاليا وأن املجال الذي حصل على أعلى مستوى من الثقافة التكنولوجية هو مجال توظيف التكنولوجيا في تقويم
ً
تعليم العلوم ،ولم تجد الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية في أي مجال من مجاالت الدراسة تعزى ملتغير املرحلة الدراسة أو الخبرة.
التعليق على الدراسات السابقة:
 .1تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث االهتمام بأهمية استخدام أنظمة التعلم اإللكتروني وأدواتها في التعليم بشكل عام ونظام
البالك بورد(  (Blackboardبشكل خاص.
 .2كما تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث اإلهتمام بأهمية اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة الجامعات والتعليم العام لتسهيل
استخدام أدوات أنظمة التعلم اإللكتروني بشكل عام ونظام البالك بورد(  (Blackboardبشكل خاص.
 .3ساعدت الدراسات السابقة الباحث في تصور شامل عن أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني وأدواته املختلفة ،وباألخص نظام البالك بورد( (Blackboard
وأثرها على التعليم من حيث اإلجابيات التي يكتسبها التعليم في حل املشكالت التعليمية وتحسين املخرجات التعليمية.
 .4تتفق الدراسة الحالية حول فاعلية استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) (Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة
طيبة .مع دراسة(الشمري)2008،؛ دراسة(كنساره)2012،؛ ودراسة (حرز هللا.)2016،
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ً
 .5وأخيرا ومن خالل استعراض الدراسات السابقة التي ذكرت في هذه الدراسة ،وقيام الباحث باملسح الشامل لكثير من الدراسات التي لم تذكر في هذه
الدراسة ،تبين ندرة الدراسات التي تتعلق بواقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) (Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية في
جامعة طيبة بشكل عام وكلية العلوم واآلداب بالعال بشكل خاصة.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ملناسبته للدراسة الحالية والتي تسعى للوقوف على واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني
) (Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة باململكة العربية السعودية.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من(طالب وطالبات) كلية العلوم واآلداب بالعال/جامعة طيبة ،للفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي( )2020/2019وتم
اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من املجتمع األصلي ،وتكونت من( )300طالب و طالبة ،للتعرف على واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم
اإللكتروني ) (Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة ،وطبقت الدراسة في نفس الفصل الدراس ي للعام الجامعي
2020/2019م .وجدول ( )1يبين ذلك:
جدول ( :)1يبين توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة ( الجنس ،والتخصص)
الجنس
ذكر
أنثى
املجموع

التخصص
علمي
33
64
97

أدبي
117
86
203

املجموع
150
150
300

أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة الحالية في استبانة لجمع البيانات ،حيث تم تصميمها وتطويرها من قبل الباحث بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ذات
الصلة ،وتكونت من ( )41أداة من األدوات الضرورية التي رآها الباحث ذات أهمية للمتعلم عند دراسته ملقرر إلكتروني على نظام البالك بورد
) ،(Blackboardوقد تم اختيار نظام (ليكرت) الثالثي (موافق ،محايد ،غيرموافق) لقياس الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة.
صدق أداة الدراسة:
تم التاكد من صدق أداة الدراسة بصدق املحكمين املختصين في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني وعددهم ( )6محكمين بعرضها عليهم
ألخذ أرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول فقرات األداة وانتمائها وسالمة اللغة ،وتباينت اإلاقتراحات اإلجابية والسلبية لألداة ،وتم األخذ بها وإجراء
التعديالت على فقرات االستبانة ،مما يؤكد صدق اإلداه إلجراء الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات األداة طبقت على عينة استطالعية بلغ عددها ( )20طالب وطالبة من خارج عينة الداسة الفعلية ،وتم حساب معامل الثبات
(ألفا كرونباخ) ألستخراج ثبات املقياس وكانت النتيجة ( )%84وتعتبر هذة القيمة عالية مما تؤكد ثبات األداة إلجراء الدراسة.
املعالجات اإلحصائية:
قام الباحث بتفريغ إجابات املقياس من خالل برنامج التحليل اإلحصائي () ،))SPSSوتم استخدام األدوات االحصائية املناسبة لتحليل البيانات:
كاستخراج النسب املئوية ،املتوسطات الحسابية ،االنحرافات املعيارية ،االحصاء الوصفي ،تحليل التباين االحادي ،ومعامل الثبات باستخدام معادلة
(.)Cronbach's Alpha
التقديرالكمي لتقديراستجابات عينة الدراسة:
تم استخدام التقدير الكمي لتقدير استجابات عينة الدراسةباعتماد ثالثة مستويات ،حددت باملتوسطات الحسابيةالتالية:
 .1املتوسط الحسابي من ( )2.35فأكثر يمثل ( موافق).
 .2املتوسط الحسابي من ( )1.68إلى أقل من (  )2.34يمثل( محايد).
ً
 .3املتوسط الحسابي من ( )1إلى أقل من ( )1.67يمثل( غير موافق) .وقد تم اعتماد التقديرات السابقة اعتمادا على الفروقات بين أكثر قيمةاستجابة
وأقل قيمة مقسومة على عدد الفئات.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس ونصه" ما و اقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة
التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة؟"
لإلجابة عن هذا الس ــؤال؛ تم حس ــاب املتوس ــطات الحس ــابية واإلنحرافات املعيارية والنس ــب املئوية لدرجات أفراد العينة على أداة الدراس ــة ،وجدول ()2
يبين ذلك:
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية إلستخدام نظام ( )Blackboardفي اكساب
الثقافة التكنولوجية لدى الطلبة

2

البحث في االنترنت
Internet Search

هي عملية جمع املعلومات املتعلقة باملادة العلمية بوسائط متعددة من مراجع
ومصادر إلكترونية على شبكة االنترنت لالستفادة منها في املقرر الدراس ي
اإللكتروني.

2,73

0,554

%78

3

متصفح االنترنت
(إكسبلورر،كروم)
Internet
(Explorers,
)Chrome

برنامج حاسوبي يسمح لي باستعراض النصوص والصور وامللفات وبعض
املحتويات األخرى على شبكة االنترنت املتعلقة باملقرر الدراس ي اإللكتروني ومن
أشهرها متصفح (كروم ،إكسبلورر)..،

2,68

4

محركات البحث في االنترنت
(قوقل ،ياهو)..،
Search Engines
( )google .yahoo

مسلسل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النسبة املئوية

1

شبكة االنترنت
World Wide Web

استخدامي لشبكة االتصاالت العاملية يسمح لي بالتواصل مع الطلبة واملدرسين
وتبادل املعلومات بوسائط متعددة لالستفادة منها في املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2,65

0,613

%72

أدوات التعليم اإللكتروني

تعريف األداة
ُ
(إجرائيا)

0,594

%74

هو برنامج حاسوبي مصمم ملساعدة الطالب واملدرس في العثور على مستندات
مخزنة على شبكة املعلومات أو على الحاسوب الشخص ي للمتعلم أو املدرس
املتعلقة باملقرر الدراس ي اإللكتروني ومن أشهرها محرك بحث ( قوقل  ،ياهو
.).......،

2.66

0,581

%72

5

برنامج معالج النصوص (
الوورد )
Word processor
Microsoft Word

هو برنامج منسق للنصوص يستخدمه الطالب أو املدرس لكتابة نص يتعلق
باملقرر الدراس ي اإللكتروني فيقوم بمعالجته وإخراجه وتخزينه وإرساله بصيغة
ً
إلكترونية على جهاز الحاسوب مستخدما لوحة املفاتيح.

2,66

0,642

%75

6

برنامج العروض التقديمية
(البوربوينت)
Power point

هو برنامج مخصص للعروض التقديمية يعده الطالب أو املدرس إلنتاج ملفات
إلكترونية على شكل شرائح يدرج فيها جميع الوسائط املتعددة للمشاركة في
تقديم موضوعات املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2,48

0,765

%65

7

الفصول االفتراضية
Virtual
classrooms

هي بيئة للتعلم تتم في فضاء افتراض ي ،تسمح للطالب واملدرس باملشاركة
في مجتمعات التعلم وذلك باستعمال الحواسيب الشخصية واألجهزة الذكية،
للمساهمة في جودة وفاعلية املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2,73

0,547

%77

8

خدمات الشبكات
االجتماعية
Social Networking

هي عبارة عن مواقع ويب تقدم مجموعة من الخدمات للطالب واملدرس
اإللكتروني
الخاصة والبريد
والرسائل
الفورية
مثل املحادثة
والفيديو والتدوين ومشاركة امللفات وغيرها من الخدمات في املقرر الدراس ي
اإللكتروني.

2,66

9

مواقع التواصل االجتماعي
Social Media

10

األجهزة الذكية
Smart Phones

0,622

%73

ّ
هي مواقع إلكترونية توفرها شبكات اإلنترنت لتكون وسيلة تواصل بين الطالب
وأقرانه واملدرس بطرق ووسائط متعددة تتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني ومن
اشهرها ( فيسبوك ،توتير ،واتساب).

2,73

0,571

%79

هي عبارة عن هواتف محمولة تحوي العديد من التطبيقات يستطيع الطالب
وأقرانه واملدرس استخدامها في املقرر الدراس ي اإللكتروني بوسائطها املتعددة في
االتصال ،واملشاركة ،والتفاعل مع مستخدميها ومع األجهزة الذكية األخرى.

2,85

0,434

%88
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11

مؤتمرات الفيديو
Video Conference

عملية تواصل سمعي مرئي عبر الحواسيب بين األطراف املعنية كالطالب وأقرانه
واملدرس في أماكن مختلفة تمكنهم من سماع ورؤية بعضهم لتبادل وتوجيه
األسئلة واالستفسارات والتعليقات الى املدرسين ثم استقبال االجابات مما يتيح
ً ً
قدرا كبيرا من التفاعل االيجابي واملرونة ،وإعطاء الجميع فرصة املشاركة املتزامنة
في املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2,33

12

الفيديو التفاعلي
Interactive Video

هو برنامج يتكون من لقطات فيديو مجزاة كل منها على شاشات متعددة تتيح
الفرصة للتفاعل بين الطالب وأقرانه واملدرس ،ويمنح الطالب القدرة على
ً
التحكم والتعلم وفقا لسرعته الذاتية وبالطرائق التي تناسيه في املقرر الدراس ي
اإللكتروني.

2,29

13

املكتبة اإللكترونية
E-Library

مكتبة إلكتروني عبر شبكة االنترنت أو مخزنة على أقراص مدمجة تضم مجموعة
من أوعية املعلومات الرقمية ،تمكن الطالب واملدرس من الوصول بسهولة إلى
موضوعاتها كالكتب واملجالت واملقاالت  ....بوسائط تعليمية متعددة لالستفادة
منها في املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2,53

14

السبورة اإللكترونية
E-White Board

0,777

0,805

0,690

%52

%51

%65

هي من األدوات الحديثة في الوسائط املتعددة تنقل املعلومات
من املدرس إلى الطالب ،ويتم استخدامها لعرض تطبيقات متنوعة تسم ــح
للطالب بحفـظ وتخزيـن وطباعـة وإرسـال مــا تم شرحه من قبل املدرس في املقرر
الدراس ي اإللكتروني عن طريق البريد اإللكتروني .

2,57

0,683

%68

15

اليوتيوب
YouTube

هو عبارة عن فيديوهات متنوعة وبوسائط متعددة موجودة عبر شبكة االنترنت
تسمح للطالب واملدرس بتحميلها وعرضها وإرسالها واملشاركة فيها وإبداء اآلراء
والتعليق عليها في املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2.68

0,588

%74

16

صفحة الطالب الشخصية
اإللكترونية
E-Profile Learner

هي صفحة على نظام بالك بورد مخصصة لكل طالب مسجل في املقرر الدراس ي
اإللكتروني تحتوي على معلومات شخصية تهم املدرسين كاسم الطالب ورقمه
الجامعي والبريد اإللكتروني وغيرها ملتابعة التحصيل الدراس ي للطالب في مقرره
اإللكتروني.

2,85

17

الدليل االرشادي اإللكتروني
للطالب
E -counseling
guide

هو دليل إرشادي يقدمه املدرس في بداية تدريسه للمقرر اإللكتروني يصف بشكل
تفصيلي مجموعة من التعليمات والتوجيهات واالستفسارات واملهام الخاصة
املطلوبة من كل طالب مسجل في املقرر الدراس ي اإللكتروني لإلطالع عليه واإلفادة
منه.

2,69

18

املقرر الدراس ي اإللكتروني
للطالب
E-Learning
Course

ً
هو مقرر دراس ي يقوم املدرس برفعه على نظام بالك بورد على شبكة االنترنت بدال
من املقرر الورقي ويحوي مجموعة من املوضوعات واملراجع واملصادر املعرفية،
ُ
وأي وسائط أخرى تسهم في تطبيق كافة األهداف املطلوبة التي يدور حولها املقرر
الدراس ي اإللكتروني ويكون موجه لطالب املقرر.

2,80

19

املحاضرات املباشرة عبر
الشبكة
Internet Synchronous
lectures

لقاءات مباشرة مع املدرس عبر شبكة اإلنترنت لعرض املقرر الدراس ي اإللكتروني
بكافة أشكاله بالصوت والصورة وتلقي أسئلة الطلبة واإلجابة عنها ويستطيع
الطالب التفاعل مباشرة مع املدرس ويلتزم الطالب بحضور املحاضرة وعدم
التغيب.

2,71

20

املحاضرات املسجلة عبر
الشبكة
Internet
asynchronous
lectures

هي عبارة عن مادة تعليمية كجزء من املقرر الدراس ي اإللكتروني يقوم املدرس
ً
ً
بتسجيلها مرئيا أو صوتيا على النظام عبر الشبكة بواقع محاضرة أو محاضرتين
كل أسبوع حسب الخطة الدراسية للمقرر ويجب على الطالب مشاهدة املحاضرة
املسجلة بشكل كامل .وتعتبر املحاضرة املسجلة بمثابة (بدل) حضور الطالب
املباشر عبر الشبكة.

2,78

21

التعلم الذاتي اإللكتروني عبر
الشبكة
Internet Based
autonomous
learning

هو نشاط أو موقف تعليمي يتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني عبر الشبكة يقوم
ً
به الطالب مدفوعا برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته وإمكاناته وقدراته
ً
مستجيبا مليوله واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها.

2,71

22

التعلم التعاوني اإللكتروني
عبر الشبكة
Internet Based
Collaborative
Learning

هو نشاط أو موقف تعليمي عبر الشبكة يقوم املدرس بتوزيع الطالب إلى
مجموعات صغيرة أو كبيرة يعملون معا خالل تناولهم ملوضوعات تتعلق باملقرر
الدراس ي اإللكتروني مصحوبة بأنماط نشاط واختبارات إلكترونية وباستخدام
الوسائط املتعددة املتاحة عبر شبكة اإلنترنت من أجل تحقيق أهداف محددة
ومشتركة بينهم.

2,69
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23

االختبارات اإللكترونية
E-Tests

هو نظام يسمح للطالب بإجراء تقييم (اختبارات بأنواعها ) يتعلق بنشاط معين
ً
مستخدما التقنية كجهاز الحاسوب سواء على االنترنت أو من خالل شبكة
ً
خاصة بدال عن االختبارات الخطية أو الورقية لتقييم أداء الطالب في املقرر
الدراس ي اإللكتروني.

2,76

24

صفحة املهام
Tasks Web page

هي عبارة عن صفحة إلكترونية لتواصل املدرس مع الطالب فيما يتعلق باألعمال
املطلوب منهم انجازها في املقرر الدراس ي اإللكتروني حيث يقوم املدرس بإعداد
قائمة بكل املهام املطلوبة من الطالب على مدار الفصل تتضمن وصف املهمة
املطلوبة وموعد تسليمها ،ويكون دور الطالب تجهيز كل مهمة وإرسالها إلى املدرس
في الوقت املحدد.

2,73

25

صفحة الواجبات
Assignments web
page

هي صفحة الواجبات اإللكترونية للمقرر الدراس ي اإللكتروني حيث يقوم املدرس
برفع الواجبات الفردية والجماعية املطلوب من الطالب إنجازها بزمن محدد،
معززة باملعلومات وامللفات التي يحتاجها الطالب إلكمال الواجبات ،ويقوم
الطالب بحل الواجب وإرساله إلى املدرس في الوقت املحدد.

2,75

26

صفحة املالحظات
Notes page

0,576

0,552

0,566

%83

%78

%82

أهم التطبيقات التي يحتاجها الطالب واملدرس باستخدام الهواتف الذكية
ُ
والحواسيب اللوحية  ،حيث أنها تساعدهم على حفظ وتسجيل األفكار واملواعيد
املهمة أو بعض املعلومات السريعة أو املالحظات الصوتية وغيرها املتعلقة باملقرر
الدراس ي اإللكتروني  ،ومن ثم الوصول إليها بطريقة سهلة عند الحاجة ،ومن
أفضلها تطبيق (هواتف أيفون أو أجهزة أيباد).

2,68

0,611

%75

27

لوحات اإلعالنات
Bulletin boards

هي لوحة إعالنات تتيح للمدرس عبر الشبكة إمكانية عرض رسائل إعالنيه
مكتوبة أو صوتية موجهه للطالب تتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني إلخبارهم
بمواعيد املحاضرات ،واالختبارات والنتائج وغيرها من املواعيد املهمة.

2,63

0,679

%74

28

البريد اإللكتروني
()E- Mail

هو وسيلة لتبادل املعلومات واآلراء برسائل رقمية بين الطالب وأقرانه واملدرس
عبر الشبكة أو غيرها من الشبكات الحاسوبية املتصلة تتعلق باملقرر الدراس ي
اإللكتروني.

2,75

0,575

%82

29

برامج املحادثة أو الدردشة
Internet Relay
Chat

هو برنامج لتبادل الحوار الجماعي والفردي بين الطالب وأقرانه مع املدرس عبر
ً
شبكة اإلنترنت تتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني سواء كان الحوار مكتوبا أو
ً
ً
صوتيا أو االثنين معا كبرنامج املحادثة (الواتس)..

2,83

0,483

%82

30

برامج التراسل الفوري
Instant
)messaging (IM

هو برنامج للتحاور الفوري عبر اإلنترنت في موضوعات تتعلق باملقرر الدراس ي
اإللكتروني بين طالبين أو أكثر أو مع املدرس ومن أشهر برنامجه مايكروسوفت
ماسنجر وياهو ماسنجر.

2,82

0,487

%86

31

املجموعات اإلخبارية
News Groups

وهي عبارة عن مجموعات حوارية تتبادل املعلومات ووجهات النظر ضمن شبكة
من األعضاء ينشئها املدرس من الطالب وأقرانهم ويقوم أعضاء مجموعة األخبار
بقراءة وإرسال رسائل مشابهة لرسائل البريد اإللكتروني حول مجموعة من
القضايا تتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني ويسألون ،أو يجيبون على تساؤالت
ُتطرح على املجموعة من قبل أحدهم.

2,55

0,685

%66

32

غرف الدردشة
Chartroom

هي غرف للدردشة والحوار بين الطالب (املسجلين في املقرر الدراس ي اإللكتروني)
واملدرس للتواصل فيما بينهم عن طريق إرسال الرسائل للنقاش فيها حول
مقررهم اإللكتروني.

2,67

0,641

%76

33

املدونات التعليمية عبر
الشبكة
Learning Weblogs

عبارة عن صفحة ويب على شبكة اإلنترنت كتطبيق من تطبيقات الشبكة تكتب
فيها التدوينات من قبل الطالب واملدرس حول موضوع تعليمي معين في املقرر
الدراس ي اإللكتروني لنقل األخبار أو التعبير عن أفكارهم حوله.

2,67

0,613

%75
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34

املنتديات التعليمية عبر
الشبكة
Forums

موقع على اإلنترنت يتجمع فيه الطالب وأقرانهم واملدرسون من ذوي االهتمامات
املشتركة في التعليم ليتبادلوا األفكار والنقاش عن طريق إنشاء موضوع من
موضوعات املقرر الدراس ي اإللكتروني من قبل أحد أعضاء املنتدى كاملدرس أو
طالب،

2,68

35

القوائم البريدية
Mailing List

هي مجموعة تنشأ عبر شبكة االنترنت تتكون من أسماء الطالب وعناوينهم
وبريدهم اإللكتروني املسجلين في املقرر الدراس ي اإللكتروني كقائمة خاصة
باملدرس حيث يمكن إرسال الواجبات املنزلية ومتطلبات املقرر عبر تلك القائمة
كوسيط للحوار بينهم لتبادل اآلراء ووجهات النظر.

2,54

36

قوائم الخدمة
( االفادة أو املساعدة)
Service lists

0,637

0,695

%77

%65

ً
هي قوائم على الشبكة تصنف الطالب إلى فئات وفقا للشعبهم تقدم لهم الخدمة
أو املساعدة أو يستفيد املتعلم باالتصال بهم  ،وتصل إليهم رسائل البريد
ً
ً
اإللكتروني آليا  ،ما دام اإلرسال من أحد املشتركين في هذه القوائم مستمرا .ولها
اتجاهان:االول كاالتجاه األحادي ويرتبط باالستقبال فقط  ،ويفيد في توزيع
املعلومات أو التعليمات أو اإلرشادات أو املساعدات للطالب واالتجاه الثاني:
قوائم الحوار وهذا يتيح للطالب إرسال الرسائل إلى القائمة واستقبالها  ،مما
يسمح بالحوار غير املتزامن بين الطالب في القائمة  ،مثل إرسال األسئلة واستقبال
الردود عليها  ،أو االختبارات واستقبال نتائج التصحيح .

2,68

0,592

%75

37

مشاركات التطبيقات
Sharing
Application

يستخدم في االجتماعات عن بعد عن طريق الشبكة تتيح الثنين أو أكثر من
الطالب مع أقرانهم واملدرس العمل والتفاعل في موضوعات املقرر الدراس ي
اإللكتروني عبر التطبيق في نفس الوقت.

2,71

0,583

%78

38

لوحة املناقشة
Discussion Board

وهي عبارة عن لوحة إلكترونية عبر الشبكة تتيح للطالب مع املدرس طرح موضوع
يتعلق بمحتوى املقرر الدراس ي اإللكتروني  ،ويستطيعون رؤية مشاركاتهم
وأفكارهم وآرائهم وتعليقاتهم وأسئلتهم للتعاون والتفاعل فيما بينهم كما يمكن
إرفاق أي وسائط متعددة لها عالقة باملوضوع وال يحتاج الطالب التواجد في نفس
املوقع مع أقرانه.

2,70

0,608

%76

39

امللفات املشتركة
Sharing folders

هي ملفات إلكترونية مشتركة بين املدرس والطالب تتعلق باملقرر الدراس ي
اإللكتروني عبر الشبكة قابلة للتحميل والتنزيل والقراءة واملراجعة وإعادة
اإلنشاء بوسائط متعددة كملفات اوراق العمل أو صفحات من االنترنت.

2,64

0,620

%72

40

امللفات واملجلدات
Files & Folders

هي مهارة إنشاء وإرسال امللفات واملجلدات التي تحوي موضوعات في املقرر
الدراس ي اإللكتروني على جهاز الحاسوب ويطلب من الطالب إنشائها من قبل
املدرس كملف أو مجلد مثل (ملف املادة التعليمة ،مجلد الواجبات).

2,70

0,574

%74

41

وسائط التخزين
Storage Media

هي مهارة حفظ البيانات الرقمية املتعلقة باملقرر الدراس ي اإللكتروني باستخدام
مؤقت أو دائم إلى أجهزة أخرى (الفالش،
بشكل
أدوات تخزين مختلفة ويتم نقلها
ٍ
ٍ
الس ي دي.)..،

2,72

0,575

%78

2,67

0,602

%89

املتوسط الحسابي العام

بعد معاينة جدول ( )2بنظرة فاحصة ،يتبين أن املتوسط الحسابي العام ألدوات التعلم اإللكتروني املطبقة في نظام بالك بورد ) (Blackboardوالتي
لها دور في اكساب الطلبة الثقافة التكنولوجية كانت بمتوسط ( )2,67وبنسبة مئوية( )%89مما يدل على أن مستوى الثقافة التكنولوجية كانت بدرجة
ً ً
(موافق) حسب استخدام التقدير الكمي لتقدير استجابة عينة الدراسة  ،وهذه الدرجة تعتبر مؤشرا عاليا لدى الطلبة في مستوى الثقافة التكنولوجية،
وبالنظر إلى قيم املتوسطات الحسابية كل على حده ملستوى الثقافة التكنولوجية يبين أن غالبيتها تقع ضمن درجة (موافق) وهذه النتيجة تؤيد نتيجة
املتوسط الحسابي العام لالداة  ،ويمكن أن ترجع هذه النتيجة إلى عدة أسباب أهمها :أن الطلبة أثبتوا أن لديهم ثقافة تكنولوجية عالية في تطبيق تلك
األدوات في نظام بالك بورد،وإمكانية توظيفها وتفعيلها في مواقف تعليمية أخرى ،وبناء على ذلك فانه يكمن لجامعة طيبة أن تعتمد نظام البالك بورد
كخيار بديل عن العملية التعليمية التقليدية للنشر الثقافة التكنولوجية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في ظل جائحة كورونا ،كما ويرجع سبب
أهمية تلك األدوات للطلبة أنفسهم حيث أنها تعد من مهارات التقنية في القرن الحادي والعشرون.
ثانيا :اإلجابة عن األسئلة الفرعية للدراسة:
اإلجابة عن السؤال الفرعي األول ونصه :ما األدوات األكثر استخداما في اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة؟
ً
ً
ولإلجابة عن هذا السؤال اعتمد الباحث على نسبة مئوية تتضمن ) (%25من مجموع فقرات االستبانة لتكون هي األكثر استخداما والتي قدرت تقريبا بـ
( )10فقرات ونستعرضها في جدول (.)3
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املتوسط الحسابي
2,85

16

صفحة الطالب
الشخصية اإللكترونية
E-Profile Learner

االنحراف املعياري

10

األجهزة الذكية
Smart Phones

هي عبارة عن هواتف محمولة تحوي العديد من التطبيقات يستطيع
الطالب وأقرانه واملدرس استخدامها في املقرر الدراس ي اإللكتروني
بوسائطها املتعددة في االتصال ،واملشاركة ،والتفاعل مع مستخدميها ومع
األجهزة الذكية األخرى.

0,434

النسبة املئوية

أدوات التعليم اإللكتروني

ُ
تعريف األداة (إجرائيا)

%88

هي صفحة على نظام بالك بورد مخصصة لكل طالب مسجل في املقرر
الدراس ي اإللكتروني تحتوي على معلومات شخصية تهم املدرسين كاسم
الطالب ورقمه الجامعي والبريد اإللكتروني وغيرها ملتابعة التحصيل
الدراس ي للطالب في مقرره اإللكتروني.

2,85

0,449

%89

29

برامج املحادثة أو الدردشة
Internet Relay Chat

هو برنامج لتبادل الحوار الجماعي والفردي بين الطالب وأقرانه مع املدرس
عبر شبكة اإلنترنت تتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني سواء كان الحوار
ً
ً
ً
مكتوبا أو صوتيا أو االثنين معا كبرنامج املحادثة (الواتس)..

2,83

0,483

%82

30

برامج التراسل الفوري
)Instant messaging (IM

هو برنامج للتحاور الفوري عبر اإلنترنت في موضوعات تتعلق باملقرر
الدراس ي اإللكتروني بين طالبين أو أكثر أو مع املدرس ومن أشهر برنامجه
مايكروسوفت ماسنجر وياهو ماسنجر.

2,82

0,487

%86

18

املقرر الدراس ي اإللكتروني للطالب
E-Learning Course

هو مقرر دراس ي يقوم املدرس برفعه على نظام بالك بورد على شبكة
ً
االنترنت بدال من املقرر الورقي ويحوي مجموعة من املوضوعات واملراجع
ُ
واملصادر املعرفية ،وأي وسائط أخرى تسهم في تطبيق كافة األهداف
املطلوبة التي يدور حولها املقرر الدراس ي اإللكتروني ويكون موجه لطالب
املقرر.

2,80

20

املحاضرات املسجلة عبر الشبكة
Internet asynchronous
lectures

هي عبارة عن مادة تعليمية كجزء من املقرر الدراس ي اإللكتروني يقوم
ً
ً
املدرس بتسجيلها مرئيا أو صوتيا على النظام عبر الشبكة بواقع محاضرة
أو محاضرتين كل أسبوع حسب الخطة الدراسية للمقرر ويجب على
الطالب مشاهدة املحاضرة املسجلة بشكل كامل .وتعتبر املحاضرة
املسجلة بمثابة (بدل) حضور الطالب املباشر عبر الشبكة.

2,78

23

االختبارات اإللكترونية
()E-Tests

28

البريد اإللكتروني
()E- Mail

25

صفحة الواجبات
Assignments web page

2

البحث في االنترنت
Internet Search

هو نظام يسمح للطالب بإجراء تقييم (اختبارات بأنواعها ) يتعلق بنشاط
ً
معين مستخدما التقنية كجهاز الحاسوب سواء على االنترنت أو من خالل
ً
شبكة خاصة بدال عن االختبارات الخطية أو الورقية لتقييم أداء الطالب
في املقرر الدراس ي اإللكتروني.
هو وسيلة لتبادل املعلومات واآلراء برسائل رقمية بين الطالب وأقرانه
واملدرس عبر الشبكة أو غيرها من الشبكات الحاسوبية املتصلة تتعلق
باملقرر الدراس ي اإللكتروني.

0,517

0,507

%85

%83

2,76

0,576

%83

2,75

0,575

%82

هي صفحة الواجبات اإللكترونية للمقرر الدراس ي اإللكتروني حيث يقوم
املدرس برفع الواجبات الفردية والجماعية املطلوب من الطالب إنجازها
بزمن محدد ،معززة باملعلومات وامللفات التي يحتاجها الطالب إلكمال
الواجبات ،ويقوم الطالب بحل الواجب وإرساله إلى املدرس في الوقت
املحدد.

2,75

0,566

%82

هي عملية جمع املعلومات املتعلقة باملادة العلمية بوسائط متعددة من
مراجع ومصادر إلكترونية على شبكة االنترنت لالستفادة منها في املقرر
الدراس ي اإللكتروني.

2,73

0,554

%78

2.792

0,515

%93

املتوسط الحسابي العام

ً
بعد معاينة جدول ( )3بنظرة فاحصة ،تبين أن األدوات األكثر استخداما في نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) (Blackboardفي اكساب الثقافة
التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة كاآلتي:
ً
ً
 .1تضمنت ( )10أدوات من أصل ( )41أداة ،وهي مرتبة حسب األكثر متوسطا حسابيا فاألدنى على التوالي (األجهزة الذكية ،صفحة الطالب الشخصية
اإللكترونية ،برامج املحادثة أو الدردشة ،برامج التراسل الفوري ،املقرر الدراس ي اإللكتروني للطالب ،املحاضرات املسجلة عبر الشبكة ،االختبارات
ً
اإللكترونية ،البريد اإللكتروني ،صفحة الواجبات ،والبحث في االنترنت) .وتمثل هذه األدوات ما نسبته تقريبا ( )%25من مجموع األدوات ،والبالغ
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متوسطها الحسابي العام ( )2.792وبنسبة مئوية( )%93يعتبر هذا املتوسط ضمن درجة(موافق) حسب استخدام التقدير الكمي لتقدير استجابة
عينة الدراسة  ،وهو ذا قيمة عالية لدى الطلبة في مستوى الثقافة التكنولوجية.
 .2أن أعلى متوسط حسابي في هذه األدوات كانت (األجهزة الذكية ،وصفحة الطالب الشخصية اإللكترونية) حيث بلغ متوسطها الحسابي ()2,85
ً
ويرجع السبب إلى أنها األدوات األكثر استخداما من قبل الطلبة حيث يتوقف عليها عملية التدريس في استخدام نظام بالك بورد ،كما أنها أكثر
ً
األدوات تصفحا لديهم  ،فاألجهزة الذكية ال يمكن للطلبة بدونها من إرسال الواجبات والتخاطب مع املدرس وأداء وظائف أخرى مهمة بالنسبة
للنظام ،وأما صفحة الطالب الشخصية اإللكترونية فتعتبر حلقة الوصل بين الطلبة واملدرس في إرسال وإستقبال كل ما هو مهم في عملية التعليم.
 .3وبالنظر إلى قيم املتوسطات الحسابية كل على حده في األدوات ( )10ملستوى الثقافة التكنولوجية يبين أن جميعها تقع ضمن درجة (موافق) وهذه
النتيجة تؤيد نتيجة املتوسط الحسابي العام لألداة ،ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى عدة أسباب أهمها :حتمية االستخدام لتلك األدوات من قبل
ً
الطلبة من غيرها ويعود إلى أن هذه األدوات من أكثر األدوات تفعيال بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة في نظام البالك ) .(Blackboardكما أنها
تعتبر من الركائز األساسية في النظام على سبيل املثال ال الحصر(األجهزة الذكية ،صفحة الطالب الشخصية اإللكترونية ،املقرر الدراس ي اإللكتروني
للطالب ،االختبارات اإللكترونية ،البريد اإللكتروني ،صفحة الواجبات ،والبحث في االنترنت).
اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني ونصه :ما األدوات األقل استخداما في اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة؟
ً
ً
لإلجابة عن هذا السؤال أيضا اعتمد الباحث على نسبة مئوية تتضمن ) (%25من مجموع فقرات االستبانه لتكون هي األقل فاعلية والتي قدرت تقريبا بـ
( )10فقرات ونستعرضها في جدول (:)4
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية لألدوات األقل استخداما في اكساب طلبةالثقافة التكنولوجية
الرقم في االستبيان
6

برنامج العروض التقديمية
(Power pointالبوربوينت)

13

املكتبة اإللكترونية
E-Library

مكتبة إلكتروني عبر شبكة االنترنت أو مخزنة على أقراص مدمجة تضم مجموعة من
أوعية املعلومات الرقمية ،تمكن الطالب واملدرس من الوصول بسهولة إلى
موضوعاتها كالكتب واملجالت واملقاالت  ....بوسائط تعليمية متعددة لالستفادة منها
في املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2,53

35

القوائم البريدية
Mailing List

هي مجموعة تنشأ عبر شبكة االنترنت تتكون من أسماء الطالب وعناوينهم وبريدهم
اإللكتروني املسجلين في املقرر الدراس ي اإللكتروني كقائمة خاصة باملدرس حيث
يمكن إرسال الواجبات املنزلية ومتطلبات املقرر عبر تلك القائمة كوسيط للحوار
بينهم لتبادل اآلراء ووجهات النظر.

2,54

31

املجموعات اإلخبارية
News Groups

وهي عبارة عن مجموعات حوارية تتبادل املعلومات ووجهات النظر ضمن شبكة من
األعضاء ينشئها املدرس من الطالب وأقرانهم ويقوم أعضاء مجموعة األخبار بقراءة
وإرسال رسائل مشابهة لرسائل البريد اإللكتروني حول مجموعة من القضايا تتعلق
باملقرر الدراس ي اإللكتروني ويسألون ،أو يجيبون على تساؤالت ُتطرح على املجموعة
من قبل أحدهم.

2,55

14

السبورة اإللكترونية
E-White Board

هي من األدوات الحديثة في الوسائط املتعددة تنقل املعلومات
من املدرس إلى الطالب  ،ويتم استخدامها لعرض تطبيقات متنوعة تسم ــح للطالب
بحفـظ وتخزيـن وطباعـة وإرسـال مــا تم شرحه من قبل املدرس في املقرر الدراس ي
اإللكتروني عن طريق البريد اإللكتروني .

2,57

املتوسط الحسابي

11

مؤتمرات الفيديو
Video Conference

االنحراف املعياري

12

الفيديو التفاعلي
Interactive Video

هو برنامج يتكون من لقطات فيديو مجزاة كل منها على شاشات متعددة تتيح الفرصة
للتفاعل بين الطالب وأقرانه واملدرس ،ويمنح الطالب القدرة على التحكم والتعلم
ً
وفقا لسرعته الذاتية وبالطرائق التي تناسيه في املقرر الدراس ي اإللكتروني.

2,29

0,805

عملية تواصل سمعي مرئي عبر الحواسيب بين األطراف املعنية كالطالب وأقرانه
واملدرس في أماكن مختلفة تمكنهم من سماع ورؤية بعضهم لتبادل وتوجيه األسئلة
ً ً
واالستفسارات والتعليقات الى املدرسين ثم استقبال االجابات مما يتيح قدرا كبيرا من
التفاعل االيجابي واملرونة ،وإعطاء الجميع فرصة املشاركة املتزامنة في املقرر الدراس ي
اإللكتروني.
هو برنامج مخصص للعروض التقديمية يعده الطالب أو املدرس إلنتاج ملفات
إلكترونية على شكل شرائح يدرج فيها جميع الوسائط املتعددة للمشاركة في تقديم
موضوعات املقرر الدراس ي اإللكتروني.
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2,33

2,48

0,777

0,765

0,690

0,659

0,685

0,683

النسبة املئوية

أدوات التعليم اإللكتروني

ُ
تعريف األداة (إجرائيا)

%51

%52

%65

%65

%65

%66

%68
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27

لوحات اإلعالنات
Bulletin boards

هي لوحة إعالنات تتيح للمدرس عبر الشبكة إمكانية عرض رسائل إعالنيه مكتوبة أو
صوتية موجهه للطالب تتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني إلخبارهم بمواعيد
املحاضرات ،واالختبارات والنتائج وغيرها من املواعيد املهمة.

2,63

0,679

%74

39

امللفات املشتركة
Sharing folders

هي ملفات إلكترونية مشتركة بين املدرس والطالب تتعلق باملقرر الدراس ي اإللكتروني
عبر الشبكة قابلة للتحميل والتنزيل والقراءة واملراجعة وإعادة اإلنشاء بوسائط
متعددة كملفات اوراق العمل أو صفحات من االنترنت.

2,64

0,620

%72

1

شبكة االنترنت
World Wide Web

استخدامي لشبكة االتصاالت العاملية يسمح لي بالتواصل مع الطلبة واملدرسين
وتبادل املعلومات بوسائط متعددة لالستفادة منها في املقرر الدراس ي اإللكتروني.

املتوسط الحسابي العام

2,65

0,613

%72

2,521

0,698

%84

ً
بعد معاينة جدول ( )4بنظرة فاحصة ،تبين أن األدوات األقل استخداما في نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) (Blackboardفي اكساب الثقافة
التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة كاآلتي
ً
ً
 .1تضمنت ( )10أدوات من أصل ( )41أداة ،وهي مرتبة حسب األقل متوسطا حسابيا فاألكثر على التوالي (الفيديوالتفاعلي ،مؤتمرات الفيديو ،برنامج
العروض التقديمية (البوربوينت) ،املكتبة اإللكترونية ،القوائم البريدية ،املجموعات اإلخبارية ،السبورة اإللكترونية ،لوحات اإلعالنات ،امللفات
ً
ً
املشتركة ،شبكة االنترنت) وتمثل هذه األدوات أيضا ما نسبته تقريبا ( )%25من مجموع األدوات ،والبالغ متوسطها الحسابي العام()2.521وبنسبة
ً
مئوية( .)%84يعتبر هذا املتوسط ضمن درجة (موافق) حسب استخدام التقدير الكمي لتقدير استجابة عينة الدراسة ،وهذه الدرجة تعتبر مؤشرا
ً
ً
عاليا لدى الطلبة في زيادة مستوى الثقافة التكنولوجية ،رغم أنها تصنف ضمن األقل استخداما في مقياس الثقافة التكنولوجية في هذه الدراسة
ً
ً
ولكنها تعتبر عنصرا مكمال ال يمكن االستغناء عنه في عملية التدريس بين الطلبة واملدرس.
 .2أن األقل متوسط حسابي في هذه األدوات كانت (الفيديو التفاعلي) وبمتوسط حسابي ( ،)2,29و)مؤتمرات الفيديو( بمتوسط حسابي ( )2,33هاتان
القيمتان هما الوحيدتان في مقياس الثقافة التكنولوجية اللتان حصلتا على درجة (محايد)وهذا يؤكد أن تلك األداتان يمكن أن تكون مفعله عند
بعض املدرسين مع ط لبتهم وعدم تفعيلها مع البعض اآلخر ،وهذا مما يدعو الباحث املختصين في الجامعة وخاصة عمادة التعلم اإللكتروني بأن
ً
تولي اإلهتمام أكثر لتلك األدوات في نظام بالك بورد حتى تصبح أكثر استخداما بين الطلبة واملدرس دون استثناء.
اإلجابة عن السؤال الثالث والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (  )0.05 ≤ αفي استخدام أدوات نظام إدارة التعلم
اإللكتروني ( )Blackboardإلكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة تعزى ملتغير الجنس (طالب ،طالبة) "
ولفحص الفرض السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات للذكور واإلناث،كما تم استخدام تحليل التباين األحادي(،)One-Way-Anova
وكانت النتائج في جدول ( )5و جدول ()6
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلستخدام نظام ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية تبعا ملتغير(الجنس)
الجنس
ذكر

اإلنحراف املعياري

العدد
150

املتوسط الحسابي
2,74

0,284

أنثى

150

2,61

0,392

املجموع

300

2,67

0,347

بعد معاينة جدول ( )5بنظرة فاحصة ،بلغ مجموع املتوسطات الحسابية لعينة الذكور ( )2,74وبانحراف معياري ( )0,284في حين بلغ مجموع
املتوسطات الحسابية لعينة اإلناث( )2,61وبانحراف معياري ( ،)0,392مما يدل على وجود فروق في املتوسطات الحسابية بلغت ( .)0,13وللتأكد من
ً
جوهرية الفروق في هذه املتوسطات وهل هي دالة إحصائيا أم ال ،قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي ( ،)One-Way-Anovaوجدول ( )6يبين
ذلك.
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين األحادي إلستخدام نظام ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية تبعا ملتغير(الجنس)
مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط املربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

بين املجوعات

1,133

1

1,133

9,694

0,002

داخل املجموعات
املجموع

34,839
35,973

298
299

0,117

مصدرالتباين

يتضح من نتائج جدول ( )6أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب الثقافة
التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة تعزى ملتغير الجنس (طالب ،طالبة) ،حيث بلغت قيمة(ف) وكانت( )9,694وقيمة مستوى الداللة( )0,002مما يدل
ً
على أنها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05ولصالح ال طالب .ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى عدة أسباب منها كثرة األعباء التي تقع على عاتق
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الطالبات في الحياة االجتماعية ،بعكس الطالب الذين لدبهم الحرية الكافية بشكل أكثر ،مما يتاح لهم الفرصة ألستخدام البيئة املتواجدة بكافة مكانياتها.
باإلضافة إلى القي ود التي تعاني منها الطالبات في مجال التقنية من (عدم اتصال بعض البيوت باإلنترنت نتيجة التكلفة املادية وضعف شبكة االنترنت في
بعض املناطق) مما يجعل الطالب تتاح لهم فرص أخرى للتغلب على تلك القيود في أي وقت وألي زمن كمقاهي االنترنت وغيرها .كما أن املساحة املتاحة
ً
لدى الطالب في استخدام األدوات املتعلقة باكساب الثقافة التكنولوجية هي أوفر حظا مما هو متاح الطالبات وهذه النتيجة اختلفت مع دراسة
(كنساره )2012،لوجود فروق لصالح اإلناث ،ومن هنا يدع الباحث إلى مزيد من التأمل في دواعي اختالف هذه الدراسة مع دراسة (كنسارة .)2012
اإلجابة عن السؤال الرابع والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (  )α ≤ 0.05في استخدام أدوات نظام إدارة التعلم
اإللكتروني ( )Blackboardإلكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة تعزى ملتغير التخصص الدراس ي (علمي ،أدبي) "
لفحص الفرض السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات للذكور واإلناث،كما تم استخدام تحليل التباين األحادي(،)One-Way-Anova
وكانت النتائج في جدول ( )7و جدول ()8
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلستخدام نظام ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية تبعا ملتغير(التخصص)
التخصص

العدد

املتوسط الحسابي

اإلنحراف املعياري

علمي
أدبي
املجموع

97
203
300

2,65
2,68
2,67

0,358
0,342
0,347

بعد معاينة جدول ( )7بنظرة فاحصة ،بلغ مجموع املتوسطات الحسابية لعينة التخصص العلمي ( )2,65وبانحراف معياري ( )0,358في حين بلغ
مجموع املتوسطات الحسابية لعينة التخصص األدبي( )2,68وبانحراف معياري (،)0,342مما يدل على وجود فروق في املتوسطات الحسابية بلغت
ً
ً
( )0,03وهذه الفروق تعد ضئيلة جدا .وللتأكد من جوهرة الفروق في هذه املتوسطات وهل هي دالة إحصائيا أم ال ،قام الباحث باستخدام تحليل التباين
األحادي ( ،)One-Way-Anovaوجدول ( )8يبين ذلك:
جدول ( :)8نتائج تحليل التباين األحادي إلستخدام نظام ( )Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية تبعا ملتغير(التخصص)
مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط املربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

0,062
35,911
35,973

1
298
299

0,062
0,121

0,515

0,473

يتضح من النتائج في جدول ( )8بأنه ال توجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardفي اكساب
الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة تعزى ملتغير التخصص الدراس ي (علمي ،أدبي)؟ حيث بلغت قيمة(ف) وكانت ( )0,515وقيمة مستوى الداللة
ً
( )0,473وهي أكبر من) (α ≤ 0.05مما يدل على أنها غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ، (α ≤ 0.05ويمكن تفسير هذه النتيجة في كون أفراد عينة
الدراسة بتخصصاتهم العلمية واألدبية يواجهون ظروف تعليمية متقاربة في تطبيق أدوات نظام بالك بورد في التعليم ،كما لديهم رؤية متشابهة في تقدير
استخدام تلك األدوات الكسابهم الثقافة التكنولوجية مما جعل تقديراتهم متقاربة رغم اختالف تخصصاتهم .وقد يعزى ذلك إلى عدم وجود تلك الفروق
ً
باختالف تخصصاتهم نظرا المتالك معظم الطلبة الرغبتهم والدافعية في تطبيق تلك األدوات والتي من شانها التأثير بشكل ايجابي وفعال على تحصيلهم
الدراس ي .كما ان أن الفترة الزمنية التي طبق فيها نظام البالك بورد في ظل جائحة كورونا في جميع التخصصات العليمة واألدبية لم تكن كافية للكشف
عن فروقات ملتغير التخصص ،وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة(حرزهللا)2016،؛ ودراسة(الشمري.)2008،
التوصيات واملقترحات:
في ضوء نتائج دراسة واقع استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) (Blackboardفي اكساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبة،
نورد التوصيات واملقترحات التالية:
 .1إقامة ندوات علمية وتنظيم دورات تدريبية للطلبة على استخدام أدوات نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) (Blackboardمن أجل رفع مستوى مهاراتهم
وكفاياتهم لتمكين الثقافة التكنولوجية لديهم.
 .2تركيز أعضاء هيئة التدريس على أدوات التعلم االلكتروني في نظام بالك بورد في التعليم التي وردت في هذه الدراسة وعملت على زيادة الثقافة
التكنولوجية لدى الطلبة.
 .3االستفادة من نتائج هذه الدراسة الواقعية وتعميمها على الجامعة والفروع التابعة لها لزيادة منتسبيها الثقافة التكنولوجية.
 .4تعميم نتائج هذه الدراسة على الجامعات السعودية لالستفادة منها في اكساب منتسبيها الثقافة التكنولوجية وأدواتها.
 .5استفادة الجامعات السعودية من تجربة جامعة طيبة في استخدام نظام ) (Blackboardونشر الثقافة التكنولوجية لدى منتسبيها.
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يوسف جراح

 .6ضرورة تعزيز الثقافة التكنولوجية لدى طلبة الجامعة في فروعها األخرى.
 .7إجراء املزيد من الدراسات التي تركز على زيادة الثقافة التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة والفروع التابعة لها.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1إطميزي ،جميل ( .)2007مقدمة عن التعليم االلكتروني .مركز أصدقاء فوزي كعوش للتميز بتكنولوجيا املعلومات ،جامعة بوليتكنك الخليل.
 .2أبوعودة ،محمد فؤاد" .)2006( .تقويم املحتوى العلمي ملنهاج الثقافة التقنية املقرر على طلبة الصف العاشر األساس ي في ظل أبعاد التنور التقني".
رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية .غزة.
 .3األحمري ،سعدية .)2015( .التعليم اإللكتروني .ماجستير تقنيات التعليم .وزارة التربية ،فلسطين.
 .4البايض ،مجدي" .)2009( .معرفة مستوى املعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم املهنية والتطبيقية بلواء غزة".
رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية .الجامعة اإلسالمية .فلسطين.
 .5توفيق ،عبد الرحمن .)2003( .التدريب عن بعد باستخدام الكمبيوتر واإلنترنت .ط .2مركز الخبرات املهنية لإلدارة" بمبك ".القاهرة.
 .6الجريوي ،سهام" .)2019( .فاعلية استخدام أدوات بيئة نظام البالك بورد للتعلم اإللكتروني التشاركى لتطوير املهارات العملية في مقررالتعلم
اإللكتروني لدى طالبات السنة التأسيسية" .مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واألنسانية.454-423 :)42( :
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Abstract:
The study aimed to know the reality of using the tools of the electronic learning management system (Blackboard)
in acquiring technological culture among the students of Taibah University, and the researcher used the descriptive
approach, through a questionnaire consisting of (41) tools from the Blackboard system used in the university. The
study sample consisted of (300) male and female students from Taibah University, Al-Ula branch, who were
randomly chosen in the second semester 1440/1441 A.H. The study concluded that students used the tools of the
e-learning management system (Blackboard) that earned them technological culture, with an average of (2, 67) and
a percentage (89%). The results also revealed the most used tools in providing students with technological culture,
as there were (10) tools for the e-learning management system, with an average (2.79) and a percentage (93%) of
those tools. Smart devices, personal page, and chatting programs. The number of tools that are less used in providing
students with technological culture reached (10) tools. The arithmetic average reached (2.52) and a percentage
(84%). These include interactive video tools, video conferences, and the program of presentations. Introductory.
The results also showed that there were statistically significant differences in the use of the tools of the electronic
learning management system (Blackboard) for university students due to the gender variable and for the benefit of
males, while those differences did not appear according to the variable of academic specialization. The study
recommended the need to enhance the technological culture of university students in its other branches, and to
circulate the results of this study to Saudi universities to benefit from them. In addition to evaluating the e-learning
experience under the Corona pandemic.

Keywords: e-learning; Blackboard system; technology culture.
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امللخص:
هدفت الدراسة الكشف عن عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (االنبساطية ،العصابية ،التفتح على الخبرات ،املقبولية ،يقظة الضمير)
ً
بأحادية الرؤية لدى عينة من السجناء باململكة العربية السعودية في ضوء بعض املتغيرات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )120سجينا ،تم انتقاؤهم
بالطريقة العشوائية البسيطة ،وقد طبق عليهم مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إعداد ( )John, Donahue & Kentle,1991تعريب وتقنين
أحمد ( ،)2013ومقياس أحادية الرؤية إعداد روكيش ( )Rokeach, 1990تعريب وتقنين املقياس على البيئة السعودية خوج ( .)2008وقد كشفت نتائج
ً
الدراسة عن عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الدرجة الكلية ولبعض العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (االنبساطية -التفتح -املقبولية)
وبين أحادية الرؤية ،بينما وجدت عالقة طردية بين عامل (العصابية) وبين أحادية الرؤية ،وعالقة عكسية بين عامل (يقظة الضمير) وبين أحادية الرؤية،
ً
ولم تظهرت النتائج فروق دالة احصائيا في درجات السجناء على الدرجة الكلية ملقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغير مستوى التعليم،
ً
في حين ظهرت فروق دالة احصائيا في درجات السجناء على الدرجة الكلية ملقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى لكل من متغير العمر ولصالح
الفئة العمرية من ( )40- 20سنة ،وملتغير نوع الجريمة نجد الفروق قد اتجهت في كل من بعد (يقظة الضمير -املقبولية) في إتجاه االدمان ،بينما اتجهت
ً
الفروق نحو القضايا الجنائية في كل من بعد (العصابية -الدرجة الكلية للمقياس) .كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في درجات السجناء على
ً
مقياس أحادية الرؤية تعزى ملتغير مستوى التعليم ،لصالح املستوى املتوسط ،في حين لم تظهر تلك الداللة اإلحصائية تبعا ملتغير العمر أو نوع الجريمة.
وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات ،من أهمها إعداد البرامج اإلرشادية املناسبة لفئة الشباب عن طبيعة اضطراب أحادية الرؤية وما يترتب عليه من
آثار خطيرة تنعكس على تكوين شخصية الفرد ،وتحول دون تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين واملجتمع الذي يعيش فيه .كما قدمت الدراسة عدد من
املقترحات ،من أهمها دراسة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وأحادية الرؤية لدى نزالء دور املالحظة االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية؛ أحادية الرؤية؛ السجناء.

املقدمة:
إن تفكير االنسان وادراكه للمواقف املختلفة هو الذي يحدد طرق االستجابة ،سواء اكانت سلوكية أم انفعالية أم في شكل تغيرات جسمية
فسيولوجية ،فاالفكار هي املحرك الرئيس ي للتعبير عن املشاعر وما يتبعها من أعراض فسيولوجية لدى الفرد ،ومن ثم ظهور السلوك باختالف انواعه،
سواء أكان في حد السواء أو الالسواء.
ً
ويرى بيك  ،Beckصاحب أكثر نظريات العالج املعرفي شيوعا (أن الطريقة التي يحدد بها االفراد أبنية خبراتهم ،تحدد كيف يشعرون وكيف يسلكون).
حيث يستمد الفرد معارفه من االحداث اللفظية واملصورة في مجرى الشعور من خالل االعتقادات واالتجاهات واالفتراضات (مليكة .)226: 1990 ،فالفرد
ً
يفكر بطريقته املعرفية التي اكتسبها وكونها خالل مراحل نموه املختلفة ،ويعمل ويتصرف تبعا الفكاره املبنيه عليها ،وبالتالي فاعماله كلها موجهة باالفكار
املبنية على االعتقادات والتوقعات ،وبذلك يتوقف مدى نجاحه على مستوى انفتاحه أو انغالقه العقلي.
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خالد قليوبي

إن الرؤية األحادية املتصلبة ،تعد أحد االساليب املعرفية في مجاالت التفكير ،فهي ظاهرة نفسية يمكن مالحظتها في كافة مجاالت الحياة املتنوعة،
من خالل انغالق الفرد في االتجاه نحو كل ما هو مخالف أو جديد ،فهو ثنائية فكرية مزدوجة بين رؤية الواقع بنظرة حدية بين الصواب والخطأ ،وانغالق
على النفس باعتبار االفكار واملعتقدات ثابتة ال تقبل النقاش (الشحات.)355 :2012 ،
ويشير مفهوم أحادية الرؤية في التفكير إلى قدرة الفرد على التوفيق بين االفكار واملعتقدات الداخلية وبين مجمل املتغيرات الخارجية من افكار
واتجاهات وقيم اجتماعية ،فإذا امتلك الفرد القدرة على ايجاد توازن يتسم في تقبل املتغيرات الخارجية حتى ولو لم تكن على انسجام تام مع مكوناته
الداخلية ،أصبح هذا الفرد على درجة من الكفاءة في التعامل مع اآلخر ومع انساق ومعتقدات قد ال يفهمها بش ئ من املرونة واالحترام في الوقت نفسه ،أما
ً
ً
عدم القدرة على فعل ذلك فمن شأنه أن ينش ئ فكرا منغلقا ،وهو التفكير الذي يسعى إلى ايجاد توازن مطلق ملعتقدات الفرد عن طريق الرفض املطلق
للمعتقدات واألفكار املختلفة عن معتقداته وافكاره والتأييد املطلق لتلك التي تتوافق معه ،كما أن الخبرات املبكرة للفرد تشكل أفكاره ومعتقداته (عثمان،
.)38 : 2007
ً
فتفكير اإلنسان وادراكه للمواقف إما أن يكون منطقيا ،وعليه تكون استجابتة منطقية ،وإما أن يكون ادراكه غير منطقي ،وبالتالي تكون استجابتة
للمواقف غير منطقية .فالتفكير عملية رئيسية توجه الفرد في التعلم واكتساب كافة الخبرات التي تشتمل عليها عملية مراحل النمو املختلفة ،وبالتالي
فاضطراب طرق التفكير يؤدي إلى صعوبات في التعامل مع مواقف الحياة املختلفة ،وبالتالي ظهور اضطرابات في الصحة النفسية وعدم اتزان الشخصية
التي تنعكس على عملية التوافق للفرد مع نفسه أو اآلخرين ومع املجتمع املحيط في شتى املجاالت.
ويرى كل من فلنر  Fleenorوايستمان  ،Eastmanأن نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية من أهم النماذج وأحدثها التي فسرت سمات
الشخصية .فهذا النموذج يفترض وجود خمسة عوامل فقط وهي ،العصابية مقابل الثبات االنفعالي ،واالنبساطية مقابل االنطواء ،واالنفتاح مقابل
االنغالق على الخبرة ،واملقبولية مقابل النفور ،وحيوية الضمير مقابل االفتقار لالتجاه ،وهذه العوامل تهدف للكشف عن مكامن وجود ابعاد في الشخصية
ذات استقرار وثبات نسبي (.)Fleenor & Eastman,1997
ومع انتشار االضطرابات واالنحرافات السلوكية ظﻬرت الحاجة لدراسة الظواهر النفسية والسلوكية املرتبطة باضطرابات الشخصية ،حيث أن
ً
ً
ظﻬـور أي انحراف فـي التفكير أو السلوك أو الوجدان أو االدراك يؤدي إلى تدهور في الشخصية مما يؤثر على الفرد نفسه وعلى مجتمعه تأثيرا سلبيا.
كاالنحراف االجتماعي والخروج عن القوانين واملعايير الخلقية ،وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بأحادية
الرؤية لدى عينة من السجناء في اململكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة:
ً
هناك تزايد مضطرد في معدل انتشار الجريمة على كافة املستويات املحلية والعاملية ،ولم يشكل تقدم الدول مانعا لحدوثها مما أشغل املؤسسات
ً
النفسية واالجتماعية باالهتمام بدراسة شخصية مرتكبي الجرائم ،وهذا ما أكدت عليه دراسة ) (Deapti, Ranjeet, 2013في ارتفاع نسب الجرائم عامليا،
وقد اظهرت معظم الدراسات التي اجريت على مرتكبي الجرائم سواء من الراشدين أو الجانحين ،على ارتباط العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بمتغيرات
كالعنف ،االنحراف ،الثبات االنفعالي كدراسة (الحق ،2004 ،الشميري .)Thompson, 2016 ،2017 ،فلكل فرد شخصية مختلفة تتميز بجملة من
ً
السمات التي تحدد مسارها النفس ي والسلوكي وتعبر عن الذات والتوافق مع اآلخرين ،كما أن لها دورا في تحقيق التوافق النفس ي ،وتفسير وفهم السلوك
االنساني (.)Clark, 2000
ومن جهة أخرى فإن معتقدات الفرد واسلوبه في التفكير يعد من االبعاد املهمة واملؤثرة في شخصية الفرد ،ولها دور في تحديد سلوكه في كافة
املجاالت ،ومن أنواع األساليب املعرفية التي تتميز بالجمود واالنغالق الذهني ما يسمى بـأحادية الرؤية التي تعد من أخطر املشكالت التي تعوق أداء الفرد
ودوره االجتماعي ،وتوافقه وارتقائه ،حيث تتطلب العديد من املشكالت واملواقف الضاغطة إلى إيجاد الحلول ومواجهتها ،ويعتبر حل هذه املشكالت من
العمليات املعرفية التي تستند إلى تفكير منظم ومتحرر من الجمود يمكنها من تفسير وفهم الخبرات السابقة بطريقة موضوعية (عباس وملحم.)2014 ،
وبما أن تكوين الشخصية السوية املتكيفة مع النظم والقيم االجتماعية هو مطلب أساس ي للمجتمع ،فإن دراسة مكونات الشخصية لذوي
ً
السلوكيات الالسوية واملعادية للقيم املجتمعية قد تلعب دورا في تفسير وتشخيص مسببات أنماط إنحراف السلوك اإلنساني وعالجها (الجويج.)2017 ،
فالتعرف على السمات الشخصية لألفراد والتمييز ما بين تلك السمات والخصائص اإليجابية والسلبية ،ودرجة عالقتها بتنوع انماط التفكير وكيفية
تكونها ،يساعد املختصين في تحديد الجوانب التي يمكن تقويمها في شخصية األفراد ،للوصول إلى درجة مقبولة في تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين واملجتمع
الذي يعيش فيه.
فالتأثير املتبادل بين هذين املتغيرين (العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،أحادية الرؤية) ،يمكن أن يفسر انحراف سلوك فرد دون آخر يعيشان
تحت ظروف بيئية واحدة .فكلما كان هناك املام كامل بجوانب شخصية الفرد وما يتعرض له من تهديدات تؤثر على شخصيته وتعيق نموه النفس ي
واالجتماعي ،استطعنا التقليل من ظهور االنحرافات السلوكية .ولهذا جاءت فكرة هذه الدراسة في محاولة التعرف على العوامل الخمسة الكبرى
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص202 -180 :
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للشخصية وعالقتها بأحادية الرؤية لدى عينة من السجناء ،وذلك ملا لسمات الشخصية وانماطها املختلفة من دور فاعل في بناء الشخصية السوية
ً
وتعديل السلوك املنحرف .وقد أجرى عدد من الباحثين العرب ،بحوثا مهمة على ضوء هذا النموذج ،اسفرت عن نتائج مهمة ،ومن بين هذه البحوث من
اهتم بفحص الفروق بين الجنسين في هذه العوامل ،أو دراسة هذه العوامل لدى فئات عدة ،مثل دراسة كل من كوليه ،جرين ،سريفاستارا ( (Coles,
 ،Greene,2002, Srivastara, 1999ومع ذلك فلم تختص إحدى هذه الدراسات ببحث هذه العوامل لدى السجناء ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
فإن هذه البحوث العربية لم تدرس عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بأحادية الرؤية لدى السجناء .ومن ثم تتحدد مشكلة هذه الدراسة في
االجابة عن التساؤل الرئيس ي ،ما عالقة العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية بأحادية الرؤية لدى السجناء؟
أسئلة الدراسة:
يمكن استعراض أسئلة الدراسة على النحو التالي:
 .1هل توجد عالقة ارتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وأحادية الرؤية لدى السجناء؟
 .2هل توجد فروق في متوسطات درجات السجناء على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغير مستوى التعليم أو العمر أونوع
الجريمة؟
 .3هل توجد فروق في متوسطات درجات السجناء على مقياس أحادية الرؤية تعزى ملتغير مستوى التعليم أو العمر أو نوع الجريمة؟
فروض الدراسة:
في ضوء تساؤالت الدراسة تتحدد فروضها على النحو التالي:
 .1توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة إحصائية ( )0.05بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وأحادية الرؤية لدى السجناء.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغير مستوى
التعليم أو العمر أو نوع الجريمة.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على مقياس أحادية الرؤية تعزى ملتغير مستوى التعليم أو العمر أو نوع
الجريمة.
أهمية الدراسة:
تعزى أهمية هذه الدراسة لالعتبارات التالية:
 .1أهمية املتغيرات ،الكشف عن طبيعة العالقة بين السمات الشخصية وأحادية الرؤية لدى السجناء ،وما يترتب عليهما من آثار خطيرة تنعكس على
تكوين شخصية السجناء ،وتحول دون تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين واملجتمع الذي يعيش فيه.
 .2ترجع األﻫمية النظرية لهذه الدراسة إلى تناولﻬا متغير أحادية الرؤية لدى السجناء ،الذي لم تتناوله الدراسات العربية بشكل كاف  -بحسب علم
الباحث  -رغم خطورة املعتقدات الفكرية غير الصحيحة التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن اآلخرين والتي تؤدي إلى إثارة االضطراب النفس ي وسوء
ً
التوافق ،خاصة لدى فئة السجناء.
 .3كما ترجع األهمية النظرية للدراسة إلى حاجة الجهود البحثية العربية إلى مزيد من الدراسات لسمات الشخصية في عالقتها بارتكاب الجرائم.
 .4أهمية الشريحة محور االهتمام حيث التركيز على ظاهرة ارتكاب الجرائم ملساعدة املعنيين على التشخيص وتقديم العالج املناسب للسجناء.
 .5أهمية تطبيقية ،مساعدة املختصين في تصميم برامج عالجية وارشادية لتعديل املعتقدات الفكرية غير الصحيحة التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن
اآلخرين ،وتحديد الجوانب التي يمكن تقويمها في شخصية األفراد ،للوصول إلى درجة مقبولة في تكيفهم مع أنفسهم واآلخرين واملجتمع.
 .6الجانب الوقائي ،الكشف املبكر عن األنماط غير السوية في الشخصية وأحادية الرؤية لدى السجناء وعالجها بتنمية طرق التفكير العقالني ،وسمات
الشخصية االيجابية الحداث تكامل في بناء شخصية السجناء للوصول إلى مستوى أفضل من السواء النفس ي.
 .7كما يشكل هذا العمل إضافة علمية متواضعة إلى الجهود العلمية املبذولة في مجال علم النفس ودراسة الشخصية.
حدود الدراسة:
تتمثل فيما يلي:
الحد الزماني للدراسة :طبقت أدوات الدراسة خالل الفترة الزمنية من ( 25من فبراير  2020حتى  5من مايو .)2020
الحد املكاني للدراسة :تمثل الحد املكاني للدراسة في كل من السجن العام بمكه ،السجن العام بجده ،السجن العام بالقريات.
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الحد البشري للدراسة :عينة من السجناء الذكور فقط ،تتعدد أنواع الجرائمهم (جنائية واخالقية  -تعاطي املخدرات وترويجها – حقوقية) ،ممن تتراوح
ً
اعمارهم مابين ( 25عاما إلى أقل من  45عام ،من  45عام فأكثر).
مصطلحات الدراسة ومفاهيمها اإلجرائية:
أوال :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية The big five factors of personality
العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية من أهم النماذج وأحدثها التي فسرت سمات الشخصية ،وتعرف بأنها خمسة عوامل أو أبعاد أساسية تكون
الشخصية ،وكل عامل يحتوي على مجموعة من السمات التي تم التوصل إليها من خالل التحليل العاملي وتتحدد أبعاد الشخصية في خمسة عوامل
رئيسية وهي التي تتناولها الدراسة كما يلي (املناحي:)164 ،2020 ،
 .1العصابية ) :Neuroticism (Nوتشمل امليل لألفكار والعواطف السلبية فالدرجة العالية له تشير إلى أن أبرز سمات الفرد القلق ،التشاؤم،
الغضب ،االكتئاب ،االندفاع ،العدوان ،الشعور باالحباط والعجز ،عدم تحمل الضغوط ،الحساسية الزائدة ،تقلب املزاج ،الشعور بالوحدة،
والتقدير املنخفض للذات.
 .2االنبساطية ) :Extraversion (Eوتشمل امليل إلى املواقف االجتماعية والتفاعل معها ،وتشير الدرجة العالية لهذا العامل إلى أن أبرز سمات الفرد
االجتماعية ،تأكيد الذات ،الثقة بالنفس ،املرح ،النشاط ،القيادة ،البحث عن اإلثارة ،الشجاعة.
 .3التفتح أواالنفتاح على الخبرة ) :Openness to Experience (Oويشمل هذا العامل النضج العقلي واالهتمام بالثقافة واملعرفة لالحداث الداخلية
والخارجية املحيطة ،والدرجة العالية له تشير إلى أن أبرز سمات الفرد الخيال ،الطموح ،الهوايات املتعددة ،الذكاء ،التجديد ،التفوق ،االبتكار،
تذوق الفنون ،الجمال ،حب االستطالع ،والتعبير الواضح عن االنفعاالت.
 .4يقظة الضمير ) :Conscientiousness (Cويشمل التحكم الذاتي باالنفعاالت التخطيط والسعي لتحقيق االهداف ،فالدرجة العالية له تشير إلى
أن أبرز سمات الفرد التنظيم ،الدقة ،التروي ،االستقاللية ،املثابرة ،التصرف بحكمة ،وكفاءة الدافعية لالنجاز ،والحرص وااللتزام باملهام.
 .5املقبولية ) :Agreeableness (Aويشمل طريقة التواصل والتفاعل مع اآلخرين ،فالدرجة العالية له تشير إلى أن أبرز سمات الفرد االيثار،
التعاطف ،االهتمام باآلخرين ،االستقامة ،املشاركة ،العفو ،والوسطية في الرأي.
التعريف اإلجرائي :تعرف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بالدرجة التي يحصل عليها املفحوص على مقياس قائمة العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية واملشتمل على (العصابية ،االنبساطية ،التفتح على الخبرات ،يقظة الضمير ،املقبولية) املستخدم في الدراسة الحالية.
ثانيا :أحادية الرؤية :Dogmatism
هي شكل من أشكال التفكير وسمة عقلية يمكن أن يتسم افرادها بقناعات ايديولوجية مختلفة ،أو ينتمون إلى مدارس فكرية وعلمية مختلفة .كما
أن روكيش يميز ما بين التفكير الجامد الذي يشير إلى مقاومة تغيير املعتقدات ،وما بين الدوجماتية التي تشير إلى مقاومة تغيير نسق من املعتقدات املنظمة
في نسق مغلق إلى حد ما (خفاجي.)133-113 :1990 ،
التعريف اإلجرائي :تعرف أحادية الرؤية بالدرجة التي يحصل عليها املفحوص من خالل األداء على مقياس (الدوجماتية) أحادية الرؤية املستخدم في
الدراسة الحالية.
ثالثا :السجناء :Prisoners
ً
ً
يعرف السجناء إجرائيا في هذه الدراسة بأنهم األشخاص املحرومين من حريتهم ضد إرادتهم .وهذا املصطلح ينطبق خصيصا للموقوفين في محاكمة
ً
أو يقضون عقوبة ،ممن تتراوح اعمارهم مابين ( 25عاما إلى أقل من  45عام ،من  45عام فأكثر).

اإلطار النظري:
ويتمثل في عرض ملتغيرات الدراسة (العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،وأحادية الرؤيا) كما يلي:
أوال :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية The big five factors of personality
ُ
َ
ّ
تعد نظريات السمات واحدة من أهم نظريات الشخصية ،والتي تقوم على افتراض أساس ي مفاده أن جميع الناس لديهم قابليات شاملة لالستجابة
بطريقة معينة ،وهذه القابليات تدعى السمات وتشير بالدرجة األولى إلى الفروق الفردية في املجالين االنفعالي واالجتماعي ،إضافة إلى افتراض آخر وهو
ّ
ّ
تكون
الشخصية من عدد من السمات التي تكشف ميل الفرد لالستجابة بطرق متسقة في املواقف املختلفة التي يمر بها (رزق .)99 :2009،
ويعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من أبرز النماذج التي تفسر الشخصية على مستوى عال من التجريد ،فكل عامل ثنائي القطب
ً
ً
يندرج تحته مجموعة من السمات وهذه السمات أيضا يندرج تحتها عدد آخر من السمات األكثر تحديدا .ويقترح هذا النموذج أن أغلب الفروق الفردية
ً
في الشخصية االنسانية يمكن أن تصنف ضمن خمسة عوامل والتي تم التوصل إليها تجريبيا (العميري .)17 :2019 ،ويشير كل من ماكري  McCraeوجون
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ً
 ،)1992( Johnإلى أن نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،تمثل بنية الشخصية ،كما أنها تقدم شرح وتفسير النظريات الشخصية وتشكل اطارا
ً
ً
ً
واضحا وتنظيميا للبحث العلمي ،ودليال لفهم األفراد ،مما سيكون له قيمة كبيرة في التعليم والتحليل النفس ي (.)McCrae & John,1992
ً
ً
ً
هذا ويعد مفهوم الشخصية من أكثر مفاهيم علم النفس شيوعا واستخداما ومن اكثرها جاذبية ،ومع ذلك فهو مفهوم معقد يصعب تعريفه نظرا
الستناد علماء النفس في تعريف الشخصية ملناحي نظرية متعددة ،مما يترتب على ذلك إختالفهم في افتراضاتهم حول الطبيعة البشرية ،كما أن مفهوم
الشخصية متعدد األوجه يشتمل على املظاهر الجسمية الخارجية واملظاهر اإلجتماعية واالنفعالية ،باالضافة إلى الجوانب غير املرئية التي تبقى خفية
لسبب أو آلخر .وفيما يلي أبرز النظريات في دراسة البنية العاملية للشخصية.
ً
النظريات املفسرة للشخصية :نظر علماء النفس إلى الشخصية من زوايا متعددة استنادا إلى املناحي أو األطر النظرية التي ينتمون إليها ،على النحو التالي:
أوال :منحى التحليل النفس ي :بريادة كل من فرويد  Freudونظر إلى الشخصية على أنها تتكون من ثالثة عناصر هي (الهو ،األنا ،األنا األعلى) ،ويونج Young
الذي طور مفهوم الالشعور الجمعي ،فقد رأى أن الشخصية تتكون من مجموعة من األنظمة الرئيسية (األنا ،الالشعور الشخص ي ،والالشعور الجمعي،
والقناع  Personaأو الظل  ،)Shadowحيث قام بتقسيم انماط الشخصية فيما يلي:
.1األنماط االتجاهية  :Attitudinal Typesحيث يصف األنماط االتجاهية باملنبسط واملنطوي ،ويتميز االتجاه املنبسط باهتمامه باالحداث الخارجية
ً
واألشياء وتكوين العالقات واالعتماد على الناس ،فالشخصية املنبسطة تتحرك باتجاه الناس ،وتبدو أكثر انفتاحا على العالم ،ولديه ثقة أكبر ،وتتسم
الشخصية بعدم املباالة .أما االتجاه املنطوي فهو انسحابي ،يتجه الفرد نحو ذاته ،ويتركز حول العوامل الذاتية ،فعندما يكون هذا النمط ً
سائدا فإن
الفرد يوصف بالنمط املنطوي ،الذي يفتقد الثقة بالنفس ،وفي العالقات ،ويميل الفرد إلى العزلة واالنطواء ،ويفضل التأمل أكثر من العمل ،فالشخصية
ً
وبعيدا عن الناس ،وتميل إلى الحيل الدفاعية واالبتعاد عن التفاعل االجتماعي (غنيم.)244:1972،
املنطوية تتحرك نحو الذات
 .2األنماط الوظيفية ويرى يونج  Youngأن هناك أربعة أنماط وظيفية تتفاعل مع األنماط االتجاهية وهي:
الوجدان  Feelingاإلحساس  Sensing:الحدس Intuiting
التفكير Thinking
ً
ً
ثانيا :منحى السمات :ووفقا ملنحى السمات فإن الشخصية تتكون من مجموعة من السمات أو الخصائص املستقرة والدائمة نسبيا أو هي نزعات انفعالية،
معرفية ،سلوكية ،تؤلف االبعاد األساسية للشخصية التي تختلف من شخص آلخر ،وقد ذهب آيزنك  Eysenkللقول بوجود ثالثة أبعاد للشخصية هي:
 .1عامل االنبساط مقابل االنطواء :ويعتمد على مفهوم االثارة والكبح ،حيث تشير االثارة إلى حالة النشاط الزائد للقشرة املخية للذهن ،ويشير الكبح
إلى تناقص النشاط في القشرة املخية للذهن .أما الشخص املنطوي ،فهو قلق ،محبط ،وله ميول لالستحواذ ،وغير مبال ،وحاد الطبع ،ومتأمل .فهو يميل
إلى التخطيط ،والتشكك في التصرفات املندفعة ،وجاد في حياته ،ويعطي اهمية كبيرة للمعايير االجتماعية.
ً
ً
 .2عامل العصابية :واملقصود به العصابية في مقابل االتزان االنفعالي ،ويسمى عامال ثنائي القطب .وغالبا ما يستخدم مصطلح (عصابي) مع الحاالت
ً
املرضية ،ولكن في هذه النظرية قد يشير أيضا إلى االنفعالية ،حيث إن الفرد املنفعل غير مستقر ،ولديه حساسية للشعور باأللم والتشويش ،بينما يكون
ً
ً
الفرد األقل انفعاال أكثر ثباتا ،ويشتمل عامل العصابية على مجموعة من السمات مثل تقلبات املزاج ،والشعور بالنقص ،واضطراب النوم ،والقابلية
لالستثارة.
 .3عامل الذهانية :ويربط هذا العامل بين ظواهر الهالوس وأفكار االحالة  ،Ideas of referenceواملعتقدات الخاطئة وتوصف الدرجة املرتفعة بأن
وقاس (عسيري.)36 :2020 ،
الفرد ،بارد وعدواني
ٍ
ثالثا :املنحى االنساني :ومن أهم رواد هذا املنحي جيلفورد  Guilfordويرى أن هناك ثالث خطوات إجرائية حتى يتم التوصل إلى السمة املكونه للشخصية،
الخطوة األولى أن األفراد يختلفون في نوعية السلوك ،وفي الخطوة الثانية يصبح ً
وصفا لسلوك األفراد ،وفي الخطوة الثالثة يمكن إعطاء اسم للسمة أو
الخاصية .فالسمات غير مالحظة ،ولكننا نستنتجها من خالل االستدالل بالسلوك ( .)Cartwright, 1974,P273وتوصل إلى خمسة عوامل هي:
 .1االنبساط – االنطواء االجتماعي :وهو عامل يعزى ملتغير الحالة االجتماعية ،يبحث الفرد عن االتصال االجتماعي والرضا ،وفي نهاية املقياس يبتعد
الفرد عن االتصال واملسؤوليات االجتماعية.
 .2االنبساط – االنطواء االنفعالي  :وهو عامل انفعالي ،يظهر الفرد انفعاالته بسرعة ولديه سمات انفعالية في ضعف االستقاللية.
 .3الذكورة – األنوثة :يقيس الذكورة ،وأهم السمات في السيطرة ،وفي الطرف اآلخر يقيس األنوثة ودرجة الخضوع.
 .4هناءة – خلو البال  :ويعتبر من أصعب العوامل في تسميتها ،ويميل الفرد إلى االهتمام بمشاعر اآلخرين ،وكذلك يهتم بامللكية الشخصية ،ويتصف
ً
بيقظة الضمير ،وفي املقابل يكون مهمال ملشاعر اآلخرين وللملكية الشخصية.
ً
 .5التفكير االنطوائي :وفي هذا النمط تكون الصورة أقل وضوحا ،حيث يهتم الفرد باالشياء العقلية ،وال يفضل االشتراك باالنشطة االجتماعية ،ويقوم
بعمل األشياء بطريقته الخاصة (عبد الخالق.)2016 ،
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يالحظ مما سبق عدم وجود اتفاق بين العلماء حول عدد السمات التي تؤلف بنية الشخصية ،إال أن نتائج البحوث الحديثة أظهرت وجود خمسة
ً
عوامل كبرى للشخصية ثابتة نسبيا خالل مراحل الحياة ،وعبر الثقافات املتعددة تصف األبعاد الرئيسية للشخصية.
نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية:
ً
يعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من أوسع نماذج الشخصية انتشارا ،ويرقى هذا النموذج إلى مرتبة النظرية النفسية ،حيث تتوافر
ً
ً
ً
للنموذج معظم معايير وشروط النظرية الجيدة ،كما يعد هذا النموذج نوعا من التصنيف العلمي القابل للتطبيق العملي ،كما يعد نموذجا شامال ،يوفر
ً
قواعد واسعة لوصف سمات الشخصية ،وكذلك تنظيم وتشخيص امراض الشخصية ،حيث اشارت الدراسات أنه يحتوي تقريبا على كل أبنية
ً
الشخصية التي تم تحديدها في نماذج أخرى للشخصية خصوصا تلك التي تأخذ مضامين خاصة تعرف كل عامل على حدة ،وبذلك تعد العوامل الخمسة
ً
أداة موضوعية ومفيدة لتقييم الشخصية ،وبناءا على ماسبق فإن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعد أداة مفيدة في تقيي م الشخصية وقابلة
للتطبيق على مختلف الثقافات (املناحي .)172 :2020 ،وقد برهنت القائمة املعدة لقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،على استيعابها للعديد من
االفكار املتضمنة في قوائم الشخصية ،وفيما يلي وصف للعوامل الخمسة الكبرى التي يشتمل عليها النموذج :
أ-العامل األول االنبساط .ب -العامل الثاني املوافقة .ج-العامل الثالث يقظة الضمير .د-العامل الرابع العصابية .ه -العامل الخامس التفتح للخبرات.
(الحسيني.)2012 ،
أهمية نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصة واألسباب التي دعت الباحث العتماده :وتجمل بالنقاط التالية :
ً
 .1يعتبر نموذج العوامل الخمسة الكبرى أكثر األنظمة والنماذج وصفا وشمولية للشخصية االنسانية ،حيث أنه يهدف إلى تجميع أشتات السمات
ً
املتناثرة في عوامل أساسية عريضة تختزل عدد كبير جدا من السمات األكثر تحديدا. (John & Sirvastava,1997:7,9) .
 .2طبيعة بناء العوامل الخمسة الكبرى السهلة والواضحة لدى عامة الناس ،حيث أنها تشمل على عدد كبير من السمات الشائعة واملستخدمة في لغة
الحياة اليومية واملألوفة لدى نسبة كبيرة من الناس (األنصاري.)108 :1999،
ّ
- .3يفترض هذا النموذج ّأن السمات املتضمنة فيه ثابتة بنسبة كبيرة ،بالتالي فإن هذه العوامل تعد بمثابة نزعات وراثية لدى األفراد للتفكير
والتصرف. (Pie Dimont & Chae,1997:597) .
ُ
 .4أحد أسباب أهمية هذا النموذج تعزى إلى أنه تم التوصل إليه عن طريق مصادر متنوعة ،فاملصدر األول لهذا النموذج هو املدخل املعجمي ،وأما
املصدر الثاني تمثل في مقارنة أكثر من استبيان أو نموذج للشخصية في عينة املفحوصين نفسها .
ً
ّ
 .5يعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى أكثر خرائط سمات الشخصية تأثيرا وأهمية ،وذلك ألنه يبدو بأن معظم السمات الهامة في الشخصية يمكن
أن توضع في مكان ما بالنسبة لهذا النموذج (McAdams, 1994:264- Furnham & Heaven, 1999:28).
 .6القابلية للتطبيق :من اإلشارات الدالة على كفاءة النموذج هو قابليته للتطبيق في مجاالت متعددة ومتنوعةPopkinz,2001,9; Widiger & ( ،
.)Trull,1992,371
ثانيا :أحادية الرؤية :Dogmatism
تشكل املعارف واملواقف الحياتية اليومية عملية التفكي ر لدى اإلنسان ،أي إنها تشكل الطريقة التي يستخدمها االنسان في مواجهة املواقف
ً
ً
واملثيرات ،التي كان قد استخدمها في مواقف سابقة مشابهة ثبتت صحتها وفاعلىتها ،ومن ثم أصبح يميل إلى تكرار استخدامها حتى أصبحت سلوكا دائما
ً
وأسلوبا للتعلم والتفكير (الغرايبةً .)2013 ،
وبناء على تلك املعارف واملواقف الحياتية اليومية يستطيع اإلنسان أن يشكل ويحدد ويختار طبيعة
لديه
واتجاه رؤيته وكيفية التعامل مع املؤثرات البيئية املحسوسة وغير املحسوسة من أفكار ومعتقدات وقيم واتجاهات وسلوكيات .لذلك فإن مفهوم أحادية
ً ً
الرؤية وفق هذه الدراسة يؤدي دورا كبيرا في تحديد أنماط وقوالب فكرية تحدد لإلنسان طبيعة نظام حياته وكيفية التفاعل مع مكونات بيئته املحيطه
كافة ).(Neely&Mary, 2015
وتنبثق كلمة أحادية الرؤية من تعريب كلمة الدوجماتية  ،Dogmatismوتعني االنغالق الذهني أو الجمود الفكري أو التطرف في التفكير؛ حيث أن
الفرد احادي الرؤية يرتكز على أن معتقداته صحيحة بشكل مطلق ،وتصلح لكل زمان ومكان ،وال يوجد مجال للمجادلة فيها ،فهو مسلم بدون وجود ما
يدل على ذلك ،ونظرته للقضايا العامة مبنية على معتقداته الجامدة ،ويدين االختالف مع املعتقدات األخرى ،ولديه االستعداد الستخدام العنف في
مواجهة االختالف بالرأي( ،رزوقي وسهيل.)2018 ،
فالفرد الذي يتسم برؤية منغلقة إزاء قضاياه ومشكالته سواء على املستوى الشخص ي أو على املستوى العام ال يستطيع استيعاب ما يدور حوله
من تحوالت بالغة الحدة في فلسفة الحياة ،وكيفية مواجهة هذا السيل املتدفق من تعددية في القيم واالتجاهات والنماذج التنموية (منصور ،حفني،
 .)1994فأحادية الرؤية تتجلى في عدم مقدرة الفرد على تحمل املواقف التي يتعرض لها ،ويميل إلى اتخاذ حلول قاطعة وعاجلة ،فهو يتعلق بأفكار محددة
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ال يقبل نقاشها ،بل ويعتبرها مسلمات وثوابت مطلقة ،وبذلك فإن الفرد ُيلغي إحدى وظائف الدماغ من خالل منع العقل من الفحص والتمحيص لتلك
األفكار ،وتهميش اآلراء األخرى املخالفة له (خفاجي.)32 :1990 ،
النظريات املفسرة ألحادية الرؤية  ،Dogmatismيتم استعراضها على النحو التالي:
أوال :نظرية التحليل النفس ي :بريادة فرويد يعتقد فرويد  ،Freudأن عقل اإلنسان يتكون من ثالثة مستويات ،املستوى األول :الشعور Conscious
ويحتوي على معلومات مدركة في لحظة زمنية محددة ،املستوى الثاني :ما قبل الشعور  Preconsciousوهي منطقة في العقل ال تكون موجودة للفرد منذ
ً
الوالدة ،لكنها تتطور مع استمرار تفاعل الفرد مع البيئة ،وتحتوي على مواد  Materتحت سطح الوعي مباشرة يمكن استدعاؤها الحقا .املستوى الثالث:
الالشعور  Un Consciousوهو جزء من حياة الفرد يختفي وراء الوعي وهو مستودع املشاعر واألفكار املكبوتة ،ويؤثر على أفكار الفرد وسلوكه (رضا،
عذب.)2011 ،
ويعتقد فرويد  ،Freudأن أحادية الرؤية ،شكل من أشكال املثلية الجنسية املكبوتة ،فهي تنشأ في مرحلة الطفولة بشعور الطفل باملثلية الجنسية،
يقوم الطفل بكبتها في الالشعور ،وتبقى مختفية إال أن تبدأ بالظهور في مراحل النمو التالية عندما يواجه الفرد أزمات انفعالية ،إذ تنقلب إلى شكوك تأخذ
صيغة اآللية الدفاعية كاإلسقاط ،والتي يتم فيها عزو الرغبات والدوافع غير املقبولة إلى اآلخرين (.)Lofferdo,1998( )Rokech,1954,P34
ثانيا :النظرية املعرفية (نظرية أنساق املعتقدات  ،)Belief system theoryوسميت بذلك ألنها تشتمل على ثالثة مفاهيم أساسية على النحو التالي- :
 .1النسق  :Systemيعني مجموعة من العالقات املنتظمة واملستقرة بي ن أجزاء أو عناصر تعمل كي تؤدي وظيفة محددة .فاملعتقدات تنظم عادة في
أنساق تتصل بموضوعات ،مثل الدين والسياسة (عبد هللا .)1989 ،ويرى روكيش  ،Rokeachأن النسق يشتمل على نسق املعتقدات ،ونسق
الالمعتقدات .ويشمل تنظيم املعتقدات والالمعتقدات اللفظية وغير اللفظية الصريحة أو الضمنية أو التوقعات ،ويمثله بمتصل  Continuumثنائي
القطبين ،يقع على طرفه األول كل املعتقدات والتوقعات واالفتراضات الشعورية والالشعورية التي يقبلها الفرد في زمن ما على أنها حقيقة ،بينما يقع
على الطرف اآلخر كل املعتقدات والتوقعات واالفتراضات الشعورية والالشعورية التي يرفضها الفرد في زمن ما على أنها خاطئة وال يمكن افتراض مدى
أو شدة رفض كل واحد من أنساق الالمعتقدات؛ النه يعتمد على مدى تشابه األنساق مع ما يعتقد به الفرد (.)Rokeach,1960
 .2النسق النفس ي والنسق املنطقي :حيث ميز روكيش  ،Rokeachبين النسق املنطقي والنسق النفس ي ،حيث إن النسق املنطقي (يتمثل في أن الجزء
ً
داخليا مع األجزاء األخرى ً
ً
ً
داخليا وفقا لقواعد
طبقا لقواعد املنطق في النسق ،إي إن املنطق املوضوعي ترتبط منه أجزاء النسق
مرتبط أو متصل
ً ً
موضوعية) .في حين النسق النفس ي (يربط بين أجزاء النسق داخليا وفقا لقواعد ذاتية أو سيكولوجية للفرد (الربيعي.)2008 ،
ً
 .3املعتقد  :Beliefوقد عرف روكيش  Rokeachاملعتقد بأنه كل توقع أو استعداد سابق للعقل ) Position to action (Predisمشيرا إلى أن جانب
املعتقدات الحقيقية للفرد يتم االستدالل عليه من خالل ما يقوله الفرد أو ي فعله .كما أن املعتقد يعني الفكرة التي يعتنقها الفرد ،ويسلم بصحتها.
فاملعتقدات هي التي تمكن الفرد من اتخاذ أساليب سلوكية معينة حيال موضوعات تلك املعتقدات .ويمكن قياس املعتقدات ما دامت تعبر عن حالة
ظاهرة ومحددة من السلوك (الجنابي.)59:2010 ،
الدراسات السابقه:
تم تصنيفها إلى املحاور اآلتية:
املحوراألول :دراسات تناولت العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (نموذج كوستا وماكري :)Costa &McCrae
• أجرى تيراسيانو وآخرون )  )Terracciano, Löckenhoff, Crum, Bienvenu, & Costa, 2008دراسة هدفت إلى املقارنة بين عينة من السجناء في
قضايا املخدرات وغير السجناء املدخنين باستخدام نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لكوستا وماكري  Costa &McCraeلدى عينة تألفت
ً
ً
من  1012سجين بمتوسط عمر ( )55عام ،وقد اسفرت النتائج عن أن السجناء قد سجلوا انخفاضا ملحوظا في يقظة الضمير واالنبساطية
ً
واملقبولية ،بينما سجلوا ارتفاع ملحوظ بالعصابية ،مقارنة بغير السجناء.
• في حين أجرى هنغ وبونونين ) )Hong & Paunonen, 2009دراسة للتعرف على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في عالقتها التنبؤية بثالث
سلوكيات خطرة هي استخدام الكحول ،السرعة في قيادة السيارات ،استخدام التبغ ،لدى عينة تألفت من ( )1151من طالب الجامعة ،واعتمدت
ً
الدراسة على قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لـ كوستا  Costaوماكري ) ، Macre (1992واظهرت النتائج انخفاضا في يقظة الضمير
واملقبولية لدى ذوي السلوكيات الثالثة ،ووجود عالقة ارتباطية بين هذين العاملين واملخاطرة في استخدام التبغ ،وانخفاض عامل االنبساطية لدى
مستخدمي الكحول.
• وحاولت دراسة العنزي ( )2010الكشف عن طبيعة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وأساليب التفكير والتحصيل األكاديمي لدى
عينة من طلبة وطالبات كلية التربية األساسية بدولة الكويت ،وتكونت عينة الدراسة من ( )306من الطالب والطالبات ( )167من الذكور ( )139من
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اإلناث ،واستخدم الباحث قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لـ كوستا  Costaوماكري  )1992( Macreوقائمة أساليب التفكير وبيانات
التحصيل األكاديمي لستيرنبرج  Sternbergو واجنر  )1992( Wagnerوقد أظهرت نتائج الدراسة حصول عينة اإلناث على درجات أعلى من الذكور في
بعدين من أبعاد الشخصية العصابية ويقظة الضمير ،وجود عالقة ارتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وأساليب التفكير لدى الذكور
واإلناث ،كما أ سفرت النتائج عن إمكانية التنبؤ ببعض اساليب التفكير من خالل العوامل الخمسة وامكانية التنبؤ بالتحصيل االكاديمي من خالل
عامل يقظة الضمير لدى االناث.
• كما هدفت دراسة هالل والحلبية ( )2018إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وبين التفكير االبداعي لدى
ً
طلبة الجامعات الفلسطينية ،وتحديد الفروق بينهما وفقا لعدة متغيرات ديموجرافية (الجنس ،الجامعة ،التخصص ،الدخل االقتصادي) .وتكونت
عينة الدراسة من ( )428من طالب جامعة (القدس ،بيت لحم ،النجاح) ،وتمثلت ادوات الدراسة في مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
ً
ومقياس التفكير اإلبداعي .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن ترتيب أهم العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعا لدى عينة الدراسة كان االنبساط،
ً
ً
ً
ثم يقظة الضمير ،وأخيرا االنفتاح على الخبرة .أهم مكونات التفكير اإلبداعي انتشارا لدى عينة الدراسة كانت مهارة املرونة ،ثم الطالقة ،وأخيرا مهارة
االصالة ،وجود عالقة ذات داللة احصائية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتفكير االبداعي لدى عينة الدراسة.
• وتأتي دراسة يوسف ( )2019لفحص العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وبين التشوهات املعرفية لدى عينة من متعاطي املواد املخدره
بلغت ( )31متعاطي بمستشفى العباسية للصحة النفسية ،وتمثلت االدوات في مقياس التشوهات املعرفية ألحمد هارون ،قائمة العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية تعريب بشرى اسماعيل ،وقد اكدت النتائج عن وجود عالقة بين العوامل الخمسة للشخصية وبين كافة أبعاد التشوهات املعرفية،
حيث ارتبط عامل االنبساطية ببعد الترشيح السلبي والشخصنة ،كما ارتبط عامل املقبولية ببعد التهويل والتضخيم ،بينما ارتبط عامل يقظة الضمير
ببعد الترشيح السلبي وقراءة األفكار والتضخيم والشخصنة ،في حين ارتبط عامل االنفتاح على الخبرة ببعد الترشيح السلبي وقراءة االفكار.
• وجاءت دراسة املناحي ( )2020لتستهدف التعرف على طبيعة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وكل من الكفاءة الذاتية واملرونة
النفسية ،كذلك التعرف على القدرة التنبؤية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية بالكفاءة الذاتية واملرونة النفسية ،لدى عينة من الجانحين وغير
ً
الجانحين بلغت ( )200حدث ،باملرحلة العمرية من ( )18-13عام ،وتمثلت االدوات في مقياس الكفاءة الذاتية ،ومقياس املرونة النفسية ،ووفقا
لنموذج كوستا  Costaوماكري  ،)1992( Macreكشفت النتائج عن أن الجانحين كانوا أكثر عصابية ،وأن غير الجانحين اظهروا مستويات مرتفعة من
ً
االنبساطية واملقبولية واالنفتاح على الخبرة ويقظة الضمير وكذلك الكفاءة الذاتية واملرونة النفسية مقارنة بالجانحين ،كما أشارت النتائج أن االنفتاح
ً
على الخبرة ويقظة الضمير منبئين بالكفاءة الذاتية مقارنة بالجانحين ،واالنبساطية منبئة باملرونة النفسية بين غير الجانحين.
املحورالثاني :دراسات تناولت أحادية الرؤية (الدوجماتية):
• هدفت دراسة عباس وملحم ( )2014إلى معرفة القدرة التنبؤية للعدائية والغضب واالكتئاب والتشدد في الرأي (الدوجماتية) لدى عينة من املراهقين
في األردن وعالقتها بتقدير الذات لديهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( 509طالب 510 ،طالبة) بالجامعة ،وقد استخدم مقياس الدوجماتية ،والعدائية
والغضب ،وتقدير الذ ات ،وقائمة بيك لالكتئاب ،وأظهرت النتائج أن العدائية والغضب فسرا التباين في التشدد في الرأي .وأن العدائية والغضب
واالكتئاب كان لهم أثر في التشدد في الرأي (الدوجماتية) ،كما اوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في سمة التشدد في الرأي تعزى ملتغير
الجنس لصالح اإلناث.
• وجاءت دراسة ( )Celia, 2015بهدف تحديد العالقة بين أحادية الرؤية /تعددية الرؤية وبعض املتغيرات الديموجرافية (النوع -العمر -الحالة
االقتصادية -الثقافية -التربوية -االجتماعية) ألسر الطالب ،لدى ( )309من طالب الجامعة ،واعتمدت الدراسة على مقياس أحادية الرؤية /تعددية
ً
الرؤية ،وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود أثر دال احصائيا ملتغير الثقافة ،التربوية ألسر عينة الدراسة ،في حين لم يكن لباقي املتغيرات أي تأثير دال.
• في حين هدفت دراسة حميد ( )2018التعرف على عالقة أحادية الرؤية بكل من (الرضا عن الحياة ،وتقدير الذات ،والتفاؤل والتشاؤم) والتعرف على
مدى إسهام كل من (الرضا عن الحياة ،تقدير الذات ،التفاؤل والتشاؤم) في التنبؤ بأحادية الفكر لدى طلبة الجامعة .وتكونت عينة الدراسة من طالب
ً
وطالبات جامعة امللك سعود بالرياض بواقع ( )357طالبا و( )312طالبة ،وكانت أهم النتائج للدراسة وجود عالقة ارتباطية عكسية (سالبة) بين
أحادية الرؤية ،وكل من الرضا عن الحياة والتفاؤل لدى طالب الجامعة ،ووجود عالقة ارتباطية طردية (موجبة) بين أحادية الرؤية وكل من تقدير
الذات والتشاؤم لدى طالب الجامعة ،وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من (الدوجماتية ،الرضا عن الحياة ،تقدير الذات ،التفاؤل والتشاؤم)
تحدثها متغيرات (النوع ،العمر ،املستوى االقتصادي) .متغيرات (الدرجة الكلية لتقدير الذات ،الدرجة الكلية للتفاؤل والتشاؤم) تفسر ما مقداره
( )%98.7من التباين في أحادية الرؤية (الدوجماتية).
• وتأتي دراسة العلي ( )2018لتستهدف بحث العالقة بين أحادية /تعددية الرؤية وبعض املتغيرات الشخصية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية
ً
بلغت ( )318طالب وطالبة ،باملرحلة العمرية من ( )19-16عام ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسلوب التعلم
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص202 -180 :

187

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بأحادية الرؤية لدى عينة من السجناء ......

خالد قليوبي

لصالح اإلناث ،ووجود فروق في أسلوب التعلم (السطحي -العميق) في أحادية /تعددية الرؤية ،حيث ارتبطت أحادية الرؤية بأسلوب التعليم السطحي،
ً
وارتبط أسلوب التعليم العميق بتعددية الرؤية ،ووجود أثر دال احصائيا للتفاعل بين الجنس والتخصص الدراس ي في تكوين أحادية /تعددية الرؤية.
تعقيب على الدراسات السابقة :يتم استعراض أهم القضايا التي أكدت عليها نتائج الدراسات السابقة والذي يشكل مرجعية علمية لصياغة الفروض
كما يلي:
 .1ندرة الدراسات التي استهدفت بحث العالقه بين العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية أو أحادية الرؤية لدى السجناء.
 .2عدم وجود دراسات عربية-في حدود إطالع الباحث  -إهتمت ببحث العالقة بين متغيرات الدراسة األساسية.
 .3يالحظ من استعراض الدراسات السابقة أنﻬا تناولت العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والعديد من املتغيرات مثل اإلضطرابات
النفسية ،املرونة ،الكفاءة ،لدى العديد من فئات املجتمع كاألحداث الجانحين ،أو طلبة الجامعة ،وطالب املرحلة الثانوية في حين لم يتم دراستها
لدى السجناء ،كما تناول البعض عالقة أحادية الرؤية ببعض املتغيرات الديموجرافية مثل النوع ،وحجم األسرة ،املستوى االقتصادي واالجتما عي،
ولم تتناول متغير نوع الجريمة -مستوى التعليم قط.
 .4أما أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة فتمثلت فى إختيار العينة ،حيث تضمنت الدراسة عينة من السجناء ،كما ظهرت أوجه اإلستفادة في
إستخالص املفاهيم اإلجرائية ،وتأصيل اإلطار النظري للدراسة ،وطرح الفروض في ضوء ما أسفرت عنه الدراسات السابقة من قضايا إتفاق
ً
ً
واختالف ،فضال عما يمكن استخالصه من تعزيزات للنتائج عند مناقشتها الحقا.
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والفارق ،حيث تناول البحث طبيعة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية وأحادية الرؤية لدى عينة من السجناء ،اضافة إلى بحث اختالف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وأحادية الرؤية في ضوء اختالف بعض
املتغيرات الديموجرافية (نوع الجريمة -مستوى التعليم -العمر).
مجتمع الدراسة :يتمثل مجتمع الدراسة كافة السجناء في السجن العام بجدة ،السجن العام بمكه ،والسجن العام بالقريات.
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من عينتين ،عينة أساسية تألفت من ( )120سجين من الذكور فقط ،تم انتقاؤهم باملعاينة العشوائية البسيطة
من املجتمع األصلي وهو سجون اململكة العربية السعودية ( السجن العام بمكه -السجن العام بجدة -السجن العام بالقريات) ،وتتعدد أسباب محكوميتهم
ً
أو نوع الجريمة ( جنائية واخالقية  -تعاطي املخدرات وترويجها – حقوقية) ،وقد وقع االختيار على من قاموا بهذه املحكوميات تحديدا لتوافر شروط
اختيار عينة هذه الدراسة عليها من حيث عدد العينة ،والعمر ،وينطبق ذلك على من يقضون عقوبة السجن بالفعل ،ممن تتراوح اعمارهم مابين (25
ً
عاما إلى أقل من  45عام ،من  45عام فأكثر) ،وعينة إستطالعية تألفت من ( )40سجين ممن تنطبق عليهم نفس شروط العينة األساسية ،وذلك للتحقق
من الخصائص السيكومترية للمقاييس املستخدمة بالدراسة بعد إجراء بعض التعديالت عليها بما يتناسب وعينة الدراسة ،والجدول التالي يوضح توزيع
عينة الدراسة على متغيراتها.
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة على متغيراتها (مستوى التعليم ،نوع الجريمة ،والعمر)
املتغيرومستوياته
مستوى التعليم
نوع الجريمة

العمر

تعليم متوسط (ثانوية وما دون)
تعليم عالي (جامعي وما فوق)
جنائية واخالقية
تعاطي املخدرات وترويجها
حقوقية
من  25عام :أقل من 45
من  45عام فأكثر

العدد

النسبة املئويه

املجموع

88
32
58
46
16
88
32

%73
%27
%84
%38
%13
%73
%27

120
120

120

أدوات الدراسة :تمثلت أدوات الدراسة فما يلي:
 .1قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :قام كل من كوستا وماكري ) (Costa &McCrae,1992بإعداد الصيغة الثانية من قائمة العوامل
الخمسة الكبرى للشخصية والتي تعتبر صيغة مختصرة من القائمة التي تم نشرها عام ( )1989والتي تألفت من ( )180عبارة ،و تعد هذه القائمة
من أشهر األدوات املستخدمة في قياس الشخصية لدى شرائح اجتماعية مختلفة ،و تتألف في صورتها األصلية من ( )60عبارة موزعة على األبعاد
الخمسة للشخصية (العصابية -االنبساطية -يقظة الضمير -االنفتاح على الخبرة -املقبولية أو الطيبة) ،بحيث يحتوي كل عامل على ( )12عبارة.
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ويمكن تطبيق القائمة بشكل فردي أو جماعي ،تتم اإلجابة على العبارات باختيار أحد البدائل الخمسة وفق مقياس ليكرت (موافق بشدة -موافق-
محايد-معارض-معارض بشدة) ،ويتم التصحيح باعطاء العبارات االيجابية) الدرجات ( )1-2-3-4-5والعبارات السلبية الدرجات (.)5-4-3-2-1
 .2إعداد قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في صورتها العربية :قام الباحث أبو زيتون ( )2017بترجمة النسخة االصلية من قائمة العوامل
الخمسة الكبرى إلى اللغة العربية ،ثم عرضت على مختصين للتأكد من صحة الترجمة .وبناء على توجيهاتهم تم تعديل بعض العبارات لكن مع
الحفاظ على املعنى العام لها وذلك لتصبح أكثر مالءمة للبيئة العربية .وتم عرض القائمة على مجموعة من املحكمين وفي ضوء اقتراحاتهم تم تعديل
صياغة بعض البنود ،وكذلك فصل العبارات املركبة لتصبح القائمة بذلك ( )60عبارة.
الخصائص السيكومترية لقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية للصورة العربية:
الصدق :تم التأكد منه بعدة طرق  .1صدق املحكمين :تم عرض الصورة املترجمة واملفهوم النظري واالجرائي للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية على
عدد من أساتذة علم النفس واالخذ باقتراحاتهم.2 .االتساق الداخلي :حساب قيمة الصدق لكل مفردة من القائمة عن طريق حساب معامالت االرتباط
بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين البنود والدرجة الكلية لكل بعد مابين ()0.27-0.73
وكانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( .)0.01أما معامالت االرتباط بين األبعاد الخمسة والدرجة الكلية تراوحت مابين (-0.20
ً
ً
 ،)0.515وهذا يعد مؤشرا جيدا على الصدق الداخلي للقائمة .3.الصدق التمييزي :تم التأكد من الصدق التمييزي لعبارات قائمة العوامل الخمسة
ً
الكبرى للشخصية من خالل ترتيب الدرجات في كل بعد من األبعاد الخمسة للقائمة تصاعديا وبعدها تم تحديد الربيع األعلى واألدنى لكل بعد ،ومن ثم
حساب قيمة (ت) الختبار داللة الفروق بين املجموعة العلىا واملجموعة الدنيا في كل بعد من األبعاد الخمسة للقائمة .وقد أتت جميعها دالة عند مستوى
داللة .0.01
الثبات :تم التأكد من ثبات قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بواسطة الطرق التالية :ألفا كرونباخ  -طريقة التجزئة النصفية -معامل جتمان.
والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)2معامالت الثبات لقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
طريقة حساب الثبات
ألفا كرونباخ

العصابية
0.76

االنبساطية
0.72

االنفتاح على الخبرة
0.77

املقبولية
0.67

يقظة الضمير
0.77

التجزئة النصفية
معمل جتمان

0.76
0.76

0.61
0.60

0.76
0.75

0.66
0.66

0.76
0.76

من الجدول السابق يتضح أن املقياس يتمتع بنسب ثبات عالية.
وفي الدراسة الحالية تم االستعانة بعينة للتقنين بلغت ( ) 40سجين كعينة إستطالعية ،للتحقق من الثبات والصدق بطريقتي (طريقة معامل ألفا
كرونباخ) لدرجات كل عامل من عوامل الشخصية الخمسة ،وقد تراوحت معامالت الثبات بين ( )0.94 – 0.83بوسيط قدره ( ،)0.89وللمقياس ككل
( ،)0.93وطريقة إعادة اإلختبار (في فترة زمنية بلغت ثالثة أسابيع) وقد بلغ معامل الثبات ( )0.92وهي قيمة دالة على ثبات املقياس ككل ،وللعوامل بلغت
( ،)0.86 -0.84 -0.85 -0.96 -0.90كذلك تم حساب صدق املقياس بطريقة صدق املحتوى (صدق املحكمين) ،بعرض املقياس على (6محكمين) من
أساتذة وخبراء علم النفس ،وتراوحت نسبة إتفاقهم بين  %94و %98على فقرات املقياس.
طريقة تصحيح املقياس :يتكون املقياس في صورته النهائية من ( )60عبارة موزعة على خمسة أبعاد ،تم اختيار مقياس خماس ي لالستجابة لكل صفة
بحيث يختار املفحوص أحد االستجابات التالية (موافق بشدة -موافق -محايد -معارض -معارض بشدة) ،وتعطى درجة من  5:1للعبارة السالبة ودرجة
من  1:5للعبارة املوجبة ،وعلىة يتراوح مدى الدرجات من (حد أدنى :60الحد األقص ى  300درجة).
مقياس أحادية الرؤية (الدوجماتية) :أعد املقياس في صورتة األصلية ملتون روكيش ) (Rokeach,1990وقام بتعريب وتقنين املقياس على البيئة
السعودية خوج ( )2008ويتكون املقياس من ( )20عبارة وأمام كل عبارة ( )5اختيارات من أوافق بشدة إلى أرفض بشدة ،ويعتمد املقياس على التنبؤ
بسلوك الفرد ومدى انفتاح وانغالق نسق معتقدات الفرد أمام معتقدات اآلخرين واألفكار املغايرة ألفكاره وتوضح نظام معتقداته .وتنقسم العبارات على
ثالثة أبعاد (بعد املعتقدات والال معتقدات -بعد املركزية -بعد املنظور الزمني).
الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته األجنبية والعربية:
أوال :الثبات ،قام روكيش بحساب ثبات املقياس في صورته الكاملة ( )40عبارة ،بطريقة إعادة التطبيق وطريقة التجزئة النصفية وقد بلغت قيمة معامل
الثبات بهاتين الطريقتين ( )0.93و( )0.68على الترتيب .كما بلغت قيمة معامل ثبات الصورة املختصرة ( 20عبارة) كما قام بحسابها باتريك ،Patrick
بطريقة ألفا كرونباخ ( .)0.76في صورته األجنبية.
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ثانيا :الصدق ،قام روكيش بحساب صدق املقياس ( 40عبارة) عن طريق صدق التمييز حيث استطاع املقياس أن يفرق بين مرتفعي األداء على املقياس
(املنغلقين) ومنخفض ي األداء على املقياس (املنفتحين) .وفي الصورة املختصرة قام كل من ترولدال وبول  ،)1965( Troldahl V & Powell Fبحساب
الصدق عن طريق قدرة املقياس على التمييز بين مرتفعي األداء على املقياس ومنخفض ي األداء.
ً
تعريب وتقنين املقياس على البيئة السعودية :لكي يصبح املقياس صالحا للتطبيق على عينة الدراسة ،وللوثوق في نتائجه تم ترجمة بنود املقياس إلى
ُ
بدلت كثير من الكلمات بكلمات مناسبة للبيئة العربية ،وتؤدي نفس املعنى للصورة األجنبية.
اللغة العربية ،واست ِّ
تم عرض املقياس بعد ترجمته إلى اللغة العربية بالصورة السابقة ،على مجموعة من السادة املحكمين املتخصصين في اللغة اإلنجليزية وعلم النفس،
وتراوحت نسبة االتفاق بين ( )%80.55إلى ( .)%100
وفي الدراسة الحالية تم االستعانة بعينة للتقنين بلغت ( ) 40سجين كعينة إستطالعية ،للتحقق من الثبات والصدق بطريقتي (طريقة معامل ألفا
كرونباخ) لدرجات كل محور وقد تراوحت معامالت الثبات بين ( )0.92 – 0.82بوسيط قدره ( ،)0.87وللمقياس ككل ( ،)0.92وطريقة إعادة اإلختبار (في
فترة زمنية بلغت ثالثة أسابيع) وقد بلغ معامل الثبات ( )0.92وهي قيمة دالة على ثبات املقياس ،كذلك تم حساب صدق املقياس بطريقة صدق املحتوى
(صدق املحكمين) ،بعرض املقياس على ( 6محكمين) من أساتذة وخبراء علم النفس ،وتراوحت نسبة إتفاقهم بين  %95و %100على فقرات املقياس.
ً
طريقة تصحيح املقياس :يتكون املقياس الحالي من  20عباره يتم االجابة عليها وفقا لست درجات للموافقة (أرفض بشدة تأخذ  1درجة -أرفض بصورة عامة
تأخذ  2درجة  -أرفض بدرجة قليلة تأخذ  3درجة -أوافق بدرجة قليلة تأخذ  4درجات  -أوافق بصورة عامة تأخذ  5درجات  -أوافق بشدة تأخذ  6درجات) ،وبذلك تتراوح
درجات املقياس مابين الحد األدنى  20درجة ،والحد األعلى  120درجة.
األساليب اإلحصائية :للتحقق من فروض الدراسة تم توظيف االساليب اإلحصائية التالية (معامالت ارتباط بيرسون -استخدام اختبار  T-testلعينتين
مستقلتين -وكذلك تحليل التباين األحادي (.)ANOVA

النتائج ومناقشتها:
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والفرض الخاص به ونصه" توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة إحصائية ( )0.05بين العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية وأحادية الرؤية لدى السجناء" لفحص الفرض السابق تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
وأحادية الرؤية لدى السجناء في اململكة العربية السعودية ،كما في جدول (.)3
جدول ( :)3يوضح قيم وداللة معامالت االرتباط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وأحادية الرؤية لدى عينة الدراسة
العوامل
الخمسة
أحادية
الرؤية

العصابية

االنبساطية

املقبولية

التفتح للخبرات

الدرجة الكلية

يقظة الضمير

R

0.022

ر

*0.25

R

0.022

R

0.098

R

*0.23

R

0.052

Sig

0.813

sig

0.030

Sig

0.816

Sig

0.286

Sig

0.043

Sig

0.576

الداللة

غير دال

الداللة

دال

الداللة

غير دال

الداللة

غير دال

الداللة

دال

الداللة

غير دال

ً
من جدول ( )3يتضح عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعض العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وهي كل من بعد (االنبساطية  -التفتح
 املقبولية ) والدرجة الكلية ملقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وبين أحادية الرؤية ،حيث كانت قيم معامالت االرتباط بنفس الترتيب هي (0.022  ،)0.098 - 0.022بينما توجد عالقة طردية (أي كلما زادت عصابية الفرد زادت أحادية تفكيره) بين كل من األحادية وعامل (العصابية) ،وعالقة عكسية(أي كلما زادت يقظة الضمير عند الفرد كلما قلت أحادية تفكيره) بين عامل (يقظة الضمير) وبين األحادية ،بمعامالت االرتباط ( )0.23 - 0.025وهي قيم
ً
ً
دالة احصائيا .ويمكن تفسير ذلك وفقا لألطر السيكلوجية على النحو التالي:
أثبتت النتائج عدم وجود عالقة إرتباطية بين كل من بعد االنبساطية واملقبولية والتفتح في مقياس العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وأحادية
الرؤية لدى عينة الدراسة من السجناء ،ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء النظرية السلوكية ،حيث يشير كاميرون  ،Cameronإلى أن أحادية الرؤية
تعزى إلى مرحلة ا لطفولة وتأثير أساليب التنشئة اإلجتماعية للفرد والتي تتمثل في عدم شعوره بالتقبل من جهة الوالدين وإفتقاد الحب الوالدي وإنعدام
التفاهم والتواصل بين الطفل ووالديه ،فيكتسب الطفل العديد من السمات السلبية حيث يوصف الفرد أحادي الرؤية في طفولته بأنه (منعزل ،شكاك،
غيور ،شراني) فهو ال يمارس اللعب مع أقرانه من األطفال اآلخرين .ولم يحصل في تنشئته على الدفء والعطف في عالقاته ،وتاريخه األسري يتصف
بالسيطرة وسوء املعاملة ،مع نقص الحب .مما ينتج عن ذلك نقص في الثقة بالنفس وتدني احترام الذات ،وينمو ذلك الشعور ،ويتشكل لدى الطفل
اإلحساس بأنه منبوذ وغير مرغوب فيه من قبل اآلخرين .وبسبب تلك التنشئة فإن الفرد يكون في مرحلة الرشد أكثر عرضة للفشل االجتماعي ،ويؤدي إلى
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص202 -180 :
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انخفاض مستوى احترام الفرد لذاته واهتزاز الثقة والعزلة االجتماعية (عبد السادة ،شنان  .)2018وبالتالي فأحادية الرؤية لدى الفرد أساسها تنشئته
اإلجتماعية وليست عوامل أو سمات شخصيته فقط األمر الذي يفسر عدم وجود عالقة بين أحادية الرؤية وبعض العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
ً
(االنبساطية -املقبولية -التفتح) .ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضا من خالل السمات الفرعية ألبعاد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،فالسمات
ً
اإليجابية لعامل االنبساطية أو للشخص االنبساطي وفقا ملا جاء في قوائم العوامل الخمسة الكبرى التي وضعها جون  Johnودوناهو  ،Donahueوكينتل
 ،Kentleكأداة لقياس سمات الشخصية والتي تم اإلستعانه بها في هذه الدراسة ( ،)John & Srivastara, 1999يتميز صاحبها بسلوكيات فعالة تعكس
ً
سمات شخصية إيجابية ،فالفرد لكي يتواصل إجتماعيا ويشارك بشكل مقبول البد أن يعزز لديه ويوفر له الدعم النفس ي املناسب من قبل املحيطين مما
يفسر عدم وجود عالقة بين عامل االنبساطية وأحادية الرؤية .كذلك الفرد الذي يتسم باملقبولية يتميز بجملة من السمات التي تحدد مسارها النفس ي
والسلوكي ،وتعبر عن الذات والتوافق مع اآلخرين كما أن لها دور في تحقيق التوافق النفس ي (عسيري ،)2020 ،األمر الذي يتفق مع نتائج دراسة
( )Hong,et.al,2009التي أكدت أن االفراد ذوي السلوكيات الجانحه يفتقدون لسمة املقبولية كسمة شخصية .هذا ويعزي الباحث تفسير إفتقاد
ً
ً
السجناء لسمة املقبولية إلى شعورهم بالخزي تجاه املجتمع واملحيطين ،إضافة إلى تعرضهم املتكرر لخبرات اإلخفاق ،وأيضا إلفتقادهم الدعم األسري
ً
وفقا ملا أقرته نظرية التحليل النفس ي حيث أكدت على أن عالقة الطفل بأمه في مرحلة الطفولة إذا لم ترتكز على أسس متينة يسودها القلق والحرمان
والرفض في مراحل العمر األخرى ( ،) Perez,et.al, 2012كما أن السمات الفرعية لعامل املقبولية تعكس إستراتيجيات التواصل والتفاعل مع اآلخرين
كاإليثار واإلهتمام باآلخرين والتسامح وهذه السمات تؤثر على نظرة الفرد في التعامل مع املواقف املختلفة مما يفسر عدم وجود عالقة بين عامل املقبولية
وأحادية الرؤية .كذلك الحال بالنسبة لعالقة أحادية الرؤية بعامل التفتح على الخبرات ،حيث يتسم الفرد أحادي الرؤية بعدة سمات مثل :توهم التفكير
القطعي ،ورفض اآلخرين ،ويرى أنه يحتكر الحقيقة ،وال يعترف بوجود التعددية في اآلراء واملعتقدات (حميد .)2018 ،األمر الذي يجعل التفكير احادي
الرؤية ال يتأثر بخبرات الفرد ومدى تفتحه .مما يفسر عدم وجود عالقة بين عامل التفتح وأحادية الرؤية.
ً
أما بالنسبة لوجود عالقة بين كل من عامل (العصابية -يقظة الضمير) وأحادية الرؤية فيمكن تفسيره في ضوء مفهوم األحادية وأيضا من خالل
ً
السمات الفرعية البعاد العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية .فعامل العصابية وفقا ملا جاء في قوائم العوامل الخمسة الكبرى التي وضعها جون John
ودوناهو  ،Donahueوكينتل  ،Kentleكأداة لقياس سمات الشخصية والتي تم االستعانه بها في هذه الدراسة ( ،)John & Srivastara, 1999أن الشخص
العصابي يعكس امليل إلى األفكار واملشاعر السلبية ،ومن أهم السمات املميزه له القلق ،اإلنفعال ،التشاؤم ،العجز ،اإلكتئاب والحساسية الزائدة،
واملزاجية وعدم القدرة على تحمل الضغوط ،والعدوانية ،كما أنه يميل إلى استخدام أساليب وإستراتيجيات مواجهة غير تكيفية وغير فعالة للتعامل مع
املواقف الحياتية،ويمكن تفسير معاناة السجناء من العصابية وتقديرهم السلبي نحو ذاتهم ،إلى إعتقا دهم بأن حالهم لن يتغير لألفضل في ظل ما
يتعرضون له من خبرات اإلخفاق املتكررة نتيجة إفتقارهم للدعم األسري أو من املحيطين ،األمرالذي يجعل السجين يتسم باملبالغة في األهداف واملستويات
ً
ومعاييراألداء ورفض اآلخرين ،ويرى أنه يحتكر الحقيقة ،وال يعترف بوجود التعددية في اآلراء واملعتقدات .وهذه هي أحادية الرؤية وفقا ملا أورده (حميد،
ً
 .)2018وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( )Thompson, 2016وهذا ما أكدته كذلك نتائج هذا الفرض كميا.
أما بالنسبة لوجود عالقة عكسية بين كل من عامل (يقظة الضمير) وأحادية الرؤية لدى السجناء فيمكن تفسير ذلك بأن السجين ذو الدرجة
ً
املنخفضة ليقظة الضمير وفقا للتعريف اإلجرائي املستخدم فى هذه الدراسة والذي وضعه ( ،)John & Srivastara, 1999تنعدم لديه األهداف حيث
يصعب عليه تحديد أهداف محددة وواضحة لينجزها ،وأنه شخص ال يعتمد عليه وغير دقيق فيما يقوم به ،وضعيف اإلراده ،األمر الذي يجعله يعمم
أفكار الفشل ،أي يركز على سلبياته فقط واليستطيع رؤية اإليجابيات ،مما يزيد شعوره بالفشل نتيجة لعدم قدرته على تحديد أهداف محددة لحياته
ً
وإنجازها ،وقد يرجع ذلك أيضا إلى أنه شخص غير متيقظ وال يتصرف بما يمليه عليه ضميره ،ومن ثم يفتقد إلى الضبط الذاتي وتحمل املسؤلية ،األمر
ً
الذي يجعله غير متسامح مع ذاته (لوم الذات) ،ويصدر أحكاما سلبية عن نفسه ويتسم باملبالغة في األهداف واملستويات ومعاييراألداء ويتفق ذلك مع ما
أكدته نتائج ( )Fayombo, 2010عن وجود عالقة إرتباطية بين يقظة الضمير وكل من أحادية الرؤية والتشوهات املعرفية ،وأكدته كذلك نتائج هذا
ً
الفرض كميا.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به ونصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على
مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغير مستوى التعليم أو نوع الجريمة أو العمر" .الختبار الفرض السابق تم استخدام اختبار T-test
ً
لعينتين مستقلتين ،وكذلك تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوكانت النتائج كما في الجداول ( )7 ، 6 ، 5وفيما يلي جدول يوضح ماتوصل اليه الباحث
من نتائج في هذا الصدد:

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص202 -180 :

191

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بأحادية الرؤية لدى عينة من السجناء ......

خالد قليوبي

جدول ( :)4نتيجة اختبار( )Tالستجابات عينة الدراسة على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تبعا ملتغير"مستوى التعليم"
العوامل
االنبساطية
العصابية
التفتح
املقبولية
يقظة الضمير
الدرجة الكلية

مستوى
التعليم
عالي
متوسط
عالي
متوسط
عالي
متوسط
عالي
متوسط
عالي
متوسط
عالي
متوسط

العدد
87
33
87
33
87
33
87
33
87
33
87
33

املتوسط
الحسابي
11.712
11.545
69.02
68.96
11.65
11.56
12.62
13.03
12.76
12.50
118
118

االنحراف املعياري

قيمة T

قيمة sig

الداللة

0.888
1.099
1.071
1.149
0.983
0.877
1.020
1.355
1.268
0.842
2.189
1.985

0.718

0.474

غير دال

0.426

0.671

غير دال

0.480

0.632

غير دال

1.404

0.163

غير دال

3.624

0.000

دال

1.185

0.238

غير دال

يتبين من جدول ( )4عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية للعوامل
الخمسة الكبرى للشخصية وعلى أبعاد االنبساطية ،العصابية ،االنفتاح واملقبولية تعزى ملتغير مستوى التعليم ويمكن تفسير ذلك في ضوء نموذج
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية الذي أشار إلى أن األفراد لديهم خصائص ثابتة  ،Enduringتؤثر في التفكير ،وفي املشاعر والسلوك ،وهي ما تميز
األفراد فيما بينهم ،وينظر للسمة بأنها" :الصفة الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية" ،سواء أكانت تلك السمات فطرية أو تم اكتسابها وتميز
ً
ً
الفرد عن غيره ،فهي استعداد ثابت نسبيا لدى الفرد ،أي ال يتأثر بمستوى تعليم الفرد وثقافته وهذا ما أكدته نتائج الفرض كميا .كما يتبين من جدول
( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على بعد يقظة الضمير تعزي ملستوى التعليم ولصالح
ً
مستوى التعليم العالي ،وقد يعزى ذلك إلى السجين ذو الدرجة املنخفضة ليقظة الضمير وفقا للتعريف اإلجرائي والذي وضعه ( John & Srivastara,
 ،)1999تنعدم لديه األهداف حيث يصعب عليه تحديد أهداف محددة وواضحة لينجزها ،وأنه شخص ال يعتمد عليه وغير دقيق فيما يقوم به ،وضعيف
اإلراده ،األمر الذي يجعله يعمم أفكار الفشل ،أي يركز على سلبياته فقط واليستطيع رؤية اإليجابيات ،مما يزيد شعوره بالفشل نتيجة لعدم قدرته على
تحديد أهداف محددة لحياته وإنجازها ،وهذا يتفق مع ما أورده ( )Thompson, 2016الذي أوضح أنه كلما ارتفع مستوى تعليم الفرد وثقافته كلما زاد
تفكيره في النتائج أو العواقب .وعليه يعزي تفسير ذلك إلى أن مستوى تعليم الفرد يؤثر على مدى قدرته على التفكير العقالني في التعامل مع املواقف
ً
والخبرات التي يمر بها مما ينعكس على سلوكه وشخصيته .ووفقا لنظرية العالج العقالني اإلنفعالي فالتفكير العقالني للفرد يمكنه من التفكير املنطقي
السليم ،وعلى العكس فإن التفكير الالعقالني يتسبب في وجود تشوهات معرفية في تفسير الفرد للمواقف واألحداث ،فتعمم أفكار الفشل يسبب ظهور
مشكالت في التعامل مع اآلخرين واألحداث ،وبالتالي ظهور االضطرابات السلوكيه كالجنوح ( ،)Cory,2000األمر الذي أكدته كذلك نتائج دراسة العنزي
(.)2010
جدول ( :)5نتيجة اختبار( )Tالستجابات عينة الدراسة على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تبعا ملتغير ُ
"العمر"

العوامل
االنبساطية
العصابية
االنفتاح
املقبولية
يقظة الضمير
الدرجة الكلية

الفئة
45-20
 46فأكثر
45-20
 46فأكثر
45-20
 46فأكثر
45-20
 46فأكثر
45-20
 46فأكثر
45-20
 46فأكثر

العدد
88
32
88
32
88
32
88
32
88
32
88
32

املتوسط الحسابي
11.602
11.312
69.261
68.312
11.375
11.312
12.613
13.031
12.250
12.031
171
150

االنحراف املعياري
0.687
0.535
0.964
1.119
0.486
0.535
0.939
0.309
0.435
0.176
1.356
1.016
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قيمة sig

الداللة

2.157

0.033

دال

4.561

0.000

دال

0.606

0.564

غير دال

3.430

0.001

دال

2.754

0.007

دال

7.982

0.000

دال
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من جدول ( )5يتضح أن السمات الخمسة الكبرى للشخصية تختلف باختالف متغير العمر في اتجاه املرحلة العمرية ( )45: 20فيما عدا بعد
(االنفتاح) ال توجد به فروق بصدد متغير العمر ،االمر الذي يتفق مع نتائج دراسة ( ،)Celia, 2015ويمكن تفسير ذلك في ضوء نظرية السمات الشخصية
أليزنك حيث يعرف أيزنك  ، Eysenckالشخصية بأنها" :املجموع الكلي ألنماط السلوك الفعلية أو الكامنة لدى الكائن ،ألنها تتحدد من خالل الوراثة
والبيئة ،فهي تتطور وتتغير من خالل التفاعل الوظيفي ألربعة قطاعات رئيسية تكون األنماط السلوكية فيها منتظمة ،وهي :القطاع املعرفي -الذكاء،
والقطاع النزوعى -الخلق ،والقطاع الوجداني -املزاج ،والقطاع البدني-التكوين ) ،(Eyssenck,1970وعليه يكون لعامل العمر أو اختالف املرحله العمرية
للفرد تأثير على السمات الشخصية لديه .ويرى أيزنك  Eysenckأن الشخصية يمكن فهمها من خالل التكوين الهرمي للسلوك ،حيث يكون النمط في أعلى
ً
مستويات العمومية والشمول ،وتكون االستجابة النوعية أكثر املستويات نوعية وأقلها عمومية ،كأن تكون فعال أو استجابة ملحوظة لحدث في حالة
واحدة ،وبين املستويين املرتفع واملنخفض تقع االستجابات املعتادة ،وهي أكثر عمومية ،وتدل على استجابات متواترة تتميز بظهورها في نفس الحدث أو
ً
أحداث مشابهة ( .)Eyssenck,1970ووفقا للتعريف اإلجرائي الذي وضعة ) (John &Srivastara, 1999فالشخص ذو الدرجة املنخفضة من االنبساطية
والذي يتصف بالبعد عن االتصال االجتماعي واملسؤليات والعزلة ،وكذلك الفرد الذي يتسم بالعصابية أي متقلب املزاج حاد الطباع وسهل استثارته،
ً
والفرد ذو الضمير املنخفض الذي تنعدم لديه األهداف ويتصف بضعف اإلرادة ،وايضا الفرد ذو املقبولية املنخفضة الذي يعانى من الشك والحقد
ً
ً
والقسوة البد وأن تتأثر كل هذه السمات لديه بعامل العمر فنراها تزداد تأثيرا باملراحل العمرية املتقدمة ،وهذا ما أكدته نتائج هذا الفرض كميا .كما
ً
ً
أشارت نتائج الفرض إلى عدم وجود فروق بمتغير االنفتاح باختالف متغير العمر ويعد ذلك أمرا منطقيا حيث تشير الدرجات املنخفضة لبعد االنفتاح
على الخبره إلى أن الفرد يتسم بالتقليدية وضيق األفق وهذه السمات من شأنها اال تختلف باختالف املرحلة العمرية للفرد االمر الذي أكدته نتائج دراسة
ً
ً
( )Celia, 2015كيفيا ،وأكدته نتائج هذا الفرض كميا.
جدول ( :)6نتيجة اختبارتحليل التباين األحادي  ANOVAالستجابات عينة الدراسة على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تبعا ملتغير"نوع الجريمة"
العوامل
االنبساطية

العصابية

االنفتاح

املقبولية

يقظة الضمير

الدرجة الكلية

فئات العمر
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكل
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكل
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكل
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكل
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكل
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكل

مجموع املربعات
1.948
49.977
51.925
38.076
102.916
140.992
1.090
28.502
29.592
6.396
81.395
87.792
0.990
17.602
18.952
132.799
162.993
295.792

F

قيمة sig

2.280

0.107

الداللة
غير دال

متوسط املربع
9.74
4.72
19.038
0.088

21.643

0.000

دال

0.545
0.244

2.237

0.111

غير دال

3.198
0.696

4.597

0.012

دال

0.496
0.150

3.299

0.041

دال

66.399
1.393

47.663

0.000

دال

يتبين من جدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية للعوامل
الخمسة الكبرى للشخصية على بعد ( االنبساطية -االنفتاح) تعزي ملتغير (نوع الجريمة) ،وبالنظر لهذه النتيجة نجدها منطقية حيث نجد أن الشخص
املتعاطي في أغلب األحيان مغيب عن عامله اليتبنى فكر محدد بل وتنعدم أهداف حياته ،كذلك األمر بالنسبة ملرتكب الجرائم الجنائية نجد أن الغضب
يعوق التفكير في أحيان كثيرة ويوقف عقل الفرد ،في حين نجد أن مرتكب الجرائم الحقوقية يعتنق فكر محدد متعصب خاطئ ويدافع عنه بإستماته،
ً
ً
وحتى إذا كان يتبنى أفكارا يويده بها الجميع وال تتعارض مع املجتمع إال أن طريقة دفاعه عنها ونقده لآلخرين باندفاعية تجعل منها أفكارا معادية للمجتمع،
ً
ووفقا للتعريف اإلجرائي الذي وضعة ( )John &Srivastara, 1999بأن الشخص ذو الدرجة املنخفضة من االنبساطية يتصف بالبعد عن االتصال
االجتماعي واملسؤليات والعزلة ،كما تشير الدرجات املنخفضة لبعد االنفتاح على الخبره إلى أن الفرد يتسم بالتقليدية وضيق األفق وهذه السمات من
ً
ً
شأنها أن ال تختلف باختالف نوع الجريمة التي ارتكبها الفرد ،ويعد ذلك أمرا منطقيا ،فشخص بمثل هذه السمات الشخصية من ضيق األفق وال يشعر
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص202 -180 :
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ً
باملسئولية ومنعزل عن املحيطين به واليتواصل إجتماعيا مع اآلخرين ،لن تتأثر سماته الشخصية بنوع الجريمة التي يرتكبها سواء أكانت جنائية أو حقوقية
مغيب ُ
أو تعاطي ،على العكس فهو شخص ّ
ومنسحب من املجتمع يمتلك صفات إجرامية وسمات شخصية تتماش ى مع دافعيته الرتكاب مثل هذه الجرائم.
ً
األمر الذي أكدته كذلك نتائج دراسة ( )Clark,2000وأكدته كذلك نتائج الفرض كميا .ومن جدول ( )7يتضح كذلك وجود فروق ذات داللة احصائية
عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية على بعد (املقبولية -يقظة الضمير-
العصابية -الدرجة الكلية للمقياس) وقد تم استخدام اختبار "  " Scheffe a,bملعرفة اتجاه هذه الفروق والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)7اختبارشيفية نتائج اختبار Scheffeللكشف عن مواقع الفروق في درجات السجناء على العوامل الكبرى للشخصية تبعا ملتغيرنوع الجريمة
95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

Sig.

 Mean Difference (I-J) Std. Errorمجموعات ) (Jمجموعات )Dependent Variable (I

.7517

-.1680-

.294

.18547

.29182

حقوق

.8896

-.4625-

.736

.27266

.21356

ادمان

.1680

-.7517-

.294

.18547

-.29182-

جنائية

.6169

-.7734-

.962

.28036

-.07826-

ادمان

.4625

-.8896-

.736

.27266

-.21356-

جنائية

.7734

-.6169-

.962

.28036

.07826

حقوق

.2645

-.7362-

.507

.20180

-.23581-

حقوق

-1.0915-

-2.5627-

.000

.29667

*-1.82712-

ادمان

.7362

-.2645-

.507

.20180

.23581

جنائية

-.8350-

-2.3477-

.000

.30505

*-1.59130-

ادمان

2.5627

1.0915

.000

.29667

*1.82712

جنائية

2.3477

.8350

.000

.30505

*1.59130

حقوق

.7636

-.3347-

.052

.22150

.21444

حقوق

.5204

-1.0944-

.679

.32563

-.28701-

ادمان

.3347

-.7636-

.627

.22150

-.21444-

جنائية

.3287

-1.3316-

.000

.33483

-.50145-

ادمان

1.0944

-.5204-

.679

.32563

.28701

جنائية

1.3316

-.3287-

.329

.33483

.50145

حقوق

.1765

-.7439-

.315

.18561

-.28371-

حقوق

.9523

-.4009-

.602

.27287

.27571

ادمان
جنائية

.7439

-.1765-

.315

.18561

.28371

1.2551

-.1362-

.142

.28058

.55942

ادمان

.4009

-.9523-

.602

.27287

-.27571-

جنائية

.1362

-1.2551-

.142

.28058

-.55942-

حقوق

.5788

-.4867-

.044

.21488

.04606

حقوق

1.1177

-.4488-

.033

.31591

.33446

ادمان

.4867

-.5788-

جنائية

.044

.21488

-.04606-

1.0938

-.5170-

.675

.32483

.28841

ادمان

.4488

-1.1177-

.033

.31591

-.33446-

جنائية

.5170

-1.0938-

حقوق

.675

.32483

-.28841-

1.1740

-.8763-

.050

.41347

.14886

حقوق

.2676

-2.7467-

.040

.60786

-1.23955-

ادمان

.8763

-1.1740-

.937

.41347

-.14886-

جنائية

.1613

-2.9381-

.089

.62502

-1.38841-

ادمان

2.7467

-.2676-

.130

.60786

1.23955

جنائية

2.9381

-.1613-

.089

.62502

1.38841

حقوق

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص202 -180 :

جنائية
حقوق

انبساطية

ادمان
جنائية
حقوق

يقظة

ادمان
جنائية
حقوق

مقبولية

ادمان
جنائية
حقوق

انفتاح

ادمان
جنائية
حقوق

عصابية

ادمان
جنائية
حقوق

الدرجة الكلية

ادمان
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بالنظر إلى جدول ( )7نجد الفروق قد اتجهت في كل من بعد (يقظة الضمير -املقبولية) في إتجاه االدمان ،بينما اتجهت الفروق نحو القضايا الجنائية
في كل من بعد (العصابية -الدرجة الكلية للمقياس) .حيث تتسق هذه النتيجة مع ما ورد في نظرية السمات الشخصية لكاتل ( )Catillالذي يرى أن السمات
هي وحدات بناء الشخصية ،فهي تشكل لب بنية الشخصية واملسؤولة عما يفعله الفرد في املواقف ،ويستدل عليها من خالل السلوك الظاهر ،االمر الذي
ً
أكدته نتائج دراسة ( )Takub,2018على وجود عالقة إرتباطية عكسية دالة إحصائيا بين إنخفاض مستوى املقبولية وبين الجنوح ،حيث أن الفرد ذو
السلوك الجانح من ذوي الدرجة املنخفضة في املقبولية يعاني من قسوة الطباع والعنف والحقد وعدم التعاون وذلك ويتفق ذلك مع نتائج دراسة (عبد
ً
هللا بن عبد العزيز )2020 ،التي أكدت على الروابط بين الجنوح وإنخفاض يقظة الضمير ،فيقظة الضمير املنخفضة وفقا ملا جاء في قوائم العوامل
ً
ً
الخمسة الكبرى التي تم اإلستعانه بها في هذه الدراسة أيضا ( ،)John & Srivastara, 1999صاحبها ليس مؤهال في اإلمكانات والقدرات الذهنية ،ويتسم
تفكيره أنه ذو طبيعة كارثية فهو يقوم بتجميع األحداث السلبية من املواقف ويضخمها ويبالغ فيها ،ويتجاهل الخبرات اإليجابية ،ومن ثم فهو يعطي
للمخاوف والخسارة واإلنفعاالت أهمية بالغه ،األمر الذي ينعكس على شعور الجانح بعدم الرضا عن مستوى تحقيق أهدافه ،وقد يرجع ذلك إلى أنه غير
ً
جاد وال يتصرف بناءا على ما يمليه عليه ضميره ،ومن ثم فهو يفتقد إلى الضبط الذاتي ويقظة الضمير ،وعليه يتسم بأنه غير كفء وغير قادر على تحمل
ً
املسؤلية .ويتضح لنا كذلك عدم وجود عالقة إرتباطية بين بعد التفتح واالنبساطية والخروج عن القانون وفقا ملا أكدته نتائج دراسة (،)Leslie,2004
حيث أن الفرد الذي يحصل على درجة منخفضة في بعد التفتح يتصف بضيق األفق وعدم القدرة على رؤية األمور بمنطقية ،ويتصف كذلك بالتقليدية،
ً
وأنه ليس لديه نظره تحليلية لألمور،وهذا ال يدفعه مطلقا الرتكاب جرائم ،كذلك بالنسبة للسمات اإليجابية لعامل اإلنبساطية ينتج عنها سلوكيات فعالة
ً
تعكس سمات شخصية إيجابية ،فالفرد الذي يتواصل إجتماعيا ويشارك بشكل مقبول يعزز لديه الشعور بالسعادة ويوفر له الدعم املناسب ويرفع من
تقديره لذاته ويقلل من إنف عاالته السلبية على عكس الفرد ذو اإلنبساطية املنخفضة التي تتضح في العزلة اإلجتماعية وضعف العالقات الشخصية،
ً
ً
وذلك وفقا ملا جاء في مقياس العوامل الخمسة الكبرى املستخدم فى هذه الدراسة ،وهذه السمات التدفع بالفرد أبدا الرتكاب سلوك جانح أو إجرامي األمر
الذي أكدته كذلك نتائج دراسة ( .)Clark,2000عليه فإن سمات الشخصية أو العوامل الكبري للشخصية تعد أهم العوامل املساعدة في التنبؤ بالسلوك
االجرامي ،حيث تؤثر في طريقة تفكير الفرد الجانح وتواصله مع اآلخرين ،حيث يمكن تحديد بعض سمات الشخصية لألفراد الجانحين مرتكبي الجرائم
ا ملتعددة ،وبالتالي يمكن مساعدتهم في التغلب على املشكالت التي تواجههم ،بمساهمة السمات الفرعية للعصابية ويقظة الضمير واملقبولية ،التي ترتبط
بالعقالنية في التفكير ويتسم بها هؤالء األفراد .ويرى الباحث أن التعرف على السمات الشخصية لألفراد والتمييز ما بينها يساعد املختصين في تحديد
الجوانب التي يمكن تقويمها في شخصية األفراد ،للوصول إلى درجة مقبولة في تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين واملجتمع الذي يعيش فيه.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والفرض الخاص به ونصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على
مقياس أحادية الرؤية تعزى ملتغير مستوى التعليم أو العمر أو نوع الجريمة" .الختبار الفرض السابق تم استخدام اختبار  T-testلعينتين مستقلتين،
وكذلك تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوكانت النتائج كما في الجداول ( ) 10 ، 9 ، 8وفيما يلي يتم استعراض ماتوصل اليه الباحث من نتائج في هذا
الصدد.
جدول ( :)8نتيجة اختبار( )Tالستجابات عينة الدراسة على مقياس أحادية الروية تبعا ملتغير"مستوى التعليم"
املتغير

مستوى التعليم

أحادية الرؤية

عالي

87

متوسط

33

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

T

قيمة sig

الداللة

150

5.663

2.566

0.045

دال

165

5.161

يتبين من جدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية ألحادية الرؤية
تعزى ملتغير مستوى التعليم في اتجاه مستوى التعليم املتوسط ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء التعريف االجرائي ألحادية الرؤية بأنها "نظام معرفي مغلق
ً ً
ً
نسبيا ،ملعتقداتنا فيما يفسر الواقع ،حيث ينتظم الفرد حول مجموعة من املعتقدات املركزية ويكون محورها طبيعة السلطة املطلقة ،ويقدم إطارا عاما
لفهم أنماط التعصب والتسامح املوجهة نحو اآلخرين" (.) Rokeach,1954فهي شكل من أشكال التفكير وسمة عقلية يمكن أن يتسم افرادها بقناعات
ايديولوجية مختلفة ،أو ينتمون إلى مدارس فكرية وعلمية مختلفة .ويتماش ى ذلك مع نتائج هذا الفرض حيث أن مكونات وأبعاد أحادية الرؤية تؤثر وتتأثر
ً
بمستوى الفرد الفكري وقدراته العقلية واملعرفية ومن ثم تلقائيا بمستوى تعليمه لذا نجد الفروق اتجهت نحو ذوي التعليم املتوسط ،حيث ارتبطت
ً
أحادية الرؤية باملستوى التعليمي االقل .فالفرد يفكر بطريقته املعرفية التي تكونت من خالل مراحل النمو املختلفة ،ويعمل ويتصرف تبعا ألفكاره،
فأعماله كلها موجهة باألفكار املبنية على االعتقادات والتوقعات ،وبذلك يتوقف مدى نجاحه على مستوى انفتاحه أو انغالقه العقلي (خفاجي.)1990 ،
فالرؤية األحادية املتصلبة ،تعد أحد األساليب املعرفية في مجاالت التفكير ،فهي ظاهرة نفسية يمكن مالحظتها في كافة مجاالت الحياة املتنوعة ،من خالل
انغالق الفرد في االتجاه نحو كل ما هو مخالف أو جديد ،فهو ثنائية فكرية مزدوجة بين رؤية الواقع بنظرة حدية بين الصواب والخطأ ،وانغالق على النفس
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ً
باعتبار األفكار واملعتقدات ثابتة ال تقبل النقاش ،ومؤكدا صحتها بشكل قاطع متجمد (الشحات ،2012 ،ص  .)355هذا ويصف روكيش ،Rokeach
ً
الشخص ذا الرؤية األحادية أو املتشدد في الرأي أو الجامد فكريا بأنه شخص تعرض لعمليات نفسية تسببت فيها مصادر املعرفة والثقافة التي ينتمي لها،
ً
بحيث أصبح يحمل أفكارا وتصورات متصلبة وعدوانية قاطعة ،واستق رت تلك التصورات في بنائه النفس ي واملعرفي ،وأصبحت تشكل دافعيته التي توجه
سلوكه ،وتميزه عن الشخصية السوية ،كما أن األشخاص املتصلبين أو املتطرفين في التفكير هم من ذوي العقول املنغلقة التي ال تقبل بأفكار جديدة أو
تحسينات وتطويرات أي من مهاراتهم الفكرية ،فأفكارهم ثابتة وجازمة .األمر الذي يفسر اتجاه الفروق نحو ذوي التعليم املتوسط من السجناء وهذا ما
ً
ً
أكدته أيضا نتائج هذا الفرض كميا.
جدول ( :)9نتيجة اختبار( )T-testاستجابات عينة الدراسة على مقياس أحادية الروية تبعا ملتغير"العمر"
املتغير
أحادية الرؤية

الفئة

العدد

45-20
 46فأكثر

88
32

املتوسط
الحسابي
160
174

االنحراف املعياري

T

قيمة sig

الداللة

5.922
5.622

1.311

0.193

غير دال

يتبين من جدول ( )9عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية ألحادية
ً
ً
الرؤية تعزى ملتغير العمر ووفقا لتعريف روكيش( )Rokeach,1954املستخدم بهذه الدراسة كتعريف اجرائي ألحادية الرؤية بأنها "نظام معرفي مغلق نسبيا،
ملعتقداتنا فيما يفسر الواقع ،حيث ينتظم الفرد حول مجموعة من املعتقدات املركزية ويكون محورها طبيعة السلطة املطلقة،وعليه التختلف هذه
املعتقدات باختالف املرحلة العمرية للفرد ،أي أن األفراد أصحاب أحادية الرؤية في نمط التفكير غير العقالني ،يجعلون أنفسهم داخل نظام منغلق على
ذواتهم ،فهم ال يرون سوى ما يعتقدون بصحته وفق تصورهم وتفسيرهم املتصلب لألحداث دون وجود ما يعزز تلك املعتقدات من أدلة وبراهين لديهم،
وليس لديهم الحجة الكافية للدفاع عن صحة معتقداتهم ،فهم ال يحتملون مناقشة ما يخالف معتقداتهم أو االستعداد للتفكير فيها ويشعرون بالتهديد،
ولذلك فقد يميلون إلى العنف أو التعصب أو التطرف ،ضد ما يخالفهم أثناء محاوالتهم الدفاع عن معتقداتهم ،بهدف املحافظة على ذواتهم .وهذا ما
ً
اكدته نتائج الفرض كميا.
االمر الذي يتعارض مع نتائج دراسة (حميد )2018 ،التي أكدت على اختالف أحادية الرؤية باختالف املرحلة العمرية لألفراد في اتجاه االفراد األصغر
ً
سنا ،في حين تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( )Celia, 2015التي أكدت على عدم وجود فروق في أحادية الرؤية باختالف متغير العمر.
ً
وفقا لألطر املرجعية للخلفية الفلسفية للنظرية املعرفية التي تركز على كيفية إدراك الفرد للمثيرات من حوله وكيفية بناء الصورة املعرفية
وتفسيراته لها ،الذي يرتبط بمستوى ثقافة الفرد وطريقة تفكيره وليس مرحلته العمرية ،فما يحمله الفرد من تصورات ذهنية وأفكار تؤثر في طبيعة
انفعاالته وطريقة رؤيته لذاته ولآلخرين والعالم املحيط من حوله ،وتظهر هذه االستجابة في طبيعة السلوك من ردود أفعال تجاه ما يعتريه من مواقف
وأحداث ،فالتفكير من خالل زاوية واحدة جامدة ،تعني أن العقل منغلق على الداخل ،وال يقبل الجدال أو النقاش في املعتقدات التي يرى ثباتها .فالفرد
ذو ذلك النمط من التفكير يرى أن أفكاره مؤكدة ،وال بد من تسليم اآلخرين بها .وبالتالي فإن ذلك يعد بداية التطرف في الفكر ،الذي يتم التعبير عنه من
خالل السلوك .ويتسم الفرد أحادي الرؤية بعدة سمات مثل :توهم التفكير القطعي ،ورفض اآلخرين ،ويرى أنه يحتكر الحقيقة ،وال يعترف بوجود التعددية
في اآلراء واملعتقدات (حميد ،)2018 ،ويذكر (دسوقي )1988 ،أن أحادية الرؤية سمة من سمات األفراد الذين يميلون إلى فرض آرائهم بالقوة.
جدول ( :)10نتيجة اختبار( )T-testالستجابات عينة الدراسة على مقياس أحادية الروية تبعا ملتغير"نوع الجريمة"
العوامل
أحادية
الرؤية

فئات العمر
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكل

مجموع املربعات
28.666
3248.659

متوسط املربع
14.333
28.074

F

قيمة sig

0.511

0.602

الداللة
غير دال

3313.325

يتبين من جدول ( )10عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية ألحادية
ً
الرؤية تعزى ملتغير نوع الجريمة (تعاطي -جنائي  -حقوقي) .وتأكيدا ملا جاء به التعريف االجرائي ألحادية الرؤية يمكننا أن نفسر نتائج هذا الفرض ،حيث
أكد التعريف االجرائي أن أحادية الرؤية  ،Dogmatismهي فشل الفرد في تغيير وجهة نظره ،حيث تنقصه املرونة الفكرية ،ويرتكز على ثوابت ومسلمات
ً
ال تقبل النقاش ،ألنها محاطة بدالالت وجدانية وشعورية مشوهة تجعل النقاش حيالها عقيما ،ألنها ال تدخل في معنى حياة الفرد أحادي الرؤية ،وعليه
ً
ً
فهذه املسلمات والثوابت التي يتمسك بها الفرد التتغير وال تختلف باختالف مايرتكبه من جرائم أيا كانت وهذا ما اكدته نتائج الفرض كميا.
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ً
ويمكن تفسير ذلك أيضا في ضوء النظرية املعرفية التي ترى أن انحراف الفرد وخروجه عن القانون يرتبط بالقصور في معالجة املعلومات فيعجز
البناء املعرفي للفرد عن التكيف مع االستجابات السلوكية أو االنفعالية فتسيطر االفكار السلبية بصورة مستمرة مما ينتج عنه تفسير خاطئ للمثيرات في
محيطه واضفاء معاني ذاتية سلبية للمواقف فتتأثر بذلك قدرته على التكيف (العيسوي ،2008 ،زهران .)2010 ،فـأحادية الرؤية تعد من أخطر
املشكالت التي تعوق أداء الفرد ودوره االجتماعي ،وتؤثر على توافقه وارتقائه ،حيث تتطلب العديد من املشكالت واملواقف الضاغطة إلى إيجاد الحلول
ومواجهتها ،ويعتبر حل هذه املشكالت من العمليات املعرفية التي تستند إلى تفكير منظم ومتحرر من الجمود يمكنها من تفسير وفهم الخبرات السابقة
ً
بطريقة موضوعية (عباس وملحم .)2014 ،فالشخص ذا الرؤية األحادية أو املتشدد في الرأي أو الجامد فكريا ،يتصف بأنه شخص تعرض لعمليات نفسية
ً
تسببت فيها مصادر املعرفة والثقافة التي ينتمي لها ،بحيث أصبح يحمل أفكارا وتصورات متصلبة وعدوانية قاطعة ،واستقرت تلك التصورات في بنائه
النفس ي واملعرفي ،وأصبحت تشكل دافعيته التي توجه سلوكه ،وتميزه عن الشخصية السوية ،كما أن األشخاص املتصلبين أو املتطرفين في التفكير هم
من ذوي العقول املنغلقة التي ال تقبل بأفكار جديدة أو تحسينات وتطويرات أي من مهاراتهم الفكرية ،فأفكارهم ثابتة وجازمة (خفاجي.)1990 ،كما انه
ّ
اليميز بين عمل اجرامي وغيره فكلها افعال خارجة عن القانون يتحكم فيها عقله وطريقة تفكيره وبناؤه املعرفي األمر الذي يفسر عدم وجود فروق في أحادية
ً
الرؤية باختالف متغير نوع الجريمة ،وهذا ما اكدته نتائج الفرض كميا.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحث بما يلي:
 .1تصميم برامج عالجية لتعديل املعتقدات الفكرية غير الصحيحة التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن اآلخرين ،وتحديد الجوانب التي يمكن تقويمها في
شخصية األفراد ،للوصول إلى درجة مقبولة في تكيفهم مع أنفسهم واآلخرين واملجتمع.
 .2إعداد البرامج اإلرشادية املناسبة لفئة الشباب عن طبيعة اضطراب أحادية الرؤية وما يترتب عليه من آثار خطيرة تنعكس على تكوين شخصية
الفرد ،وتحول دون تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين واملجتمع الذي يعيش فيه.
ً
 .3توظيف البرامج اإلعالمية من قبل املختصين لتوعية املجتمع خاصة الشباب والسيما السجناء ،للحد من ظاهرة ارتكاب الجرائم.
 .4إعداد البرامج اإلرشادية التي تستهدف فئة السجناء داخل السجون حول طبيعة ومفهوم متغير أحادية الرؤية ،وخطورة املعتقدات الفكرية غير
الصحيحة التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن اآلخرين والتي تؤدي إلى إثارة االضطراب النفس ي وسوء التوافق ،وعالقته بارتكاب الجرائم.
 .5إجراء حمالت للكشف املبكر عن األنماط غير السوية في الشخصية وأحادية الرؤية لدى السجناء وعالجها بتنمية طرق التفكير العقالني ،وسمات
الشخصية االيجابية وإحداث تكامل ف ي بناء شخصية السجناء ومستويات اعلى من السواء النفس ي.
البحوث املقترحة:
تنتهي الدراسة إلى إجراء مزيد من الدراسات في هذا املجال ،تتمثل فما يلي:
 .1دراسة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وأحادية الرؤية لدى نزالء دور املالحظة االجتماعية.
 .2العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وعالقتها باالحتراق الذاتي لدى العاملين بمصلحة السجون.
 .3أحادية الرؤية وعالقتها بالتطرف الفكري لدى السجناء (دراسة مقارنة).
 .4العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وعالقتها بالتسامح لدي السجناء ذوي األعمار فوق  45سنة.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1األنصاري ،بدر محمد2012( .م) .مقدمة لدراسة الشخصية .ط .2الكويت :مكتبة ذات السالسل.
 .2الجنابي ،ندى صباح عباس" .)2010( .التمركز االثيني وعالقته بالجمود الفكري لدى طلبة الجامعة" .أطروحة دكتوراة غير منشورة .جامعة بغداد .كلية
التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية – قسم العلوم التربوية والنفسية .بغداد :مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية-كربالء.
 .3الجويج ،أحمد علي" .)2017( .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بجنوح األحداث" .مجلة التربوي .جامعة املرقب.244-211 :)10( :
 .4حميد ،شعاع هندي" .)2018( .الدوجماتية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة وتقدير الذات" .أطروحة دكتوراة غير منشورة .الرياض :كلية
العلوم االجتماعية .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .قسم علم النفس.
 .5الحسيني ،هشام حبيب محمد" .)2012( .العوامل الخمسة للشخصية :وجهة جديدة للدراسة وقياس بينية الشخصية" .القاهرة :مكتبة االنجلو املصرية.
 .6خفاجي ،فاطمة أحمد" .)1990( .الصحة النفسية املرونة والتصلب للعامالت وغير العامالت" .جامعة أم القرى .االسكندرية :دار املعرفة الجامعية.
 .7دسوقي ،كمال .)1988( .ذخيرة علوم النفس ،املجلد األول .القاهرة :الدار الدولية للنشر.
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جامعة بنها ،مجلة كلية التربية.394-355 :)92( 23:
 .14الشميري ،عبد الرقيب عبده " .)2017( .مركز الضبط وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى االحداث الجانحين بمدينة إب" .مجلة الدراسات
اإلجتماعية .اليمن .جامعة العلوم والتكنولوجيا.142-113 ،)4( 23 :
 .15عباس ،محمد خليل وملحم ،سامي محمد" .)2014( .القدرة التنبؤية لكل من العدائية والغضب واالكتئاب في سمة التشدد في الرأي (الدوجماتية) لدى
عينة من املراهقين في األردن وعالقتها بتقدير الذات لديهم" .األردن :جامعة عمان ،قسم علم النفس التربوي .مجلة دراسات العلوم التربوية.)1( 42 :
 .16عبد الخالق ،أحمد محمد .)2016( .علم نفس الشخصية .القاهرة ،مكتبة األنجلو املصرية.
 .17عبد السادة ،عبد السجاد وشنان ،زينب" .)2018( .الجمود الفكري لدى طالب كلية التربية" .مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية .جامعة البصرة43 :
(.74-48 :)1
 .18عبد هللا ،معتز سيد .)1989( .االتجاهات التعصبية .الكويت :عالم املعرفة.
 .19عثمان ،خالد محمود" .)2007( .أحادية الرؤية وعالقتها بأسلوب التفكير االبداعي (التجديد والتجويد) لدى عينات من كليات التربية (دراسة ارتقائية)".
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية البنات .جامعة عين شمس.
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Abstract:
The study aims to reveal the relationship of the big five factors of personality (diastolic, neuroticism, vigilance of
conscience, acceptability, openness to experiences) and their relationship to Dogmatism in a sample of prisoners,
with some demographic variables (Education- age- type of sentencing). The sample of the study consisted of (120)
male prisoners only, who were selected with simple random inspection from the prisons of the Kingdom of Saudi
Arabia (General prison in Mecca- General prison in Jeddah- General prison in Qurayyat), There are several reasons
for their sentencing (criminal and moral- drug use and promotion- legal). Their ages ranged between (25 years to
less than 45 years, from 45 years and over), A measure of the big five factors of personality (John, Donahue & Kentle,
1991), translated into Arabic by Ahmed (2013). And Dogmatism scale, Rokeach (1990), translated into Arabic and
standardization of the scale on the Saudi environment by (Khoj, 2008) was applied on the sample of study. The
results indicated that the absence of a statistically significant correlation between some of the big five factors of
personality, which are both the dimensionality (extroversion- openness- acceptability) and the overall score of the
scale of the the big five factors of personality and between Dogmatism. While there is a direct relationship between
both the factor (neuroticism) and the inverse relationship between the factor (awakening of conscience) and
Dogmatism,The results also indicated that there were no statistically significant differences between the education
variable (higher- medium), and the big five factors of personality except after (conscience awakening), and
differences were found in the direction of those with higher and middle education, and that there were differences
in the big five factors of personality with different age variable except After (openness), While statistically
significant differences appeared in the prisoners ’degrees on the total score for the scale of the five major factors of
the personality attributable to both the age variable and in favor of the age group of (20-40) years, We find the
differences in each dimension (vigilance of conscience - admissibility) in the direction of addiction, while the
differences went towards criminal cases in each of the (neuroticism - the overall degree of the scale).While
statistically, significant differences were found between each dimension (neuroticism - acceptability - vigilanc e of
conscience - and the total degree) of Dimensions of the big five factors of personality. Dogmatism differed according
to the level of education variable, while it did not differ according to the age-variable, the type of judgment) among
the prisoners. The study presented a number of tests of appropriate counseling programs for the youth category on
the nature of the mono vision disorder and its dangerous effects that affect the formation of the individual's
personality, and prevents the individual from adapting to himself, others and the society in which he lives. And
proposals such as studying the relationship between the five major factors in personality and mono vision when
performing the role of social observation.

Keywords: The big five factors of personality; Dogmatism; prisoners.
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