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افتتاحية العدد
بسم هللا الواحد األحد ،الذي لم يلد ولم يولد ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين ،وعلى صحابته الكرام امليامين،
وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين
وبعد،،،،،،
يسعدني أن أقدم هذا العدد الثالث من املجلد الثامن ..من العام  ،2020من املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية،
والذي يحتوي على عشرة أبحاث في مجاالت العلوم التربوية املختلفة.
لك الحمد اللهم حتى ترض ى ،ولك الحمد بعد الرض ى ،الذي وفقنا إلتمام هذا العدد بكرمه ومنه ،نسأله تعالى اإلخالص في
القول والعمل ،ونسأله تعالى أن يتقبل من كل من ساهم في اتمامه.
وها أنا اكرر النداء مرة تلو املرة ،ألصحاب الهمة ،علماء األمة وورثة األنبياء ،من التربويين والباحثين والعلماء األكاديميين في
العالم ،في مجاالت التربية وفروعها املختلفة ،للمض ي معنا في هذا الدرب ،الذي باركه هللا ورسوله ،لنشر إبداعهم العلمي ونتاج
فكرهم التربوي ،في األعداد القادمة لهذه املجلة ،طاعة هلل ،وطمعا في األجر واملثوبة ،ودعما للعلم واملعرفة والخير والنور،
مقدرين ومباركين الجهود الطيبة واملشاركات املثمرة.
وال يفوتني هنا ،أن أسجل شكري وعظيم تقديري ،ألصحاب األيادي البيضاء الذين ساهموا بفكرهم ونتاجهم في إخراج هذا
العدد ،من الباحثين ،والسادة املحكمين وهيئة التحرير ،والشكرالكبيرالجزيل ملن نسق وأخرج وأبدع ،سائلين هللا عزوجل أن
ينفع بهم ،وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة ،وأن ينفع بما تقدمه املجلة ،من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين في
مجاالت التربية ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.

رئيس هيئة التحرير
د .حسن العمري
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تحليل الفقرات في بناء املقاييس النفسية :الصدق الظاهري ،صدق الفقرات ،الصدق العاملي
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استالم البحث 2020/7/26 :مراجعة البحث 2020/8/11 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/EPS2020.8.3.1 2020/8/23 :

امللخص:
هدف هذا البحث التوصل إلى مقترحات تعين الباحثين في كيفية التعامل مع املقاييس سواء التي اختاروها من إعداد غيرهم أو التي يقومون
ببنائها بأنفسهم ،لذلك تناول املقارنة بين الطرق املستخدمة لتنقية وفحص فقرات املقياس واملتمثلة في الصدق الظاهري ،واستخراج صدق الفقرة
واستخدام التحليل العاملي ،لتحقيق ذلك تم استخدام مقياس في االتجاه نحو الغش في االمتحانات طبق على عينة من طلبة دبلوم التأهيل التربوي
بجامعة نزوى كان قوامها  150طالبة ،وقد أظهرت النتائج أن كال من الصدق الظاهري وكذلك صدق الفقرات والصدق العاملي كل منها من شأنه
ً
أن يطور ويحسن املقياس من جوانب مختلفة ،كما توصل البحث أن عشرة محكمين يعد كافيا للصدق الظاهري ،وتوصل البحث إلى أن عدد 40
من عينة الدراسة االستطالعية لفحص الخصائص السيكومترية هو عدد مناسب لتحقيق ذلك وأن التحليل العاملي يمكن أن يشكل عامل بقاء
لفقرات املقياس وعدم خسارتها إذ يقدم اقتراحات إلعادة توزيع الفقرات على املجاالت ،كما أوص ى باستخدام مصطلح صدق الفقرات وعدم
االستغناء عن الصدق الظاهري.
الكلمات املفتاحية :املقياس؛ الصدق الظاهري؛ صدق الفقرات؛ الصدق العاملي.

املقدمة:
يهدف كل باحث إلى أن يجمع بيانات دقيقة صحيحة عن السمة التي يدرسها ويحتاج كي يحقق هدفه ذلك أن يستخدم أدوات قياس يجمع بها تلك
ً
ً
البيانات؛ إذ تعد أدوات القياس وسيلة لجمع البيانات؛ والهدف الرئيس ي منها في البحث هو الحصول على املعلومات ذات الصلة بأكثر الطرق صدقا وثباتا؛
فالبد أن تتمتع تلك األدوات بخصائص تعطي الثقة للمعلومات التي تخرج من خاللها وتعطي صحة للتفسير واالستنتاج الذي يتم التوصل إليه عن طريقها،
تلك الخصائص أطلق عليها العلماء الخصائص السيكومترية والتي يأتي الصدق والثبات في مقدمتها.
فالصدق هو أهم صفة تتعلق بجودة املقياس أو جودة القرارات التي تؤخذ من نتائجه( ،تريستان وفيدال  )Tristán and Vidal, 2007:1واملقاييس
التي تفتقر إلى الصدق تتضمن تحيزات كثيرة ،بينما تلك التي تفتقر إلى الثبات لديها أخطاء عشوائية كبيرة مرتبطة بقياسها ،ديكوستر ( Decoster, 2005:
ً
 ،)7وقد يتمتع املقياس بدرجة ثبات عالية لكنه يقيس موضوعا آخر غير الذي أعد من أجله فهو ال يتمتع بالصدق ،فإذا توفرت درجة مقبولة من الصدق
والثبات للمقياس فإنه يمكن االعتماد عليه بكل ثقة في جمع البيانات ،فالصدق والثبات هما السمتان األكثر أهمية واألساسية في تقييم أي أداة قياس
للبحث الجيد؛ فهناك حاجة ماسة إلى الصدق والثبات ليكونا أدلة دقيقة على صالحية املقياس وذلك خالل فصل املنهجية واإلجراءات ،ودون تقييم
الصدق والثبات ألي بحث فسيكون من الصعب التنبؤ ب آثار أخطاء القياس على العالقات النظرية التي يتم قياسها باستخدام أنواع مختلفة من األساليب
لجمع البيانات للحصول على معلومات حقيقية؛ فالصدق والثبات في البحث هو في األساس لضمان أن البيانات سليمة وقابلة للتكرار ،وأن النتائج
الناجمة عنها هي نتائج دقيقة.
ً
ً
ً
يتكون املقياس من عدد من الفقرات التي تمثل أجزاء سلوكية صغيرة من السمة املراد قياسها؛ تلك األجزاء يمكن قياسها ،فصالح فقرات املقياس
يعني صالح املقياس كله وفسادها يعني فساد املقياس كله فكل فقرة من الفقرات تحمل شحنة انفعالية تساهم مع غيرها من الفقرات في املقياس لتكوين
شحنة انفعالية كلية يمثلها املقياس ككل ( بني عطا ، )122 : 2009 ،لذلك فإنه البد من التأكد من صالحية الفقرات كل فقرة على حدة حيث يعد ذلك
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خطوة أساسية في بناء االختبارات النفسية وإن كانت الخصائص السيكومترية للمقياس مهمة ومن الضروري توافرها بدرجة عالية ودقيقة في املقياس،
ً
فإنه في مقدمة هذه الخصائص :الصدق والثبات وهما أمران مرتبطان تماما بخصائص فقرات املقياس (العمري.)113 :2011،
املصطلح املستخدم لتحليل الفقرة
ترد في الدراسات مسميات مختلفة للداللة على تحليل الفقرة وباستخدام اإلجراء نفسه من حيث استخراج معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة
الكلية للمقياس فقد استخدم بني عطا (  )138 : 2009مصطلح الصدق البنائي للداللة على صدق الفقرة وذكر أن من أشهر األدلة التي ينبغي أن يهتم بها
باني املقياس هو الصدق البنائي  Construct Validityباستخدام الطرق االرتباطية ،األمر الذي يقدم أدلة على فاعلية كل فقرة على قياس ما يقيسه
البعد الذي تنتمي إليه في املقياس ،كما نقل العمري(  )120:2011عن  Anastasiأن معامالت صدق فقرات املقياس تستخرج باستخدام معامل ارتباط
ً
مؤشرا على صدق الفقرة ،وقد أطلق النفيعي ( )338 :2007على هذه الطريقة معامل تمييز
بيرسون بين الدرجات على الفقرة والدرجة ِّ
الكلية واعتبره ِّ
الفقرة؛ وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجة الفقرة واملجموع الكلي للمقياس بعد حذف الفقرة ،واستخدم العبيدي ،والقيس ي ،وجاسم ()248 :2019
مسمى صدق البناء للمقياس وناقش تحته فحص الفقرات عن طريق معامل االرتباط بعد حذف الفقرة ،واستخدمت املشهداني ( )2019في مواضع
مختلفة من دراستها مصطلحات ثالثة هي صدق البناء وصدق الفقرة واالتساق الداخلي ،ورد صدق املفردات في الدراسة التي قام بها كل من الخروص ي،
وكاظم ،والزبيدي ،وإمام ( ،)61 :2016كما استخدمت منيب والسيد و محمد ( )358 :2018مصطلح االتساق الداخلي لفحص الفقرات والذي ورد تحته
حساب درجة االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،واستخدمت كروكر وألجينا ( )2017عبارة أدلة ثبات الفقرة وصدقها وأنه أمر
يدرس عند تحليل الفقرة.
تعددت املصطلحات املستخدمة للتعبير عن التحليل اإلحصائي للفقرات أشار إلى ذلك بانيجان وواتسون ()Bannigan and Watson 2009: 3237
بالقول إن هناك مجموعة من املصطلحات املستخدمة في التعبير عن الصدق والثبات وبشكل متداخل يؤدي إلى اإلرباك وعدم الوضوح ،وأوص ى بعض
الباحثين بضرورة االهتمام باملصطلح املستخدم ،وقد أوص ى ظاظا ( )2414 :2011باالطالع على التصنيفات العاملية الصحيحة الخاصة بدالالت صدق
وثبات االختبارات واملقاييس عند استخدامها في بيئات جديدة ،وعدم استخدام مصطلحات أو مسميات ال تحمل معنى فنيا في متون البحوث.
ومع وجود وجه من وجوه الصحة في استخدام أ ٍي من تلك املصطلحات غير أنها أيضا تستخدم للتعبير عن مفاهيم أخرى عند الحديث عن
الخصائص السيكومترية :فعند القول بصدق البناء يوجد في صدق النظرية أو صدق املفهوم وعند استخدام االتساق الداخلي يوجد عند الحديث عن
ً
الثبات ،إال أن جميع تلك املصطلحات يمكن أن تندرج تحت مصطلح صدق الفقرة لذلك فإنه خروجا من الخالف ودفعا لاللتباس فإن هذا البحث وعند
الحديث عن الفقرات يتبنى ويقترح استخدام مصطلح صدق الفقرات عند فحص جودة الفقرات عن التحليل اإلحصائي للفقرات عن طريق معامل
االرتباط.
ّ
مؤشر صدق الفقرة
ِّ
ً
ً
يعتمد صدق املقياس بشكل أساس ي على صدق الفقرات؛ فقد أعد أيبل الوارد في الحكاك (  )338 :2012الصدق التجريبي للفقرات أمرا ضروريا
كمؤشر على صدق الفقرة
الكلية
للكشف عن دقة الفقرات في قياس الوظيفة نفسها التي تقيسها جميع الفقرات ،وقد استخدم ارتباط الفقرة بالدرجة ِّ
ِّ
حيث أشارت ( كروكر وألجينا ،)2017 ،أن محك الحكم على صدق الفقرة هو ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس ،ويستخدم في ذلك ارتباط بوينت
بايسيريال بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه.
من خالل اطالع الباحث على رسائل املاجستير التي أجريت في جامعة نزوى ومن خالل تفحص اإلجراءات املتبعة في الدراسات السابقة الواردة في
هذا البحث يظهر أن هناك طريقتين للحصول على مؤشر صدق الفقرة هما استخدام معامل ارتباط بيرسون دون حذف الفقرة مع اشتراط داللة معامل
االرتباط واآلخر استخدام معامل االرتباط النقطي االرتباط املصحح وعدم اشتراط الداللة بل األخذ بمقدار معامل االرتباط؛ فقد استخدم العبيدي،
والقيس ي ،وجاسم (  ،)250 :2019و زين العابدين ( ،)19 :2019و العمري(  )121 :2011مقدار معامل االرتباط للحكم على قبول الفقرة وليس داللة
معامل االرتباط ،واستخدم دنيز والسفر ( )Deniz, Alsaffar, 2013: 498معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف الفقرة وحدد
الدرجة املقبولة لكل فقرة ب  ،0.20كما أكدت كروكر وألجينا (  )2017على أن ال يقل معامل االرتباط عن مقدار .0.20
ً
ويرى الباحث في هذا البحث ترجيح استخدام معامل االرتباط النقطي وهو عند حذف الفقرة نظرا ألن وجود الفقرة دون حذف يؤدي إلى تضخم
معامل االرتباط ملساهمة الفقرة بارتباطها الكامل في معامل االرتباط املستخرج ،كما أنه عند التحليل في برنامج  SPSSبهذه الطريقة فإنه ال يظهر الداللة
ً
اإلحصائية وبالتالي يستخدم مقدار معامل االرتباط ≥  0.20معيارا لقبول الفقرة.
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حجم عينة التحليل
ً
استخدمت املشهداني (  30 )523 : 2019فردا لعينة التحليل ،وتوصل الثوايبة (  )553 :2010إلى أن الخطأ املعياري يتناقص بزيادة حجم العينة؛
ً
وهذا يشير إلى أهمية مراعاة حجم العينة عند بنـاء االختبارات ،وذلك ألن الخطـأ املعيـاري يتناسب عكسيا مع دقة القياس ،وبالرجوع إلى افتراضات النظرية
التقليدية في القياس يتبين أن الخطأ هو مقدار واحد يتوزع على عدد الفقرات كما يتوزع على عدد أفراد العينة ،كروكر وألجينا ( )2017وإذا كان الخطأ
يقل بزيادة حجم العينة فإنه برؤية افتراضات النظرية التقليدية تلك أنه يتوزع ،وذلك يعني أن حجم العينة قد يخدع الباحث بعدم وجود أخطاء أي قبول
ً
الفقرة في حين أن الخطأ الزال موجودا وقد تغطى بحجم العينة الكبير  ،وحيث إن محلل الفقرات يرغب في التحقق من صدق الفقرة بمعنى اكتشاف خطأ
القياس والتقليل ما أمكن من أثره فعليه أن ينتبه إلى حجم العينة ،وهو ما أكده (عودة )2019 ،بقوله إن زيادة حجم العينة قد يؤدي إلى تضخم معامل
االرتباط.
الصدق الظاهري
يقيس الصدق مدى نجاح املقياس في التوافق مع النظرية التي يقترحها الباحث والسمة الذي يريد قياسها؛ وإذا فشل في تأكيد صدق املقياس فهذا
ال يعني بالضرورة أن هناك خطأ في املقياس إذ يمكن أن يشير ذلك إلى وجود مشكلة في النظرية التي تم االعتماد عليها في املقياس ،ديكوستر ( Decoster
)2010: 9؛ فمن املهم التأكد من ارتباط فقرات املقياس باملوضوع وهذا حتى اآلن ال يتحقق إال عن طريق املحكمين في صدق املحتوى والصدق الظاهري،
إال أن هناك مشكالت ظهرت للباحثين من جراء التعامل مع املحكمين أدت إلى الدعوة إلى عدم االحتياج إلى املحكمين فقد دعت الحكاك ( )374 :2012إلى
االستغناء عن الصدق املعتمد على املحكمين ملا فيه من كلفة في وقت الباحث وأوصت باالكتفاء بالتحليل اإلحصائي للفقرة والتحليل العاملي ،بينما أكد
العبيدي ،والقيس ي ،و جاسم (  )251: 2019على أهمية عرض فقرات املقياس على الخبراء حين فسر نتائج الدراسة حيث قال :وقد ظهر املقياس بهذا
الشكل بسبب عرضه على مجموعة الخبراء الذين أقروا فقراته وحذفوا وعدلوا عددا منها.
ً
ً
يمكن للباحث أن يحسن من صدق مقياسه إذا راعى ارتباط املقياس بأهداف البحث نفسه ،ومراجعة صياغة الفقرات وضوحا ودقة ،وقد أشار
ً
ً
ً
وأدائيا على صدق املقياس وهو تقييم سريع يشير إلى
أساسيا
مؤشرا
ماهاجان ( )Mohajan 2017: 73إلى أن الصدق الظاهري  Face Validityيعتبر
الدرجة التي يبدو أن املقياس صالح ملا صمم من أجل قياسه ويعتمد على خبرة املحكمين بدون تجريب.
الصدق العاملي
يتناول علماء اإلحصاء وعلماء القياس والباحثون التحليل العاملي على أنه إجراء إحصائي متقدم موثوق به يحقق عددا من الخدمات للباحثين في
عمليات بناء املقاييس؛ حيث عن طريقه يتم تقسيم املقياس إلى مجاالت وعن طريقه يتم تحديد انتماء كل فقرة إلى املجال الذي يحويها وعن طريقه يتم
تعديل توزيع الفقرات إلى مجاالتها وعن طريقه يمكن توقع ما يمكن أن يفسره املقياس من تباين السمة املقاسة ( تيغزة .)22 :2012
لذلك كله فإن أي باحث يهم ببناء مقياس فالبد له من استخدام التحليل العاملي  ،وحيث إن من أهدافه التحقق من صالحية الفقرات في انتمائها
إلى مجاالتها فإنه ال ُيشق وال يصعب في دعوة الباحثين والدارسين إلى ضرورة استخدامه إن تحقق الهدف بغيره إال أنه عند استهداف الباحث بناء مقياس
فإن قيمة ذلك املقياس ترتفع إن خرج من تحت مختبر التحليل العاملي.
يحتاج الباحث إلى التحليل العاملي إذا استخدم تحليل صدق الفقرات عن طريق معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية وتبين له أن هناك عددا من
ً
الفقرات ضعيفة االنتماء إلى مجاالتها وأنه سيخسر جزءا من مقياسه يؤدي إلى ضعف قدرته لقياس السمة املقصودة ففي هذه الحالة يساعده التحليل
العاملي على إعادة توزيع تلك الفقرات إلى مجاالت أخرى تكون فيها قوية االنتماء وبالتالي يتجنب خسارة تلك الفقرات بحذفها.
استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة إذ تناولت قضية صدق الفقرات من حيث إنها تشكل األساس في بناء املقياس ،وقد استخدمت تلك
الدراسات عددا من الطرق واألساليب في التأكيد على جوانب الصدق تلك إذ تناولت الصدق الظاهري متخذة مواقف متباينة ففي حين توص ي الحكاك(
 )2011بعدم االعتماد على رأي املحكمين واالكتفاء بالتحليالت اإلحصائية للفقرات والتحليل العاملي ،واالعتماد على برأي الباحث واملدقق اللغوي في
املراجعات والصياغات ،بينما تدعو دراسات أخرى إلى االستفادة من الصدق الظاهري وآراء املحكمين ففي دراسة العبيدي ،والقيس ي ،وجاسم ( )2019
عبروا عن الصدق الظاهري بقولهم وقد ظهر املقياس بهذا الشكل بسبب عرضه على مجموعة الخبراء الذين أقروا فقراته وحذفوا وعدلوا عددا منها.
ومن خالل األدب النظري يتضح أهمية الصدق الظاهري لكن ال يمكن االكتفاء به في بناء املقاييس أو التأكد من خصائصها السيكومترية بل تحتاج
أن تدعم بخصائص صدق أخرى هي صدق الفقرة والصدق العاملي.
تناولت الدراسات السابقة عددا من القضايا واملصطلحات التي درسها البحث الحالي ففي املوقف من الصدق الظاهري أوصت الحكاك ( )2012
بعدم االعتماد على رأي املحكمين واالكتفاء بالتحليالت اإلحصائية للفقرات والتحليل العاملي ،أما عن املراجعات والصياغات فيكتفى برأي الباحث
واملدقق اللغوي حيث ترى أنه لم يكن لرأيهم أثر في الحكم على امل قاييس التي قدمتها لهم بينما تبين لها أن هناك حاجة إلى الحذف والتغيير عندما فحصتها
بالتحليل العاملي ،أما العبيدي ،والقيس ي ،وجاسم (  )2019فقد خالفت نتائج دراستهم ذلك بالتأكيد على أهمية الصدق الظاهري وعلقوا عليها بالقول
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وقد ظهر املقياس بهذا الشكل بسبب عرضه على مجموعة الخبراء الذين أقروا فقراته وحذفوا وعدلوا عددا منها ،وذهب بانيجان وواتسون ( Bannigan

 )and Watson, 2009إلى أهمية الصدق الظاهري وذلك لتقدير الفائدة املرجوة من املقياس ،كما استخدمت املشهداني (  )2019الصدق الظاهري عند
بناء مقياس للمواجهة تكون من  28فقرة ،واستخدمت الصدق الظاهري عدد من الدراسات :الخروص ي ،و كاظم ،والزبيدي ،وإمام ( ،)2016وغزالي
( ،)Ghazali, 2016والنفيعي (  ،)2007و الحسن ( ،)2011جميع هذه الدراسات تراوح عدد املحكمين الذين استعين بهم لتحديد الصدق الظاهري بين
 10حتى .15
وفيما يخص صدق الفقرات فقد تناولت الدراسات السابقة املسمى والطريقة ،إذ تعددت املسميات بينما اتفقت على استخدام معامل االرتباط
بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،فقد هدف بانيجان وواتسون ( )Bannigan and Watson, 2009في دراستهما إلى استكشاف وشرح
املفاهيم املختلفة للصدق والثبات من حيث صلتها بأدوات القياس في العلوم االجتماعية والرعاية الصحية ،قام الباحثان باستقراء األدبيات حول الصدق
ً
مصطلحا منتشرة في البحوث التي تم استقرؤاها ،كما توصال إلى أن هناك مفاهيم مختلفة واردة في مصطلحي الصدق والثبات ً
وغالبا
والثبات ،وأحصيا 35
ً
ما يتم تفسيرها بشكل سيئ وغالبا ما يكون هناك خلط بينها ،كما أكد ذلك ظاظا (  )2011حينما أوص ى بعدم استخدام مصطلحات أو مسميات ال تحمل
ً
معنى فنيا في متون البحوث ،وبالنظر في استخدام املصطلح عند عدد من الدراسات يتبين ما ذهب إليه كل من بانيجان وواتسون ( Bannigan and
 ،)Watson, 2009وظاظا (  ،)2011حيث استخدمت املشهداني (  )2019مصطلح صدق البناء ،واستخدم النفيعي ( )2007مسمى معامل تمييز الفقرة،
واستخدم الحسن ( )2011مسمى االتساق الداخلي ،واستخدم العمري (  )2011مسمى صدق الفقرة ،وفي جميع هذه الدراسات تراوح حجم العينة
الستخراج صدق الفقرة بين  30حتى .60
مشكلة البحث وتساؤالته:
ً
تعد املقاييس القائمة على االستبانات واالختبارات جزءا ال يتجزأ من عمليات جمع املعلومات ال يستغني عنها الباحثون والدارسون في البحث النفس ي
ً
والتربوي ،إال أن هناك صعوبات تواجه الدارسين خصوصا طلبة الدراسات العليا في كيفية التنفيذ واإلجراءات املطلوبة في البحث عن أدلة الصدق
والثبات لتلك املقاييس ،ومع معاناة الباحثين في إجراءات مثل الصدق الظاهري ومعاناة في حجم العينة في صدق الفقرات وما يواجهونه من انتقادات وما
ً
يقدمونه من نماذج ومصطلحات متعددة دفع عددا من الباحثين ألن ينادوا بإلغاء الصدق الظاهري ( الحكاك )374 :2012 ،كما دعت إلى إعداد كراسة
خاص بطريقة إعداد فقرات املقاييس بما يساعد الباحثين والدارسين في صياغة فقرات دقيقة تشترك مع أخواتها الفقرات األخرى في قياس السمة
النفسية التي أعد املقياس من أجل قياسها ،وبطريقة توفر عليهم الجهد واملال ،ودعا (ظاظا )2414 :2011 ،وبانيجان وواتسون ( Bannigan and
 )Watson, 2009: 3237إلى التنبه في استخدام املصطلح الدقيق والتنبه إلى حجم العينة املستخدمة.
ومن خالل تعامل الباحث مع طلبة الدراسات العليا ودراساتهم وما يستشعر به في حلقات النقاش املختلفة ومراجعته أربعين دراسة أجريت في
جامعة نزوى الحظ من خاللها عدم اتفاق تلك الدراسات على تسمية صدق الفقرات فتارة يسمى صدق البناء وأخرى صدق االتساق الداخلي وأخرى
فاعلية الفقرات ،كما أنها لم تتفق على طريقة لفحص الصدق إذ أن أغلبها تستخدم معامل ارتباط بيرسون مع عدم حذف الفقرة األمر الذي يؤدي إلى
تضخيم معامل االرتباط  ،كذلك عدم اتفاقها على حجم العينة التي تستخدم في تحليل الفقرات الستخراج صدقها ،وافتقارها إلى مخرج لكسب الفقرات
وعدم خسارتها بالحذف إذ أن أيا من تلك الدراسات لم يستخدم التحليل العاملي ،األمر الذي يدعو إلى البحث في هذه املشكلة لتوضيح بعض الجوانب
في التعامل مع فقرات املقياس تمهيدا الستخدامه بأخطاء قياس قليلة قدر اإلمكان ،ينبثق من املشكلة تساؤل مفاده ما الطرق األفضل لفحص فقرات
املقياس؟
أسئلة البحث:
 .1هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية في قيمة الصدق يعزى إلى عدد املحكمين؟
 .2ما العينة املناسبة الستخراج صدق الفقرة من خالل معامل االرتباط املصحح؟
 .3ما الفرق في الحكم على الفقرة بين الصدق الظاهري والتحليل العاملي وصدق الفقرة؟
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التوصل إلى حجم العينة املناسب لتحليل فقرات املقياس ،وتحديد عدد املحكمين الالزمين للصدق الظاهري ،وهل يغني
التحليل العاملي عن تحكيم املقياس ،وما الدور الذي يلعبه التحليل العاملي في تنظيم الفقرات حسب املجاالت التي يتوزع إليها املقياس األمر الذي يساعد
على بقاء تلك الفقرات وعدم حذفها.
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أهمية البحث:
ً ً
يؤمل من هذا البحث أن يضيف جانبا مهما من الخطوات التي يمكن أن يتبعها الباحث عند التعامل مع املقاييس النفسية سواء عند بنائها أو
ً
اختيارها والتأكد من مدى مناسبتها للعينة املستهدفة كما أنه سيقدم أسلوبا لبعض املؤشرات ملقبولية الفقرات في املقياس ومدى مساهمة تلك الفقرات
في صدق وثبات املقياس ككل كما سيساعد الباحثين والدارسين عند بناء األدوات وتنظيمهم لفصل أدوات البحث.
حدود البحث:
يتحدد هذا البحث باألمور التالية :الفقرات التي تكون املقاييس النفسية -املحكمين لتحديد الصدق الظاهري -عينة املفحوصين الذين يطبق عليهم
املقياس ،وقد تحدد املطبق عليهم بعدد من الخبراء واملختصين املشاركين في مؤتمر التعليم بجامعة اليرموك باألردن في إبريل  ،2019ومقياس االتجاه نحو
الغش من إعداد الباحث ،وطلبة الدبلوم العالي للتأهيل التربوي بجامعة نزوى في العام .2019
مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
الصدق الظاهري  :Face validityهو الحكم املنطقي على عينة الفقرات املختارة بأنها صالحة وواضحة لقياس السمة التي أعدت من أجل قياسها ،براهما
( ،)Brahma,2009: 62وترى الحكاك )341/2012( ،أنه الحكم املنطقي الظاهري السريع املبدئي بمقبولية فقرات املقياس من قبل املحكمين املختصين
أو الخبراء من حيث نوع الفقرة وأسلوبها ووضوحها.
التعريف اإلجرائي :عرض املقياس على املحكمين ذوي الخبرة ملراجعة فقراته من حيث صياغتها ووضوحها وانتماؤها للسمة التي أعدت من أجل قياسها.
صدق الفقرة  :Item validityورد مصطلح صدق املفردات في عدد من الدراسات منها دراسة ( الخروص ي ،وكاظم ،والزبيدي ،وإمام،)62 :2016 ،
واستخدمه ( العمري ،)121 :2011 ،ويتم التوصل إليه عن طريق ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية ( ،كروكر وألجينا.)432 :2017 ،
التعريف اإلجرائي :يقصد بصدق الفقرة في هذا البحث هو معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه في املقياس بعد حذف
الفقرة.
التحليل العاملي :يعرفه ( تيغزة )17 :2012 ،بأنه عملية الكشف عن العوامل الكامنة  Latent factorsوراء عدد من املتغيرات بعد تحليل نتائج تلك
ً
املتغيرات والتي قد تكون فقرات استبانة أو اختبار بحيث إن كل فقرة تمثل متغيرا يمكن قياسه.
التعريف اإلجرائي :يعرفه الباحث في هذا البحث على أنه الطريقة اإلحصائية التي من خاللها يمكن معرفة مستوى انتماء الفقرة إلى مجال من مجاالت
املقياس املستخدم.

منهجية البحث واإلجراءات
منهج البحث:
ً
ً
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على دراسة الظاهرة وتحليلها ووصفها وصفا دقيقا" .وهو 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
للدراسات الدقيقة" (ملحم.)324 :2000 ،
مجتمع البحث:
تألف مجتمع الدراسة من:
• عدد  30من الفقرات التي تقيس االتجاه نحو الغش في االمتحانات وهو مقياس من إعداد الباحث.
• طلبة دبلوم التأهيل التربوي بجامعة نزوى في فصل الربيع  2019والبالغ عددهم  200طالبة
• األساتذة الذين شاركوا في مؤتمر التعليم بجامعة اليرموك في إبريل .2019
عينة البحث:
تم إجراء التحليل على عينة من الفقرات قدرها  30فقرة تقيس االتجاه نحو الغش في االمتحانات ،اختبر الصدق الظاهري بعرض املقياس على عدد
 77من األساتذة املشاركين في مؤتمر التعليم بجامعة اليرموك في إبريل  ،2019وقد طبق املقياس على عدد  150طالبة من طالبات دبلوم التأهيل التربوي
بجامعة نزوى بسلطنة عمان في فصل الربيع .2019
أداة البحث:
يهدف البحث الحالي إلى املقارنة بين عدد من طرق فحص صدق الفقرات في املقاييس النفسية وال يهدف إلى تطوير مقياس جديد فقد تم استخدام
مقياس من إعداد الباحث والذي تكون قبل التحقق من خصائصه السيكومترية من  30فقرة موزعة على مجاالت املقياس الثالثة كما يلي :املجال األول:
ظروف تطبيق االمتحان ،املجال الثاني :ضغط املستقبل ،املجال الثالث :األخالق ،ثم أجريت عليه التحليالت التي هدف إليها هذا البحث
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ً
وقد قدم املقياس إلى املحكمين على أساس أن يقترح كل منهم مايراه مناسبا حول صياغة كل فقرة ،وكذلك تقدير درجة النتماء الفقرة إلى مجالها
من درجة واحدة إلى عشر درجات .ملحق ()1
إجراءات البحث:
• قام الباحث باختيار املقياس الذي تم التطبيق عليه وهو مقياس اتجاهات مكون من  31فقرة قبل إجراء التحليالت عليها.
• تم عرض املقياس بفقراته الواحدة والثالثين على  57محكما من الخبراء األساتذة
• تم اختبار  150طالبة من طالبات دبلوم التأهيل التربوي بجامعة نزوى
• تم إجراء التحليالت اإلحصائية على الفقرات من حيث تحكيم املحكمين وإجابات الطالبات وكذلك التحليل العاملي
• تم إجراء املعالجات اإلحصائية الالزمة وتفسير البيانات والتوصيات
املعالجة اإلحصائية:
ً
تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية ( )SPSSلتحليل النتائج ،كما تم استخدام معمل االرتباط بيرسون في تحليل
الفقرات ،كما تم استخدام اختبار  t.testلعينة واحدة وبوسط فرض ي للمقارنة بين مجموعتي أعداد املحكمين وتم استخدام التحليل العاملي لفحص
تشبعات الفقرات باملجاالت التي تنتمي إليها.

نتائج البحث ومناقشتها:
السؤال األول :الذي ينص على هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية في قيمة الصدق يعزى إلى عدد املحكمين؟
تمت املقارنة بين مجموعتين من املحكمين الذين حكموا على املقياس املكون من  30فقرة؛ حيث الدرجة  10هي الدرجة الكلية للتدريج ،املجموعة
األولى مكونة من عشرة محكمين والثانية مكونة  77محكما واستخدم اختبار ت لعينتين مستقلتين للمقارنة ،كما يوضحها الجدول ()1
جدول ( :)1اختبار ت للمقارنة بين تحكيم عشرة خبراء و 77خبيرا على ثالثين فقرة
Sig
0.03

T

Df
58

-

Mean
5.34
5.87

2.182

N
10
77

ً
ً
ً ً
يالحظ من الجدول ( )1أن هناك فرقا داال إحصائيا بين التحكيم بعدد عشرة محكمين وبين أكثر من سبعين محكما األمر الذي قد يدل على أنه
كلما زاد عدد املحكمين اختلف الرأي في فقرات املقياس ولعل ذ لك االختالف يوحي بالجودة والدقة األكثر إذ أن الداللة اإلحصائية قد بلغت  0.05 < αوهي
داللة اتصفت بها أغلب الفقرات عند تحليلها مفردة كل على حدة كما يوضح امللحق ( ،)2يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن طريقة الصدق الظاهري تعتمد
على التحكيم املنطقي الذي توجهه الخبرة والتجربة التي يتمتع بها املحكمون لذلك كلما زاد عددهم زاد مقدار مساهمة خبرتهم كخبرة جمعية؛ إال أن نتيجة
عدد عشرة محكمين تعد متقاربة مع عدد من الدراسات التي استخدمت الصدق الظاهري حسب رأي املحكمين من حيث عدد املحكمين ( ،النفيعي،
 ( ،)2007الحسن ( ،)2011 ،العبيدي والقيس ي وجاسم)2019 ،
السؤال الثاني ما العينة املناسبة الستخراج صدق الفقرة من خالل معامل االرتباط املصحح؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل االرتباط املصحح بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وذلك بعد حذف الفقرة؛ وذلك
خالل عدد من مستويات حجم العينة.
جدول ( :)2معامل االرتباط املصحح بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه أحجام عينة الطلبة
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.656

-.477-

.492

.484

.459

.457

.329

.476

.480

.456

28

.194

.483

.281

.342

.311

.303

.536

.272

.236

.254

29

.484

.163

.425

.470

.500

.494

.276

.471

.467

.442

30

يالحظ من الجدول ( )2أن معامل االرتباط املصحح في معظم الفقرات يبدأ في االستقرار عند العينة أربعين بينما هو قبل الثالثين يظهر عليه عدم
االستقرار فهو مستقر بالنسبة إلى الفقرة عندما تصل العينة بين الثالثين واألربعين األمر الذي يمكن القول من خالله أن العينة املناسبة لفحص الفقرات
ً
هي بعدد أربعين فردا ،بينما يالحظ أنه عند تجاوز العينة عتبة الخمسين يبدأ معامل االرتباط املصحح في التضخم ،ربما يعود ذلك إلى أن فحص الفقرات
يتأثر بمقدار الخطأ املعياري للقياس وأن الخطأ يتالش ى عند زيادة حجم العينة( ،حمزة والحاج )209 :2018( ،لذلك يمكن القول إنه من غير املناسب
ً
تخطي عتبة الخمسين فردا في العينة االستطالعية أو املبدئية عند فحص الفقرات بهذه الطريقة ،حيث إن هذا التحليل يستهدف فحص فقرات املقياس
وليس فحص األفراد.
وقد توصل ( حمزة والحاج )209 :2018 ،إلى أن نتائج اختبار  t.testتستقر عندما يصل حجم العينة  50كما أوص ى بعدم املبالغة في زيادة حجم
العينة عن الحد الذي يعطي قوة مناسبة ،كما أظهرت دراسات طبقت النظرية الحديثة في القياس أثر حجم العينة على خطأ القياس حيث توصل ( أبو
حجر )1297 :2012 ،إلى أن الخطأ املعياري للقياس يقل بزيادة حجم العينة ،من هنا يمكن للبحث الحالي القول إن عند التحليل بالنظرية التقليدية
للقياس فإن الزيادة في حجم العينة ال يقلل من الخطأ وإنما يوزعه على أفراد العينة أي يقلل أثره ،وإن كان تحليل صدق الفقرات يهدف إلى اكتشاف حجم
الخطأ فإن من مصلحة أي باحث أن يستخدم لتحليل الفقرات عينة (العينة االستطالعية) بحجم يمكنه من اكتشاف القيم القريبة من الدقة بعيدا عن
تضليل توزيع الخطأ على حجم العينة ،والرأي في ذلك هو ما قدمته البيانات في الجدول ( ،)2وقد استخدم عدد من الدراسات عينات لهذه التحليالت
تراوحت بين الثالثين والستين ( ،النفيعي ( ،)346 :2007 ،الحسن ،)124 :2011 ،بوشارت وآخرون ( ،)Busschaert, et al, 2015: 3عليه يمكن القول أن
ً
ً
ً
العينة املناسبة لتحليل الفقرات هي  40فردا تزيد قليال أو تنقص قليال.
السؤال الثالث ما الفرق في الحكم على الفقرة بين الصدق الظاهري والتحليل العاملي وصدق الفقرة؟
ً
وقد تم عقد مقارنة بين التحكيم وفحص الفقرة إحصائيا بطريقة االرتباط املصحح وكذلك التحليل العاملي بعد أن تم تحديد املجاالت الثالثة
للمقياس وتم استخدام التدوير املتعامد بطريقة الفاريماكس في التحليل العاملي والجدول ( )3يوضح تلك املقارنات.
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تحليل الفقرات في بناء املقاييس النفسية :الصدق الظاهري ،صدق الفقرات ،الصدق العاملي
جدول ( :)3املقارنة بين التحكيم ومعامل االرتباط املصحح والتحليل العاملي
املجال
الثالث

التحليل العاملي
املجال
الثاني

معامل االرتباط املصحح

التحكيم

املجال
األول

N=40

N=10

الفقرات

.698
.765
.823
.363
.834
.845
.469
.743

.633
.685
.781
.238
.681
.712
.232
.691
.010
.681
. 154
.765
.657
.683
.761
.752
.731
.699
.726
.652
.164
.456
.579
.537
.432
.414
-.293.484
.342
.470

.73000
.65000
.45000
.60000
.42000
.47000
.53000
.71000
.65000
.55000
.71000
.69000
.63000
.57000
.55000
.56000
.58000
.46000
.51000
.45000
.75000
.59000
.58000
.48000
.82000
.63000
.58000
.56000
.59000
.64000

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

.533
.684
.213

.253

.385
.523
.288
.403
.410
.440
.448
.512
.499
.348
.
.545
.510

.862
.840
-.544.585
.685
.638

يالحظ من الجدول ( )3أن الفقرات  27-21-11-9هي فقرات مرفوضة من خالل الفحص عن طريق معامل االرتباط املصحح بعد حذف الفقرة
ً
وذلك بعد فحصها خالل املجال الذي تنتمي إليه تلك الفقرة ،بينما يالحظ أن التحليل العاملي كان حريصا على عدم الحذف بل يعيد التوزيع إلى مجاالت
أخرى سواء املجاالت املفترضة أو أنه ينش ئ مجاالت خاصا بها كما يراها التحليل نفسه ،فيظهر أن الفقرات املوجبة ( )21 ،9قد اقترحت طريقة االرتباط
املصحح حذفها بينما أعاد التحليل العاملي توزيعها ولم تحذف ،بينما الفقرة السالبة ( )27فلم يتقبلها أي مجال من املجاالت سواء عند االرتباط املصحح
أو عند التحليل العاملي ،أما الفقرة  11فقد رفضها التحليل العاملي وكذلك رفضها االرتباط املصحح ،كل هذه الفقرات لم يرفض منها ش يء من خالل رأي
املحكمين سواء في رأيهم املكتوب أو رأيهم باختيار درجة انتماء للفقرة حيث لم تقل فقرة منها عن  0.4بل أن الفقرات التي ظهرت بها مشكالت عن طريق
االرتباط والتحليل العاملي كانت نتائجها في التحكيم مرتفعة حيث كانت الفقرة  9بقيمة  0.65والفقرة  11بقيمة 0.71والفقرة  21بقيمة 0.75 ،والفقرة
 27بقيمة  ، 0.58هذه النتائج تشير إلى عدم االكتفاء في اختبار الصدق بالتحكيم فقط ،حيث أشارت (الحكاك )341 :2012 ،إلى عدم دقة التحكيم ،إال
أن هناك من يؤكد أهميته مثل ( ديكوستر )Decoster 2010 ،وما أكد عليه كذلك عدد ممن استخدمه( :املشهداني( ،)522 :2019 ،النفيعي:2007 ،
( ،)344الحسن ،)124 :2011 ،بوشارت وآخرون ( ،)Busschaert, et al, 2015: 3وما أشار إليه موهاجان ( )Mohajan, 2017: 73أن الصدق الظاهري
ً
ً
ً
وأدائيا على صدق املقياس وهو تقييم سريع يشير إلى الدرجة التي يبدو أن املقياس صالح ملا صمم من أجل قياسه،
أساسيا
مؤشرا
 Face Validityيعتبر
وذلك ما أكده (العبيدي ،والقيس ي ،وجاسم ،)251 :2019 ،عليه فإنه يمكن الذهاب إلى أن الصدق الظاهري عن طريق التحكيم له أهميته كخطوة من
خطوات بناء املقياس لالستفادة من رأي الخبراء إال أنه من الصعب التعويل على ذلك في قضايا حذف الفقرات واالكتفاء برأيهم في عملية صياغة ووضوح
الفقرات وأخذ مؤشر أولي على انتماء الفقرات ،ثم تأكيد ذلك بتحليل الفقرات عن طريق االرتباط املصحح بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي
إليه بعد حذف الفقرة ،وأن التحليل العاملي يخدم الباحث في حالتين هما :عندما تكون هناك اقتراحات بحذف الفقرة عن طريق التحكيم أو عن طريق
استخدام معامل االرتباط؛ فيتم في هذه الحالة استخدام بالتحليل العاملي القتراح إعادة توزيع الفقرة إلى مجال آخر ،وفي الحالة الثانية عند رغبة الباحث
في معرفة املجاالت التي ينقسم إليها املقياس أو يريد توكيدها وتظهر أهمية ذلك عندما تكون الدراسة مخصصة لبناء مقياس أو فحص الصدق العاملي
أو فحص العوامل املكونة لسمة نفسية معينة.
تعليق عام على النتائج
يالحظ من الجدول ( )3أن هناك تفاوتا في نسبة موافقة املحكمين على الفقرة الواحدة كما أنهم لم يقترح واحد منهم حذف أية فقرة من الفقرات
إال بعض التعديالت الطفيفة والتي يمكن األخذ بها ومن خالل األرقام يصعب على الباحث الربط في عالقة بين التحكيم واألساليب اإلحصائية ليبقى كل
نوع محققا جانبا مهما من جوانب التعديل والتطوير للفقرة.
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كما يالحظ أن الفحص بطريقة االرتباط املصحح يفحص مناسبة الفقرة من خالل املجال الذي تنتمي إليه في املقياس بينما يفحص التحليل العاملي
الفقرة من خالل وجودها في املقياس كله وأن فحص الفقرة باالرتباط املصحح يفحص مجاال جاهزا بفقراته ليعطي حكما على الفقرة بصالحيتها من عدمه
بينما في التحليل العاملي يقترح مجاالت ويوزع الفقرات إليها وال يكتفي بإعطاء الحكم باملناسبة من عدمها فقط.
التوصيات:
كاف.
 .1عدم االكتفاء مؤشر واحد للصدق فالصدق الظاهري على فوائده فإنه غير ٍ
ً
 .2من خالل النتائج السابقة فإن عشرة محكمين للتوصل إلى الصدق الظاهري يعد كافيا.
 .3يمكن االعتماد على االرتباط املصحح عند الرغبة في فحص الفقرة داخل املجال الذي صنفت إليه.
 .4يمكن استخدام التحليل العاملي فهو أكثر دقة ويفيد في حالة الحرص على عدم خسارة أي من الفقرات في املقياس بحذفها واالستفادة من قدرة
التحليل العاملي على إعادة توزيع الفقرات إلى مجاالت غير التي افترضها الباحث أو صنفها املحكمون.
 .5الصدق الظاهري صدق سطحي يعتمد على تأثر املحكمين وجديتهم لذلك يوص ي البحث بعدم االعتماد عليه في عمليات الحذف ،غير أنه مهم في
االستفادة من الخبراء في مجال الصياغات والرأي في عالقة الفقرة بما أعدت له بغرض التعديل والتحسين ال بغرض الحذف.
 .6عند التحكيم في الصدق الظاهري يوص ي البحث باستخدام النموذج في امللحق ( )1وهو نموذج يتيح للمحكم إبداء رأيه في صياغة الفقرة كما يتيح
له إعطاء درجة النتمائها إلى مجالها ،ثم يتم استخراج متوسط رأي املحكمين في الفقرة وانتمائها ،إضافة إلى رأيهم املنطقي.
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Abstract: This paper is an attempt to help researchers find ways to deal with the psychometric scales. Hence,
the paper compares and contrasts between methods used to test scale items: face validity, item validity and the
use of factorial validity. For the purpose of the study, the scale “attitude towards cheating” (ATC) is used on the
study sample of 150 students from Teacher Qualification Diploma program at the University of Nizwa. The
results show that face validity through inter-rating, item validity, and factorial validity have all improved. The
results also proved that ten inter-raters are enough for face validity, divergence appears thus affecting the
quality of the scale. Further, the study has found that 40 subjects from the pilot study is enough to test the
psychometric characteristics, and that the factorial analysis could be essential for keeping scale items. The paper
recommends the use of “item validity” along with the face validity.

Keywords: scale; face validity; paragraph validity; factorial validity.
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املالحق
امللحق ( :)1تحكيم مقياس االتجاه نحو الغش في االمتحانات وهو نموذج مقترح لعملية التحكيم
الدكتور الفاضل ..................................................:املحترم .مكان العمل......................... :
الوظيفة ...........التخصص.......................... :

يقوم الباحث بإعداد مقياس في االتجاه نحو الغش عند طالب الجامعة ،بهدف املقارنة اإلحصائية بين أسلوب الصدق الظاهري وأساليب إحصائية
أخرى ،وإيمانا بأهمية خبرتكم الواسعة يرجوا تكرمكم بوضع إشارة ( ) في املكان الذي يمثل رأيكم أمام كل عبارة من العبارات في املقياس ،بحيث
توضح الدرجة التي تقدرونها النتماء العبارة إلى سمة الغش في االمتحان ( عفوا املطلوب رأي املحكم في انتماء الفقرة وليس قياس اتجاهه)
الباحث :خليفة بن أحمد القصابي
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 فال يصح للمراقب أن يعاقبه.
أفضل الوقوع في الغش بدال 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

10

9

8

درجة االنتماء
5
6
7
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2
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امللحق ( :)2اختبار  T.teseلكل فقرة على حدة
)Sig. (2-tailed

Df

T

.179

60.406

-1.359-

.075

55.305

-1.814-

.004

62.153

-2.961-

.007

54.411

-2.785-

.000

64.795

-4.077-

.000

67.239

-3.888-

.233

59.526

-1.206-

.007

52.342

-2.815-

.936

66.346

-.080-

.636

57.179

-.476-

.685

63.003

-.407-

.150

60.094

-1.460-

.110

56.732

-1.622-

.034

58.038

-2.167-

.046

61.250

-2.041-

.041

59.113

-2.084-

.006

58.085

-2.875-

.092

64.139

-1.709-

.008

59.573

-2.764-

.002

69.600

-3.302-

.027

54.333

-2.274-

.022

66.500

-2.346-

.011

64.878

-2.631-

.139

65.500

-1.496-

.757

54.681

-.311-
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Std.
Deviation

Mean

املجموعة

3.57847

4.3448

3.67279

5.5000

3.71192

4.2759

3.41247

5.8125

2.99877

3.2759

3.19463

5.4167

3.03550

5.0000

2.73537

6.9167

2.66477

3.3793

3.00642

6.0625

2.75297

3.3103

3.28433

6.0208

3.33366

4.5517

3.35806

5.5000

3.33514

4.8621

2.86548

6.9583

3.06297

5.8966

3.57865

5.9583

3.67692

4.3448

3.52197

4.7500

3.08780

5.9655

3.35007

6.2708

3.18595

4.6897

3.24829

5.7917

3.54493

4.0690

3.36275

5.3958

3.49560

4.1724

3.41091

5.9375

3.30025

4.0345

3.44865

5.6458

3.27740

4.2069

3.27243

5.8125

3.31737

4.1724

3.24030

6.3958

3.32738

4.0000

3.70014

5.3958

3.50158

3.7586

3.53077

6.0417

2.90956

3.4138

3.68339

5.9167

3.59186

5.4828

3.23105

7.3333

2.91209

4.1379

3.41455

5.8542

3.06458

3.9655

3.46385

5.9583

3.31142

3.4138

3.79524

4.6458

4.00585

5.7586

3.63176

6.0417

العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
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العشرة
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العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال
العشرة
77ال

الفقرات
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
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.377

52.323

-.891-

.408

59.914

-.833-

.204

56.644

-1.286-

.793

59.154

.264

56.984

-1.836-

.072
0.03
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-

2.182
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3.66450

5.0000

3.14703

5.7292

3.34804

5.0690

3.40050

5.7292

3.65845

4.2069

3.46385

5.2917

3.28866

6.6207

3.28655

6.4167

3.65205

4.1379

3.48343

5.6875
5.34
5.87
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أثر برنامج إرشاد جمعي في تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم في
سلطنة ُعمان
رحمة بنت عبدهللا املقبالية

ماجستير في اإلرشاد والتوجيه -كلية العلوم واآلداب  -جامعة نزوى -سلطنة ُعمان

أحمد "محمد جالل" الفواعير

أستاذ مشارك في التربية الخاصة -كلية العلوم واآلداب  -جامعة نزوى -سلطنة ُعمان
fawair@unizwa.edu.om
استالم البحث 2020/6/15 :مراجعة البحث 2020/6/30 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/EPS2020.8.3.2 2020/7/8 :

امللخص:
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج إرشادي جمعي في تنمية الصالبة النفسية لدى معلمات ذوي الصعوبات التعلمية بمحافظة جنوب
الباطنة في سلطنة ُعمان ،واستخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي القائم على املجموعتين (التجريبية والضابطة) ،وتمثلت أداة الدراسة في مقياس
الصالبة النفسية (مخيمر ،)2002 ،وقد تم استخراج الخصائص السيكومترية له ،وتكونت عينة الدراسة من ( )16معلمة تم اختيارهن بطريقة
ً
قصدية ،ممن كان مستوى الصالبة النفسية لديهن متدن في التطبيق القبلي للمقياس ،وتم توزيع عينة الدراسة عشوائيا إلى مجموعتين ضابطة
وتجريبية ،في كل مجموعة ( )8معلمات ،وقد تلقت املجموعة التجريبية البرنامج اإلرشادي الجمعي الذي أعده الباحثان ،واملكون من ( )12جلسة
ً
ً
ً
ً
إرشادية بواقع جلسة واحدة أسبوعيا .وبعد تطبيق أداة الدراسة قبليا وبعديا أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في مستوى
الصالبة النفسية لدى معلمات الطالبات ذوي صعوبات التعلم في التطبيق البعدي للمقياس لصالح املجموعة التجريبية تعزى للبرنامج اإلرشادي
ً
الجمعي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات متوسطات أفراد املجموعة التجريبية على القياسين البعد ي والتتبعي
ملقياس الصالبة النفسية ،مما يدل على استمرار أثر البرنامج اإلرشادي في تحسين الصالبة النفسية لدى املجموعة التجريبية.
الكلمات املفتاحية :البرامج اإلرشادية؛ الصالبة؛ صعوبات التعلم؛ اإلرشاد النفس ي؛ الضغوط النفسية.

املقدمة:

ً
ً
ُ
تعد مهنة التعليم من أكثر املهن معاناة وتعرضا للضغوط وفقا لتصنيف منظمة العمل الدولية  ،ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل واملواقف التي
تسبب الضغط للمعلم ،سواء بسبب خصائص املعلم الشخصية التي تحدد قدرته على التكيف مع املهنة ومتطلباتها ،وما ينظمها من لوائح وقرارات ،أو
بسبب العوامل التي تعود إلى املجتمع وتقديره لدور املعلم ونوع التعليم وأهميته ،وهناك أسباب أخرى مثل :التعامل مع الطلبة وأولياء األمور وغيرها
(رضوان وحسين وإبراهيم .)2018 ،ويعد املعلم أحد أركان املنظومة التعليمية ومن أهم العناصر املؤثرة في فاعلية التعليم وجودته ،وتحقيق أهداف
ً
ً
النظام التعليمي ،إال أنه يواجه ضغوطا نفسية ومهنية وشخصية والتي بدورها تؤثر سلبا على شخصيته وصحته وإنجازه وعالقته مع زمالئه ومع تالميذه
ومع املؤسسة التي يعمل بها ،وفي حال استمرارها مع وجود عوامل مساعدة أخرى فقد يؤدي إلى ما يعرف بظاهرة اإلنهاك النفس ي  ( Burnoutالخفاجي،
 ،)2013ويرى سيدمان وزاجر املشار إليه في البهاص ( )2002أن املدرسين هم أكثر عرضة للنهك النفس ي؛ بسبب تعرضهم للضغوط املتعددة مما يؤثر
بالسلب على آدائهم التدريس ي ،وعلى اتجاهاتهم نحو التالميذ ونحو العمل بصفة عامة مما يضطر البعض إلى تغيير الوظيفة أو تركها.
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لذلك البد أن يتمتع املعلم بشكل عام ،ومعلم ذوي الصعوبات التعلمية بشكل خاص باملرونة واإليجابية عند تعامله مع مصادر الضغوط ،حتى ال
ً
ً
ً
تؤثر على صحته النفسية وآدائه املنهي ،وتجعل منه معلما مبدعا ومبتكرا الطرق واالستراتيجيات املفيدة في التعامل مع هذه الضغوط ،ويستثمر موارده
الطبيعية بشكل إيجابي.
وتشير نتائج العديد من الدراسات بأن الفرد الذي يتمتع بصالبة نفسية جيدة ينعكس ذلك على صحته وأمنه النفسييين ،بينما ذوي الصالبة
املنخفضة قد يتعرضوا ملشكالت على املدى البعيد ( .)Khaledian & Babaee & Amani , 2016وقد ذكر إسماعيل ( )2016أن اإلنسان ذو الصالبة
ً
النفسية أقل عرضة للمراض الجسدية والنفسية ،كما يعد أكثر مرونة وتفاؤال في مواجهته للضغوطات ،وأكثر قدرة على مواجهة مشكالته والتغلب عليها.
مما سبق يتضح بأن معلمات ذوي الصعوبات التعلمية ،بحاجة إلى التدريب على الطرق والوسائل واألساليب التي تساهم في رفع وتنمية مستوى
ً
الصالبة النفسية والتواصل اإليجابي مع اآلخرين (البيومي وعبدالعال .)2016 ،األمر الذي سينعكس إيجابا على مواجهتهن تحديات وضغوطات العمل،
وقدرتهن على التعامل مع الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية .كما يجب على الجهات املعنية تدريب وتأهيل معلمات ذوي الصعوبات التعلمية لتحقيق هذه
الغاية.
مشكلة الدراسة:
من خالل مراجعة الباحثان للدراسات السابقة ذات العالقة ،وبالرغم من قلة الدراسات التي تناولت مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة
ً
ذوي الصعوبات التعلمية ،يتضح جليا أن هناك عالقة طردية بين تمتع املعلمة بمستوى جيد من الصالبة النفسية ،وبين قدرتها على مواجهة املواقف
الضاغطة بكفاءة وإيجابية.
ً
ُ
ومن خالل عمل الباحثة األولى في برنامج صعوبات التعلم في سلطنة عمان ،ملست العديد من املصادر التي يمكن أن تكون سببا في زيادة الضغوط
النفسية لدى املعلمات وانخفاض صحتهن النفسية ودافعيتهن لإلنجاز ،كتشخيص الطلبة بشكل فردي وليس عن طريق فريق متخصص ،مما يتسبب في
تحويل بعض الطلبة إلى غرفة صعوبات التعلم بالرغم من أنهم ليسوا من ذوي الصعوبات التعلمية ،وإنما لديهم إعاقات أخرى ،كاإلعاقة العقلية البسيطة
وبطء التعلم؛ وحجم األعما ل الكتابية التي تتطلب كتابة خطة تربوية وتعليمية فردية لكل طالب؛ وعدم توفر منهج مناسب وخاص لذوي الصعوبات
التعلمية ،وعدم تفهم اإلدارة واملعلمات العاديات وحتى أولياء االمور لحجم الدور والجهد الكبير الذي تقوم به معلمة ذوي الصعوبات التعلمية ،مما يؤدي
إلى عدم تعاون املعلمات العاديات معها ،وإلى قيام اإلدارة بتكليف معلمة ذوي الصعوبات التعلمية ببعض األعمال اإلدارية ،وعدم تواصل أولياء االمور
معها ،وعدم توفير العدد الكافي من املعلمات املتخصصات بالرغم من وجود عدد كبير من الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية داخل املدرسة.
لذا جاءت هذه الدراسة بهدف إعداد برنامج إرشادي جمعي لتحسين الصالبة النفسية لدى معلمات ذو الصعوبات التعلمية بمحافظة جنوب
الباطنة في سلطنة ُعمان .وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال اآلتي:
ما أثربرنامج إرشادي جمعي لتحسين الصالبة النفسية لدى معلمات صعوبات التعلم بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان؟
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة
النفسية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية؟
فروض الدراسة:
تتمثل فروض الدراسة في التالي:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس
الصالبة النفسية؟
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .1التحقق من أثر البرنامج اإلرشادي الجمعي املقدم في تحسين مستوى الصالبة النفسية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية.
 .2التحقق من استمرار أثر البرنامج اإلرشادي الجمعي املقدم على مستوى الصالبة النفسية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية بعد اإلنتهاء من تطبيق
البرنامج.
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أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة في اآلتي:
 .1إثراء الجانب النظري املتعلق بالبرامج التدريبية واإلرشادية املتضمنة ألساليب واستراتيجيات تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات ذوي
الصعوبات التعلمية.
 .2إثراء الجانب النظري املتعلق بالصالبة النفسية لدى معلمي ذوي اإلعاقة بشكل عام ومعلمي الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية بشكل خاص.
 .3مساعدة معلمات الطلبات ذوي الصعوبات التعلمية في مواجهة الضغوط النفسية لديهم.
 .4تزويد الجهات املختصة واملهتمين ببرنامج إرشاد جمعي يمكن استخدامه في تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات صعوبات التعلم.
 .5تمهد هذه الدراسة لدراسات مستقبلية وتعد نواة لباحثين آخرين لتطبيقها على عينات أخرى.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في النقاط التالية:
ُ
 .1الحدود املكانية :تتمثل في مدارس محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.
 .2الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في العام الدراس ي 2020/ 2019م.
 .3الحدود البشرية :هذه الدراسة تقتصر على عينة من معلمات املجال األول والثاني من ذوي صعوبات التعلم.
 .4الحدود املوضوعية :تحددت هذه الدراسة بتناولها ألثر برنامج إرشادي جمعي في تنمية الصالبة النفسية.
مصطلحات الدراسة:
• البرنامج اإلرشادي الجمعي :يعرفه السفاسفة ( )2003وعبد العظيم ( )2013بأنه أي نشاط مخطط هادف تقوم به جماعة معينة بحضور وإدارة
مرشد تربوي ،بحيث تنفذ النشاطات وفق رغبات وحاجات أعضاء الجماعة (املسترشدين) فيقوم املرشد بتحديد حاجات األفراد وبناء خطة عمل تنفذ
من خالل جلسات إرشادية.
ً
ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه :مجموعة من الفعاليات واألنشطة واملهارات املنظمة واملخططة والهادفة والتي تم تأديتها من خالل ( )12جلسة إرشادية
تم تطبيقها على مدى شهرين متتاليين ،بهدف تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات صعوبات التعلم.
• الصالبة النفسية :ويقصد بها مصدر من املصادر الشخصية الذاتية ملقاومة اآلثار السلبية لضغوط الحياة ،والتخفيف من آثارها على الصحة
النفسية الجسمية بما يجعل الفرد يتقبل التغيرات واملصاعب التي قد يتعرض لها من خالل ما لديه من قدرة على االلتزام والتحدي والتحكم" (أبو حسين،
 ،2012ص.)8
ً
ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها قدرة الفرد على تجاوز الضغوط النفسية بشكل ايجابي والتكيف مع ظروف الحياة ،ويكون أكثر مرونة في مواجهة
الضغوط النفسية السلبية كما تكون لديه مناعة نفسية تجعله ال تتأثر صحته النفسية بأية ضغوط نفسية سلبية ،ويظهر ذلك إجرائيا بالدرجة التي
يحصل عليها املفحوص على مقياس الصالبة النفسية املستخدم في هذه الدراسة.

اإلطار النظري:

يتناول اإلطار النظري الصالبة النفسية وصعوبات التعلم باإلضافة إلى جهود سلطنة ُعمان في معالجتها ،وذلك على النحو التالي:

أوال :الصالبة النفسية:
ً
أصبحت الصالبة النفسية جزءا ال يتجزأ من علم النفس اإليجابي ،حيث يعني علم النفس اإليجابي بالتركيز على الجانب اإليجابي والصحي للنفس
ً
ً
ً
ً
البشرية ،بدال من التركيز على الجانب السلبي كالضغوط واالضطرابات النفسية (عبد الواحد .)2018 ،وتعد الصالبة النفسية عامال حيويا ومهما من
عوامل الشخصية في مجال علم النفس ،ولها دور حاسم في تحسين األداء النفس ي والصحة النفسية والبدنية وفي زيادة الدعم النفس ي (عودة.)2010 ،
مفهوم الصالبة النفسية:
يرى كونستانتينوفا(  )Konstantinova , 2005أن الفرد يتمتع بالصالبة النفسية عندما ينظر لذاته نظرة إيجابية ويدرك بأنه قادر على مواجهة
األحداث واملواقف الضاغطة ،ومن ثم يترجم هذه النظرة إلى تصرفات وردود أفعال تجعله يواجه أي موقف ضاغط بكل يسر وسهولة ،دون أن تؤثر على
صحته النفسية.
ً
وقد ساهمت الدراسات التي قامت بها كوبازا في تعديل وتحويل مسار األبحاث النفسية الخاصة بالضغوط ،فبدال من دراسة املواقف ومصادر
الضغوط ،بدأ اإلهتمام في كيفية مقاومة ومواجهة هذه الضغوط ،وال بد من معرفة مصادر تلك الضغوط وآلية مقاومتها وإدارتها .كما أظهرت الدراسات
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بأن الصالبة النفسية ترتبط بكل من الصحة النفسية والجسمية الجيدة .ففي الوقت الذي تقوم به املواقف السلبية باستثارة الجهاز العصبي لإلنسان،
وتسبب اإلرهاق والتعب وبعض االمراض النفسية والجسمية ،يتمتع الفرد الذي لديه صالبة نفسية بقدرته على تحويل ذلك بصورة إيجابية من خالل
تعديل إدراك الفرد ورؤيته للحدث الضاغط ،والتعايش معه بطريقة إيجابية (.)Khaledian, et al., 2016
ويرى املناحي ( )2015وفاتح ( )2015بأن مبادرة الفرد ودافعيته ملواجهة املواقف السلبية املسببة للضغط ،ومحاولة اختيار الحل األمثل لتغييرها
ً
ً
بما يحقق التوافق النفس ي لديه هو ما يمكن ان نسمية الصالبة النفسية التي تجعله متحكما بتلك املواقف ومتقبال لها.
أهمية الصالبة النفسية:
أكد كل من أليرد وسميث ( )Allerd & smith , 1989أنه كلما زادت الصالبة لدى الفرد ،أصبح أكثر مقاومة للمراض الناتجة من تأثير الضغط
بسبب التكيف مع األحداث الضاغطة ،كما أنهم يتمتعون بمفهوم ذات إيجابي ،ونظرة إيجابية وتفاؤلية تقيهم من اآلثار الجسدية والنفسية املتعددة
ً
ً
للضغط ،كما يمتلكون كفاءة ذاتية واستجابات تكيفية في مواجهة املثيرات الحياتية اليومية .لذا تعتبر الصالبة النفسية سببا رئيسيا في تكوين شخصية
ً
إيجابية متوافقة نفسيا وقادرة على مواجهة املواقف الضاغطة ومقاومتها والتكيف معها (العيافي.)2013 ،
وتعتبر الصالبة النفسية عامل مهم من عوامل الشخصية السوية ،وتمثل للفرد املناعة النفسية وتزوده بالتحصين النفس ي الذي يحتاج إليه لينمو
ً ً
ً
نموا صحيا سليما ،وهي أيضا عامال مهما في تحصين األداء النفس ي والصحة النفسية والبدنية والحفاظ على السلوكيات الصحية (.)Morris, 1998
ً ً
كما تعتبر الصالبة النفسية مجاال ثريا للبحوث والدراسات ،حيث ركزت على ممارسة األداء في املواقف الصعبة وابتكار املهارات والطرق لتحمل
الحياة الشاقة ،وكذلك ممارسة الصالبة النفسية في مواقف التفاعل االجتماعي ،واالسترخاء والتغذية الراجعة والتمارين البدنية ،وهذه املهارات كلها
تحسن األداء النفس ي وتحافظ على الصحة النفسية والبدنية ،بالرغم من التعرض للمواقف الضاغطة (.)Thomas, 1998
وقد ذكرت حلوم ( )2017أن الصالبة النفسية تنش ئ جدار دفاع نفس ي للفرد يعينه على التكيف البناء مع أحداث الحياة الضاغطة ،كما أنها تخلق
شخصية شديدة اإلحتمال تستطيع مواجهة الضغوط والتخفيف من آثارها السلبية ،من أجل التوافق والنظر للحاضر واملستقبل نظرة إيجابية خالية
من القلق والخوف واالكتئاب.
وهناك العديد من الخصائص املميزة ملن يتمتع بالصالبة النفسية كالقدرة على مقاومة املواقف الضاغطة والصمود أمامها؛ وقدرة على الضبط
الداخلي؛ ولديهم نزعة للقيادة والسيطرة؛ ودافعية نحو اإلنجاز؛ وامليل إلنجاز العمل واتقانه؛ وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح (مقداد.)2016 ،
وتعد كثرة األعباء التي تقوم بها معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية ،واملتمثلة بالتشخيص ،وكتابة التقارير اليومية ،وإعداد الخطط التعليمية
والتربوية الفردية ،وغيرها من األمور ،جعلتهن أكثر عرضة ملصادر الضغوط النفسية مقارنة مع املعلمات العاديات (البهاص.)2002 ،
وأكد طشطوش وجروان ومهيدات وبني عطا ( )2012بأن الضغوط النفسية لدى معلمات ذوي الصعوبات التعلمية لها تأثير مباشر على صحتهن
النفسية ،وعلى عالقاتهن االجتماعية واملهنية واألسرية .فال يخفى على أحد أن معلمات ذوي الصعوبات التعلمية ما زلن يعانين من نظرة املجتمع السلبية
لذوي اإلعاقة وللعاملين معهم .كما أن حاجة الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية إلى جهد مضاعف واستثنائي من قبل املعلمة أثناء تنفيذ البرنامج التربوي
ً
ً
ً
الفردي ،يسبب ضغطا نفسيا عليها ،وأحيانا إلى الشعور باإلحباط ويزيد من الضغوط النفسية وعدم الرغبة في االستمرار في مهنة التدريس (الخرابشة،
.)2005
وقد لخص الظفري والقريوتي (  )2010العوامل املسببة للضغوطات النفسية لدى معلمات ذوي الصعوبات التعلمية والتي تؤثر على أدائهن وعلى
صحتهن النفسية ،حيث تتعامل معلمات ذوي الصعوبات التعلمية مع مجموعة غير متجانسة من حيث الصعوبات لدى التالميذ ،سواء كانت صعوبات
أكاديمية أو صعوبات نمائية أو ضعف االنتباه والنشاط الزائد؛ ومن العوامل املسببة للضغوط النفسية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية ،قلة الدعم
واملساندة الكافية سواء من اإلدارة املدرسية أو املعلمات العاديات أو األخصائيين أو أولياء األمور أو املجتمع املحلي؛ وهناك عوامل شخصية تسبب
الضغط النفس ي ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية كمؤهلها العلمي ،وتخصصها ،ومكان عملها ،وراتبها ،وكفاءتها املهنية ،والدورات التدريبية وغيرها من
األمور املتعلقة بشخصيتها؛ كما تعتبر قلة الحوافز املادية واملعنوية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية تعد من العوامل املسببة للضغوط النفسية لديهن.
وقد ذكر محمد وحبيب ( )2010العديد من مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي التربية الخاصة ،كالبيئة التعليمية ،والجوانب الشخصية
والسياسات الخاصة باإلدارة واألدوار الوظيفية ،والعالقات مع اآلخرين .ولكي تنجح املنظومة التعلمية ،ال بد من تطوير معلمات ذوي الصعوبات التعلمية
وتعزيزهن ،والسعي نحو تحقيق رضاهن الوظيفي .لذا ال بد من محاولة توفير بيئة عمل ايجابية والتقليل ما أمكن من مصادر الضغوط النفسية التي
تتعرض لهن ،وبنفس الوقت تعزيز الصالبة النفسية لديهن ملواجهة الضغوط النفسية (.)Parameswari and Kadhiravan,2014
أبعاد الصالبة النفسية:
هناك ثالثة أبعاد للصالبة النفسية كما حددها مخيمر ( ،)2002وهي كما يأتي:
 .1البعد االول :اإللتزام
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يتمثل بعد اإللتزام بالوقاية واملقاومة للمواقف الضاغطة من خالل اعتقاد الفرد بقيمته وقيمة ما يقوم به ،ويؤدي غياب اإللتزام إلى ظهور
اضطرابات نفسية لدى الفرد كالقلق واإلكتئاب .وهناك عدة أنواع لإللتزام منها :
• االلتزام الديني :وهو التزام الفرد بما ورد في القرآن والسنة من قيم ومبادئ وقواعد.
• االلتزام األخالقي :ويتجلى في تحلي الفرد بصفات خلقية تتناسب وواقع الحياة االجتماعية التي يعيشها.
• االلتزام االجتماعي :ويتمثل في شعور الفرد باملسؤولية تجاه مجتمعه ومشاركته في األنشطة اإلجتماعية مع أبناء مجتمعه.
• االلتزام القانوني :ويتمثل في تقبل الفرد للقوانين الشرعية ثم الوضعية السائدة في مجتمعه.
 .2البعد الثاني :التحكم
وهي قدرة الفرد على التنبؤ بماسيحدث وتوقعه وتحمل مسؤوليته .ويضم بعد التحكم أربعة أنواع وهي:
• التحكم في اتخاذ القرار :وذلك من خالل تخطي املوقف أو التعايش معه أو تجنبه ،ولذلك يرتبط هذا التحكم بطبيعة املوقف وظروف حدوثه.
• التحكم املعرفي :أي قدرة الفرد على تفسير املوقف بطريقة منطقية وإيجابية ومتفائلة .ويعد أهم صور التحكم التي تقلل من اآلثار السلبية للمشقة،
العتماده على التفكير باملوقف بطريقة إيجابية والنظر إليه من عدة جوانب.
• التحكم السلوكي :وهو قدرة الفرد على القيام ببعض السلوكيات لتقبل املوقف والتعايش معه أو تجنبه،
بذل الجهد مع الدافعية لإلنجاز والتحدي من خالل القيام ببعض السلوكيات لتعديل املوقف أو تخفيفه.
• التحكم اإلسترجاعي :وهو إعطاء معنى للموقف يساعد الفرد على تكوين انطباع محدد يتمثل بأنه قابل للتعايش ويخفف من أثره ،وهو
يرتبط بمعتقدات الفرد واتجاهاته السابقة عن املوقف وطبيعته.
 .3البعد الثالث :التحدي:
ً
ً
وهو التخلص من فكرة أن املوقف يمثل تهديدا للصحة النفسية ،واإلعتقاد بأن ما حدث هو امر طبيعي أكثر من كونه تهديدا ألمنه وسالمته
النفسية ،وال بد من تقبله ،وعادة تكون هذه االستجابة طبيعية .مما يساعده على اكتشاف البيئة واملبادأة ومواجهة الضغوط بفاعلية .ويتمثل التحدي
باقتحام الفرد للمشكالت لحلها ،وعدم الخوف من مواجهتها باستخدام استراتيجيات مناسبة.
النظريات التي فسرت الصالبة النفسية:
ذكر رضوان وآخرون ( )2018عدة نظريات فسرت الصالبة النفسية كما يلي:
• نموذج الزاروس ( :)Lazarusيعد هذا النموذج من النماذج التي اعتمدت عليها هذه النظرية ،حيث أنها اعتمدت على ثالثة عوامل وهي :بنية الفرد
الداخلية ،واألسلوب اإلدراكي املعرفي ،شعور الفرد بالتهديد واإلحباط.
ً
وقد ذكر الزاروس  Lazarusأن خبرة الضغوط يحددها أوال طريقة الفرد في إدراكه للموقف ،باعتباره ضغطا للتعايش ،تتضمن عملية اإلدراك
الثانوي وتقييم القدرات الخاصة للفرد ،وتقييم مدى كفاءتها في تناول املواقف الضاغطة ،فتقييم الفرد لقدراته بشكل سلبي بعدم قدرتها على تناول
املواقف الصعبة أمر يشعره بالتهديد ،ويفسره الزاروس توقع حدوث الضرر النفس ي أو البدني والشعور بالتهديد يؤدي إلى الشعور باإلحباط ويتضمن ذلك
الشعور بالخطر أو الضرر الذي يقرر الفرد وقوعه.
وقد عدد كل من كوبازا وميدي األدوار التي يقوم بها متغير الصالبة وهي:
 .1تغيير اإلدراك املعرفي للحداث اليومية الضاغطة من صورة غير واقعية إلى صورة واقعية متفائلة.
 .2تخفف الصالبة النفسية من شعور الفرد باإلجهاد نتيجة رؤيته للحداث اليومية بشكل سلبي وبالتالي تحول دون استنزاف طاقته وموارده
الطبيعية.
 .3تقوي الصالبة النفسية من التعايش التكيفي الفعال ،وتبتعد عن التعايش التجنبي أو االنسحابي للمواقف.
 .4تدعم الصالبة النفسية متغيرات أخرى مثل املساندة االجتماعية كطلب عالقات اجتماعية داعمة عند التعرض للضغوط وتعتبر هذه
العالقات نوع من أساليب التعايش التكيفي التوافقي
• نظرية كوبازا ( :)Kobasaقدمت كوبازا نظريتها في مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية والجسمية العالقة بين الصالبة النفسية
واحتمال اإلصابة باألمراض املختلفة .وقد فسرت كوبازا االرتباط القائم بين الصالبة والوقاية من اإلصابة باألمراض من خالل تحديدها للخصال
املميزة للفراد مرتفعي الصالبة ،والدور الذي يؤديه هذا امل فهوم للتقليل من آثار التعرض للحداث الضاغطة .أما األساس التجريبي لصياغة النظرية
فقد استطاعت كوبازا من خالل اعتمادها على نتائج نظريتها والتي استهدفت الكشف عن املتغيرات النفسية واالجتماعية والتي بدورها مساعدة
الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية رغم تعرضه للمشقة ،كما استهدفت معرفة دور هذه املتغيرات في إدراك الضغوط واإلصابة
باألمراض ،حيث طبقت على عينة متباينة األحجام والنوعيات ،ثم طبقت عليهم اختبار الصالبة النفسية واختبار وايلر للمرض النفس ي والجسمي،
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واختبار هوملز وراهي ألحداث الحياة الشاقة مما توصلت إلى عدد من النتائج التي ساعدتها في صياغة األسس التي اعتمدت عليها في وضع نظريتها ومن
هذه النتائج كاآلتي:
 .1الكشف عن مصدر إيجابي جديد للوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية والجسمية ،وهو الصالبة النفسية بأبعادها الثالثة وهي (االلتزام،
التحدي ،التحكم).
 .2الكشف عن األفراد األكثر صالبة من األفراد األقل صالبة عند مواجهتهم للضغوط الشاقة.
 .3اكتشفت كوبازا بأن عد م تأثر األفراد بالضغوط هو بسبب العوامل الوسيطة بين التعرض للضغوط الشاقة ونواتجها ،وقدمت أول نموذج لها
عن العالقة بين األمراض والضغوط سنة .1979
ً
ً
• أنموذج فنك املعدل لنظرية كوبازا ( :)1992يعد أنموذج فنك أحد النماذج الحديثة الذي وضع تعديال جديدا لنظرية كوبازا ،وافترض النموذج
ً
ارتباط بعدي االلتزام والتحكم فقط بالصحة العقلية الجيدة للفراد ،حيث اكتشف فينك ارتباط االلتزام جوهريا بالصحة العقلية الجيدة من
ً
خالل تخفيض الشعور بالتهديد ،واستخدام استراتيجية التعايش الفعال وباألخص استراتيجية ضبط االنفعال ،كما ارتبط ُبعد التحكم إيجابيا
بالصحة العقلية من خالل إدراك املوقف بأنه أقل مشقة ،واستخدم استراتيجية حل املشكالت بالتعايش.
• نظرية مادي :تشير هذه النظرية إلى أن الفرد في كل موقف من مواقف الحياة يختار إما املاض ي املعروف أو املستقبل املجهول ،وأن اختيار املستقبل
ً
وما يصحبه من آمال وتطلعات غير معروفة يصاحبه قلق ،أما وجود هدف ومعنى للفرد في حياته فهذا يجعله يتحمل اإلحباطات معتمدا على قدراته
وإمكاناته الشخصية.
ثانيا :صعوبات التعلم:
مفهوم صعوبات التعلم:
يشير تعريف مكتب التربية األمريكي ( )1997لصعوبات التعلم بأنه اضطراب في العمليات النفسية األساسية والتي تشمل فهم أو استخدام اللغتين
املنطوقة أو املكتوبة ،وتظهر من خالل نقص قدرة الفرد على االستماع أو التفكير أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو الحساب .أما مصطلح
صعوبات نوعية في التعلم فيشمل :تلف وخلل في وظائف املخ ،صعوبات إدراكية ،صعوبات في القراءة (الديسلكسيا ) ،الحبسة النمائية ( األفازيا ) ،كما
أن هذا املفهوم وهو صعوبات نوعية في التعلم ال يشمل مشكالت التعلم ونقصد بها إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية وال إعاقات عقلية أو االضطرابات
االنفعالية أو ممن لديهم قصور في نواحي بيئية أو ثقافية أو اقتصادية (السيد.)2008 ،
أنواع وفئات صعوبات التعلم:
أشار كيرك وكالفانت ( )2012إلى أن هناك نوعان لصعوبات التعلم وهما:
 .1صعوبات التعلم النمائية:
ً
وتشمل على مهارات أولية يحتاجها الطفل للتحصيل في املوضوعات األكاديمية فمثال :عند كتابة الطفل السمه البد أن يطور مهارات اإلدراك
والتناسق والتآزر البصري الحركي ،والتسلسل والذاكرة ،والتمييز البصري والسمعي والذاكرة السمعية والذاكرة البصرية واللغة .وهذه العمليات تتطور
ً
مع نمو الطفل ،مما تمكنه من تعلم املوضوعات األكاديمية وتعد صعوبات التعلم النمائية من أكثر الصعوبات شيوعا بين األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 .2صعوبات التعلم األكاديمية:
تظهر الصعوبات األكاديمية في سن املدرسة ،وتشمل صعوبات القراءة والكتابة والتهجئة والتعبير الكتابي والحساب .فعندما يظهر الطفل قدرته
على التعلم إال أنه يفشل بعد تدريسه التدريس املالئم له ،حينها نستنتج بأن لدى الطفل صعوبة في تعلم القراءة أو الكتابة أ والتهجئة أو التعبير الكتابي
أو الحساب.
خصائص صعوبات التعلم:
ً
تعتبر معرفة خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمرا بالغ األهمية ،من أجل استخدامها كمحك في تشخيص صعوبات التعلم .كما أنه يعتبر
مرجع للهل وألولياء األمور وللمعلمين وللمتخصصين على اكتشاف ذوي صعوبات التعلم في وقت مبكر .وقد حدد الزين ( )2015خصائص الطلبة ذوي
صعوبات التعلم كما يأتي:
 .1الخصائص السلوكية :وتتمثل باإلعتماد على اآلخرين واإلتكالية ،العجز عن مسايرة األقران ،اإلندفاعية ،والقلق ،والعدوانية ،والنشاط الحركي
املفرط.
 .2خصائص عقلية معرفية :وتشمل االضطرابات في العملية العقلية املعرفية مثل :االنتباه واإلدراك والذاكرة ،وقصور في االنتباه ،وقصور في التآزر
الحس ي ،وعجز واضح في القدرة على تحويل وترميز وتخزين املعلومات.
 .3خصائص نفسية :وتتمثل بضعف الثقة بالنفس ،وانخفاض تقدير الذات ،وانخفاض دافعية اإلنجاز ،وضعف الطموح ،وضعف تقدير السلوك.
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 .4خصائص لغوية :وتشمل صعوبات في اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية ،واإلسهاب في الكالم حول فكرة واحدة أو املقتصر على الخبرة الحسية،
وابدال أو حذف أو تشويه أو إضافة أو تكرار للحروف الهجائية ،وضعف القدرة على الكالم والطالقة اللغوية.
 .5خصائص حركية :وتشمل مشكالت في الحركات الكبيرة التي تحتاج إلى توازن مثل :الرمي ،املش ي ،اإلمساك باألشياء والقفز ،ومشكالت في الحركات
الصغيرة مثل :استخدام اليدين في الرسم والتلوين والكتابة واستخدام املقص واستخدام أدوات الطعام مثل :الشوكة وامللعقة والسكين.
 .6خصائص اجتماعية :وتشمل انخفاض الذكاء االجتماعي ،وصعوبات في اكتساب األصدقاء الجدد ،والتسرب املدرس ي
جهود سلطنة ُعمان في معالجة صعوبات التعلم:
نتيجة لتزايد عدد الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية داخل الفصول الدراسية ،فلقد حرصت وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان على االهتمام
بهذه الفئة وتقديم الخدمات املناسبة لها وفق اإلحتياجات الفردية لكل طالب ،وبناء على ذلك فقد تم تطبيق برنامج صعوبات التعلم في سلطنة ُعمان
سنة ( )2001-2000في مدارس التعليم األساس ي والتعليم العام في سلطنة ُعمان بواقع مدرستين بمنطقة جنوب الباطنة ،ثم تم التوسع ببرنامج صعوبات
التعلم ليشمل (  )178مدرسة عام ( 2007-2006وزارة التربية والتعليم)2007 ،
وفي عام ( )2019-2018تزايد أعداد طلبة ومعلمي صعوبات التعلم ،وكذلك التوسع ببرنامج صعوبات التعلم في جميع مدارس السلطنة ،حيث
أصبح برنامج صعوبات التعلم في كل مدرسة من مدراس الحلقة األولى وعددها ( )268مدرسة ،وبلغ عدد معلمي صعوبات التعلم في جميع محافظات
ً
ً
السلطنة ( )523معلما ومعلمة ،بينما بلغ عدد الطلبة ذوي صعوبات التعلم ( )13457طالبا وطالبة.

الدراسات السابقة:
ً
يستعرض الباحثان أبرز الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وقد تم ترتيبها بحسب عالقتها بموضوع الدراسة من األكثر إلى األقل إرتباطا على
النحو التالي:
ً
ً
َّ
• في دراسة استهدفت معلمي ذوي اإلعاقة بمدينة املنيا ،أعد عبد الفتاح ( )2015برنامجا إرشاديا لتنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط
ً
النفسية لديهم .وبعد اختيار  30معلما ،تم توزيعهم ملجموعتين (تجريبية وضابطة) .وتم تطبيق مقياس الصالبة النفسية عليهم .وقد أظهرت النتائج
فعالية البرنامج اإلرشاد املعد في تنمية الصالبة النفسية وفي خفض الضغوط النفسية ،ولم تكن هناك فروق في أثر البرنامج تعزى للجنس.
ً
ً
ً
• وفي دراسة ُعمانية استهدفت أمهات ذوي الصعوبات التعلمية في مدارس والية الخابورة ،أعدت العجمية ( )2017برنامجا إرشاديا جمعيا لخفض
الضغوط النفسية لديهن .وقد أظهرت استجابات أفراد العينة على مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق البرنامج املعد أن البرنامج اإلرشادي كان
ً
فعاال في خفض الضغوط النفسية لدى أمهات ذوي الصعوبات التعلمية اللتي خضعن للبرنامج اإلرشادي .كما أكدت النتائج استمرارية أثر البرنامج
اإلرشادي املستخدم.
ً
ً
• و َّ
طبق محمود وعلي ( )2011برنامجا إرشاديا على ( )26أما من أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة لتحسين الصالبة النفسية لديهن .وقد
أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي لصالح املجموعة التي خضعت للبرنامج اإلرشادي ،كما أشارت النتائج إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في القياس التتبعي لصالح القياس البعدي.
• وفي دراسة استهدفت أمهات األطفال ذوي اضطرابات التوحد امللتحقين بمراكز التدخل املبكر في منطقة القصيم ،أجرى عبد الحميد ()2016
دراسة للكشف عن فاعلية برنامج إرشادي في تنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط النفسية لديهن .وباستخدام مقياس الصالبة النفسية
ً
ومقياس الضغوط النفسية .أشارت نتائج الدراسة أن البرنامج اإلرشادي كان فعاال في تنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط النفسية لدى أمهات
األطفال ذوي اضطرابات التوحد الالتي خضعن للبرنامج التدريبي مقارنة مع االمهات الالتي لم يخضعن للبرنامج اإلرشادي .كما أظهرت النتائج
استمراية أثر البرنامج اإلرشادي بعد انتهاء تطبيقه.
ً
ً
ً
• وأعد عبد النبي ( )2012برنامجا تدريبيا بهدف تنمية الصالبة النفسية لدى ( )20معلما من ذوي الصالبة النفسية املنخفضة بمدارس إدارة دسوق
التعليمية بمحافظة كفر الشيخ وأثرها على كفاءتهم .وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج أشارت استجابات املعلمين على مقياس الصالبة النفسية ،أن
ً
ً
هناك أثرا ذو داللة إحصائية للبرنامج املعد ،كما أشارت النتائج إلى أن متوسط درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية كان متقاربا،
أي أن البرنامج استمر في تأثيره حتى بعد انتهاءه.
ً
• وفي دراسة تجريبية أجراها البيس ي ودسوقي وطاحون ( )2015على ( )30معلما ومعلمة ممن يتسمون بالصالبة املنخفضة والضغوط املرتفعة،
ً
أظهرت النتائج أن البرنامج التدريبي املبني على الصالبة النفسية أظهر فعالية كبيرة في خفض الضغوط .وقد أظهرت النتائج أن البرنامج كان فعاال في
تنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط لدى الذكور .وأشارت استجابات أفراد العينة إلى عدم وجود فروق على مقياس الصالبة النفسية البعدي
والتتبعي ،مما يعني استمرارية فعالية البرنامج التدريبي.
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ً
ً
ً
ً
• وصمم املناحي ( )2015برنامجا إرشاديا مبني على نظرية العالج املعرفي السلوكي ،استهدف ( )16طالبا جامعيا بجامعة امللك سعود في الرياض ،وذلك
ً
لتنمية الصالبة النفسية عند املكتئبين ممن تتراوح أعمارهم بين ( 19و  )23سنة .وقد توصلت الدراسة إلى أن البرنامج اإلرشادي كان فعاال في تنمية
الصالبة النفسية ،كما أظهرت النتائج أن فعالية البرنامج استمرت بعد انتهاء تطبيقه.
ً
• كما أجرى البيومي وعبدالعال ( )2016دراسة مسحية على ( )119طالبا من كلية التربية بجامعة الطائف لتحديد مستوى الصالبة النفسية لديهم.
ً
بعد ذلك قام بإعداد برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى ( )20طالبا من ذوي الصالبة النفسية املتدن ،وأظهرت النتائج إلى أن البرنامج
ً
اإلرشادي كان فعاال في تنمية الصالبة النفسية لدى الطلبة الذين خضعوا للبرنامج اإلرشادي.
ً
ً
َّ
وطبق عبدالواحد ( )2018برنامجا إرشاديا على ( )20معلمة من معلمات رياض األطفال الالتي يعملن في املدارس التابعة إلدارة وسط وشرق التعليمية
•
بمحافظة اإلسكندرية وأظهرت النتائج ان البرنامج اإلرشادي ساهم بفعالية في تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات رياض األطفال ،كما أكدت
النتائج استمرية أثر البرنامج اإلرشادي وفعاليته بعد انتهاء تطبيق البرنامج.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل الدراسات السابقة ،ندرة الدراسات التي تناولت برامج إرشادية تستهدف تنمية الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة ذوي
صعوبات التعلم .فقد ركزت بعض الدراسات السابقة على فئة املعلمين العاديين مثل دراسة عبد النبي ( ،)2012والبيس ي وآخرون ( ،)2015وعبد الواحد
( .)2018بينما هناك دراسة واحدة ركزت على معلمي التربية الخاصة مثل دراسة عبد الفتاح ( .)2015وهناك دراسات أخرى استهدفت تنمية الصالبة
النفسية لدى أمهات اإلشخاص ذوي اإلعاقة مثل دراسة محمود وعلي ( ،)2011وعبد الحميد ( ،)2016والعجمية (.)2017
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها ،كما استفادت منها في اختيار مقياس الصالبة النفسية
والذي استخدم في دراسات عديدة منها ،وطريقة اختيار العينة .كما تميزت هذه الدراسة بأنها استهدفت فئة معلمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

الطريقة اإلجراءات:
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعتين (الضابطة والتجريبية) ملناسبته لطبيعة الدراسة الحالية ،حيث أنه من خالل املنهج شبه
التجريبي يتم اختبار أثر برنامج إرشاد جمعي في تحسين الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم ،ثم تحليل النتائج وتفسيرها للوصول إلى األهداف
املرجوة من هذه الدراسة.
مجتمع الدراسة:
ُ
يتكون مجتمع الدراسة من معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية تخصص (مجال أول وثاني) في سلطنة عمان والبالغ عددهن ( ،)234موزعة
على املجال األول والثاني (الكتاب السنوي لإلحصاء.)2019،
عينة الدراسة:
اختار الباحثان عينة الدراسة على مرحلتين :األولى لغايات الدراسة الوصفية بهدف تحديد منخفض ي الصالبة النفسية وتطبيق البرنامج عليهم،
حيث تم تطبيق الدراسة على ( )88معلمة صعوبات التعلم تم اختيارهن بالطريقة امليسرة أي بنسبة  %40من معلمات صعوبات التعلم بالسلطنة (مجال
أول ومجال ثاني) والبالغ عددهن ( )234حسب إحصائية الكتاب السنوي لعام ( .)2019 / 2018ولغايات الدراسة التجريبية فقد تم اختيار ( )16معلمة
بالطريقة القصدية بناء على نتائج استجاباتهن على مقياس الصالبة النفسية حيث تم اختيار من كان مستوى الصالبة النفسية لديهن متدن ،بعد ذلك
تم توزيعهن عشوائيا إلى مجموعتين.
أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد استخدم ااباحثان مقياس الصالبة النفسية من إعداد (مخيمر ،)2002 ،بعد تعديله بما يتناسب مع البيئة
ال ُعمانية وذلك للسباب اآلتية:
• مالئم لبيئة معلمات ذوي الصعوبات التعلمية في سلطنة ُعمان.
•

مناسب من أجل تحقيق أهداف الدراسة الحالية.

•

وضوح فقرات املقياس.

• يتمتع املقياس بخصائص سيكومترية جيدة.
• استخدام املقياس بدراسات سابقة.
وقد تكون مقياس الصالبة النفسية من ( )47فقرة موزعة على ثالثة أبعاد وهي :بعد اإللتزام ويضم ( )16فقرة ،وبعد التحكم ويضم ( )15فقرة،
وبعد التحدي ويضم ( )16فقرة.
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صدق املقياس :للتحقق من معامل صدق مقياس الصالبة النفسية تم حساب ما يلي:
الصدق الظاهري:
ُ
تم عرض املقياس على عشرة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة في علم النفس في الجامعات واملؤسسات العمانية إلبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم
حول مالئمة عبارات املقياس ،والصياغة اللغوية ،ومدى مناسبة كل عبارة من عبارات املقياس للبيئة ال ُعمانية .وحصل الباحثان على نسبة عالية من
موافقة املحكمين على فقرات املقياس ،بنسبة تزيد عن .%80
صدق املفردات:
تم حساب صدق مفردات املقياس من خالل حساب االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس وكذلك االرتباط بين
درجة الفقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة كمت هو موضح في جدول (.)1
جدول ( :)1معامالت االرتباط (بيرسون) بين فقرات مقياس الصالبة النفسية والبعد الذي تنتمي إليه
بعد اإللتزام
معامل االرتباط
رقم الفقرة
**0.295
1
*0.251
2
**0.323
3
*0.231
4
**0.298
5
*0.230
6
**0.410
7
**0.572
8
**0.315
9
*0.236
10
**0.328
11
**0.339
12
*0.232
13
**0.452
14
**0.506
15
*0.255
16

بعد التحكم  /السيطرة
معامل االرتباط
رقم الفقرة
**0.439
1
**0.516
2
**0.502
3
*0.217
4
*0.233
5
*0.230
6
*0.231
7
**0.305
8
**0.469
9
**0.414
10
**0.438
11
*0.265
12
*0.255
13
**0.429
14
**0.595
15

بعد التحدي
معامل االرتباط
رقم الفقرة
**0.433
1
**0.387
2
**0.363
3
**0.490
4
**0.453
5
*0.221
6
**0.417
7
**0.472
8
**0.442
9
**0.465
10
**0.562
11
**0.420
12
**0.446
13
**0.450
14
**0.350
15
**0.435
16

** دالة عند مستوى داللة ( * )0.01دالة عند مستوى داللة ()0.05

يوضح جدول ( )1أن معامالت ارتباط فقرات كل بعد بدرجة البعد الكلية تراوحت بين ( )0.595 – 0.217مما يعني تمتع جميع فقرات املقياس
بمعامالت ارتباط مرتفعة وعليه فقد اعتمد الباحثان جميع فقرات املقياس وتطبيقها على عينة الدراسة .كما يوضح جدول ( )2معامالت اإلرتباط
(بيرسون) بين كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية واملقياس ككل.
جدول ( :)2معامالت االرتباط (بيرسون) بين كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية واملقياس ككل
أبعاد املقياس

معامالت االرتباط

اإللتزام

**0.745

االتحكم (السيطرة)

**0.792

التحدي

**0.840

**دالة عند مستوى داللة ≥()0.001

يبين جدول ( )2معامالت ارتباط أبعاد مقياس الصالبة النفسية بدرجته الكلية ،حيث تراوحت بين ( ،)**0.840 -**0.745وتجدر اإلشارة إلى أن
جميع معامالت اإلرتباط ( بيرسون) بين كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية واملقياس ككل ذات قيم عالية وذات داللة إحصائية ،مما يدل على أن
أبعاد الصالبة النفسية تعبر بشكل صادق عن الصالبة النفسية.
ثبات املقياس:
للتحقق من ثبات مقياس الصالبة النفسية قام الباحثان بحساب ثبات املقياس بطريقة (معامل ألفا كرو نباخ) ،حيث جاءت معامالت ثبات املقياس
كما يأتي:
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جدول ( :)3معامالت الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ ملقياس الصالبة النفسية
البعد

عدد الفقرات

ألفا كرو نباخ

اإللتزام

16

0.69

التحكم (السيطرة)

15

0.68

التحدي

16

0.76

مقياس الصالبة ككل

47

0.84

يالحظ من جدول ( )3أن معامل الثبات في كل بعد من أبعاد املقياس ،وكذلك معامل الثبات للدرجة الكلية ،هي قيم ذات درجة مقبولة من الثبات
في العلوم اإلنسانية ،وتشير هذه القيم إلى مدى االتساق الداخلي ألبعاد املقياس.
تصحيح املقياس:
تألف مقياس الصالبة النفسية بصورته النهائية من ( )47فقرة ،وتتم اإلستجابة على مقياس الصالبة النفسية باالختيار من بين ثالثة بدائل وهي
(تنطبق دائما ،تنطبق أحيانا ،ال تنطبق أبدا) وتتراوح الدرجة لكل عبارة بين ثالث درجات ودرجة واحدة ،بحيث تعطى االستجابات الدرجات وفق الترتيب
السابق كاآلتي ( ،)3-2-1وفي حالة العبارات السلبية تعطى االستجابات الدرجات وفق الترتيب السابق ( )3-2-1وبهذا تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين
( )47إلى ( )141درجة ويشير ارتفاع الدرجة إلى زيادة إدراك املفحوص لصالبته النفسية.
مواد الدراسة :البرنامج اإلرشادي الجمعي:
تكون البرنامج اإلرشاد الجمعي في هذه الدراسة من مجموعة استراتيجيات وفنيات وطرق منظمة تم تطبيقها على معلمات األطفال ذوي الصعوبات
التعلمية بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان بهدف تحسين مستوى الصالبة النفسية لديهن.
وقد تم اإلطالع على األدب النظري والدراسات املتعقلة بالبرامج التدريبية واإلرشادية التي تستهدف تنمية الصالبة النفسية ،كدراسة العزيزي
( ،)2011وعبد النبي ( ،)2012والبوسعيدية ( ،)2014والشمري ( ،)2015وعبد الفتاح ( ،)2015والعجمية ( ،)2017وعبد الرشيد والعبيداني (،)2018
وعبد الواحد ( .)2018وقد تم اعتماد النظرية اإلنتقائية في بناء البرنامج اإلرشادي ملناسبتها لطبيعة وهدف البرنامج املعد .وقد تم عرض البرنامج على
مجموعة من املحكمين املختصين في اإلرشاد والتربية الخاصة ،للحكم على البرنامج اإلرشادي من حيث (األهداف ،املحتوى ،الفنيات ،اإلستراتيجيات،
الجلسات ،الوقت) .وقد أجرى الباحثان التعديالت الالزمة بناء على آراء املحكمين .حيث تكون البرنامج اإلرشادي النهائي من ( )12جلسة إرشادية بما فيها
الجلسة التمهيدية والختامية والتي تم تطبيقها على مدى ثالثة شهور ،بواقع جلسة إرشادية من كل أسبوع ،وتراوحت املدد الزمنية للجلسات اإلرشادية
( )60دقيقة.
محتوى البرنامج اإلرشادي:
ضم البرنامج اإلرشادي اثنتا عشرة جلسة إرشادية ،كل جلسة تضم أهداف الجلسة اإلرشادية ،والفنيات واالستراتيجيات املستخدمة ،واألدوات
الالزمة ،واإلجراءات املنفذة في الجلسة اإلرشادية ،والواجب املنزلي ،وبطاقة تقييم الجلسة اإلرشادية .ويوضح جدول ( )4موضوع كل جلسة وهدفها
والفنيات املستخدمة والتقويم.
جدول ( :)4محتوى البرنامج اإلرشادي الجمعي املستخدم
رقم الجلسة

عنوان
الجلسة
التمهيدية

أهداف
الجلسة
الهدف العام :تهيئة أعضاء املجموعة
اإلرشادية للمشاركة في البرنامج اإلرشادي

االستراتيجيات
والفنيات اإلرشادية
املحاضرة البسيطة /املناقشة والحوار /التعزيز
اإليجابي /املرح

الثانية

التعارف وبناء الثقة

الهدف العام :بناء عالقة تفاعلية بين
أعضاء البرنامج اإلرشادي

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة /التعزيز
اإليجابي /التغذية الراجعة

الثالثة

الصالبة النفسية ()1

الرابعة

الصالبة النفسية ()2

هدف الجلسة العام :تبصير أعضاء
املجموعة اإلرشادية بمفهوم الصالبة
النفسية .إملام أعضاء املجموعة اإلرشادية
بأهمية الصالبة النفسية.
الهدف العام :الكشف عن السمات
الشخصية للشخاص مرتفعي ومنخفض ي
الصالبة النفسية.

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة /أسلوب القصة/
العصف الذهني /التغذية الراجعة /التعزيز اإليجابي/
التلخيص

األولى
ما قبل البرنامج

التقويم
املستخدم
املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات /التقييم الكمي
املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات
املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الحوار واملناقشة /العصف الذهني /أسلوب تمثيل
األدوار (املسرحة )/أسلوب حل املشكالت /التعزيز
اإليجابي /التغذية الراجعة /التلخيص.

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات
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الخامسة

تحمل املسؤولية ()1

الهدف العام :تبصير أعضاء املجموعة
اإلرشادية بمسؤولياتها في الحياة.

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة
العصف الذهني /التغذية الراجعة /التعزيز اإليجابي/
النمذجة /التلخيص

املالحظة الذاتية /بطاقات
تقييم الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

السادسة

تحمل املسؤولية ()2

الهدف العام :غرس روح التعاون والعمل
الجماعي في نفوس أعضاء املجموعة
اإلرشادية

التغذية الراجعة /املحاضرة البسيطة
الحوار واملناقشة /أسلوب القصة
العصف الذهني /التلخيص /التعزيز اإليجابي

املالحظة الذاتية /بطاقات
تقييم الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

السابعة

القدرة على التحكم
(السيطرة)

الهدف العام :تنمية قدرة أعضاء
املجموعة اإلرشادية على التحكم
(السيطرة) ملواقف الحياة الضاغطة.

التغذية الراجعة /أسلوب تمثيل األدوار
املحاضرة البسيطة /الخريطة الذهنية
أسلوب القصة /الحوار واملناقشة /التعزيز اإليجابي/
التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الثامنة

أتحدى ما يواجنهي من
مشكالت

الهدف العام :تنمية قدرة أعضاء
املجموعة اإلرشادية على مهارات التحدي
ملواجهة الحياة الضاغطة.

املحاضرة البسيطة /التغذية الراجعة
التعزيز اإليجابي /الحوار واملناقشة
املقابلة املصغرة /التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

التاسعة

التكيف مع الضغوط
النفسية لرفع
الصالبة النفسية

الهدف العام :التخفيف من الضغوط
النفسية لرفع الصالبة النفسية.

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة /العصف
الذهني /تمثيل األدوار /التعزيز اإليجابي /التغذية
الراجعة /الواجب املنزلي /التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

العاشرة

تحسين األفكار
الالعقالنية
واستبدالها باألفكار
العقالنية

الهدف العام :تحسين األفكار الالعقالنية
واستبدالها باألفكار العقالنية ألعضاء
املجموعة اإلرشادية.

الحادية عشر

الجلسة
الختامية

الثانية
عشر

الجلسة
التتبعية

الهدف العام :التعرف على مدى امتالك
أعضاء البرنامج اإلرشادي ملستوى
الصالبة النفسية.
الهدف العام :إجراء القياس البعدي
التتبعي ألفراد املجموعتين الضابطة
والتجريبية .والتأكد من استمرار فاعلية
البرنامج اإلرشادي بعد فترة املتابعة.

الحوار واملناقشة /تمثيل األدوار
أسلوب القصة /تكملة الجمل /التعزيز اإليجابي/
املواجهة (استراتيجية ماذا لو؟ ) أسلوب /ABCDEF
الخريطة الذهنية /التغذية الراجعة /الواجب املنزلي/
التلخيص
الحوار واملناقشة /العصف الذهني /التعزيز اإليجابي/
التغذية الراجعة /التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الحوار واملناقشة/
العصف الذهني /التغذية الراجعة

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات
املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الفنيات واألساليب واالستراتيجيات اإلرشادية املستخدمة:
هناك اهمية للفنيات واألساليب اإلستراتيجيات اإلرشادية في تحقيق أهداف اإلرشاد الجمعي ،لذا فقد تم استخدام عدة فنيات واستراتيجيات منها:
التعزيز ،التغذية الراجعة ،النمذجة ،املحاضرة والحوارواملناقشة ،والعصف الذهني ،والتلخيص ،والخريطة الذهنية ،ولعب الدور ،أسلوب القصة،
وال واجب املنزلي ،واملواجهة ،والحديث اإليجابي مع الذات ،وحل املشكالت ،وغيرها من الفنيات.
وسائل تقييم البرنامج اإلرشادي:
تم استخدام عدة وسائل لتقييم البرنامج اإلرشادي منها:
• أسلوب املالحظة الذاتية :من خالل سير خطوات البرنامج اإلرشادي ،ومدى تقبل األعضاء للجلسات اإلرشادية واستجابتهم لها أثناء التطبيق.
• تطبيق بطاقات تقييم الجلسات اإلرشادية ،والتي يتم تعبئتها في نهاية كل جلسة إرشادية من كل عضو من أعضاء الجلسة اإلرشادية.
ً
ً ً
• التقييم الكمي من خالل تطبيق مقياس الصالبة النفسية تقييما قبليا وبعديا.
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة الحالية على املتغيرات التالية:
• املتغير املستقل :البرنامج اإلرشادي الجمعي الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة التجريبية
• املتغير التابع :مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية.
خطوات تطبيق الدراسة:
• اإلطالع على األدب النظري والدراسات ذات العالقة وتحديد مشكلة الدراسة.
• اختيار أداة الدراسة املتمثلة بمقياس الصالبة النفسية واستخراج الخصائص السيكومتريةللمقياس.
• إعداد برنامج اإلرشاد الجمعي والتاكد من مناسبته للتطبيق.
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• اختيار عينة الدراسة التجريبية املكونة من ( )16معلمة ممن كانت مستوى الصالبة لديهن متدنية.
• البدء بتطبيق البرنامج بواقع  12جلسة.
• بعد اإلنتهاء من البرنامج تم إعادة تطبيق مقياس الصالبة البعدي على املجموعتين التجريبية والضابطة.
• بعد مرور ثالثة أسابيع على انتهاء البرنامج تم اجراء اختبار تتبعي للتأكد من استمرار أثر البرنامج.
• تحليل النتائج ومناقشتها واقتراح التوصيات ذات الصلة في ضوء تلك النتائج.
األساليب واملعالجات اإلحصائية املستخدمة:
تم استخدام املعالجات اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSكالتالي:
• استخدام معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق مقياس الصالبة النفسية.
• استخدام ألفا لكرونباخ للتأكد من ثبات مقياس الصالبة النفسية.
• حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة ،واستخدام اختبار (مان ويتني) ()Mann _ Whitney U Test
واختبار ويلكوكسون ( )Wayalkuksnالختبار صحة الفرضيات
تكافؤ مجموعتي الدراسة:
ً
للتأكد من مجموعتي الدراسة ،تم تطبيق مقياس الصالبة النفسية قبليا على املجموعتين (التجريبية والضابطة) ومن ثم حساب املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية لكال املجموعتين للمقياس ككل وأبعاده الثالثة كما في جدول (.)5
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي
العدد
8
8

املجموعة
التجريبية
الضابطة

االنحراف املعياري
0.183
0.127

املتوسط الحسابي
2.23
2.18

يتضح من جدول ( )5التقارب الكبير في املتوسطات الحسابية لدرجات معلمات صعوبات التعلم على مقياس الصالبة النفسية للمجموعتين:
التجريبية والضابطة على مستوى الدرجة الكلية للمقياس .وللتحقق من الداللة اإلحصائية لتلك الفروق بين املتوسطات تم استخدام اختبار "مان ويتني"
( )Mann _ Whitney UTestلعينتين مستقلتين ،ويوضح جدول ( )6نتائج االختبار االحصائي.
جدول ( :)6مستوى الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية ملقياس الصالبة النفسية لدى أفراد املجموعتين في القياس القبلي
املقياس

نوع املجموعة

الصالبة
النفسية

التجريبية

عدد األفراد
8

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة ()Z

مستوى الداللة

9.31

74.50

0.687-

0.492

الضابطة

8

7.69

61.50

يتضح من جدول ( )6أن مستوى الداللة على اختبار " مان _ ويتني " ( )Mann – Whitney U Testيقع فوق القيمة ( )0.05في الدرجة الكلية
للمقياس .حيث يالحظ أن مستوى الداللة يساوي ( )0.492وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤αبين أفراد
املجموعتين :التجريبية والضابطة وبالتالي تكافؤ املجموعتين قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي درجات أفراد
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة النفسية .لفحص الفرض السابق تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات املجموعتين في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة ككل ،ولكل بعد من أبعاده الثالثة ،وكانت كما هي موضحة في جدول (.)7
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الصالبة النفسبة في التطبيق البعدي
الرقم

البعد

1

اإللتزام

2

التحكم (السيطرة)

3

التحدي
الدرجة الكلية

املجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

عدد األفراد
8
8
8
8
8
8
8
8
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2.55
2.11
2.32
2.11
2.55
2.23
8
8

االنحراف املعياري
0.147
0.169
0.197
0.201
0.135
0.325
0.139
0.191
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ً
يتبين من جدول ( )7أن هناك فروقا ظاهرة بين امل جموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي .فقد بلغ املتوسط الحسابي الكلي للمجموعة
التجريبية ( )2.48بانحراف معياري ( ،)0.139وبلغ املتوسط الحسابي الكلي للمجموعة الضابطة ( )2.15وبانحراف معياري ( .)0.191وللتحقق من الداللة
اإلحصائية لتلك الفروق ،تم استخدام اختبار "مان ويتني " (  )Mann –Whitey U Testلعينتين مستقلتين ،جدول ( )8يوضح نتائج االختبار.
جدول ( :)8نتائج اختبار" "Uلداللة الفروق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على أبعاد مقياس الصالبة النفسبة
والدرجة الكلية
الرقم
1

البعد
اإللتزام

2

التحكم (السيطرة)

3

التحدي

4

الدرجة الكلية

املجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

مجموع الرتب
100.00
36.00
85.00

عدد األفراد
8
8
8

متوسط الرتب
12.50
4.50
10.63

الضابطة

8

6.38

51.00

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

8
8
8
8

11.13
5.88
12.13
4.88

89.00
47.00
97.00
39.00

قيمة ))Z
3.381-

مستوى الداللة
0.001

1.795-

0.073

2.235-

0.025

3.406-

0.002

يتبين جدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي املجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الصالبة النفسبة في التطبيق البعدي
عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αعلى الدرجة الكلية للمقياس ،وعلى بعدي اإللتزام والتحدي ؛ بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد التحكم
(السيطرة) .وتؤكد هذه النتيجة على رفض الفرض الصفري الذي تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي درجات أفراد
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة النفسية.
وبالرجوع إلى املتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة على املقياس ككل وعلى بعدي اإللتزام والتحدي يتضح أن الفروق لصالح
املجموعة التي خضعت للبرنامج اإلرشادي (التجريبية) .أي أن البرنامج اإلرشادي الجمعي املعد والذي تم تطبيقه على املجموعة التجريبية كان له أثر واضح
في زيادة مستوى الصالبة النفسية ملعلمات الطالبات من ذوي الصعوبات التعلمية في سلطنة ُعمان.
وقد ترجع هذه النتيجة إلى التزام معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية املشاركات في البرنامج اإلرشادي الجمعي بالحضور الدائم ،ورغبتهن في
املشاركة وتنفيذ الجلسات بطريقة إيجابية وفعالة .كما يعزو الباحثان زيادة مستوى الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم الالتي خضعن للبرنامج
اإلرشادي الجمعي مقارنة مع معلمات صعوبات التعلم الالتي لم يخضعن للبرنامج اإلرشادي الجمعي إلى اإلستراتيجيات والفنيات املستخدمة في البرنامج
اإلرشادي الجمعي ،والتي اعتمدها الباحثان استنادا إلى النظرية االنتقائية (املعرفية والسلوكية والعقالنية االنفعالية) ،كما يمكن أن يكون لتنوع الجلسات
ً
اإلرشادية وشموليتها سببا في زيادة مستوى الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم وكذلك تثقيفهن بالصالبة النفسية وأبعادها الثالثة والضغوط
النفسية ،وكيفية مقاومتها والتكيف معها ،وكذلك األفكار الالعقالنية وكيفية استبدالها باألفكار العقالنية ،واحتواء البرنامج اإلرشادي على األنشطة
الث قافية والواجبات املنزلية املتنوعة والواقعية املتعلقة بالصالبة النفسية والضغوط النفسية واملهنية واألفكار العقالنية والالعقالنية وفق النظرية
االنتقائية ،والتي ساهمت في تحسين الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان .وقد اتفقت نتائج الدراسة
الحالية مع دراسة عبد النبي ( )2012واملناحي ( )2015وعبد الفتاح ( )2015وعبد الحميد ( )2016والبيومي وعبد العال ( )2016والعجمية ( )2017وعبد
الواحد (.)2018
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي القياسين البعدى
والتتبعى للمجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية" .لفحص الفرض السابق تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
املجموعة التجريبية على املقياس ككل وعلى كل بعد من أبعاده الثالثة في التطبيق البعدي والتتبعي (بعد ثالثة أسابيع من تطبيق البرنامج  /قياس املتابعة
واالحتفاظ) وكانت كما موضحة في جدول (.)9
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجات املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي على مقياس الصالبة النفسية.
البعد
اإللتزام
التحكم (السيطرة)
التحدي
الدرجة الكلية

التطبيق
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي

عدد األفراد
8
8
8
8
8
8
8
8
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املتوسط الحسابي
2.55
2.54
2.32
2.33
2.55
2.57
2.48
2.48

اإلنحراف املعياري
0.147
0.153
0.197
0.192
0.135
0.135
0.139
0.129
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يبين جدول ( )9وجود فروق بين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية البعدي
والتتبعي ،وتم استخدام اختبار " ويلكوكسون "  Wilcoxon Signed Rank Testلعينتين مترابطتين ،للتعرف على وجهة داللة الفروق بين القياسين
البعدي والتتبعي ملتوسطات درجات رتب درجات العينة التجريبية على كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية ،وكانت النتائج كما في جدول (.)10
جدول ( )10نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد املجموعة التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي على أبعاد املقياس
والدرجة الكلية
البعد
اإللتزام

التحكم
(السيطرة)

التحدي

الدرجة الكلية

القياس
البعدي  /التتبعي
الرتب السالبة

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

مستوى الداللة

(a)6

5.00

30.00

0.552-

0.581

الرتب املوجبة

(b)2

3.00

6.00

الرتب املتعادلة

(c)0
8

العدد

املجموع
الرتب السالبة

(d) 7

5.00

35.0

الرتب املوجبة

(e)1

1.00

1.00

الرتب املتعادلة

(f)0
8

املجموع
الرتب السالبة

(g) 5

5.80

29.00

الرتب املوجبة

(h) 3

2.33

7.00

الرتب املتعادلة

(i)0
8

املجموع
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب املتعادلة
املجموع

)(j

4.93

34.50

(k) 1

1.50

1.50

1.414-

1.000-

0.531-

0.157

0.317

0.595

(l)0
8

يتبين من جدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات استجابات معلمات صعوبات التعلم الالتي خضعن للبرنامج اإلرشادي على
القياس البعدي وقياس املتابعة (اإلحتفاظ) عند مستوى داللة ( ،)0.05= αمما يدلل على بقاء أثر البرنامج في تحسين الصالبة النفسية للمعلمات بعد
توقف البرنامج لفترة زمنية .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى اكتساب معلمات صعوبات التعلم املهارات والكفايات الالزمة للتعامل مع الصالبة النفسية،
وبشكل عام تؤكد هذه النتيجة على األثر اإليجابي للبرنامج اإلرشادي املعد ،واهميته في صقل مستوى الصالبة النفسية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية
مما ينعكس تأثيره في رفع مستواهن النفس ي واملنهي للوظيفة التي يمارسنها .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد النبي ( ،)2012والبيس ي وآخرون (،)2015
واملناحي ( ،)2015وعبد الحميد ( ،)2016ودراسة العجمية ( ،)2017ودراسة عبد الفتاح ( )2015التي أشارت جميعها على عدم وجود فروق دالة إحصائيا
بين القياسين البعدي واملتابعة (االحتفاظ).
التوصيات واملقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يوص ي الباحثان بما يلي:
 .1االستفادة من البرنامج اإلرشادي الجمعي املعد من قبل املؤسسات واملنظمات العلمية بما فيها الجامعات والكليات واملعاهد واملدارس واملراكز املهتمة
بصعوبات التعلم أو اإلستفادة من بعض جلساته في تحسين الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم.
 .2اإلستفادة من الفنيات واألساليب املستخدمة في هذه الدراسة في عملية اإلرشاد الفردي والجماعي من قبل املرشدين النفسيين واألخصائيين
االجتماعيين واملشرفين التربويين في تنمية الصالبة النفسية للحاالت التي لديها صالبة نفسية منخفضة سواء للطالب أو للمعلمين.
 .3تطبيق البرنامج اإلرشادي على فئات أخرى من معلمي التربية الخاصة بشكل عام لتحسين الصالبة النفسية لديهم ،وخاصة املعلمات الجدد.
 .4إعداد ورش ودورات وبرامج ملعلمات صعوبات التعلم عن مواجهة الضغوط النفسية وتنمية الصالبة النفسية.
 .5إجراء دراسات تجريبية مماثلة على عينة أكبر لتعميم النتائج.
 .6إجراء دراسات تجريبية مماثلة على عينات أخرى تشمل املعلمين واملعلمات ودراسة أثر البرنامج اإلرشادي على تنمية الصالبة النفسية في ضوء بعض
املتغيرات األخرى كالجنس ،واملؤهل العلمي.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1إسماعيل ،أحمد محمد علي" .)2016( .الصالبة النفسية واالحتراق النفس ي لدى معلمي التربية الخاصة" .مجلة البحث العلمي في التربية :جامعة عين شمس،
.254-239 :)18(6
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ُ
 .18الظفري ،سعيد؛ والقريوتي ،إبراهيم" .)2010( .االحتراق النفس ي لدى معلمات التالميذ ذوي صعوبات التعلم في سلطنة عمان" .املجلة األردنية في العلوم
التربوية:جامعة اليرموك175 :)3(6 ،ـ .190
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خفض مستوى إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى طالبات الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان" .مجلة اإلرشاد النفس ي.180- 143 :)54( :
 .21عبد العظيم ،حمدي عبد هللا" .)2013( .البرامج اإلرشادية لإلخصائيين النفسيين وطرق تصميمها مجموعة برامج عملية ونماذج تطبيقية" .الجيزة :مكتبة
أوالد الشيخ للتراث.
 .22عبد الفتاح ،صفاء صالح" .)2015( .فعالية برنامج ارشادي لتنمية عوامل الصالبة النفسية في خفض الضغوط النفسية لدى معلمي الفئات الخاصة
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.334
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص574-556 :

570

أثربرنامج إرشاد جمعي في تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم ....

املقبالية & الفواعير

 .26العجمية ،رباب داود مبارك" .)2017( .فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال ذوي صعوبات التعلم في مدارس والية
الخابورة"( .رسالة ماجستير) .جامعة نزوى .سلطنة ُعمان.
 .27العزيزي ،سيف سالم خلفان" .)2011( .فاعلية برنامجي إرشاد جمعي يستندان لنظريتي هوالند وسوبر في تحسين مستوى اتخاذ القرار املنهي لطالب التعليم
األساس ي"( .درجة ماجستير) .جامعة نزوى .سلطنة ُعمان.
 .28عودة ،محمد" . )2010( .الخبرة الصادمة وعالقتها بأساليب التكيف مع الضغوط واملساندة االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال املناطق الحدودية
بقطاع غزة"( .رسالة ماجستير) .الجامعة اإلسالمية .غزة
 .29العيافي ،أحمد عبد هللا محمد " .)2013( .الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من الطالب األيتام والعاديين بمدينة مكة املكرمة ومحافظة
الليث"( .درجة ماجستير) .جامعة أم القرى .اململكة العربية السعودية..
 .30فاتح ،سعيدة" .)2015( .الصالبة النفسية لدى املرأة املصابة بسرطان الثدي" .جامعة محمد خيضر بسكرة.
 .31كيرك وكالفانت" .)2012( .الطفل ذو الصعوبة الخاصة بالتعلم" (ترجمة زيدان أحمد السرطاوي  ،وعبدالعزيز السرطاوي ) صعوبات التعلم األكاديمية
والنمائية (ص  19ـ  .) 21الرياض :مكتبة الصفحات الذهبية.
 .32محمد ،جاجان جمعة؛ وحبيب ،ليث حازم" .)2010( .مصادر الضغوط النفسیة لدى معلمي ومعلمات التربیة الخاصة في العراق" .مجلة أبحاث كلیة التربیة
األساسیة :جامعة املوصل .العراق.11 :)3(10 ،
ً
 .33محمود ،ماجدة حسين وعلي ،أحمد فتحي" .)2011( .مدى فاعلية بزنامج إرشاد لتحسين الصالبة النفسية ألمهات األبناء املعاقين عقليا وأثره على تقدير
الذات ألبنائهم" .مجلة دراسات نفسية :رأنم ،جمهورية مصر 447 :)3(21 .ـ .473
 .34مخيمر ،عماد محمد" .)2002( .استبيان الصالبة النفسية" .القاهرة :جامعة الزقازيق.
 .35مقداد ،حنان" .)2015( .الصالبة النفسية لدى الطالبات الجامعيات املقيمات :دراسة استكشافية بمدينة ورقلة"( .رسالة ماجستير) جامعة قاصدي مرباح.
ورقلة .الجزائر.
 .36املناحي ،عبد هللا عبد العزيز مناحي" .)2015( .فاعلية برنامج إرشادى لتنمية الصالبة النفسية لدى املكتئبين فى ضوء نظرية العالج املعرفى السلوكى .رسالة
التربية وعلم النفس" .جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.176 -151 :)48( .
 .37وزارة التربية والتعليم ( .)2007برنامج معالجة صعوبات التعلم .سلطنة ُعمان :دائرة محو األمية والتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
 .38وزارة التربية والتعليم (2018ـ  .)2019الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية .سلطنة ُعمان ،)49 ( .ص .105

ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] Allred, K. D., & Smith, T. W. (1989). “The hardy personality: Cognitive and physiological responses to evaluative threat”.
Journal of personality and social psychology, 56(2): 257- 266, https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.2.257.
[2] Khaledian, M., Babaee, H., & Amani, M. (2016). “The relationship of psychological hardiness with irrational beliefs, emotional
intelligence and work holism”. World Scientific News, 28: 86-100.
[3] Konstantinova, S. V. (2004). “Chronic social stress and psychological distress in Russia”. (Master's thesis, The University of
Bergen).
[4] Morris, B. (1998). “The Hardiness Characteristics of Adults Diabetes”. Dissertation Abstract International.2: 592-600.
& [5] Parameswari, J., & Kadhiravan, S. (2014). “Quality of work life and hardiness of school teachers”. Indian Journal of Health
Wellbeing, 5(4).
[6] Salb, T. J. (1998). “Disaster workers: coping and hardiness”. (Doctoral dissertation, Texas Tech University).

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص574-556 :

571

املقبالية & الفواعير

.... أثربرنامج إرشاد جمعي في تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم

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)

The effect of a group counseling program on improving the psychological hardness
among teachers of students with learning disabilities at Sultanate of Oman
Rahma Abdullah Al-Meqbaly
Master in Counseling & Guidence, College of Arts & Sciences, University of Nizwa, Oman

Ahmad MJ Alfawair
Associate Professor in Special Education, College of Arts & Sciences, University of Nizwa, Oman
fawair@unizwa.edu.om
Received : 15/6/2020

Revised : 30/6/2020

Accepted : 8/7/2020

DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2020.8.3.2

Abstract: This study aims at identifying the effect of a group counseling program on improving the
psychological hardness among female teachers of learning disabilities in Al Batinah South Governorate at
Sultanate of Oman. The current researchers used the semi-empirical design (control and experimental
groups). Psychological hardness instrument (Mukhimer, 2002) was used. The study sample consists of (16)
female teachers of students with learning disabilities who were selected as purpose sample, who had low
hardness in pretest. The researchers divided (16) respondents randomly into control and experimental
groups, each group included 8 teachers. The experimental group received group counseling program prepared
by researchers, which include 12 sessions, one session weekly. In the posttest, the study results showed that
there was significant difference in the level of the psychological hardness between the control and
experimental group in favor of respondents into experimental group. In addition, the study results showed
that there was no significant difference in the level of the psychological hardness between the post and followup tests among experimental group respondents. These results indicated that, the proposed counseling
program was effect on improving the psychological hardness among teacher of learning disabilities.

Keywords: Counseling programs; hardness; Learning Disabilities; Psychological counseling; psychological
stress.
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دورالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس
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ّ
امللخص:
اعتمدت الباحثة أداتي دراسة وعينتين شملت طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية ،ومعلمات التربية الفنية بمدارس تعليم شرق جدة،
واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،واستنتجت الدراسة أن معلمات التربية الفنية عينة الدراسة يتمتعن بخبرة ومؤهل تعليمي وتدريبي ،وأكدن
أن منهاج التربية الفنية بحاجة للتقييم والتعديل للوحدات والنشاطات العملية ،وتصويب بعض األخطاء الواردة فيه ،وإعادة النظر بكتاب دليل
كاف لحصة التربية الفنية إلجراء التطبيق العملي ،وتحديد فصل دراس ي لكل مجال من مجاالت التربية الفنية
املعلم للتطوير ،وتخصيص ٍ
وقت ٍ
بحيث تتخرج الطالبة من الصف الثالث املتوسط وقد أنجزت  6مجاالت باحتراف وإتقان؛ وإن نسبة كبيرة من الطالبات عينة الدراسة حصلن
على تقدير ممتاز باملواد األكاديمية ،وكذلك على تقدير ممتاز بمادة التربية الفنية ،وقد أكد نسبة  %72من الطالبات عينة الدراسة أهمية مادة
التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن وأهمية دور املعلمة بشرح وتطبيق املادة بأساليب تناسب املحتوى لتنمية املوهبة ومهارات اإلبداع
لديهن ،وأكدن على أن اهم معيقات اإلبداع أسلوب بعض املعلمات بالنقد الالذع ألعمال الطالبات ،وعدم توفر املواد والخامات للتطبيق العملي
وتكليف الطالبات بشراء تلك املواد على نفقتهن ،وقد أوصت الدراسة بتشكيل لجنة إلعادة تقييم وتعديل منهج التربية الفنية ،وتوفر املواد الخام
بحيث ال تكلف املعلمات وال الطالبات بشرائها ،وتوفير معرض دائم للناتج الطالبي وإدامته ،وتطوير منهج التربية الفنية ليوائم نمط التعليم (ستم
.)STEM
الكلمات املفتاحية :تربية فنية؛ مهارات؛ إبداع؛ معلمات.

املقدمة:

ً ً
ُ
ُ
ُ
التكامل في بناء شخصية الطالب ،كما أن لها دورا مهما
تعد التربية الفنية أحد املواد التربوية التي تسهم مع بقية املواد الدراسية األخرى في تحقيق
ً ً
يعبر فيها الطالب
في تنمية الوعي الجمالي واألدبي لدى الطالب ،حيث تمثل محورا كبيرا للتربية عن طريق الفن ،ومجاالته ،وأنشطته املختلفة؛ وهي وسيلة ِّ
عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وعواطفه وانفعاالته حـول األشياء املتوافرة في بيئته؛ ولذلك حظيت مادة التربية الفنية باهتمام املختصين من خالل
ً
إجـراء الدراسات والبحوث املختلفة إلبراز أهميتها كعنصر أساس ي في املنهج التربوي .لقد شهدت العملية التعليمية التعلمية في العصر الحاضر تطـورا
ً
هـائال؛ نتيجـة للتطور العلمي والتقني الذي ظهر في السنوات األخيرة السيما بدخـول أجهـزة الحاسـب اآللـي وبرمجياته بالتدريس ،وظهرت املستحدثات
التكنولوجية والعديد من الوسائل التقنيـة الحديثـة كالفيديو والتلفاز ،والبرامج التعليمية ،واإلنترنت والبريد اإللكتروني ،وأصبحت مسألة إدخالها ودمجها
بالتدريس مسألة ضرورية إلحداث التقدم والتطور التعليمي؛ فكان ال بد من التنوع في استخدام تقنيات التعليم التي تخدم املناهج الدراسية ،وفرص
التعلم ،وتوظيفها لدعم طرق التدريس ،وأساليب الـتعلم والتعليم املختلفة ،وتنمية اتجاهات الطلبة نحو املادة الدراسية.
كموضوع رئيس ضمن املناهج الدراسـية
بشكل خاص ،ويجب تعليم التفكير
يقع تعليم التفكير على عاتق التربية والتعليم بشكل عام ،وعلى املدرسة
ٍ
ٍ
يؤدي لتطوير عقل الطالب مما يؤدي إلى تطور مجتمعي ،حيث يقع على عاتق التربية ضخ األفكار واالستراتيجيات اإلبداعية التي تسمح ببناء جبل قادر
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ً ً
على التفكير املنهجـي؛ لرفـع مـستوى مهاراتـه اإلبداعية؛ ويعتبر التعليم من أجل التفكير وتعليم مهارات اإلبداع هدفا مهما من أهداف التربية العامة؛
وتنطلق أهمية تعليم مهارات اإلبداع املعاصرة من افتراض مفاده :أنه باإلمكـان رفع مستوى تفكير الطالب اإلبداعي من خالل تعامل املعلمين املناسب
ً
ً
معه ،كما يبدي البحث التربوي املعاصر اهتماما ملحوظا بمجال تعليم اإلبداع ،حيث اتجه بعـض التربويين والباحثين بالتركيز على تعل م اإلبداع ،ليتمكن
الطلبة من السيطرة على أمـور حيـاتهم ،والتفاعل مـع التطـور التكنولـوجي ،والثـورة املعلوماتيـة القائمـة علـى إعمـال الـذهن(Melvin,1999l) .
تتكون التربية الفنية من منظومة متكاملة ،من معلم التربية الفنية ومدى قدرته على تنمية الذوق الجمالي والتذوق واإلنتاج الفني االبتكاري عند
الطلبة ،وقدرته على مدهم باملعارف واملعلومات الفنية ،وللنظرية املعرفية للتربية الفنية إسهامها في تكوين شخصية الفرد االبتكارية( .شريف)2008،
ويمكن تنمية السلوك اإلبداعي من خالل ممارسه اإلنتاج الفني ،والتعرف على طرق اإلنتاج واألدوات والخامات املستخدمة ،كهدف رئيس ي للعملية
التعليمية ،وهو ادنى وأضيق حدود العملية اإلبداعية (قشوع)2001،؛
ً
لم يعد ُمعلم التربية الفنية مجرد ناقال للمعرفة واملعلومات ألذهان الطلبة في عملية التعليم والتعل م ،بل ازدادت مسؤولياته وتطورت ،وأصبحت
الحاجة ماسة لالستخدام الفعال للوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في التدريس ،وهذا ما أكد عليه (زيتون )2004،الذي أشار إلى أنه أصبح للمعلم
ً
ً
ً
دورا جديدا في رسم استراتيجية تتوافق فيها أنماط التدريس للتعلم سعيا لتحقيق األهداف املرجوة ،كما أن ملعلم التربية الفنية في البيئة املدرسية
ً ً
ُ
ُ
التعليمية التعلمية دورا هاما ومسؤولية تعنى ببناء األذواق ،وتسهم في بناء شخصية الطالب من خالل العمليات االبتكارية التي تتاح له ،حيث يطلق اإلبداع
واالبتكار استعدادات الطلبة وينمي شخصياتهم ،ويعتمد التدريس الفعال بالدرجة األولى على شخصية املعلم ،ذلك ألنه يترك بصمته الواضحة على
العملية التعليمية ،واملعلم الفعال لديه القدرة على االبتكار ويستطيع أن ُيعلم الطالب بمقدار ما يمتلك الطالب من قدرات وإمكانات( .إبراهيم)2008،
ربما يتجاهل بعض معلمي التربية الفنية املعرفة والفهم العميقين ملبادئ فنون الطلبة وأساليبها التربوية وال يأخذون بالحسبان الفروق الفردية
كمبدأ للتعلم ،ويجهلون مشكالتهم الفنية وأنماطهم التعبيرية غير املحدودة وطرق توجيهها؛ مما يؤدي إلغفال نمو وتطور الطلبة وكذلك ضعف إنتاجهم
الفني ،ويؤدي توجيههم الخاطئ لتالش ي روح االبتكار لديهم ودفعهم للتقليد وإهمال كيانهم وإحساسهم الفني ،وتقم ِّصهم لشخصيات غيرهم.
(الحيلة.)2008،
وقد أكد (قطامي )2002،أن تجاهل بعض معلمي التربية الفنية ألهمية دورهم ،يجعلهم يشغلون معظم وقت حصة التربية الفنية بالحديث عن
اإلنتاج الفني ،دون االهتمام بتحقيق األهداف التربوية واملعرفية للمادة ،كما أن تعزيز وتنمية السلوك اإلبداعي هو أهم أهداف التربية الفنية؛ وذلك
بإتاحة الفرصة للتعبير الذاتي.
ُ
وعليه تأتي هذه الدراسة كمحاولة ملعرفة دور مادة التربية الفنية ،وأساليب التدريس املتبعة من املعلمات في تنمية مهارات اإلبداع لدى طلبات
املرحلتين املتوسطة والثانوية بمدارس إناث مكتب تعليم شرق جدة باململكة العربية السعودية ،ومعرفة مالحظات ومقترحات املعلمات والطالبات على
ً
منهاج مادة التربية الفنية ،وفق أدوات تطبيقية وتحليل علمي وصوال الستنتاجات ،وبهدف تقديم التوصيات ألصحاب القرار نحو تطوير منهج وأساليب
تدريس مادة التربية الفنية لتحقيق مهارات اإلبداع لدى الطالبات.
أهمية الدراسة:
ً
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول الجانب اإلنساني ،حيث أنه العنصر األهم في عملية التعليم ،وكذلك بمختلف جوانب الحياة العامة عامة،
كما أنها ُ
تسبر جوانب تعليمية تتناول منهج التربية الفنية من وجهة نظر املعلمات والطالبات ،وكذلك اهتمامها بركيزة مهمة من ركائز وأهداف التعليم
ُ
ً
العام ،أال وهي اإلبداع الذي أصبح مقياسا للتنافسية ،ومن أهمية قطاع التعليم تبرز أهمية هذه الدراسة كذلك في أنها:
أوال :تساعد القائمين على عملية التعليم والتعل م في املدارس املتوسطة والثانوية بمكتب تعليم شرق جدة ،من إداريين ومشرفين تربويين ومعلمين وإدارة
تعليم اإلناث ،على اتخاذ القرارات التربوية املناسبة حول تفعيل أساليب التفكير اإلبداعي في العمليـة التعليميـة التعلمية بشكل أفضل ،ومادة التربية
بشكل خاص.
الفنية
ٍ
ثانيا :تأمل الباحثة في التمهيد لبحـوث ودراسـات أخرى ،تتنـاول أسـاليب التفكيـر اإلبـداعي باستراتيجيات أساليب تدريس متعددة ملادة التربية الفنية
لتحقيق مزيد من التفكير اإلبداعي لدى الطلبات.
ثالثا :تأمل الباحثة أن تفيد هذه الدراسة باحثين جدد في ظـل االتجاهـات الحديثـة لتطوير عملية التعليم والتعلم وتطوير املناهج وأساليب التدريس بشكل
عام ،ومادة التربية الفنية بشكل خاص.
مشكلة الدراسة:
إن واقع تدريس التربية الفنية في التعليم العام باململكة العربية السعودية ال يختلف عن بقية املواد األخرى ،حالها حال واقع التعليم املتطور
بمختلف الدول املتقدمة ،ورغم التطور الذي حدث ملادة التربية الفنية من خالل مـنهج اعتمـد في تأليفه على الوثيقة املعتمدة على النظرة الحديثة لتدريس
التربيـة الفنية الصادرة عام 1425هـ إال أن منهج التربية الفنية ال زال بحاجة للتطوير أكثر ي يوازي التطورات العلميـة والتقنية الحديثة( .الشهري 2003م)،
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لقد أجريت العديد من الدراسات بمجال التربية الفنية باختالف اهتماماتها البحثية؛ خلصت لنتيجـة مشتركة تشير لضرورة تدريس مادة التربية
ً
الفنية وفق استراتيجيات حديثـة تعتمد على التقنية ،كدراسة (الحربي 2007م ،وأمـين2005م( حيث أكدت نتائج تلك الدراسات على أنه لم يعد كافيا أن
ً
يكـون املعلـم ُملمـا باملعارف لتزويد الطلبة بها ،بل أصبح بأمس الحاجة ملتابعة التغيـرات السريعة في مجال املعرفة اإلنسانية وتطبيقاتها في واقع الحياة كي
يستطيع إعداد الطلبة ليتمكنوا من مواكبة الحياة املعاصرة والتكيف معها ،كما أكدت دراسة (باجودة2001،م) على ضرورة إعادة صياغة مفردات
ُ
املقررات التي ُتدرس بكليات وجامعات اململكة العربية السعودية إلعداد ُمعلم التربية الفنية؛ بحيث يتعرف املعلم على خصائص املناهج الجديدة في امليدان
ُ
كي ال يحدث فجوة بين تلك الكليات بطرق إعداد معلم التربية الفنية؛ وواقع املناهج املعاصرة خاصة تلك املتعلقة بفنيات دمج التقنيات الحديثة بتدريسها.
لقد أولت وزارة التعليم في السنوات األخيرة أهمية كبيرة الستخدام طـرق وأساليب وأنماط التدريس الحديثة ،والتي من أهمها نمط التفكير اإلبداعي،
إال أنه ومن خـالل خبرة الباحثة الشخصية بتدريس مادة التربية الفنية ،الحظت أن بعض معلمات التربية الفنية ،مازلن يعتمدن طرق واستراتيجيات
تدريس ُمتباينة تعتمد على إمكاناتـهن وقدراتهن واجتهاداتهن الشخصية ،أي أن طرق تدريس مادة التربية الفنية ال تزال تعتمد أنماط تقليدية بشكل عام،
ً
ونادرا ما تستخدم تقنيات التعليم الحديثة ،في تطبيقات تدريس مادة التربية الفنية مما يضعف سبل تحقيق األهداف املرجوة من املادة ،ويؤدي مللل
الطالبات ونفورهن من دراستها ،السيما أن غالبية اللوحات واألعمال الفنية التي ينتجنها الطالبات؛ ُتتلف بنهاية العام الدراس ي وال يستفاد منها ،كما أنه
من الضروري التعرف على واقع دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؛ وذلك من خالل استطالع آراء ووجهات نظر معلمات املادة
في ذلك الدور؛ وبناء على ما تقدم تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في تقييم منهج التربية الفنية من قبل معلمات املادة ،ملعرفة دورها في تنمية مهارات اإلبداع
لدى الطالبات ،وكذلك معرفة وجهة نظر الطالبات فيما يحقق منهج التربية الفنية من مهارات اإلبداع لديهن.
ً
وتأسيسا على ما سبق؛ تحاول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما دورمادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلتين (املتوسطة والثانوية)؟
و ّ
يتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
السؤال األول :ما أثر اختالف متغيرات (الدرجة العلمية ،عدد سنوات الخبرة ،دورات التأهيل) في آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى
ً
الطالبات عينة الدراسة؟ وهل توجد فروق دالة إحصائيا على ذلك؟
السؤال الثاني :ما أبرز مالحظات معلمات التربية الفنية عينة الدراسة ،على دور منهاج التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟
السؤال الثالث :ما مقترحات املعلمات عينة الدراسة على منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟
السؤال الرابع للدراسة :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور مادة التربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة
تعزى ملتغيرات (مستوى التحصيل ملادة التربية الفنية ،ولجميع املواد للعام الدراس ي السابق)؟
السؤال الخامس للدراسة :هل تنمي مادة التربية الفنية املوهبة واإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة؟
السؤال السادس للدراسة :ما أبرز مالحظات الطالبات عينة الدراسة على دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن؟
السؤال السابع للدراسة :ما معيقات دور مادة التربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع للطالبات ،من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة؟
السؤال الثامن :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور التربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع لدى الطالبات تعزى ملتغير(املرحلة)؟
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على وجهات نظر معلمات التربية الفنية في دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات.
 .2التعرف على مستوى التحصيل الدراس ي لدى الطالبات عينة الدراسة ملادة التربية الفنية مقارنة بنتائج التحصيل الدراس ي لبقية املواد.
 .3الكشف عما إذا كان هناك اختالف في وجهات نظر املعلمات نحو دور مادة التربية الفنية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات وفق متغيرات
(سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي ،دورات االختصاص).
 .4الكشف عما إذا كان هناك اختالف في وجهات نظر الطالبات نحو دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن وفق متغيرات (نتائج
التحصيل الدراس ي ،واملرحلة).
حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالحدود التالية:
• العام الدراس ي1441/1440ه
• يشمل مجتمع الدراسة مدارس اإلناث للمرحلتين املتوسطة والثانوية بمكتب تعليم شرق جدة وتستهدف الدراسة وجهات نظر (معلمات مادة التربية
الفنية ،والطالبات)
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• منهج التربية الفنية للمرحلتين املتوسطة والثانوية باململكة العربية السعودة للعام الدراس ي1441ه.
ّ
معوقات الدراسة:
ِّ
بسبب انتشار مرض(كورونا )19تم إيقاف التعليم في املدارس وتحول إلى نمط التعليم عن ُبعد ،وذلك في مرحلة الجانب التطبيقي للدراسة ،فحالت
الظروف من وصول الباحثة لعدد أكبر من الطالبات ،لعدم توفر بريد اإللكتروني لغالبيتهن ،بينما تواصلت مع املعلمات باملدارس حيث بدأت بتطبيق
ً
استبانة املعلمات أوال.
مصطلحات الدراسة:
التفكير اإلبداعي :يتضمن مجموعة من القدرات العقلية أهمهـا الطالقـة ،املرونـة واألصـالة ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار املعـد
خصيـصا لنمط التفكير اإلبداعي حيث يوجد عدة أنماط مختلفة باختالف البيئة التعليمية واملرحلة العمرية ،واملادة التعليمية ،ويتم تشجيع التفكير
اإلبداعي ،وفق املواقف املختلفة التي تسهم في تحقيق الشروط األولية لإلبداع ،ومنها احترام املبدعين من خالل حرية التعبير عن الرأي ،وتقبل اإلبداع،
وتقديم موضوعات الثقافة العلمية ،وطرق التدريس ،وطرق التقويم.
ً
مهارات التفكيراإلبداعي :هي القدرة على النظر في األدلة العلميـة ،واسـتيعاب أساسـيات ومنطلقات علمية استيعابا يتيح استحضارها واستخدامها بطريقة
منهجية عند الحاجة إليها ،ومنها التعامل مع املستجدات والقضايا العصرية .وتتضمن مجموعة من القدرات العقلية اتفقت عليها غالبية البحوث
والدراسات وهي:
الطالقة :إحدى مهارات التفكير اإلبداعي وتتضمن تعدد األفكـار التـي يمكـن استدعاؤها أو السرعة التي يتم استدعاء استعماالت ،ومرادفات وفوائد
ألشياء محددة( .قطامي)2002،
املرونة :إحدى مهارات التفكير اإلبداعي ويقصد بها القدرة على تغيير الحالـة الذهنية بتغيير املوقف( .حبش)2005،
األصالة :إحدى مهارات التفكير اإلبداعي التي تستخدم؛ ألجل التفكير بطرائق واستجابات غير عادية ،أو فريدة من نوعها( .سعادة)2003،
متعلمة ناضـجة قـادرة علـى التحليـل واملناقشة والتقويم لكل األفكار التي تمر بها بمنهجية مرنة تتيح لها الوعي
تكمن أهمية التفكير اإلبداعي في بناء عقلية ِّ
بمتطلبات الحياة؛ ويرى (بياجيه) أن الهدف الرئيس ي للتربية هو خلق فرد قادر على فعل أشياء جديدة ،تمتـاز باإلبداع واالبتكار واالكتشاف وقد أصبح
ً
اإلبداع مفتاح التربية في أكمل معانيها فأصبح مفتاحا لحل معظم املشكالت املستعصية( .توق)1997،
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره األنسب لطبيعة املوضوع حيث اعتمد هذا املنهج في تحليل آراء مجتمع الدراسة ممثال بعينتي
الدراسة املكونة من ( )53معلمة من اصل ( )102معلمة تربية فنية يدرسن بمدارس إناث مكتب تعليم شرق جدة ،و( )60طالبة من املرحلتين املتوسطة
والثانوية ،الستخالص نتائج آرائهن في مقومات ومعيقات مهارات اإلبداع ملادة التربية الفنية وفق أداتين شملت كل منهما على ( )50فقرة ،وخمسة أسئلة
مفتوحة ملعرفة مقترحات املعلمات والطالبات على منهج التربية الفنية ،ومعيقات تنمية مهارات اإلبداع بغرفة الصف ،وكذلك تحليل آرائهن بمنهج مادة
التربية الفنية في كتب للطالب واملعلم.

أدبيات الدراسة:
مراجعة األدب النظري للدراسة:
يجد املطلع في األدب النظري التربوي أن هنالك العديد من الدراسات التي تناولت طرق وأساليب اإلبداع والتعبير الجمالي واالبتكاري ومن بينها عنيت
بعض الدراسات بدور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة ،حيث هدفت دراسة (الرواشدة )2009،إلى استقصاء أثر تدريس تقنيات
الجرافيك والطباعة في النمو العقلي لدى طلبة الصف الثاني متوسط بمدارس اململكة العربية السعودية ،وبينت نتائجها أهمية تدريس فن الطباعة في
املدارس ألهميته كوسيلة تنموية وإبداعية للطلبة ،وقد اتبعت الباحثة املنهج التجريبي للتحقق من أهداف الدراسة ،وأظهرت نتائجها وجود أثر لفنون
ً
وتقنيات الحفر والطباعة على النمو العقلي ،ويمكن أن تكون وسيطا للتطوير والتعبير اإلبداعي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريس تطبيقات الحفر
والطباعة وإدخالها في مناهج التربية الفنية؛ وكذلك هدفت دراسة (زرميه ،وجوهر )2000ألثر استبدال األلوان على الشكل والتعبير في الطباعة البارزة،
والتي هدفت إلظهار اختالف القيم الجمالية والتشكيلية اإلبداعية ،التي تنتج عن استبدال األلوان في الطباع ة البارزة من القالب الخشبي لعدة طبعات
من أصل عمل فني واحد ،واالستفادة من أسلوب وأداء وتقنية كل فنان أثناء معالجة العمل الفني املطبوع من قالب السطح البارز ،وتوصلت إلى أن
استبدال األلوان يؤد ي الختالف الشكل والتعبير عنه مما يؤكد حتمية وجود اإلبداع بالقيم اللونية التي ينتجها الفنان ،وكذلك بحثت دراسة (الزغبي،
وآخرون )2009درجة ممارسة املعلمين واملعلمات ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.
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كما هدفت دراسة (زيدان والعودة (Y2007،إلى التعرف على درجة استخدام معلمي املرحلـة األساسـية ألنماط التفكير اإلبداعي في تدريس العلوم
ً
بمحافظة الخليل ،وقد تكونت عينة الدراسة من 80معلما ومعلمة ،وحيث استخدم الباحثان بطاقة مالحظة كأداة للدراسة ،مكونة من  46فقرة ،وقـد
أظهـرت نتـائج الدراسة وجود فروق ذات داللـة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة بمجالي طرق وأساليب التعليم واألسئلة التقويمية ،حيث كانت الفروق لصالح
سنوات الخبرة  10-5سنوات وأكثر من  10سنوات مقارنة مع الخبرة األقـل من 5سنوات ،كما هدفت دراسة (الزايدي )2009،ملعرفة أثر التعلم النشط
في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراس ي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط باملدارس الحكومية بمدينة مكة املكرمة ،وكذلك هدفت دراسة
(العجمي (2005،ملعرفة املشكالت التعليمية التـي تواجه معلمات املرحلة االبتدائية بمحافظة اإلحساء في تنمية اإلبداع لدى الطالبات ،حيث استخدم
الباحث استبانة مكونة من( )34فقرة ملعرفة ا ملشكالت التي تواجه املعلمات فـي تنمية اإلبداع ،طبقت على عينة عـشوائية مكونة من( )300معلمة،
واستنتجت الدراسة أن أهم املشكالت التي تواجه املعلمات في تنمية اإلبـداع هـي صعوبة التعامل مع األعداد الكبيرة للطالبات بالفصل الدراس ي ،وقلة
الوعي بأهمية التعليم اإلبداعي ،وإلزام املعلمة بمنهج ُمحدد ،وبفترة زمنية محددة.
لقد هدفت دراسة (ملغرام وهونج  )Hong & Milgram 1993للكشف عن أثر النشاطات بوقت الفراغ في تنمية العقل والتفكير اإلبداعي ،حيث
ً
تكونت العينة من ( )48طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية ،واستخدم الباحثان استبانة للكشف عن النشاطات التي تمارس بوقت الفراغ مثل (الرسم،
ً
والحفر والطباعة ،واملوسيقى ،والتمثيل ،واألدب) ،وتم تطبيق مقياس التحصيل والتفكير اإلبداعي والقدرة العقلية ،وأظهرت النتائج أن هناك أثرا ذا داللة
إحصائية ألنشطة الحفر والطباعة في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أنها تناولت عدة جوانب تقيس اإلبداع عند الطلبة ،وقليل منها تناول دور املنهج ،أو فروقات املتغيرات
بين املراحل ومستوى التحصيل الدراس ي كداللة على اثر مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة؛ واتفقت غالبية تلك الدراسات على
أهمية دور املنهج وطرق التدريس وأساليب املعلمين في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة؛ وتأتي هذه الدراسة لتشمل محاور عملية التعليم (املعلم والطالب
واملنهج) وتركز على مادة التربية الفنية التي يهملها بعض أطراف عملية التعليم فتتحول إلى حصة فراغ لقضاء الوقت بنشاطات خارج نطاق املنهج ،واذا
ما أخذنا بالحسبان أن مادة التربية الفنية اختيارية لطالبات املرحلة الثانوية ،فإن االهتمام باملرحلتين املتوسطة والثانوية جاء بهذه الدراسة ،ملعرفة دور
مادة التربية الفنية في تنمية املهارات اإلبداعية لكل منهما ،ومعرفة آراء الطالبات واملعلمات نحو كتب منهاج التربية الفنية وكتاب دليل املعلم ملادة التربية
الفنية ،ومعرفة آراء الطالبات بمعوقات دور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن.
بشكل عام،
ونتطرق هنا إلى دور معلمي التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطلبة ،وأهم مهارات التفكير اإلبداعي ملنهج التربية الفنية
ٍ
والتعريف بنمط التعليم بنظام (ستم ) STEMوأساليب تدريس التربية الفنية وفق هذا النمط التعليمي الحديث.
دورمعلم التربية الفنية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة:
تكمن أهمية دور املعلم في التعرف على الطلبة املبدعين ،وهي مهمة ليست سهلة ،لذا فإنه بمقدار كفاءة املعلم على تمييز الفروق بين خصائص
الطلبة ومهاراتهم وأسـاليبهم ،تـزداد فاعلية تناوله للبدائل اإلبداعية ،واالستراتيجيات التعليمية التي تناسبهم ،وتـساعدهم علـى إدراك وتنمية نواحي قدراتهم
اإلبداعية ،فاملعلم املبدع أو املمارس ألنماط اإلبداع في تدريسه يجـب أن يفهم مواهب وإبداعات وقدرات الطالب املتنوعة ،كما يجب أن يتحلى بمهـارات
ُ
ُ
خطط للمنهج الدراس ي
مارس اإلبداع ،وامل ِّ
واسـتراتيجيات تسمح له بتوجيه وإثارة جميع القوى اإلبداعية الكامنة لدى الطالب ،وهنا يبرز دور املعلم م ِّ
وواض ُعه؛ فاملنهج اإلبداعي يتأتى من منهج ُمعد بطرق إبداعية نقدية ابتكارية ،تعتمد على الوسائل التعليمية للعلم واملعرفة والفهم والشرح ،فالتحليل
ِّ
والنقد ،وأخيـرا تقويم االستيعاب ،.ومن أهم العوامل التي تساعد على تنمية مهارا ت التفكير اإلبداعي لدى الطلبة( :املشرفي)2005،
ً
 .1تشجيع املعلم للتفكير اإلبداعي واعتباره أمرا يتفوق على حفظ املعلومات.
 .2إكساب الطلبة الثقة بالنفس وتقدير ما يظهروا من إبداعات.
ً
ً
ُ
رشدا ومساعدا في البحث عن املعرفة.
 .3استخدام طرق وأساليب تنمي التفكير اإلبداعي ومهاراته تعتمد البحث عـن املعرفـة ،بحيث يكون دور املعلم م ِّ
 .4تعليم الطلبة استخدام أساليب الحل اإلبداعي للمشكالت وفق املشاركة مع الجماعة.
 .5إثابة وتعزيز املواهب اإلبداعية وتكريمها.
بعض املبادئ التي تساعد في تنمية اإلبداع من خـالل املواقف والخبرات التعليمية( :أبو العز)2002،
 .1تعليم املعلمين كيفية تقييم التفكير اإلبداعي لدى املتعلمين.
 .2جعل املتعلمين أكثر قابلية وحساسية للمواقف التعليمية ،وتشجيعهم على تداول األفكار واستغالل املواقف الحياتية والتعامل معها.
 .3تعويد املتعلمين على كيفية التعامل مع املعلومات بشكل منظم وهادف.
املساعدة لعملية اإلبداع وأساليب التقويم الذاتي.
 .4توفير بيئة تساعد على التفكير اإلبداعي من خالل املصادر
ِّ
 .5ضرورة االهتمام بطرق وأساليب التعليم التـي تشجع على البحث والتقص ي واالهتمام بامليول واالتجاهات في التعليم.
من أهم وسائل التفكير اإلبداعي في البيئة الصفية( :العزة)2002،
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص604-575 :

579

دورالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية....
.1
.2
.3
.4
.5
.6

غادة العمري

ُ
عزز وإيجابي ومتقبل وداعم للفكار اإلبداعية.
إيجاد جو تعلمي يحترم األفكار اإلبداعية الجديدة م ِّ
التنبيه للفكار املتعلقة بتهديد الذات وعدم الشعور باألمن نتيجة تلك األفكار.
طرح أفكار جديدة مبتكرة واالهتمام باألفكار التي يطرحها الطلبة وتعزيزها.
الجو الديمقراطي الذي يساعد في التفكير املشترك واتخاذ القرارات وإعطاء وقت كاف للطلبة للتفكير.
االهتمام بجميع مظاهر اإلبداع كاالستجابات اللفظية ً
سواء (شعرية ،نثرية ،والخيالية).
تزويد الطلبة باملصادر الداعمة لتشجيع تنمية التفكير اإلبداعي ،والسماح لجميع الطلبة باملشاركة.

مهارات التفكير اإلبداعي ملنهج التربية الفنية:
تسعى التربية بمفهومها الحديث إلعداد اإلنسان الذي يمتلك املوهبة والقدرات اإلبداعية واالبتكارية واالرتقاء الدائم به ورعاية النمو اإلنساني
ً
ً
بجميع جوانبه لتحقيق اقص ى درجة من درجات التمكين له في عالم االبتكار الخالق ،كما تهتم التربية بتكوين شخصية متكاملة لدى الفرد عقليا وجسميا
ً
ً
وانفعاليا واجتماعيا ،وقد اتفقت آراء الباحثين( :عايش ،2010البشايرة  ،2009فضل  ،2007الحيلة  )2008على انتقال دور التربية الفنية الى التركيز على
تنمية املهارات اإلبداعية لدى الطلبة ،فإذا كان الطالب يمتلك طاقة العمل اإلبداعي فيمكن أن تساعده التربية الفنية في تنمية موهبته؛ وقد ظهرت عدة
ً
كتب تربوية توضح دور الفن ا في تنمية مهارات اإلبداع ،وكيف يمكن تطبيقه عمليا في ميادين الحياة العامة  ،لهذا فان التربية الفنية مهمة ألنها تكشف
املواهب وتطور اإلبداع وتكشف املواهب وتنميها وتطور اإلبداع عامة؛ وقد ذكر (فيكتور الينفولد  ،Victor Linenfoldو(المبرت بريتين Lambert Britain,
 )2007في كتابهما (النمو اإلبداعي والعقلي) وظائف وأهد اف التربية الفنية بنفس ،حيث أكدا على أن التربية الفنية تساعد في تنمية النواحي التالية عند
الطالب:
 .1النمو العاطفي :تنمية الناحية الوجدانية للطالب من حيث انخراطه بممارسة العمل الفني ،والتفاعل معه واالستمتاع به ،حيث يساعده ذلك على
تنمية وعيه الحس ي والوجداني فيصبح بذلك مرهف الحس ،رقيق الوجدان.
 .2النمو الفكري :تنمية القدرة على التفكير املتجدد الخصب املتنوع ،وإثارة التفكير الذي يتضمن استخدام العقل الذي يقوم بعمليات ذهنية مثل
(التحليل ،املقارنة ،االختيار ،التعميم ،التصور ،التخيل ،وتوليد أفكار جديدة).
 .3النمو البدني :حيث إن التربية الفنية نشاط أدائي ينمي املهارات والقدرات العضلية.
 .4النمو اإلدراكي :حيث تؤدي التربية الفنية بتدريب حواس الطالب على االستخدام غير املحدود عن طيق ممارسة األعمال الفنية.
 .5النمو االجتماعي :تؤدي استخدامات التربية الفنية الى توثيق الروابط اإلنسانية وتوحيد املشاعر من خالل استمتاع اآلخرين بأعمال الطلبة الفنية
التي تنقل أحاسيسهم وانفعاالتهم فتقوي الروابط االجتماعية فما بينهم وتزيد من تآلفهم.
 .6النمو الجمالي :تنمية التذوق الفني وإدراك الجمال ،بغرس مقومات الجمال ومعاييره في نفوس الطلبة ،فتنمية التذوق تعني تنمية استجابات الطالب
للمؤثرات الجمالية ،بحيث تحقق االرتقاء بمستوى ذوقه فتجعله حساسا للقيم والعالقات الجمالية ،قادرا على التعرف عليها باي مجال يقع نظره
عليه ،كما أنها تكون العقلية الناقدة للطالب التي تستهجن القبح وتستبعده وبالتالي تتكون معايير جمالية لدى الطالب.
 .7النمو اإلبداعي :تهدف التربة الفنية لتنمية القدرة اإلبداعية لدى الطلبة ،من خالل تنمية املواقف الفنية التي تثير وتحرك قدرات الطالب اإلبداعية
الكامنة ،كطالقة األفكار واملرونة الخيالية ،واألصالة ،والتفاصيل ،وتيسر الفرص واملجاالت.
 .8نمو القدرة على النقد :تنمي التربية الفنية القدرة على النقد املوضوعي ،وتوفر أرضية ثقافية متسعة وعميقة للنقد ،وتفسح املجال للقعل الناقد
الذي يعيش الخبرة الفنية بكل معانيها ،ويستطيع مقارنتها بخبرة نوعية من طراز آخر تدعمه تصورات ومقارنات بين األعمال الفنية املختلفة ببعضها
البعض ،وما بينها وبين الطبيعة.
إن التربية الفنية ليست دراسة وتطبيقات ملهارات حرفية فقط ،كما أنها ليست مادة تحفيظ ،فهي ليست مجرد حقائق تحفظ بل هي نشاط ذهني
ً
وبدني يشحذ القدرات اإلبداعية التي تنمي املوهبة لدى الطالب وهي نشاط متكامل يتيح للطالب فرص أسمى ألنماط التفاعل كي ينشط نشاطا تلقائيا،
ً
ً
ً
بكامل ذاته ،فهو يشاهد ويفكر ،ويدرك العالقات ،ويحس ،ويتأمل ،وينمي مهاراته ،وعاداته ،وخبراته ،أي أنه ينمو جسديا ،وعقليا ،ووجدانيا ،وأخالقيا،
ً
ويجد فرصا متاحة لتنمية مواهبه اإلبداعية؛ وان تلك املمارسات اإلبداعية االبتكارية الحية املتاحة للطلبة في الفنون املختلفة تنمي قدراتهم على االبتكار،
وتفكيرهم العلمي ،وتحملهم املسؤولية ،وتعلمهم مجابهة املواقف ،وإحساسهم بالعالقات ،ألنها توفر أنشطة تعليمية تفسح املجال للتجريب ،واملخاطرة
الفكرية ،وتفتح فرص للتفاعل بشكل إيجابي ،وتيهئ مناخ مالئم للمثابرة واإلبداع والقيادة ومرونة التفكير ،وتنمي استعداد الطلبة للتميز في مختلف نواحي
مهارات اإلبداع( .املهنا)2011،
وأكد هذا الرأي (اليوت إي إزنر )Elliot E Eisnerفي كتابه (الفن واإلبداع والعقل) الذي أشار فيه إلى أهمية الفنون في تكوين الوعي ،وتطوير وتهذيب
ً
ُ
عدة جوانب في اإلنسان ،وإن الفنون تساعد على تطور الجانب العقلي والتفكير اإلبداعي وتن ِّم املوهبة ،ويمكن أن تعد التربية الفنية أنموذجا لتدريس
املواد األكاديمية األخرى ،فهي أكثر فائدة للنمو املعرفي ،وتتسع للفكار الغريبة ،وتشجع على استخدام الخامات بطرق وأفكار جديدة)2002 Eisner,( .
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لقد تطورت مناهج التربية الفنية محليا وعامليا ،بدءا بالواليات املتحدة التي تعد مركزا متميزا في املجال التربوي ،ولتجسيد ُبعدا متميزا للتربية الفنية
وتجاوز مرحلة التعبير الذاتي ،والتي من خصائصها تركيز التربية الفنية ع لى مساعدة الطالب على تحقيق إبداعاته من خالل التعبير الذاتي ،أي االعتماد
على الذاكرة بدال من الخبرات البصرية ،كما ظهر اتجاه شمولي للتربية الفنية وضعه(جيروم برونر )Jerome Brunerوهو [التربية الفنية املعرفية] حيث
ً
تزود الطلبة باملعرفة بدال من التذكر والتعلم الذاتي ،وذلك لتعميق مفاهيم التربية الفنية عمليا)Walling, 2001( .
وقد مهد لهذه االتجاهات العديد من الدراسات ،التي أكدت أن التربية الفنية وما يتصل بها من مهارات ،تنمي كافة جوانب الطالب وأهمها الجانب
ً
املعرفي الذي يشتمل على التفكير اإلبداعي والذي يعد أساسا لتنمية املوهبة لدى الطالب ،وكذلك تأثر (باركان) بكتاب (جون ديوي) بعنوان(الفن خبرة)
ً
الذي اكد فيه أن الفن يسهم إيجابيا في تنمية املشاعر وبناء الخبرات املتكاملة القيمة لدى الطالب ،وعليه اكد (باركان) أن سلوك الطالب في بناء العمل
الفني وتكوينه مرهون بالقيم الفنية التي يكتسبها من خالل الرؤيا املباشرة والتحليل ملا يشاهده من أعمال فنية فانه يكتسب البصيرة التي تساعده على
إعادة التنظيم للقيم الفنية( .الريعاني)2011 ،
نظام (ستم ) STEMللتعليم وأساليب تدريس التربية الفنية:
يهتم التعليم في اململكة العربية السعودية بالتطوير والتحديث وقد أشارت خطة التعليم وفق رؤية اململكة 2030لتطوير التعليم املدرس ي في جميع
مراحله ،وذلك عن طريق تعلم عدد من املهارات وممارستها وتنميتها ،وصقل املهارات ذات املوضوع املحدد (كالفن ،والرسم ،والتصميم) وبعضها متعدد
املوضوعات كالقدرات البحثية الالزمة في مجال العلوم املختلفة ،إضافة ملهارات متعددة التخصصات ،مثل مهارات التواصل والتفكير اإلبداعي ،وهذه
املهارات مدرجة في املناهج الوطنية لبعض الدول املتقدمة في التعليم مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة التي طورت التعليم ليكون نمط حياتي تطبيقي
اكثر مما هو مادة نظرية فتم دمج املواد العلمية بنظام التعليم ( .STEMجيانغ ليو وآخرون.)2011 ،
تعتبر اململكة املتحدة أول الدول التي اهتمت بتطوير منظومة تعليم الفن ،والرسم ،والتصميم وفق نظام تعليم  STEMوليس مواد العلوم فقط،
وفق سياسة تعليمية اقتصاديةً ،
بناء على خطة استراتيجية لعدد من السنوات لتطوير الجوانب التكنولوجية والعلمية عبر تكوين عدد من الهيئات التي
تدعم هذا الجانب ،كالجمعيات العلمية والصناعية ،ووثيقة االستثمار واالبتكار 2004والتي تحدد أعمال السياسات طويلة األجل لتعليم  STEMفي اململكة
املتحدة .حيث أنشئت هيئات مستقلة استشارية في إنجلترا تدعى وكالة تنمية املؤهالت واملناهج ،ثم مجلس املدراس ومجلس املناهج الوطنية ،ومجلس
االمتحانات والتقييم املدرس ي ،وعدد من الهيئات ،وقد تم حل الغرف املتخصصة بالرياضيات والعلوم سنة  ،2006ثم سنة  ،2011ومن ذلك الوقت لم
ُ
تعد هناك أي هيئة ُمستقلة ُتقدم املشورة بشأن املناهج والتصميم ،لتسعى الحكومة ألخذ املشورة من هيئات مهنية أو مجموعة من الخبراء املختصين.

الجانب التطبيقي للدراسة

أوال :تحليل ُمجتمع ّ
وعينة الدراسة:
ُ
درسن مادة التربية الفنية للمرحلتين الثانوية واملتوسطة ،بمدارس مكتب تعليم شرق
يتكون مجتمع الدراسة من معلمات التربية الفنية اللواتي ي ِّ
جدة ،والبالغ عددهن ( )102معلمة ،وكذلك طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية ملكتب تعليم شرق جدة ،حيث بلغ عدد املدارس املتوسطة ملكتب تعليم
شرق جدة ( )40مدرسة متوسطة ،و بلغ عدد املدارس الثانوية ( )24مدرسة ،بلغ إجمالي مجموع الطالبات في تلك املدارس ( )28,753طالبة ،وبحسب
رغبة الطالبات ،فإن هناك ( )9مدارس ثانوية يدرس فيها مادة التربية الفنية بعض الطالبات ،وليس جميع طالبات املرحلة الثانوية في تلك املدارس ،وهو
ما يصعب تحديده ألن املادة اختيارية لطالبات املرحلة الثانوية( .إحصائية مكتب تعليم شرق جدة لعام)2020
ولكبر حجم أعداد الطالبات وصعوبة إجراء دراسة مسحية شاملة ،فقد تم اختيار عينة عشوائية ممثلة للمعلمات تكونت من ( )53معلمة من
مختلف مدارس مكتب تعليم شرق جدة ،ملختلف سنوات الخبرة ،وكذلك تم اخذ عينة عشوائية ممثلة للطالبات مكونة من ( )60طالبة منهن ( )35طالبة
في املرحلة املتوسطة ،و( )25طالبة في املرحلة الثانوية ،ومن مختلف مدارس مكتب تعليم شرق جدة .والجدول ( )1يبين توزيع معلمات التربية الفنية عينة
ً
الدراسة ،تبعا للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الشخصية والوظيفية
املتغيرات
ُ ّ
درسينها حاليا
الصفوف التي ت ِّ
عدد سنوات الخبرة

الدرجة العلمية

الفئة
املتوسطة
الثانوية
 5-1سنوات
 10-6سنوات
أكثر من 10سنوات
ماجستير
دبلوم بعد البكالوريوس
بكالوريوس
جداريات بفن الفسيفساء
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41
12
2
30
21
2
4
47
25

النسبة%
77.358
22.642
3.774
56.604
39.623
3.774
7.547
88.679
14.286
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التعلم النشط.
املهارات الفنية للمشروع الفصلي.
الفن الرقمي.
تقنيات املعادن.
دمج التقنية في منهج التربية الفنية.
األسس اإلنشائية لللوان الزيتية.
دمج اللغة الصينية في منهج التربية الفنية.
استراتيجيات التدريس الحديثة.
ملف اإلنجاز اإللكتروني.
تقنية الريزن.
تقنيات الخزف.
الكوالج.
األلوان املائية.
اإلدارة الصفية.
االثنوجرافيك في األنشطة الصفية.
دورة األحبار.
تشكيالت حروفية بالشاشة الحريرية.
فن التدريس اإلبداعي.
إعداد املدربين
ألوان الباستيل
العروض التقديمية
مهارات األسئلة الصفية في منهج التربية الفنية
التعلم باللعب
الفصل املقلوب
نواتج التعلم
تدريس القيم

8.571
8.000
6.286
6.286
5.714
5.143
4.571
4.571
3.429
3.429
2.857
2.857
2.286
2.286
2.286
1.714
1.714
1.714
1.714
1.714
1.714
1.714
1.714
1.143
1.143
1.143

15
14
11
11
10
9
8
8
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

ً
يتبين لنا من الجدول ( )1أن نتائج إجابات أفراد العينة ملتغير (املرحلة التي تدرسينها حاليا) أن املعلمات اللواتي يدرسن (املرحلة املتوسطة) هن
ً
ً
يدرسن (املرحلة الثانوية) هن األقل عددا حيث بلغ ( )12وبنسبة
األكثر عددا حيث بلغ ( )41بنسبة مئوية ( ،)%77.358بينما املعلمات اللواتي ِّ
ً
(.)%22.642أما متغير (عدد سنوات الخبرة) ،فيظهر أن املعلمات اللواتي خبرتهن ( 10-6سنوات) هن األكثر عددا والذي بلغ ( )30بنسبة (،)%56.604
ً
بينما املعلمات اللواتي خبرتهن ( 5-1سنوات) هن األقل عددا والذي بلغ ( )2وبنسبة (.)%3.774وأن متغير (الدرجة العلمية) ،يبين أن املعلمات اللواتي
ً
ً
مؤهلهن (بكالوريوس) هن األكثر عددا والذي بلغ ( )47بنسبة ( ،)%88.679بينما املعلمات اللواتي مؤهلهن (ماجستير)هن األقل عددا حيث بلغ ( )2وبنسبة
(.)%3.774
جدول ( :)2توزيع الطالبات أفراد العينة تبعا للمتغيرات الشخصية ومستوى التحصيل األكاديمي للعام الدراس ي السابق
املتغيرات
مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق

مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق

هل ّ
تنمي مادة التربية الفنية لديك مهارات اإلبداع لديك؟

املرحلة الثانوية

املرحلة املتوسطة
الفئة

التكرار

النسبة%

الفئة

التكرار

النسبة%

جيد
ً
جيد جدا

5

14

جيد

3

12

8

23

ممتاز

22

63

جيد
جدا
ممتاز

5

20

17

68

مقبول

7

20

مقبول

0

0

جيد

ً
جيد جدا

17

49

جيد

2

8

7

20

ممتاز

4

11

جيد
جدا
ممتاز

5

20

18

72

نعم

25

72

نعم

22

88

ال

10

28

ال

3

12

يتبين لنا من الجدول ( )2أن طالبات املرحلة املتوسطة عينة الدراسة اللواتي (مستوى تحصيلهن األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي
ً
السابق1439ه) بتقدير (ممتاز) هن األكثر تكرارا والذي بلغ ( )22طالبة بنسبة ( ،)%63وكذلك فإن طالبات املرحلة الثانوية عينة الدراسة اللواتي (مستوى
ً
تحصيلهن األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق1439ه) بتقدير (ممتاز) هن األكثر تكرارا والذي بلغ ( )17طالبة بنسبة ( ،)%68بينما طالبات
ً
املرحلة املتوسطة اللواتي مستوى تحصيلهن األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق بتقدير (جيد) هن األقل تكرارا والذي بلغ ( )5وبنسبة (،)%14
ً
كما أن طالبات املرحلة الثانوية اللواتي مستوى تحصيلهن األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق بتقدير (جيد) هن األقل تكرارا والذي بلغ ()3
وبنسبة .)%12( %كما يتبين لنا أن طالبات املرحلة املتوسطة عينة الدراسة اللواتي مستوى تحصيلهن األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق
ً
بتقدير (جيد) هن األكثر تكرارا والذي بلغ ( )17طالبة بنسبة ( ،)%49إال أن طالبات الثانوي اللواتي (مستوى تحصيلهن األكاديمي ملادة التربية الفنية
ً
للعام الدراس ي السابق) ،بتقدير (ممتاز) هن األكثر تكرارا والذي بلغ ( )18بنسبة  ،)%72( %بينما طالبات املرحلة املتوسطة عينة الدراسة اللواتي مستوى
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ً
تحصيلهن األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق بتقدير (ممتاز) هن األقل تكرارا والذي بلغ ( )4وبنسبة مئوية ()%11؛ بينما طالبات الثانوي
ً
اللواتي مستوى تحصيلهن األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق بتقدير (جيد)هن األقل تكرارا والذي بلغ ( )2وبنسبة .)%8.000( %
كما يبين الجدول أن طالبات املرحلة املتوسطة اللواتي أجبن (بنعم) على املتغير (هل تنمي مادة التربية الفنية لديك مهارات اإلبداع؟) ،هن األكثر
ً
تكرارا والذي بلغ ( )25طالبة بنسبة ( ،)%72وأن طالبات املرحلة الثانوية عينة الدراسة اللواتي أجبن بـ(نعم) على نفس املتغير [هل تنمي مادة التربية الفنية
ً
لديك مهارات اإلبداع لديك] ،هن األكثر تكرارا والذي بلغ ( )22بنسبة ،)%88( %بينما طالبات املرحلة املتوسطة عينة الدراسة اللواتي أجبن بـ(ال)هن
ً
ً
األقل تكرارا والذي بلغ ( )10طالبات وبنسبة ( ،)%28وكذلك فإن طالبات املرحلة الثانوية عينة الدراسة اللواتي أجبن بـ(ال) هن األقل تكرارا والذي بلغ ()3
طالبات وبنسبة.)%12( %
ونستدل من النتائج ككل أن الطالبات اللواتي حصلن على تقدير ممتاز ملجموع عالمات املواد للسنة السابقة من املرحلتين هن األعلى نسبة بين
الطالبات عينة الدراسة ،وان نسبة الطالبات اللواتي حصلن على تقدير جيد ه ن األقل نسبة ،بينما تفاوتت الطالبات اللواتي حصلن على تقدير ممتاز
ملادة التربية الفنية للعام املاض ي فكان تقدير ممتاز هو األعلى نسبة للمرحلة الثانوية بينما كان تقدير جيد هو األعلى للمرحلة املتوسطة ،وهنا يتأكد أن
مادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية اختيارية وعليه ستبدع الطالبات اللواتي اخترن مادة التربية الفنية ألن النتائج مقترنة بالرغبة باملادة ،وحاز التقدير
ممتاز على النسبة األقل لدى طالبات املرحلة املتوسطة بينما حاز تقدير جيد على النسبة األقل لطالبات املرحلة الثانوية .وكذلك جاءت إجابات الطالبات
عينة الدراسة للمرحلتين املتوسطة والثانوية بالنسبة األعلى فإلجابة بنعم حيث تأكد لديهن أن مادة التربية الفنية تنمي اإلبداع لديهن وحازت اإلجابة (ال)
على النسبة األقل لدى الطرفين وهو توافق عام لجميع الطالبات عينة الدراسة.
ثانيا :تصحيح املقياس:
تكونت أداة الدراسة من استبانتين األولى للمعلمات ،والثانية للطالبات ،وتكونت كل استبانة منهما بصورتها النهائية من ( )50فقرة ،حيث استخدمت
الباحثة مقياس ليكرت للتدرج الخماس ي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة ،وتم إعطاء موافق بشدة ( )5درجات ،وموافق ( )4درجات ،ومحايد ()3
درجات ،وغير موافق ( )2درجتين ،وغير موافق بشدة ( )1درجة واحدة ،وطلب منهن وضع إشارة (√) أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهن ،وقد اعتمد
التصنيف التالي للحكم على املتوسطات الحسابية:
[من ( 2.33 -1.00منخفضة) ،ومن ( 3.67 -2.34متوسطة) ،ومن ( 5.00 -3.68مرتفعة)]
وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية:
الحد األعلى للمقياس ( - )5الحد األدنى للمقياس ()1
عدد املستويات املطلوبة ()3

1.33

ومن ثم إضافة الجواب ) (1.33لنهاية كل فئة.

ثالثا :الثبات والصدق البنائي ألداة املعلمات:
ً
يقيس صدق األداة ما ُ
وضعت األداة لقياسه ،أما الثبات فهو معامل ارتباط ،يقاس بعدة طرق أكثرها شيوعا طريقة (كرونباخ ألفا) ،التي تعتمد على
ً
االتساق الداخلي ،للسئلة مع بعضها البعض ،ومع كل األسئلة بصفة عامة ،ومن مقاييس الثبات أيضا طريقة إعادة االختبار ،على عينة قبلية ومن ثم
يكرر االختبار لنفس املجموعة املختبرة ،وبالتوصل لنتائج متماثلة ،والغاية من اختبار ثبات األداة للتأكد من إمكانية االعتماد عليها في اإلجابة عن أسئلة
الدراسة وتحقيق أهدافها ،وقد استخدم مقياس االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لقياس درجة املصداقية إلجابات مجتمع الدراسة على أسئلة االستبانة.
ً
ويمكن تفسير ألفا على أنها معامل الثبات الداخلي بين اإليجابيات ولذا فان قيمتها تتراوح بين (صفر )1-وأن القيمة املقبولة إحصائيا لهذا املقياس هي
ً
( )0.60فأكثر (Sekaran, 2003: 84) .وقد أظهرت نتائج احتساب هذا املعامل أن ثبات الفقرات الستبانة املعلمات كان مقبوال ،مما يؤكد إمكانية االعتماد
على االستبانة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،كما يوضح ذلك جدول ( )3التالي.
جدول ( :)3معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

املجال
محتوى الكتاب

17

0.846

لغة الكتاب وأسلوب العرض

8

0.714

إخراج الكتاب

8

0.724

تقويم أدلة املعلم

17

0.733

"تقويم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم" ككل

50

0.900

ً
يظهر من الجدول ( )3أن معامالت كرونباخ ألفا مقبولة ألغراض الدراسة؛ حيث يعتبر معامل الثبات (كرونباخ ألفا) مقبوال إذا زاد عن (.)0.60
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الصدق البنائي ألداة الدراسة:
الصدق البنائي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات
األداة ،وللتأكد من صدق بناء أداة الدراسة ،تم إجراء اختبار إلمكانية تطبيق األداة بسحب عينة استطالعية مكونة من (  )20معلمة ،من مجتمع الدراسة
طبقت على تجربتين متباعدتين بينهما فترة أسبوعين ،وتم حساب معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال ،وكل من املجال الكلي واملقياس الكلي ،حيث
ً
بينت النتائج أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجالت األداة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يعتبر جميع مجالت األداة صادقه
ملا وضعت لقياسه (صافي ،)2018،والجداول ( )4أدناه تبين ذلك.
الصدق البنائي ملقياس تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم:
جدول ( :)4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال األول والدرجة الكلية للمجال واملقياس (تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم) ككل
محتوى الكتاب ككل تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

محتوى الكتاب ككل

معامل بيرسون لالرتباط

**0.800

**0.298

القيمة االحتمالية

0.000

0.020

معامل بيرسون لالرتباط

**0.825

**0.545

القيمة االحتمالية

0.000

0.013

معامل بيرسون لالرتباط

**0.837

**0.483

القيمة االحتمالية

0.000

0.031

معامل بيرسون لالرتباط

**0.691

**0.706

القيمة االحتمالية

0.011

0.031

معامل بيرسون لالرتباط

**0.598

**0.768

القيمة االحتمالية

0.005

0.030

معامل بيرسون لالرتباط

**0.566

**0.751

القيمة االحتمالية

0.009

0.040

معامل بيرسون لالرتباط

*0.872

*0.750

القيمة االحتمالية

0.002

0.004

معامل بيرسون لالرتباط

**0.634

*0.290

القيمة االحتمالية

0.003

0.006

معامل بيرسون لالرتباط

*0.551

*0.788

القيمة االحتمالية

0.001

0.008

معامل بيرسون لالرتباط

**0.868

*0.468

القيمة االحتمالية

0.000

0.037

معامل بيرسون لالرتباط

*0.564

*0.429

القيمة االحتمالية

0.008

0.009

معامل بيرسون لالرتباط

*0.582

*0.465

القيمة االحتمالية

0.002

0.039

معامل بيرسون لالرتباط

**0.825

**0.674

القيمة االحتمالية

0.000

0.004

معامل بيرسون لالرتباط

*0.479

**0.709

القيمة االحتمالية

0.026

0.000

معامل بيرسون لالرتباط

**0.532

*0.436

القيمة االحتمالية

0.020

0.002

معامل بيرسون لالرتباط

**0.860

**0.830

القيمة االحتمالية

0.000

0.009

معامل بيرسون لالرتباط

**0.737

*0.601

القيمة االحتمالية

0.000

0.006

معامل بيرسون لالرتباط

1.000

**0.610

القيمة االحتمالية
العدد

0.004
20

20

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ( ** )α ≤0.05معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤0.01
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يظهر من الجدول ( )4أعاله أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية(  )α= 0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي معامالت
مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.
جدول ( :)5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثاني والدرجة الكلية للمجال واملقياس (تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم) ككل
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

لغة الكتاب وأسلوب العرض ككل

لغة الكتاب وأسلوب العرض ككل تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل

معامل بيرسون لالرتباط

*0.781

*0.660

القيمة االحتمالية

0.30

0.001

معامل بيرسون لالرتباط

**0.593

*0.428

القيمة االحتمالية

0.006

0.008

معامل بيرسون لالرتباط

**0.646

*0.573

القيمة االحتمالية

0.002

0.003

معامل بيرسون لالرتباط

**0.634

**0.602

القيمة االحتمالية

0.003

0.009

معامل بيرسون لالرتباط

**0.729

0.523

القيمة االحتمالية

0.000

0.003

معامل بيرسون لالرتباط

**0.524

**0.649

القيمة االحتمالية

0.003

0.002

معامل بيرسون لالرتباط

*0.571

*0.404

القيمة االحتمالية
معامل بيرسون لالرتباط

0.008
*0.744

0.008
*0.618

القيمة االحتمالية

0.007

0.006

معامل بيرسون لالرتباط

1.000

**0.625

القيمة االحتمالية

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

0.003
20
20
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤0.01

يظهر من الجدول ( )5أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي معامالت مقبولة
ألغراض تطبيق الدراسة.
جدول ( :)6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية للمجال واملقياس (تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم) ككل
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
إخراج الكتاب" ككل"

إخراج الكتاب ككل

تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل

معامل بيرسون لالرتباط

**0.634

**0.418

القيمة االحتمالية

0.003

0.006

معامل بيرسون لالرتباط

**0.676

**0.646

القيمة االحتمالية

0.002

0.005

معامل بيرسون لالرتباط

**0.792

**0.811

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

معامل بيرسون لالرتباط

**0.789

**0.648

القيمة االحتمالية
معامل بيرسون لالرتباط

0.000
*0.552

0.002
*0.402

القيمة االحتمالية
معامل بيرسون لالرتباط

0.12

0.009

**0.656

**0.499

القيمة االحتمالية

0.002

0.025

معامل بيرسون لالرتباط

**0.636

**0.809

القيمة االحتمالية
معامل بيرسون لالرتباط

0.003
**0.819

0.000
**0.721

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

معامل بيرسون لالرتباط

1.000

**0.881

القيمة االحتمالية
العدد

0.000
20

20

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

يظهر من الجدول ( )6أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05مما يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي معامالت مقبولة
ألغراض تطبيق الدراسة.
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جدول ( :)7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الرابع والدرجة الكلية (للمجال واملقياس) تقويم كتب التربية الفنية ودليل املعلم (ككل)
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
استبانة تقويم أدلة املعلم(ككل)

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

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

استبانة تقويم أدلة املعلم ككل تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم ككل
*0.498
**0.588
0.026
0.006
*0.543
**0.640
0.013
0.002
*0.454
**0.672
0.044
0.001
**0.805
**0.865
0.000
0.000
**0.481
*0.500
0.031
0.025
*0.555
**0.724
0.011
0.000
**0.457
*0.480
0.003
0.032
0.557
*0.492
0.002
0.028
**0.572
**0.577
0.005
0.008
**0.730
**0.753
0.000
0.000
**0.465
*0.540
0.003
0.014
**0.823
**0.883
0.000
0.000
**0.802
**0.871
0.000
0.000
**0.710
**0.779
0.000
0.000
**0.769
**0.835
0.000
0.000
**0.751
**0.663
0.000
0.001
**0.677
**0.735
0.001
0.000
**0.864
1.000
0.000
20
20

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

يظهر من الجدول ( )7أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي معامالت مقبولة
ألغراض تطبيق الدراسة.
رابعا :الثبات والصدق البنائي ألداة الطالبات:
تم احتساب مقياس االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لقياس درجة املصداقية إلجابات الطالبات على أسئلة األداة ،وقد أظهرت نتائج احتساب هذا
ً
ويوضح ذلك الجدول ( )8التالي:
املعامل أن ثبات الفقرات كان مقبوال ،مما يؤكد إمكانية االعتماد على األداة في اإلجابة عن أسئلة الدراسةِّ ،
جدول ( :)8معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

املجال

20

0.847

دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية

15

0.798

دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية

15

0.865

"أثر التربية ال فنية في تنمية مهارات اإلبداع" ككل

50

0.892

دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية

يظهر من الجدول ( )8أن معامالت كرونباخ ألفا مقبولة ألغراض الدراسة؛ حيث يعتبر معامل الثبات (كرونباخ ألفا) مقبول إذا زاد عن (.)0.60
صدق بناء أداة الدراسة:
للتأكد من صدق بناء أداة الدراسة ،تم إجراء اختبار إلمكانية تطبيق األداة بسحب عينة استطالعية مكونة من ( )20طالبة ،من مجتمع الدراسة
طبقت على تجربتين متباعدتين بينهما فترة أسبوعين ،وتم حساب معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال ،وكل من املجال الكلي واملقياس الكلي ،حيث
ً
بينت النتائج أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت األداة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يعتبر جميع مجالت األداة صادقه
ملا وضعت لقياسه (صافي ،)2018،والجداول ( )11-9تبين ذلك.
أوال  :الصدق البنائي ملقياس أثرالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع من وجهة نظرالطالبات:
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص604-575 :
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جدول ( :)9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال األول والدرجة الكلية للمجال واملقياس (أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع للطالبات ككل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب
تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية

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

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

دورمعلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية
**0.909
اإلبداعية
قدراتي
0.000
**0.758
0.000
**0.615
0.004
*0.698
0.030
**0.811
0.000
*0.739
0.000
*0.459
0.042
**0.766
0.000
**0.596
0.006
**0.817
0.000
**0.835
0.000
*0.553
0.002
**0.793
0.000
*0.480
0.032
**0.574
0.008
**0.817
0.000
**0.835
0.000
*0.477
0.038
**0.793
0.000
**0.585
0.007
1.000
20.000

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

أثرالتربية الفنية في تنمية
املوهبة**0.677
واإلبداع ككل
0.001
*0.506
0.023
*0.610
0.003
*0.585
0.004
*0.501
0.024
*0.679
0.001
*0.535
0.015
**0.683
0.001
*0.463
0.040
*0.517
0.020
*0.551
0.012
0.618
0.007
*0.489
0.029
*0.479
0.033
**0.598
0.005
*0.542
0.014
**0.584
0.007
*0.623
0.005
*0.522
0.018
**0.695
0.007
**0.780
0.000
20.000

يظهر من الجدول ( )9أن معامالت االرتباط املبينة إزاء كل فقرة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي معامالت
مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.
جدول ( :)10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثاني والدرجة الكلية للمجال واملقياس أثر التربية الفنية في تنمية مها رات اإلبداع للطالبات ككل
1
2
3
4
5
6
7
8

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

دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي
*0.634
اإلبداعية
0.006
*0.582
0.032
**0.728
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0.000
**0.699
0.001
**0.633
0.003
**0.655
0.002
*0.471
0.036
*0.476
0.034

"اثر التربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع "
*0.521
ككل
0.004
*0.639
0.003
**0.629
0.003
**0.578
0.008
*0.784
0.004
*0.545
0.013
*0.532
0.002
*0.533
0.015
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9
10
11
12
13
14
15
دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية
موهبتي وقدراتي اإلبداعية

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

غادة العمري

**0.873

**0.747

0.000

0.000

**0.662
0.001
**0.750

*0.546
0.013
**0.765

0.000

0.000

**0.687
0.001
**0.791

**0.789
0.000
**0.711

0.000

0.000

**0.699
0.001
**0.605
0.006
1.000

**0.487
0.029
**0.610
0.004
**0.892

0.000

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

20.000

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

20.000

يتبين لنا من الجدول ( )10أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي معامالت مقبولة
ألغراض تطبيق الدراسة.
جدول ( :)11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية للمجال واملقياس (أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع الطالبات ككل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية
الفنية في تنمية مواهبي وقدراتي اإلبداعية

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

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

دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية
وقدراتي**اإلبداعية
مواهبي 0.686
0.001
**0.861
0.000
*0.490
0.028
**0.733
0.000
*0.476
0.034
*0.514
0.020
**0.611
0.004
**0.748
0.000
*0.530
0.016
**0.880
0.000
**0.872
0.000
*0.536
0.015
**0.831
0.000
**0.689
0.001
**0.765
0.000
1.000
20.000

"اثرالتربية الفنية في تنمية املوهبة واإلبداع "
ككل**
0.566
0.009
**0.767
0.000
*0.633
0.001
**0.600
0.005
*0.507
0.015
*0.449
0.047
**0.664
0.001
**0.863
0.000
*0.407
0.008
**0.775
0.000
**0.771
0.000
*0.688
0.041
**0.724
0.000
**0.760
0.000
**0.670
0.001
**0.891
0.000
20.000

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

يبين الجدول ( )11أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي معامالت مقبولة لتطبيق
الدراسة.
خامسا :أساليب تحليل البيانات بطريقة املعالجات اإلحصائية:
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تم االعتماد على عدد من األساليب اإلحصائية وباستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSوذلك من أجل توظيف البيانات
التي تم الحصول عليها لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ،وفي ضوء طبيعة متغيرات الدراسة وأساليب القياس وأغراض التحليل فقد تم
استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
•

التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الشخصية وللمالحظات واملقترحات

• اختبار درجة املصداقية والثبات لبيانات أداة الدراسة.
• مقاييس النزعة املركزية :إن مقاييس النزعة املركزية هي عبارة عن قيم تنزع إلى مركز معين ،أي أنها تتجه نحو قيمة معينة تقع في املركز أو تقترب منه،
وذلك حسب املقياس املدروس ،لتعطي داللة معينة عن مجتمع ما ،من خالل بيانات العينة املحسوبة منه (باسم ،)46 ،2003 ،وقد تم استخدام
الوسط الحسابي كأحد هذه املقاييس:
الوسط الحسابي :استخدم الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على االستبانة الختبار أسئلة الدراسة.
مقاييس التشتت :تبين مقاييس التشتت مد ى انتشار البيانات اإلحصائية بشكل كمي ،أي مدى ابتعادها عن املركز ،إذ تقيس انحرافات أو اختالف
املفردات عن أحد املستويات أو املعايير الذي هو عادة أحد األوساط الحسابية ،هذا وقد تم استخدام أهم هذه املقاييس وهي:
ً
ً
االنحراف املعياري :ويسمى أحيانا باالنحراف القياس ي ،ويعبر عن مقدار تشتت القيم عن وسطها الحسابي مقاسا بوحدات املتغير نفسه ،ويعتبر من أهم
مقاييس التشتت ويقف في مقدمتها عند التطبيق.
تم تطبيق ( )one sample Kolmogorov Smirnov testملتغيرات الدراسة
تحليل التباين الثالثي (.)3-way-ANOVA
سادسا :عرض النتائج
ً
 .1نتائج تحليل إجابات املعلمات أفراد عينة الدراسة على أسئلة األداة :سيتم عرض النتائج بناء على أسئلة الدراسة التي هدفت لتقويم كتابي التربية
الفنية ،ودليل املعلم:
جدول ( :)12األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية ملجاالت [تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم] (ن=)53
الرقم
1
3
4
2

املجال
محتوى الكتاب
إخراج الكتاب
تقويم أدلة املعلم
لغة الكتاب وأسلوب العرض
تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم ككل

الوسط الحسابي
4.361
4.309
4.272
4.253
4.306

االنحراف املعياري
0.463
0.494
0.437
0.511
0.378

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
1
2
3
4

يبين الجدول ( )12أن األوساط الحسابية ملجاالت " تقويم كتاب التربية الفنية ودليل املعلم "تراوحت بين ( ،)4.361-4.253كان أعالها للمجال
األول [محتوى الكتاب] بمتوسط حسابي بلغ ( )4.361بدرجة مرتفعة ،يليه املجال الثالث (إخراج الكتاب) في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ()4.309
بدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة املجال الثاني (لغة الكتاب وأسلوب العرض) بمتوسط حسابي بلغ ( )4.253بدرجة مرتفعة ،وبلغ املتوسط الحسابي
للمقياس [تقويم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم) ككل ( )4.306بدرجة مرتفعة.
املجال األول :محتوى الكتاب
جدول ( :)13األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات [محتوى الكتاب] واملجال ككل (ن=)53
الرقم
2
4
11
8
1
6
5
12
3
10
13
17
15
9
16
7
14

الفقرة
يتناسب محتوى الكتاب مع مستوى الطالبات.
يراعي الفروق الفردية بين الطالبات.
توجه املادة العلمية إلى مزيد من القراءة الخارجية.
ترتبط املادة العلمية باملواد الدراسية األخرى.
يوجد لهذا املحتوى أهداف محددة.
تتسم املوضوعات بالترابط والتكامل.
يواكب املحتوى تطورات العصر.
يستخدم مداخل حديثة في تدريس الوحدات.
يوجد توازن بين موضوعات الكتاب في ضوء أهداف املنهج.
يرتبط املحتوى بمشكالت البيئة ويعالجها.
يركز املحتوى على تنمية التفكير واإلبداع.
يلبي احتياجات املتعلمين وميولهم.
يخلو من الحشو والتكرار.
يراعي القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادية في املجتمع.
ينمي مهارات التعلم الذاتي.
يراعي التنوع بين البيئات املختلفة.
يحتوي على مادة علمية إثرائيه.
" محتوى الكتاب " ككل

الوسط الحسابي
4.566
4.547
4.547
4.547
4.528
4.453
4.415
4.340
4.340
4.302
4.283
4.283
4.264
4.208
4.208
4.151
4.151
4.361
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االنحراف املعياري
0.772
0.798
0.607
0.774
0.775
0.722
0.842
0.706
0.876
0.992
0.863
0.818
1.041
1.133
0.885
0.988
0.907
0.463

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

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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يبين الجدول ( )13أن األوساط الحسابية لفقرات [محتوى الكتاب] تراوحت بين ( ،)4.566-4.151كان أعالها للفقرة رقم ( )2والتي تنص على
(يتناسب محتوى الكتاب مع مستوى الطالبات) بمتوسط حسابي ( )4.566وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )7والتي تنص على (يراعي التنوع
بين البيئات املختلفة) والفقرة رقم ( )14والتي تنص على (يحتوي على مادة علمية إثرائيه) بمتوسط حسابي ( )4.151وبدرجة مرتفعة ،وبلغ الوسط
الحسابي للمجال [محتوى الكتاب] ككل ( )4.361وبدرجة مرتفعة.
املجال الثاني :لغة الكتاب وأسلوب العرض
جدول ( :)14األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات املجال [لغة الكتاب وأسلوب العرض] واملجال ككل (ن=)53
الفقرة
تبرز املفاهيم والتعميمات األساسية بشكل واضح.
ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذريا بالنص.
يتضمن قائمة باملراجع واملصادر املعينة.
تستخدم اللغة السليمة السهلة الواضحة في عرض املعلومات.
يتنوع أسلوب العرض بما يتناسب مع املوضوع املقدم.
يتضمن قائمة باملراجع واملصادر املعينة.
يوجد أشكال ورسوم أو صور واضحة لإلرشاد.
يراعى عنصر التشويق في العرض.
" لغة الكتاب وأسلوب العرض " ككل

الرقم
4
5
7
1
2
8
5
3

الوسط الحسابي
4.358
4.340
4.340
4.321
4.264
4.170
4.075
4.075
4.243

االنحراف املعياري
0.834
0.854
0.807
0.803
1.022
0.826
0.978
0.917
0.511

الرتبة
1
2
2
4
5
6
6
7

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( )14أعاله أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [لغة الكتاب وأسلوب العرض] تراوحت بين ( ،)4.358-4.075كان أعالها للفقرة
رقم ( )4والتي تنص على (تبرز املفاهيم والتعميمات األساسية بشكل واضح) بمتوسط حسابي ( )4.358وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ()5
والتي تنص على (يوجد أشكال ورسوم أو صور واضحة لإلرشاد) والفقرة رقم ( )3والتي تنص على (يراعى عنصر التشويق في العرض) بمتوسط حسابي
( )4.075وبدرجة مرتفعة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال [لغة الكتاب وأسلوب العرض] ككل ( )4.253وبدرجة مرتفعة.
املجال الثالث :إخراج الكتاب
جدول ( :)15األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات (إخراج الكتاب) واملجال ككل (ن=)53
الرقم
6
7
3
4
8
1
5

الفقرة
حجم حروف الطباعة مناسب لعمر املتعلم.
غالفه الخارجي متين وشائق.
يتضمن فهرسا دقيقا منظما ،يسهل االطالع على محتوياته
يتضمن قائمة بملحقاته.
حجم الكتاب مالئم لالستخدام.
يراعي التنظيم في عرض العناوين والنقاط املهمة.
يتضمن قائمة باألشكال والصور والرسوم.
املجال (إخراج الكتاب) ككل

الوسط الحسابي
4.660
4.453
4.321
4.264
4.226
4.189
4.189
4.309

االنحراف املعياري
0.478
0.748
0.872
0.738
0.933
0.982
1.110
0.494

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7

يبين الجدول ( )15أن األوساط الحسابية لفقرات مجال [إخراج الكتاب] تراوحت بين ( ،)4.660-4.189أعالها للفقرة رقم ( )6والتي تنص على
(حجم حروف الطباعة مناسب لعمر املتعلم) بمتوسط حسابي ( )4.660وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )5والتي تنص على (يتضمن قائمة
باألشكال والصور والرسوم) بمتوسط حسابي ( )4.189وبدرجة مرتفعة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال [إخراج الكتاب] ككل ( )4.309وبدرجة مرتفعة.
املجال الرابع :تقويم أدلة املعلم
جدول ( :)16األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات (تقويم أدلة املعلم) واملجال ككل (ن=)53
الرقم
14
15
16
17
11
6
12
9
7
10
5
13
8
4
3
1
2

الفقرة
يتضمن أنشطة إثرائيه وطرائق تنفيذها.
يتضمن أنشطة عالجية وطرائق تنفيذها.
يعرض أخطاء التعلم الشائعة وطرائق عالجها.
يتضمن قائمة باملراجع واملصادر الضرورية.
يوضح األسس التربوية لتوظيف أدوات التقويم املختلفة.
يزود املعلم بمعلومات إثرائيه ضرورية.
يقدم إجابات تفصيلية دقيقة للنشطة املختلفة.
يوضح مهارات التعلم والتفكير.
يطرح خيارات متعددة للتهيئة الحافزة.
يطرح األسس الفنية لتوظيف تقنيات التعلم ووسائله املختلفة.
يحدد الخطة الزمنية لعدد حصص الدروس والوحدات.
يقدم إجابات تفصيلية دقيقة للسئلة التقويمية.
يعرض استراتيجيات تعليمية وتعلمية متكاملة ودقيقة وواضحة.
يتضمن ً
تعريفا باألوعية املنهجية األخرى.
يتضمن تعريفا عاما بمحتوى املنهج.
يوضح األهداف العامة لتدريس املادة.
يحدد نواتج التعلم للوحدات والدروس.
" تقويم أدلة املعلم " ككل

الوسط الحسابي
4.830
4.642
4.556
4.556
4.509
4.434
4.396
4.396
4.396
4.245
4.226
4.226
4.208
4.038
3.717
3.642
3.585
4.272

االنحراف املعياري
0.470
0.623
0.821
0.665
0.775
0.636
0.743
0.793
0.862
0.998
0.954
0.993
0.968
1.109
1.574
1.570
1.574
0.437

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

الرتبة
1
2
3
3
5
6
7
7
7
10
11
11
13
14
15
16
17

يبين الجدول ( )16أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [تقويم كتب أدلة املعلم] تراوحت بين ( ،)4.830-3.585أعالها للفقرة رقم ( )14التي تنص
على (يتضمن أنشطة إثرائية وطرائق تنفيذها) بمتوسط حسابي ( )4.830وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )2والتي تنص على (يحدد نواتج
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التعلم للوحدات والدروس) بمتوسط حسابي ( )3.585وبدرجة متوسطة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال [تقويم أدلة املعلم] ككل ( )4.272وبدرجة
مرتفعة.
 .2نتائج تحليل إجابات الطالبات أفراد عينة الدراسة على أسئلة األداة :يتضمن هذا القسم نتائج الدراسة التي هدفت لتبيان أثر التربية الفنية
في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات ،وسيتم عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة.
جدول ( :)17األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية ملجال (أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات) (ن=)35
الوسط
املجال
الرقم
ثانوي
متوسطة
الحسابي
 1دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية 3.924 3.103
3.653 3.076
 2دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية
 3دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية 3.275 2.440
3.648 2.830
املجال أثرالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لطالبات املرحلة املتوسطة ككل

االنحراف املعياري
متوسطة ثانوي
0.521 0.603
0.712 0.582
0.731 0.656
0.515 0.460

الدرجة
متوسطة ثانوي
متوسطة مرتفعة
متوسطة متوسطة
متوسطة متوسطة
متوسطة متوسطة

الرتبة
للمرحلتين
1
2
3

يظهر من الجدول ( )17أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [اثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لطالبات املرحلة املتوسطة] تراوحت بين
( ،)3.103-2.440كان أعالها للمجال (دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية) بمتوسط حسابي بلغ ()3.103
وبدرجة متوسطة ،بينما نالحظ أن األوساط الحسابية ملجاالت [اثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لطالبات الثانوي] قد "تراوحت بين (-3.275
ً
 ،)3.924كان أعالها أيضا للمجال [دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية] بمتوسط حسابي بلغ ()3.924
بدرجة مرتفعة ،وجاء باملرتبة الثانية لدى طالبات املرحلة املتوسطة املجال الثاني (دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي
اإلبداعية) باملرتبة الثانية ومتوسط حسابي بلغ ( )3.076وبدرجة متوسطة ،وكذلك جاء باملرحلة الثانية لدى طالبات املرحلة الثانوية املجال الثاني
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.653وكذلك بدرجة متوسطة ،وباملرتبة األخيرة جاء املجال الثالث لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية (دور الوسائل التعليمية
واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية) بمتوسط حسابي بلغ ( )2.440وبدرجة متوسطة لطالبات املرحلتين ،بينما بلغ املتوسط الحسابي
لنفس املجال لدى طالبات املرحلة الثانوية ( .)3.648وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس [أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لطالبات املرحلة
املتوسطة] ككل وبدرجة متوسطة لطالبات املرحلتين وبمتوسط حسابي قدره ( )2.830لطالبات املرحلة املتوسطة ،بينما بمتوسط حسابي قدره ()3.648
ً
لطالبات املرحلة الثانوية ،واملتتبع للمقارنة بين املرحلتين يجد فروقا ذات داللة إحصائية لصالح طالبات املرحلة الثانوية ،وتبين التفاصيل لكل مجال
بالجداول التالية:
جدول ( :)18األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات (دورمعلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية) للمرحلة املتوسطة
واملجال ككل (ن=)35
الوسط الحسابي االنحراف املعياري الدرجة
الفقرة
الرقم
متوسطة
1.328
3.000
 12تشاركني معلمة التربية الفنية عملية النقد السليمة ألعمال زميالتي
متوسطة
1.014
2.971
 4تزيدني معلمة التربية الفنية من ثقتي بنفس ي وبما أنتجه من أعمالي الفنية
متوسطة
1.445
2.829
 3تساعدني معلمة التربية الفنية الستخدام أكثرمن طريقة لتطبيق موضوع الدرس
متوسطة
1.506
2.714
 14تطرح معلمة التربية الفنية مواضيع و أفكار تدفعني للتفكير بكل جوانبها ومتعلقاتها
ّ
متوسطة
1.045
2.714
تنمي معلمة التربية الفنية رغبتي لالستطالع واالستكشاف
1
ُّ
متوسطة
1.487
2.714
 8تشجعني معلمة التربية الفنية على االبتكاروالتميز
ّ
متوسطة
1.311
2.600
تنمي معلمة التربية الفنية لدي الرغبة الشخصية باملشاركة واإلنتاج الفني
7
متوسطة
1.335
2.571
 5تمنحني معلمة التربية الفنية الفرصة الستخراج أفكار عدة لكل درس
متوسطة
1.314
2.486
 2تساعدني معلمة التربية الفنية للتوصل لنتائج عدة في كل درس أتعلمه
متوسطة
1.120
2.457
 16تساعدني معلمة التربية الفنية على تحليل العمل الفني إلى عناصره األساسية
منخفضة
0.993
2.314
 20تشجعني معلمة التربية الفنية على تبادل الخبرات مع زميالتي
ّ
منخفضة
1.183
2.314
بالتفرد الفني
 9تتيح لي معلمة التربية الفنية املجال للمنافسة والرغبة
منخفضة
0.852
2.257
 11تشجعني معلمة التربية الفنية على تطويراألفكارالتي أقدمها لها
منخفضة
1.098
2.171
 19تساعدني معلمة التربية الفنية على تحديد املشاكل التي تواجنهي بعملي الفني ووسائل عالجها
منخفضة
1.098
2.171
 17تساعدني معلمة التربية الفنية على إيجاد الحلول الستبدال الخامات واملواد باملتوفر
منخفضة
1.043
2.171
 15تشجعني معلمة التربية الفنية على البحث املستمرعما هو جديد وتطور بعالم الفن
منخفضة
1.240
2.143
 6تشعرني معلمة التربية الفنية بأهمية العمل الذي أقوم به وجديته
منخفضة
0.944
2.143
 13تسألني معلمة التربية الفنية أسئلة تحتاج لتنشيط تفكيري لإلجابة عليها
منخفضة
1.040
2.086
 10تؤكد لي معلمة التربية الفنية خصوصيتي بالعمل وإنتاج أفكار مختلفة عن زميالتي
منخفضة
1.175
1.971
 18تساعدني معلمة التربية الفنية على تخيل الشكل النهائي الذي سيكون عليه عملي الفني
متوسطة
0.603
2.440
دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية ككل

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

يبين الجدول ( )18أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية]
تراوحت بين ( ،)4.680-1.971كان أعالها للفقرة رقم ( )12والتي تنص على (تشاركني معلمة التربية الفنية عملية النقد السليمة ألعمال زميالتي) بمتوسط
حسابي ( )3.000وبدرجة متوسطة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )18والتي تنص على ( تساعدني معلمة التربية الفنية على تخيل الشكل النهائي الذي
سيكون عليه عملي الفني) بمتوسط حسابي ( )1.971وبدرجة منخفضة  ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال (دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب
تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية) ككل ( )2.440وبدرجة متوسطة .
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جدول ( :)19األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات (دورمعلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية) للمرحلة الثانوية
واملجال ككل (ن=)25
الوسط الحسابي

الدرجة

االنحراف املعياري

الرتبة

15

تشجعني معلمة التربية الفنية على البحث املستمر عما هو جديد وتطور بعالم الفن

4.680

مرتفعة

0.577

1

10

تؤكد لي معلمة التربية الفنية خصوصيتي بالعمل وإنتاج أفكار مختلفة عن زميالتي

4.600

مرتفعة

0.577

2

18

تساعدني معلمة التربية الفنية على تخيل الشكل النهائي الذي سيكون عليه عملي الفني

4.600

مرتفعة

0.577

3

17

تساعدني معلمة التربية الفنية على إيجاد الحلول الستبدال الخامات واملواد باملتوفر

4.360

مرتفعة

0.907

4

20

تشجعني معلمة التربية الفنية على تبادل الخبرات مع زميالتي

4.280

مرتفعة

0.936

5

2

تساعدني معلمة التربية الفنية للتوصل لنتائج عدة في كل درس أتعلمه

4.280

مرتفعة

0.792

6

9

تتيح لي معلمة التربية الفنية املجال للمنافسة والرغبة بالتفرد الفني

4.240

مرتفعة

0.831

7

13

تسألني معلمة التربية الفنية أسئلة تحتاج لتنشيط تفكيري لإلجابة عليها

4.160

مرتفعة

0.987

8

الرقم

الفقرة

8

تشجعني معلمة التربية الفنية على االبتكار والتميز

4.000

مرتفعة

0.957

9

19

تساعدني معلمة التربية الفنية على تحديد املشاكل التي تواجنهي بعملي الفني ووسائل عالجها

3.960

مرتفعة

1.428

10

6

تشعرني معلمة التربية الفنية بأهمية العمل الذي أقوم به وجديته

3.960

مرتفعة

0.790

11

7

تنمي معلمة التربية الفنية لدي الرغبة الشخصية باملشاركة واإلنتاج الفني

3.880

مرتفعة

0.833

12

11

تشجعني معلمة التربية الفنية على تطوير األفكار التي أقدمها لها

3.680

مرتفعة

1.030

13

1

تنمي معلمة التربية الفنية رغبتي لالستطالع واالستكشاف

3.560

متوسطة

1.083

14

12

تشاركني معلمة التربية الفنية عملية النقد السليمة ألعمال زميالتي

3.560

متوسطة

1.294

15

5

تمنحني معلمة التربية الفنية الفرصة الستخراج أفكار عدة لكل درس

3.480

متوسطة

1.503

16

16

تساعدني معلمة التربية الفنية على تحليل العمل الفني إلى عناصره األساسية

3.400

متوسطة

1.225

17

14

تطرح معلمة التربية الفنية مواضيع وأفكار تدفعني للتفكير بكل جوانبها ومتعلقاتها

3.400

متوسطة

1.291

18

3

تساعدني معلمة التربية الفنية الستخدام أكثر من طريقة لتطبيق موضوع الدرس

3.360

متوسطة

1.186

19

4

تزيدني معلمة التربية الفنية من ثقتي بنفس ي وبما أنتجه من أعمالي الفنية

3.040

متوسطة

1.241

20

) دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية) ككل

3.924

مرتفعة

0.521

يظهر من الجدول ( )19أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية]
تراوحت بين ( ،)4.680-3.040كان أعالها للفقرة رقم ( )15والتي تنص على (تشجعني معلمة التربية الفنية على البحث املستمر عما هو جديد وتطور
بعالم الفن) بمتوسط حسابي ( )4.680وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )4والتي تنص على (تزيدني معلمة التربية الفنية من ثقتي بنفس ي
وبما أنتجه من أعمالي الفنية) بمتوسط حسابي ( )3.040وبدرجة متوسطة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال[دور معلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب
تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية] ككل ( )3.924وبدرجة مرتفعة.
املجال األول :دورمحتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية
جدول ( :)20األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات (دورمحتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية) للمرحلة املتوسطة واملجال ككل
(ن=)35
الوسط الحسابي

االنحراف املعياري
1.150

مرتفعة

1.248 1

مرتفعة
متوسطة

3
4
5

الرقم

الفقرة
ّ
يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتخيل الشكل النهائي لعملي الفني ورسم صورته ذهنيا

3.971

14

يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتشخيص املشاكل التي تواجنهي فنيا وسبل حلها بمرونة

3.829

11

يطرح محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تحثني على بذل مجهود فكري وذهني عال

3.600

1.006

12

يشجعني محتوى مادة التربية الفنية على البحث املستمرعن كل جديد وتطوربعالم الفن
يشجع محتوى مادة التربية الفنية على املنافسة اإليجابية التي تقودنا ُّ
للتميز

3.457

0.919

متوسطة

3.457

1.094

متوسطة

13

يحثني محتوى مادة التربية الفنية على إبرازتفاصيل العمل الفني وتفاصيله

3.314

1.231

متوسطة

6

8

يتيح لي محتوى مادة التربية الفنية طرح األفكاراملتعددة التقليدية وغير التقليدية

3.257

1.146

متوسطة

7

9

يتيح لي محتوى مادة التربية الفنية الفرص لنقد أعمال زميالتي نقدا إيجابيا بموضوعية

3.114

1.105

متوسطة

8

15

7

الدرجة

الرتبة

1
2

10

يتضمن محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تناسب ميولي وتزيدني ثقة بنفس ي
ّ
يوجنهي محتوى مادة التربية الفنية نحو األفكارالعميقة بعيدا عن األفكارالسطحية املباشرة

3.029

1.124

متوسطة

9

2.943

1.136

متوسطة

10

6

يراعي محتوى مادة التربية الفنية الفروق الفردية بيني وبين زميالتي

2.800

1.346

متوسطة

11

5

يستوعب محتوى مادة التربي ة الفنية أفكاري وتطلعاتي املتنوعة

2.429

1.195

متوسطة

12

1

ييهئ محتوى مادة التربية الفنية و أنشطته املر افقة الفرص للمغامرة واالكتشاف

2.343

1.027

متوسطة

13

3

يتضمن محتوى مادة التربية الفنية أفكارا متنوعة تقودني إلنتاج أعمال فنية متعددة

2.343

1.211

متوسطة

14

4

يتنوع محتوى مادة التربية الفنية باألفكارالتي تطرحها الوحدات بكل درس منها

2.257

1.067

منخفضة

15

" دورمحتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية " ككل

3.076

0.582

متوسطة

2
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غادة العمري

دورالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية....

يبين الجدول ( )20أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية] تراوحت بين
ً
( ،)3.971-2.257كان أعالها للفقرة رقم ( )15والتي تنص على (يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتخيل الشكل النهائي لعملي الفني ورسم صورته ذهنيا)
بمتوسط حسابي ( )3.971وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )4والتي تنص على (يتنوع محتوى مادة التربية الفنية باألفكار التي تطرحها
الوحدات بكل درس منها) بمتوسط حسابي ( )2.257وبدرجة منخفضة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال [دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية
موهبتي وقدراتي اإلبداعية] ككل ( )3.076وبدرجة متوسطة.
جدول ( :)21األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات املجال [دورمحتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية] للمرحلة الثانوية واملجال
ككل (ن=)25
الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

الرتبة

15

ييهئ محتوى مادة التربية الفنية و أنشطته املر افقة الفرص للمغامرة واالكتشاف
يقودني محتوى مادة التربية الفنية ّ
لتخيل الشكل النهائي لعملي الفني ورسم صورته ذهنيا

4.240

1.012

مرتفعة

1

4.120

1.092

مرتفعة

2

4

يتنوع محتوى مادة التربية الفنية باألفكارالتي تطرحها الوحدات بكل درس منها

4.080

1.077

مرتفعة

3

14

يقودني محتوى مادة التربية الفنية لتشخيص املشاكل التي تواجنهي فنيا وحلها بمرونة

3.960

1.207

مرتفعة

4

8

يتيح لي محتوى مادة التربية الفنية طرح األفكاراملتعددة التقليدية وغير التقليدية

3.960

1.020

مرتفعة

5

3

يتضمن محتوى مادة التربية الفنية أفكارا متنوعة تقودني إلنتاج أعمال فنية متعددة
يشجع محتوى مادة التربية الفنية على املنافسة اإليجابية التي تقودنا ُّ
للتميز

3.760

1.451

مرتفعة

6

3.720

1.458

مرتفعة

7

11

يطرح محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تحثني على بذل مجهود فكري وذهني عال

3.680

1.145

مرتفعة

8

الرقم
1

7

الفقرة

5

يستوعب محتوى مادة التربية الفنية أفكاري وتطلعاتي املتنوعة

3.680

1.435

مرتفعة

9

13

يحثني محتوى مادة التربية الفنية على إبرازتفاصيل العمل الفني وتفاصيله

3.600

1.384

متوسطة

10

6

يراعي محتوى مادة التربية الفنية الفروق الفردية بيني وبين زميالتي

3.520

1.503

متوسطة

11

12

يشجعني محتوى مادة التربية الفنية على البحث املستمرعن كل جديد وتطوربعالم الفن

3.480

1.295

متوسطة

12

9

يتيح لي محتوى مادة التربية الفنية الفرص لنقد أعمال زميالتي نقدا إيجابيا بموضوعية

3.320

0.945

متوسطة

13

10

يتضمن محتوى مادة التربية الفنية موضوعات تناسب ميولي وتزيدني ثقة بنفس ي
ّ
يوجنهي محتوى مادة التربية الفنية نحو األفكارالعميقة بعيدا عن األفكارالسطحية املباشرة

3.120

1.301

متوسطة

14

2.560

1.158

متوسطة

15

(دورمحتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية) ككل

3.653

0.712

متوسطة

2

يبين الجدول ( )21أعاله أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [دور محتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية]
تراوحت بين ( ،)4.240-2.560كان أعالها للفقرة رقم ( )1والتي تنص على (ييهئ محتوى مادة التربية الفنية وأنشطته املرافقة الفرص للمغامرة واالكتشاف)
بمتوسط حسابي ( )4.240وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )10والتي تنص على (يوجنهي محتوى مادة التربية الفنية نحو األفكار العميقة
ً
بعيدا عن األفكار السطحية املباشرة) بمتوسط حسابي ( )2.560وبدرجة متوسطة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال [دور محتوى وأهداف مادة التربية
الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية] ككل ( )3.653وبدرجة متوسطة.
املجال الثالث :دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية
جدول ( :)22األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات (دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية) للمرحلة املتوسطة واملجال
ككل (ن=)35
الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

الرتبة

11

تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية على بذل جهد إضافي استخدام والتطبيق

3.800

1.023

مرتفعة

1

9

أشارك من خالل الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية بعملية النقد والتقييم لألعمال الفنية

3.686

1.105

مرتفعة

2

10

تساهم الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية بزيادة قدرتي على تقديم حلول جديدة ناجحة

3.657

1.027

متوسطة

3

2

تتضمن الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية عدة طرق الستخدامها وتحصيل عدة نتائج

3.400

1.241

متوسطة

4

15

تتيح لي الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية فرصة تخيل الشكل النهائي لعملي الفني
ّ
تتميز الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية بمرونة تساعدني بإيجاد البدائل ألدو اتي

3.229

1.140

متوسطة

5

3.229

1.140

متوسطة

6

13

ترشدني الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية لتحليل عملي الفني لعناصره األساسية

3.086

1.147

متوسطة

7

3

تمدني الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية بالثقة بالنفس وتعزيزها باستمرار

3.086

1.314

متوسطة

8

الرقم

14

الفقرة

1

تقدم الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية طرقا تعليمية تفتح املجال الستكشاف أغراضها

3.086

1.173

متوسطة

9

12

تحثني الوسائل التعليمية و أنشطة مادة التربية الفنية للبحث عما هو جديد بعالم الفن وتطوراته

2.971

1.124

متوسطة

10

4

تمكنني الوسائل التعليمية و أنشطة مادة التربية الفنية من استكشاف أكثر من فكرة لكل درس

2.771

1.003

متوسطة

11

5

تدفعني الوسائل التعليمية و أنشطة مادة التربية الفنية للتعامل مع أفكاري بجدية واهتمام

2.743

0.950

متوسطة

12

8

تنقلني الوسائل التعليمية ألنشطة مادة التربية الفنية من األفكارالتقليدية إلى األفكارالخالقة

2.686

1.132

متوسطة

13

7

باستخدامي الوسائل التعليمية و أنشطة التربية الفنية أقدم عمل فني متميزمختلف عن زميالتي
ُّ
والتميز
تخلق الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية لدي الرغبة بالتنافس اإليجابي

2.571

1.092

متوسطة

14

2.543

1.094

متوسطة

15

" دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية " ككل

3.103

0.656

متوسطة

6
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غادة العمري

دورالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية....

يبين الجدول ( )22أن األوساط الحسابية لفقرات املجال [دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية] تراوحت
ً
بين ( ،)3.800-2.543كان أعالها للفقرة رقم ( )11التي تنص على (تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية على بذل جهد إضافي استخداما
ً
وتطبيقا) بمتوسط حسابي ( )3.800وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )6والتي تنص على (تخلق الوسائل التعليمية وأنشطة التربية الفنية
الرغبة لدي بالتنافس اإليجابي والتميز) بمتوسط حسابي ( )2.543وبدرجة متوسطة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال [دور الوسائل التعليمية واألنشطة
ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية] ككل ( )3.103وبدرجة متوسطة.
جدول ( :)23األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات (دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية) للمرحلة الثانوية واملجال
ككل (ن=)25
الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

الرتبة

 11تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية على بذل جهد إضافي باالستخدام والتطبيق

4.240

0.926

مرتفعة

1

 10تساهم الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية بزيادة قدرتي على تقديم حلول جديدة ناجحة

3.960

1.306

مرتفعة

2

 9أشارك من خالل الوسائل التعليمية و أنشطة ملادة التربية الفنية بعملية النقد والتقييم فألعمال الفنية

3.880

1.092

مرتفعة

3

 13ترشدني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية لتحليل عملي الفني لعناصره األساسية

3.840

0.850

مرتفعة

4

 2تتضمن الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية عدة طرق الستخدامها وتحصيل عدة نتائج

3.760

0.926

مرتفعة

5

 3تمدني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية بالثقة بالنفس وتعزيزها باستمرار
ّ
تتميز الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية بمرونة تساعدني بإيجاد البدائل ألدو اتي
14

3.560

0.870

متوسطة

6

3.520

0.872

متوسطة

7

 15تتيح لي الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية فرصة تخيل الشكل النهائي لعملي الفني

3.440

0.870

متوسطة

8

 12تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية للبحث عما هو جديد بعالم الفن وتطوراته

3.360

1.150

متوسطة

9

 1تقدم الوسائل التعليمية و أنشطة مادة التربية الفنية طرقا تعليمية تفتح لي مجال استكشاف أغ راضها

3.240

1.451

متوسطة

10

 5تدفعني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية للتعامل مع أفكاري بجدية واهتمام

2.520

1.122

متوسطة

11

 4تمكنني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية من استكشاف أكثرمن فكرة لكل درس

2.520

1.085

متوسطة

11

 8تنقلني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية من األفكارالتقليدية إلى األفكارالخالقة
ُّ
والتميز
 6تخلق الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية لدي الرغبة بالتنافس اإليجابي

2.440

1.158

متوسطة

13

2.440

1.121

متوسطة

14

 7باستخدامي الوسائل التعليمية و أنشطة مادة التربية الفنية أقدم عمل فني متميزمختلف عن زميالتي

2.400

1.041

متوسطة

14

3.275

0.731

الفقرة

الرقم

" دورالوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية " ككل

يظهر من جدول ( )23أن األوساط الحسابية لفقرات [دور الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية] تراوحت
بين ( ،)4.240-2.400كان أعالها للفقرة رقم ( )11والتي تنص على( تحثني الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية على بذل جهد إضافي
باالستخدام والتطبيق) بمتوسط حسابي ( )4.240وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم( )6والتي تنص على (تخلق الوسائل التعليمية واألنشطة
ملادة التربية الفنية لدي الرغبة بالتنافس اإليجابي والتميز) والفقرة رقم( )7والتي تنص على(باستخدامي الوسائل التعليمية واألنشطة ملادة التربية الفنية
أقدم عمل فني متميز مختلف عن زميالتي) بمتوسط حسابي ( )2.400وبدرجة متوسطة ،وبلغ الوسط الحسابي للمجال [دور الوسائل التعليمية
واألنشطة ملادة التربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية] ككل ( )3.275وبدرجة متوسطة.
اختبارالتوزيع الطبيعي ملتغيرات الدراسة للمعلمات عينة الدراسة
لتحديد إذا ما كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،تم تطبيق ( )one sample Kolmogorov Smirnov testملتغيرات الدراسة ،والجدول ()24
يوضح ذلك.
جدول ( :)24اختبارالتوزيع الطبيعي مل تغيرات الدراسة
عينة الدراسة

املتغيرات

قيمة( )Z

الداللة اإلحصائية

معلمات التربية الفنية عينة الدراسة

محتوى الكتاب (ككل)

1.026

0.243

لغة الكتاب وأسلوب العرض(ككل)

0.796

0.551

إخراج الكتاب(ككل)

0.845

0.473

استبانة تقويم أدلة املعلم(ككل)

0.851

0.464

تقييم كتاب معلم التربية الفنية ودليل املعلم(ككل)

0.696

0.713

ط (متوسطة)

ط(ثانوية)

طالبات املرحلتين(الثانوية واملتوسطة) عينة الدراسة

املتغيرات
) (Z

داللة إحصائية

)(Z

دورمعلمة مادة التربية الفنية وطرق وأساليب تدريسها في تنمية قدراتي اإلبداعية

0.788

0.565

0.727

دورمحتوى وأهداف مادة التربية الفنية في تنمية موهبتي وقدراتي اإلبداعية

0.943

0.336

0.490

0.970

دورالوسائل التعليمية واألنشطة للتربية الفنية في تنمية مهاراتي اإلبداعية

0.683

0.739

0.627

0.827

أثرالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلة املتوسطة ككل

0.805

0.537

0.622

0.834

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص604-575 :
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دورالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية....

يظهر من الجدول ( )24أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ( )one sample Kolmogorov Smirnov testإلجابات املعلمات والطالبات أفراد عينة
ً
الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ( ،)0.05مما يدل أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ( )normal distributionوكذلك استنادا لنظرية
النزعة املركزية والتي تنص [ إذا كان حجم العينة أكبر من ( )30وسط حسابي ( )µوتباين( ،)σ2فان توزيع املعاينة للوسط الحسابي يقترب من التوزيع
الطبيعي].
سابعا :اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما أثر اختالف متغيرات (الدرجة العلمية ،عدد سنوات الخبرة ،دورات التأهيل) في آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع
للطالبات عينة الدراسة؟ وهل توجد فروق دالة إحصائيا على ذلك؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم تطبيق تحليل التباين الثالثي ( )3-way-ANOVAللكشف عن أثر اختالف متغيرات (الدرجة العلمية ،عدد سنوات
الخبرة ،دورات التأهيل) في آراء املعلمات نحو دور هن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة ،والجدول ( )25يوضح ذلك.
جدول ( :)25نتائج تحليل التباين ( )3-way-ANOVAللكشف عن أثر اختالف متغيرات (الدرجة العلمية ،عدد سنوات الخبرة ،املرحلة التي تدرسها) في آراء
املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة
املتغير

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ""f

داللة " "fاإلحصائية

الصفوف التي تدرسها

0.027

1.000

0.027

0.440

0.510

الدرجة العلمية

0.080

2.000

0.040

0.659

0.522

عدد سنوات الخبرة

4.192

2.000

2.096

34.544

0.000

الخطأ

2.852

47.000

0.061

املجموع املصحح

7.350

52.000

يظهر من الجدول ( )25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألثر اختالف متغيرات (الدرجة العلمية ،دورات
التأهيل) في آراء املعلمات نحو دور هن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة ،حيث لم تصل قيم " "fإلى مستوى الداللة اإلحصائية .ووجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى أثر اختالف متغير (عدد سنوات الخبرة) في آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات
اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة .وملعرفة مواقع الفروق ألثر اختالف آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة
ً
تبعا ملتغير (عدد سنوات الخبرة) ،تم تطبيق اختبار شيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية ،والجدول ( )26يوضح ذلك.
جدول ( :)26نتائج اختبار(شيفيه) للمقارنات البعدية الختالف آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة تبعا ملتغير(عدد
سنوات الخبرة)
عدد سنوات الخبرة املتوسط الحسابي  5-1سنوات  10-6سنوات أكثرمن 10سنوات
0.2600.335
4.390
 5-1سنوات
*0.59424.055
10-6سنوات
4.650
أكثرمن 10سنوات

ً
يظهر من الجدول ( )26أن مواقع الفروق ألثر اختالف آراء املعلمات نحو دورهن في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة تبعا ملتغير
(عدد سنوات الخبرة) كانت بين ( 10-6سنوات) و (أكثر من 10سنوات) ،ولصالح خبرة (أكثر من 10سنوات) حيث بلغ متوسطهم الحسابي ( ،)4.650بينما
ً
بلغ املتوسط الحسابي ( 10-6سنوات) ( ،)4.055ولم تظهر فروق دالة إحصائيا بين الخبرات األخرى ،ويعزى ذلك إلى أن املعلمات ذوات الخبرة العالية
لديهن معرفة بطرق التدريس وأساليب التخطيط للدرس وفهم ملحتوى املنهاج اكثر من املعلمات ذوات الخبرة األقل السيما أن املعلمة كلما زادت سنوات
خبرتها كلما كانت مدربة أكثر ومؤهلة أكثر ملمارسة التعليم ،مما يسهل عليها معرفة أدوارها في تنمية مهارا ت اإلبداع لدى الطالبات.
جدول ( :)27املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألثر اختالف آراء املعلمات نحو دورهن مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات
ّ
تدرسها)
عينة الدراسة تبعا ملتغير ملتغيرات (الدرجة العلمية ،عدد سنوات الخبرة ،املرحلة التي ِّ
املتغيرات
الصفوف التي تدرسها حاليا

عدد سنوات الخبرة

الدرجة العلمية

الفئة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسطة

4.319

0.361

الثانوية

4.252

0.437

سنوات 5-1

4.390

0.014

سنوات 10-6

4.055

0.280

أكثر من 10سنوات

4.650

0.188

ماجستير

4.170

0.071

دبلوم بعد البكالوريوس

4.075

0.321

بكالوريوس

4.329

0.383

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص604-575 :
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يظهر من الجدول ( )27وجود فروق ظاهرية بين متوسطات في آراء املعلمات عينة الدراسة نحو دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى
ً
الطالبات ،تبعا ملتغيرات (الدرجة العلمية ،عدد سنوات الخبرة) ،وملعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثالثي (3-way-
) ANOVAعلى آراء املعلمات عينة الدراسة نحو دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات ،والجدول ( )28يوضح ذلك.
السؤال الثاني :ما أبرزمالحظات معلمات التربية الفنية عينة الدراسة ،على دورمنهاج التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟
لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملالحظات معلمات التربية الفنية على كتب التربية الفنية ،والجدول ( )28يوضح ذلك.
جدول ( :)28التكرارات والنسب املئوية للمالحظات الواردة من معلمات التربية الفنية على دورمنهاج التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟
التكرار

النسبة%

تكرار املوضوعات أدى مللل الطالبات مثل تكرار الزخارف.

17

41.463

املالحظات الواردة من معلمات التربية الفنية على كتب التربية الفنية
الصور في دليل املعلمة عقيمة وصغيرة الحجم وغير محدثة.

6

14.634

سرعة التنقل بين املجاالت يقلل اإلبداع ال تكتسب طالبة املرحلة املتوسطة اإلتقان بأي مجال السيما أن املخص ص حصتين باألسبوع

5

12.195

ليست كل املوضوعات تناسب بيئة الطالبات والفئة العمرية في املرحلة املتوسط كالخشب واملعادن.

4

9.756

يوجد أخطاء في كتاب الطالبة ملرحلة الثالث متوسط (ص )45شكل ( )33مثل صورة للفنان (محمد طوسون) نسبت لنوره الزهراني

2

4.878

كتاب الطالبة للمرحلة الثانوية غير مترابط واعلى من مستوى الطالبة يحتاج إلعادة تنظيم ليرتبط بالفنون وليس لحفظ تواريخ

2

4.878

كتاب الطالبة في الصف الثاني املتوسط ضخم يحتاج لتقليل املحتوى.

2

4.878

ال يوجد حلول للسئلة التقويمية في الكتاب.

2

4.878

غالف الكتاب والدليل غير شيق وغير جذاب.

1

2.439

يظهر من الجدول ( )28أن ابرز املالحظات الواردة من معلمات التربية الفنية على كتب التربية الفنية كانت (تكرار املوضوعات أدى مللل الطالبات
ً
مثل تكرار الزخارف) هي األكثر تكرارا والذي بلغ ( )17بنسبة مئوية (،)%41.463يليها مالحظة (الصور في دليل املعلمة عقيمة وصغيرة الحجم وغير محدثة)
بتكرار بلغ ( )6وبنسبة مئوية ( ،)%14.634يليها مالحظة (سرعة التنقل بين املجاالت يق لل اإلبداع ال تكتسب طالبة املرحلة املتوسطة اإلتقان بأي مجال
السيما أن املخصص حصتين باألسبوع) بتكرار بلغ ( )6بنسبة مئوية ( ،)%14.634بينما مالحظة(غالف الكتاب والدليل غير شيق وغير جذاب)هي األقل
ً
تكرارا والذي بلغ ( )1وبنسبة مئوية (.)%2.439
السؤال الثالث :ما مقترحات املعلمات عينة الدراسة على منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملقترحات املعلمات عينة الدراسة على منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية
مهارات اإلبداع لدى الطالبات ،والجدول ( )29يوضح ذلك.
جدول ( :)29التكرارات والنسب املئوية %ملقترحات املعلمات عينة الدراسة على منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات
التكرار

النسبة%

10

26.316

أبرزاملقترحات الواردة من معلمات التربية الفنية على كتب التربية الفنية
أن تختار املعلمة املوضوع بنفسها حسب بيئة الطالبات ألنها اعرف بما يناسبهم ماديا وبيئيا للمرحلتين.

4

10.526

جعل مرحلة أولى متوسط مرحلة تأسيسيه في الرسم ملدة فصل دراس ي كامل ،تمارس الرسم بالرصاص مع النور والظل واملنظور والخداع البصري بحيث تتمكن في املرحلة الثانوية من االحتراف في
املدارس
الفنية .املجال في املرحلة املتوسطة حسب ميولها.
الطالبة في
تخير

4

10.526

4

10.526

يحتاج كتاب الطالبة للمرحلة الثانوية لتدرج املواضيع حسب الفروق الفردية لتصل الطالبة الي املستوى الفني املطلوب.

3

7.895

مرعاه ظروف الطالبات بح يث يمكن أن تستخدم األداة الواحدة طوال الفصل كي ال ترهق ولى األمر ماديا.

3

7.895

تنويع االستراتيجيات في دليل املعلم يبعث على اإلبداع.

2

5.263

صياغة كتاب الطالبة ودليل املعلمة بما يناسب تطلعات اململكة في .2030

2

5.263

إرفاق أوراق عمل في كتاب الطالبة لتقليل من العبء على املعلمات أثناء تنفيذ االستراتيجيات خال ل الحصة أو مهام الواجبات.

1

2.632

إدراج فصل للفنون الحديثة واالنتقال بالتربية الفنية من التقليدية الي الرقمية.

1

2.632

الزيارات امليدانية لتوسيع مدارك الطالبات واإلبحار بمجال الرسم من خالل املناطق األثرية وشواطئ البحار واملتاحف األثرية.

1

2.632

التركيز على تدريس املجال والتقليل من الوحدات في املرحلة الواحدة.

1

2.632

عقد شراكة مع معاهد الفنون والتعليم العام للوصول اإلبداع الحقيقي في مجال التربية الفنية.

1

2.632

توفير ورش مجهزة بأدوات النجارة والنشر وافران الفخار وأدوات طرق الحديد في املرحلة الثا نوية لتحديد مسار منهي متكامل وحواسيب للفن الرقمي حسب توجهات الوزارة للمرحلة الثانوية.

1

2.632

تحديد فصل دراس ي كامل لكل مجال من املجاالت بحيث تتخرج الطالبة من الصف الثالث وقد أنجزت ست مجاالت باحتراف وإتقان.

يتبين لنا من الجدول ( )29أن ابرز مقترحات املعلمات عينة الدراسة على منهاج التربية الفنية ليكون دوره أفضل في تنمية مهارات اإلبداع لدى
الطالبات كانت (تحديد فصل دراس ي كامل لكل مجال من املجاالت بحيث تتخرج الطالبة من الصف الثالث وقد أنجزت  6مجاالت باحتراف وإتقان) هي
ً
األكثر تكرارا والذي بلغ ( )10بنسبة ( ،)%26.316بينما كانت املقترحات[(الزيارات امليدانية لتوسيع مدارك الطالبات واإلبحار بمجال الرسم من خالل
املناطق األثرية وشواطئ البحار واملتاحف األثرية)،و(التركيز على تدريس املجال والتقليل من الوحدات في املرحلة الواحدة) و(إرفاق أوراق عمل في كتاب
الطالبة لتقليل العبء على املعلمات أثناء تنفيذ االستراتيجيات خال ل الحصة أو مهام الواجبات) ،و(إدراج فصل للفنون الحديثة واالنتقال بالتربية الفنية
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من التقليدية الي الرقمية) ،و(شراكة مع معاهد الفنون والتعليم العام للوصول اإلبداع الحقيقي في مجال التربية الفنية) ،و(توفير ورش مجهزة بأدوات
النجارة والنشر وافران الفخار وأدوات طرق الحديد في املرحلة الثانوية لتحديد مسار منهي متكامل وحواسيب للفن الرقمي حسب توجهات الوزارة للمرحلة
ً
ً
الثانوية) هن األقل والذي بلغ تكرارا واحدا( )1وبنسبة مئوية (.)%2.632
السؤال الرابع للدراسة :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع من وجهة نظر الطالبات عينة
الدراسة تعزى ملتغيرات (مستوى التحصيل بمادة التربية الفنية ،وجميع املواد للعام الدراس ي السابق)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم تطبيق تحليل التباين الثالثي ( )3-way-ANOVAللكشف عن فروق ذات داللة إحصائية لدور مادة التربية الفنية في تنمية
ً
مهارات اإلبداع لدى الطالبات تبعا ملتغيرات (مستوى التحصيل بمادة التربية الفنية ،وجميع املواد للعام الدراس ي السابق) من وجهة نظر الطالبات عينة
الدراسة ،والجداول ( )32-30أدناه توضح ذلك.
جدول ( :)30املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة تبعا ملتغيرات
(مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية ،ومستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد) للعام الدراس ي السابق
املتغيرات

املرحلة املتوسطة

مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق

مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق

املرحلة الثانوية

الفئة

متوسط حسابي

انحراف معياري

الفئة

متوسط حسابي

انحراف معياري

جيد

2.875

0.403

جيد

2.813

0.272

جيد جدا

3.015

0.357

جيد جدا

3.407

0.378

ممتاز

3.080

0.475

ممتاز

3.762

0.427

مقبول

2.332

0.576

مقبول

3.564

0.478

جيد

2.660

0.487

جيد

2.730

0.325

جيد جدا

2.989

0.336

جيد جدا

3.112

0.115

ممتاز

2.835

0.295

ممتاز

3.715

0.552

يظهر من الجدول ( )30وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات
ً
املرحلة املتوسطة والثانوية تبعا ملتغيرات (مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية ،ولجميع املواد للعام الدراس ي السابق) ،وملعرفة الداللة
اإلحصائية لتلك الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثالثي ) (3-way-ANOVAعلى دور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلة
املتوسطة ،والجدول ( )31يوضح ذلك.
جدول ( :)31نتائج تحليل التباين ( )3-way-ANOVAللكشف عن االختالفات لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع للطالبات أفراد عينة الدراسة
تبعا ملتغيرات (مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية ،ومستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق ،هل ّ
تنمي مادة التربية الفنية
لديك مهارات اإلبداع)
املرحلة

املتوسطة

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة )(f

داللة ( (fاإلحصائية

مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق

1.174

2.000

0.587

3.421

0.047

املتغير
مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق
هل ّ
تنمي مادة التربية الفنية لديك مهارات اإلبداع

0.817

3.000

0.272

1.588

0.215

0.042

1.000

0.042

0.244

0.625

الخطأ

4.805

28.000

0.172

املجموع املصحح

7.197

34.000

الثانوية

مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق

0.294

2.000

0.147

1.560

0.236

مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق
هل ّ
تنمي مادة التربية الفنية لديك مهارات اإلبداع

2.189

2.000

1.094

11.619

0.001

0.021

1.000

0.021

0.220

0.644

الخطأ

1.789

19.000

0.094

املجموع املصحح

6.360

24.000

يظهر من الجدول ( )31عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لطالبات
ً
املرحلة املتوسطة والثانوية تبعا ملتغير (مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق) ،حيث لم تصل قيم " "fإلى مستوى الداللة
اإلحصائية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لطالبات املرحلة املتوسطة
ً
تبعا ملتغير (مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق) .وملعرفة مواقع الفروق لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع
ً
لطالبات املرحلة املتوسطة تبعا ملتغير (مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق) ،تم تطبيق اختبار شيفيه ()scheffe
للمقارنات البعدية ،والجدول ( )32يوضح ذلك.
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جدول ( :)32نتائج اختبارشيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية على أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع للطالبات أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغير
(مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق)
املرحلة

مستوى التحصيل األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق

املتوسطة

الثانوية

املتوسط الحسابي جيد جيد جدا

جيد

2.332

جيد جدا

2.875

ممتاز

3.015

جيد

2.730

جيد جدا

3.112

ممتاز

3.899

-

ممتاز

*0.5435- *0.6830-

-

0.140

 *1.1689- 0.382*0.7869-

-

-

ً
يظهر من الجدول ( )32أن مواقع الفروق لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لطالبات املرحلة املتوسطة تبعا ملتغير (مستوى التحصيل
ً
ً
األكاديمي ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق) كانت بين (جيد جدا) و(ممتاز) ،ولصالح (ممتاز) لكلى املرحلتين ،ولم تظهر فروق دالة إحصائيا بين
املستويات األخرى ،وهو نتيجة طبيعية ألن التربية الفنية للمرحلة الثانوية اختيارية ،وبالتالي تكون عن رغبة نابعة من الطالبة ،باإلضافة إلى أن املواد
ً
ً
الخام تكون على نفقة الطالبات ،فتضع املعلمات عالمات مشاركة عالية للطالبات بدال من إحضار تلك املواد ،فيكون التحصيل الدراس ي مرتفعا.
السؤال الخامس للدراسة :هل ّ
تنمي مادة التربية الفنية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة؟
جدول ( :)33املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع للطالبات أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيرات (مستوى التحصيل األكاديمي
ملادة التربية الفنية للعام الدراس ي السابق ،مستوى التحصيل األكاديمي لجميع املواد للعام الدراس ي السابق ،هل ّ
تنمي مادة التربية الفنية لديك مهارات اإلبداع)
املتغيرات

املرحلة املتوسطة

هل ّ
تنمي مادة التربية الفنية لديك مهارات اإلبداع لديك؟

املرحلة الثانوية

الفئة

متوسط حسابي

انحراف معياري

الفئة

متوسط حسابي

انحراف معياري

نعم

2.823

0.511

نعم

3.899

0.338

ال

2.846

0.319

ال

3.762

0.427

يظهر من الجدول ( )33وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات
ً
املرحلة املتوسطة والثانوية تبعا ملتغير (املرحلة الدراسية) ،لصالح املرحلة الثانوية إلجابات (نعم) حيث بلغ املتوسط الحسابي للمرحلة الثانوية (،)3.899
بينما بلغ املتوسط الحسابي لنفس اإلجابة للمرحلة املتوسطة ( ،)2.823لصالح املرحلة الثانوية وهو نتيجة مبنية على الخبرة بدور مادة التربية الفنية في
ً
تنمية مهارات اإلبداع لدى طالبات املرحلة الثانوية عينة الدراسة نتيجة خبراتهن األكثر باملادة من طالبات املرحلة املتوسطة ،علما بأن عدد طالبات املرحلة
املتوسطة عينة الدراسة اكثر من عدد طالبات املرحلة الثانوية بعشرة أفراد ،.وجاءت نتيجة املتوسطات الحسابية لإلجابة (ال) أكثر أيضا لصالح املرحلة
الثانوية  ،فهن اكثر خبرة باملادة من طالبات املرحلة املتوسطة
السؤال السادس للدراسة :ما أبرزمالحظات الطالبات عينة الدراسة على دورمادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملالحظات الطالبات عينة الدراسة على مادة التربية الفنية ،والجدول ( )33يوضح ذلك.
جدول ( :)34التكرارات والنسب املئوية للمالحظات الواردة من الطالبات على مادة التربية الفنية
املالحظات الواردة من الطالبات على كتب التربية الفنية

التكرار

النسبة%

تنمي مادة التربية الفنية مهارات اإلبداع لدي ،واملعلمة هي أحد األسباب التي تحرك بنفس ي حس اإلبداع واملوهبة

38

5.2

تساعدني مادة التربية الفنية على معرفته األدوات والخامات الجديدة التي تؤهلني لإلبداع في استخدام املواد الخام من الطبيعة املحيطة
ً
تخيل اللوحة قبل رسمها يجعلني أبدع برسمها وتنمي موهبتي وإبداعي وتسمح لي باستخدامهما تطبيقا

28

11.2

25

10

مادة التربية الفنية تزيد من الخيال الذي يؤدي للبداع وتعبر عن املشاعر الداخلية وتحفز اإلبداع لدي

24

9.6

مادة التربية الفنية تزيد ثقتي بالعمل اإلبداعي خ صوصا عنما اجلس مع معلمتي وزميالتي أثناء النقاش والنقد الفني

23

9.2

مادة التربية الفنية تطور خبرتي في رسم مستقبلي وإظهار جوانب شخصيتي

21

8.4

مادة التربية الفنية ال تعلم كيفية الرسم وتحتاج إليضاحات كثيرة لفهمها بالقراءة بدون املعلمة

20

8

مادة التربة الفنية ال يمكن تعلمها بدون معلمة متخصصة ومن تطبيقاتها الصعبة التنفيذ (تطبيقات التعامل مع املعادن)

16

6.4

مادة التربية الفنية تقدم أفكار جديدة.

14

5.6

الدروس التقليدية ال تتيح لي القدرة الكاملة الستخدام قدراتي ومواهبي وإبداعي الكامن

11

4.4

أحب مادة التربية الفنية ولكن اشعر أنها ال تحقق طموحاتي الفنية

10

4

مادة التربية الفنية فيها تنوع للمواضيع فأستطيع تجريب كل ش يء واجد ما افضله وما أجيده أكثر

7

2.8

أتعلم طرق جديدة في الفن واملشاريع املشتركة بالرسم والفنون التي أشارك فيها بأكثر من طريقة

6

2.4

مادة التربية الفنية تجعلني اعرف األلوان األساسية وأساسيات ومبادئ الفن

4

1.6

منهج التربية الفنية ال يناسب ميولي وطموحاتي والحصة ال يكون فيها تشويق وحماس

3

1.2

250

100

املجموع
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يظهر من الجدول ( )34أن أبرز مالحظات الطالبات هي الفقرة(تنمي مادة التربية الفنية مهارات اإلبداع لدي ،واملعلمة هي أحد األسباب التي تحرك
ً
ً
بنفس ي حس اإلبداع واملوهبة) هي األكثر تكرارا والذي بلغ ( )38تكرارا بنسبة ( ،)%15.2تلتها العبارة (تساعدني مادة التربية الفنية على معرفته األدوات
ً
والخامات الجديدة التي تؤهلني لإلبداع في استخدام املواد الخام من الطبيعة املحيطة) وقد بلغت ( )28تكرارا بنسبة ( ،)%11.2تلتها العبارة (تخيل اللوحة
ً
ً
قبل رسمها يجعلني أبدع برسمها وتنمي موهبتي وإبداعي وتسمح لي باستخدامهما تطبيقا) وقد بلغت ( )25تكرارا بنسبة ( ، )%10ثم جاءت العبارة (مادة
ً
التربية الفنية تزيد من الخيال الذي يؤدي للبداع وتعبر عن املشاعر الداخلية وتحفز اإلبداع لدي) وقد بلغت ( )24تكرارا بنسبة ( ،)%9.6تلتها العبارة
ُ
(مادة التربية الفنية تزيد ثقتي بالعمل اإلبداعي خصوصا عنما اجلس مع معلمتي وزميالتي أثناء النقاش والنقد الفني) وقد بلغت ( )21تكرارا بنسبة ()%8.4؛
ً
وجاءت العبارة األقل تكرارا (منهج التربية الفنية ال يناسب ميولي وطموحاتي والحصة ال يكون فيها تشويق وحماس) والتي بلغت ( )3تكرارات وبنسبة
( .)%1.2وهذه املالحظات جاءت مجتمعة باإلشارة ألهمية مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة ،ومن املهم أن تؤخذ
مالحظات الطالبات على املادة سواء مالحظات الكتاب أو على أسلوب التدريس ،ومع إن غالبية الطالبات عينة الدراسة تؤيد أن مادة التربية الفنية تنمي
مهارات اإلبداع ،إال إن هناك بعض املالحظات الواجب التحقق منها على املنهج من قبل واضع املنهج ،وإعادة النظر بحصص مادة التربية الفنية من حيث
الترتيب لوقت الدوام في اليوم التعليمي ،ومن حيث املكان فمن املمكن أن تكون بمختبر التربية الفنية مع تأمين السعة الكاملة الستيعاب عدد الطالبات
بالفصل الواحد ،ومن املمكن أن تكون بحديقة املدرسة إن توفرت ،أو بالساحة ضمن اطار املدرسة ،وربما يكون من املهم ترتيب حصة تربية فنية تطبيقية
ليوم دراس ي خارج املدرسة .
السؤال السابع للدراسة :ما معيقات دورمادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع للطالبات ،من وجهة نظرالطالبات عينة الدراسة؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملعيقات دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة،

والجدول ( )35يوضح ذلك.
جدول ( :)35التكرارات والنسب املئوية ملعيقات لدورمادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات عينة الدراسة في حصص مادة التربية الفنية
أبرز معيقات لدور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديك في حصص مادة التربية الفنية (من وجهة نظرك)

التكرار

النسبة%

التخوف والتوتر والخجل إذا كان عملي الفني ليس جميال من االنتقاد الالذع بعملية التقييم من املعلمة والطالبات مما يحطم اإلبداع لدي

60

21.5

املنهج شبه قديم ،وال يوجد مجال يجذبني كالرسم بقلم الرصاص ،والجزء النظري أكثرعن التطبيق العملي حيث ال ينمي الحس الفني لدي

54

19.3

عدم توفروقت كافي لحصة الفن حيث يتعارض املنهج مع التطبيق العتماده على النظري وتعليق املعلمة بالشرح يأخذ وقت التطبيق العملي

46

16.5

عدم تو افرالبيئة املناسبة للفن ،مما يشتت األفكار ،وذلك الزدحام املكان وقلة اإلضاءة وعدم توفير أدوات الرسم وأسعارها عالية بالسوق

40

14.3

ال تشجعني الحصص للحضور حيث يعاد نفس الدرس بجميع املراحل بتطور بسيط ،وكثرة املعلومات كمادة تحتاج الشرح أكثر من التطبيق

23

8.3

ال يوجد معوقات في حصص التربية الفنية أمام اإلبداع واملوهبة

15

5.3

عدم تأسيس الطالبات على الرسم وأهميته منذ بداية املرحلة املتوسطة وبالتالي تتهاون الطالبات في االنتباه بالحصة ويقل التنافس الفني

11

3.8

من املعيقات طلب رسم الوجوه وال يمكنني رسمها ال نه نهى اإلسالم عن رسم ذوات األرواح.

10

3.5

طريقة شرح بعض املعلمات ال تشجع ع لى اإلبداع في الفن ،كما أن هناك استهتار من بعض املعلمات باملادة ومعاملتها كحصة فراغ

8

2.9

الحصص إزعاج وفوض ى لبعض الطالبات لترك املعلمة املجال كوقت فراغ وهذا يمنعني من التفكيرواإلبداع.

7

2.5

املعلمة ال تساعدني في تعلم الرسم بل ت ستمربشرح املادة النظرية وتاريخ الفن والفنانين وهذا يعيق اإلبداع وال يساعدني بتطويرمهارتي

6

2.1

280

100

املجموع

يظهر من الجدول ( )35أن أبرز املعيقات للموهبة واإلبداع بحصص مادة التربية الفنية لدى الطالبات عينة الدراسة كانت( ،التخوف والتوتر
ً
والخجل إذا كان عملي الفني ليس جميال من االنتقاد الالذع بعملية التقييم من املعلمة والطالبات مما يحطم اإلبداع لدي) والتي بلغت ( )60تكرارا
وبنسبة( ،)%21.5تلتها العبارة (املنهج شبه قديم ،وال يوجد مجال يجذبني كالرسم بقلم الرصاص ،والجزء النظري أكثر عن التطبيق العملي حيث ال ينمي
ً
الحس الفني لدي) حيث بلغت ( )54تكرارا ،وبنسبة ( ، )%19.3ثم تلتها العبارة (عدم توفر وقت كافي لحصة الفن حيث يتعارض املنهج مع التطبيق العتماده
ً
على النظري وتعليق املعلمة بالشرح يأخذ وقت التطبيق العملي) حيث بلغت ( )46تكرارا ،وبنسبة ( ،)%16.5وبلغت عبارة (ال يوجد معوقات في حصص
ً
ً
التربية الفنية أمام اإلبداع واملوهبة) ( )15تكرارا وبنسبة ( ،)%5.3وجاء بالترتيب األقل تكرارا العبارة (املعلمة ال تساعدني في تعلم الرسم بل تستمر بشرح
ً
املادة النظرية وتاريخ الفن والفنانين وهذا يعيق اإلبداع وال يساعدني بتطوير مهارتي) والتي بلغت ( )6تكرارات وبنسبة ( )%2.1وهذه العبارات تعطي مدلوال
أن منهج التربية الفنية يجب أن يعاد به النظر من خالل استفتاء طرفي التطبيق الطالبات واملعلمات ،وال بد لواضع املنهج من احتساب الوقت املناسب
املتوافق مع مدة الحصة الدراسية ،واالهتمام بالجانب التطبيقي اكثر من الجانب النظري ،وكذلك ال بد من إعادة النظر بتنظيم مختبرات الفنية وتوفير
املواد الالزمة لتطبيق حصص الفنية ،وعدم تكليف الطالبات أو املعلمات شراء تلك املواد السيما أن املنتجات تبقى للمدرسة غالبا وقد تبقى ملعرض
مدرس ي ينتهي به املآل الى املستودعات أو النفايات ،ذلك لصعوبة التخزين التراكمي للعمال الفنية للطالبات لكثرتها وكبر حجمها.
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السؤال الثامن :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدورالتربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات تعزى ملتغير(املرحلة)؟
ً
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية (لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع) ككل تبعا ملتغير(املرحلة)،
ً
و( )Independent- Samples T Testللكشف عن الفروق لدور التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع ككل تبعا ملتغير(املرحلة) ،والجدول ( )36يوضح ذلك:
جدول ( :)36نتائج ( )Independent - Sample T. Testللكشف عن الفروق في (أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع) ككل تبعا ملتغير(املرحلة)
املتغير الفئة العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري قيمة " "tالداللة اإلحصائية
املرحلة

ثانوي

25

3.648

0.515

متوسط 35

2.830

0.460

6.463

0.000

يتبين لنا من الجدول ( )36وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αفي (أثر التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع؛ ككل)
ً
تبعا ملتغير(املرحلة) ،ولصالح املرحلة الثانوية ،وهي نتيجة طبيعية ذلك أن املرحلة الثانوية أدق بتفهم األسئلة وانتقاء اإلجابات املناسبة ،لخبرتهن في مادة
التربية الفنية رغم أنها مادة اختيارية لطالبات املرحلة الثانوية.
ثامنا :االستنتاجات:
من متابعة الجداول اإلحصائية كافة نجد أن هناك عدة استنتاجات لعينتي الدراسة (املعلمات والطالبات) من أهمها:
• تتمتع معلمات التربية الفنية عينة الدراسة بالخبرة واملستوى التعليمي ،وغالبية أفراد العينة دخلن دورات تنمي خبراتهن التدريسية ملادة التربية
الفنية وجميعهن يدرسن املرحلة املتوسطة ،وبعضهن يدرس باملرحل الثانوية.
•

حصل غالبية الطالبات أفراد عينة الدراسة على تقدير ممتاز وجيد جدا لجميع املواد األكاديمية ،والقسم الكبير منهن حصل على تقدير ممتاز
بمادة التربية الفنية ،وهو مؤشر يدل على االهتمام بمادة التربية الفنية.

•

نسبة  %72من الطالبات عينة الدراسة أكدن أهمية مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن.

•

أكدت غالبية املعلمات عينة الدراسة أن كتاب التربية الفنية بحاجة إلعادة التقييم والتعديل لحجم الوحدات وشكل الغالف والنشاطات
العملية بحيث يتم تقليل املادة النظرية ،مع الحاجة إلعادة النظر بكتاب دليل املعلم للتطوير.
أكدت غالبية الطالبات عينة الدراسة أهمية دور املعلمة في شرح املادة وفق أساليب تدريس تناسب املحتوى وأهمية التطبيق العملي على املادة
النظرية وذلك لتنمية املوهبة ومهارات اإلبداع لدى الطالبات.

•

أكدت غالبية الطالبات عينة الدراسة الحاجة لتوفير مواد وخامات التطبيق العملي ملادة التربية الفنية في مخبرات املدرسة وعدم تكليف
الطالبات بشرائها الرتفاع أسعارها بالسوق املحلي.
أكدت غالبية الطالبات عينة الدراسة أهمية دور مادة التربية الفني في تنمية مهارات اإلبداع مع وجود مالحظات مهمة إلعادة النظر بالجانب
التطبيقي والنشاطات املصاحبة للدرس حيث تحتاج األنشطة الحالية لجهد إضافي لتطبيقها.

•

أكدت املعلمات عينة الدراسة على أهمية إعادة النظر بمنهج التربية الفنية وتصويب األخطاء الواردة بكتاب الطالبة ،وحذف التكرارات الواردة
باملنهج ،وتخصيص حصص أو وقت أكثر لحصة التربية الفنية الستكمال التطبيقات العملية.
أكدت غالبية املعلمات عينة الدراسة ،تحديد فصل دراس ي كامل لكل مجال من املجاالت التربية الفنية بحيث تتخرج الطالبة من الصف الثالث
املتوسط وقد أنجزت  6مجاالت باحتراف وإتقان.

•

•

•

• أكدت غالبية الطالبات عينة الدراسة أن من اهم مع ِّوقات دور مادة التربية الفنية في تنمية مهارات اإلبداع لديهن أسلوب بعض املعلمات
بالنقد الالذع ألعمال الطالبات ،وعدم توفر املواد والخامات للتطبيق العملي ،وأسلوب التدريس املعتمد على النظري أكثر من التطبيق.
تاسعا :التوصيات:
بعد استعراض استنتاجات الدراسة توص ي الباحثة بما يلي:
• تشكيل لجنة من معلمات التربية الفنية ذوات الخبرة إلعادة تقييم منهج التربية الفنية بالتعاون مع قسم املناهج بالوزارة ،وتعديل املنهج وفق
استطالع عام آلراء املعلمات والطالبات بما يفي بتطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات اإلبداع لدى الطالبات.
• إجراء دراسة مسحية ملعرفة أفضل الطرق واألساليب لتطبيق الجانب العملي ملنهج التربية الفنية ومدى مناسبة مختبرات الفنية وتوفر املواد
الخام بحيث ال تكلف املعلمات وال الطالبات بالشراء على نفقتهن لخاصة ،وتوفير معرض دائم للناتج الطالبي مع إدامته وعدم ضياع املنتج
الفني باإلهمال.
•

تطوير منهج التربية الفنية ليوائم ظروفا تماثل ظروف (جائحة كورونا )19الحالية التي أجبرت الجميع على استخدام التعليم عن بعد ،مما
يتطلب ادخل أساليب الفن الرقمي ،وطرق تدريس حديثة ملادة التربية الفنية تتناسب مع التعليم عن بعد في الظروف القصوى عند الحاجة.
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غادة العمري

إنشاء قرى تراثية فنية تكون لخدمة الطلبة بشكل عام في كل محافظة قرية وتستدام من خالل معلمي ومعلمات التربية الفنية والطلبة
املبدعين ،لتكون متحف دائم ومرجعية للفن والتراث السعودي ،واالحتفاظ باملنتج الفني للطلبة.
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Abstract: The researcher adopted two study tools and two samples that included middle and high school
students, and technical education teachers in schools of eastern Jeddah education, and he used the descriptive
analytical approach, and the study concluded that the technical education teachers of the study sample have
experience and an educational and training qualification, and confirmed that the technical education
curriculum needs to be evaluated and modified for units and practical activities, Correcting some of the errors
in it, reviewing the teacher's guide book for development, allocating enough time for the art education class
to conduct the practical application, and specifying a semester for each field of art education so that the
student graduates from the third intermediate grade and has completed 6 fields with professionalism and
mastery; A large percentage of the female students of the study sample obtained an excellent appreciation of
the academic subjects, as well as an excellent estimate of the art education subject, and 72% of the female
students of the study sample emphasized the importance of the art education subject in developing the talent
and creativity they have and the importance of the teacher’s role in explaining and applying the material in
methods that suit the content for the development The talent and creativity skills they have, and emphasized
that the most important obstacles to creativity are the method of some teachers critical of female students
’work, the lack of materials and materials for practical application and the assignment of female students to
purchase these materials at their expense. The study recommended the formation of a committee to reevaluate and amend the curriculum of artistic education, and provide raw materials so that they do not
Teachers and students are charged with purchasing them, providing a permanent exhibition of student
outcomes and sustaining them, and developing an art education curriculum to match the pattern of education
(STEM).
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معايير تقييم جودة البحوث النوعية في العلوم اإلنسانية
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امللخص:
يشير هذا البحث إلى معايير تقييم جودة البحوث النوعية في العلوم اإلنسانية خاصة .فالبحث النوعي الذي نشأ في ضوء الفلسفة التفسيرية
 Interpretivismالتي قدمت رؤية مغايرة ملا كانت عليه دراسة الظواهر اإلنسانية املعتمدة على الفلسفة العلمية  Positivismأو العلمية الحديثة
 Post-positivismالتي تعتقد أن الظاهرة اإلنسانية تتسم بش يء من الثبات ،وأن اكتشاف القوانين والعالقات واألسباب واملتغيرات يؤدي لفهم
الظواهر .وقد تبنت الفلسفة العلمية إجراءات صارمة لتحقيق املوضوعية كطرق قياس الصدق املختلفة ،وأساليب التحقق من الثبات .وفي
املقابل ،تأتي البحوث النوعية كجانب أخر مستندة على الفلسفة التفسيرية التي تعتقد بأن املعاني تنتج من املجتمع ،وتنضج بالتشارك فيما بينه.
وهذا قد يصعب من تبني املعايير املستخدمة في البحوث الكمية لتقييم البحوث النوعية ،مما تطلب العمل على إيجاد وتطوير معايير مستقلة
صالحة لتقييم البحوث النوعية .وبالرغم من تعدد تلك املعايير واالستراتيجيات التي بمجملها تهدف لتحقيق مبادئ الجودة في البحوث النوعية،
إال إن هذا البحث حاول تقديمها في صورة مبسطة للباحث النوعي ليستنير بها حين القيام ببحث نوعي في التربية.
الكلمات املفتاحية :البحث النوعي؛ معايير الجودة؛ علوم إنسانية؛ تقييم.

املقدمة:
على الرغم من صعوبة تحديد تعريف عام للبحوث النوعية التي تجمع مجموعة واسعة من املناهج والتصميمات البحثية املختلفة ،إال أنه رغم ذلك
التنوع املختلف في املداخل واملناهج وطرق جمع البيانات ،حاول بعض العلماء واملهتمين بالبحوث النوعية الوصول لتعاريف تتضمن أبرز الروابط التي
تجمعها.
فقد ذكرت مريم ) (Merriam, 2009,p. 13بأن البحوث النوعية تهتم باملعاني التي ينتجها الناس ،وكيفية فهمهم لعاملهم ،وتجاربهم فيه.
بينما يصف فليك ) (Flick, 2009, p.66البحوث النوعية بأنها تفسيرية املدخل ،طبيعية التنفيذ واالكتشاف؛ حيث تهتم باكتشاف الظاهرة من
الداخل ،متخذة وجهات نظر املشاركين كنقطة لبدايتها.
ويضيف دينزن ولينكولن ) (Denzin and Lincoln,2011,p. 3بأنه رغم التنوع املتأصل في البحوث النوعية ،إال أنه باإلمكان وصفها بأنها مجموعة
من املمارسات التفسيرية ،والجوهرية ،التي تجعل العالم ًّ
مرئيا ،وهذه املمارسات تعكس العالم الذي يتمثل في مجموعة من املمارسات املعتمدة على
املالحظات امليدانية ،واملقابالت ،واملحادثات ،والتسجيالت ،واملذكرات الذاتية ،والصور الفوتوغرافية ...والباحثون النوعيون يدرسون األشياء في مواقفها
الطبيعية ،كمحاولة لفهم وتفسير الظواهر في ضوء املعاني التي يعطيها الناس لها.
ً
ويعرفها باركنسون ودرسلين ) (Parkinson & Drislane, 2011بالبحث الذي يستخدم طرقا؛ كاملالحظة ،أو دراسات الحالة ،التي تقود إلى الوصف
السردي للممارسات ،ويقوم على رفض مبادئ الفلسفة العلمية (الوضعية)  Positivismفي دراسة الظواهر االجتماعيةً ،
متبنيا التفسيرية كفلسفة بحثية.
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وقد حاول بعض العلماء أمثال فيليك ،وستراوس وكوربن ،وييلس ورفاقه
تعريف البحوث النوعية على نقيض أهداف ومناهج البحوث الكمية ،بينما يعارضهم البعض؛ أمثال سيلفرمان ) (Silverman,2013في بناء تعريفات
ًّ
ضمنيا إلى
للبحث النوعي في ضوء قراءتهم التبسيطية للبحوث الكمية؛ فبريمان ) (Bryman, 2016,p. 375يحاول تعريفها بأنها البحوث التي تشير
استخدام الكلمات دون األرقام في بياناتها ،وأشار سندلوسكي ) (Sandelowski, 2001,p.893إلى أنها البحوث التي تركز على االتجاهات نحو فهم
الظواهر ،والخبرات ،والتفسيرات اإلنسانية للعالم االجتماعي ،وتحقيقها من خالل املشاركين ذواتهم .ولكن يرى هامرسلي )(Hammersley, 2013, p. 2
بأن البحوث النوعية قد تعرف على أنها شكل من أشكال البحوث االجتماعية التي تميل إلى التبني املرن لتصميمات البحوث املستندة على البيانات،
واملستخدمة للبيانات غير املنظمة ًّ
نسبيا ،وتركز على الدور املحوري الذاتي في العملية البحثية ،لدراسة مجموعة من الحاالت الطبيعية بالتفصيل،
معتمدة على األلفاظ ،دون الخواص اإلحصائية والحسابية.
ُ
وبعد النظر في التعاريف السابقة ،وتعدد وجهات النظر التي بنيت عليها التعاريف؛ فإن من املفيد للقارئ التبسيط في التعريف؛ بحيث يكون أكثر
ً
وتحقيقا في الفهم امليسر؛ لذا فإن البحث النوعي هو البحث الذي يشتمل على أي نوع من البيانات التي ال تتصف بقيم التراتبية العددية ،ويعتمد
إجرائية
ًّ
استقرائيا من الجزء إلى الكل؛
الباحث على البيانات املنتجة من املشاركين (أفراد /مواد) التي يتم جمعها من موقع الدراسة في ظروفه الطبيعية ،ويحللها
ً
للوصول إلى االستنتاجات العامة التي تفسر الظاهرة املدروسة ،وتشكل أنماطا لها.
وقد أعطى بعض الباحثين ً
عددا من الخصائص املحورية لتصميمات البحوث النوعية ،حيث تركز على األسئلة االستكشافية؛ كأسئلة :من ،وملاذا،
ً
وكيف؟ بدال عن األسئلة اإلحصائية أو الحسابية ،التي تهدف لوضع درجة محددة ،وبهذا تأتي البحوث النوعية للتركيز على معالجة العمليات املتعلقة
بالظاهرة ،ومستثمرة طبيعتها املرنة في تصميم البحوث النوعية؛ فاملقابالت املفتوحة أو شبه املقننة ،واملالحظة ،ومجموعات النقاش (،)Focus Group
واملقابالت الشاملة ،واملحادثات ،واملذكرات ،التسجيالت الصوتية أو املرئية ،وغيرها ،ترتبط بشكل مباشر كأدوات لجمع البيانات في البحوث النوعية.
وتتسم البحوث النوعية بعدة خصائص؛ من أبرزها :اشتراك األهداف والغايات في تحديد الفهم ،والتفسير العميق للعالم االجتماعي ،بواسطة تعلم
املعاني االجتماعية ،والظروف الجوهرية ،والخبرات ،ووجهات النظر ،والتاريخ املرتبط باملشاركين في البحث ،كذلك استخدام وتبني األدوات غير املوحدة؛
للحصول على البيانات الحساسة ،وذات األهمية البالغة في السياق االجتماعي للدراسة ،والتي باإلمكان الحصول عليها من كل مشارك على حدة ،في ضوء
ظروفه الطبيعية ،أو في حالة السماح الكتشاف الظواهر الحديثة والناشئة.
ومن الركائز الرئيسية في البحوث النوعية تضمنها للبيانات الشاملة ،والواسعة ،واملعقدة في الدراسة ،كما أن تحليل البيانات يتسم بالتعقيد،
والفوارق ،وتقدير االختالف بين كل مشارك وآخر ،أو تكرار البيانات الواردة من املشاركين ،وتصنيفها في محاور رئيسية.
وتتصف البحوث النوعية باملرونة واالنفتاح الفكري للباحث أثناء مرحلة التحليل ،وتفسير النتائج؛ بحيث يسمح للفئات والنظريات والترميزات
بالظهور ،وإعطاء كل معلومة من املشاركين أهميتها في البحث ،وتتميز مخرجاتها بأنها تفصيلية الوصف حول الظاهرة املبحوثة التي تؤسس لها من منظور
املشاركين واعتباراتهم.
إضافة إلى ذلك؛ فإن البحوث النوعية تأملية؛ حيث يقوم الباحث بمراجعة أدواره التي قام بها في البحث ،والتي قد تؤثر في النتائج ،وكتابة تقرير عن
ذلك في صورة خبرة الباحث في املجال؛ حتى يتضح للقارئ الدور الذي قام به الباحث أثناء الدراسة ،أو توضيح امليول واألفكار ووجهات النظر التي يحملها،
ً
مؤشرا للنزاهة في البحث النوعي ).(Ritchie, et,al., 2014
مما يعطي
ويزيد على هذه الخصائص ماكي وجاس ) (Mackey & Gass, 2016بأن البحوث النوعية تتسم بقلة العينة املشاركة في جمع البيانات مقارنة
بالبحوث الكمية؛ التي تهدف إلى تمثيل املجتمع ،وتعميم نتائج العينة املستهدفة عليه؛ فالبحث النوعي يعمل بشكل مكثف على عينة صغيرة الكتشاف
الظاهرة املدروسة ،دون السعي لتعميم نتائجها على املجتمع ،كما أن البحث النوعي يتسم بأنه عملية دائرية موجهة مفتوحة النهايات؛ حيث يبدأ من خالل
ً
إجماعا لفهم الظاهرة ،وربما تنتج افتراضات نظرية في بعض مناهج
مسار استقرائي يتمثل من الجزء إلى الكل؛ فأفكار املشاركين قد تشكل في مجملها
البحث النوعي.
ويعتقد براون ) (Brown ,2003, 1792أن إحدى جوانب القوة في البحث النوعي هي تشكيل افتراضات جديدة حول الظاهرة املدروسة حيث
االفتراضات تتشكل بالترابط بين ما ينتجه املشاركون من معرفة متواترة ومكررة حول الظاهرة.
وتهدف البحوث النوعية إلى تحقيق أهداف متعددة؛ منها :الوصف ،والشرح ،والتقرير ،وإيجاد مفاهيم جديدة ،وإنتاج نظرية حول الظاهرة
املستكشفة). (Cohen, Manion, & Morrison, 2018
ويتضح من التعاريف السابقة والخصائص العامة للبحوث النوعية في العلوم االجتماعية ،بأنها تتمحور وظائفها في التفسير والشرح للسباب
والروابط التي تتعلق بما هو موجود ،أو التقييم الذي يسهم في تقدير وتخمين فعالية ما هو موجود ،أو اإلنتاج التوليدي الذي يطور النظريات
واإلستراتيجيات واألفعال ،أو السياقية التي تصف شكل أو طبيعة ما هو موجود من خالل البحث الوصفي (.)Ritchie, et.al.,2014
et.al., 2007) (Flick, 2018; Strauss & Corbin, 1998; Willis,
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ويقدم الجدول ( :)1مقارنة توضيحية بين وظائف البحوث النوعية والكمية ،في ضوء املظاهر األربعة املقترحة من رتش ي ورفاقه ( ،)2014وكيفية
ً
تناولها لدراسة الظاهرة املقترحة من عدة سبل وفقا ملنطلقاتها الفلسفية املختلفة ،ومن خالله تتضح صورة التكامل فيما بينها.
جدول ( :)1مقارنة بين البحوث النوعية والكمية في ضوء وظائف البحث النوعي
البحوث الكمية
البحوث النوعية
وظائف البحث
دراسة طبيعة األشكال املختلفة من التنمر املنهي ،والخبرات؛ كماذا إلى أي مدى توجد مظاهر التنمر في الوجود الحقيقي؟ ما خصائص
السياقية Contextual
املتنمرين؟
يعني التنمر؟
وصف األحداث التي تؤدي إلى التنمر ،والعوامل والظروف والبيئة معرفة العوامل اإلحصائية التي ترتبط بالتنمر ،أو الخصائص
الوصف والشرح Explanatory
التي يحدث فيها التنمر ،ولم يحدث التنمر ً
والظروف ذات العالقة به.
أساسا؟ ولم يستمر؟
تقييم وتقدير الخبرات والتجارب ،أو العوامل األولية التي تظهر في تقييم إلى أي مدى تختلف أشكال التنمر واستخدام أساليبه؟
التقييم Evaluation
تقييم إلى أي مدى تحقق التدخالت النتائج املطلوبة لكبح التنمر؟
فترة التنمر حتى نهايته.
ً
إنتاج املقترحات ،أو اإلستراتيجيات التي تقلل من تأثير التنمر ،أو التنبؤ بعوامل ترتبط بالتنمر مستقبال ،أو مستويات ونسب
التوليد/اإلنتاج Generative
مساعدة الذين يقع عليهم التنمر؛ لتجنبه ً
التنمر ،..والتنبؤ بأشكال التنمر الجديدة ،وتقديم الحلول.
الحقا.
أصل املصدر في ) (Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2014, p. 41مع تعديل األمثلة لتتناسب مع الجمهور املستهدف

وقد استخلص كل من لينكولن وجوبا ،وبولكينهورن ) Lincoln & Guba (1985,p. 39-43; Polkinghorne (2007بأن البحث النوعي يشترك
في مسلمات عامة؛ من أبرزها :أن الدراسة ُتجرى في سياقها الطبيعي املعتاد ،دون إجراء أي تغيير يوثر على مجريات الواقع ،ووصفها اإلنسان أداة لجمع
البيانات البحثية ،واالستفادة من املعرفة الضمنية أو الخلفية الذهنية للمشاركين ،التي قد ال يكون هناك مفر منها ،واعتمادها على العينات غير
االحتمالية؛ كالقصدية التي تحقق أهداف الدراسة ،وتضيف لها املعرفة ،واستخدام املدخل االستقرائي ( )Deductive approachفي تحليل البيانات دون
مسلمات مسبقة للتحليل ،والتحديث املستمر للتصميم البحثي طيلة الوقت ،كما أن مخرجات البحث تفاوضية وليست قطعية؛ حيث إن البحث النوعي
ًّ
اجتماعيا ،وهي غير مطلقة أو مجردة ،وإنما متغيرة ومتعددة ومؤقتة؛
يرى بأن العالم االجتماعي غير مستقر؛ فاملعرفة من وجهة نظر النوعيين تتشكل
فاملعاني متعددة في العالم االجتماعي ،وتأخذ التصورات واملضامين الفردية والجماعية باالعتبار لتكوينها ،دون الحكم على بعضها بأنه أكثر صحة من
اآلخر ،كما أن تقرير البحث يتسم بطبيعته الفردية؛ ً
نظرا لظهور بعض الظروف الذاتية التي تنشأ أثناء االستكشاف ،وتسهم في تنوع عملية ضبط
إجراءاته ،لكن دون اإلخالل بمعايير الجدارة أو املوثوقية والجودة في البحوث النوعية.

املنطلقات الفلسفية للبحوث النوعية
تعد العلوم اإلنسانية محط أنظار العديد من الفلسفات والنظريات التي تتناول الظاهرة اإلنسانية من جوانب مختلفة؛ بوصفها الحقل الخصب
للمنظرين والفالسفة ،في تفسير وفك ألغاز هذا املكون اإلنساني املعقد في تراكيبه الجسدية ،والسلوكية ،والعقلية؛ فقد ساهم ظهور النموذج الفلسفي
 Research Paradigmفي تزويد العلوم التربوية بالنظريات واملناهج واألدوات التي تتناول الظاهرة املدروسة ،وتسهم في تفسير نتائج التحقق منها ،فتارة
باشتقاق القوانين التي تفسر حدوثها عند اعتبار العالم االجتماعي مستقر ،ومترابط ،ومتسق الخصائص؛ وتارة أخرى بالغوص في أعماق الظاهرة
ً
ً
ووصفا لفهمها الفهم الشامل ،حين النظر لها بأنها حالة ال مثيل لها؛ بل ذهبت بعض هذه النماذج لدور أعلى من سن القوانين،
تفسيرا
االجتماعية املفردة
وتفسير ووصف الظواهر اإلنسانية ،إلى مسألة تغيير الواقع املعاش ،وإيجاد بديل آخر؛ نتيجة للظلم والدونية والتمييز الذي يعيشه ذلك املجتمع في ضوء
ذلك النموذج الفلسفي النقدي أو التحويلي ،من حيث رؤيتهم للواقع .وقد يهدف البحث في العلوم التربوية إلى إجراء تقص ي منظم الكتشاف الظواهر
بعمق ،وتفسيرها من خالل تفسيرات وتصورات مختلفة؛ تشمل :املواقف ،والنماذج الفلسفية املختلفة ).(Bryman, 2016
إن مصطلح نموذج البحث الفلسفي  Research paradigmيعود إلى العالم توماس كون  Thomas Kuhnعام 1972م ،واملوضح في كتابه املعنون ب ـ ـ
" ،"The Structure of Scientific Revolutionsوالذي يعرفه بأنه منظور نظري ،يشير إلى كيفية تعامل الباحث مع إجراءات البحث ،وكيف ُ
صمم منهج
البحث ،وكيف قام الباحث بجمع البيانات ،وتحليلها ،وتفسيرها ،ومناقشتها.)Creswell, 2014( ،
ويعرفه ً
وبسياق محدد  -تؤثر على
أيضا بريمان ) (Bryman, 2016, p. 637بأنه "مجموعة من االعتقادات ،واإلمالءات (املتطلبات) ،التي بدورها -
ٍ
العلماء من حيث ما يجب دراسته ،وكيفية إجراء البحث ،وطريقة تفسير النتائج ،وهكذا".
ومن خالل هذا التعريف يتضح دور النموذج الفلسفي في البحث ،من حيث اختيار املنهج الذي يحقق أهداف البحث ،واملنهجية املناسبة لتلك
املشكلة ،ودور الباحث تجاه التعامل معها ،واألدوات املناسبة لإلجابة عن أسئلة البحث؛ بل يتعدى دور النموذج الفلسفي إلى تفسير النتائج ،ومدى
تعميمها من عدمه في العلوم اإلنسانية.
كما أن هناك عدة عوامل تؤثر في اختيار النموذج الفلسفي؛ منها :االفتراضات نحو الحقيقة ،وطبيعة املعرفة في البحث ،واإلطار النظري ،واألدبيات
البحثية السابقة للظاهرة محل الدراسة ،ومنظومة القيم ،واملفاهيم األخالقية التي تبنتها عملية البحث (.(Wagner, Kawulich, &Garner,2012
ً
وتتفق األدبيات البحثية السابقة في وجود أبرز خمسة نماذج بحثية فلسفية قد يستخدمها الباحث في العلوم اإلنسانية ،والتربوية خاصة؛ ليجيب
عن التساؤالت البحثية ،وتحقيق أهداف الدراسة ،وتتمثل هذه النماذج الخمسة في :النموذج الفلسفي العلمي ( Positivistالوضعي) ،Paradigm
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والنموذج الفلسفي ما بعد العلمي (ما بعد الوضعي)  ،Post-Positivist Paradigmوالنموذج الفلسفي التفسيري/البنائي
 ،Interpretivist/Constructivist Paradigmوالنموذج الفلسفي التحويلي Transformative Paradigmأو النموذج النقدي ،Critical Theory
والنموذج الفلسفي البراغماتي/النفعي .)Crotty,2015;Creswell&Clark,2011;Pring,2015; Wagner, et., al.2012(Pragmatism Paradigm
كما أن العديد من األدبيات السابقة تشير إلى أن النموذج الفلسفي يتألف من أربعة أركان أساسية ( ;Creswell,2007; Guba &Lincolin,1994
 )Bryman,2016أو خمس ركائز حين دمج املنهج بأدوات الدراسة؛ وهي :علم الوجود  ،Ontologyعلم املعرفة  ،Epistemologyاملنهج ،Methodology
أدوات جمع البيانات  ،Methodsالقيم  . Axiologyكما يوضحها الشكل ( )1مكونات النموذج الفلسفي في البحوث التربوية.
النموذج الفلسفي
Research Paradigm

 Ontologyعلم الوجود

Epistemologyعلم المعرفة

Methodologyالمنهج

أدوات جمع البيانات

Axiologyالقيمية

Methods

شكل ( :)1مكونات النموذج الفلسفي

ومن املفيد هنا اإلشارة بش يء من التفصيل إلى العناصر املكونة للنموذج الفلسفي ،دون التوسع في استدعاء التاريخ الجدلي الواسع واملتناقض ً
أحيانا
بين العلماء فيها؛ فالهدف اإلشارة إلى املصطلحات بش يء من التمهيد؛ حتى يتسنى للقارئ فهم تلك املكونات عند تناولها في كل نموذج فلسفي.
ُ
فيعرف الوجود  Ontologyبدراسة الواقع ،وطبيعة الحقيقة ،املتمركزة حول السؤال "ما طبيعة الوجود؟" ).(Crotty, 2015
ويضيف جوبا ) Guba (1990بأن السؤال الوجودي يسأل عن طبيعة الواقع.
ويعتمد البحث النوعي على مبادئ النموذج الفلسفي التفسيري (البنائي ) ،الذي يفترض بأن الوجود أو الواقع متعدد؛ حيث يسعى الباحث الكتشافه
من خالل املعاني ،واملفاهيم اإلنسانية املشتركة ).(Henn, Weinstein, & Foard, 2005
كما أن الواقع أو الحقيقة جزء مما يتصوره العقل اإلنساني ،الذي بإدراكه لها تتكون املعاني والتفسيرات للحقيقة والواقع ،وبناء على الفهم،
واإلدراك اإلنساني للحقيقة؛ فإنها تكون متعددة ونسبية ،تتكون بالتشارك االجتماعي ،وتحمل التفسيرات في ذواتها؛ ً
نظرا لتعدد الفكر اإلنساني املنطلقة
منه ،واملنبثقة مما يدركه حول الظاهرة ،كما أنها نسبية غير مطلقة ).(Newman & Benz, 1998
إن البحوث اإلنسانية والتربوية على وجه الخصوص تعتمد على نظريتين فلسفيتين في الوجود؛ هما :الواقعية  ،Realismالتي تعتقد بأن هناك واقعاً
ًّ
ً
ً
موجودا ،وعاملا مستقال عن الباحث ،وما عليه إال اكتشاف القانون املسير لذلك الواقع وإدراكه ) ،(Pring,2015والنظرية النسبية  Relativismالتي
تتناسب مع البحث النوعي ،واملرتكزة على أن الحقيقة غير مطلقة ،وإنما نسبية ذاتية تتكون من خالل العقل الجمعي للمشاركين ،وتفسيراتهم للظاهرة
املدروسة.
وتهتم نظرية املعرفة  Epistemologyبطبيعة املعرفة) .(Crotty,2015,p.8فيعرفها ويلنقتن ) (Wellington,2015, p.341بأنها دراسة طبيعة
وصحة املعرفة اإلنسانية.
وتحدد نظرية املعرفة العالقة بين الباحث ،والواقع املراد معرفته ،مقسمة ذلك إلى قسمين ،اعتمدت عليهما املداخل الكمية والنوعية؛ فاملنظور
العلمي الذي تتبناه نظرية املعرفة في الواقعية  Realismهو املوضوعية في اكتشاف واقع الظاهرة املراد دراستها ،دون تأثير الباحث على العينات ،أو
البيانات ،فالحقيقة تقع خارج تصوره الذهني ،بحيث تكون قيم الباحث ،ومبادئه ،وتأثيره معزول عما سيدرسه؛ فيتقص ى الظاهرة بشكل موضوعي كامل،
دون التأثير في البيانات املنتجة ،وإخضاعها للتحليل اإلمبيريقي؛ لتنتج معرفة قابلة للتحقق ،متحدثة عن ذاتها ،وفي املقابل تعتمد املنطلقات التفسيرية
التي تتمثل في البحث النوعي ،على أن املعرفة نسبية متعددة ،غير مطلقة؛ حيث ال توجد معرفة بنائية ترى الحقيقة موضوعية ،خارجة عن التصور
ًّ
اجتماعيا (.)Crotty,2015
اإلنساني ،وتنتظره الكتشافها؛ فاملعاني تدرك بتشاركها ،وبنائها
وبناء على ذلك ،فإن طبيعة املعرفة في البحث النوعي تتحقق من خالل املشاركين ،الذين بدورهم ،وبتعدد وجهات نظرهم ،وخلفياتهم املعرفية؛
يكونون املعرفة حول الظاهرة املراد دراستها.
واملنهج  Methodologyهو خطة ،أو إستراتيجية؛ لتبرير استخدام أو اختيار طرق جمع بيانات محددة دون غيرها ).(Crotty, 2015
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بينما يرى مارجيك ،ديمتيو ،و فيستنجر ) (Marczyk, DeMatteo, & Festinger, 2005بأنها "املبادئ واإلجراءات التي تضبط البحث ،وتوجهه
التوجيه املناسب؛ لإلجابة عن أسئلته ،وتحقيق أهدافه".
ويعرفها ويلنقتن ( )2015على أنها نشاط أو مهمة اختيار األساليب ،وتقييم ذلك االختيار ،والتبرير الستخدام أدوات جمع بيانات  Methodsدون
غيرها؛ لتحقيق أهداف البحث ،والتأمل فيها؛ لتقديم حجج تتسق مع استخدامها ،وتوظيفها لتحقيق أسئلة البحث ،في ضوء مبادئه ،ومنطلقاته الفلسفية
(.)Wellington, 2015, p.33
فالبحوث النوعية تعتمد على املدخل االستقرائي  ،Inductive Approachالذي يبدأ من الجزء إلى الكل  ،Bottom-upوتتعدد مناهج البحث
النوعي؛ كاالثنوجرافي ( ،)Ethnographyودراسة الحالة ( ،(Case Studyوالظواهرية  /املفاهيمية ) ،)Phenomenologyوالنظرية املجذرة Grounded
) ،)Theoryوالتأويلية ) .)Hermeneuticsوالقيمية  Axiologyعلم يهتم بدراسة القيم واألخالقيات.(Kneller, 1971) .
متى تستخدم البحوث النوعية
تستخدم البحوث النوعية لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالتجارب الشخصية ،واملعاني ،والتصورات ،واملنظور الجمعي لوجهات نظر املشاركين في
البحث؛ بحيث تكون هذه البيانات غير قابلة للعد ،والقياس الكمي ،فالنظر لها يكون بنظرة شمولية ،كلية ،تكاملية ،فما يفض ي به مشارك من املشاركين
يؤخذ بعين االعتبار عند تحليل وجهة نظر مشارك آخر ،وبهذا فالنظرة تكاملية ،ترابطية ،شمولية؛ للوصول إلى تفسير الظاهرة املدروسة ،وباالعتماد على
املجموعات الصغيرة؛ الستقصاء معتقداتهم ،وأفكارهم ،ووجهات نظرهم حول ظاهرة ما ،باستخدام طرق جمع البيانات املفتوحة ،أو شبه املقننة؛
كاملقابالت ،ومجموعات النقاش ،وتحليل الوثائق ،والفيديوهات ،والسجالت ،والتقارير ،واملذكرات؛ بهدف الحصول على املعلومات الرئيسية التي تسهم
ً
في فهم الظاهرة ً
واسعا.
فهما
وتتعدد املبررات الستخدام البحث النوعي؛ فمنها :الحاجة إلنتاج نظرية تفسر الظاهرة اإلنسانية ،دون استعارة النظريات العلمية من مجاالت
العلوم املختلفة عن السياق التربوي؛ فمجال العلوم اإلنسانية أصبح لديه القدرة على إنتاج نظريات تفسر الظواهر والقضايا اإلنسانية ،في ضوء سياقاتها
الطبيعية التي تقع فيها .ومن منظور طبيعي تفسيري للظاهرة؛ فالتكامل والفهم املشترك بين أفراد املجتمع للمفاهيم ،والظواهر ،قد يسهم في معالجة
الكثير من التساؤالت واملشكالت االجتماعية ،وإنتاج املعارف املثمرة حولها ،بعي ًدا عن إسقاط القياسات ،واالختبارات املوضوعية على املجتمع ،والتعامل
معه كوحدة ثابتة؛ كاملواد املادية التي تمثلها العينة ،وتتطابق في خصائصها ،ومكوناتها؛ فاملجتمع البشري  -وإن تشابه في سمات عامة وخصائص مشتركة
 إال أن هناك العديد من العوامل الظاهرة والخفية التي تؤثر فيه ،وتسهم في تطوره؛ فاإلنسان نمائي بطبيعته الخلقية ،وتطوري السلوك ،فمن الصعوبةالحكم عليه ،في ضوء نماذج ثابتة ،قد تهمل رأيه ،وخبرته ،وانطباعاته.
ً
وتسهم البحوث النوعية  -كما أشير ً
سابقا  -في تطوير املمارسات ،والنظريات ،واإلستراتيجيات ،وأحيانا توليد عالقات وارتباطات جديدة تكون
االفتراضات ،والغوص املتعمق في اكتشاف أسباب رفض بعض االفتراضات الكمية ،التي يؤكد البحث الكمي عدم عالقتها دون تقص ي األسباب املفضية
لذلك الرفض من وجهة نظر فلسفية مختلفة.
فيأتي البحث النوعي ليكتشف األسباب الكامنة ،التي كانت وراء عدم ارتباط املتغيرات ،وإبراز األنماط املتعلقة بتلك النظريات ،وسياقاتها ،بطريقة
منظمة ،وواضحة ،تكشف تلك األدلة التي أدت لرفض الفروض (.)Patton,1990
وفي املقابل ،وبالرغم من الدور الذي تسهم فيه البحوث النوعية في تطوير وتحسين النظريات ،إال أن البعض يعتقد بأن البحوث النوعية قد
تستخدم في اختبار النظريات ذاتها؛ فدونالد كامبل ) (Campbell, 1975يشير إلى أنه باإلمكان استخدام أدوات جمع البيانات النوعية في جمع البيانات
ً
الالزمة للدراسات التجريبية ،رغم أن هذا التوجه غير متالئم مع منهجه العملي الذي يعد رائدا فيه..
ً
لذا فإن البحوث النوعية تحقق أهدافا قد ال يتبناها املنهج العلمي املتبنى من العلوم املادية ،والذي يتعامل مع الظاهرة اإلنسانية كظاهرة كونية
مادية ثابتة ،حين اكتشاف قانونها يسهل التعامل معها والتحكم فيها.
وقد أورد نيومان وبنز ) (Newman &Benz, 1998بأنه وإن بدا في الظاهر التناقض بين املداخل البحثية الكمية والنوعية ،إال أنها في الواقع نهايتين
مختلفتين ،على خط متصل واحد ،تتوسطها البحوث املختلطة.
الجودة في البحوث النوعية
تعد الجودة الركيزة الرئيسية في أي عمل بشكل عام ،فكيف بها في البحث العلمي الذي يعرف على أنه عمل منظم في جميع خطواته؛ من مراحله
ً
األولى ،وصوال لجمع البيانات ،وتحليلها ،وتفسيرها ،وكتابة التقرير النهائي الذي يتضمنها كمنتج نهائي لهذه العملية البحثية .فمن املعتاد عند تناول معايير
جودة البحث الكمي اإلشارة ملبدأين رئيسين؛ هما :الصدق ،والثبات؛ حيث بهما تقاس الجودة للبيانات الكمية ،لكن حينما يأتي الحديث عن البحوث
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ً
تعقيدا ً
نوعا ما؛ حيث إن الحكم على البحوث النوعية قد ال يتبع اإلجراءات التسلسلية والثابتة ،املعمول بها في البحوث الكمية؛
النوعية فإن األمر يزداد
وذلك لتعدد املناهج التي تقع تحت مظلة البحث النوعي ،وتنوع طرق جمع البيانات النوعية ،وأساليب تحليلها ،وتفسيرها.
وبالرغم من هذا؛ فقد أثار هذا األمر حفيظة العديد من الباحثين في البحوث النوعية ،حيث يتفقون في ضرورة تجويد العملية البحثية في البحث
النوعي ،باستخدام أدوات لقياس الجودة في البحوث النوعية غير املعمول بها في البحوث الكمية ;(Altheide & Johnson,1994; Hammersley,2005
Lincoln & Guba, 1985).
ولهذا الرأي ما يبرره من حيث اختالف املنطلقات الفلسفية لكال املدخلين ،كما جاء ً
سابقا عند تناول الفلسفة الواقعية والفلسفة النسبية،
املختلفتين في رؤيتهما للوجود ،واملعرفة.
ً
وقد ساهم غياب املعايير الخاصة بجودة البحوث النوعية في محاكمتها وفقا ملعايير البحوث الكمية؛ حيث أدى ذلك للحكم على ضعفها ،وتدني
مستوى جودتها ،مما دعا بعض رموز البحوث النوعية؛ أمثال :سيلفرمان ،وبريمان ،ولنكولن ،وجوبا ،لتطوير بعض اإلستراتيجيات التي تحقق الدقة في
املنهج النوعي ،وفي جمع البيانات التي تعد إرشادات عامة وتوجيهية للباحثين ،واملبتدئين في البحوث النوعية ،فتنير لهم ما يأخذونه في االعتبار عند تقييم
جودة البحوث النوعية ،وتمثل املحاور العامة التي قد تحاكم في ضوئها البحوث النوعية على األقل لتحقيق الحد املقبول للنشر ،كما تساهم في خدمة
املؤسسات والجهات املمولة والراعية للبحوث النوعية ،حين ترغب معرفة مدى جودة البحث املمول من قبلها ،ومدى إتقانه (Bryman, 2016; Guba and
)Lincoln,1994; Silverman, 2013
وقد تباينت آراء العلماء حول نوعية املعايير التي ُتتبنى للحكم على جودة البحوث النوعية؛ فقد صنف علي ويوسف ) (Ali & Yusof, 2011هذا
التباين إلى التصنيفات التالية:
• توحيد معايير الحكم على جودة البحث العلمي ،دون النظر فيما يتبناه من مداخل ،أو منطلقات فلسفية؛ حيث يرى هذا الفريق ضرورة الطريقة
الواحدة للحكم على الدراسات النوعية ،ولكنه اقترح معايير الحكم على البحث الكمي؛ املتمثلة في :الثبات ،والصدق الداخلي ،والصدق الخارجي،
واملوضوعية ،وهذه املعايير في ذاتها قد ال تتناسب مع البحث النوعي ،وطبيعة الحكم عليه في ضوئها يضعفه  -كما ورد أعاله .-
• عدم تبني طرق ووسائل للحكم على الدراسات النوعية؛ لتنوعها ،واختالف مناهجها ،وأدوات جمع بياناتها ،والظروف التي ينتج فيها البحث النوعي؛
حيث يعد هذا التوجه أن الدراسة النوعية الواحدة دراسة فردية قائمة بذاتها قد ال تتشابه بغيرها ،مما يصعب إيجاد املعايير العامة التي تحاكم في
ضوئها البحوث النوعية .وممن تبنى هذا الرأي سميث ) ،)Smith, 1984, p. 384و شواندت ) ،)Schwandt,2000اللذان يريان رفض املعايير؛
ُ
جمع
حيث إنها تتعارض مع منطلقات الفلسفة التفسيرية ،التي تعتقد أن املعارف تبنى بالتشارك االجتماعي ،وأنها متجددة ،ومتغيرة في ضوء ما يراه وي ِّ
ً
الناس على فهمه ،وتصوره ،وهذا الجدل ظهر في بدايات ظهور البحوث النوعية ،التي قدمت ً
ً
مغايرا للبحوث الكمية ،التي ساد عليها
جديدا
توجها
ُ
العمل في قوالب ومعايير دقيقة في جميع منطلقاتها ،مما ولد طيف من العلماء النوعيين يرى بعدم تقييد البحث النوعي بمعايير ُت ِّحد من سعة أفقه
في استكشافه للظواهر اإلنسانية في سياقاتها الطبيعية.
• بينما يدعو فريق ثالث من العلماء إلى االستفادة من املعايير املستخدمة في الدراسات الكمية ،وتعديلها بما يتوافق مع السياق املناسب للدراسات
النوعية.
• ويرى أخر تطوير معايير خاصة بالبحث النوعي .فبما أنه مخرج للفلسفة التفسيرية ،التي تتعارض منطلقاتها مع الفلسفة العلمية (الوضعية) ،بحيث
تكون هذه املعايير قادرة على الحكم على جودة هذا البحث دون غيره؛ فالفلسفة بطبيعتها العامة قادرة على تقدي م تصور عام ملا هو أعلى من املعايير،
واملؤشرات؛ كتقديم تصور عام للكون ،والحياة ،واإلنسان.
ويتضح من تلك التصنيفات اتفاق الكثير من اآلراء على ضرورة إيجاد املعايير والطرق والوسائل واملؤشرات التي تضبط جودة البحث النوعي،
باستثناء رأي واحد يرى بعدم سنها ،وبالرغم من اتفاقهم إال أنهم يثيرون التساؤل حول نوعيه املعايير التي ُتقيم البحوث النوعية في ضوئها ،أو طبيعة
الخصائص والسمات التي ينبغي توفرها في البحث النوعي ،أو تحديد مصادر بنائها؛ فالحكم على جودة البحث النوعي يتمثل في تنظيم وتقديم البيانات
ً
ً
واضحا،
تفسيرا
النوعية ،وإخراجها في محتوى مفهوم ومترابط ومنطقي للقارئ؛ فالكفاية في جمع البيانات ،وتحليلها ،واالستفادة منها ،وتنظيمها ،وتفسيرها
ً
ًّ
منطقيا ،واستنباط محاور عامة منها؛ يسهم في جودة البحث النوعي ،وسيأتي في املحور التالي تناول املعايير
وترميزها ،وربط الترميزات ببعضها ربطا
ً
منطلقا لجودة البحوث النوعية .واعتقد بأن سبب ظهور الرأي املعارض للمعايير الذي نشأ في زخم الجدل املحتدم
واملؤشرات واإلستراتيجيات التي قد تعد
بين النماذج الفلسفية هو تركيزه على توطين البحث النوعي واملساهمة في انتشاره كأولوية له ومن ثم تأتي مرحلة التقييم والجودة والتأمل في اإلجراءات.
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معايير جودة البحوث النوعية
بعد استعراض الحاجة إلى معايير الجودة في الدراسات النوعية ،وتباين اآلراء حولها في القسم السابق ،يأتي النقاش في هذا القسم حول مجموعة
من املقترحات إلستراتيجيات وطرق تحقيق الجودة في البحوث النوعية ،وعلى الرغم من صعوبة إيجاد معايير ثابتة تتالءم مع تصميمات البحوث النوعية
املختلفة ،إال أن هناك بعض التشابه في معايير التقييم كما سيأتي ً
الحقا.
فيقترح ريد وكاف ) Reid and Cough (2000بأن معايير جودة البحوث النوعية تتمثل في مقترحات لقائمة من األسئلة ،التي بمجملها قد ُتؤدي إلى
تحقيق جودة البحث النوعي ،ومعالجة القضايا بطريقة تسلسلية منطقية ،وتحرير البيانات من تدخالت الباحث الذاتية غير املبررة ،وتأثيره على مخرجات
البحث ،وتحديد الدور الذي يقوم به في مجريات البحث النوعي.
وقد يظهر ذلك من خالل تحديد املنهج املناسب لجمع البيانات ،وتحليلها ،وتفسيرها ( .)Volmerg,1983,p. 124أو من خالل سبل قياس املوثوقية
املختلفة؛ كالصدق التراكمي ،أو الصدق التواصلي ،أو السياقات البيئية ).(Köckeis-Stangl, 1980
ً
حصرا على البحوث الكمية فحسب؛ فالبحوث النوعية تهتم بتحقيق املوثوقية واملصداقية بطرق متعددة ،وتحت
فتحقيق الصدق والثبات ليس
مسميات مختلفة ،تهدف في مجملها إلى تحقيق جوانب القوة في البحث؛ كمسمى املصداقية ،وقابلية النقل ،واالعتمادية ،والتأكيدية ،والتي سيشار إليها
بالتفصيل  -كمعايير عامة تشترك فيها البحوث النوعية  -قبل تناول املؤشرات واإلستراتيجيات التي تحقق تلك املعايير.
إن البحوث النوعية تتبنى مجموعة من الطرق املختلفة؛ للتأكد من الصدق والثبات الذي يعبر عنه بمصطلح املوثوقية  ،Trustworthinessفيورد
سارانتيكوس ) (Sarantakos, 2012بأن الصدق التراكمي  Cumulative validityهو الذي تقارن فيه نتائج الدراسة الحالة بنتائج الدراسات السابقة؛
ليصدر الباحث حكمه على مدى اتساق أو اختالف نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة .وبهذا فإن الدراسات السابقة ذات الصلة املباشرة
بالدراسة الحالية تعد مقاييس معيارية لنتائج الدراسة الحالية .كما يضيف ً
نوعا آخر من سبل قياس الصدق في البحث النوعي ،تحت مسمى الصدق
التواصلي  Communicative validityحيث يعد التواصل مع املشاركين ،وتتبع البيانات ،والتأكد من صحتها ،وتقييم عمليات الحصول عليها ،وتحول
األهداف كما في نموذج دلفاي ،واستخدام املصادر املتعددة  ،Triangulationوتقارير الخبراء واملتخصصين حول البحث؛ يسهم في تحقيق املصداقية
ً ً
نوعا ثالثا لتحقيق الجودة في البحث النوعي؛ وهو مناقشة الصدق Argumentative validity؛ حيث
والواقعية لنتائج الدراسات النوعية .وكذلك يقترح
ً
يعد شكال من أشكال تحقيق الصدق ،يتمثل في تقديم نتائج الدراسة بطريقة نهائية قابلة لالختبار ،والتتبع ،ويختم بالشكل الرابع من أشكال الصدق في
البحوث النوعية الذي يدعى بالصدق البيئي (الصدق السياقي)  Ecological Validityالذي تكون فيه نتائج الدراسة النوعية صالحة حينما ُتجرى في البيئة
ُ
حقق
الطبيعية للظاهرة ،والسياق الطبيعي للمشاركين ،وباستخدام الطرق املناسبة لجمع البيانات ،وأخذ ظروف وحياة املبحوثين بعين االعتبار ،حتى ت ِّ
الدراسة أهدافهاُ ،وتثمر في االستفادة من بيانات املشاركين قدر املستطاع.
وتقابل ذلك ُسبل لتحقيق الثبات في البحوث النوعية؛ فعلى سبيل املثال :ما اقترحه فليك ) ،Flick (1998, p231-232فقد رأى بأن الثبات النوعي
يتحقق من خالل تحقيق اإلجراءات التالية:
•

مراجعة الرفاق ومناقشتهم Peer Review or deliberating

•

تحليل الحاالت السلبيةAnalysis of Negative Case

•
• تدقيق املشاركين األصليين في البحث لتحقيق الصدق التواصليMember Checks .

مراجعة املصطلحات املناسبة عند تفسير النتائج والتأكد من دالالتهاChecking inappropriate terms .

• التدقيق الخارجي .External Auditing
ويضيف درو وهاردمان وهارت ) (Drew, Hardman, & Hart, 1996, p. 169إلى ما اقترحه فليك مجموعة أخرى؛ تتمثل في التالي:
• خفض مستوى الوصف االستداللي Use low inference descriptor
• تعدد الباحثين قدر املستطاع Multiple researchers as possible
ً
• إنشاء سجل التدقيق ،ليتضمن مثال التسجيالت الصوتية؛ للتحقق منها ،ومراجعتها أثناء التحليل ،والتفسير .Create audit trail
• استخدام أدوات تسجيل مهنية ،وعملية؛ لتدوين البيانات ،والحصول على التصريح باستخدامها Use mechanical recording devices
• استخدام الباحثين كمشاركين ليتأكدوا بدقة من تصورات ووجهات نظر املشاركين

Use participant researchers to check of the accuracy

of perceptions

إن ما ورد أعاله من طرق لتحقيق املوثوقية في البحوث النوعية يعد مؤشرات وإستراتيجيات تفصيلية؛ لتحقيق الجودة في الدراسات النوعية؛ وهذا
جزء من املنشود في هذه املقالة ،لكن تجدر اإلشارة إلى أن بعض العلماء حاول تصنيف هذه املؤشرات واإلستراتيجيات تحت مظلة عامةُ ،تجمل تحتها
مجموعة من املعايير ،واإلستراتيجيات.
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فمنذ التسعينات اهتم لنكولن وجوبا )(Lincoln & Guba, 1985بمحاولة تحديد وتطوير معايير للبحوث النوعية؛ لترادف وتقابل مظاهر الصدق
والثبات في البحوث الكمية ،وقد نجحا وغيرهما من العلماء؛ أمثال :أري ،يعقوب ،سورينسن ،رازافيه ،وكرفتنق وشينتون & (Ary, Jacobs, Sorensen,
) Razavieh, 2010; Krefting, 1991; Shenton, 2004في تحديد أربعة معايير رئيسة لتحقيق املوثوقية في البحوث النوعية ( ،)Trustworthiness
والتي من خاللها تتحقق جودة البحوث النوعية؛ وهي :املصداقية  Credibilityالتي تقابل الصدق الداخلي في البحوث الكمية ،وقابلية النقل /التعميم
Transferabilityالذي يقابل الصدق الخارجي ،أو التعميم ،واالعتمادية  Dependabilityالتي ترادف مفهوم الثبات ،والتأكيدية  Confirmabilityالتي
تقابل مفهوم املوضوعية املوضحة في الجدول ( )5املضمن بمالحق الدراسة.
ُ
فيعرف بريمان ) (Bryman, 2016, p. 697املوثوقية  Trustworthinessبأنها مجموعة املعايير التي يدعو إليها الكتاب ،والباحثون؛ لتقييم جودة
البحوث النوعية.
جدول ( :)2مقارنة بين معايير الجودة في املدخلين النوعي والكمي
البحوث النوعية (الطبيعية)
املصداقية Credibility
قابلية النقل  /التعميم

املعيار

الصدق الخارجي /التعميم

الثباتConsistency

Transferability
االعتماديةDependability

External Validity
الثبات Reliability

الحيادية (عدم التحيز)Neutrality

التأكيديةConfirmability

املوضوعيةObjectivity

صحة القيم Truth Value
التطبيق Applicability

البحوث الكمية (العلمية)
الصدق الداخلي Internal Validity

املصدرKrefting, 1991, p.217. :

املصداقية Credibility

يعرف ليشمان ) (Lichtman, 2013مصطلح املصداقية أو تقدير الحقيقة بأنه تقييم نتائج الدراسة من خالل وجهات نظر املشاركين ،وتعبير
ًّ
الباحث عن العالقة بين ما عبر عنه املشاركون
اجتماعيا ،والطريقة التي صور بها الباحث وجهات نظرهم ،وأظهرها للجمهور في صورة نهائية ،وقد تتحقق
املصداقية في البحوث النوعية بعدة طرق ،وإستراتيجيات ،من أبرزها :التثليث أو التعددية  ،Triangulationأو املالحظات املستمرة ،أو مراجعة األقران،
أو تحليل الحاالت السلبية ،أو التعايش املطول.
التثليث  /التعددية Triangulation
التعددية أو التثليث من مظاهر تحقق املصداقية في البحوث النوعية ،والذي يشير إلى تطبيق أكثر من طريقة بحثية لدراسة الظاهرة الواحدة ،أو
من خالل الجمع بين العديد من الباحثين ،واستخدام أكثر من نظرية لتفسر النتائج ،وبالتالي هو الجمع بين املصادر املتعددة؛ للتحقق من الفهم الناتج
من البيانات بصورة دقيقة.
فيعرف دينزن ( (Denzin,1978التثليث أو التعددية بأنه مصطلح مستورد من العلوم املالحية واملسح الجيولوجي للراض ي يشير إلى استخدام
مصدرين أو أكثر لتحقيق الصورة الشاملة من نقطة مرجعية محددة.ويقترح أربعة مظاهر لتحقيق التثليث في البحوث النوعية مجملها موضح في الشكل
(:)2

تعدد النظريات

Theory Tringulation

تعدد املنهجيات

Methodological Tringulation

تعدد املالحظين

Observer Tringulation

تعدد البيانات

Data Tringulation

شكل ( :)2أنواع التثليث في البحوث النوعي

ومن املهم اإلشارة إلى أن استخدام هذه األساليب لتحقيق املصداقية ال يعني بأي حال من األحوال وجوب تطابق البيانات املنتجة من التنوع ،ولكن
البحث عن االتساق الذي يجمع بين هذه األساليب يعد املحور الرئيس؛ حيث من الطبيعي أن تؤدي األنواع املتنوعة من البيانات أدو ًارا مختلفة ،تقود إلى
حد ما ،ولكن الدور األبرز هو فهم هذه التناقضات ،وتوظيفها لخدمة الظاهرة املدروسة ،بحيث ال ينظر لها كتعارض بين النتائج؛ بل
نتائج مختلفة إلى ٍ
ً
تكامل بينها؛ فاملعاني تعرف أحيانا بأضدادها ،مما يمنح الباحث الفرصة في التأمل واالكتشاف املتعمق للظاهرة املدروسة.
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وقد ُيعزى سبب استخدام هذا املصطلح (التعددية أو التثليث) كإستراتيجية لتحقيق الجودة في البحوث النوعية؛ ألمرين أوردهما باتون (Patton,
) 1999, p. 1192وهما :أن املصطلح مقتبس من املسح الجيولوجي في علم األرض؛ حيث إنه بالرغم من القدرة على تحديد املكان من خالل تحديد نقطة
واحدة ،إال أن تحديد نقطتين وأكثر يسهم في دقة التحديد ،وربما يظهر هذا في العصر الحديث بشكل واضح فيما يسمى بالتقنية الثالثية األبعاد ،التي
ً
وضوحا ودقة عند تحديد أكثر من نقطة.
تجعل األمر أكثر
ً
ووفقا لهذه الرؤية فإنه يعتمد على القطعية في التحديد التي قد ال تتالئم مع طرق الوصول للواقع والحقيقة واملعرفة في البحوث النوعية ،فالتثليث
باستراتيحياته يهدف لتقارب النتائج ودعم بعضها ببعض ليعطي مصداقية في البحث النوعي دون الجزم بذلك.
ومن جهة أخرى ،قد يكون للمصطلح دالالت مجازية أخرى؛ كالتعبير عن القوة ،واملتانة؛ حيث يشير إلى الشكل الهندس ي املعروف باملثلث ،الذي
ًّ
هيكليا ،واملسماة  Geodesic domeالتي صممها وآلذر وبوريسفيلد Walther Bauersfeld
ظهر كرمز ملتانة التصميم الهندس ي في نماذج القبب العظيمة
كبير املهندسين في شركة كارل زايس  Carl Zeissاملبنية بعد الحرب العاملية األولى.
وفي سياق البحث النوعي؛ فإن داللة استخدام التعددية أو التثليث تقوم على مبدأ فلسفي ،يرى أن التفسير الوحيد قد ال يسهم في حل املشكلة
كاف؛ وبالتالي فإن تعدد الطرق قد يسهم في بيان جوانب الظاهرة؛ سواء في جمع البيانات ،أو تحليلها ،أو تفسيرها؛ لتسهم في تقديم حلول متكاملة
بشكل ٍ
ٍ
للمشكلة ،وبالرغم من جدواه في تحقيق املصداقية ،إال أنه مكلف على الباحث ذي امليزانية املحدودة ،وذي الوقت القصير إلنجاز البحث؛ فاملزج بين أكثر
من أداة بحثية يتطلب ً
جهدا في اإلعداد ،والتنفيذ امليداني ،والتحليل ،والتفسير لها.
لذا يعتمد استخدام طريقة التعدد أو التثليث إلستراتيجيات متعددة؛ فيشير دنزن ) (Denzin, 1978إلى مجموعة منها؛ وهي :تعدد األدوات ،التي
قسمها إلى قسمين رئيسين؛ هما :تعدد األدوات الداخلي  Within-method triangulationوالتعدد بين األدوات  Between method triangulation؛
فاألولى يعني االستخدام املتعدد للداة الواحدة الكتشاف املشكلة البحثية ذاتها؛ كالجمع بين األسئلة املغلقة واملفتوحة في ذات األداة الواحدة ،وهي األقل
ً
شيوعا في البحوث النوعية ،بينما الثاني يشير إلى استخدام أكثر من أداة بحثية لجمع البيانات حول الظاهرة الواحدة ،والتي يسميها بريمان Bryman
أدوات البحث املتناقضة "."Contrasting research methods
ويرى هارفي وماكدونالد ) (Harvey and MacDonald,1993أن تعدد األدوات قد يتمثل في ثالثة مظاهر؛ هي :أن يقوم باحثان أو أكثر باستخدام
نفس األداة البحثية ،أو أن يقوم الباحث نفسه باستخدام أداتين ،أو أكثر ،أو أن يستخدم باحثان أو أكثر ،أداتين أو أكثر؛ للتحقق من البيانات.
كما إن من طرق تحقيق التعددية/التثليث تعدد املصادر التي تجمع منها البيانات ،بحيث تجمع البيانات من خالل عينات مختلفة ،وبإستراتيجيات
متعددة لجمع البيانات؛ كتنويع أوقات جمع البيانات ،واختالف السياقات التي تجمع بها ،وتغير األشخاص الذين تجمع البيانات منهم ،كما أن تعدد
الباحثين واملحللين من أساليب تحقيق التعددية؛ بحيث يعتمد ب شكل كبير على الباحث في تفسير البيانات ،وإنتاج املعرفة من املشاركين ،وتقديمها في
صورة تصورات عامة للجمهور؛ لذا هناك حاجة لتعدد الباحثين ،واملحللين؛ للوصول إلى املصداقية في التفسيرات الناتجة من املشاركين ،بحيث يستخدم
الباحثون ذات األساليب واإلجراءات املتبعة في جمع البيانات ،وتفسيرها ،وتحليلها.
ومن األساليب ً
أيضا لتحقيق مبدأ التثليث العوامل البيئية املتعددة ،بحيث يسعى الباحث لتغيير األوقات ،واألزمنة ،واألماكن ،والفصول التي تجمع
منها البيانات؛ ليحقق مبدأ املصداقية.
كما أن من سبل تحقيق التعددية تعدد النظريات التي تفسر البيانات ،أو ما يسمى بتعدد املناهج  ،Methodological pluralismحيث يجمع
الباحث بين عدة نظريات مختلفة؛ لتفسير الظاهرة املدروسة؛ مثل النظرية املعرفية ،أو البنائية االجتماعية الثقافية؛ لتحقيق مبادئ املصداقية في
البحث النوعي.
قابلية النقل  /التعميم Transferability
إن قابلية نقل نتائج الدراسات النوعية مصطلح يقابله تعميم النتائج في البحوث الكمية ،أو ما يسمى بالصدق الخارجي (Seale, External Validity
).1999
ُ
وقد أثير الكثير من الجدل حول عدم مقدرة البحوث النوعية على تعميم نتائجها مقارنة بالدراسات الكمية التي تهدف لها بشكل رئيس .وقد يعزى
هذا إلى النزعة التأثيرية للفلسفة العلمية ،أو مابعد العلمية في اكتشاف قوانين الظواهر ،وصناعة القوالب املوحدة ،ثم التعميم؛ سواء الكلي ،أو الجزئي،
مما قاد إلى التشكيك في مقدرة نتائج البحث النوعي ،والتقليل من أهميتها فترة من الزمن ،والذي يهتم في أصله بالتركيز على السياق في دراسة املجتمعات،
كما يتضح ذلك بشكل بارز في البحوث االثنوجرافية ،دون السعي للتعميم.
ويعرف ماكسويل ) (Maxwell, 1992قابلية نقل نتائج البحث النوعي  ،Transferabilityأو التعميم النوعي  -إن صح التعبير – بأنه :وجود
مستويات متعددة من املعاني املنتجة من العينة النوعية ،وقابلية هذه النتائج لتوسيعها على أفراد من املجتمع ،أو اإلشارة إلى االسترشاد بها في سياقات
أوسع؛ كنتائج دراسة الكتشاف تصورات املعلمين في محافظة ما ،بمرحلة ما ،حول تدريس الفلسفة ،فإن قابلية النقل ملا توصلت إليه الدراسة من نتائج،
قد يسترشد به دون قطع حين تطبيق ذلك على عينة مختلفة ،في سياق آخر ،بمرحلة مختلفة ،وبمحافظة أخرى.
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ويقدم لينكولن وجوبا )ً (Lincoln & Guba, 1985, p. 8
وصفا لقابلية النقل بأنها "درجة التشابه بين املوقف األصلي ،واملوقف املنقول إليه" .فعلى
سبيل املثال ؛ فإن التشابه في سياقات نظام التعليم الحالي في اململكة العربية السعودية من حيث التنظيم املؤسس ي ،والدرجات العلمية للعضاء ،وأعمار
املتعلمين ،واملقررات املوحدة  ...إلخ؛ قد يساعد على نقل نتائج الدراسات النوعية في سياقات مشابهة بينها.
ويعرف ً
أيضا بلور وود ) )Bloor & Wood, 2006, p. 93مصطلح قابلية نقل نتائج الدراسة النوعية بأنه :مدى إمكانية تطبيق نتائج الدراسة على
املجتمع العام ،بحيث يحقق االستفادة من تلك النتائج ،واستخدامها في املواقف والسياقات املشابهة .ويتضح من هذا التعريف بأن هناك نزعة للتعميم،
وقد يعزى هذا إلى تخصص املؤلفين اللذين يعمل أحدهما في العلوم الطبية في جامعة جالسكو ،واآلخر في الطب االجتماعي بجامعة كاردف البريطانية،
والذي قد تغلب عليه الفلسفة العلمية في دراسة الظواهر.
ولكن بادجت ) (Padgett, 2011يبين ويحدد بأن هذا التعميم يختلف عن املعمول به في البحوث الكمية ،والذي يعتمد على تعميم نتائج العينة
ُ
على املجتمع الكلي املمثلة له ،بينما يقتصر التعميم النوعي على إظهار نتائج الدراسة في صورة أدلة وإرشادات ،قابلة للتطبيق في مواقف وسياقات مشابهة
في املجتمع.
ويرى دانموير ) ، (Donmoyer, 1990و دينزن ) (Denzin,1983أن تحقيق الصدق الخارجي (التعميم) ليس ذي أولوية مهمة في البحث النوعي،
ً
وصفا ً
بقدر التركيز على الفهم العميق والشامل للمعاني حول الظاهرة املدروسة ،ووصفها ً
دقيقا شامال ثرًّيا .ويدعم ذلك ما أورده كرونباخ (Cronbach,
) 1975, p. 124حينما ذكر بأن الظواهر االجتماعية ذات سياقات محددة ،يصعب تعميم نتائجها.
ويضيف انديرسون وأرسناولت ) (Anderson & Arsenault, 2005أن الهدف من تعميم نتائج الدراسة النوعية هو فهم الظروف املحددة التي
قد تؤثر في مخرجات العملية البحثية النوعية ،وبالتالي فإن تحقيقه يكون من خالل الوصف التفصيلي والشامل للطرق ،واألساليب ،واإلجراءات ،وسياق
الدراسة؛ بحيث تسهل عملية نقل نتائجها إلى مواقف أخرى مشابهة.
ويصف هامبربيرج ،كيركمان ،دي ليس ي ) (Hammarberg, Kirkman, & de Lacey, 2016الدراسة النوعية بأنها تستوفي شرط القابلية للنقل
حينما تتوافق نتائجها مع سياق خارج موقف الدراسة؛ فعندما يدرك أفراد جدد بأن املعاني املنتجة ذات مدلوالت صحيحة في حياتهم وتجاربهم الخاصة،
فإن القابلية للنقل قد تحققت ،ويورد في ذات السياق بأن القابلية تتحقق بواسطة إقرار ُ
القراء  -الذين تتشابه ظروفهم وسياقاتهم مع تلك املخرجات -
للنتائج.
وقد تتحقق قابلية النقل من خالل استخدام بع ض اإلستراتيجيات التي تسهم في جودة هذا املعيار في البحث النوعي؛ كالوصف العميق والشامل
 ،Thick Descriptionأو اختيار العينات املقصودة التي تحقق هدف البحثي النوعي ،أو ربط نتائج الدراسة بما ورد في األدب البحثي السابق؛ فالوصف
الشامل الثري هو الذي يزود القارئ باملعلومات التامة حول السياق الذي حدثت فيه الدراسة ،واملشاركين فيها ،والتصميم البحثي ،وإجراءات جمع
البيانات؛ بحيث يتيح للقارئ الحكم على مدى قابلية النقل من عدمها للنتائج.
ويقترح قفن ) (Given, 2008عاملين رئيسين لزيادة مستوى قابلية النقل ،على الباحث النوعي أخذهما بعين االعتبار؛ وهما :مدى ارتباط املشاركين
في البحث بسياق الدراسة ،ومالءمتهم لها ،وبلورة حدود سياقات النتائج التي قد تستخدم فيها؛ فاألول يتطلب أن تكون هناك صلة مباشرة فيما ُيعمل على
دراسته بين املشاركين ،واختيار العينة التي تحقق أهداف الدراسة؛ فإن كان الهدف هو دراسة تصورات محاضري جامعة ما ،حول الترقيات الوظيفية
ً
مثال؛ فينبغي أن تكون العينة ذات صلة مباشرة بذات املنصب والجامعة؛ حتى تتحقق الدقة املهنية .بينما املحور الثاني هو أن على الباحث أن يتحقق من
وصفا ً
فهم السياق الذي ُتجرى فيه الدراسة ،ووصفه للقارئ ً
دقيقا حتى يجاوب عن أسئلة الدراسة ،ويمكن القارئ من معرفة الصلة بين السياق واملواقف
التي قد تنقل النتائج إليها ،وهذه تعد مهمة الباحث في مدى ضمان نقل النتائج لسياقات أكبر ،ومواقف أوسع ،بتوضيح تفاصيل السياق الذي أجرى فيه
الدراسة.
االعتمادية Dependability
إن من أبرز التحديات التي تواجه البحوث النوعية هو التغير املستمر للسياق ،والبيئة التي قد يجرى فيها البحث؛ وبالتالي فإنه يقع على عاتق الباحث
الفهم الجيد للسياق ،من خالل القراءة املكثفة فيما يتعلق بالبيئة املستهدفة بالبحث ،وإدراك املتغيرات املرتبطة بها؛ حتى يتمكن من االندماج فيها حينما
يقوم باكتشاف الظاهرة املدروسة ،فالسياق البحثي للظاهرة اإلنسانية متطور ،ومتجدد ،ونمائي ،ومتغير؛ لذا عندما يدرك الباحث هذه الطبيعة ،فإنه
يأخذها بعين االعتبار عند إعادة تطبيق الدراسة ،فقد يتغلب على هذا التغير املستمر بعدة طرق من أبرزها ما أشار إليه قيفن ) :(Given, 2008تتبع
الفروق الدقيقة التي اختلفت عن السياق السابق في الدراسة ،أو زيادة عدد املقابالت ،أو تتبع الرموز واإليحاءات غير اللفظية بالبيانات في املحادثات ،أو
تحليل املستندات ،أو زيادة ثبات الترميزات  ،Codesأو زيادة وقت البقاء في بيئة جمع البيانات ملدة أطول ،أو تتبع عملية مراجعات التحقق ،أو السماح
ملراجع خارجي بمراجعة املالحظات امليدانية للباحث ،أو من خالل سجالت التدوين ،وغيرها من اإلجراءات التي بدورها تزيد من الشفافية والوضوح ملبدأ
االعتمادية في البحث النوعي.
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ً
ويرى لينكولن وجوبا ) (Lincoln & Guba, 1985أن هناك تداخال بين معايير الحكم على جودة البحث النوعي يدل على الترابط بين أجزائه؛ فالبحث
النوعي يعبر عن وحدة واحدة ،فقد تتداخل اإلستراتيجيات لتعبر عن معيارين ،فتحقيق االعتمادية التي تشير إلى مدى تكرار النتائج عند إعادة الدراسة
قد يتحقق من خالل أساليب التثليث  /التعددية  ،Triangulationكتعدد الباحثين؛ الكتشاف ذات الظاهرة ،باتباع ذات الخطوات ،واإلجراءات الدقيقة
التي اتبعها الباحث األساس ي.
ويتفق معه باكستر وإيلس ) (Baxter & Eyles, 1997, p. 512في تعدد الباحثين ،وتقييم األقران ،وتدقيق السجالت ،واستخدام تقنيات مهنية
لتسجيل البيانات ،وتقليل التفسير الوصفي الذاتي للباحث ملعاني املشاركين.
وتجدر اإلشارة إلى أن من أبرز العوامل املساعدة لتحقيق االعتمادية تأثير الدراسة على النظرية أو املمارسات بشكل واسع ،من خالل ترابط النتائج،
والدقة في املعاني املنتجة التي يقصدها املشاركون في البحث؛ ولكي يتحقق هذا ،فإنه ينبغي أن يتسم البحث بأساس علمي ،يدعم التكرار ،واإلعادة؛ لينتج
نفس النتائج ،ومن هنا فقد تطلب األمر ملعيار يتشابه مع مبدأ الثبات في البحث الكمي  Reliabilityالذي يتطلب من الباحث وصف املنهج ،والتصميم
املستخدم ،واألدوات التي تسهم في الوصول لنفس النتائج عند اتباع ذات الخطوات في ذات الدراسة.
مجمل القول ،إن تحليل البيانات النوعية يقوم في أصله على التكرار ،والتشابه بين بيانات املشاركين؛ حتى تنتج األنماط ،واملعاني العامة؛ فتقديم
التفاصيل الشاملة للقارئ التي تتعلق باملنهج ،واألدوات ،وإجراءات الدراسة ،تتيح له مناسبة اإلجراءات ،وتقييم املمارسات التي انتجت تلك النتائج
) ،(Shenton, 2004وهذا يتطلب من الباحث توضيح منهج البحث ،والتصمي م املستخدم ،وطريقة تنفيذ البحث ،وتفاصيل العينة ،وطرق اختيارها،
وتوثيق املالحظات امليدانية ،واملقابالت ،واملذكرات الذاتية ،ومراجعة التأمالت ( ،)Reflectionوإيضاح املبررات لتلك اإلجراءات السابقة والتي بدورها
تحقق مبدأ االعتمادية.
كما أن االعتمادية في البحث النوعي تقابل الثبات في البحوث الكمية؛ فيعرفها بلور وود ) (Bloor & Wood, 2006, p. 147بأنها "مدى تكرار نفس
نتائج البحث عند تطبيقه مرة أخرى في ذات السياق ،والظروف".
بينما يرى مجموعة من املتخصصين أن االعتمادية هي مدى االتساق ،وثبات نتائج الدراسة ،في ضوء الطريقة التي توثق بها إجراءات البحث ،مما
يسمح لشخص خارجي بالبحث ،ومتابعتها ،ومراجعتها ،ونقدها). (Sandelowski, 1986; Streubert-Speziale, 2011
وفي املقابل ،يرى هامربيرج وكيركمان ودي ليس ي ) (Hammarberg, Kirkman, & de Lacey, 2016أن االعتمادية تدل على معنى مغاير لذلك
ً
خصوصا إن كان تصميم
املفهوم؛ بحيث تتحقق بالتناسق واالتساق بين البيانات نفسها ،وهذا ال يعني بالضرورة أن تتكرر النتائج في سياقات أخرى،
ً
ومحددا ،لدرجة أنه ال يمكن تكراره ألي سبب من األسباب؛ كتغير املشاركين ،أو مواقفهم ،أو غياب الظاهرة بالحل الجذري لها ،فهنا
الدراسة فر ًيد ا،
ً
ً
معدوما ،مما يؤثر على تكرار النتائج؛ كتقص ي وجهات نظر أساتذة الجامعات حول نظام التقاعد ،وبعد إنجاز الدراسة تغير
محدودا ،وربما
سيكون التأثير
ً
نظام التقاعد إلى نظام آخر جديد؛ كالتأمينات االجتماعية مثال ،فهنا من الطبيعي أن تتباين النتائج ،وتختلف ،ويصعب التكرار؛ للتحقيق من الحاالت
السلبية في البيانات النوعية ،التي قد تعيد النظر في مصداقية البيانات ،ومساهمتها في إعادة إنتاج أنماط وترميزات تكشف وتسبر الظاهرة ،وبهذا يحقق
الباحث أو الباحثون املتعددون اكتشاف التباين في النتائج التي ال تندرج ضمن التفسيرات ،أو ضمن االفتراضات النظرية التي تؤسس إلنتاج نظرية،
وإعادة العمل عليها بشكل فعال.
التأكيدية Confirmability
يقابل مصطلح التأكيدية  -والذي يعد املتغير الرابع من متغيرات تحقيق الجودة في البحوث النوعية  -مصطلح املوضوعية في البحوث الكمية
 Objectivityالذي يربطه باتون ) (Patton,1990باستخدام األدوات التي ال تعتمد على اإلنسان ،وتصوراته ،ومهاراته للوصول للنتائج .وفي ضوء هذا
ً
املنظور حتى أدوات جمع البيانات في البحوث الكمية في العلوم اإلنسانية قد يصعب عزل تأثيير الباحث عنها خصوصا الغير مباشر منها .فتحقيق
املوضوعية في هذه األدوات؛ كاالختبارات ،واملقاييس ،واالستبانات املغلقة ،وغيرها من األدوات التي تتوافق مع البحوث الكمية تكون مصممة من العلماء،
ً
والباحثين وفقا لخبراتهم املتراكمة ،وتأثرهم بما يحملونه من افتراضات ونظريات ومعارف سابقة شكلت فكرهم ،ورسمت ترابطات بين املتغيرات لديهم.
وفي املقابل؛ فإن التوكيدية في البحوث النوعية يراها باندي وباتنايك ) (Pandey & Patnaik, 2014, p. 5751بأنها اتخاذ الباحث خطوات واضحة؛
ً
لضمان مطابقة النتائج ملعاني املشاركين قدر اإلمكان ،بدال عن آراء وأفكار الباحث الذاتية ،التي ال تستند إلى بيانات من املشاركين.
فالتأكيدية تهتم بمبدأ حيادية األفكار ،ومدى خلو البحث من التحيز الذاتي في اإلجراءات البحثية ،أو تفسير البيانات ،أو استنتاج النتائج الختامية
من تحليل البيانات ).(Ary, et. al., 2010, p. 504
وبناء على ذلك ،فإن هذه الخطوة تقلل من تحيزات وميول ووجهات نظر الباحث في النتائج ،ولتحقيق مبدأ التأكيدية في البحث النوعي ،فإن على
الباحث أن يثبت ارتباط النتائج باالستنتاجات النهائية التي تحصل عليها من البيانات بطريقة قابلة للتتبع ،والتحقق ،والتكرار من غيره ،وبيان جوانب
القصور التي يوص ي بأخذها بعين االعتبار كتوصيات في البحث ،وإبراز الدور الذي قام به بشكل واضح في الدراسة النوعية بمراحلها املختلفة.
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وتستخدم عدة إستراتيجيات؛ لتحقيق ذلك املعيار ،وزيادة نسبة الثقة في النتائج النوعية؛ كاستخدام مصادر متعددة لجمع البيانات ،وتعدد أنواع
البيانات ،أو أي مظهر من مظاهر التعددية التي أشير إليها ً
سابقا ،كما يجب أن يتضمن تقرير البحث النهائي مبررات منطقية الختيار املنهج املتبع ،وتفضيله
دون غيره من املناهج ،وبيان جوانب القوة والضعف الستخدم املنهج في تحقيق اكتشاف الظاهرة ،وتبرير استخدام األدوات ،واإلجراءات التفصيلية التي
اتبعها الباحث؛ للوصول لنتائج الدراسة ).(Shenton, 2004
ولتحقيق هذا املعيار في مناقشة النتائج ،فإن الباحث يعرض االفتراضات األولية التي ظهرت أثناء تكرار البيانات ،ولكن لم تؤكد لتنتج نظرية.
كما أن من اإلستراتيجيات التي تسهم في إثراء هذا املعيار املراجعات التأملية املستمرة .Reflective review
إضافة إلى ذلك؛ فإن الوصف التفصيلي يجعل القارئ على دراية ومقدرة بتتبع البيانات ،وتحديد كيفية بناء املعاني ،والوصول لالستنتاجات خطوة
بخطوة ،في ضوء ما هو موضح في وصف اإلجراءات من خالل عملية يقدمها الباحث تسمى بسجل التدقيق  Audit Trailوالذي قد يمثل في شكل تخطيطي؛
ً
تسهيال للقارئ في تتبع العملية ). (Shenton, 2004, p. 72
وبعد استعراض أبرز املعايير التي تحقق الجودة في البحوث النوعية؛ كاملصداقية ،واالنتقالية ،والتأكيدية ،واالعتمادية ،والعديد من اإلستراتيجيات
لتحقيقها ،فإنه من املفيد اإلشارة ملا اقترحه كيتو ،تشسترز ،جرابك ) (Kitto, Chesters, & Grbich, 2008من معايير ُتقيم في ضوئها البحوث النوعية
املقدمة للمجلة األسترالية الطبية ،حيث وضع ستة محاور أساسية ،تؤخذ بعين االعتبار عند الحكم على قبول نشر البحوث النوعية املقدمة للمجلة من
عدمها؛ وهي :الوضوح والتبريرات املنطقية ( ،)Clarification and justificationإجراءات الدقة ( ،)Procedural rigourالتمثيل
( ،)Representativenessالعناية بدقة التفسير ( ،)rigour Interpretativeالتأملية ودقة التقييم ( ،(Reflexivity & evaluative rigourقابلية النقل
( ،)Transferabilityوعبر عن كل محور بمجموعة من األسئلة التي تقيم في ضوئها جودة البحث النوعي من عدمها ،املوضحة في الجدول رقم (.)3
جدول ( :)3معاييروأسئلة جودة البحوث النوعية
املعيار
الوضوح والتبريرات املنطقية

إجراءات الدقة
التمثيل
دقة التفسير
التأملية ودقة التقييم

قابلية النقل (التعميم)

األسئلة
 ما أهداف البحث؟الوضوح
 ما السؤال البحثي  /األسئلة البحثية؟التبريرات
 لم يعد املنهج النوعي الخيار األفضل لإلجابة عن هذا السؤال؟ لم اختير تصميم البحث النوعي الحالي دون غيره؟هل ُوثقت إجراءات وطرق جمع البيانات بوضوح؟
هل أشكال تحليل البيانات شفافة ً
تماما؟
ما اإلجراءات املتخذة الختيار العينات التي تجيب عن سؤال البحث؟
ما إجراءات اختيار العينات التي تدعم التعميم املفاهيمي؟
 هل تعمق في مناقشة النتائج ،وربطها بالنظريات ،أو طور نظرية جديدة ،ووصف عالقتها بالنتائج السابقة ذات العالقة املجتمع؟ هل تضمنت البيانات أي حاالت سلبية وهل نوقشت؟ً
واضحا في البحث؟
 هل الدور الذي قام به الباحثُ
 هل قيم دور الباحث واملشاركين في البحث بشكل صريح؟ هل نوقشت االعتبارات األخالقية في البحث بشكل صريح؟ هل هناك موافقات أخالقية من املؤسسات أو املشاركين ذواتهم أو من يعولهم؟ هل ُضمن التقييم النقدي لتطبيق نتائج الدراسة في سياقات مشابهة؟
 -هل ناقش البحث الحالي عالقة نتائج الدراسة باملعرفة الحالية ،والسياسات ،واملمارسات التطبيقية؟

املصدر)Kitto, Chesters, & Grbich, 2008,p. 244 ) :

الخاتمة:
إن االهتمام املتزايد بالبحوث النوعية ،ودورها املحوري في فهم الظواهر االجتماعية والتربوية بشكل طبيعي ،ساهم في تطوير وتحديث معايير لتقييم
جودة هذه البحوث العلمية ،بما يسهم في رفع مستوى قوتها ،وتوثيق إجراءات تطبيقها ،فبالرغم من تباين وجهات النظر في تبني معايير للنزاهة والشفافية
والحكم على جودة هذه البحوث؛ لتنوع وتعدد تصاميمها ،وطرق إجرائها ،وتباين السبل التي تحققها ،إال أن الوصول ملشتركات تجمعها فيما بينها ساعد
في وضع معايير تقييم الجودة للبحوث النوعية ،فتحقيق مبادئ املوثوقية في البحث النوعي؛ كاملصداقية ،واالع تمادية ،وقابلية النقل ،والتأكيدية التي
قدمها لينكولن وجوبا (ملحق  ،2ص)29؛ تعد كمحاور رئيسة لضمان جودة وصالحية البحث النوعي ،يندرج تحتها العديد من األساليب واإلستراتيجيات
التي تحقق في مجملها تلك املعايير العامة.
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Abstract: The current research aims to introduce criteria for evaluating qualitative research in social sciences
research. The qualitative research was established in light of interpretivism viewpoint which has a different
view from positivism or post-positivism worldviews. Both latter viewpoints believe that social phenomena
have a degree of stability and discovering the rules and correlations between variables can lead to
understanding the social phenomena. Based on that view, the quality of quantitative research is carried out
through validity and reliability procedures. On the other hand, qualitative research supposed that meaning is
forming from participants themselves. The constructivist view can adopt new quality criteria for qualitative
research. Therefore, this research attempts to shed light on the quality standards for qualitative research in a
simple form to assist researchers while carrying out qualitative research in social research.
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ملحق رقم ()1
جدول ( :)4قائمة لتقييم جودة البحوث النوعية
العـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــارة
1

ال ـت ـ ـقـ ـيـيــم
3
2

4

5

املـصـداقية Crediability

هل هدف الدراسة واضح؟
هل ُوصف املنهح؟
هل ُوصفت إجراءات جمع البيانات؟
هل ُوضحت تبريرات استخدام التصميم املتبع في البحث؟

o

هل املنهج متوافق مع أهداف البحث؟
هل األدوات متوافقة ومتناسبة مع أهداف البحث؟
ًّ
(إلكترونيا ،مذكرات ،فيديو)...؟
هل ُوصفت كيفية تسجيل البيانات
ُ
هل استخدمت إستراتيجيات التعدد /التنوع؟
هل ُوصف عمليات البحث بشكل دقيق وتفصيلي قابل للتتبع والتحقق؟
قابـلـيـة التـعمـيـم  /النقل Transferability
ً
الحصول
عليها وصفا يتيح التتبع لها؟
هل ُوصفت املعلومات والبيانات ومصادر
هل تضمن البحث وصف املشاركين بشكل واضح؟
هل ُوصفت النتائج وص ًفا ً
دقيقا يرتبط بالبيانات مباشرة؟
هل تضمنت النتائج اقتباسات منطقية تدعم االستنتاجات من البيانات؟
هل هناك تناقض أو تضاد في البيانات واالستنتاجات املتوصل إليها؟
التـأكـيـدـيـة  /التحققية Confirmability
هل قام الباحث بوصف الخبرات السابقة والخلفيات النظرية له ،أو الفهم املبدئي حول الظاهرة؟
هل توصل البحث إلى نظرية أو افتراضات قد تشكل نظرية؟
هل ُوصفت كيفية الترميز واستخراج األنماط بشكل واضح يسهل عملية التكرار؟
هل ُوصف القائمون بالدراسة ودورهم فيها؟
هل ُوصفت كيفية مشاركة الباحث مع املشاركين أثناء عملية التحليل؟
هل وصف الباحث موقفه من النتائج؟
املـجـمـوع
القرار النهائي حول مدى جودة البحث
 =1غير محقق ً
تماما =5 .حقق املعيار بدرجة واضحة.

ملحق رقم ()2
مصطلحات في بحوث النوعية
العبارة
التأملية  /االنعكاسية Reflexivity

املوثوقية

Trustworthiness

ّ

التأكيدية  /إمكانية التثبت Confirmability

املصداقية Credibility

قابلية النقل  /التعميم
Transferability

االعتمادية  /اتساق النتائج
Dependability

التثليث

Triangulation

o

املصطلح
مصطلح يعني التأمل باهتمام حول املنهج واملواقف والسياق والنتائج وأدوات جمع
البيانات وتأثيرات الباحث على عمليات البحث في جميع مراحله بهدف اكتشاف ومعالجة
تلك العوامل التي تؤدي إلى جودة البحث.
مجموعة من املعايير التي تقيم جودة البحوث النوعية.
مصطلح يستخدم في البحث النوعي للداللة حيادية نتائج الدراسة من امليول واآلراء
الشخصية والتحيزات الذاتية للباحث ،في تفسير نتائج الدراسة واستنتاجاتها دون سند
في بيانات املشاركين.
مصطلح يستخدم في البحث النوعي للداللة على التأكد من أن ما قدمه الباحث من
بيانات حول الظاهرة املدروسة تام وكامل قدر املستطاع ،ويقابل مصطلح الصدق
الداخلي في البحث الكمي.
مصطلح يستخدم في البحث النوعي للداللة على إمكانية نقل نتائج الدراسة من سياق
إلى أخر .أو مدى القدرة على نقل النتائج واالستفادة من في االسترشاد في سياقات مشابهة
مصطلح يهدف إلى التأكد من التفسيرات املنتجة من البيانات وارتباطها باملشاركين وما
يعنونه بها.
تعدد املصادر التي تجمع منها البيانات ،واألساليب ،والنظريات املفسرة للنتائج،
والباحثين ،والبيئات واألزمنة التي تجمع بها البيانات.
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كما أن الوصف التفصيلي الذي يجعل القارئ على دراية ومقدرة بتتبع البيانات ،وتحديد
ً
كيفية بناء املعاني ،والوصول لالستنتاجات خطوة بخطوة ،وفقا ملا هو موضح في وصف
اإلجراءات من خالل عملية يقدمها الباحث.
مصطلح قدمه جيرتز  Geertizلتزود القارئ باملعلومات التامة الشاملة حول السياق
التي حدثت في الدراسة ،أو املشاركين فيها ،والتصميم البحثي ،اإلجراءات التي حدثت
فيها جمع البيانات بحيث يتيح للقارئ الحكم على مدى قابلية النقل من عدمها للنتائج.

سجل التدقيق
Audit Trail

الوصف املستفيض  /املكثف
Thick Description

ملحق رقم ()3
طرق تحقيق جودة البحث الكمي

معايير الجودة في البحوث الكمية والنوعية
مظاهر املقارنة
معايير الجودة بالبحث الكمي

حساب حجم العينة املمثلة للمجتمع،
وصف إجراءات الدراسة،
توحيد وضبط إجراءات تطبيق الدراسة،
استخدام مجموعات ضابطة لضبط
التصميم،

Internal

الصدق الداخلي
Validity
ويقصد به إلى أي مدى تعزى
نتيجة التأثير للمتغير املستقل

العينات (العينة العشوائية ،الطبقية)
تكرار الدراسة في سياقات أخرى،
تأكيد التوقع بين املتغيرات التابعة واملستقلة
(الصدق البنائي)

الصدق الخارجي والتعميم
External Validity
ويقصد به إلى أي مدى يمكن
تعميم نتائج العينة على مجتمع
الدراسة الكلي

-

تحقيق االتساق الداخلي
تحقيق التباين
تحقيق العناصر البارا مترية

الثبات

-

عدم إصدار األحكام أثناء جمع البيانات،
إخفاء هوية املشاركين،
يدع الباحث البيانات تتحدث عن نفسها،
حماية البيانات األساسية

-

صحة القيم
Truth Value

معاييرجودة البحث النوعي
املصداقية Credibility
ويشير إلى مدى موثوقية نتائج الدراسة
ومصداقيتها عند اآلخرين
-

-

-

التطبيق Applicability

االنتقالية (القابلية للتحويل)

-

Transferability

مدى إمكانية نقل النتائج أو تطبيقها في
أوضاع مختلفة
-

Reliability

اتساق وترابط األدلة Consistency

االعتماديةDependability

-

of Evidence
ويقصد به إلى أي مدى يمكن
أن تتطابق النتائج عنن إعادة
تطبيق الدراسة.

يتعلق
مدى اتساق النتائج فيما
بالسياقات التي تم إنشاؤها فيها
-

املوضوعية Objectivity

موضوعية وحيادية األدلة

إلى أي مدى يمكن أن يخلو
البحث من تأثير قيم الباحث
وتحيزاته من البيانات
املجموعة.

Neutrality of Evidence

التأكيديةConfirmability
مدى استناد النتائج إلى املشاركين في
ً
الدراسة وإعداداتها بدال من تحيزات
الباحثين
-

-

-

طرق تحقيق جودة البحث
النوعي
التعددية (تعدد املصادر ،األدوات،
الباحثين ،النظريات)
جمع البيانات عبر فترة زمنية
طويلة.
سؤال عن التغذية الراجعة من
املشاركين أو األعضاء
الوصف املستفيض بحيث يصف
ً
ً
الباحث النتائج وصفا دقيقا
ً
تفصيليا،
شرح استراتيجية الحصول على
العينة،
مناقشة النتائج في ضوء الدراسات
السابقة بمواقف مختلفة
عملية جمع البيانات مستمرة حتى
التشبع الذي يشير لعدم ظهور
مواضيع جديدة،
التحليل املستمر للبيانات للوصول
للمزيد من تكرار البيانات،
الفحص املستمر للبيانات في ضوء
األفكار التي تنتج عن التحليل
(تكرار التحليل)
املرونة تجاه العملية واملوضوع
البحث في الدراسات السابقة
للحصول على أدلة تثبت ما توصل
إليه من نتائج،
مناقشة عملية البحث مع
املختصين أو األقران (تقارير
األقران)
االحتفاظ بمذكرات التأمل حول
العمليات ودور الباحث وتأثيره في
الدراسة،
توثيق القرارات والخطوات املتخذة
في البحث وتبرير اتخاذها (سجل
التدقيق)

)(Frambach, van der Vleuten, & Durning, 2013, p. 552
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافيا للصف الثامن في ضوء عادات العقل وقياس أثرها على التفكير اإلبداعي
لدى الطالبات في األردن خالل الفصل الدراس ي األول .2020/2019
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد املنهج شبه التجريبي ،واستخدمت أداة الدراسة املتمثلة في اختبار التفكير اإلبداعي ،حيث تم التحقق
من صدقه وثباته ،وتم تحليل نتائج االختبار باستخدام برنامج  .SPSSوتكونت عينة الدراسة من ( )83طالبة من طالبات الصف الثامن ،قسمت إلى
مجموعتين بالطريقة العشوائية األولى تجريبية مكونة من( )42طالبة ،والثانية ضابطة مكونة من ( )41طالبة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
ً
داللة إحصائية في درجات الطالبات على اختبار التفكير اإلبداعي ككل ،ولصالح املجموعة التجريبية ،وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في
درجات الطالبات لكل بعد من أبعاد التفكير اإلبداعي (طالقة ،مرونة ،أصالة) ،ولصالح املجموعة التجريبية تعزى للوحدة املطورة وفق عادات
العقل ،وقدم الباحثون مجموعة من التوصيات.
الكلمات املفتاحية :تطوير وحدة تعليمية؛ عادات العقل؛ التفكير اإلبداعي.

املقدمة:
في نظرة متأملة لواقع التغير السريع في كافة مناحي حياة اإلنسان في العصر الحالي ،تلحظ الحاجة املاسة ملوضوع التفكير بكافة أشكاله ،وفي جميع
مجاالت حياة اإلنسان ومراحلها املختلفة األمر الذي يفرض على األنظمة التربوية البحث والتقص ي إليجاد أفضل السبل ،وأعمق األدوات في تعزيز التفكير
مكن األجيال من مواكبة التغيير واإلندماج السريع في هذا العالم .فمن دون التفكير يصعب إيجاد البدائل التي ُتمكن األفراد ومنهم
وتنميته بالشكل الذي ُي ِّ
املتعلمين في املدارس من مواجهة املشكالت والتحديات املختلفة في حياتهم بكل سهولة ُويسر.
ولعل من أهم األدوار التي من املمكن أن تسهم في تنمية التفكير هو ما تقدمه األنظمة التربوية من مناهج معدة ومصممة من أجل توفير الخبرات
التي تحفز العمليات العقلية العليا وتتجاوز عمليات الحفظ والتلقين ،حيث أكد أبو سالم ( )2019إن من الواجب على التربية ومناهجها مواكبة التطور
العلمي السريع من خالل تطوير مناهج توظف العمليات العقلية لدى الطلبة حتى يصبحوا أكثر قدرة في معالجة مشكالت الحياة .ووضح التميمي ()2018
املتعلمين على توظيف العمليات العقلية العليا ،وتنمية املهارات التفكيرية.
تدرب ِّ
محورية دور املناهج في توفير الخبرات التعلمية التي ِّ
ومن خالل املناهج تقوم التربية بتطبيق توجهاتها التربوية املتجهة إلى االهتمام بالتفكير لدى الطلبة .حيث أضاف السيد ( )2016إنه يقع على
املناهج توجيه الطلبة إلى استخدام قدراتهم العقلية وتنمية التفكير .ومن بين تلك املناهج والتي من املفترض أن تحقق الدور التكاملي مع املناهج األخرى في
هذا الخصوص هي مناهج الجغرافيا .إذ تشير الربابعة ( )2012إن مبحث الجغرافيا من العلوم االجتماعية التي تهتم بإعداد جيل قادر على مواكبة
التطورات والتغيرات وحل املشكالت ،وتنمية مهارات التفاعل اإليجابي ،ومهارات التفكير بشكل عام ،والتفكير اإلبداعي بشكل خاص ،ويعزز ذلك ما أشار
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إليه جون ( )John,2000أن مادة الجغرافيا قادرة على إكساب الطلبة مهارات التفكير من أجل التوصل لحلول للمشكالت التي تواجههم .كما أكدت
األغا( )2017أن للجغرافيا ً
دورا في تنمية مهارات التفكير بأنواعها لدى الطلبة ،حيث إنها تساعدهم في توظيف تفكيرهم من أجل فهم واقعهم ،والتكيف
ً
مع الظروف املحيطة بهم ،والتعامل مع الظروف واملشكالت التي قد تواجههم مستقبال.
وبالنظر إلى طبيعة البنية املعرفية ملبحث الجغرافيا كشف الشرعة ( )2012أن مادة الجغرافيا من املواد التي تحوي الكثير من املعلومات والبيانات
املعقدة التي يتطلب تعلمها الكثير من مهارات التفكير من أجل تسهيل تعلمها .كما أضاف إبراهيم ( )2014أن الجغرافيا تدرس الظواهر الطبيعية والبشرية
وعالقة اإلنسان ببيئته وما ينتج عن تلك العالقة من مشكالت تحتاج إلى دراسة من خالل إعمال العقل لوضع الحلول والرؤى املستقبلية ملواجهتها من
خالل استخدام عادات العقل.
ً
وبناء على ما تقدم ،يعد التفكير من الغايات واألهداف التي يتوقع تحقيقها من خالل املضامين املعرفية ملبحث الجغرافيا لدى املتعلمين .وإذا كان
التركيب البنيوي املعرفي ملحتوى مبحث الجغرافيا يعزز التفكير ،يرى الباحثون أن احتمالية تحقيق مستويات أفضل من تنمية التفكير ،ربما يأتي من
خالل التطوير املوجه واملقصود نحو تنمية التفكير وتعزيز القدرات العقلية بشكل عام ،والقدرات اإلبداعية بشكل خاص .وعملية تطوير املناهج
الدراسية بشكل عام وتعديلها من املقومات الرئيسة للعملية التعليمية التي تتم من خالل تحسين استراتيجيات التدريس ،والتقويم ،ومصادر التعلم والتي
من أهمها الكتاب املدرس ي .ويعتمد شكل التطوير ومنطلقاته على الغاية من هذا التطوير ،واملتوقع منه ،وبما أن الحديث في سياق الدراسة الحالية عن
تنمية التفكير ،فال بد من مراجعة ألفضل املدخالت والنماذج التي سيتم التطوير في ضوئها.
وقد بينت أدبيات تنمية التفكير من خالل املباحث الدراسية أن هناك العديد من النماذج واالستراتيجيات التي تهدف إلى تنمية أشكال من التفكير
في مادة الجغرافيا على وجه الخصوص ،والتي منها عادات العقل ،حيث بينت األغا ( )2017إن تدريس الجغرافيا باستخدام عادات العقل قد حقق فاعلية
في تنمية التفكير ،وأضافت أبازيد ( )2019أن الجغرافيا كمادة دراسية يتوفر فيها املقومات التي تؤهلها لتنمية مختلف املهارات العقلية ومنها عادات العقل
املنتج ،ومن ثم فهي من املواد الدراسية التي من املمكن أن يطور محتوى موضوعاتها وظواهرها بشكل يحفز عقول املتعلمين في توظيف املهارات العقلية
ً
ً
مناسبا لتطوير املحتوى املعرفي ملبحث الجغرافيا.
واإلبداعية .وبناء على ذلك فإن عادات العقل ربما تعد مدخال
وتعد دت تعريفات عادات العقل باختالف نظرات الباحثين لها وتعدد االتجاهات التي تناولتها .حيث اشتق مفهوم عادات العقل من مجموعة من
النظريات املعرفية أهمها نظريات الذكاء ومعالجة املعلومات ونتائج أبحاث الدماغ (عطية.)2020،
ُ
وتعرف عادات العقل بأنها" :نمط من السلوكيات الفكرية التي تؤدي إلى أداء األفراد بطريقة منتجة عند مواجهة مشكلة ما ،وقد تكون املشكلة على
صورة حافز ،أو سؤال ،أو مهمة ،أو تناقض ،وال ُيوجد جواب أو حل فوري لها ،بحيث يتم التصرف بطريقة ذكية تتطلب التفكير والثبات واملثابرة
واإلبداع ،وتصبح عادة لدى األفراد نتيجة تكرار ممارستها "(.)Costa, & Kallick,2009:16
وعرفها عمران ( )15 :2014بأنها "مجموعة من املهارات العقلية والعمليات التي تساعد الفرد للسلوك بطرق ذكية وعلى اختيار أفضل اإلستجابات،
عند مواجهة خبرة جديدة ،أو موقف ما ،أو مشكلة معينة ،وتطبيق سلوك بفاعلية واملداومة على هذا النهج ،وهي تشمل العقل والوجدان والسلوك".
كما عرفها نوفل ( )68: 2008بأنها" :مجموعة املهارات واالتجاهات والقيم التي تمكن الفرد من بناء تفضيالت من األداءات أو السلوكيات الذكية،
بناء على املثيرات واملنبهات التي يتعرض لها ،بحيث تقوده إلى انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من مجموعة خيارات متاحة أمامه ملواجهة مشكلة ما أو
قضية أو تطبيق سلوك بفاعلية واملداومة على هذا النهج" .ويعرفها الرابغي ( )64 :2015بأنها" مجموعة من املهارات العقلية واألنشطة الذهنية
والسلوكيات الذكية التي يقوم بها املتعلم عند مواجهة املشكالت املختلفة".
وفي سياق الدراسة الحالية فإن عادات العقل مجموعة من املهارات العقلية التي تسهم في مساعدة الطالب على توظيف السلوك الذكي من أجل
اإلجابة عن سؤال أو حل مشكلة ما ،وتعزز لديه القدرة على التفكير العميق في عناصر املشكلة أو السؤال والتأني بما يجعله ً
قادرا على تقديم العديد من
األفكار أو الحلول املتنوعة للموقف أو املشكلة.
وبين األدب التربوي ً
عددا من التصنيفات لعادات العقل منها ما أشار إليه كل من (نوفل2008،؛ وحجات )2009،ومن هذه التصنيفات :تصنيف
هايرل ) )Hyerleحيث قسم العادات العقلية إلى ثالثة أقسام يتفرع منها عدد من العادات العقلية الفرعية وهي(خرائط عمليات التفكير ،العصف الذهني،
املنظمات الشكلية) ،وهناك تصنيف مارزانو ( )Marzanoحيث أطلق عليها العادات العقلية املنتجة وهي ) التنظيم الذاتي ،التفكير الناقد ،والتفكير
اإلبداعي) ،كما صنف كوستا وكاليك ( )Costa,Kallick,2000عادات العقل إلى ست عشرة عادة عقلية وهي :املثابرة ،التحكم بالتهور ،اإلصغاء بفهم
وتعاطف ،التفكير بمرونة ،التفكير حول التفكير ،الكفاح من أجل الدقة ،التساؤل وطرح املشكالت ،تطبيق املعارف املاضية على أوضاع جديدة ،التفكير
والتوصيل بوضوح ودقة ،جمع البيانات باستخدام جميع الحواس ،اإلبداع -التخيل -االبتكار ،اإلستجابة بدهشة ورهبة ،اإلقدام على مخاطر مسؤولة،
ست من العادات العقلية التي وصفها كوستا وكاليك
إيجاد الدعابة ،التفكير التبادلي ،اإلستعداد الدائم للتعلم املستمر .لكن هذه الدراسة اقتصرت على ِّ
( )Costa&Kallick,2000وهي( :التفكير بمرونة ،املثابرة ،التساؤل وطرح املشكالت ،اإلستجابة بدهشة ورهبة ،التفكير التبادلي ،والتحكم بالتهور)؛
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ً
ملناسبتها لغرض التطوير ،وملا أشار إليه نوفل ( )90 :2008بأن تصنيف كوستا وكاليك من أكثر التصنيفات إقناعا في شرح وتفسير وتطبيق العادات
العقلية بسبب إعتماده على نتائج دراسات بحثية أكثر من غيره من التصنيفات .
ً
وتقوم هذه العادات العقلية على مساعدة الطلبة على حل املشكالت األكاديمية في املدرسة ،ويمكنها أيضا تسليح الطلبة ملواجهة مجموعة واسعة
من التحد يات طوال حياتهم ،وتشجع الطلبة ليصبحوا نشطين وفضوليين في مواجهة التحديات بدال من السلبية( .)Boyes,&Watts, 2009
وقد أكد كاليك وزمودا) (Kallick&Zmuda,2017إلى الحاجة لتطوير عادات عقلية تساعد في توجيه قدرات الطلبة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز
القدرة على التعامل م ع املشكالت الصعبة وحلها ،حيث إن الطالب عندما يواجه حالة من عدم اليقين في أي قضية يجب عليه أن يراعي عمليات التفكير
الخاصة به ،مثل استخدام عادة عقل التفكير بمرونة أو عادة طرح األسئلة واملشكالت .ويشير املقيد( )2017أنه يمكن تنمية عادات العقل من خالل
بعض األنشطة التدريبية ،ودمجها مع املحتوى املعرفي للمواد الدراسية.
ً
وتأسيسا على ذلك ،من املمكن تضمين عادات العقل في مادة الجغرافيا ،من خالل تطوير وحدات دراسية في ضوئها؛ ملا لها أهمية في تطوير مهارات
الطلبة العقلية للتعامل مع ما يواجههم من مشكالت جغرافية تتطلب منهم استكشافها ومحاكمتها العقلية ،ومن ثم وضع الحلول املناسبة .حيث وجد
عدد من التوجهات التي تطالب بإدخال عادات العقل في املناهج املدرسية التي تجعل من تعليم التفكير هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه (شواهين.)2014،
وقد أكدت الخفاف ( )2017أن توظيف عادات العقل في املناهج الدراسية يسهم في تحسين التفكير واالستيعاب من خالل تشجيع الطلبة على طرح
األسئلة حول املعلومات واألفكار املعرفية ،وتساعد املتعلم على اكتساب القدرة على التفكير اإلبداعي للوصول إلى أفضل أداء.
وانطلق اهتمام الدراسة الحالية بتنمية التفكير اإلبداعي من الحاجة إلى اإلبداع في تعلم مبحث الجغرافيا وتعليمه،إذ تعد تنمية القدرة على اإلبداع
مهمة أساسية للجغرافيا حيث إنها تتميز بتنوع موضوعاتها ،وتعد همزة وصل بين األرض واإلنسان والعالقة بينهما ،وتعمل على مساعدة املتعلمين في ابتكار
طرائق ومفاهيم جديدة مما يرفع مستوى تفكيرهم ومواجهة ما يصادفهم من مشكالت متعددة ومتنوعة (زوين .)2015 ،كما يسهم تعليم الطلبة لإلبداع
في مادة الجغرافيا بتلبية حاجاتهم من االستطالع والفضول واالكتشاف والتجريب ،وزيادة قدرتهم على التفكير واتخاذ قرارات منطقية في تفسير الظواهر
الجغرافية املختلفة ،وتنمية القدرة على حل املشكالت التي يعاني منها األفراد واملجتمعات (خضر .)2015،كما أنه من املمكن توظيف عادات العقل في
مادة الجغرافيا حيث إنها قد تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة ،فعادات العقل توجههم إلى توليد املزيد من الحلول العديدة واملتنوعة للمشكالت
الجغرافية ،أو تقديم املزيد من األفكار املتنوعة التي قد تكون فريدة من نوعها.
كما انطلق اهتمام الدراسة الحالية بالتفكير اإلبداعي من االرتباط الوثيق بين التفكير اإلبداعي وعادات العقل ،حيث أشار قطامي وعمور ()2005
ً
إلى أن التفكير اإلبداعي يمثل شكال من أشكال العادات العقلية ،وأن امتالك الطالب ملهارات التفكير اإلبداعي له تأثير على أسلوبه في اكتساب املعلومات
ً
وتكامل املعرفة ويؤثر أيضا في تعميق املعرفة وتهذيبها وعلى أسلوبه وقدرته على استخدام معلوماته بصورة ذات معنى .وعرف أبو دية ( )2011التفكير
اإلبداعي بأنه محاولة البحث عن طرق غير مألوفة لحل مشكلة ما ويتطلب ذلك طالقة الفكر ومرونته وأصالته والقدرة على تطوير حل املشكالت ،ويشير
إلى أن مهارات التفكير اإلبداعي هي(الطالقة ،املرونة ،األصالة ،اإلفاضة والتوسع ،الحساسية للمشكالت) .ويؤكد علي ( )2018أنه على القائمين على تطوير
املناهج الدراسية اإلعداد لتعليم الطلبة التفكير من خالل العادات العقلية ،وبما يؤدي بهم إلى التفكير اإلبداعي واالبتكار وحل املشكالت ،من خالل بذل
الجهود ملراجعة مناهج التعليم املختلفة والعمل على تضمين عادات العقل فيها.
وقد نال موضوع عادات العقل اهتمام عدد من الباحثين التربويين حيث وردت العديد من الدراسات السابقة التي أظهرت فاعلية عادات العقل في
العملية التعليمية كدراسة الكيال والبربري ( ،)2019ودراسة الطويرقي ،وعيس ى ( ،)2018ودراسة الكساب ( ،)2018ودراسة حفني وساري نورليله
) ،(Hafni, Sari,Nurlaela,2018ودراسة الجمل ( ،)2018ودراسة األغا ( ،)2017ودراسة أندرياني ،يليانتي ،فيردياس ،وفاتونة
( ،(Andriani,Yulianti,Ferdias,Fatonah, 2017ودراسة السويلمين ( ،)2016ودراسة الخرشة ( ،)2015كما وردت دراسات تناولت عالقة عادات
العقل بالتفكير اإلبداعي كدراسة التخاينة وأبو رياش( ،)Altakhyneh, Aburiash, 2018ودراسة آدم ( ،)2017ودراسة الشمري ( ،)2013ودراسة الغانم
(.)2013
ً
عملي حول ما قدمت الدراسات من
دليل
وبناء على ما تقدم ،يرى الباحثون أن تطوير كتب الجغرافيا في ضوء عادات العقل ربما يسهم في تقديم ٍ
ٍ
تبريرات وافتراضات عرضت في مقدمة الدراسة الحالية ،من هنا جاءت هذه الدراسة لتطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافيا للصف الثامن في ضوء
عادات العقل وقياس أثرها في التفكير اإلبداعي لدى الطالبات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
انبثقت مشكلة الدراسة لدى الباحثين من خالل مالحظتهم ملا يعانيه الطلبة من صعوبة في دراسة مادة الجغرافيا ،وقلة التفاعل الصفي وقلة
مشاركة الطلبة بالعمل الجماعي ،وذلك ألنها تقدم بطريقة جامدة تقلل من دور الطالب من التفاعل واملشاركة في تقديم الحلول للمشكالت الجغرافية،
إنما في الغالب تقدم بطريقة تعتمد على الحفظ والتلقين.
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وجاءت هذه الدراسة استجابة لرسالة وزارة التربية والتعليم ( )2019بضرورة تطوير مناهج التعليم بحيث تراعي التفكير ،وتمكن من إيجاد متعلم
بشخصية متكاملة قادرة على اإلبداع ،ودافعة نحو املشاركة بمسؤولية وإنتاجية عالية.
ً
كما انبثقت مشكلة الدراسة أيضا من نتائج بعض الدراسات كدراسة التخاينة وأبو رياش ( ،)Altakhyneh, Aburiash, 2018ودراسة آدم(،)2017
ومن توصيات بعض الدراسات السابقة ،كدراسة أبو السمن والوهر ( ،)2015ودراسة عمران (.)2014
وملا أشار الحارثي ( ،)2019وحسين ( ) 2019أن الواقع التعليمي يؤكد افتقار الطلبة إلى استخدام عادات العقل في مختلف األنشطة التعليمية ،وإن
التدريس بصورته الحالية يضعف عادات العقل وتنميتها ،لذا البد من تنميتها لدى الطلبة وتدريبهم عليها ،وما يؤكد أهمية العادات العقلية ما أشار إليه
ً
قطامي ،عمور( )2005بأن استخدام العادات العقلية تشجع على ممارسة مهارات التفكير اإلبداعي الذي يعد شكال من أشكال العادات العقلية.
ً
وتأسيسا على ذلك؛ جاءت هذه الدراسة لتطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافيا للصف الثامن في ضوء عادات العقل وقياس أثرها في التفكير
اإلبداعي لدى الطالبات .حيث إنه من املتوقع أن تجيب هذه الدراسة عن األسئلة التالية:
 .1هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات أداء الطالبات على اختبار التفكير اإلبداعي تعزى للوحدة (
املطورة واالعتيادية )؟
 .2هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات أداء الطالبات على أبعاد التفكير اإلبداعي(طالقة ،مرونة،
أصالة) تعزى للوحدة ( املطورة واالعتيادية )؟
أهمية الدراسة:
ظهرت اتجاهات حديثة تدعو إلى االهتمام بالتفكير في مادة الجغرافيا واستخدامه في مواجهة املشكالت الجغرافية وتقديم الحلول لها ،فعادات
العقل من املوضوعات التي قد تسهم في تنمية التفكير لدى الطلبة من خالل إثارة مشكالت توجههم إلى التفكير في إيجاد حلول لها ،وقد تفيد هذه الدراسة
الفئات التالية:
 .1مؤلفي الكتب بصفة عامة وكتب الجغرافيا بصفة خاصة في تطوير الكتب في ضوء عادات العقل.
 .2معلمي الجغرافيا من أجل استخدام عادات العقل في التدريس.
 .3قد تسهم هذه الدراسة في إثراء املعرفة لدى الباحثين في مجال توظيف عادات العقل في تدريس مناهج الجغرافيا ولحثهم إلجراء بحوث تتناول عادات
العقل في العملية التعليمية ولجميع املواد الدراسية.
التعريفات اإلجرائية:
تطوير الوحدة التعليمية :هي عملية إعادة صياغة النتاجات التعليمية واملحتوى واألساليب واألنشطة واستراتيجيات التقويم وأدواته للوحدة األولى
بعنوان (العوامل الطبيعية وأثرها في السكان) ،من كتاب الجغرافيا للصف الثامن األساس ي في ضوء عادات العقل.
عادات العقل" :نمط من السلوكيات الفكرية التي تؤدي إلى أداء األفراد بطريقة منتجة عند مواجهة مشكلة ما ،وقد تكون املشكلة على صورة حافز ،أو
سؤال ،أو مهمة ،أو تناقض ،وال ُيوجد جواب أو حل فوري لها ،بحيث يتم التصرف بطريقة ذكية تتطلب التفكير والثبات واملثابرة واإلبداع ،وتصبح عادة
لدى األفراد نتيجة تكرار ممارستها"(.)Costa, & Kallick,2009:16
وقد تم اختيار العادات العقلية التالية في الدراسة وهي :التفكير بمرونة ،التساؤل وطرح املشكالت ،االستجابة بدهشة ورهبة ،التحكم بالتهور ،التفكير
التبادلي ،واملثابرة  ،وتوضيحها إجرائيا كالتالي :
 .1التفكير بمرونة :قدرة الطالبة على التفكير ببدائل وخيارات وحلول ومقاربة مشكلة معينة من زاوية جديدة باستخدام أساليب جديدة.
 .2التساؤل وطرح املشكالت :قدرة الطالبة على طرح التساؤالت املتعددة حول مشكلة ما ،وتوليد عدد من البدائل لحل هذه املشكلة.
 .3االستجابة بدهشة ورهبة :قدرة الطالبة على إيجاد املشكالت واالستمتاع بحلها.
 .4التحكم بالتهور :التأني والتفكير قبل اإلقدام على حل املشكالت املطروحة في الدروس ،وتأجيل إعطاء الحكم الفوري .
 .5التفكير التبادلي :التفكير مع اآلخرين عن طريق املجموعات في إيجاد حلول للمشكالت املطروحة ومناقشتها بشكل جماعي.
 .6املثابرة :االلتزام باملهمة املوكلة للطالبات إلى حين اكتمالها وعدم االستسالم بسهولة ،والبحث عن حلول وبدائل أخرى في حال عدم نجاح إحدى
البدائل والحلول.
ً
ً
التفكير اإلبداعي  :ويعرف إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي استنادا إلى اختبار التفكير اإلبداعي ضمن املكونات
الرئيسة ( الطالقة واألصالة واملرونة) ويمكن تعريف هذه املكونات إجرائيا كالتالي:
 .1الطالقة  :هي الدرجة التي تحصل عليها الطالبات من خالل القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار والحلول للمشكالت.
 .2األصالة  :هي الدرجة التي تحصل عليها الطالبات من خالل القدرة على إنتاج أفكار جديدة ونادرة .
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 .3املرونة  :هي الدرجة التي تحصل عليها الطالبات من خالل القدرة على إنتاج عدد من األفكار املتنوعة حول املوقف أو املشكلة.
كتاب الجغر افيا للصف الثامن :هو كتاب الجغرافيا املقرر تدريسه للصف الثامن األساس ي من قبل وزارة التربية والتعليم في األردن في الفصل الدراس ي
األول للعام الدراس ي .2020/2019
حدود الدراسة:
الحدود البشرية واملكانية :اقتصر تطبيق الدراسة على طالبات الصف الثامن األساس ي في مديرية منطقة الزرقاء األولى من مدرسة زينب الهاللية األساسية
للبنات.
الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراس ي .2020/2019
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على وحدة تعلي مية من كتاب الجغرافيا للصف الثامن ،وقد تم اختيار الوحدة األولى بعنوان (العوامل
الطبيعية وأثرها في السكان) قام الباحثون بتعديلها وتطويرها في ضوء عادات العقل.
محددات الدراسة :تتمثل في أداة الدراسة ومدى صدقها وثباتها.

الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
تم استخدام املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعات غير املتكافئة القبلي-البعدي باعتماد مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة؛ وذلك
لقياس أثر تطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافيا للصف الثامن في ضوء عادات العقل في التفكير اإلبداعي لدى الطالبات ،حيث تم تطبيق الوحدة
املطورة على املجموعة التجريبية ومقارنة نتائجها بنتائج املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.
عينة الدراسة:
ً
تم اختيار أفراد الدراسة عشوائيا من مدرسة زينب الهاللية األساسية للبنات التابعة ملديرية التربية والتعليم ملنطقة الزرقاء األولى ،وتكونت عينة
الدراسة من( )83طالبة ،تم توزيعها في مجموعتين األولى تجريبية عدد أفرادها ( )42طالبة ،وقد درست املجموعة التجريبية الوحدة األولى (العوامل
الطبيعية وأثرها في السكان) وفق عادات العقل ،والثانية ضابطة تكونت من ( )41طالبة من نفس املدرسة ،وقد درست املجموعة الضابطة بالطريقة
االعتيادية من خالل دراسة الوحدة األولى (العوامل الطبيعية وأثرها في السكان) كما هي وبدون تعديل.
أداة الدراسة:
اختبارالتفكير اإلبداعي
تم إعداد اختبار التفكير اإلبداعي حيث تمت صياغته بما يتناسب مع هذه الدراسة حيث تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة
بالتفكير اإلبداعي مثل الدرابكة ( ،)2017التخاينة وأبو رياش( ،)Altakhyneh, Aburiash, 2018أبو دية ( ،)2011وتمت صياغة فقرات اختبار التفكير
اإلبداعي على طريقة اختبار تورانس) (Toranceللتفكير اإلبداعي (الصورة اللفظية)؛ ليقيس مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد عينة الدراسة :املجموعة
التجريبية والضابطة ،وتم صياغة فقرات اختبار التفكير اإلبداعي بما يتناسب ومادة الجغرافيا للصف الثامن ،حيث إنه احتوى عدة أنشطة فرعية تم
إعدادها لتكون مناسبة ملجال الدراسة وبلغ عددها ( )6أسئلة موزعة على ثالثة أبعاد من أبعاد التفكير اإلبداعي وهي (الطالقة ،األصالة ،املرونة).
صدق اختبارالتفكير اإلبداعي
للتحقق من صدق االختبار اإلبداعي تم عرضه على مجموعة من املحكمين عددهم ( )9من أعضاء هيئة التدريس في مجال مناهج الدراسات
االجتماعية وأساليب تدريسها ،وفي مجال الجغرافيا من أجل أخذ وجهات نظرهم حول مناسبته من حيث الصياغة ،وملستوى الطالبات ،وقابلية تنفيذه.
ثبات اختبارالتفكير اإلبداعي
للتحقق من ثبات اختبار التفكير اإلبداعي تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة من طالبات الصف الثامن األساس ي مكونة من
( )24طالبة ،بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( ،)test-retestوإعادة تطبيقه بفارق زمني مدته أسبوعين بين التطبيقين ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط
بيرسون بين درجاتهن في املرتين على أداة الدراسة ككل ،كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي لالختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول ( )1يبين
معامل االتساق الداخلي وثبات اإلعادة للبعاد واألداة ككل.
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جدول ( :)1ثبات االتساق الداخلي واإلعادة لألبعاد والدرجة الكلية لالختبار
ثبات االتساق الداخلي

ثبات اإلعادة

املجال
الطالقة

0.90

0.86

املرونة

0.88

0.84

األصالة

0.81

0.79

التفكير اإلبداعي ككل

0.90

0.86

يظهر من الجدول ( )1أن قيم ثبات االتساق الداخلي للبعاد جاءت على الترتيب( ،)0.81 ،0.88 ،0.90وقيمة ثبات االتساق الداخلي لالختبار ككل
( ،)0.90وقيمة ثبات اإلعادة للبعاد جاءت على الترتيب ( ،)0.79 ،0.84 ،0.86وقيمة ثبات اإلعادة لالختبار ككل ( ،)0.86واعتبرت هذه القيم مالئمة
لغايات هذه الدراسة(عودة.)2010،
مادة الدراسة:
الوحدة التعليمية املطورة
تم تطوير الوحدة الدراسية األولى (العوامل الطبيعية وأثرها في السكان) من كتاب الجغرافيا للصف الثامن األساس ي ملناسبتها لحاجات التطوير
بعد االطالع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات االرتباط بموضوع الدراسة؛ وذلك من أجل االستفادة منها في عملية التطوير مثل حجات(،)2009
ً
ً
ووجدانيا
معرفيا
وآدم( ،)2017وتم صياغة نتاجات عامة للوحدة الدراسية تراعي عادات العقل ،وصياغة أهداف خاصة لكل درس مع مراعاة تنوعها
ومهارًيا ،وقام الباحثون باتباع أسلوب إضافة املعلومات واألنشطة وأسئلة تثير التفكير اإلبداعي مع املحافظة على املحتوى الرئيس املتضمن للوحدة قبل
التطوير ،وتم عرض الوحدة التعليمية املطورة على مجموعة من املحكمين عددهم ( )9في مجال مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها ،وفي
مجال الجغرافيا من أجل أخذ وجهات نظرهم حول مناسبتها ملستوى الطالبات ،وقابلية تنفيذها ،واقتراح التعديالت املالئمة ،وتم إعداد دليل معلم
احتوى على النتاجات العامة والخاصة للوحدة املطورة في ضوء عادات العقل ،وأساليب التدريس وأدواته واالستراتيجيات واألنشطة وأساليب التقويم
الخاصة بكل درس ،وشرح الخطوات لكل استراتيجيات التدريس ،وإرشادات عامة للمعلمة التي ستتكلف بتدريس الوحدة التعليمية املطورة من أجل
مساعدتها في تدريسها وفق األهداف املرجوة ،وتم عرض الدليل التعليمي على مجموعة من املحكمين عددهم()9؛ الستطالع آرائهم عن مدى مناسبة هذا
الدليل ملحتوى الوحدة التعليمية املطورة ،واقتراح التعديالت املناسبة ،كما تم تجريب الوحدة املطورة على مجموعة من طالبات الصف الثامن من خارج
عينة الدراسة عددها ( )24طالبة من أجل التعرف إلى مناسبة الوحدة املطورة ملستوى الطالبات ،وتحديد املدة الزمنية لتدريس كل درس من دروس
الوحدة املطورة ،حيث استمر تدريس الوحدة املطورة للطالبات من خارج عينة الدراسة مدة أربعة أسابيع بواقع حصتين أسبوعيا ،وبدأ تدريسها بتاريخ
 ،2019-9-8وانتهى بتاريخ  ،2019-10-2واستمر تدريس الوحدة املطورة للمجموعة التجريبية مدة أربعة أسابيع بواقع حصتين أسبوعيا ،وبدأ تدريسها
بتاريخ  ، 2019-10-7وانتهى بتاريخ .2019-10-30
املعالجة اإلحصائية:
ً
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالبات في اختبار التفكير اإلبداعي في القياسين القبلي والبعدي تبعا للمجموعة
(تجريبية ،ضابطة) ،كما تم استخدام تحليل التباين األحادي املصاحب ( )One way ANCOVAللكشف عن الفروق في القياس البعدي لدرجات الطالبات
في اختبار التفكير اإلبداعي ككل وفقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة).

نتائج الدراسة ومناقشتها:
تم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء أسئلة الدراسة كالتالي:
أوال :لإلجابة على السؤال األول والذي ينص" هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات أداء الطالبات على
اختبار التفكير اإلبداعي تعزى للوحدة ( املطورة واالعتيادية )؟" تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالبات على اختبار
ً
التفكير اإلبداعي للقياسين القبلي والبعدي تبعا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وذلك كما يتضح في الجدول رقم (.)2
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجات الطالبات على اختبارالتفكير اإلبداعي ككل للقياسين القبلي والبعدي تبعا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)
املجموعة

العدد

القياس البعدي

القياس القبلي
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

تجريبية

42

21.23

7.822

28.67

5.525

ضابطة

41

20.11

8.123

24.90

11.469
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يتضح من الجدول ( )2وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في اختبار التفكير اإلبداعي ككل في القياسين القبلي
والبعدي وفقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وملعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،تم استخدام تحليل التباين األحادي املصاحب
ً
( )One way ANCOVAللقياس البعدي الختبار التفكير اإلبداعي وفقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم ،وفيما يلي
عرض لهذه النتائج كما هو مبين في الجدول (.)3
جدول ( :)3نتائج تحليل التباين األحادي املصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي ألداء أفراد الدراسة في اختبار التفكير اإلبداعي ككل وفقا للمجموعة
(تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم
مصدر

مجموع

درجات

متوسط مجموع

قيمة

مستوى

مربع

التباين

املربعات

الحرية

املربعات

ف

الداللة

إيتا2η

القياس القبلي

4564.819

1

4564.819

2085.864

0.000

0.963

املجموعة

232.883

1

232.883

106.414

0.000

0.571

الخطأ

175.076

80

2.188

الكلي

4887.687

82

يتضح من الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05>αفي أداء أفراد الدراسة على اختبار التفكير اإلبداعي ً
وفقا
للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،فقد بلغت قيمة ف ( )106.414بداللة إحصائية مقدارها ( )0.000=αلصالح املجموعة التجريبية ،وهي قيمة دالة
ً
إحصائيا ،مما يعني وجود أثر للوحدة املطورة.
ً
ً
كما يتضح من الجدول ( )3أن حجم أثر الوحدة املطورة في ضوء عادات العقل كان متوسطا طبقا ملعايير حجم األثر التي قدمها )(Cohen,1988؛
فقد فسرت قيمة مربع إيتا ( )2ηما نسبته ( )%57.1من التباين في املتغير التابع يمكن تفسيره إلى املتغير املستقبل ،وهذا يعني أن ( )%57.1من التباين في
أداء طالبات الصف الثامن على اختبار التفكير اإلبداعي يرجع للوحدة املطورة في ضوء عادات العقل بينما يرجع املتبقي لعوامل أخرى غير متحكم بها.
ولتحديد لصالح من تعزى الفروق ،تم استخراج املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لها وفقا للمجموعة ،والجدول ( )4يبين ذلك.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية في اختبار التفكير اإلبداعي تبعا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)
املتوسط الحسابي

الخطأ

املجموعة

البعدي املعدل

املعياري

تجريبية

28.910

0.228

ضابطة

21.556

0.231

تشير النتائج في الجدول ( )4إلى أن الفروق في املتوسطات الحسابية كانت لصالح املجموعة التجريبية التي تعرضت للوحدة املطورة مقارنة بأفراد
املجموعة الضابطة ،حيث بلغت قيمة املتوسط الحسابي البعدي املعدل للمجموعة التجريبية( ،)28.910وقيمة املتوسط الحسابي البعدي املعدل
للمجموعة الضابطة قد بلغ(.)21.556
أثبتت نتائج السؤال األول أن الوحدة التعليمية املطورة في ضوء عادات العقل كانت ذات أثر وفعالية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف
الثامن األساس ي ،ويمكن أن تعزى نتيجة تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي إلى العادات العقلية التي تم
اختيارها وتضمينها في وحدة (العوامل الطبيعية وأثرها في السكان) من كتاب الجغرافيا وهي (عادة التفكير بمرونة ،التساؤل وطرح املشكالت ،االستجابة
بدهشة ورهبة ،التحكم بالتهور ،التفكير التبادلي ،واملثابرة) بصورة منظمة في إطار ممتع وجاذب لتعلمها ويدفع إلى التفاعل اإليجابي وبفعالية مع محتوى
املادة التعليمية.
حيث أكدت بعض األدبيات التربوية إلى اقتران عادات العقل باإلبداع من خالل تقديمها بشكل منظم في محتوى املواد التعليمية .حيث أشار(قطامي
وعمور )2005،إن املواقف واملشكالت ذات املحتوى املنظم واملقدم من خالل محتوى تعليمي لها خصائص تميزها وتجعلها ذات فائدة في تعزيز وتدريب
ً
عادات عقلية مرتبطة بالتفكير اإلبداعي ،حيث إنها قوة دافعة تحرك الفرد إلى التعامل مع املشكالت بحيث يجد الفرد نفسه مندفعا ملحاولة الحل ،فمن
خصائص العقل البشري أ نه ال يحتمل الغموض وال يتوقف عن املحاولة في البحث عندما يواجه تحدي يتمثل بموقف غير مكتمل أو يفتقر إلى الوضوح
واملعنى واالكتمال ،فمثل هذه املواقف تتطلب استخدام استراتيجيات معرفية لها أهميتها مثل فرض الفروض واختبارها ،املحاولة والخطأ أثناء العمل،
وطرح البدائل وتجريبها ،ولهذا فإ ن املواقف واملشكالت من هذا النوع من شأنها أن تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي.
كما أن األ نشطة التي تم إدخالها إلى الوحدة في ضوء عادات العقل أتاحت للطالبات فرص استخدام مجموعة من العمليات العقلية عند تنفيذها
مثل املالحظة واالكتشاف والتحليل والتجريب والتخطيط والتعليل وغيرها التي قد كان لها دور فعال وإيجابي في تحفيز الطالبات نحو اإلبداع والتفكير من
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خالل توجيه الطالبات إلى طرح العديد من الحلول للمشكالت وتقديم املزيد من األفكار حول املواقف املقدمة .كما قد تكن هذه األنشطة بما تحويه من
ً
أسئلة وصور قد ولدت لدى الطالبات نوع من االستثارة وعدم التوازن املعرفي للوصول إلى األفكار والحلول فهذا قد يكون دافعا للتفكير والبحث والتقص ي
وطرح األسئلة للحصول إلى درجة من االتزان املعرفي لديهن.
ً
كما قد ترجع النتيجة اإليجابية إلى تنوع األنشطة التي نظمها الباحثون ،فمثال األنشطة التابعة لعادة املثابرة قامت بتوجيه الطالبات إلى االلتزام
باملهمة املوكلة وعدم االستسالم عن تقديم الحلول للمشكالت ،فهذا قد أوجد ً
فرصا لالستمرار في تقديم الحلول والتفكير في مدى صالحيتها وتقديم األدلة
ً
إن كانت حلوال غير مجدية في حل املشكالت ومن ثم بالتفكير بحلول أخرى ،إلى حين الوصول للحل األنسب من بين مجموعة حلول متنوعة.
وقد تكون أنشطة املرونة ساعدت على تنويع طرق الحلول للمشكالت والنظر إليها من زوايا مختلفة ،من خالل حثها للبحث عن حلول بديلة
للمشكالت في حال فشلت إحدى البدائل املقترحة ،وعدم االكتفاء بإحدى الحلول بل االستمرار بتقديم الحلول واألفكار املتنوعة ،وهذا بدوره قد يسهم
ً
في جعل الطالبة تمتلك ذخيرة متنوعة من الحلول للمشكالت ،ومعالجة املشكلة بأكثر من طريقة ،كلها تنمي التفكير املرن الذي قد يوجد فرصا للتفكير
اإلبداعي .فبعض الطلبة قد يواجهون صعوبة في تقديم وجهات نظر مختلفة ،أو التعامل مع أنظمة مختلفة في وقت واحد ،ويستخدمون طريقة واحدة
لحل املشكالت (شواهين ،)2014،إال أن حث الطالبات على توليد املزيد من الحلول واألفكار املتنوعة للمواقف ،واستخدام عدة طرق لحل املشكالت قد
يسهم بتطوير طرق التعامل مع املواقف واملشكالت وقد يسهم في تنويع مسارات التفكير وعدم االكتفاء أو التسليم بطريقة واحدة في التفكير.
أما أنشطة عادة التحكم بالتهور فقد حثت الطالبات إلى التأني والتفكير قبل تقديم حلول للمشكالت ،من خالل جمع املعلومات واالطالع على وجهات
النظر املختلفة وأخذ الوقت الكافي في التفكير قبل تقديم اإلجابات فهذا بدوره قد ساهم في توليد العديد من الحلول واألفكار ،وتجنب اإلجابات السريعة
ومن ثم اختيار أنسب الحلول ،وهذا قد أوجد فرصا للتفكير اإلبداعي.
وقت للتفكير في كل سؤال من
كما قد يكون للمدة الزمنية التي أعطيت لكل نشاط الدور في تزويد الطالبات باملهلة التفكيرية ،من خالل تخصيص ٍ
كل نشاط ،فهذا قد ساهم في تعميق وتوسيع التفكير قبل تقديم األفكار وبالتالي تقديم املزيد من األفكار التي قد تكون متنوعة وفريدة .حيث أشار
ً
ً
حجات( )2008إن توفير املهلة التفكيرية يعمل على إيجاد وضع مريح للطلبة ويشعرهم باألمان مما يجعل ذلك استمرارا ودافعا للتفكير .
كما قد كان ألثر البيئة الصفية اآلمنة ،والتي شجعت على التعبير عن األفكار بحرية ،الدور في توفير بيئة محفزة للتفكير والتعبير عن اآلراء ،فهذا
قد عزز لدى الطالبات الثقة بالنفس وعدم الخوف من االنتقاد التي يمكن أن تتعرض لها جراء األفكار التي يمكن أن تقدمها ،حيث إن الصف الذي يسوده
فرص للتفكير اإلبداعي ،وقد ظهر ذلك من خالل اندماج الطالبات مع األنشطة التي تم إدراجها بتقديم
االحترام ألفكار الطلبة قد يكون بيئة مالئمة لتوفير ٍ
األفكار بحرية ،والتفاعل معها.
ومن خالل أنشطة عادة التساؤل وطرح املشكالت قد يكون لها دور في تحفيز الطالبات إلى التفكير اإلبداعي من خالل الحث إلى توليد املزيد من
األسئلة حول املشكالت أو املواقف ،وتوقع مشكالت قد تحدث ،والتفكير في حلول تمنع وقوعها أو يمكن استخدامها حال وقوعها.
حيث أشار عبدالحسين ،وحمودي( )2019إلى استراتيجية التساؤل الذاتي املشتقة من مهارات ما وراء املعرفة أنه من خاللها يقوم املتعلمون بوضع
أسئلة تتناول املهمة التعليمية التي يتناولونها ،حيث إن هذه األسئلة تساعد املتعلمين معرفيا وتثير دوافعهم نحو التعلم.
أما من خالل أنشطة عادة االستجابة بدهشة ورهبة فقد تم تزويد الطالبات بمشكالت أو مواقف غامضة وصور ،قد أثارت لديهن الفضول وحب
االستطالع من أجل العمل على تقص ي األسباب وراء القضايا املدهشة أو املشكالت الغامضة ،بالتالي تحفيز الشعور بالتحدي والفضول والحماس نحو
البحث عن الحلول واألسباب.
ومن خالل أنشطة عادة التفكير التبادلي تقوم الطالبات بتبادل الرؤى واألفكار والحلول للمشكالت مع اآلخرين من خالل العمل في مجموعات،
فالتفاعل بين الطالبات داخل املجموعات ،وتبادل طرح الحلول واألفكار قد يؤدي إلى نمو اإلبداع .وقد كان الجو الصفي يتسم بإفساح املجال للنقاش
ً
الجماعي ،حيث يشير شواهين( )2014إن عشر إلى خمس عشرة دقيقة من املناقشة املخطط لها والتي يتم إداراتها جيدا تقود إلى تعلم أفضل من شرح
باألسلوب التلقيني ملدة نصف ساعة أو أكثر ،وهذا النوع من املناقشة يتم من خالل العصف الذهني لتوليد أفكار حول موضوع معين يمكن من خالله
تعزيز اعتماد الطلبة على أنفسهم .كما أشار حجات( )2008أن البيئة الصفية اآلمنة هي بيئة مفعمة بالتفكير واالهتمام باآلخرين ومشاعرهم ،حيث إنه
إذا شعر الطلبة أن نتائج تفكيرهم سوف تتعرض لالنتقاد أو السخرية فإنهم سوف يحجمون عن التفكير ،والتوقف عن االستمرار في التفكير والتعبير عن
األفكار.
كما قد تعزى النتيجة اإليجابية إلى طبيعة املشكالت التي تعرضت لها الطالبات من خالل أنشطة عادات العقل ،وارتباطها بالواقع الذي تعيش فيه
ومراعاتها ملختلف املستويات العقلية لطالبات الصف الثامن ،حيث وضعت الطالبات أمام مشكالت وقضايا أشغلت التفكير من أجل التقص ي والبحث
والتفكير للوصول إلى حلول وأفكار حولها ،وبهذا قد أفسحت املجال لنمو وتطور التفكير اإلبداعي لديهن .حيث أشار حجات( )2008إن أحد أسباب فشل
أساليب التدريس هو عدم مراعاة مراحل النمو املعرفي للطلبة ،لذا البد أن تكون األنشطة التعليمية التي نسعى لتطوير التفكير من خاللها أن تراعي
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املراحل النمائية للطلبة .ويضيف) (Hart,2018أن عادات العقل وسيلة لتحسين مهارات العقل العليا لدى الطلبة ،حيث إنها وسيلة لتوسيع نطاق
التفكير ،وهي قابلة للتكيف مع مستويات متفاوتة من الطلبة.
كما أن تنوع األسئلة والصور املدرجة ضمن األنشطة قد يكون له األثر في تنمية التفكير ،حيث إن األنشطة احتوت عددا متنوعا من األسئلة التي
وجهت الطالبات للتفكير ،وأثارت لديهن العمل في ضوئها من أجل اكتشافها وتحليلها والتوصل إلجابات لها ،وقد أوجد لدى الطالبات فرصة التفكير من
خالل عدة مداخل وأشكال ،وقد تكون الصور أضافت للسئلة نوعا من التوضيح والتعزيز ،وشجعت الطالبات للتفكير ،وجذبت االنتباه لتقديم األفكار
والحلول للمشكالت واملواقف املرتبطة بها.
ويلحظ أن هذه العادات العقلية ارتبطت بالتفكير اإلبداعي ،حيث إنها قامت على وضع العقل أمام مجموعة من التحديات العقلية التي تتطلب منه
النهوض إبداعيا لتخطيها وتجاوزها ،فهذه العادات العقلية تم استخدامها ملواجهة مشكالت أو مواقف ال يتوافر لها إجابات جاهزة ،إنما هيأت الفرصة
ً
إلنتاج األفكار والحلول والبدائل ،ومن خالل تبادل وجهات النظر املختلفة داخل املجموعات سلكت الطالبات طريقا في البحث والتفكير باستخدام
استراتيجيات قد سهلت بلوغ األهداف مثل العصف الذهني والتعلم التعاوني ،فهذا بدوره قد هيأ الفرصة لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة التخاينة وأبو رياش( ،)Altakhyneh, Aburiash, 2018ومع دراسة الشمري( )2013التي أوجدت عالقة
ارتباطية موجبة بين العادات العقلية والتفكير اإلبداعي.
ثانيا  :لإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص" هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات أداء الطالبات
على أبعاد التفكير اإلبداعي (طالقة ،أصالة ،مرونة) تعزى للوحدة (املطورة واالعتيادية)؟" تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
ً
للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد التفكير اإلبداعي وفقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،كما هو مبين في الجدول (.)5
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد التفكيراإلبداعي وفقا للمجموعة
األبعاد

طالقة
مرونة
أصالة

املجموعة

العدد

القياس البعدي

القياس القبلي

االنحراف

الوسط

االنحراف

الوسط

الحسابي

املعياري

الحسابي

املعياري

تجريبية

42

9.76

3.370

12.82

2.255

ضابطة

41

9.71

3.211

11.15

5.306

تجريبية

42

7.38

2.758

9.40

1.741

ضابطة

41

7.59

2.907

8.66

3.878

تجريبية

42

4.57

2.431

6.69

1.404

ضابطة

41

5.02

2.688

6.12

3.676

يتضح من الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية في القياسين القبلي والبعدي ألبعاد التفكير اإلبداعي ناتج عن اختالف
املجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية ،تم تطبيق تحليل التباين املصاحب األحادي املتعدد (One Way
) .MANCOVAوذلك كما هو مبين في الجدول ( .)6
جدول ( :) 6نتائج تحليل التباين األحادي املتعدد املصاحب ألثر املجموعة (تجريبية ،ضابطة)على أبعاد التفكيراإلبداعي ككل
األثر

ُ
تحليل التباين املتعدد املصاحب

احتمالية

حجم

درجة حرية:

ف

نوع

قيمته

الكلية

الفرضية

الخطأ

الخطأ

األثر

Hotelling's Trace

1.283

32.509

3.000

76.000

0.000

η2
املجموعة

0.562

يتبين من الجدول ( )6وجود أثر للمجموعة ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05<αعلى القياس البعدي ألبعاد التفكير اإلبداعي ككل
حيث بلغت قيمة هوتلينج ( )1.283وبداللة إحصائية بلغت ( ،) 0.000ولتحديد على أي بعد من األبعاد كان أثر املجموعة ،فقد تم إجراء تحليل التباين
األحادي املصاحب ( )ANCOVAلكل بعد على حدة ً
وفقا للمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم ،وذلك كما هو مبين في الجدول (.)7
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جدول ( :)7تحليل التباين األحادي املصاحب ( )ANCOVAوحجم األثرالختبار التفكير اإلبداعي ككل ولكل بعد من أبعاده (طالقة ،مرونة ،أصالة) بين
املجموعتين في التطبيق البعدي
املتغير

مصدر

مجموع

درجة

وسط

التابع

التباين

املربعات

الحرية

مجموع

ف

احتمالية

حجم

الخطأ

األثر
η2

املربعات
طالقة

(املصاحب)

378.041

1

378.041

436.401

0.000

0.848

بعدي

املجموعة

34.679

1

34.679

40.032

0.000

0.339

الخطأ

67.569

78

0.866

الكلي

910.964

82

مرونة

(املصاحب)

253.080

1

253.080

728.429

0.000

0.903

بعدي

املجموعة

18.361

1

18.361

52.847

0.000

0.404

الخطأ

27.099

78

0.347

الكلي

650.892

82

أصالة

(املصاحب)

191.925

1

191.925

544.909

0.000

0.875

بعدي

املجموعة

19.704

1

19.704

55.944

0.000

0.418

الخطأ

27.473

78

0.352

الكلي

530.072

82

ً
ً
يظهر من الجدول (  )7وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤0.05وفقا ألثر املجموعة (تجريبية ،ضابطة) في جميع األبعاد ،ولتحديد
ً
لصالح أي من مجموعتي الدراسة كانت الفروق الجوهرية ،فقد تم حساب املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية للبعاد وفقا للمجموعة ،كما
هو مبين في الجدول ( .) 8
جدول( :)8املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية للقياس البعدي ألبعاد التفكير اإلبداعي وفقا للمجموعة
املتغيرالتابع

املجموعة

الوسط الحسابي املعدل

الخطأ املعياري

طالقة-بعدي

تجريبية

12.487

0.144

ضابطة

11.184

0.146

تجريبية

9.504

0.091

ضابطة

8.556

0.092

تجريبية

6.895

0.092

ضابطة

5.913

0.093

مرونة-بعدي

أصالة-بعدي

يتضح من الجدول ( )8أن الفروق الجوهرية بين املتوسطات الحسابية املعدلة للقياس البعدي في جميع أبعاد اختبار التفكير اإلبداعي (طالقة،
مرونة ،أصالة) كانت لصالح أفراد املجموعة التجريبية الذين ُع ِّرضوا للوحدة املطورة مقارنة بأفراد املجموعة الضابطة.
بينت نتائج السؤال الثاني أن الوحدة التعليمية املطورة في ضوء عادات العقل كانت ذات أثر في تنمية كل بعد من أبعاد التفكير اإلبداعي (طالقة،
مرونة ،أصالة) ولصالح املجموعة التجريبية ،وقد يعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن تنوع األنشطة واألسئلة والصور املدرجة في الوحدة املطورة في ضوء
عادات العقل قد ساهم في تنمية أبعاد التفكير اإلبداعي لدى الطالبات ،حيث إنه قد يكون لطبيعة األسئلة التي تم تقديمها في الوحدة املطورة الدور في
تنمية أبعاد التفكير اإلبداعي ،فبعض األسئلة وجهت الطالبات لذكر أكبر عدد من األفكار أو الحلول للمشكالت ،وبعض األسئلة وجهت الطالبات للخروج
عن املألوف في تقديم األفكار الجديدة  ،ومن خالل أنشطة املرونة تم توجيه الطالبات لذكر عدد من األفكار املختلفة أو املتنوعة ،كما أنها كانت من نوع
األسئلة غير املحددة اإلجابة (املفتوحة) مما يسمح بتوليد العديد منها ،وهذه األسئلة املتنوعة قد جعلت الطالبات تنخرط بحرية في كل بعد من أبعاد
التفكير اإلبداعي.
كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة اإليجابية إلى طبيعة عادات العقل التي تم اختيارها في هذه الدراسة ،فعادة التفكير بمرونة مثال قد ساهمت في
تنمية مهارة املرونة وذلك من خالل تحفيز الطالبات على التفكير وتقديم العديد من البدائل والحلول للمشكالت من زوايا مختلفة ،وأنها قد ساهمت في
تنمية مهارة الطالقة من خالل توجيه الطالبات لتقديم الكثير من الحلول والبدائل للمشكالت الجغرافية ،كما أن عادة التساؤل وطرح املشكالت قد
ساهمت في تنمية هذه املهارة من خالل توجيه الطالبات لطرح العديد من التساؤالت املتنوعة حول املشكالت ،وهذا ما أكدته دراسة آدم ( )2017التي
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بينت أن عادة التساؤل وطرح املشكالت ساهمت على إثارة تفكير الطالبات بطرح أسئلة تتعلق بموضوع الدرس ،وهذه األسئلة واالستفسارات عند إجابتها
تتعمق املعرفة وتصقل العمليات العقلية املرتبطة بها؛ مما يساعد على تحسين نواتج التعلم وعلى التفكير بطالقة ومرونة.
وعادة املثابرة من خالل توجيهها للطالبات إلى تقديم حلول وبدائل جديدة قد ساهم في تنمية األصالة واملرونة ،وحثت الطالبات للبحث عن حلول
وبدائل أخرى للمشكالت في حال عدم نجاح إحدى البدائل والحلول ،مما شجع الطالبات من تقديم حلول وأفكار جديدة ومختلفة ،وعادة التحكم والتهور
التي تم إدراجها في الوحدة املطورة قد حثت الطالبات على تأجيل تقديم الحلول واألفكار والتأني والتفكير قبل تقديم اإلجابة ،وهذا قد ساهم بدوره في
ً
أفكار متنوعة وعديدة وأصيلة ،أيضا عادة التفكير التبادلي التي أتاحت الفرصة للطالبات بحرية التفكير من خالل تبادل اآلراء واألفكار بشكل
تقديم ٍ
جماعي ،مما أوجد العديد من الرؤى واألفكار والحلول.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آدم ( ،)2017ودراسة الغانم ( )2013التي أوجدت أن استخدام عادات العقل ضمن املحتوى الدراس ي كان له أثر
وفعالية في تنمية التفكير اإلبداعي ككل ،وعلى كل مهارة فرعية من مهاراته (طالقة ،أصالة ،مرونة).
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحثون مجموعة من التوصيات:
• إدراج عادات العقل في مناهج الجغرافيا ملا لها من دور في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.
• إدراج عادات العقل في كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية سواء التي تم تطوير الوحدة في ضوئها أو من خالل تضمين عادات أخرى غير التي وردت
في الدراسة.
• االهتمام بنوعية األنشطة والصور واألسئلة عند تطوير كتب الجغرافيا في ضوء عادات العقل.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1أبازيد ،أميرة" .)2019( .الكفاءة الذاتية واألداء التدريس ي ملعلم الجغرافيا في تنمية عادات العقل وعالقتها ببعض املتغيرات" .مجلة الجمعية التربوية
للدراسات االجتماعية.148-73 :)108( :
 .2إبراهيم ،جمال" .)2014( .استخدام نظرية تريز في تدريس الجغرافيا لتنمية عادات العقل املنتج والتفكير التقويمي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي".
مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية.192-147 :)57( :
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Abstract: The study aimed to developing an instructional unit from geography textbook for the eighth grade in
light of habits of mind and measuring its effect on female students creative thinking in Jordan during the first
semester 2019/2020. To achieve the aims of the study, a semi-experimental approach was adopted. the Creative
thinking Test were prepared. The study sample was formed of (83) female students, assigned randomly into
two study groups, the first is experimental group consisting of (42), and the second is control group consisting
of (41). The results showed that there are statistically significant differences in the scores of students in the test
of creative thinking, and for the benefit of the experimental group attributed to the unit developed according to
habits of mind, and some recommendations were suggested.
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مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األميرسطام بن عبد العزيزمن وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس
حسب الرسول يوسف التوم شهاب الدين
أستاذ مشارك  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية -جامعة األمير سطام بن عبد العزيز -اململكة العربية السعودية
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استالم البحث 2020/3/12 :مراجعة البحث 2020/3/27 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/EPS2020.8.3.6 2020/4/4 :

امللخص:
تناولت هذه الدراسة مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،وتهدف إلى إيجاد رؤية شاملة ،يتم في ضوئها اتخاذ
القرارات اإلدارية املالئمة لتعزيز األداء ،وتعظيم منافع كافة األطراف ذوي العالقة بالجامعات ،وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية
ً
إدارة التميز في تحسين جودة ،وكفاءة الجامعات ،واستعراض مداخل وأسس ومعوقات تحقيق التميز اإلداري لتلك الجامعات سعيا لوضع مالمح
عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،باإلفادة من نماذج التميز العاملية ،واإلقليمية ،واملحلية .أتبعت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي واإلحصائي بواسطة  .SPSSالختبار فروض الدراسة .هنالك العديد املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير
سطام بن عبد العزيز .أما هيكل الدراسة فيتكون من مقدمة ،وإطارين وخاتمة .وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة التميز يعد أكثر من ضرورة
لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز لتعزيز قدراتها ،وضمان بقائها في ظل بيئة تنافسية تميزها الكثير من التحديات واملعوقات ،توص ي الدراسة
بتعزيز إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،لتسهم في تحقيق أهداف الجامعة املرسومة ضمن الخطة االستراتيجية للجامعة.
الكلمات املفتاحية :نماذج عاملية؛ مؤسسات تعليمية؛ تميز مؤسس ي.

املقدمة:
تشكل الجامعات النواة التي تصقل الكوادر البشرية باعتبارها محور البناء والتنمية ،كما أن مخرجات الجامعات والتحديات التي تواجهها تحتل
ً ً
موقعا مهما ضمن أوليات أصحاب القرار واملعنيين بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولذا فان حقل التعليم يعد من أهم الحقول الخدمية التي
تتطلب استخدام األساليب الحديثة في إدارة عملياتها ،بغية تحسين جودة تلك املؤسسات ،وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات (السويطي2007 ،
والطائي.)2012 ،
ويعتبر مدخل إدارة التميز أحد املداخل اإلدارية الحديثة التي تسعى لتحسين كفاءة املؤسسات التعليمية ،وتعزيز قدرتها على التكيف مع املتغيرات
العاملية املستمرة من خالل إدارة متميزة قادرة على اكتشاف الفرص واستغاللها ،والتقليل من املخاطر والتهديدات بحنكة ومهارة في التصرف ،وإعداد
االستراتيجيات املالئمة ،بهدف ضمان التفوق والتحسين املستمر في األداء (أبو فارة ، 2006 ،فيما أشار داوود.)2011 ،
مشكلة الدراسة وتساؤالتها
تواجه الجامعات تحديات غير مسبوقة تتمثل في التوجهات العاملية نحو تحقيق اقتصاديات مبنية على اقتصاديات املعرفة ،والدعوات املتالحقة
بضرورة مواءمة سياساتها التعليمية ملواجهة التحديات املستقبلية إضافة إلى التحديات الحالية ،فتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1ما دور إدارة التميز تحسين جودة وكفاءة أداء الجامعات؟
 .2ما أهم أسس ومداخل ومعوقات إدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات؟
 .3كيف يمكن تفعيل إدارة التميز في الجامعة في ضوء اتجاهات ونماذج التميز املؤسس ي العاملية؟
ولإلجابة على هذه االسئلة افترضت الدراسة:
 .1هنالك العديد املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
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 .2هناك العديد من املعوقات التي تواجهه تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
أهمية الدراسة:
تشير الدراسات التي تناولت إدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات إلى أهمية تبني املؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات إلدارة التميز
ويعد ضرورة حتمية ،إذ ال يمكن للمؤسسات التعليمية والجامعات أن تحقيق أهدافها إذا كانت أوضاعها غير مستقرة ،وأهدافها غير محددة املعالم،
وخريجوها غير قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ,ومواردها غير كافية ،أو كانت تعاني من مشاكل تنظيمية كغياب التنسيق بينها وبين املؤسسات
األخرى ،واالفتقار إلى االنسجام والتكامل بين مستويات النظام التعليمي املختلفة ،وضعف التعاون بين املجتمع املحلي واملؤسسات التعليمية.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1الكشف عن أهمية إدارة التميز في تحسين جودة وكفاءة املؤسسات التعليمية والجامعات عامة ،وفي جامعة االمير سطام بن عبد العزيز بشكل
خاص.
 .2استعراض مداخل وأسس ومعوقات تحقيق التميز اإلداري لتلك املؤسسات والجامعة
 .3ج -وضع رؤية عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز باإلفادة من نماذج التميز العاملية واألقليمية واملحلية.
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي ، Analytical Descriptive Approachمن خالل مراجعة األدبيات السابقة املرتبطة
ً
بالدراسة الحالية ،وإخضاعها للتحليل واملراجعة بجانب القيام بتصميم استبانة حكمت ،ووزعت إلكترونيا على جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة
ً
االمير سطام بن عبد العزيز وكان عدد الذين استجابوا 142عضوا وكان عدد االستبانات املكتملة االجابات عددها129أي ب واقع .%91وحللت بواسطة
 ،SPSSبهدف التوصل إلى نتائج وتقديم توصيات تسهم في إعطاء مرجعية مفيدة ملوضوع إدارة التميز في الجامعة.
تنظيم الدراسة:
وعليه تم تقسيم موضوع الدراسة إلى إطارين يشتمل اإلطار األول عي الدراسة النظرية .واإلطار االخر يشتمل على الدراسة امليدانية .وجات املقدمة
شاملة منهجية الدراسة والدراسات السابقة .أما محاور الدارسة فإن املحور األول يناول مفهوم وأهمية إدارة التميز في املؤسسات التعليمية .أما املحور
الثاني فيحتوي أسس ومداخل ومعوقات إدارة التميز في املؤسسات التعليمية .واملحور الثالث عبارة عن عرض ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة ،وشملت
الخاتمة النتائج والتوصيات باإلضافة إلى املصادر واملراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.
أدوات وأساليب جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات باإلضافة إلى املالحظات الشخصية ،هذا فيما يتعلق بجمع البيانات األولية ،أما ما
يتعلق بالبيانات الثانوية فكانت املصادر الثانوية من دراسات سابقة ،ومراجع ،ودوريات محكمة ،ومواقع معتمدة على الشبكة العنكبوتية (.)Internet
حدود الدراسة:
• املكانية :جامعة األمير سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية.
• البشرية :أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية.
• الزمانية1430 :ه 1439-ه
الدراسات السابقة:
• دراسة سهمود ،وإيهاب عبد ربه (2013م) و اقع التميز في جامعة األقص ى ،وسبل تطويرها في ضوء النموذج األوروبي للتميز  ،EFQMرسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األقص ى ،غزة :هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع التميز في جامعة األقص ى ،وسبل تطويرها في ضوء النموذج
األوروبي للتميز  ،EFQMمن خالل التعرف على وجهات النظر ألصحاب الوظائف اإلشرافية (أعضاء مجالس الجامعة ،مدراء الدوائر والوحدات،
ورؤساء األقسام أكاديمية/إدارية) وأتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات من خالل ادارة االستبانة ،حيث توصلت الدراسة أن
مستوى تطبيق جامعة األقص ى لعناصر التميز حسب آراء الفئة املستهدفة يقل عن .%60واوصت الدراسة االرتقاء بمستوى تطبيق عناصر التميز في
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ضوء النموذج األوروبي للتميز  .EFQMلتعزيز امليزة التنافسية للجامعة ،حتى تتمكن من تقديم خريجين قادرين على املنافسة في سوق العمل املحلي
واألقليمي والدولي.
الفجوة البحثية:
جاءت هذه الدراسة للتكيف مع املتغيرات العاملية ،والكشف عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ألنهم يمثلون الوتر في املثلث البشري القائم الزاوية في الجامعة املكون من (أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب) ألن إدارة
التميز تهدف إلى إيجاد رؤية شاملة يتم في ضوئها اتخاذ القرارات اإلدارية املالئمة لتعزيز األداء وتعظيم منافع كافة األطراف ذات العالقة بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية .في ضوء اتجاهات ونماذج التميز املؤسس ي العاملية.

املحوراألول :مفهوم إدارة التميزفي املؤسسات التعليمية
أوال :مفهوم التميز في اللغة:
يشير ابن منظور في معجمه (لسان العرب) إلى أن أصل كلمة (التميز) من الفعل (ميز) ،تقولُ :
مزت الش يء ُأمي ُز ُه ًميزا :أي عزلته وفرزته ،وتميز القومُ
ُ ُ
ً
ُ
جر ُمون) (يس ،)59 :أي :تميزوا ،وقيل :أي انفردوا عن املؤمنين ،ويقال :امتاز القوم إذا
وامتازوا :صاروا في ناحية ،وفي التنزيل العزيز  (:وامتـازوا اليوم أيها امل ِّ
ً
تميز بعضهم من بعض ،وفي الحديث " ال تهلك أمتي حتى يكون بينهم التمايل والتمايز " ،أي يتحزبون أحزابا ،ويتميز بعضهم من بعض ،ويقع التنازع.
ثانيا :مفهوم إدارة التميز :
يعد مفهوم التميز أحد املفاهيم الحديثة في اإلدارة املعاصرة ،وهو مفهوم جامع يبرز الغاية والوسيلة من اإلدارة الناجحة ،إذ تعكس غاية اإلدارة في
السعي إلى انجاز نتائج غير مسبوقة تتفوق بها على مثيالتها ،أما وسيلتها في ذلك فهو تحقيق التميز والجودة الفائقة في كافة أنشطة املؤسسة
( Oakland,2001والسلمي ( ،)2002وعليه فان مفاهيم إدارة التميز -على اختالفها -تعكس هذين البعدين (الوسائل والغايات) أو (املمكنات والنتائج)
باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ،إذ ال يتحقق أحدهما دون األخر.
وتعرف املنظمة األوربية إلدارة الجودة ( )EFQMإدارة التميز على أنها ":املمارسة الباهرة في إدارة املنظمة ،وتحقيق نتائج ترض ي مختلف األطراف من
زبائن ،عمال ،مساهمين ..الخ ،وتنسحب املمارسة الباهرة إلى مجموعة من العوامل كالقيادة التي تقوم بصياغة وتوجيه السياسات واالستراتيجيات،
واملوارد البشرية واملادية واملالية ،والعمليات الداخلية املختلفة ونظم املعلومات وغيرها .)EFQM,2014( ،والتعريف السابق تضمن بعدي إدارة التميز
فبعد العمليات يتعلق بصياغة السياسات واالستراتيجيات والتي توجه كافة أنشطة املؤسسة ،أما بعد الغايات فيتمثل في تحقيق النتائج التي ترض ي
ً
مختلف األطراف ذات العالقة باملؤسسة ،وبصفة أكثر تحديدا عرف سهمود ( )2013إدارة التميز في املؤسسات التعليمية بأنها  ":تطبيق الجامعة ملجموعة
من األنشطة (املحققات) التي تدعم تحقيق النتائج املرغوبة وفق أهدافها ،وبما يضمن لها الجودة والتميز في بيئة مؤسسات التعليم العالي" ( ص ،)40
ومن خالل التعري ف السابق يتضح أن بعد العمليات يتحقق بتطبيق األنشطة التي تدعم تحقيق النتائج املرغوبة ،أما بعد الغايات فيتمثل في تحقيق
الجامعة أهدافها التي تضمن لها الجودة والتميز في بيئة مؤسسات التعليم.
ومن خالل استعراض املفاهيم السابقة إلدارة التميز يمكن التوصل إلى التعريف إلدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات ":فلسفة إدارية
تتسم بالحداثة والريادة ،وتقوم على توظيف موارد الجامعة /املؤسسة التعليمية املتاحة بكفاءة وفاعلية ،لتعظيم فرص االستفادة من تلك املوارد،
ً
وتجويد مخرجات الجامعة/املؤسسة التعليمية ،مما يسهم في تحقيق أهدافها املرسومة مسبقا في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع ،وتمكينها
من البقاء والقدرة على التنافس في ظل الظروف الراهنة في البيئة".
ثالثا :العالقة بين مفهوم التميز ومفهوم إدارة الجودة الشاملة:
لقد تباينت نتائج الدراسات في توضيح العالقة بين مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومفهوم إدارة التميز ،حيث توصلت بعض الدراسات إلى كون هذان
املفهومان مترادفين ،ويمكن التغيير من أحدهما للخر (جميل وسفير ،)2011،بينما أوضحت دارسات أخرى أن إدارة التميز تعد أحد النتائج املتحققة
من التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة (السلمي2002،وعيشاوي )2013 ،وأكد على ذلك سهمود ( )2013حيث أشار إلى أن نماذج التميز العربية
تبنت الجودة الشاملة كأحد املعايير الفرعية مثل نموذج امللك عبد هللا ونموذج امللك عبد العزيز للجودة.
في حين توصلت دراسات أخرى إلى وجود فروق ذات داللة بين كل من إدارة التميز والجودة الشاملة ،حيث ذكر ايقان ( )2003( )Eganأن نتائج
البحوث التي أجراها املعهد البريطاني للجودة عام 1998م أشارت إلى أن معظم مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا تهتم بالجوانب األكاديمية فيما يتعلق
بالجودة ،وال تبدي نفس االهتمام بضمان الجودة في النواحي األخرى لتلك املؤسسات ،أما التميز فانه يركز على االلتزام بالجودة في كافة نواحي املؤسسة.
كما يشير سهمود ( )2013إلى قصور تطبيقات الجودة الشاملة عن تحقيق أهداف التحسين املستمر الذي يحقق التميز التنافس ي ،وذلك الن إدارة الجودة
الشاملة تتبنى التحسين املستمر التدريجي ،وال يهتم حصد نتائج مرضية بشكل سريع ،ولذا فان املؤسسات تحتاج إلى أساليب إدارية وتنظيمية أخرى
لتحقيق التفرد والتميز في األداء.
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رابعا :أهمية إدارة التميزفي املؤسسات التعليمية والجامعات:
تشير الدراسات التي تناولت إدارة التميز في املؤسسات التعليمية إلى أن تبني املؤسسات التعليمية إلدارة التميز يعد ضرورة حتمية ،إذ ال يمكن
للمؤسسات التعليمية تحقيق أهدافها إذا كانت أوضاعها غير مستقرة ,وأهدافها غير محددة املعالم ،وخريجوها غير قادرين على تلبية احتياجات سوق
العمل ،ومواردها غير كافية ،أو كانت تعاني من مشاكل تنظيمية كغياب التنسيق بينها وبين املؤسسات األخرى ،واالفتقار إلى االنسجام والتكامل بين
مستويات النظام التعليمي املختلفة ،وضعف التعاون بين املجتمع املحلي واملؤسسات التعليمية (حجار2004،وسهمود ،)2013 ،ومن هنا تبرز مدى حاجة
املؤسسات التعليمية إلى تبني إدارة التميز لتعزيز قدراتها التنظيمية واإلدارية ،وتحقيق نتائج ايجابية على مستوى العمليات ،والوصل بذلك إلى تحقيق
رضا العاملين داخل املؤسسة التعليمية (داوود.)2011،
كما أن تبني إدارة التميز في املؤسسات التعليمية يتيح الفرصة أمام املتنافسين الختيار املؤسسات التعليمية التي تسهم في تنمية معارفهم وتعزيز
ً
ً
قدراتهم وتلبية متطلباتهم وتوقعاتهم (القيس ي ،)2011،وخالصة القول ،فإن تبني إدارة التميز داخل املؤسسات التعليمية لم يعد امرا اختياريا تلجا إليه
ً ً
تلك املؤسسات أو تنصرف عنه باختيارها ،ولكنه أصبح شرطا الزما لبقائها ودعم قدرتها التنافسية.
ويالحظ أن جامعة األمير سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية .قد أعدت خطة استراتيجية شاملة ،من أجل ترسيخ مفاهيم الجودة
ً
الشاملة وإدارة التميز إيمانا من الجامعة بأهمية التميز في كافة املجاالت ،ومن أجل ذلك وضعت ادارة الجامعة جائزة للتميز في مجال البحث العلمي.
ووضعت الحوافز التشجيعية ألعضاء هيئة التدريس تبدأ (5000ريال10000 -ريال 15000-ريال  20000ريال) حسب تصنيف املجلة التي تم النشر فيها
للترقي بمستوى أداء منسوبيها من اعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العملي من أجل التميز( .الوقع الرسمي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز
.)https://psau.edu.sa
خامسا :نماذج إدارة التميز لتفعيل إدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات:
ظهرت على الساحة العاملية تنظيمات رائدة أخذت على عاتقها مهمة تحفيز املؤسسات ودفعها نحو تفعيل إدارة التميز ،وذلك بوضع نماذج تكون
بمثابة دليل عملي لتلك املؤسسات ،إذ تعبر
ً
هذه النماذج عن إدارة التميز بمجموعة من املعايير املحددة سلفا ،بحيث يكون لكل معيار درجاته الخاصة به ،وتقدم هذه النماذج في إطار التحفيز
على التميز جوائز تختلف قيمتها باختالف مستويات األداء املحققة (بن عبود)2009،
ا
ا

ا

ا

ا

الشكل ( :)1نماذج ومكونات إدارة التمييز ( املصدر :إعداد الباحث من الدراسة النظرية1440ه)

الشكل( :)2أسس ومكونات ادارة التمييز ( املصدر :إعداد الباحث من الدراسة ال نظرية1440ه)
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سادسا :النماذج العاملية:
 .1النموذج األوروبي للجودة والتميز ()European Foundation for Quality Management
تم بناء النموذج عام ،1990وهو صادر عن املؤسسة األوروبية للجودة والتميز ( ،)EFQMويشكل احد األطر الرئيسة ملساعدة املؤسسات على تعزيز
قدراتها التنافسية ،كما يعد أداة مهمة لتقييم واقع إدارات املؤسسات ومدى تقدمها وقوتها ،ويتضمن النموذج األوروبي  9عناصر ،تنقسم إلى املمكنات
 ، enablersوهي ( :القيادة ،واملوارد البشرية ،والسياسات واالستراتيجيات والشراكات واملوارد والعمليات) ،والنتائج ، resultوهي ( :رضا العاملين ،ورضا
الفئة املستهدفة ،وخدمة املجتمع ,ونتائج ومؤشرات األداء) ( .)EFQM, 2014
 .2النموذج األمريكي للتميز ( )American Malcolm Baldrige National Quality
ً
ً
ويسمى أيضا نموذج (مالكوم بالدريج) للتميز ( ،)MBNQوهو أحد رواد الجودة الشاملة األمريكية ،وقد خصصت الحكومة األمريكية نموذجا باسمه
يصدر جائزة تمنح للشركات األمريكية التي تنجح في معايير نموذجه والذي تأسس عام 1987م (الحجار ،)2004 ،حيث يقوم مجموعة من األخصائيين
بفحص مستوى الجودة في الشركات املتنافسة باستخدام معايير لها أوزان على شكل نقاط (1000نقطة) ،وتتوزع هذه النقاط على سبعة مجاالت رئيسة
هي ( :القيادة ،وتحليل املعلومات ،والتخطيط االستراتيجي ،واستخدام املوارد البشرية ،وتأكيد الجودة في املنتجات والخدمات ،ونتائج الجودة ،ورضا
العميل) (. )American Malcolm Baldrige National Quality, 2014
 .3النموذج الياباني للجودة والتميز (جائزة ديمنج)
ً
تم بناء النموذج عام 1950م ،ويشرف عليه االتحاد الياباني للعلماء واملهندسين ،وهو يقدم جائزة (ديمنج) التي سميت بهذا االسم تكريما للعالم
األمريكي ( )Edward Demingملا حققه من انجازات في مجال نشر ثقافة الجودة وترسيخها في اليابان (سهمود.)2013 ،
وتضم عناصر جائزة ديمنج املعايير التالية :السياسات والتنظيم ،واملعلومات ،والتحليل ،والتخطيط ،والتعليم والتدريب ،وضمان الجودة،
والتنميط ،والنتائج ،والرقابة (.)The Deming ,2014
سابعا :النماذج األقليمية:
 .1نموذج برنامج دبي لألداء الحكومي املتميز
تم تأسيس عام 1997م بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الدوائر وال جهات الحكومية املشاركة ,وذلك من خالل عمليات التقييم الذاتي التي تجريها
هذه الدوائر والجهات مقارنة بمعايير التقييم الخاصة بالبرنامج والتي تضم :القيادة ،واالستراتيجية ،واملوارد البشرية ،والعمليات ،ونتائج املتعاملين ،ونتائج
املوارد البشرية ،ونتائج املجتمع ,ونتائج األداء الرئيسية ،كما يحرص البرنامج على االلتزام بمراجعة وتطوير معايير التقييم بشكل منتظم لتواكب التغيرات
الحديثة في مجال الجودة والتميز على املستوى العاملي( برنامج دبي للداء الحكومي املتميز .)2014،ويالحظ أن جامعة االمير سطام بن عبد العزيز تسعى
ً
دائما إلى االسترشاد بهذه النماذج من أجل التطوير والتحديث.
 .2جائزة وزارة التعليم للتميز
استحدثت وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية "جائزة التعليم للتميز" عام 1430هـ لتشجيع املمارسات التربوية املتميزة ،وتشمل الجائزة
الفئات التالية :املعلم املتميز ،واملرشد الطالبي املتميز ،واملشرف التربوي املتميز ،والقائد التربوي املتميز ،كما تسعى الوزارة إلى إتاحة الجائزة على املستوى
األقليمي والعاملي في مراحل تالية ،وذلك لتعزيز الدور الثقافي واإلنساني للملكة على مستوى العالم (جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز .)2014،وقد أعدت
جامعة االمير سطام بن عبد العزير جائزة لتميز العلمي ألعضاء هيئة التدريس وكونت لجنة مختصة بهذا الشأن (الزنان.)2016 ،
ومن خالل استعراض نماذج التميز يمكن القول أن نموذج (بالدرج) تنافس ي كونه الجائزة للمؤسسة األفضل من بين املؤسسات األخرى ،ينما كل
ً
من نموذج (ديمنج) والنموذج (األوروبي) غير تنافسيين كونهما يمنحا جائزتيهما لكل مؤسسة تحصل على مستوى معين من النقاط ،كما أن كال من نموذج
دبي للداء الحكومي املتميز ون موذج جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز ونموذج جائزة امللك عبد العزيز للجودة اعتمدت بشكل كبير على النموذج األوروبي
في وضع املعايير لكل منهم.
تصورلتفعيل إدارة التميزفي املؤسسات التعليمية والجامعات.
إن املؤسسات التعليمية بحاجة ماسة إلى دليل عملي إلرشادها نحو تحقيق التميز في األداء ،وهنا تكمن أهمية وضع تصور مقترح لتفعيل إدارة التميز
في تلك املؤسسات ،والذ ي ينطلق من حقيقة مفادها ان النتائج املبهرة التي تحققها املؤسسات التعليمية والجامعات تتحدد نتيجة كفاءة القيادة التي تضع
االستراتيجيات والسياسات ،وتوجه العاملين ،وتنسق مختلف املوارد املتاحة لتلك املؤسسات ،كما تعمل على تكوين واستثمار العالقات مع األطراف
الخارجيين ذوي املنفعة للمؤسسات التعليمية ،وتصوغ كل ذلك في عمليات تم تصميمها بكفاءة تنتهي إلى تحقيق نتائج األداء الرئيسية ،ثم تجرى عملية
متابعة وتقييم األداء واتخاذ اإلجراءات التحسينية والتصحيحات الالزمة في حالة وجود انحرافات ،وتوفير معلومات مرتدة تجعل املؤسسة تتعلم وتبتكر،
وبالتالي تحسن من إدارتها ملختلف عوامل التميز(شوقي2010،وسهمود )2013،وعليه فان التصور املقترح لتحقيق التميز في املؤسسات التعليمية يوفر
ً
إطارا يعتمد على تسعة معايير يمكن تقسيمها إلى:
 .1معايير التمكين وتشير إلى األعمال التي تقوم بها املؤسسة التعليمية لتحقيق النتائج املطلوبة ،إذ أن التمكين يتسبب بالنتائج.
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 .2معايير النتائج وتؤكد على تقييم األداء املتميز لنتائج املؤسسة التعليمية ،والذي ينطلق من األداء الفعلي للمؤسسة التعليمية ،وعالقة ذلك
بالعاملين ،والفئات املستهدفة ،واملجتمع الخارجي.
ً
ويوضح الشكل التالي التصور املقترح لتفعيل إدارة التميز في املؤسسات التعليمية انطالقا من املعايير السابقة.

الشكل ( :)3استراتيجية تحقيق التميزفي املؤسسات التعليمية والجامعات (املصدر :برنامج دبي لألداء الحكومي املتميز2014,م).

ً
أنشئت جامعة األمير سطام ،جامعة سلمان بن عبد العزيز " جامعة الخرج سابقا " بموجب األمر السامي الكريم رقم  /7305م ب بتاريخ
1430/9/3هـ .وتضم الجامعة الك ليات الجامعية املوجودة في خمس محافظات من محافظات منطقة الرياض هي :الخرج وحوطة بني تميم واألفالج
والسليل ووادي الدواسر .وقد تشرفت الجامعة ومنسوبيها حين صدر األمر السامي الكريم رقم  45388وتاريخ 1432/10/12هـ باعتماد اسمها الجديد
"جامعة سلمان بن عبد العزيز ".تضم الجامعة اثنين وعشرين كلية طبية وهندسية وعلمية ونظرية ..تنتشر في خمس محافظات ويدرس بها أكثر
من  24ألف طالب وطالبة .تعمل الجامعة على تأهيل الخريجين القادرين على املنافسة وذلك من خالل توفير التعليم الذي يتفق مع املعايير العاملية في
بيئة أكاديمية بحثية ذات موارد بشرية متميزة وشراكة مجتمعية فاعلة ونظام إدارية داعم( .املوقع الرسمي للجامعة https://psau.edu.sa/ar/node/
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عرض ومناقشة نتائج فرضية الدراسة:
البيانات الشخصية
 .1النوع
جدول( :)1النوع ألفراد عينة الدراسة
النوع
التكرار
النسبة%

انثى
43
%33.3

ذكر
86
%66.6

املجموع
129
%100

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة ال نظرية1440ه.

يالحظ من الجدول ( )1أن عدد الذكور في افراد العينة كان  86مفردة بنسبة  .%66.6وهو ضعف عدد اإلناث الذي كان  43مفردة بنسبة  %33.3أي
ثلث العينة .وليس هناك فروق ذات دالة احصائية بين أفراد العينة .ناتجة من النوع حيث ال فرق بين الرجل واملرأة في مجال التدريس حيث ان الجميع
يؤدي نفس العمل.
 .2سنوات الخبرة
جدول( :)2سنوات ألفراد عينة الدراسة
السنوات
4-1
8-5
12-9
16-13
أكثر من16
املجموع

التكرار
31

النسبة
%24

35
19
31
13
129

%27
%15
%24
%10
%100

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة ال نظرية1440ه.

يالحظ من الجدول ( )2أن سنوات الخبرات من ( 4-1سنة) كان عددهم  31مفردة بنسبة  %24أي حوالي ربع العينية تكون خبراتهم ضعيفة .وأن
الخبرات من ( 8-3سنة) كان عددهم  35مفردة بنسبة  %27وهي خبرة مقبولة ،أما الخبرات من ( 12 -9سنة) كان عددهم  19بنسبة  %15وتعتبر نسبة
ً
جيدة .أما الخبرات من ( )16-13كان عددهم 31بنسبة  %24وهي نسبة جيدة جدا مع مالحظة أنها نفس النسبة التي حصل عليها من كانت خبراتهم من (-1
 4سنة) .أما الخبرات ألكثر من  16سنة كان عددهم  13مفردة بنسبة  %10وهي تمثل خبرات تراكمية ممتازة.
إجابات أفراد الدراسة حول و اقع توفراملقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
تعكس إجابات أفراد الدراسة في هذا الجانب واقع توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز .وقد
تم إستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وذلك للتعرف على آراء أفراد الدراسة حول مدى توفر املقومات الالزمة
عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز محل الدراسة .كما تم إستخدام اختبار (ت) في حالة مجموعة واحدة للتعرف على ما
يلي:
• هل درجة إستخدام كل عنصر من عناصر توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز املذكورة في
ً
االستبانة (أو العناصر بوجه عام) هي درجة أبدا؟ (أي أن متوسط درجة االستخدام في املجتمع ( )يقل بشكل معنوي عن القيمة  1.8من  5درجات
وهي الدرجة العليا) .ويتم قبول هذه الفرضية إذا كانت قيمة اإلحصاء (ت) للفرق بين املتوسطات والقيمة ( )1.8سالبة وقيمة مستوى الداللة املعنوية
( )Sig-I-tailedأقل من (.)0.05
• هل درجة إستخدام كل عنصر من عناصر توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز املذكورة في
ً
االستبانة (أو العناصر بوجه عام) هي درجة نادرا؟ (أي أن متوسط درجة االستخدام في املجتمع ( )يقل بشكل معنوي عن القيمة  2.6ويزيد عن أو
يساوي  1.8من  5درجات وهي الدرجة العليا) ويتم قبول هذه الفرضية إذا كانت قيمة اإلحصاء (ت) للفرق بين املتوسطات والقيمة ( )2.6سالبة وقيمة
مستوى الداللة املعنوية أقل من (.)0.05
• هل درجة إستخدام كل عنصر من عناصر توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز املذكورة في
ً
اإلستبانة (أو العناصر بوجه عام) هي درجة أحيانا؟ (أي أن متوسط درجة اإلستخدام في املجتمع ( )يساوي او يزيد بشكل معنوي عن القيمة 2.6
وال يزيد عن  3.4من  5درجات وهي الدرجة العليا) ويتم قبول هذه الفرضية إذا كانت قيمة اإلحصاء (ت) للفرق بين املتوسطات والقيمة ( )3.4موجبة
وقيمة مستوى الداللة املعنوية أقل من (.)0.05
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• هل درجة إستخدام كل عنصر من عناصر توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز املذكورة في
ً
االستبانة (أو العناصر بوجه عام) هي درجة غالبا؟ (أي أن متوسط درجة االستخدام في املجتمع ( )يزيد بشكل معنوي عن القيمة  3.4وال يزيد 4.2
من  5درجات وهي الدرجة العليا) ويتم قبول هذه الفرضية إذا كانت قيمة اإلحصاء (ت) للفرق بين املتوسطات والقيمة ( )3.4موجبة وقيمة مستوى
الداللة املعنوية أقل من (.)0.05
• هل درجة استخدام كل عنصر من عناصر توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز املذكورة في
ً
االستبانة (أو العناصر بوجه عام) هي درجة دائما؟ (أي أن متوسط درجة االستخدام في املجتمع ( )يزيد بشكل معنوي عن القيمة  4.2من  5درجات
وهي الدرجة العليا) ويتم قبول هذه الفرضية إذا كانت قيمة اإلحصاء (ت) للفرق بين املتوسطات والقيمة ( )4.2موجبة وقيمة مستوى الداللة املعنوية
أقل من (.)0.05
جدول ( :)3التحليل االحصائي لعبارات الفرضية األولى
م

العبارة

الوسط
الحسابي
3.46

االنحراف

قيمة ( ت )

P.Value

1.046

4.967

0.000

ترتيب
العبارات
8

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

1

تستخدم اإلدارة طرق متميزة في إنجاز األعمال

2

تستثمر اجتماعات اإلدارة الدورية في توليد األفكار املتميزة
الختيار أفضلها

3

تشجيع اإلدارة على وضع أنشطة متنوعة داعمة للفكار املتميزة

تكرار
نسبة%
تكرار
نسبة%
تكرار
نسبة

21
16.3
18
14
21
16.3

44
34.1
43
33.3
44
34.1

43
33.3
54
41.9
43
33.3

15
11.6
14
10.9
15
11.6

6
4.7
6
4.7

3.50

0.867

6.600

0.000

6

3.46

1.46

4.967

0.000

8

6

3.29

1.064

3.146

0.002

13

4.7
12

4

إثراء أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر تجاه القضايا املتميزة

تكرار

17

40

42

24

5

تقبل اإلدارة النقاش من جميع العاملين في الجامعة(قيادات-
موظفين -أعضاء هيئة التدريس -طالب)

نسبة
تكرار

13.2
16

31
45

32.6
44

18.6
12

3.32

9.3
7

6

تتوفر مساحة للعاملين للمشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية
املتميزة

نسبة
تكرار

12.4
11

34.9
21

34.1
49

9.3
41

2.91

7

إتاحة كافة وسائل التواصل املتميزة مع جميع القيادات
بالجامعة

نسبة
تكرار

8.5
22

16.3
44

38
32

31.8
22

5.4
9

3.37

8

منح املرؤوسين مساحة من الحرية لتطوير األداء اإلداري للتميز.

نسبة
تكرار

17.1
14

34.1
39

24.8
51

17.1
15

7
10

3.25

9

ً
التعامل مع املشكالت بوصفها فرصا للتطوير املتميز

نسبة

10.9

30.2

39.5

11.6

7.8

10

ً
ً
رؤية اإلدارة للمشكالت رؤية محددة تحديدا دقيقا

1.104
1.019
1.160
1.053

3.270
1.0373.644
2.674

0.001
0.302
0.000
0.008

12
22
11
14

تكرار
نسبة

14
10.9

35
27.1

43
33.3

28
21.7

9
7

3.13

1.092

1.370

0.173

18

تكرار
نسبة

13
10.1

43
33.3

45
34.9

20
15.5

8
6.2

3.26

1.040

2.793

0.006

14

11

تحلل اإلدارة مشكالتها في ضوء األهداف املحددة لها في البيئة
املحيطة بها

تكرار
نسبة

15
11.6

50
38.8

36
27.9

17
13.2

11
8.5

3.32

1.111

3.249

0.001

12

12

تقدم اإلدارة حلول متميزة للمشكالت التي تواجهها

تكرار

12

49

42

21

5

3.33

0.986

3.752

0.000

12

13

تشجع اإلدارة على التفكير خارج الصندوق إلنتاج أفكار متميزة
لتطبيقها

نسبة
تكرار

9.3
14

38
35

32.6
45

16.3
26

3.9
9

3.15

14

تحرص اإلدارة على التفكير األصيل من أجل التميز

نسبة
تكرار

10.9
20

27.1
38

34.9
45

20.2
21

7
5

3.36

15

تعقد دورات تدعم التميز في كافة التخصصات

نسبة
تكرار

15.5
18

29.5
38

34.9
32

16.3
29

3.9
12

3.16

16

تعمل اإلدارة على تحويل األفكار املتميزة إلى مشاريع وأنشطة
بالجامعة

نسبة
تكرار

14
16

29.5
36

24.8
49

22.5
14

3.9
14

3.20

نسبة

12.4

27.9

38

10.9

10.9

17

تشجع اإلدارة التميز في التخطيط

18

منح الوقت الكافي للفكار املتميزة املطبقة لتظهر نتائجها ليتم
تقييمها

تكرار
نسبة
تكرار

23
17.8
14

32
25.6
36

46
35.7
45

19
14.7
28

8
6.2
6

19

تحرص اإلدارة على التغذية الراجعة عن البرامج

20

تحديد ميزانية مالية لتنفيذ األفكار املتميزة في مختلف اإلدارات
والجهات التابعة للجامعة

نسبة
تكرار
نسبة
تكرار

10.9
21
16.3
16

27.9
39
30.2
29

34.9
37
28.7
36

21.7
23
17.8
36

4.7
9
7
12

نسبة

12.4

22.5

27.9

27.9

9.3

1.083
1.053
1.198
1.135

1.544
3.931
1.544
2.018

0.125
0.000
0.125
0.046

17
11
17
16

3.34

1.121

3.454

0.001

12

3.19

1.044

2.024

0.045

16

3.31

1.151

3.060

0.003

12

3.01

1.176

0.075

0.940

21

إعداد الباحث من الدراسة امليدانية 1439هـ
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جدول( :)4يوضح التحليل االحصائي للفرضية الثانية املعوقات التي تواجهه تطبيق إدارة التميزفي جامعة األميرسطام بن عبد العزيز
م

العبارة

21

مركزية اإلدارة الجامعية تعوق إدارة التميز

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

تكرار

27

35

37

24

6

نسبة

20.9

27.1

28.7

18.6

4.7

الوسط
الحسابي
3.41

االنحراف
1.150

22

ضعف مستوى التخطيط السليم يحد من التميز اإلداري

تكرار
نسبة

40
31

37
28.7

36
27.9

16
12.4

0
0

3.78

1.023

23

غموض الرؤية والرسالة إلدارة التميز

تكرار
نسبة

15
11.6

36
27.9

39
30.2

21
16.3

18
14

3.50

1.213

24

سيطرة اإلجراءات الروتينية على طريقة انجاز األعمال املتميزة

تكرار
نسبة

29
22.5

27
20.9

37
28.7

13
10.1

23
17.8

3.2

1.377

25

عدم وجود إدارة داعمة إلحداث التغيير للتميز

تكرار

19

43

40

14

13

3.32

1.159

26

كثرة القيود اإلدارية التي تحد من التميز في أداء املهام

نسبة
تكرار

14.7
29

33.3
42

31
35

10.9
16

10.1
7

3.54

27

ضعف ثقافة العمل بروح الفريق في انجاز املهام بتميز

نسبة
تكرار

22.5
27

32.6
39

27.1
41

12.4
15

5.4
7

3.07

28

غياب الحوافز التي تشجع هيئة التدريس على التميز في تنفيذ
مهامهم

نسبة
تكرار

20.9
49

30.2
40

31.8
32

11.6
7

5.4
1

4

29

غياب سياسة الترشح حسب الكفاءات املتميزة

نسبة
تكرار

38
44

31
36

24.8
27

5.4
16

0.8
6

3.74

نسبة

34.1

27.9

20.9

12.4

4.7

1.132
1.112
0.960
1.188

30

ضعف الخبرة اإلدارية للقيادات االكاديمية

تكرار
نسبة

20
15.5

43
33.3

44
34.1

17
13.2

5
3.9

3.43

1.030

31

غياب املوضوعية عند تقييم اإلدارة ألداء عضو هيئة التدريس
املتميز

تكرار
نسبة

11
8.5

32
24.8

72
55.8

14
10.9

0
0

3.31

0.779

32

غياب روح املنافسة للتميز بين أعضاء هيئة التدريس

تكرار
نسبة

26
20.2

36
27.9

46
35.7

18
14

3
2.3

3.50

1.039

33

ضعف االهتمام بعقد ورش العمل لتنمية روح التميز

تكرار

26

41

34

19

9

3.43

1.172

34

عدم إبراز اإلدارة لإلنجازات املتميزة التي قام بها العاملين

نسبة
تكرار

20.2
14

31.8
42

26.4
41

14.7
23

7
9

3.22

35

ضعف مستوى التقنيات التعليمية املوجودة

نسبة
تكرار

10.9
16

32.6
26

31.8
35

17.8
25

7
20

2.84

36

ندرة البرامج التعليمية في مجال التميز

نسبة
تكرار

12.4
19

20.2
47

27.1
36

19.4
20

27.9
7

3.40

37

قلة أعداد الطلبة في األقسام

نسبة
تكرار

14.7
10

36.4
27

27.9
46

15.5
26

5.4
20

2.85

نسبة

7.8

20.9

35.7

20.2

15.5

1.084
1.310
1.086
1.153

38

غياب استراتيجيات التدريس الحديثة التي تنمي التميز لدى الطلبة

تكرار
نسبة

10
7.8

34
26.4

45
34.9

32
24.8

8
6.2

3.05

1.037

39

كثرة األعباء امللقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس

تكرار
نسبة

60
46.5

32
24.8

32
24.8

5
3.9

0
0

4.14

0.925

قيمة ( ت )
4.058
8.694

P.Value

0.000
0.000

0.653

0.515

1.662

0.099

3.114

0.002

5.445
5.068
11.829
7.117
4.789
4.523
5.422
4.208
2.355

0.000
0.000
0.000
0.000

ترتيب
العبارات
10
3
7
16
12
5
19
2
4

0.000

9

0.000

12

0.000

7

0.000
0.020

1.412-

0.160

4.136

0.000

1.451-

0.149

0.509

0.611

13.994

0.000

9
15
24
10
23
20
1

يتضح من الجدول السابق بالرقم ( )1/1/3أن املتوسط الحسابي املرجح العام لدرجة إستخدام (أو تطبيق) عناصر توفر املقومات الالزمة عن
مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز املذكورة في اإلستبانة ( )30266درجة بإنحراف معياري بسيط بلغ ( )0.1129درجة .مما
يدل على عدم وجود تباين كبير في آراء أفراد الدراسة نحو درجة إستخدام عناصر توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير
سطام بن عبد العزيز املذكورة في اإلستبانة بوجه عام.
جاء إستخدام (تستخدم اإلدارة طرق متميزة في إنجاز األعمال) في الترتيب الثامن حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.46درجة) بإنحراف
ً
ً
معياري بلغ ( 1.046درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة
( )%50.4= %34.1+%16.3من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0وهي أقل من ( .)0.05مما يؤكد صحة العبارة.
جاء إستخدام (تستثمر اجتماعات اإلدارة الدورية في توليد األفكار املتميزة الختيار أفضلها) في الترتيب السادس حيث بلغ متوسط إستخدام هذا
ً
ً
العنصر (3.5درجة) بإنحراف معياري بلغ  0.867درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا)
لهذا العنصر في الجامعة ( )%47.3 =%14+%33.3من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0وهي أقل من ()0.05
مما يؤكد صحة العبارة.
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جاء إستخدام (تشجيع اإلدارة على وضع أنشطة متنوعة داعمة للفكار املتميزة) في الترتيب الثامن حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.46
ً
ً
درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.46درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ()%50.4 =%34.1+ %16.3من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد صحة
العبارة.
جاء إستخدام (إثراء أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر تجاه القضايا املتميزة) في الترتيب الثالث حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.29
ً
ً
درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.064درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر
في الجامعة ( )%44.2= %31+%13.2من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.002وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة
جاء إستخدام (تقبل اإلدارة النقاش من جميع العاملين في الجامعة (قيادات -موظفين -أعضاء هيئة التدريس -طالب) في الترتيب الثاني عشر حيث
بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.32درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.104درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة
ً
ً
اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة ( )%47.3= %34.9+%12.4من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية
تساوي ( )0.302وهي أكبر من ( .)0.05مما ينفي صحة العبارة.
جاء إستخدام (تتوفر مساحة للعاملين للمشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية املتميزة) في الترتيب الثاني والعشرون حيث بلغ متوسط إستخدام هذا
ً
ً
العنصر (2.91درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.019درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا)
لهذا العنصر في الجامعة ( )%24.8= %16.3+%8.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.302وهي أكبرمن
ً
( .)0.05وبذلك يمكن إعتبار درجة إستخدامه (من وجهة نظر أفراد املجتمع) بالجامعة هي درجة منخفضة جدا لذلك البد من توسيع مشاركة العاملين
في اتخاذ القرارات بصورة أكبر مما يدعم إدارة التميز.
جاء إستخدام (إتاحة كافة وسائل التواصل املتميزة مع جميع القيادات بالجامعة) في الترتيب الحادي عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر
ً
ً
(3.37درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.160درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا
العنصر في الجامعة ( )%51.2= %34.1+%17.1من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )00وهي أقل من ()0.05
مما يعني أن الجامعة توفر وسائل تواصل متميزة مع جميع القيادات بالجامعة.
جاء إستخدام (منح املرؤوسين مساحة من الحرية لتطوير األداء اإلداري للتميز) في الترتيب الرابع عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر
ً
ً
(3.25درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.053درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا
العنصر في الجامعة ( )%41.1= %30.2+%10.9من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.008وهي أقل من ()0.05
مما ينبغيعلي الجامعة إتاحة مساحة مزيد من الحرية لتطوير االداء اإلدراي.
ً
جاء إستخدام (التعامل مع املشكالت بوصفها فرصا للتطوير املتميز) في الترتيب الثامن عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.13درجة)
ً
ً
بإنحراف معياري بلغ ( 1.092درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%38= %27.1+%10.9من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.173وهي أكبر من ( )0.05مما يجب
ً
علي الجامعة التعامل مع املشكالت بوصفها فرصا للتطور املتميز.
ً
ً
جاء إستخدام (رؤية املشكالت رؤية محددة تحديدا دقيقا) في الترتيب الرابع عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.26درجة) بإنحراف
ً
ً
معياري بلغ ( 1.040درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة
( )%43.4= %33.3+%10.1من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.006وهي أقل من ( )0.05مما يعني أن رؤية
ً
الجامعة للمشكالت محددة تحديدا دقيقا.
جاء إستخدام (تحلل اإلدارة مشكالتها في ضوء األهداف املحددة لها في البيئة املحيطة بها) في الترتيب الثانية عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا
ً
ً
العنصر (3.32درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.111درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا)
لهذا العنصر في الجامعة ( )%50.4= %38.8+%11.6من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.001وهي أقل من
( )0.05مما يؤكد صحة العبارة.
جاء إستخدام (تقدم اإلدارة حلول متميزة للمشكالت التي تواجهها) في الترتيب الثاني حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.33درجة) بإنحراف
ً
ً
معياري بلغ ( 0.986درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة
( )%47.3= %38+%9.3من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.125وهي أكبر من ( )0.05مما يعني علي الجامعة
تشجيع األفكار املميزة إلنتاج افكار متميزة قابله للتطبيق.
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جاء إستخدام (تشجع اإلدارة على التفكير خارج الصندوق إلنتاج أفكار متميزة لتطبيقها) في الترتيب السابع عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا
ً
ً
العنصر (3.15درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.083درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا)
لهذا العنصر في الجامعة ( )%38= % 27.1+%10.9من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.125وهي أكبر من
( )0.05مما يعني علي الجامعة تشجيع األفكار املميزة إلنتاج افكار متميزة قابله للتطبيق.
جاء إستخدام (تحرص اإلدارة على التفكير األصيل من أجل التميز) في الترتيب الحادي عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.36درجة)
ً
ً
بإنحراف معياري بلغ ( 1.053درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%45= % 29.5+%15.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )00وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
حرص اإلدارة علي التفكير األصيل من اجل التميز.
جاء إستخدام (تعقد دورات تدعم التميز في كافة التخصصات ) في الترتيب السابع عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.16درجة)
ً
ً
بإنحراف معياري بلغ ( 1.198درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%43.5= % 29.5+%14من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.125وهي أكبر من ( )0.05مما
يستدعي الجامعة عقد دورات تدعم التميز في كافة التخصصات.
جاء إستخدام (تعمل اإلدارة على تحويل األفكار املتميزة إلى مشاريع وأنشطة بالجامعة) في الترتيب السادس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا
ً
ً
العنصر (3.20درجة) بإنحراف معياري بلغ ( 1.135درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا)
لهذا العنصر في الجامعة ( )%40.3= % 27.9+%12.4من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.46وهي أقل من
( )0.05مما يؤكد صحة العبارة.
جاء إستخدام (تشجع اإلدارة التميز في التخطيط) في الترتيب الثاني عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.34درجة) بإنحراف معياري
ً
ً
بلغ ( 1.121درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة (25.6+%17.8
 )%43.3= %من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.001وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد صحة العبارة.
إجابات أفراد الدراسة حول و اقع املعوقات التي تواجهه تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
جاء إستخدام (مركزية اإلدارة الجامعية ) في الترتيب العاشر من حيث درجة إستخدام حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ( 3.41درجة)
ً
ً
بإنحراف معياري بلغ ( 1.150درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%48= %27.1+%20.9من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.00وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (ضعف مستوى التخطيط السليم يحد من التميز االداري) في الترتيب الثالث حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ( 3.78درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 1.023درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%59.7= %28.7+%31من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.00وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (غموض الرؤية والرسالة إلدارة التميز) في الترتيب السابع حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ( 3.5درجة) بانحراف معياري بلغ
ً
ً
( 1.213درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة (%27.9+%11.6
= )%39.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.515وهي أكبر من ( )0.05مما يؤكد نفي العبارة .مما يعني
وضوح الرؤية والرسالة إلدارة التميز
جاء إستخدام (سيطرة اإلجراءات الروتينية على طريقة انجاز األعمال املتميزة) في الترتيب السادس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر
ً
ً
( 3.2درجة) بانحراف معياري بلغ ( 1.377درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا
العنصر في الجامعة ( )%43.4= %20.9+%22.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.099وهي أكبر من ()0.05
مما يؤكد نفي العبارة .وذلك يعني أن االجراءات تسير بطريقة سلسة في انجاز االعمال .
جاء إستخدام (عدم وجود إدارة داعمة للتميز إلحداث التغيير) في الترتيب الثاني عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ( 3.32درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 1.159درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%48= %33.3+%14.7من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.002وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (كثرة القيود اإلدارية التي تحد من التميز في أداء املهام ) في الترتيب الثاني عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ( 3.54درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 1.132درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
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الجامعة ( )%55.1= %32.6+%22.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (ضعف ثقافة العمل بروح الفريق في انجاز املهام ) في الترتيب السادس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ( 3.07درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 1.112درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%51.1= %30.2+%20.9من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (غياب الحوافز التي تشجع اعضاء هيئة التدريس في تنفيذ مهامهم ) في الترتيب الثاني حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (
ً
ً
4درجة) بانحراف معياري بلغ ( 0.960درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر
في الجامعة ( )%69= %31+%38من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (غياب سياسة الترشيح حسب الكفاءات) في الترتيب الرابع حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  3.74درجة) بانحراف معياري
ً
ً
بلغ ( 1.188درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة (%27.9+%34.1
= )%62من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد صحة العبارة.
جاء إستخدام (ضعف الخبرة االدارية للقيادات االكاديمية ) في الترتيب التاسع حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  3.43درجة) بانحراف
ً
ً
معياري بلغ ( 1.030درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة
( )%48.8= %33.3+%15.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد صحة
العبارة.
جاء إستخدام (غياب املوضوعية عند تقييم االدارة الداء عضو هيئة التدريس ) في الترتيب الثاني عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (
ً
ً
 3.31درجة) بانحراف معياري بلغ ( 0.779درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا
العنصر في الجامعة ( )%33.3= %24.8+%8.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ()0.05
مما يؤكد صحة العبارة.
جاء إستخدام (غياب روح املنافسة للتميز بين اعضاء هيئة التدريس ) في الترتيب السابع حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  3.5درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 1.039درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%48.1= %27.9+%20.2من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (ضعف االهتمام بعقد ورش العمل لتنمية روح التميز ) في الترتيب التاسع حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  3.43درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 1.172درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%52= %31.8+%20.2من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.
جاء إستخدام (عدم ابراز االدارة لإلنجازات املتميزة التي قام بها العاملون) في الترتيب الخامس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (3.22
ً
ً
درجة) بانحراف معياري بلغ ( 1.084درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر
في الجامعة ( )%43.5= %32.6+%10.9من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.020وهي أقل من ( )0.05مما
يؤكد صحة العبارة.
جاء إستخدام (ضعف مستوى التقنيات التعليمية املوجودة ) في الترتيب الرابع والعشرون حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  2.84درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 1.310درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%32.6= %20.2+%12.4من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.160وهي أكبر من ( )0.05مما ينفي
صحة العبارة .مما يؤكد ان التقنيات املوجودة بالجامعة حديثة ومتطورة
جاء إستخدام (ندرة البرامج التعليمية في مجال التميز ) في الترتيب العاشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  3.40درجة) بانحراف معياري
ً
ً
بلغ ( 1.086درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة (%36.4+%14.7
= )%51.1من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد صحة العبارة.
جاء إستخدام (قلة اعداد الطالب في االقسام) في الترتيب الثالث والعشرون حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  2.85درجة) بانحراف
ً
ً
معياري بلغ ( 1.153درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في الجامعة
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( )%28.7= %20.9+%7.8من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.149وهي أكبر من ( )0.05مما ينفي صحة
العبارة
جاء إستخدام (غياب استراتيجيات التدريس الحديثة التي تنمي التميز لدى الطالب ) في الترتيب العشرون حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر
ً
ً
(  3.05درجة) بانحراف معياري بلغ ( 1.037درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا
العنصر في الجامعة ( )%34.2= %26.4+%7.8من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.611وهي أكبر من ()0.05
مما ينفي صحة العبارة .االمر الذي يؤكد استخدام استراتيجيات حديثة تنمي االبداع والتميز لدى الطالب
جاء إستخدام (كثرة االعباء امللقاة على عاتق اعضاء هيئة التدريس) في الترتيب االول حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر (  4.14درجة)
ً
ً
بانحراف معياري بلغ ( 0.925درجة) وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية (درجة اإلستخدام كانت دائما وغالبا) لهذا العنصر في
الجامعة ( )%71.3= %24.8+%46.5من مجموع أفراد الدراسة .كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يؤكد
صحة العبارة.

الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات
من الدراسة النظرية وامليدانية توصلت الدراسة للنتائج والتوصيات التالية:
النتائج:
• أكدت الدراسة أن جامعة األمير سطام بن عبد العزيز جامعة ناشئة لديها من االمكانيات ما يؤلها إلى االرتقاء بمستوي االداء املؤسس ي الشامل،
وذلك بتوفر عناصر إدارة التميز في الجامعة ،حيث أن تطبيق إدارة التميز يعد أكثر من ضرورة لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز لتعزيز قدراتها،
ً
وضمان بقائها في ظل بيئة تنافسية تميزها الكثير من التحديات واملعوقات .وذلك لنجاح إدارة التمييز في الجامعات ومؤسسات التعليم .عامليا،
ً
ً
وأقليميا ،ومحليا.
• تستخدم جامعة األمير سطام بن عبد العزيز طرق متميزة في انجاز األعمال ،من خالل استثمار االجتماعات الدورية في توليد األفكار املتميزة ،وتشجع
الجامعة على وضع أنشطة متنوعة داعمة للفكار املتميزة ،تنفذ من خالل اعضاء هيئة التدريس .وإلثرائهم بشكل مستمر تجاه القضايا املتميزة
والساخنة.
ً
• أكدت الدراسة أن الجامعة تتيح كافة وسائل التواصل املتميزة مع جميع القيادات بالجامعة ،وأن رؤية الجامعة املشكالت رؤية محددة تحديدا
ً
ً
دقيقا .وأن اإلدارة تحلل مشكالتها في ضوء األهداف املحددة لها مسبقا وفي البيئة املحيطة بها .وتقدم الجامعة حلول متميزة للمشكالت التي تواجهها
في بيئة العمل.
• أكدت الدراسة أن الجامعة تعمل على تحويل األفكار املتميزة إلى مشاريع وأنشطة تطبيق داخل وخارج الجامعة خدمة للمجتمع .وتشجع التميز في
التخطيط ،ومنح الوقت الكافي للفكار املتميزة املطبقة لتظهر نتائجها ليتم تقديمها للمستفيدين بصورة مرضية لتوقعاتهم ،وتحرص الجامعة على
ً
التغذية الراجعة عن البرامج كمصدر مهما تسترشد به في عملية التخطيط والرقابة ،وتعقد دورات تدعم التميز في كافة التخصصات.
التوصيات:
• توص ي الدراسة بتعزيز إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ,لتسهم في تحقيق أهداف الجامعة املرسومة ضمن الخطة االستراتيجية
للجامعة .والعمل على تبني الجامعة إدارة التميز وذلك باالعتمـاد على املعايير التالية (القيادة باإلبـداع ،السياسـات االسـتراتيجيات ،إدارة املـوارد
البشرية ،إدارة العمليات ،العالقات واملوارد ،التركيز على الطلبة والبحـث العلمـي ،ونتائج األعمال) وذلك بالعمل على نشر ثقافة التميز من خالل
ورش العمل واملؤتمرات الدورية.
• منح جوائز مادية ومعنوية سنوية ضمن مراسيم علنية للجامعة حسب معايير التميز املعتمدة ،وزيادة االهتمام وااللتزام بتطبيق عناصر إدارة
التميز من خالل دعم وتشجيع القيادة العليا لإلبداع والتميز .والحرص على تطوير السياسات  /االستراتيجيات الداعمة للتميز ،وبذل جهود أكبر
لتطوير العمليات وتحسنها املستمر حسب متطلبات ومعطيـات البيئة املحيطة ،ومتابعة الخريجين والتواصل معهم من خالل إنشاء مراكز في
الجامعـة لهـذا الغرض ،والحرص على التواصل الدائم مع الطلبة واستقصاء آراءهم باستمرار ومشاركتهم في عمليات التقييم األكاديمية واإلدارية.
• زيادة االهتمام بالبحث العلمي من خالل مشاريع التخرج واألبحاث بمـا يخـدم املجتمع املحلي ويعالج مشكالت حقيقية بشكل تكون فيه هـذه األبحـاث
قابلـة للتطبيق .واستخدام النتائج كتغذية راجعة فـي عمليـات التخطيط املستقبلية .العمل على إجراء دراسات ذات عالقة بالتميز من خالل محاولـة
التعمـق فـي دراسة كل محور من محاور إدارة التميز بالتفصيل ،إضافة إلى استقصاء رأي الطلبة والعاملين واملجتمع في تحديد نتائج األعمال.
واستخدام مناهج وأدوات إدارية أخرى تساعد على قياس األداء املؤسس ي مثل :نموذج القياس املتوازن لـلداء ( )BSCأو القياس املقارن للداء
(.(Benchmarking
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• تطوير الشراكات مع الداعمين حتى تتمكن الجامعة من تحقيق خططتها املستقبلية التطورية ،وإزالة الروتين ،والبيروقراطية ،والعمل بروح الفريق،
والبعد عن مركزية القرارات واتاحة الفرصة للعاملين في اتخاذ القرار في الجامعة عبر تحسين وتبسيط اجراءات العمل .وهذا ربما يتطلب هندرة
العمل في الجامعة ،وان تشمل ذلك معايير واضحة الختيار قيادات الجامعة ،ومنسوبيها ،قياس رضا الرأي العام تجاه مخرجات الجامعة ،وذلك
حتى تتمكن الجامعة تلبية احتياجات الطلبة والجمهور والجهات املستهدفة وتحيق رضاهم .وااللتزام بالشفافية في تطبيق املعايير.
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Abstract: This study examines the extent to which the management of excellence at Prince Sattam University
has been implemented and aims to create a comprehensive vision in the light of which appropriate
administrative decisions can be taken to enhance performance and maximize the benefits of all parties involved
in universities. The efficiency of universities, and review the entrances and bases and obstacles to achieve the
administrative excellence of these universities in an effort to develop features on the application of the
Department of Excellence at the University of Prince Sattam bin Abdul Aziz, taking advantage of models of
excellence global, regional and local. The study followed the analytical and statistical descriptive approach by
SPSS. To evaluate the study hypotheses, there are many necessary elements for the application of excellence
management at Prince Sattam bin Abdul Aziz University. The study concluded that the application of excellence
management is more than a necessity for Prince Sattam bin Abdul Aziz University to enhance its capabilities
and ensure its survival in a competitive environment characterized by many challenges and obstacles. Sattam
bin Abdul Aziz, to contribute to the achievement of the university goals outlined within the strategic plan of the
University.

Keywords: Global Models; Educational Institutions; Institutional Excellence.
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و اقع إدارة التميزبكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز) )EFQMمن وجهة نظر
رؤساء األقسام األكاديمية
خالد بن أحمد معيوف الشمري
أستاذ مشارك -كلية التربية -جامعة شقراء -اململكة العربية السعودية
k.alshammari@su.edu.sa
استالم البحث 2020/10/9 :مراجعة البحث 2020/10/23 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/EPS2020.8.3.7 2020/11/28 :

امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ( )EFQMمن وجهة نظر رؤساء
األقسام األكاديمية فيها ،ومقترحات التحسين ،حيث تم استخدام املنهج الوصفي لتحقيق األهداف وتطوير استبانة مكونة من ( )30فقرة موزعة
على ( )6مجاالت ،طبقت على عينة عشوائية بلغ عددها ( )65رئيس قسم أكاديمي في جامعة شقراء.
توصلت الدراسة إلى أن :واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي ،جاء بواقع تقدير متوسط ،ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة (الجنس ،الرتبة األكاديمية) على األداة ككل ،باستثناء متغير فئة الكلية جاء لصالح الكليات اإلنسانية،
من أهم مقترحات تحسين واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء ،هو وضع آلية لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس واملجتمع ،تحفيز املمارسات
املتميزة للموارد البشرية في الكلية.
من أهم توصيات الدراسة :نشر ثقافة التميز بكليات جامعة شقراء وفق معايير األنموذج األوربي للتميز ،مع استغالل أثر الكليات اإلنسانية،
والحرص على قياس رضا جميع املستفيدين من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس وأفراد ومؤسسات املجتمع.
الكلمات املفتاحية :إدارة التميز؛ األنموذج األوربي للتميز ()EFQM؛ جامعة شقراء؛ التميز؛ إدارة.

املقدمة:
تسعى املنظمات واملؤسسات في مختلف األنشطة التجارية والخدمية للتميز ،واملستعرض لعبارات الرؤى اإلستراتيجية للجامعات السعودية يجد
أن معظمها تحتوي على مصطلح التميز ،فهي بذلك تسعى للتميز في الرؤى اإلستراتيجية املحركة ألدائها اإلستراتيجي ،ومن ضمنها رؤية جامعة شقراء كما
وردت في الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء  )2017( 2020والتي نصت على "التميز في التعليم والبحث العلمي وتنمية املجتمع بما يتواءم مع رؤية اململكة
."2030
والتميز في أداء الجامعات هو كما ذكرت العمامي ( )2014بأن تتفوق الجامعة باستمرار على مثيالتها بأن تقدم أفضل املمارسات واألساليب في أداء
مهامها ،وترتبط مع عمالئها واملتعاملين معها بعالقات التأكيد والتفاعل.
ومن العوامل التي تدفع الجامعات السعودية للسعي إلى التميز ،ما يقوم به املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي من جهود في االعتماد املؤسس ي
ً
والبرامجي للجامعات السعودية وبرامجها األكاديمية وما يتطلبه من مقارنات مرجعية ،والتي تدفع الجامعات نحو السعي إلى التميز عن مثيالتها ،وأيضا
سعي الجامعات السعودية لتحسين ترتيبها في التصنيفات العاملية للجامعات ،وتحقيق معايير التميز العاملية.
ً
ويسعى النموذج األوربي للتميز ( )EFQMكأحد النماذج املعتمدة عامليا لالرتقاء بمستوى أداء الجامعات ،وتمكينها من التقييم الذاتي ،وتعزيز قدرتها
ً
على تطبيق املفاهيم اإلدارية املعاصرة ،وتطبيق معايير الجوائز الدولية للتميز سعيا للتفوق واإلبداع ،ودخول املنافسة الدولية ،بما يحقق رضا
املستفيدين ،ويعمل على تنمية مواردها البشرية ،ويؤصل روح اإلبداع لديهم( .فتحي)2015 ،
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النموذج األوربي إلدارة التميز هو عبارة عن نموذج تم تطويره عام  1992بواسطة املنظمة األوربية إلدارة الجودة
) ،Quality Management (EFQMويتم استخدامه بشكل واسع كأساس للعديد من جوائز الجودة ،ويمكن تطبيق النموذج في أي مؤسسة بغض النظر
عن حجمها ،أو هيكلتها ،أو القط اع الذي تنتمي إليه ،ويمثل النموذج مرجعية عاملية في مجال تقييم االمتياز والتميز( .الهاللي)2013 ،
وتذكر املنظمة األوربية إلدارة الجودة ) (EFQM, 2013أن النموذج األوربي يقوم على تسعة معايير أساسية مقسمة إلى مجموعتين ،أولهما تضم
خمسة معايير تصف املقومات الالزمة لتحقيق التميز في جميع جوانب األداء املؤسس ي وهي:
املعياراألول :القيادة
يركز هذا املعيار على الطرق التي يمكن استخدامها لتحسين أسلوب القيادة ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1تطوير القادة للرؤية والرسالة والقيم.
 .2املشاركة في وضع وتطوير نظم العمل.
 .3التعامل مع جميع الفئات املعنية.
 .4بناء ثقافة التميز لدى املوارد البشرية.
 .5توفير بيئة مشجعة على اإلبداع.
 .6تبني سياسة التغيير.
املعيارالثاني :السياسات واإلستراتيجيات
يركز هذا املعيار على إعداد وتطبيق وتطوير سياسات وإستراتيجيات لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1بناء السياسات واإلستراتيجيات وفق احتياجات املستفيدين.
 .2اعتماد السياسات واالستراتيجيات على معلومات دقيقة.
 .3إعداد ومراجعة وتحديث السياسات واالستراتيجيات.
 .4شرح وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات.
املعيارالثالث :الناس (املوارد البشرية)
يركز هذا املعي ار على إظهار مدى أهمية الناس للجامعة ،ويعتبر األفراد املورد األكثر أهمية لدى الجامعة ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1تخطيط وإدارة املوارد البشرية.
 .2تحديد وتطوير مهارات وقدرات املوارد البشرية.
 .3تمكين ومشاركة املوارد البشرية.
 .4االتصال والحوار مع املوارد البشرية.
 .5مكافأة وتقدير إنجازات املوارد البشرية.
املعيارالرابع :الشراكات واملوارد
يركز هذا املعيار على وضع آليات لتحسين أداء الجامعة في مجال إدارة الشراكات واملوارد ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1إدارة الشراكات.
 .2إدارة املوارد املالية.
 .3إدارة املمتلكات.
 .4إدارة املوارد التقنية.
 .5إدارة املعرفة.
املعيارالخامس :العمليات والخدمات
يركز هذا املعيار على تحسين أداء الجامعة عن طريق تطوير العمليات والخدمات ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1تصميم وإدارة العمليات.
 .2تحسين العمليات.
 .3تصميم وتطوير تقديم الخدمات.
 .4إدارة عالقات املتعاملين.
ً
بينما تضم املجموعة الثانية أربعة معايير لوصف النتائج التي تم تحقيقها اعتمادا على املقومات وهي:
European Foundation For
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املعيارالسادس :نتائج العميل (املستفيد)
يركز هذا املعيار على تقديم نتائج يرض ى عنها العمالء ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1مقياس رأي املستفيدين.
 .2مؤشرات األداء املتعلقة باملتعاملين.
املعيارالسابع :نتائج املوارد البشرية
يركز هذا املعيار على تقديم نتائج يرض ى عنها العاملين ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1مقياس رأي املوارد البشرية.
 .2مؤشرات األداء املتعلقة بالعاملين (املوارد البشرية).
املعيارالثامن :نتائج املجتمع
يركز هذا املعيار على تقديم نتائج يرض ى عنها أفراد ومؤسسات املجتمع ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1مقياس رأي املجتمع.
 .2مؤشرات األداء املتعلقة باملجتمع.
املعيارالتاسع :نتائج األداء الرئيسية
يركز هذا املعيار على تقديم نتائج مقارنة بالخطط املوضوعة ،ويتضمن املعايير الفرعية التالية:
 .1مخرجات األداء الرئيسية.
 .2مؤشرات األداء الرئيسية.
الدراسات السابقة:
وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت األداء إدارة التميز في ضوء األنموذج األوربي للتميز (:)EFQM

• هدفت دراسة نابي ) (Nabi, et al. 2018إلى التأكد من صحة تقنية تصميم نظام ضمان جودة التعليم العالي ً
بناء على نموذج ) (EFQMبكازخسان،
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة استبانة واختبارات ،طبقت الدراسة على ثالثة جامعات كازخستانية هي Kazakh
) ،Leadıng Academy of Architeclure and Civil Engineering (KAZGASAوجامعة ) ، Kazakh-Amencan University (KAUوجامعة ( S. Seifullin
 ،Kazakh Agrotechnical University (KATÚوتوصلت إلى هدفها في الـتأكد من أن تكنولوجيا التصميم لنظام ضمان جودة التعليم العالي القائم على
نموذج ) (EFQMيفي بمعايير الصالحية ،وأوصت الدراسة بأنه يجب على مؤسسات التعليم العالي تعديل آليات ضمان الجودة لديها والتحول إلى
أنموذج ).(EFQM
• وأعد األشقروالهنداوي ) )2017دراسة هدفت إلى التعرف على درجة توافر مقومات التميز املؤسس ي بكليات جامعة األزهر املعتمدة في ضوء نموذج
املؤسسة األوربية إلدارة الجودة ) ،(EFQMواعتمدت املنهج الوصفي لتحقيق أهدافها ،وتم استخدام االستبانة واملقابالت الشخصية كأداة لجمع
البيانات ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توافر مقومات التميز املؤسس ي بكليات األزهر كان بدرجة توافر متوسط ،وأوصت الدراسة بتوفير آلية لرصد
التطورات ونتائج أداء الكليات املتناظرة ،وتأسيس جائزة للكليات املتميزة بجامعة األزهر.
• وهدفت دراسة عطية ( )2017إلى التعرف على درجة توافر معايير إدارة التميز التنظيمي وفق النموذج األوربي للتميز في املدارس الخاصة بمحافظة
اإلسكندرية بمصر ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،واالستبانة لجمع البيانات ،توصلت الدراسة إلى أن توافر معايير إدارة التميز التنظيمي وفق
النموذج األوربي للتميز بدرجة توافر مرتفعة في املدارس الخاصة بمحافظة اإلسكندرية ،وأوصت الدراسة بتبني التصور املقترح في الدراسة.
• كما أجرى األلفي ( )2016دراسة هدفت إلى تحديد درجة توافر معايير األنموذج األوربي للتميز بجامعة حائل ،اعتمد الباحث املنهج الوصفي ،وجمع
البيانات عن طريق االستبانة ،توصلت الدراسة إلى أن درجة استيفاء جامعة حائل ملعايير األنموذج األوربي للتميز جاء بدرجة متوسطة ،وأوصت
الدراسة بضرورة نشر ثقافة معايير التميز بين جميع الكوادر البشرية في جامعة حائل لتحقيق القناعة بها والعمل في ظلها ،وضرورة تدريب الكوادر
البشرية بالجامعة على كيفية التخطيط والتنفيذ والتقييم ألنموذج التميز.
• وكانت دراسة الشوا ( )2016تهدف إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة غزة بفلسطين إلدارة التميز في ضوء
األنموذج األوربي للتميز ) (EFQMوسبل تطويرها ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واالستبانة أداة لجمع البيانات ،توصلت الدراسة أن درجة
ممارسة مديري املدارس كانت بدرجة كبيرة ،وأوصت الدراسة عدة توصيات من أهمها االستفادة من خبرات املعلمين في تعزيز مديري املدارس لثقافة
التميز في املدرسة.
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• وقامت الكسر ( )2016بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية ملؤسسات التعليم العالي الخاصة بمدينة
الرياض في ضوء مبادئ النموذج األوربي للتميز ) (EFQMإلدارة الجودة ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة لجمع
ً
البيانات ،أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام كان متوسطا وبنسبة مئوية ( ،)%67.6وأوصت الدراسة بتبني التصور
املقترح في الدراسة.
• أما دراسة صقر ( )2016فقد هدفت إلى التعرف على واقع إدارة التميز في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي ،وتم جمع البيانات باستخدام االستبانة ،توصلت الدراسة إلى أن املتوسط الكلي لدرجة توافر إدارة التميز في الجامعات الفلسطينية كان
بدرجة توافر كبيرة ،وأوصت الدراسة بضرورة نشر فكر وأبعاد التميز في الجامعات الفلسطينية لكي تتكيف مع املتغيرات العصرية وتحقيق مزايا
تنافسية.
• وأجرى املليجي ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى أداء األقسام العملية بجامعة حائل بالسعودية في ضوء معايير إدارة التميز ،اعتمدت
الدراسة املنهج الوصفي في تحقيق أهدافها ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتوصلت إلى أن مستوى أداء األقسام العلمية بجامعة حائل
في ضوء معايير إدارة التميز كان بدرجة ضعيفة ،وأوصت الدراسة بتبني التصور املقترح في الدراسة.
• هدفت دراسة أكبرومنصور) (Akber & Mansour, 2016إلى تقييم أداء إدارة التعليم في طهران بإيران باستخدام نموذج التميز ) ،(EFQMاعتمدت
الدراسة املنهج الوصفي ،وتم جمع البيانات عن طريق االستبانة ،أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة األداء العام إلدارة التعليم كان ( )%50.43وهو ما
ً
يقابل أداء منخفض ،وأوصت الدراسة عدة توصيات منها أخذ آراء املوظفين حول املشاكل التنظيمية تمهيدا لرضاهم الوظيفي.
• كما أجرى أحمد ( )2015دراسة هدفت إلى التعرف على واقع األداء املؤسس ي بجامعة جنوب الوادي بمصر في ضوء معايير النموذج األوربي إلدارة
التميز ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي في تحقيق أهدافها ،وكانت االستبانة أداة جمع البيانات ،أظهرت الدراسة توافر جميع املحاور التي ترصد
واقع األداء املؤسس ي بدرجة متوسطة ،أوصت الدراسة بضرورة تبني القيادات العليا إلدارة التميز كمدخل لتطوير األداء املؤسس ي بالتعليم الجامعي،
والعمل على إيجاد ثقافة مشجعة وداعمة للتميز ،وتوفير اإلمكانات البشرية واملادية لتطبيق معايير النموذج األوربي إلدارة التميز.
• وجاءت دراسة الفرا و سهمود ( )2015بهدف التعرف على واقع إدارة التميز في جامعة األقص ى بفلسطين وسبل تطويرها وفق النموذج األوربي للتميز،
اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف دراستهم ،واستخداما االستبانة كأداة لجمع البيانات ،توصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق
جامعة األقص ى لعناصر إدارة التميز بدرجة تقدير ضعيف ،وأوصت الدراسة بالعمل على االرتقاء بمستوى تطبيق كافة عناصر النموذج األوربي للتميز
في جامعة األقص ى ،وهو ضرورة عصرية لتعزيز امليزة التنافسية للجامعة.
اعتمدت الدراسات السابقة املنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات للوصول إلى أهدافها ،وقد تشابه ذلك مع الدراسة الحالية،
ما عدا دراسة نابي ) (Nabi, et al. 2018والتي استخدمت االختبارات إلى جانب االستبانة في جمع البيانات ،ودراسة األشقر ( )2017والتي استخدمت
املقابالت إلى جانب االستبانة في جمع البيانات ،وتم االستفادة من الدراسات السابقة واألدب النظري في تطوير أداة الدراسة الحالية ومقارنة النتائج،
واختلفت في الحدود الزمانية واملكانية عن الدراسات السابقة.
مشكلة الدراسة:
في ظل انطالق الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء  )2017( 2020والتي تضمنت رؤية الجامعة "التميز في التعليم والبحث العلمي وتنمية املجتمع
بما يتواءم مع رؤية اململكة  ،"2030ورسالتها والتي نصت على "تقديم تعليم وبحث علمي متميز يخدم املجتمع من خالل كوادر مؤهلة ،وأنظمة فاعلة،
وبيئة جاذبة ،وشراكات رائدة" ،والتي تؤكد كل منها على التميز ،وأهدافها اإلستراتيجية (تطوير هيكلة الكليات والبرامج األكاديمية وارتباطها بسوق العمل،
تطوير املوارد البشرية ،تحقيق مستويات عالية من الجودة في الجوانب األكاديمية واإلدارية واملالية ،التمحور حول الطالب وتطوير بيئة وعمليات التعليم
والتعلم ،وتحسين البنى التحتية والخدمات املساندة ،تعزيز ارتباط الجامعة وأبحاثها العلمية بقضايا املجتمع املحلي ،تطوير البيئة التقنية وتحسين
وسائل االتصال في الجامعة) ،املتوافقة مع معايير النموذج األوربي للتميز ( ،)EFQMوسعي الجامعة للحصول على االعتماد املؤسس ي ،وما يتطلبه من
ً
مقارنات مرجعية مع جامعات أخرى تظهر ضمنا جوانب التميز بينها.
وفي ضوء ما سبق من رؤية ورسالة الجامعة الساعية للتميز ،وأهدافها اإلستراتيجية املتوافقة مع معايير النموذج األوربي للتميز ،والتي يتم تحقيق
معظمها حسب امللخص التنفيذي للخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء  )2017( 2020في كليات الجامعة بالتعاون مع قطاعات أخرى ،وسعي الجامعة
للحصول على االعتماد املؤسس ي ،وحاجة الجامعة ملعرفة واقع تميزها ،تتبلور مشكلة الدراسة في واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج
األوربي للتميز ( ،)EFQMوتقديم املقترحات التي قد تسهم في تحسين هذا الواقع ،ويمكن تحديد تساؤالت الدراسة فيما يلي:
 .1ما واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ) )EFQMمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية فيها؟
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 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء
في ضوء األنموذج األوربي للتميز تعزى ملتغيرات (نوع الجنس ،فئة الكلية ،الرتبة األكاديمية)؟
 .3ما مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز من وجهة نظر رؤساء األقسام
األكاديمية فيها؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1التعرف على تصورات رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة شقراء لواقع إدارة التميز لدى عمداء الكليات فيها.
 .2التعرف على ما إذا كان هناك فروق في تصورات رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة شقراء لواقع إدارة التميز لدى عمداء الكليات فيها.
 .3التعرف على مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز من وجهة نظر رؤساء
األقسام األكاديمية فيها.
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من خالل االعتبارات التالية:
 .1تناولها إلدارة التميز في ضوء األنموذج األوربي للتميز ( )EFQMالذي يعد أحد املواضيع الهامة للمنظمات في سعيها للتميز والجودة.
 .2تسهم في إثراء األدب النظري للباحثين في مجال اإلدارة بصفة عامة وفي إدارة التميز والجودة.
ً ً
 .3تعد مصدرا هاما لقادة العمل اإلداري وأصحاب القرار في جامعة شقراء ،للوقوف على واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج
األوربي للتميز ) )EFQMمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية فيها ،التخاذ كل ما من شأنه أن يسهم في رفع مستوى ممارسة إدارة التميز ،في ضوء
ما تقدمة من نتائج.
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة في:
الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز.
الحدود املكانية :طبقت الدراسة بجامعة شقراء في اململكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراس ي 1440/1439هـ 2019/2018 -م.
الحدود البشرية :طبقت الدراسة على رؤساء األقسام األكاديمية في كليات جامعة شقراء ،برتبة (أستاذ ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد).
مصطلحات الدراسة:
إدارة التميز :تلك األنشطة التي تجعل املنظمة متميزة ومتفوقة في إدائها عن باقي املتنافسين( .الهالالت)2014 ،
التعريف اإلجرائي إلدارة التميز :أنشطة التخطيط والتنظيم والتنسيق واإلشراف والتقويم بهدف التفوق بمستوى جودة املنتجات أو الخدمات عن باقي
املنافسين.
األنموذج األوربي للتميز :أحد نماذج التميز العاملية الصادرة عن املؤسسة األوربية إلدارة الجودة ( )EFQMتهدف إلى مساعدة املؤسسات على تعزيز قدراتها
التنافسية وتحقيق التميز(EFQM, 2013) .

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي للتعرف على واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز كما يراه رؤساء األقسام
األكاديمية فيها ،ملناسبتها لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة شقراء للعام الجامعي 1440/1439هـ والبالغ عددهم ( )96رئيس قسم
أكاديمي ،تم إرسال ( )96استبانة إلكترونية لجميع رؤساء األقسام برتبة (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) ،وتمت االستجابة من ( )65رئيس قسم
كاملة البيانات ،والتي تمثل نسبة ( )%67.71من املجتمع األصلي ،كما هو موضح في الجدول (.)1
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جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،الكلية ،الرتبة األكاديمية)
املتغيرات
الجنس
الكلية
الرتبة األكاديمية

فئات املتغير
ذكر
أنثى
إنسانية
علمية
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

العدد
39
26
58
7
9
20
36

النسبة املئوية
%60
%40
%89.23
%10.77
%13.85
%30.77
%55.38

اإلجمالي
65
65
65

أداة الدراسة:
تم تطوير استبانة للتعرف على واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز كما يراه رؤساء األقسام األكاديمية فيها،
ً
ً
ً
صممت وفق مقياس ليكرت ) (Likertالخماس ي كالتالي :مرتفع جدا ،مرتفع ،متوسط ،منخفض ،منخفض جدا ،وتمثل رقميا الدرجات ،1 ،2 ،3 ،4 ،5
ً
على الترتيب ،ولتوزيع املتوسطات اإلحصائية تم استخدام التدرج اإلحصائي ( )1.80 -1.00درجة تقدير منخفض جدا( ،أكثر من  )2.60 -1.80درجة
ً
تقدير منخفض( ،أكثر من  )3.40 -2.60درجة تقدير متوسط( ،أكثر من  )4.20 -3.40درجة تقدير عال( ،أكثر من  )5.00 -4.20درجة تقدير عال جدا.
وتكونت االستبانة في صورتها النهائية من ثالثة أقسام ،القسم األول تضمن متغيرات الدراسة (نوع الجنس ،الكلية ،الرتبة األكاديمية) ،القسم الثاني
كان عبارة عن ( )30فقرة موزعة على ( )6مجاالت هي القيادة ،السياسات واالستراتيجيات ،املوارد البشرية ،الشراكات واملوارد ،العمليات والخدمات ،نتائج
املستفيدين ،القسم الثالث تضمن سؤال مفتوح عن مقترحات تحسين واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز.
صدق أداة الدراسة:
ً
تم التحقق من صدق األداة بطريقة الصدق الظاهري ،إذ جرى عرض االستبانة بصورتها األولية على ( )25محكما من ذوي االختصاص في التربية
واإلدارة التربوية في الجامعات السعودية ،وانتهت األداة في صورتها النهائية ،مشتملة على ( )30فقرة موزعة على ( )6مجاالت ،بعد استبعاد ( )4فقرات من
االستبانة بصورتها األولية.
ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات األداة تم تطبيقها على ( )30عضو هيئة تدريس من رؤساء األقسام األكاديمية خارج عينة الدراسة ،وتمت إعادة التطبيق بعد
أسبوعين ،وتم استخراج معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات األداة ،وتم احتساب معامل ألفا كرونباخ ،حيث بلغ الكلي ( )0.95وهو مقبول لغايات
الدراسة ،كما هو موضح في الجدول (.)2
جدول ( :)2معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
الرقم
1
2
3
4
5
6

املجال
القيادة
السياسات واالستراتيجيات
املوارد البشرية
الشراكات واملوارد
العمليات والخدمات
نتائج املستفيدين
األداة ككل

عدد العبارات
6
5
5
5
4
5
30

معامل الثبات
0.87
0.76
0.84
0.81
0.78
0.71
0.95

املعالجة اإلحصائية:
تمت معالجة البيانات باستخدام املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار التوزيع الطبيعي كوملجروف – سميرنوف (Kolmogorov
) ،– Smirnov Testواختبار "ت" لعينتين مستقلتين  ،Independent Sample T-testوتحليل التباين األحادي  ،Three-Way ANOVAباستخدام الرزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSوالتكرارات والنسب املئوية للسؤال الثالث حول مقترحات تحسين واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء
األنموذج األوربي للتميز.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
تم إجراء املعالجات اإلحصائية للبيانات املتوفرة من أداة الدراسة ،وتم الحصول على مجموعة من النتائج سوف يتم عرضها ومناقشتها في ضوء
األدبيات ونتائج الدراسات السابقة املتعلقة بإدارة التميز في ضوء األنموذج األوربي للتميز.
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أوال :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما و اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ) )EFQMمن وجهة نظر
رؤساء األقسام األكاديمية فيها.
لإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري للمجاالت ككل ،ولكل فقرة مع مجالها ,كما هو موضح في
جدول (.)3
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لو اقع إدارة التميزبكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز
( (EFQMمرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة
1
2
3
4
5
6

رقم
املجال
1
3
2
4
5
6

املجاالت
القيادة
املوارد البشرية
السياسات واإلستراتيجيات
الشراكة واملوارد
العمليات والخدمات
نتائج املستفيدين
املجاالت ككل

املتوسط
الحسابي
3.50
3.14
2.74
2.66
2.57
2.56
2.86

االنحراف
املعياري
0.96
1.04
0.88
1.07
0.95
0.90
0.82

و اقع إدارة
التميز
عال
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
متوسط

يبين الجدول ( )3أن واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ) )EFQMمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية على
األداة ككل جاء بواقع أداء متوسط ،حيث احتل املجال األول "القيادة" املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.50وانحراف معياري ( ،)0.96وهو ما يقابل
واقع تقدير عال إلدارة التميز ،وجاء املجال الثالث "املوارد البشرية" في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.14وانحراف معياري ( ،)1.04وهو ما يقابل
واقع تقدير متوسط إلدارة التميز ،واملجال الثاني "السياسات واإلستراتيجيات" جاء في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )2.74وانحراف معياري (،)0.88
وهو ما يقابل واقع تقدير متوسط إلدارة التميز ،بينما جال املجال الرابع " الشراكة واملوارد" في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )2.66وانحراف معياري
( ، ،)1.07وهو ما يقابل واقع تقدير متوسط إلدارة التميز ،واحتل املجال الخامس "العمليات والخدمات" املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ()2.57
وانحراف معياري ( )0.95وهو ما يقابل واقع تقدير منخفض إلدارة التميز ،وجاء املجال السادس "نتائج املستفيدين" في املرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط
حسابي ( )2.56وانحراف معياري ( )0.90وهو ما يقابل واقع تقدير منخفض إلدارة التميز في هذا املجال ،وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة
الدراسة لواقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ) )EFQMمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية فيها ( )2.86بانحراف
معياري ( ،)0.82وهو يقابل واقع تقدير متوسط إلدارة التميز.
يمكن إيعاز هذه النتائج إلى وعي رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة شقراء إلى ضرورة ترجمة رؤية ورسالة الجامعة الهادفة بشكل عام إلى التميز،
والتعرف على واقع إدارة التميز وفق أنموذج محكم يكشف واقع إدارة التميز بكليات الجامعة ،واإليمان بأهمية مجال القيادة وأثره على واقع إدارة التميز،
ودور املوارد البشرية في ترجمة التميز املنشود في رؤية الجامعة ورسالتها إلى واقع فعلي في خدماتها التدريسية وخدمة املجتمع ،ومنتجاتها البحثية لخدمة
العلم واملجتمع ،وأثر السياسات واالستراتيجيات الداعمة إلدارة التميز ،ومجال الشراكات واملوارد املساعدة على التميز ،مما انعكس على تقديراتهم في
ً
أداة الدراسة ،وأيضا رغبة رؤساء األقسام األكاديمية في التطوير والتحسين املستمر للخدمات املقدمة ،إدارة العالقات مع جميع املستفيدين بشكل أكثر
كفاءة ،وقياس مستوى الرضا لدى املستفيدين من أعضاء هيئة تدريس ،ورؤساء أقسام ،وموظفين ،وأفراد ومؤسسات املجتمع إلى جانب قياس مستوى
رضا الطلبة ،مما انعكس على الواقع املنخفض لتقديراتهم ملستوى إدارة التميز في مجال العمليات والخدمات ،ومجال نتائج املستفيدين (طلبة ،موظفين،
أعضاء هيئة تدريس ،أفراد ومؤسسات املجتمع).
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نابي ) ،(Nabi, et al. 2018األشقر والهنداوي ( ، )2017األلفي ( ، )2016الكسر ( ، )2016أحمد ()2015
 ،من حيث الحصول على درجة تقدير عام متوسط ،واختلفت مع نتائج دراسة عطية ( ، )2017الشوا ( ، )2016صقر ( ، )2016والتي توصلت إلى درجة
تقدير عام مرتفعة وكبيرة ،واختلفت أيضا مع نتائج دراسة املليجي ( ، )2016الفرا وسهمود ( ، )2016والتي توصلت إلى درجة تقدير عام ضعيف.
وبالنسبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت األداة ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية على فقرات مجاالت
الدراسة ،حيث كانت على النحو التالي:
املجال األول :القيادة
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على فقرات هذا املجال ،حيث كانت كما هي موضحة في
الجدول (.)4
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جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال القيادة مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1

1

2
3
4
5
6

3
6
2
4
5

الفقرات
الحرص على مشاركة املستفيدين في تطوير (الرؤية والرسالة واألهداف والقيم
اإلستراتيجية) للكلية.
تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق بين املستفيدين لتحقيق أهداف الكلية.
إيضاح عمليات التغيير في الكلية للمستفيدين والهدف منها.
االستفادة من آراء ومقترحات املستفيدين في قيادة الكلية.
بناء ثقافة التميز لدى املستفيدين.
توفير بيئة مناسبة إلبداع املستفيدين.
املجال ككل

املتوسط
الحسابي
3.89

االنحراف
املعياري
1.31

3.82
3.67
3.48
3.27
2.84
3.50

1.34
1.04
1.02
1.32
1.46
0.96

يبين الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية على فقرات هذا املجال تراوحت ما بين ( ،)2.84 -3.89حيث جاءت الفقرة ( )1والتي نصت على " الحرص
على مشاركة املستفيدين في تطوير (الرؤية والرسالة واألهداف والقيم اإلستراتيجية) للكلية" باملرتبة األولى بمتوسط حساب ( ،)3.89وانحراف معياري
( ،)1.31وجاءت الفقرة ( )3والتي كان نصها "تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق بين املستفيدين لتحقيق أهداف الكلية" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي
( ،)3.82وانحراف معياري ( ،)1.34وقد تعزى هذه النتائج ألثر فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء ،وممثليها في الكليات وحرصهم على مشاركة
جميع املستفيدين في تطوير الرؤية والرسالة واألهداف والقيم اإلستراتيجية للكليات ،وفرق عملها التي عززت التعاون والعمل بروح الفريق بين املستفيدين،
بينما احتلت الفقرة ( )5والتي نصت على "توفير بيئة مناسبة إلبداع املستفيدين" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.84وانحراف معياري ( ،)1.46وقد
يعزى ذلك لشعور رؤساء األقسام األكاديمية بأنه يوجد مجال لتوفير بيئة أكثر مناسبة إلبداع املستفيدين من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس وأفراد
ومؤسسات املجتمع ،وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( ،)3.50وانحراف معياري ( ،)0.96وهو ما يقابل درجة تقدير
عال لواقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في مجال القيادة.
اتفقت نتائج هذه الدراسة في مجال القيادة ،مع نتائج دراسة عطية ( ،)2017األشقر و الهنداوي ( ،)2017صقر ( ،)2016الشوا ( ،)2016في
الحصول على درجة تقدير عال ،واختلفت نتائج هذا املجال مع نتائج دراسة املليجي ( ،)2016الكسر ( ،)2016الفرا وسهمود ( ،)2015األلفي (،)2016
أحمد ( ،)2015والتي حصلت على واقع تقدير متوسط في مجال القيادة.
املجال الثاني :السياسات واإلستراتيجيات
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على فقرات هذا املجال ،حيث كانت كما هي موضحة في
الجدول (.)5
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال السياسات واإلستراتيجيات مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5

1
2
4
3
5

الفقرات
بناء الخطة اإلستراتيجية للكلية بمشاركة املستفيدين.
شرح سياسات الكلية للمستفيدين.
التطوير والتحسين املستمر للسياسات واالستراتجيات.
تقييم األداء االستراتيجي للكلية.
وضع خطط بديلة ملواجهة املتغيرات الطارئة.
املجال ككل

املتوسط
الحسابي
3.02
2.99
2.97
2.65
2.08
2.74

االنحراف
املعياري
1.41
1.35
1.49
1.35
0.90
0.88

يبين الجدول ( )5أن الفقرة ( )1والتي نصت على "بناء الخطة اإلستراتيجية للكلية بمشاركة املستفيدين" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي
( ،)3.02وانحراف معياري ( ،)1.41قد يعزى ذلك لحرص فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء ،وممثليها في الكليات على مشاركة املستفيدين
في بناء الخطة اإلستراتيجية للجامعة والكليات ،وجاءت الفقرة ( )2والتي كان نصها "شرح سياسات الكلية للمستفيدين" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي
( ،)2.99وانحراف معياري ( ،)1.35وقد يعزى ذلك إلى اللقاءات الدورية واملستمرة بين قادة العمل في الكليات واملستفيدين من طلبة وموظفين وأعضاء
هيئة تدريس وأفراد ومؤسسات املجتمع ،والتي يتم فيها التطرق إلى سياسات الكلية ،بينما احتلت الفقرة ( )5والتي نصت على "وضع خطط بديلة ملواجهة
املتغيرات الطارئة" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.08وانحراف معياري ( ،)0.90وقد يعزى ذلك إليمان رؤساء األقسام األكاديمية في الكليات بضرورة
وضع خطط بديلة ملواجهة املتغيرات الطارئة ،في ظل عدم تأسيس جهة تشرف على إدارة املخاطر في الجامعة وكلياتها ،وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات
أفراد العينة على هذا املجال ككل ( ،)2.74وانحراف معياري ( ،)0.88وهو يقابل واقع تقدير متوسط إلدارة التميز بكليات جامعة شقراء في مجال
السياسات واإلستراتيجيات.
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اتفقت نتائج هذه الدراسة ،في مجال السياسات واإلستراتيجيات ،مع نتائج دراسة األشقر والهنداوي ( ،(Nabi, et al. 2018) ،)2017أحمد ()2015
 ،التي توصلت إلى درجة تقدير متوسط في نفس املجال ،واختلفت مع نتائج دراسة عطية ( ، )2017صقر ( ، )2016الشوا ( ، )2016األلفي (، )2016
والتي توصلت إلى درجة تقدير كبير ومرتفع في نفس املجال ،كما اختلفت مع نتائج دراسة املليجي ( ، )2016الفرا وسهمود ( ، )2015والتي توصلت إلى درجة
تقدير ضعيفة في مجال السياسات واإلستراتيجيات.
املجال الثالث :املوارد البشرية
كانت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على فقرات هذا املجال كما هي موضحة في الجدول (.)6
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال املوارد البشرية مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5

4
1
2
5
3

الفقرات
تنوع قنوات االتصال مع املوارد البشرية في الكلية.
وضع معايير تضمن اختيار أفضل املوارد البشرية للكلية.
تمكين املوارد البشرية في الكلية إلنجاز مهامهم.
توظيف قدرات املوارد البشرية لتنفيذ أنشطة الكلية.
تقدير انجازات املوارد البشرية في الكلية.
املجال ككل

املتوسط
الحسابي
3.56
3.29
3.28
2.96
2.59
3.14

االنحراف
املعياري
1.21
1.48
1.30
1.45
1.34
1.04

يبين الجدول ( )6أن الفقرة ( )4والتي نصت على "تنوع قنوات االتصال مع املوارد البشرية في الكلية" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي
( ،)3.56وانحراف معياري ( ،)1.21وقد يعزى ذلك إلى ما تشهده الكليات وأقسامها األكاديمية من تنوع في قنوات االتصال ،من خالل االجتماعات واللقاءات
والندوات ،وتوظيف التكنولوجيا في االتصال من خالل البريد اإللكتروني ومجموعات برنامج الواتساب في األجهزة الذكية ،لالتصال والتواصل مع املوارد
البشرية (طالب ،موظفين ،أعضاء هيئة تدريس) في الكلية واألقسام األكاديمية  ،وجاءت الفقرة ( )1والتي كان نصها "وضع معايير تضمن اختيار أفضل
املوارد البشرية للكلية" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.29وانحراف معياري ( ،)1.48قد يعزى ذلك إلى جودة املعايير التي تضعها الجامعة ،وتسمح
للكليات واألقسام األكاديمية بإضافة ما تراه مناسب من معايير ،لضمان اختيار أفضل املوارد البشرية من قبول طلبة جدد ،وتوظيف أعضاء هيئة
تدريس ،والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس ،واختيار املوظفين ،بينما احتلت الفقرة ( )3والتي نصت على "تقدير انجازات املوارد البشرية في الكلية" املرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.59وانحراف معياري ( ،)1.34وقد يعزى ذلك إلى إيمان رؤساء األقسام األكاديمية بأنه مازال هناك ما يمكن تقديمه بشكل
أكبر في مجال تقدير االنجازات التعليمية والعلمية واإلدارية للموارد البشرية من طلبة ،وموظفين ،وأعضاء هيئة تدريس ،وقد بلغ املتوسط الحسابي
لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( ،)3.14وانحراف معياري ( ،)1.04وهو يقابل درجة تقدير متوسط لواقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء
في مجال املوارد البشرية.
جاءت نتيجة هذا املجال متفقة مع نتائج دراسة األشقر والهنداوي ( ،)2017املليجي ( ،)2016الكسر ( ،)2016األلفي ( ،)2016والتي توصلت إلى
درجة تقدير متوسط لواقع إدارة التميز في نفس املجال ،واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عطية ( ،)2017صقر ( ،)2016الشوا (،)2016
والتي توصلت إلى درجة تقدير مرتفع وكبير في نفس املجال ،كما اختلفت نتيجة هذا املجال مع نتيجة دراسة الفرا وسهمود ( ،)2015والتي توصلت إلى
درجة تقدير ضعيف ملجال املوارد البشرية.
املجال الرابع :الشراكة واملوارد
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على فقرات هذا املجال ،حيث كانت كما هي موضحة في
الجدول (.)7
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال الشراكة واملوارد مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5

2
3
4
1
5

الفقرات
إدارة املوارد املالية للكلية بكفاءة.
إدارة ممتلكات الكلية بشكل يضمن املحافظة عليها.
التوظيف األمثل للموارد التقنية الحديثة في تحقيق أهداف الكلية.
وضع إطار إلدارة الشراكات الفاعلة مع الكلية.
إدارة املعلومات والبيانات بما يدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكلية.
املجال ككل

املتوسط
الحسابي
3.13
2.77
2.64
2.51
2.23
2.66

االنحراف
املعياري
1.46
1.33
1.45
1.36
1.19
1.07

يبين الجدول ( )7أن الفقرة ( )2والتي نصت على "إدارة املوارد املالية للكلية بكفاءة" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)3.13وانحراف
معياري ( ،)1.46وكانت الفقرة ( )3والتي نصها "إدارة ممتلكات الكلية بشكل يضمن املحافظة عليها" قد جاءت باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()2.77
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662

خالد الشمري

و اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز)....)EFQM

وانحراف معياري ( ،)1.33قد يعزى ذلك إلى ربط إدارة الجامعة صرف السلف املالية املقدمة للكليات بإجراءات ومبادرات تحقيق األهداف التفصيلية
للهداف اإلستراتيجية بالخطط التشغيلية للكيات ،ونشاط إدارة الجامعة وفرق الصيانة فيها ،إلعادة صيانة ممتلكات الجامعة والكليات بشكل يضمن
املحافظة عليها ،بينما احتلت الفقرة ( )5والتي نصت على "إدارة املعلومات والبيانات بما يدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكلية" املرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( ،)2.23وانحراف معياري ( ،)1.19وقد يعزى ذلك لعدم توفر املعلومات والبيانات بما يكفي لدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكليات ،وقد بلغ
املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( ،)2.66وانحراف معياري ( ،)1.07وهو يقابل واقع متوسط إلدارة التميز بكليات جامعة
شقراء في مجال الشراكات واملوارد.
اتفقت نتائج هذه الدراسة ،في مجال الشراكات واملوارد ،مع نتائج دراسة نابي ) ،(Nabi, et al. 2018األشقر والهنداوي ( ،)2017أحمد (،)2015
والتي توصلت إلى درجة تقدير متوسط في هذا املجال ،واختلفت مع نتائج دراسة املليجي ( ،)2016الفرا وسهمود ( ،)2015والتي توصلت إلى درجة تقدير
منخفض في هذا املجال ،كما اختلفت نتائج هذه الدراسة في مجال الشراكات واملوارد مع نتائج دراسة عطية ( ،)2017صقر ( ،)2016الشوا (،)2016
األلفي ( ،)2016والتي توصلت إلى درجة تقدير عال في مجال الشراكات واملوارد.
املجال الخامس :العمليات والخدمات
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على فقرات هذا املجال ،حيث كانت كما هي موضحة في
الجدول (.)8
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال العمليات والخدمات مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1
2
3
4

1
3
4
2

الفقرات
إعداد دليل تنظيمي إلدارة العمليات بالكلية.
التطوير والتحسين املستمر للخدمات املقدمة من الكلية.
إدارة العالقات مع املستفيدين بكفاءة.
تقييم العمليات في الكلية بهدف تحسينها.
املجال ككل

املتوسط
الحسابي
2.81
2.64
2.43
2.39
2.57

االنحراف
املعياري
1.19
1.34
1.38
1.29
0.95

يبين الجدول ( )8أن الفقرة ( )1والتي نصت على "إعداد دليل تنظيمي إلدارة العمليات بالكلية" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي (،)2.81
وانحراف معياري ( ،)1.19وكانت الفقرة ( )3والتي نصها " التطوير والتحسين املستمر للخدمات املقدمة من الكلية" قد جاءت باملرتبة الثانية بمتوسط
حسابي ( )2.64وانحراف معياري ( ،)1.34قد يعزى ذلك إلى وجود اجتهادات ومبادرات من الكليات لم تكتمل بعد إلعداد دليل تنظيمي إلدارة العمليات،
وإيمان رؤساء األقسام األكاديمية بأهمية التطوير والتحسين املستمر ،للخدمات املقدمة من الكليات ،لتواكب التحسين املستمر املنشود في متطلبات
االعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي ،بينما احتلت الفقرة ( )2والتي نصت على "تقييم العمليات في الكلية بهدف تحسينها" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
( ،)2.39وانحراف معياري ( ،)1.29وقد يعزى ذلك لعدم وجود عمليات تقييم مقننة وفق معايير محددة للعمليات في الكليات ،وقد بلغ املتوسط الحسابي
لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( ،)2.57وانحراف معياري ( ،)0.95وهو يقابل واقع منخفض إلدارة التميز بكليات جامعة شقراء في مجال
العمليات والخدمات.
اتفقت نتائج هذه الدراسة ،في مجال العمليات والخدمات ،مع نتائج دراسة املليجي ( ،)2016الفرا وسهمود ( ،)2015والتي توصلت إلى درجة تقدير
منخفض في هذا املجال ،واختلفت مع نتائج دراسة عطية ( ،)2017الشوا ( )2016والتي توصلت إلى درجة تقدير عال في هذا املجال ،كما اختلفت نتائج
هذه الدراسة في مجال العمليات والخدمات مع نتائج دراسة األشقر والهنداوي ( ،)2017األلفي ( ،)2016أحمد ( ،)2015والتي توصلت إلى درجة تقدير
متوسط في مجال العمليات والخدمات.
املجال السادس :نتائج املستفيدين
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على فقرات هذا املجال ،حيث كانت كما هي موضحة في
الجدول (.)9
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال نتائج املستفيدين مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5

3
2
1
4
5

الفقرات
سهولة إجراءات حصول املستفيدين على الخدمات املقدمة من الكلية.
تقدم البيانات واملعلومات املطلوبة من املستفيدين بشفافية.
توجد آلية (الستقبال آراء ومقترحات وشكاوى املستفيدين ومعالجتها).
يتم توثيق الخدمات املقدمة للمستفيدين.
يتم قياس مستوى الرضا لدى املستفيدين.
املجال ككل
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املتوسط
الحسابي
2.85
2.58
2.57
2.42
2.37
2.56

االنحراف
املعياري
1.36
1.32
1.34
1.24
1.18
0.90
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يبين الجدول ( )9أن الفقرة ( )3والتي نصت على "سهولة إجراءات حصول املستفيدين على الخدمات املقدمة من الكلية" قد احتلت املرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( ،)2.85وانحراف معياري ( ،)1.36وكانت الفقرة ( )2والتي نصها "تقدم البيانات واملعلومات املطلوبة من املستفيدين بشفافية" قد
جاءت باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )2.58وانحراف معياري ( ،)1.32قد يعزى ذلك إلى إيمان رؤساء األقسام األكاديمية بأهمية حصول املستفيدين
على الخدمات املقدمة من الكليات بإجراءات تتصف بالسهولة ،وتقديم املعلومات املطلوبة من املستفيدين بشفافية ،إال أن الواقع يقل عن املأمول لديهم
في هذا الجانب  ،خاصة عند تقديم الخدمات والبيانات لشريحة املستفيدين من أفراد ومؤسسات املجتمع ،بينما احتلت الفقرة ( )5والتي نصت على "يتم
قياس مستوى الرضا لدى املستفيدين" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.37وانحراف معياري ( ،)1.18وقد يعزى ذلك القتصار قياس مستوى الرضا
على شريحة الطلبة فقط من املستفيدين ،مع عدم قياس مستوى الرضا لشريحة املوظفين وأعضاء هيئة التدريس وأفراد ومؤسسات املجتمع من
املستفيدين ،وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( ،)2.56وانحراف معياري ( ،)0.90وهو يقابل واقع منخفض إلدارة
التميز بكليات جامعة شقراء في مجال نتائج املستفيدين.
اتفقت نتائج هذه الدراسة ،في مجال نتائج املستفيدين ،مع نتائج دراسة املليجي ( ،)2016الفرا وسهمود ( ،)2015والتي توصلت إلى درجة تقدير
منخفض في هذا املجال ،واختلفت مع نتائج دراسة عطية ( ،)2017صقر ( ،)2016الشوا ( ،)2016والتي توصلت إلى درجة تقدير عال في هذا املجال ،كما
اختلفت نتائج هذه الدراسة في مجال نتائج املستفيدين مع نتائج الكسر ( ،)2016األلفي ( ،)2016أحمد ( ،)2015والتي توصلت إلى درجة تقدير متوسط
في مجال نتائج املستفيدين.
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :نص السؤال الثاني على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين تقديرات
أفراد عينة الدراسة حول و اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز تعزى ملتغيرات (نوع الجنس ،فئة الكلية ،الرتبة
األكاديمية).
للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ،حول واقع إدارة التميز بكليات
جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ،تعزى ملتغيرات (نوع الجنس ،فئة الكلية ،الرتبة األكاديمية) ،تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي
كوملجروف – سميرنوف ) ،(Kolmogorov – Smirnov Testملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،كشرط الستخدام االختبارات املعلمية ،في ظل
حجم العينة ( )65مستجيب ،كما هو موضح في الجدول (.)10
جدول ( :)10اختبار التوزيع الطبيعي كوملجروف – سميرنوف )(Kolmogorov – Smirnov Test
اإلحصائي
0.926

مستوى املعنوية
0.358

فئة الكلية

1.014

0.255

الرتبة األكاديمية
جميع املتغيرات

1.257
0.578

0.084
0.892

املتغير
نوع الجنس

يتضح من جدول ( )10أن قيمة مستوى الداللة ( )Sig > 0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،ومن املمكن استخدام االختبارات
املعلمية.
وللتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ،حول واقع إدارة التميز بكليات
جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ،تعزى ملتغير نوع الجنس (ذكر ،أنثى) ،تم استخدام اختبار ) (T-Testلعينتين مستقلتين ،كما هو موضح
في الجدول (.)11
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة (ت) لتقديرات أفراد عينة الدراسة يعزى ملتغيرنوع الجنس (ذكر ،أنثى)
املجال

الجنس

العدد

املتوسط

األداة ككل

ذكر

39

2.86

االنحراف
املعياري
0.85

أنثى

26

2.87

0.75

قيمة "ت"

الداللة

0.87

غير دالة

يتضح من الجدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى ألثر نوع
الجنس ،وقد يعزو الباحث ذلك لتشابه ظروف ومناخ العمل بين الجنسين (ذكر ،أنثى) في جامعة شقراء.
وللتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ،حول واقع إدارة التميز بكليات
جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ،تعزى ملتغير فئة الكلية (علمية ،إنسانية) ،تم استخدام اختبار ) (T-Testلعينتين مستقلتين ،كما هو
موضح في الجدول (.)11
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جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة (ت) لتقديرات أفراد عينة الدراسة يعزى ملتغير فئة الكلية (علمية ،إنسانية)
املجال
األداة ككل

االنحراف املعياري

الجنس
علمية

العدد
7

املتوسط
2.70

0.76

إنسانية

58

3.03

0.87

الداللة
ً
دالة إحصائيا

قيمة "ت"
1.91

يتضح من الجدول ( )12وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى ألثر متغير فئة
الكلية (علمية ،إنسانية) ،ولصالح الكليات اإلنسانية ،وقد يعزو الباحث ذلك النخفاض العبء التدريس ي في أغلب الكليات اإلنسانية بسبب وفرة أعضاء
هيئة التدريس فيها ،وإيقاف قبول الطلبة في بعض التخصصات اإلنسانية بسبب إعادة هيكلة الكليات والبرامج األكاديمية فيها ،مقارنة مع العبء التدريس ي
في الكليات العلمية ،مما أتاح لهم مزيد من االهتمام واملشاركة الفاعلة في الجوانب اإلدارية والجودة ،وإكسابهم مزيد من الخبرات في تلك الجوانب خالل
السنوات املاضية.
وللتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ،حول واقع إدارة التميز بكليات
جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز ،تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) ،تم استخدام اختبار تحليل التباين
اآلحادي ) ،(OneWayANOVAكما هو موضح في الجدول (.)12
جدول ( :)13مصدر التباين ومجموع املربعات ودرجات الحرية ومتوسط املربعات وقيم (ف) لتقديرات أفراد عينة الدراسة يعزى ملتغير الرتبة األكاديمية
(أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد)
املجال

مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط املربعات

قيمة "ف"

الداللة

األداة ككل

بين املجموعات

1.26

2

0.63

1.24

غير دالة

داخل املجموعات
املجموع

32.13
33.39

63
65

0.51

يتضح من الجدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى ألثر متغير
الرتبة األكاديمية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) ،وقد يعزى ذلك لتشابه الظروف اإلدارية التي يراها أفراد عينة الدراسة على اختالف رتبهم
األكاديمية.
ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما مقترحات التطويرالتي تسهم في تحسين و اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي
للتميز من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية فيها.
تم جمع املقترحات حول مقترحات التطوير التي تسهم في تحسين واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز من وجهة نظر
رؤساء األقسام األكاديمية فيها ،وكانت أهم مقترحات التطوير كما في الجدول (.)12
جدول ( :)14التكرارات والنسب املئوية للمقترحات حول مقترحات التحسين التي تسهم في تطويرو اقع األداء اإلستراتيجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقة
األداء املتوازن من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس فيها مرتبة تنازليا
التكرار

النسبة
املئوية

املقترحات

الرقم
1

وضع آلية لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس واملجتمع.

43

%66.2

2

تحفيز املمارسات املتميزة للموارد البشرية في الكلية.

35

%53.8

3

تحديد آلية واضحة لتقييم العمليات.

33

%50.8

4

وضع خطط بديلة للمتغيرات الطارئة.

26

%40

5

إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة ومحدثة.

18

%24.7

6

حصر وتوثيق الخدمات املقدمة للمستفيدين.

12

%18.5

7

توفير بيئة داعمة لإلبداع.

10

%15.4

يتضح من الجدول ( )14أن مقترح " وضع آلية لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس واملجتمع " جاء باملرتبة األولى ،حيث حصل على عدد تكرارات
( ،)43ونسبة مئوية ( ،)%66.2وقد يعزى ذلك لعدم االهتمام بقياس رضا أعضاء هيئة التدريس واملوظفين وأفراد ومؤسسات املجتمع ،مع أهمية ذلك
القياس في رفع مستوى واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء ،وجاء مقترح "تحفيز املمارسات املتميزة للموارد البشرية في الكلية" باملرتبة الثانية ،وحصوله
على عدد تكرارات ( ،)35ونسبة مئوية ( ،)%53.8وقد يعزى ذلك إليمان عينة الدراسة بأهمية تقدير جهود املوارد البشرية من طلبة وموظفين وأعضاء
هيئة تدريس في الكليات وتحفيز ممارساتهم التعليمية والعلمية واإلدارية املتميزة.
توصيات الدراسة:
• نشر ثقافة التميز بكليات جامعة شقراء وفق معايير األنموذج األوربي للتميز ،عبر النشرات والدورات التدريبية وورش العمل ،ملا له من أثر إيجابي
في رفع واقع إدارة التميز بكليات الجامعة مستقبال ،مع استغالل أثر الكليات اإلنسانية على الواقع العام إلدارة التميز في الكليات بهذا الشأن.
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ً
• الحرص على قياس رضا جميع املستفيدين من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس وأفراد ومؤسسات املجتمع ،تحقيقا ملقترحات التطوير
والتحسين املقدمة من عينة الدراسة ،وملا لها من أثر ايجابي في رفع واقع إدارة التميز بكليات الجامعة في مجال نتائج املستفيدين.
• وضع آلية لتقييم العمليات وتنفيذها في الكليات بهدف تحسينها ،ورفع واقع إدارة التميز في مجال العمليات والخدمات.
• االهتمام بإدارة املعلومات والبيانات التي تدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكليات ،ورفع واقع إدارة التميز بها في مجال الشراكات واملوارد.
ً
• وضع حوافز وجوائز لتعزيز االنجازات التعليمية والعلمية واإلدارية املتميزة للموارد البشرية في الكليات ،تحقيقا ملقترحات التطوير والتحسين
املقدمة من عينة الدراسة ،ولرفع واقع إدارة التميز في مجال املوارد البشرية.
• إنشاء جهة إلدارة املخاطر بالجامعة وكلياتها ،لإلشراف على وضع خطط بديلة ملواجهة املتغيرات الطارئة واملخاطر ،ورفع واقع إدارة التميز في مجال
السياسات واإلستراتيجيات.
• العمل على تحديد وتوفير ما يحتاجه املبدعين من املستفيدين ،وتوفير بيئة مناسبة لإلبداع ،للمحافظة على الواقع العالي إلدارة التميز بمجال
ً
ً
القيادة ،واستهداف واقع عال جدا إلدارة التميز بكليات جامعة شقراء مستقبال في مجال القيادة.
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Abstract: The study aimed to identify the reality of excellence management in the colleges of Shaqra University
according to the European model of excellence (EFQM) from the viewpoint of the heads of academic
departments in it, and proposals for improvement, where the descriptive approach was used to achieve the
goals and develop a questionnaire consisting of (30) paragraphs distributed in (6) areas It was applied to a
random sample of (65) heads of an academic department at Shaqra University.
The study concluded that: The reality of excellence management in the colleges of Shaqra University,
according to the European model, came with a middle reality, There are no statistically significant differences
attributable to the study variables (gender, academic rank) on the tool as a whole, with the exception of the
variable of the college category came in favor of human colleges, One of the most important proposals to
improve the reality of excellence management in Shaqra University colleges is to establish a mechanism to
measure the satisfaction of faculty members and society, stimulating distinguished practices of human
resources in the college.
Among the most important recommendations of the study: Spreading the culture of excellence in Shaqra
University’s colleges in accordance with the criteria of the European model of excellence, while exploiting the
impact of human colleges.
Measuring the satisfaction of all beneficiaries of students, employees, faculty, individuals, and community
institutions.

Keywords: Excellence Management; European Model of Excellence (EFQM), Shaqra University; The
excellence; Management.
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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في سلطنة ُعمان في
إعداد خريجين ملشرفي املواد قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر الخريجين في ضوء أنموذج ستافليبم للقرارات املتعددة
) .(Stufflebeam Model CIPPولتحقيق ذلك؛ وظفت الدراسة املنهج الوصفي ،باستخدام استبانة إلكترونية اشتملت على ( )48عبارة ،وموزعة
ً
على ثالثة محاور أساسية ألنموذج القرارات املتعددة (املدخالت ،العمليات ،واملخرجات) .وطبقت االستبانة على عينة مكونة من ( )103مشرفا
ومشرفة من املشرفين خريجي البرنامج .وقد أظهرت النتائج أن درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي في إعداد الخريجين ملشرفي املواد كانت
متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2.31وبدرجة بأهمية كبيرة وبمتوسط حسابي ( ،)2.58وقد حصل محور العمليات على الرتبة األولى من حيث
درجة التحقق واألهمية ،وبدرجة كبيرة ،وبمتوسط حسابي ( )2.66 ، 2.46على التوالي ،في حين احتل الرتبة الثانية محور املدخالت بدرجة تحقق
متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( )2.32وحصل نفس املحور على الرتبة الثالثة من حيث األهمية وبمتوسط حسابي ( ،)2.51وقد تحقق محور
املخرجات بدرجة متوسطة وحصل على الرتبة الثالثة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2.24في حين جاء نفس املحور بدرجة أهمية كبيرة ،واحتل الرتبة
الثانية ،وبمتوسط حسابي ( .)2.57وقد أوصت الدراسة بمجموعة من اإلجراءات املقترحة لتحسين البرنامج أبرزها :إعادة النظر في محتوى
البرنامج؛ والتخطيط للبرنامج بناء على املهام اإلشرافية للمشرف التربوي ،واملستجدات التربوية ،وإعادة النظر في تدريب املشرفين على اإلشراف
العيادي ،والتشاركي ،وتحويل البرنامج إلى برنامج أكاديمي بدرجة ماجستير في اإلشراف التربوي.
الكلمات املفتاحية :برنامج خبراء اإلشراف التربوي؛ املعهد التخصص ي للتدريب املعلمين؛ أنموذج ستافليبم.

املقدمـة:
أصبحت األنظمة التربوية في الوقت الحاضر تتطور بصفة مستمرة؛ نتيجة للتقدم املذهل واملتسارع في شتى املجاالت املعرفية والتقنية ،وتأثر
مدخالتها ،وعملياتها ،ومخرجاتها إلى حد كبير بالتغيير الهائل الذي يشهده العالم املعاصر في كافة املجاالت .ويمثل اإلشراف التربوي جزء رئيس في النظام
التربوي؛ فهو يسهم في تشخيص واقع العملية التعليمية من جميع عناصرها سواء أكانت املدخالت أم العمليات أم املخرجات ،ويشارك في تحسين كافة
عناصر النظام التعليمي وتطويرها.
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فمن خالله يمكن الوصول إلى تحسين أداء اإلدارة املدرسية ،وتطوير ممارسات املعلمين داخل الصفوف ،وإعادة النظر في املناهج الدراسية،
واختيار االستراتيجيات ،وطرق التدريس املناسبة لكل موقف تعليمي ،وضمان االرتقاء بالطالب ،وبجودة املخرجات التربوية .وألهمية دور املشرف التربوي،
ً
سعت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان إلى تطوير فكر اإلشراف التربوي ،فتحول من مبدأ التفتيش إلى مبدأ اإلشراف ،واتخذ أشكاال متنوعة من
حيث مفهومه ،وغاياته ،وأهدافه ومهامه ،وأساليبه ،وتحول دور املسؤول عن اإلشراف من موجه إلى مشرف يهتم بتدريب املعلم على مهارات التدريس
واالتجاهات الحديثة واملعاصرة التي تساعد على النمو املنهي (وزارة التربية والتعليم.)2013 ،
وبما أن اإلشراف التربوي هو أحد أركان العملية التربوية ،ومن أهم األجهزة الداعمة للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية كان ال بد من إعداد
املشرفين التربويين إعداد ًا متقن ًا؛ يمكنهم من اإلسهام في تطوير منظومة التربية والتعليم؛ ً
نظرا ألن عمل املشرف التربوي يتمحور في تحسين التعليم من
خالل االرتقاء بأداء املعلمين ،فكيف يمكن للمشرف أن يساعد املعلم ليرتقي بأدائه إذا كان هو نفسه يفتقر للمهارات والكفايات الالزمة لذلك؟ (املغيري،
 ،)2007وفي السياق نفسه ،أكد شويكرت ) ،(Schweikert, 2003على ضرورة رفع الكفاءة املهنية للمشرف التربوي ليقوم بدور حيوي وفاعل في تطوير،
وتحسين العملية التعليمية ،وأن يمتلك لديه مهارات االتصال ،والتواصل ،والتنبؤ باملستقبل ،وتشجيع األفكار اإلبداعية وتبنيها ،وال بد أن يكون له دور
في اتخاذ القرارات التربوية .ويتبين من ذلك ،أن نجاح العملية التعليمية التعلمية أو إخفاقها ،يعتمد على وجود مشرف تربوي مؤهل وقادر على مواكبة
متطلبات اإلشراف املعاصر ،ومتمكن من الجوانب اإلدارية والفنية في عمله.
ويتضح من ذلك ،أن عملية تأهيل املشرفين ،وتدريبهم ،وإخضاعهم لبرامج متخصصة من متطلبات النهوض بأدوارهم ،وتمكينهم من امتالك
الكفايات اإلشرافية التي تمنحهم القدرة على ممارسة مهماتهم وظائفهم بالصورة التي تمكنهم من مواكبة التطور في عمليتي التعليم والتعلم .لذا ،فقد
بدأت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان باالهتمام بالعملية التدريبية لجميع الفئات املنتسبة إليها من خالل إنشاء املديرية العامة لتنمية املوارد
البشرية والتي تعنى بتنمية العاملين في الحقل التربوي ،وإعداد مركز للتدريب التربوي بمسقط ثم انتشرت مراكز التدريب التربوي في مختلف املحافظات
التعليمية (السعدية.)2010 ،
وال يحقق التدريب أثره إال إذا تم التخطيط له بصورة منهجية ،وتخطيط التدريب ينطلق من تحديد االحتياجات التدريبية للفئة املستهدفة ،وينتهي
بالتقويم الذي يحدد إلى أي مدى تمت مراعاة االحتياجات التدريبية الفعلية للمتدربين ،وبالتالي فأي برنامج تدريبي ال يبنى على تحديد دقيق لالحتياجات
ً
ً
التدريبية للمتدرب ال يكون مؤثرا ،وقد يكون هدرا لإلمكانات البشرية واملادية (موس ى.)2015 ،
وعلى الرغم من كثرة البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان لتحسين أداء املعلمين واملشرفين التربويين؛ فإن أثرها لم
ينعكس على أداء الطالب بالشكل املأمول ،حيث لم تستطع السلطنة تحقيق األداء املتوسط وهو الحصول على ( )500نقطة في الدراسة الدولية لقياس
ً
مدى تقدم القراءة في العالم "بيرلز  "PIRLSفي 2016؛ حيث حققت ( )418نقطة ،وأيضا في الدراسة الدولية التي تقيس االتجاهات في الدراسة العاملية
ً
للرياضيات ،والعلوم "تيمز  "TIMSSفي ؛ حيث حققت ( )425نقطة ،وذلك وفقا ملا جاء في تقرير الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم .2018
ومن أجل أن يرتكز تحسين جودة التعليم على أسس علمية سليمة ،ويبنى في ضوء أفضل املمارسات العاملية؛ أجرت وزارة التربية والتعليم في سلطنة
ً
عمان عددا من الدراسات بالتعاون مع مؤسسات بحثية رائدة في مجال تقييم البرامج التعليمية ،بهدف ت شخيص واقع التعليم في السلطنة ،واالستفادة
ً
من التوصيات لتجويد النظام التعليمي ،منها :دراسة تقويم الحلقة األولى في عام  ،2004ودراسة التعليم في سلطنة عمان املض ي قدما في تحقيق الجودة
بالتعاون مع البنك الدولي في  ،2011ودراسة تقييم النظام التعليمي لسلطنة عمان بالتعاون مع املنظمات التربوية النيوزلندية في  ،2014ودراسة بيرلز
ً
ً
 ،2016وأخيرا دراسة تيمز  .2018واتفقت نتائج كل الدراسات املذكورة أعاله ،بأن هناك تدنيا في مستويات اإلنجاز التي يحققها الطلبة عندما تتم مقارنتها
بإنجازات الطلبة على املستوى الدولي في مهارات التعليم األساسية ،ومهارات التعليم املرتبطة بمهارات التفكير الناقد ،وحل املشكالت وغيرها ،وقد أشارت
النتائج إلى ضعف املعلمين في املهارات التدريسية العملية بسبب قلة إخضاعهم للتدريب العملي أثناء اإلعداد ،وأشارت النتائج الخاصة باملشرفين إلى أنه
بالرغم من العدد الكبير للمشرفين التربويين إال أن تأثيرهم على جودة التعليم والتعلم غير واضح (البلوش ي2015 ،؛ وزارة التربية والتعليم 2014 ،ب).
وعلى ضوء نتائج الدراسات التقييمية السابقة تم رفع امليزانية املخصصة لإلنفاق على التعليم إلى أكثر من ثالثة أضعاف في عام 2011؛ لتوجه هذه
ُ
امليزانية نحو توفير برامج تدريبية نوعية من حيث التخطيط والتصميم والتنفيذ؛ فعمدت وزارة التربية والتعليم إلى دراسة تنفيذ برامج تدريبية تعنى
بتطوير قطاع التنمية املهنية ،وتعمل على رفع كفاءة الهيئات اإلدارية والتدريسية واإلشرافية أثناء الخدمة وفق معايير األداء املعتمدة على املستوى الدولي،
باإلضافة إلى تلبية االحتياجات الفعلية للحقل التربوي ،وإيجاد بيئة جاذبة لتدريب الفئات التدريسية والوظائف املرتبطة بها (وزارة التربية والتعليم،
2014ب).
وبناء على ذلك ،فإن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بإيجاد حزمة من البرامج التدريبية التي ترتبط بالسلم الوظيفي للفئات التدريسية والوظائف
املرتبطة بها ،ووضع خطة البرامج التدريبية وفق االحتياج الفعلي للحقل التربوي ،وبما يتماش ى مع املعايير العاملية في تدريب الفئات التدريسية ،والوظائف
املرتبطة بها .وعمدت الوزارة إلى دراسة تنفيذ مشروع وطني ُيعنى بتطوير قطاع التنمية املهنية يعمل على رفع كفاءة الهيئات اإلدارية ،والتدريسية،
واإلشرافية أثناء الخدمة وفق معايير األداء املعتمدة على املستوى الدولي ،وإيجاد مرجعية تدريبية مهنية متخصصة تهدف إلى النهوض ،واالرتقاء بالتنمية
املهنية في القطاع التعليمي ،مستندة إلى مؤشرات أداء ،ودراسات بحثية في هذا الجانب ،باإلضافة إلى تلبية االحتياجات الفعلية التي يمليها الواقع امليداني،
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وتحقيق معايير الجودة فيما يقدم من برامج إنمائية ،وإيجاد بيئة جاذبة لتدريب املعلمين ،والعاملين على حد سواء في مستويات التدريب املتنوعة ،أسوة
بما هو معمول به في أفضل األنظمة التعليمية في العالم (وزارة التربية والتعليم 2014 ،ب).
ً
وتم إنشاء املركز التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في  2يونيو 2014؛ ليحقق توجه الوزارة في هذا املجال ،علما بأنه تم تغيير مسمى املركز
التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين إلى املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين )  (The Specialized Institute for Professional Trainingوفق
ً
ً
القرار الوزاري ( .)2019/273وسعى املعهد منذ تدشينه إلى تمكين املعلم العماني -باعتباره شريكا فاعال في تطوير العملية التربوية -من خالل توظيف
أفضل الوسائل ،والطرق التعليمية ذات املعايير العاملية لتحقيق جودة التعليم .وتركزت رسالة املعهد على جوانب عدة ،منها :تدريب وتأهيل معلمين
وتربويين يعتزون بانتمائهم ملهنة التعليم ،ويتصفون باملهارات العالية ،والثقة بالنفس ،والدافعية ،وتعزيز مكانة املعلم في املجتمع ،ودعم عملية اتخاذ
القرارات املتعلقة بصياغة االستراتيجية التربوية الوطنية.
أما الهدف األساس ي من البرامج التي يقدمها املعهد فهو تمكين املعلمين من تحسين املستوى التحصيلي للطلبة ،ويندرج تحت هذا الهدف أهداف
فرعية ،من أبرزها :تطوير املستويين املعرفي ،واملهاري للمعلم من خالل التدريب على استراتيجيات التدريس الفاعلة ،وفتح املجال أمام املتدربين لطرح
ً
التحديات التي تواجههم ،واقتراح البرامج التي ينبغي تطويرها لتلبي احتياجاتهم ،كما يوفر املعهد عدد ا من البرامج التدريبية التي تعد برامج استراتيجية،
وتتمثل في :برنامج القيادة املدرسية ،وبرنامج خبراء اإلشراف التربوي ،وبرنامج شركاء املعهد ،وبرنامج خبراء اللغة العربية ،وبرنامج خبراء الرياضيات،
ً
وبرنامج خبراء العلوم ،وبرنامج املعلمين العمانيين الجدد ،وأيضا يوفر املعهد برامج تدريبية قصيرة املدى وبرنامج املعلمين غير العمانيين الجدد ،وبرامج
تدريبية استراتيجية مستقبلية (وزارة التربية والتعليم2014 ،أ).
ويستهدف برنامج خبراء اإلشراف التربوي تدريب املشرفين التربويين العمانيين الذين يشرفون على املدارس الحكومية وتأهيلهم ،ويمتد ملدة عامين،
ويتكون من ( )4فترات تدريبية .والهدف العام من البرنامج في السنة األولى هو تطوير معارف املشرفين ،وتعميق فهمهم ألفضل املمارسات العاملية في مجال
التعليم والتعلم ،أما في السنة الثانية فالهدف هو تطوير مهارات دعم املدارس لتغيير ممارساتها التربوية وتحسين مخرجات التعلم ،كما أن البرنامج يسعى
لتكوين مجتمعات تعلم مهنية مستقلة قادرة على تطوير املمارسات التربوية واستمراريتها في املستقبل ،ويكلف املشاركون بكتابة تقرير عن محاور التي تم
تغطيتها خالل الفترة التدريبية ،وعلى املشاركين إظهار مهاراتهم في التحليل ،والتقييم ،والتفكير التأملي ،وربط نتائج أعمالهم بأمثلة محلية ،وأدلة بحثية
(وزارة التربية والتعليم.)2018 ،
وحتى تكون هناك مبررات واضحة للجهود املبذولة واألموال املنفقة على التدريب؛ فال بد أن يخضع أي برنامج تدريبي لعملية التقويم ،وبشكل دوري
إذا ما أريد له النجاح والتطوير ،وهناك نماذج عديدة تستخدم في عملية تقويم البرامج التربوية والتدريبية ،مثل :أنموذج تايلر ، Tylerوهاموند
 Hammondاملعتمد على األهداف ،وأنموذج ستيك  ،Stakeوأنموذج سكريفن  ،Scriven Modelوأنموذج ستافليبم )( Stufflebeam (CIPPالزاملي
وآخرون .)2009 ،أما هذه الدراسة تستخدم أنموذج ستافليبم في الوقوف على فعالية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي في سلطنة ُعمان.
أه ـداف ال ـدراسـة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي في إعداد خريجين قادرين على ممارسة مهامهم
اإلشرافية ،من خالل الكشف عن جوانب القوة ،والضعف في برنامج خبراء اإلشراف التربوي ،ثم التوصل إلى اجراءات مقترحة تسهم في تطوير هذا البرنامج
في ضوء نتائج الدراسة.
أهمي ـة ال ـدراس ـة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية املوضوع نفسه؛ ألنها تتعلق بتقويم برنامج خبراء اإلشراف التربوي الذي يقوم به املعهد التخصص ي للتدريب
ً
املنهي للمعلمين في سلطنة عمان منذ حوالي خمس سنوات ،تم من خالله تدريب ما يقارب من ( )295مشرفا ومشرفة؛ مما يستلزم الوقوف عليه وتقويمه،
ً
ً
وكذلك ألهمية دور املشرف التربوي؛ بوصفه خبيرا تربويا ،وهذا يلقي على عاتقه مسؤوليات عدة تستلزم تدريبه ،وتطوير مهاراته في ضوء املستجدات
الحديثة ،استمدت الدراسة الحالية أهميتها من اعتبارات عدة ،وهي:
• تعد هذه الدراسة األولى حسب علم الباحثة التي درست برنامج خبراء اإلشراف التربوي في املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين دراسة تقويمية.
•
•

من املؤمل أن تعطي الدراسة األطراف التي شاركت في بناء وتنفيذ وتقويم البرنامج تغذية راجعة عن مستوى وفاعلية كل عنصر من عناصر البرنامج؛
ألخذها بعين االعتبار عند تطويره؛ كونها تكشف عن مواطن القوة ونقاط الضعف فيه؛ لتتحقق النوعية ،والفاعلية ،والكفاية.
تسعى الدراسة للوصول إلى نتائج قد تساعد في تحسين العمل اإلشرافي من خالل تجويد البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات ،وقدرات
منتسبيه بما يتناسب مع املستجدات الحديثة.
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ح ـدود ال ـدراسـة:
تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية:
•

الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على تقويم برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في سلطنة ُعمان
وفق أنموذج ستافليبم في تقويم املحتوى ،واملدخالت ،والعمليات ،واملخرجات لبرنامج خبراء اإلشراف التربوي ،وقياس درجة تحقق الهدف ،ودرجة
أهمية املحتوى في عبارات االستبانة كلها.
ً
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من خريجي برنامج خبراء اإلشراف التربوي في املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين ،بدءا
من العام الدراس ي  2014وحتى .2018

•

الحدود الزمنية :طبقت الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي .2020 /2019

•

مصطلح ـات ال ـدراس ـة:
تتمثل مصطلحات الدراسة الحالية باآلتي:
ً
الفاعلية :لغة عرفها املعجم الوسيط بأنها :وصف لكل ما هو فاعل ،أو هو مقدرة الش يء على التأثير .والفاعلية اصطالحا :هي "مجموعة من األهداف
املنشودة التي تهدف إلى التأكد من التحقق إذا كان برنامج التدريب يسير بشكل واقعي وصحيح" (راي ،2001 ،ص .)15 .وتعرف بأنها درجة النجاح في
تحقيق األهداف املوضوعة في برنامج تدريبي مصمم (القال وناصر .)2002،أو نشاط يقوم به العاملون حسب قدرتهم على تحقيق األهداف املطلوبة
بأفضل املخرجات وأقل الجهود (نشوان وجميل نشوان .)2004 ،وتعرفها الدراسة الحالية بأنها الدرجة التي يحددها املشرفون التربويون حسب إجاباتهم
على األداة املستخدمة في الدراسة لبيان آرائهم في برامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين.
برنامج خبراء اإلشراف التربوي :هو برنامج تدريبي يستهدف املشرفين التربويين ،مدته عامان ويتكون من ( )4فترات تدريبية ،بمجموع ( )300ساعة تدريبية،
ويهدف البرنامج في السنة األولى إلى تطوير معارف املشرفين ،وتعميق فهمهم ألفضل املمارسات العاملية في مجال التعليم والتعلم ،ويهدف في السنة الثانية
ً
إلى تطوير مهارات دعم املدارس لتغيير ممارساتها التربوية ،وتحسين مخرجات التعلم ،ويسعى أيضا إلى تكوين مجتمعات تعلم مهنية مستقلة قادرة على
تطوير املمارسات التربوية ،واستمراريتها في املستقبل (وزارة التربية والتعليم.)2018 ،
مشكلـة الـدراسـة وأسئلتها:
ُ
تعد سلطنة عمان من الدول التي تسعى إلى إعداد مشرف املستقبل؛ ملواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي يتسم بسرعة التقدم التكنولوجي
بشكل الفت لالنتباه ولتحقيق رؤية عمان  2040الهادفة إلى أن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول املتقدمة ،وذلك من خالل بناء قدرات املواطنين،
عال من الكفاءة العلمية ،والعملية ،وإعدادهم ملواجهة التحديات ،واملتغيرات العاملية ،وتهيئتهم وإكسابهم املهارات املطلوبة للمستقبل
وإعدادهم بقدر ٍ
في ظل التطور التقني الهائل (املجلس األعلى للتخطيط.)2019 ،
وقد بينت عدد من الدراسات العمانية وجود ضعف في أداء بعض املشرفين التربويين ،وقصورا في بعض البرامج التدريبية؛ حيث جاء في نتائج دراسة
الحوسني وآخرين ( )Al Hosni, et al., 2013قلة جودة برامج التقييم ،وفي دراسة العبدلي ( )Al Abdali, 2015وجود عوامل تعوق تطبيق اإلشراف
اإلكلينيكي بصورة صحيحة ،أما الكلباني ( )2016فأكد على ضرورة التنويع في استخدام األساليب واألنماط اإلشرافية ،ودراسة اإلسحاقية ( )2017التي
توصلت إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه اإلشراف بأسلوب الدروس التطبيقية ،وأشار الجرايدة ( )2017إلى أن درجة ممارسة املشرفين التربويين
ألساليب اإلشراف اإلبداعية كانت متوسطة.
أما عن الدراسات املتعلقة بالتدريب مثل دراسة كل من :الشهومي ( ،)2018واملقبالي ( )2019فقد توصلتا إلى أن الجدوى من برامج التنمية املهنية
التي تنفذها وزارة التربية ،والتعليم في إكساب املشرفين املهارات ،والكفايات اإلشرافية التي تساعدهم على أداء مهامهم جاءت بدرجة متوسطة ،واتفقت
هاتان الدراستان على ضرورة مراعاة احتياجات املشرفين عند تطوير البرنامج ،وأهمية إشراكهم في تحديد احتياجاتهم التدريبية ،بينما كشفت نتائج
ً
دراسة الكيومية ) ،(Al-Kiyumi, 2009بأن هناك ضعفا في املمارسات الديمقراطية لإلشراف التربوي ،باإلضافة إلى وجود ضعف في البرامج التدريبية،
وافتقارها للتجديد بما يتناسب مع املستجدات اإلشرافية الحديثة.
وفي دراسة املخينية ( )Al Mukhaini, 2018التي تناولت دور برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في جعل
الخريجين متعلمين ذاتيين؛ فإنها توصلت إلى وجود اختالف بين نماذج واستمارات تقويم الزيارة الصفية التي يتم تدريب املشرفين التربويين عليها في املعهد
التخصص ي ،وبين نماذج وزارة التربية والتعليم ،وإلى وجود ضعف في التنسيق بين املعهد ودائرة اإلشراف التربوي في الرؤية اإلشرافية ،وتوجهات العمل
اإلشرافي .وأوصت الدراسة بضرورة مشاركة املستهدفين ،واملعنيين باإلشراف التربوي من وزارة التربية والتعليم في تصميم ،وتطوير برامج التنمية املهنية في
املعهد التخصص ي؛ حتى تواكب املستجدات الحديثة ،وتتناسب مع توجهات الوزارة.
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وفي ضوء ذلك ،أصبح من الضرورة بمكان إخضاع البرامج التدريبية لعملية التقويم ،وتطويرها ملواكبة القفزات املعرفية ،والتكنولوجية ،واملهارية
املرتبطة باملهام اإلشرافية .وبما أن برنامج خبراء اإلشراف التربوي أكمل عامه الخامس منذ تطبيقه فال بد أن يخضع لعملية التقويم من أجل فهم جوانب
القوة والضعف فيه ،ومعالجة جوانب الضعف من منطلق الحرص على تحقيق التنمية املهنية املثلى للمشرفين التربويين.
ً
وبناء على ما تقدم ،فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الكشف عن درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب في إعداد
مشرفين خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية.
تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال اآلتي :ما درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في إعداد
خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر الخريجين؟

اإلط ــارالنظ ــري:
تناول اإلطار النظري نماذج تقويم البرامج التدريبية ،ثم برنامج خبراء اإلشراف التربوي :املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين.
أوال :نماذج تقويم البرامج التدريبية:
ً
ً
ُيعد التقويم ركنا أساسيا من أركان العملية التدريبية؛ فهو عملية منهجية ،ووسيلة تطوير وتجديد تسعى إلى توفير معلومات تساعد على إصدار
أحكام عن البرامج التدريبية ،ومدى تحقيقها للهداف املوضوعة لها ،واالحتكام إلى نتائج هذه العملية في تطوير وتحسين ما يظهر قصوره؛ لالرتقاء على
ً
ً
األفضل ،وتعزيز ما يظهر أنه باملستوى املطلوب .ويتضح من ذلك أن التقويم أصبح عامال حاسما في اإلصالح التربوي ،واستقطب اهتمام الكثير من
املختصين في املجال التربوي؛ لذلك تعددت تعريفات التقويم بكافة أنواعها واختلفت.
عرف الوكيل ،واملفتي ( )1993التقويم بأنه :العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة ملعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق أهداف املنهج أو
البرنامج ،وكذلك نقاط القوة والضعف به؛ حتى يمكن تحقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة .وعرف ستافليبم ( )Stufflebeam, 2000تقويم البرامج
بأنه :منهج لجمع التقارير ،وتحليلها ،وتقديميها ،وذلك بجمع معلومات وصفية إلصدار األحكام عن جدارة ... ،للوقوف على إمكانية تحسينه أو خضوعه
للمساءلة أو لزيادة فهم الظواهر املتعلقة بالبرنامج ( .)p.17ووصف الصوا وحماد ( )2004تقويم البرامج بأنه :العملية التي يتم من خاللها فحص األنشطة
والخدمات املنفذة من حيث املالءمة ،والفعالية ،والكفاءة ،والقدرة على الوصول إلى الفئات املستهدفة ،بأقل تكلفة وأعلى مستوى في العدالة والجودة
املرجوة (ص .)22 .ويعرف تقويم البرامج بأنه :جمع املعلومات بصورة منظمة ملخرجات البرنامج بغرض إصدار األحكام عن فاعلية البرنامج ،وتحسين جودة
ً
فاعلية البرنامج ،واتخاذ القرارات املناسبة لتطوير البرامج املستقبلية ( .)Anderson & Postlethwaite, 2007وعرف أيضا بأنه :الجمع املنظم للبيانات
عن أنشطة ،ونتائج البرامج إلصدار األحكام عن البرنامج ،وتطوير أو تحسين فعالية البرنامج؛ التخاذ قرارات صائبة حول البرامج املستقبلية ،أو لتعميق
فهم البرنامج" ( .)Patton, 2008ورف الدوسري ( ،)2001وعالم ( )2003نماذج التقويم بأنها :تصورات فكرية نظرية لإلجراءات والخطوات الالزمة اتباعها
والتي توصل إلى قرار عن البرنامج املراد تقويمه ،ويمكن تعريف نموذج التقويم بأنه خطة عمل مبسطة في خطوات إجرائية يؤدي اتباعها إلى إنتاج تقويم
فعال.
ً
وتتنوع نماذج التقويم تبعا للفلسفات واملعتقدات الخاصة بمطوريها ،والغرض من إجراء التقويم ،وقد ظهرت هذه النماذج استجابة لدعوات
اإلصالح التربوي وللمساعدة في تطوير البحوث التقويمية ،ولهدف إيجاد لغة علمية مشتركة تساعد على تبادل الخبرات .وال يلزم الباحث اتباع نموذج
معين بل يستطيع املزج بين أكثر من نموذج بما يخدم عمله ،كما أنه يستطيع عمل نموذج خاص يخدم دراسته التقويمية (الزاملي وآخرون.)2009 ،
ً
ونظرا لوجود العديد من نماذج التقويم؛ فيتم عرض أبرز هذه النماذج ثم التطرق إلى النموذج املتبع في هذه الدراسة بش يء من التفصيل.
 .1أنموذج تايلرُ :Tyler Modelيعد هذا النموذج من أوائل النماذج التقويمية ،ويعود الفضل في ظهوره إلى تايلر أبي التقويم فهو أول من أدخل التقويم
املنظم إلى التعلي م في كتابه املبادئ األساسية للمنهج والتدريس ،ويتميز هذا النموذج بالبساطة في خطواته اإلجرائية لعملية التقويم وسهولة استيعابها
وتطبيقاتها من قبل املقومين ،وهذا أدى إلى سرعة انتشاره ورواجه الكبير في أوساط املهتمين بالدراسات التقويمية .ونموذج تايلر من النماذج الهدفية
ً
التي تربط بين األهداف وخطة العمل من خالل جعلها أهدافا قياسية ،والتقويم وفق هذا النموذج هو تقرير مدى التوافق بين األهداف والنواتج؛ أي
قياس مدى تحقق أهداف البرنامج (الدوسري2001 ،؛ الزاملي وآخرون .)2009 ،ويمكن تلخيص الخطوات الرئيسة التي يمر عليها النموذج في عملية
ً
التقويم كاآلتي .1:تحديد األهداف العامة أو الغايات ،وتصنيفها .2 .ترجمة األهداف إجرائيا .3 .إعداد أو اختيار أدوات جمع البيانات ومؤشرات
لتحقيق األهداف .4 .جمع البيانات واملعلومات عن األداء .5 .مقارنة أداء املتعلم باألهداف املعلنة (الدوسري2001،؛ وعالم2003،؛ الزاملي وآخرون،
.)2009
ً
 .2أنموذج هاموند  :Hammond Modelركزت هاموند على معرفة مدى فاعلية البرنامج التربوي في تحقيق األهداف املوضوعة .ويتضمن النموذج عددا
من الخطوات اإلجرائية التي ينبغي اتباعها إلنجاز عملية التقويم ،وهي كاآلتي :تحديد الجوانب التي يراد تقويمها في البرنامج .تحديد املتغيرات ذات
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العالقة بهذه الجوانب .تحديد األهداف بصيغة إجرائية يمكن قياسها .تقويم السلوك الذي تحدده األهداف اإلجرائية .تحليل نتائج التقويم ملعرفة
مدى تحقيق كل هدف إجرائي (عالم2001 ،؛ الزاملي وآخرون.)2009 ،
أنموذج سكريفن  :Scriven Modelوجه سكريفن انتقادات إلى نماذج التقويم املستخدمة في تلك الفترة؛ حيث يرى أن املهم في عملية التقويم ليس
األهداف ،ولكن مدى جدارتها؛ لذلك نادى بأهمية اآلثار الجانبية للبرنامج ،وأنها هي املحك األصلي لتقرير جودة البرنامج بغض النظر عن األهداف
ً
وتحققها ،وقد أدخل سكريفن كثيرا من املفاهيم الخاصة بالتقويم املوجه لخدمة املستفيد من البرنامج ،وميز بين التقويمين البنائي والنهائي (الصوا
وحماد2004 ،؛ الزاملي وآخرون2009 ،؛.) Alkin, 2004
أنموذج ستيك  :Stakeانتقد ستيك نموذج تايلر في اعتماده على األهداف في عملية التقويم؛ إذ يرى أن األهداف قد يضطر إلى تغييرها وتعديلها أثناء
تنفيذ البرنامج؛ مما يستدعي ضرورة اتصال املقوم باملستفيد من البرنامج باستمرار ملعرفة األمور ذات األهمية الخاصة بالبرنامج ،وأخذها بالحسبان
عند إجراء عملية التقويم .كما انتقد ستيك طريقة تايلر في جمع املعلومات التقويمية ،واملقتصرة على االختبارات ،واألدوات املقننة والتجارب ،كما
أسهم في تطوير مفاهيم التقويم التربوي؛ حيث قدم نموذجين للتقويم هما :أنموذج الهيئة الكلية للتقويم ،وأنموذج التقويم املتجاوب .أنموذج الهيئة
الكلية للتقويم ،ويتكون من :وصف البرنامج من املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،ويسعى إلى تحديد مصادر املعلومات املتنوعة ،ويعمل على تحليل
التناسق والتالزم في البرنامج ،ثم تحديد املعايير ذات العالقة واستخداماتها املتنوعة لنتائج التقويم ،ويؤكد هذا النموذج على إعطاء مبرر لتقويم
البرنامج وإن كان املبرر غير صريح فيوضح الخلفية الفلسفية واألغراض األساسية والحاجة للبرنامج .وأنموذج التقويم املتجاوب ،الذي يتمحور حول
التقويم املستفيد ،ويلبي احتياجاته ،ويساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج ،كما يستخدم أدوات املالحظة واملقابلة ،باإلضافة إلى
تحليل محتوى البرنامج وعملياته .أما عن إجراءاته التقويمية فهي تتسم بالعمومية في البداية ،ثم تفصل وتحلل ،وال يفرض املقوم في هذا النموذج
قيمة معينة بل تكون األحكام النهائية مستمدة من القيم التي يحملها املعنيون بالتقويم (الدوسري2001 ،؛ الزاملي وآخرون2009 ،؛ .)Alkin, 2004
ً
أنموذج دونالد كيركباتريك ُ :Donald Kirkpatrick Modelيعد هذا النموذج أكثر نماذج تقويم البرامج التدريبية شهرة وانتشارا ،ويتكون من أربعة
ً
مستويات من التقييم ،تمثل هذه املستويات طرقا متتابعة ،فكلما كان االنتقال من مستوى إلى الذي يليه تزداد صعوبة العملية وأهميتها ،وتتكون هذه
املستويات األربعة من (موس ى2015 ،؛ توفيق:)2008 ،
رد الفعل :ويتمثل في قياس مستوى رد فعل املتدربين للتعرف على شعورهم تجاه البرنامج التدريبي كله ،من املحتوى التدريبي ،واملدربين ،واملتدربين،
واألساليب املتبعة في التدريب ،والوسائل التدريبية ،والبيئة التدريبية ،ومن أمثلته :استمارات تغذية راجعة في نهاية البرنامج التدريبي أو من خالل
املداخالت الشفهية ،أو املقابالت ،أو من خالل استبانات بعد التدريب.
التعلم :هو قياس الزيادة في املعرفة قبل البرنامج وبعده ،ويتمثل في قياس مستوى ما اكتسبه املتدرب من معارف ومهارات ،وقيم؛ أي قياس التغيير
الذي حدث في املتدربين في معلوماتهم وقدراتهم نتيجة تدربهم ،وذلك خالل االختبارات قبل التدريب وبعده مثل ،اختبارات كتابية ،أو اختبارات شفوية،
أو مقابالت مع املتدربين وسؤالهم عن مدى استفادتهم من املحتوى التدريبي ،أو تقويم ذاتي من املتدربين للتعلم ،أو تحليل األنشطة املقدمة للمتدربين.
السلوك :يتمثل في قياس مدى تطبيق التعلم خالل العمل وقياس التغييرات التي طرأت على سلوك املتدربين نتيجة للبرنامج ،وذلك بعد عودتهم
ألعمالهم ،وهذا املستوى يعد من أصعب مستويات التقويم ،ويشمل :إجراء تقويم للداء الوظيفي للمتدربين قبل االلتحاق بالبرنامج التدريبي وبعده،
ويمكن أن يتم ذلك عن طريق املالحظة واملقابلة على امتداد فترة زمنية من أجل تقييم التغيير وجدواه واستدامته.
ً
النتائج :يتمثل في قياس مدى تأثيرها من خالل أداء املتدرب على العمل ،وأيضا في ربط نتائج التدريب بأهداف املؤسسة ،وقياس مستوى العائد من
البرامج التدريبية على املؤسسة؛ فيشمل النتائج امللموسة للتدريب ،والتغييرات التي أحدثها املتدربون وآثارها على نتاج عملهم الفعلي ،وذلك من خالل
تحليل مستويات أداء املؤسسة التي تتعلق بالرضا الداخلي والخارجي للداء ،ومقارنات األداء قبل التدريب وبعده ،وتغذية راجعة من الرؤساء ،أو من
ً ً
املستفيدين ،والتقويم في هذا املستوى يتطلب وقتا كبيرا للتعرف على النتائج وقياسها ،وال يتم تنفيذه مباشرة عقب انتهاء البرنامج التدريبي ،ويكون
من خالل استمارات متابعة أثر التدريب.
أنموذج التقويم الهرمي :أنشأ روس ي وزمالؤه نموذج التسلسل الهرمي ملراحل تقويم البرنامج الذي يركز على تقويم الحاجة للبرنامج ،وجوانب تصميمه،
ونظرية البرنامج ومدخالته ،ثم العمليات والتطبيق ومستواه ثم تكاليفه وكفايته في هرم التقويم التسلسلي.
وقسم روس ي وزمالؤه أسئلة تقويم البرامج إلى خمسة مجاالت كاآلتي (روس ي وآخرون2008 /2004 ،؛ الحربي ودرندري:)2016 ،

.3

.4

.5

.6

•

أسئلة عن تقويم الحاجة للبرنامج :ما طبيعة البرنامج املستهدف؟ وما سمات املستهدفين؟ وما احتياجاتهم التدريبية؟ كيف يمكن تلبية احتياجاتهم؟
وما مدة البرنامج التدريبي؟

•

أسئلة عن تصميم البرنامج :ما الفئة املستهدفة للبرنامج؟ وما الخدمات التي يجب أن تقدم لهم؟ وما أفضل أساليب التدريب؟ وكيف يجب أن يعد
البرنامج؟ وما املصادر املهمة واملالئمة للبرنامج؟
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•

أسئلة عن عمليات البرنامج؛ أي تقويم الكيفية التي ينفذ بها البرنامج :هل تحققت األهداف التدريبية للبرنامج؟ وهل هناك أشخاص محتاجون
للتدريب ولم يتم تدريبهم؟ وهل املستفيدون مقتنعون بالبرنامج؟ وهل تدار العمليات اإلدارية ،والتدريبية بكفاءة جيدة؟

•

أسئلة عن نواتج أو تأثير البرنامج :هل تحققت غايات وأهداف البرنامج؟ وهل للخدمات آثار مفيدة على املستفيدين؟ وهل للخدمات آثار جانبية
عكسية على املستفيدين؟ وهل هناك أثر للبرنامج؟

• أسئلة عن تكاليف البرنامج وفعاليته :هل تستخدم املوارد بكفاءة؟ وهل التكاليف متناسبة ومتناسقة مع العوائد؟ وهل يمكن أن تؤدي الطرائق
البديلة فوائد متساوية ،وبتكلفة أقل؟
 .7أنموذج ستافليبم للقرارات املتعددة  Stufflebeam “CIPP” Model:يعد نموذج ستافليبم النموذج الرائد في تقويم البرامج وهو أحد النماذج املوجهة
ً
نحو اتخاذ القرارات واملساءلة ،يعتمد على دراسة األثر والجدوى من البرامج (Zhang, & et al, 2011, p. 16).ويسمى أيضا بالنموذج الشامل للتقويم،
ونموذج تقويم القرارات املتعددة  ،CIPPويمثل هذا االختصار عناصر النموذج الرئيسة ،وهي :املحتوى ( ،)Contextواملدخالت ( ،)Inputوالعمليات
( ،)Processواملخرجات ( .)Productولقد صمم ستافليبم هذا النموذج في أواخر عام 1960م ونشر عام 1969م ،ثم عدل في1985م من قبل
ستافليبم وشينكفيلد ( )Stufflebeam & Shinkfeldليشمل التقويم البنائي والختامي ،وقسم مكون تقويم املخرجات إلى أربعة أجزاء لتقويم األهداف
طويلة األمد ،وهي :تقويم األثر ،وتقويم الفعالية ،وتقويم إمكانية املساندة ،وتقويم إمكانية النقل (Stufflebeam, 1971؛ الدوسري2001 ،؛ عالم،
2003؛ الصوا وحماد2004 ،؛ العبادلة.)2015 ،
ويهدف هذا النموذج إلى التأكد مما إذا كانت األهداف قد تحققت ،وما درجة تحققها ،وتكمن أهميته في أنه يوفر التقويم الشامل للبرنامج ،وتمر
عملية التقويم وفق هذا النموذج بخطوات متسلسلة تساعد املقومين على إجراء عملية التقويم بطريقة منظمة ،وهي كاآلتي :التعرف إلى الفئة
املستهدفة للبرنامج .ومعرفة االحتياجات الحقيقية للفئة املستهدفة ،واملطلوب من البرنامج تحقيقها .وتحديد املعلومات لبناء املحتوى ،واالستراتيجيات
التي تستجيب لهذه االحتياجات وبنائها .وتقويم البرنامج ،وتقديم مقترحات لتطبيقات فاعلة .وتقويم جدوى وأثر البرنامج على املستفيدين.
أنواع القرارات التقويمية في نموذج  :CIPPصنف ستافليبم ( )Stufflebeam, 2003القرارات التربوية إلى أربعة أنواع ،وهي كاآلتي:
•

قرارات التخطيط ،وهي القرارات التي تتعلق وتؤثر باختبار األهداف العامة والتفصيلية للبرنامج.

•

القرارات البنائية ،وهي التي تؤكد وتحدد االستراتيجيات وتصميم األساليب التعليمية لتحقيق األهداف.

•

قرارات التنفيذ ،هي التي توفر وسائل التنفيذ؛ لتنفيذ االستراتيجيات واملناهج والتصاميم ،وتحسين األساليب.

• قرارات التغذية العكسية ،وتهدف إلى تكوين ردود فعل املخرجات ويرتبط بكل نوع من أنواع القرارات ،وهي التي تحدد استمرارية البرنامج أو
إلغاءه أو تعديله أو إجراء تغييرات جذرية عليه.
أنواع التقويم في أنموذج ستافليبم :ورد في الدوسري ( ،)2001وعالم ( ،)2003والصوا وحماد ( )2004أن القرارات األربعة السابقة تقابل أربعة أنواع
من التقويم ،وهي :السياق ،واملدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،ويتيح النموذج للمقوم أن يجري عمليات التقويم على كل نوع من التقويم بشكل
منفصل ،ويمكن أن يجمع كل األنواع في تقويم واحد؛ كأن يقوم السياق فقط أو العمليات فقط أو يقوم التقويمات األربعة في دراسة واحدة (العبادلة،
 ،)2015ويبين شكل ( )1أنواع التقويم حسب النموذج.

شكل ( :)1أنواع التقويم في أنموذج ستافليبم

أوال :تقويم السياق (املحتوى)
يوفر املعلومات الخاصة بتقييم االحتياجات التدريبية الفعلية التي من خاللها تتشكل األهداف ،وهو أساس لتشخيص نقاط القوة والضعف في
البرنامج ،وتحديد أهداف البرنامج والظروف املحيطة به ،ويتحقق ذلك من خالل اآلتي :تحديد وتوصيف السياق أو املحتوى التدريبي .وتقويم درجة التوافق
بين األهداف والنواتج .وتقويم أساليب تحديد االحتياجات .وتحديد االحتياجات غير املحققة ،وكذلك الفرص املتاحة واإلمكانات الالزمة .وتحديد مصادر
املعوقات التي حالت دون تحقيق االحتياجات (الدوسري2001 ،؛ الصوا وحماد2004 ،؛ العبادلة.)2015 ،
وتقويم السياق أو املحتوى يجيب عن األسئلة اآلتية :هل ينبغي تنفيذ هذا البرنامج؟ وما الفئة املستهدفة للبرنامج؟ وما أهداف البرنامج ،وما محتواه
التدريبي؟ وكيف صيغت أهداف البرنامج؟ وهل هي قابلة للتحقيق؟ وما االحتياجات التدريبية الفعلية غير املحققة في محتوى البرنامج؟ (الحربي ودرندري،
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 .)2016ويفيد تقويم السياق أو املحتوى متخذي القرار في مراجعة األهداف واملحتوى التدريبي والتحقق من مدى توافقها مع االحتياجات التدريبية للفئة
ً
متطورا حسب املستجدات الحديثة.
املستهدفة ،ثم الحكم عليها وتحسينها وبذلك يبقى البرنامج
ثانيا :تقويم املدخالت
ُيعنى بتقديم معلومات تتعلق بإمكانات وموارد الجهة التي سيوكل إليها تنفيذ البرنامج ،وكيفية توظيف تلك املوارد لتحقيق أهداف البرنامج ،ويقدم
هذا النوع من التقويم معلومات تساعد على تحديد اإلستراتيجيات البديلة للتنفيذ وتقييمها من حيث :التكلفة ،واملنفعة ،واملدة الزمنية ،كما يساعد
تقويم املدخالت صناع القرار في اختيار األساليب وتصميمها التي ُيظن أنها مالئمة لعملية تحقيق أهداف البرنامج (عالم2001 ،؛ الصوا وحماد2004 ،؛
العبادلة .)2015 ،ويمكن أن يجيب تقويم املدخالت عن األسئلة اآلتية :ما االستراتيجيات املنفذة في البرنامج ،والتي تعمل على تحقيق أهداف البرنامج؟،
ما اإلجراءات املحددة املطلوبة لتنفيذ استراتيجية معينة؟ ،ما الخصائص واالستراتيجيات البديلة؟ يساعد تقويم املدخالت في الحكم على الخطط املنفذة
ومراجعة ميزانية البرنامج ومدى مالءمتها مع احتياجات البرنامج.
ثالثا :تقويم العمليات
ذكر ستافليبم ( )Stufflebeam, 2003أن تقويم العمليات يصف األحداث اإلجرائية واألنشطة املنفذة؛ فهو يقوم بدور التقويم البنائي للبرنامج؛
حيث ُيعنى بتجمع البيانات عن سير البرنامج وعملياته ،والعالقات التفاعلية بين األفراد ،ومدى مالءمة موقع التنفيذ مع البرنامج ،ومدى كفاية اإلمكانات
املادية واملوارد املالية واألنشطة املساندة .ولهذا هو يخدم تطبيق القرارات؛ إذ يقدم تغذية راجعة للمسؤولين عن جدوى هذه العمليات في تحقيق أهداف
البرنامج وعما إذا كان البرنامج يجري تنفيذه كما هو مخطط له ويعمل على كشف جوانب القصور أثناء تنفيذ البرنامج.
ً
ويمكن أن يجيب تقويم العمليات عن األسئلة اآلتية :هل البرنامج يسير وفقا للجدول الزمني املخصص له؟ ما جدوى تطبيق البرنامج؟ هل تستخدم
ً
ً
املوارد واملصادر استخداما رشيدا؟ ما املعوقات التي تحد من نجاح البرنامج؟ ما التغييرات التي يحتاجها البرنامج؟ ويعتمد تقويم العمليات على تعاون
منفذي البرنامج في تقديم معلومات كافية عنه ،كما يفيد هذا التقويم في مراقبة إدارة املوارد ،وتوفير معلومات ألصحاب القرار عن كيفية سير البرنامج
(Stufflebeam, 2003؛ الدوسري2001 ،؛ الحربي ودرندري.)2016 ،
رابعا :تقويم املخرجات
يقوم هذا التقويم بدور التقويم الختامي للبرنامج؛ فيهدف إلى التحقق من املدى الذي يمكن للبرنامج أن يفي باحتياجات املشاركين ،والغرض الذي
ً
يسعى لتحقيقه ،ومدى تحقق الغرض من البرنامج وأهدافه ،وهو يقدم تقريرا ما إذا كان املحتوى واإلستراتيجيات واإلجراءات قد طبقت بشكل صحيح،
وبذلك يساعد في تقرير إلغاء األهداف أو تعديلها أو االستمرار فيها ،كما ُتجمع فيه املعلومات التحكيمية عن نجاح البرنامج من آراء املشاركين في البرنامج،
وهو يستخدم ً
أيضا لتحديد فاعلية البرنامج وتأثيراته املقصودة والضمنية منه ،كما يجيب تقويم املخرجات عن األسئلة اآلتية :هل تحققت أهداف
البرنامج؟ ما النتائج التي تم الحصول عليها بعد إنهاء البرنامج؟ ما درجة تحقيق البرنامج الحتياجات املتدربين؟ ما آثار البرنامج وإسهاماته البعيدة املدى؟
هل املخرجات تبرر وتتناسب مع التكلفة اإلجمالية للبرنامج؟ (الدوسري2001 ،؛ عالم2003 ،؛ الصوا وحماد2004 ،؛ الحربي ودرندري.)2016 ،
ً ً
أما مزايا أنموذج ستافليبم وعيوبه فهو يمتاز أنموذج ستافليبم للقرارات املتعددة بأنه يقدم إطارا مرنا متعدد االستخدامات ،ويسمح للمقوم
بتكييف عملية التقويم وفق أغراض محددة ،كذلك يساعد على تنظيم عناصر البرنامج املقوم ،وترتيبه وفق تسلسل معين؛ مما يسهل من عمليات الربط،
ً
ً
وايجاد العالقات بين محتويات البرنامج وظروفه ويولي هذا النموذج اهتماما خاصا بوجهات نظر املستفيدين من البرنامج ،كما يهدف إلى رسم صورة شاملة
للبرنامج لفهم طبيعته وسياقه وطريقة تنفيذه ،كما يمكن استخدامه بشكل بنائي أو نهائي على حد سواء؛ مما يساعد على إحداث التحسينات أثناء سير
ً
البرنامج ،ويوفر أرشيفا من البيانات عن البرنامج التي يمكن الرجوع إليها .ويؤخذ على البرنامج أنه يحمل فكرة املثالية حول ما ينبغي أن تكون عليه عملية
ً
ً
التقويم ،خالفا للواقع ،كما أن عملية استخدام النتائج وتفعيلها في اتخاذ القرارات ال يمكن تطبيقها دائما؛ ألنها تعتمد على مدى جدية متخذي القرار
وتبنيهم لنتائج التقويم ،وصعوبة الوصول إلى املستفيدين بسبب التعقيدات النظامية وهذا يحد من نجاح عملية التقويم (Guerra, 2008؛ العبادلة،
.)2015
تبنت الدراسة الحالية أنموذج ستافليبم في التقويم؛ ألنه مرن يسمح للمقوم بتكييف عملية التقويم وفق أغراض محددة ،ويتيح النموذج للمقوم أن
يجري عمليات التقويم على كل نوع من التقويم بشكل منفصل ،ويمكن أن يجمع كل األنواع في تقويم واحد؛ كأن يقوم السياق فقط أو العمليات فقط أو
يقوم التقويمات األربعة في دراسة واحدة ،وركزت الدراسة الحالية على تقويم املخرجات بشكل تفصيلي أكثر من املحتوى ،واملدخالت ،والعمليات لتوفر
قاعدة جيدة من املعلومات عن أثر البرنامج على الخريجين وهذا يتيح ملتخذي القرار تحسينه وتطويره.
ثانيا :برنامج خبراء اإلشراف التربوي-املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين
إن غاية برامج التنمية املهنية هي صقل الخبرات ،وتطوير املعارف ،واملهارات ،وتنمية القيم واالتجاهات لدى األفراد .وهذه الغاية ال تتحقق إال من
خالل مجموعة برامج وأنشطة متنوعة مخططة بدقة وذات خصائص تراكمية مستمرة؛ " لذا أعطت وزارة التربية والتعليم األولوية في خططها ،وبرامجها
التنموية للجوانب التأهيلية والتدريبية للهيئات التدريسية والوظائف املرتبطة بها لتتماش ى مع ما تتطلبه مهنة التعليم في القرن الحادي والعشرين من
مهارات وكفايات تتفق مع سياسات العمل التربوي في السلطنة" (وزارة التربية والتعليم ،2018 ،ص)4.
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وعليه ،أنش ئ املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين الذي يعنى باالرتقاء التربويين ،وصقل مهاراتهم ومتابعة أدائهم في الحقل التربوي وفق معايير
األداء املعتمدة على املستوى الدولي؛ وفي هذا السياق ذكر في دليل املركز التخصص ي الصادر  2019 /2018أن املركز التخصص ي "يعد رافدا معرفيا يمد
املعلمين بأحدث األساليب والطرائق التدريسية التي تجعلهم مؤهلين لتزويد الطلبة بمهارات عالية مبنية على البحث عن املعرفة ومهارات التفكير العليا،
والقدرة على االبتكار واإلبداع ؛ ليتمكنوا من املنافسة في مختلف مجاالت املعرفة محليا ودوليا" لذلك منحت الوزارة الخصوصية اإلدارية واملالية للمعهد
التخصص ي من أجل استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات املتخصصة للعمل به (وزارة التربية والتعليم.)2018 ،
وفي ضوء ذلك ،وضع املعهد التخصص ي رسالته ورؤيته التي تعبر عن تطلعاته وتتحقق من خالل أهدافه والتي تم صياغتها بعبارات محددة تبرر
وجوده وهويته وعملياته وممارسته ،وتم نشرها على املوقع اإللكتروني للمعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين .حيث ركزت رسالة املعهد على جوانب
عدة ،منها :تدريب وتأهيل معلمين وتربويين يعتزون بانتمائهم ملهنة التعليم ،ويتصفون باملهارات العالية ،والثقة بالنفس ،والدافعية ،وكذلك ركزت رسالة
املعهد على تعزيز مكانة املعلم في املجتمع ،ودعم عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بصياغة االستراتيجية التربوية الوطنية والسياسات التعليمية ذات العالقة
ً
(وزارة التربية والتعليم .)2014 ،أما رؤية املعهد حسب ما ذكر في دليل املركز التخصص ي لعام  2014فتسعى إلى "تمكين املعلم العماني باعتباره شريكا
ً
فاعال في تطوير العملية التربوية؛ من خالل توظيف أفضل الوسائل والطرق التعليمية ذات املعايير العاملية لتحقيق جودة التعليم" (وزارة التربية والتعليم،
 ،2014ص.)7 .
وللمعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين العديد من األهداف التي يسعى إلى تحقيقها ،كما أورده دليل املركز التخصص ي  2019 /2018وذلك
من خالل (وزارة التربية والتعليم ،2018 ،ص :)7 .تطوير املعايير املهنية .تطوير جودة املنهجية املستخدمة في العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية .
التأكد على الدقة واالتساق في توظيف معلومات التقييم .اإلسهام في إعداد نخبة من املعلمين يتمتعون بالدافعية وااللتزام .ضمان إسهام املعلمين في
إحداث التغيير في العملية التعليمية .بناء مجتمعات التعلم املهنية في املدارس واملراحل التعليمية لتعزيز األفكار التطويرية .وإعداد بحوث عملية تركز
على النظام التربوي لضمان اتساق مشروعات التطوير املستقبلية مع املجتمع العماني.
ً
ويوفر املعهد التخصص ي عددا من البرامج التدريبية التي تستهدف الفئات التدريسية والوظائف املرتبطة بها ،وتنقسم إلى ثالثة أنواع ،هي (وزارة
التربية والتعليم:)2018 ،
 .1البرامج االستراتيجية كاآلتي :برنامج القيادة املدرسية ،وبرنامج خبراء اإلشراف التربوي ،وبرنامج شركاء املركز ،وبرنامج خبراء اللغة العربية ،وبرنامج
خبراء الرياضيات ،وبرنامج خبراء العلوم ،وبرنامج املعلمين العمانيين الجدد.
 .2البرامج التدريبية القصيرة املدى ،وتتمثل في :برنامج رفع وعي معلمي العلوم والرياضيات تجاه الدراسة الدولية تيمز( ،)TIMSSوبرنامج رفع وعي
معلمي املجال األول تجاه الدراسة الدولية بيرلز ( ،)PIRLSوبرنامج املعلمين غير العمانيين الجدد.
 .3برامج تدريبية استراتيجية مستقبلية ،وهي :برنامج خبراء اللغة اإلنجليزية ،وبرنامج خبراء الرياضيات والعلوم/املجال الثاني.
أما برنامج خبراء االشراف التربوي "محل الدراسة" فهو برنامج تدريبي للمشرفين التربويين ينفذه املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في
مسقط ،وينضم له املشرفون التربويون من كل محافظات السلطنة بتخصصاتهم املختلفة ،مدته عامان تدريبيان يشتمل على ( )4فترات تدريبية ،مدة
كل منها ( )300ساعة تدريبية ،وفق الخطط املوضوعة ،ويهدف البرنامج في السنة األولى إلى تطوير معارف املشرفين ،وتعميق فهمهم ألفضل املمارسات
العاملية في مجال التعليم ،والتعلم ،ويهدف في السنة الثانية إلى تطوير مهارات دعم املدارس لتغيير ممارساتها التربوية ،وتحسين مخرجات التعلم ،ويسعى
ً
أيضا إلى تكوين مجتمعات تعلم مهنية مستقلة قادرة على تطوير املمارسات التربوية ،واستمراريتها في املستقبل .ويمنحهم املعهد شهادة بعد اجتيازهم جميع
مهام البرنامج بنجاح (وزارة التربية والتعليم.)2018 ،
كما ركز برنامج خبراء اإلشراف التربوي بشكل تفصيلي على تطوير املهارات اإلدارية والقيادية في ممارسات املشاركين بهدف تصميم وتطوير وتنفيذ
أنشطة اإلنماء املنهي املناسبة لتقديم الدعم للمعلمين في املدارس ،وعلى تطوير املعرفة والفهم من خالل عمليات وضع السياسات وتنفيذها في إطار جدول
أعمال الحكومة العمانية ،وتمكين املشاركين من تقييم أداء املعلم والوصول إلى قرارات مبنية على تحليل البيانات الكمية والكيفية ،واألدلة املستخلصة
من البحوث (وزارة التربية والتعليم ،2016 ،ص.)3 .
من خالل ما تم عرضه في محور برنامج خبراء اإلشراف التربوي يتبين أن البرنامج تم تصميمه ليؤهل نخبة من املشرفين التربويين يتسلحون بمهارات
عالية ودافعية تمكنهم من قيادة عجلة التعليم ومن إحداث التغيير املنشود بما يتماش ى مع تطلعات الوزارة ومسيرته التنموية .حيث يتلقى املشرف التربوي
ً
ً
ً
في عامين تدريبا متكامال من خالل الفترات التدريبية الثالثة ليصبح قادرا على ترجمة تلك الخبرات إلى ممارسات إشرافية تستند إلى معايير مهنية عاملية،
يتضح أثرها في تطوير أداء املعلمين وهم بدورهم سيؤثرون على مستوى تحصيل الطلبة ،في حال تم تطبيقه حسب ما خطط له وإذا كان املحتوى يلبي
االحتياجات الفعلية للمشرفين التربويين.
ً
إن أنموذج ستافليبم من أكثر النماذج التقويمية استخداما في تقويم البرامج التربوية (التميميي )2008 ،ألنه يقوم على أربعة أنواع من التقويم ،هي:
تقويم السياق أو املحتوى ،وتقويم املدخالت ،وتقويم العمليات ،وتقويم املخرجات (الزاملي وآخرون ،)2009 ،ويهدف هذا النموذج إلى التأكد مما إذا
كانت األهد اف قد تحققت ،وما درجة تحققها ،وغرضه الرئيس هو اتخاذ قرار بشأن البرنامج باالستمرار أو التحسين أو اإللغاء ( Stufflebeam, et al.,
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 )2003مما يجعل املسؤولين عن برنامج خبراء اإلشراف التربوي على علم باملشكالت ونقاط الضعف في البرنامج من أجل التحسين والتطوير ،ولذا رأى
الباحثون تبني هذا النموذج واستخدامه في تقويم برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين.
ال ـدراس ـات الس ـابقـة:
تم االطالع على أهم الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة ،وقد تم ترتيبها من حيث سنة النشر من األقدم للحدث ،كما يلي:
• أجرت الكيومية ) (Al-Kiyumi, 2009دراسة هدفت إلى تعرف تصورات املشرفين التربويين ألدوارهم اإلشرافية ،والتغير الذي طرأ على ممارساتهم
اإلشرافية في املديرية العامة للتربية والتعليم بمسقط منذ تطبيق نظام التعليم األساس ي ،واإلصالحات التي تلت ذلك في مجال اإلشراف التربوي في
ً
سلطنة عمان ،واستخدمت أداتين :األولى االستبانة ،وتم توزيعها على ( )125مشرفا ،ومشرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط،
ً
ً
ً
والثانية املقابلة ،وتم إجراؤها على ( )27فردا ،واتبعت الدراسة املنهج املزجي ،وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن املشرفين أظهروا وعيا جيدا باإلصالحات،
ً
ضعفا في املمارسات الديمقراطية لإلشراف التربوي ،وأنه ما زالت بعض
وتأثيرها على املمارسات اإلشرافية ،كما كشفت نتائج الدراسة أن هناك
املمارسات اإلشرافية تفتيشية ،واستبدادية ،باإلضافة إلى وجود ضعف في البرامج التدريبية ،وافتقارها للتجديد بما يتناسب مع املستجدات اإلشرافية
الحديثة.
• بينما هدفت دراسة عايش وآخرين ( ،)2011إلى الكشف عن درجة فاعلية برنامج تدريبي في تطوير كفايات املشرفين التربويين من وجهة نظر املشرفين
التربويين أنفسهم ،واستخدمت أداة االستبانة مؤلفة من ( )39فقرة ،موزعة على مجالين يمثالن عمل املشرفين التربويين بشقيه اإلداري والفني ،وتم
ً
توزيعها على عينة الدراسة املكونة من ( )55مشرفا ،ومشرفة ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وأظهرت النتائج أن درجة تقدير املشرفين التربويين
لفاعلية البرنامج التدريبي في تطوير كفاياتهم الفنية واإلدارية كانت متوسطة ،وأنه ال توجد فروق تعزى للجنس أو مرحلة اإلشراف.
• وتناولت دراسة عبدالرحمن ( )2013قياس درجة فاعلية أساليب برامج التنمية املهنية للمشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم األردنية من وجهة
ً
نظر املشرفين التربويين ،واستخدمت الدراسة استبانة ،وطبقتها على عينة الدراسة البالغ عددها ( )297مشرفا ،ومشرفة ،تم اختيارهم بالطريقة
الطبقية العشوائية ،وبينت نتائج الدراسة أن فاعلية أساليب برامج التنمية املهنية بشكل عام كما يراها املشرفون التربويون كانت بدرجة متوسطة في
جميع مجاالتها ،ومعظم فقراتها ،كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير النوع لصالح الذكور ،وحسب متغير سنوات
الخبرة لصالح املشرفين ذوي الخبرة التي تعدت  10سنوات.
• وقام الحوسني وآخرون ( )Al Hosni, et al., 2013بدراسة هدفت إلى تقويم البرامج التدريبية للمشرفين التربويين في سلطنة عمان ،وسلطت الدراسة
الضوء على تصورات املشرفين التربويين فيما يتعلق باملمارسة في تقييم البرامج التدريبية للمشرفين التربويين من قبل وزارة التربية والتعليم في سلطنة
ُعمان ،وقد تكونت عينة الدراسة من املدربين ،والقائمين بتقييم التدريب ،ومن الرؤساء املباشرين ،واملتدربين ،وقد تم تجميع البيانات من خالل
املقابالت ،وكذلك املالحظات ومراجعة املستندات ،واستخدمت الدراسة املنهج النوعي ،وكشفت نتائج الدراسة عن قلة جودة برامج التقييم ،وأنها
بحاجة الى املهنية في تطوير البرامج التدريبية ،واألخذ بآراء ،وأفكار املتدربين ،وكذلك إلى عمل خطة ممنهجة لتطوير التدريب تقوم على التقييم الدقيق
للبرامج التدريبية.
• وسعت دراسة أبي كريم ( )2016إلى تقويم الدورات التدريبية التي تعقد في مركز تدريب القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة امللك سعود من
وجهة نظر املتدربين ،واستخدمت أداتين :االستبانة ،واملقابلة ،واتبعت الدراسة املنهج املزجي ،وأسفرت نتائج االستبانة عن حصول خمس فقرات
على مستوى متوسط ،وباقي الفقرات حصلت على مستوى عال ،ولم تحصل أية فقرة على مستوى متدني ،وأظهرت نتائج املقابلة ضرورة تنويع أساليب
التقويم؛ بحيث تشمل جميع عناصر البرنامج التدريبي ،وضرورة مشاركة جميع املتدربين عند التخطيط للبرامج التدريبية ،وإعادة النظر في مدة الدورة
ً
ً
التدريبية؛ لتصبح عاما دراسيا بدال من فصل دراس ي واحد.
• بينما هدفت دراسة الزغول ،وسالمة ( )2016إلى تعرف فاعلية برامج تدريب املشرفين التربويين في ممارسة دور اإلسناد التربوي في وزارة التربية
والتعليم األردنية من وجهة نظر املشرفين التربويين املساندين ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ،واشتملت على ( )300مشرف،
ومشرفة ،وطورت الدراسة استبانتين؛ األولى تناولت موضوع البرامج التدريبية املقدمة للمشرفين التربويين ،وتكونت من ( )37فقرة ،وزعت على أربعة
مجاالت ،والثانية تناولت فاعلية دور اإلسناد التربوي ،وتكونت من ( )25فقرة ،وزعت على ثالثة مجاالت تمثل مجاالت عمل املشرفيين املساندين.
وأسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي :فاعلية برامج تدريب املشرفين التربويين في ممارسة اإلسناد التربوي من وجهة نظر املشرفين جاءت بدرجة متوسطة،
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين برامج التدريب ،وممارسة دور اإلسناد التربوي ،وأهمية تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع واقع العمل في
امليدان التربوي ،ويحقق األهداف اإليجابية له.
• في حين هدفت دراسة الدوسري ( )2017إلى تعرف واقع التنمية املهنية للمشرفين التربويين بمدينة الرياض من وجهة نظرهم ،وأبرز املعوقات التي
ً
تحد من تنميتهم املهنية وسبل تطويرها ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة االستبانة أداة لها ،تم تطبيقها على عينة عددها ( )201مشرفا
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على واقع التنمية املهنية للمشرفين التربويين بمدينة الرياض ،وأن أبرز املعوقات التي تحد من التنمية املهنية للمشرفين التربويين ،هي قلة الفرص
املتاحة لالبتعاث ،وكثرة املسؤوليات اإلدارية املطلوبة من املشرف التربوي .وكذلك بينت النتائج أن من أبرز سبل تحقق التنمية املهنية املنشودة لهم،
هي تقديم حوافز مادية للمشرف التربوي املتميز في التنمية املهنية ،وإشراكهم في تحديد احتياجاتهم التدريبية ،وتقديم البرامج التي تنمي كفاياتهم
اإلشرافية ،وفق املفاهيم املعاصرة لإلشراف التربوي.
• وأجرى العريني ( )2017دراسة تتبعية لبرنامج اإلشراف التربوي التدريبي في وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ،هدفت إلى تتبع آراء املشرفين
التربويين امللتحقين بالبرنامج التدريبي ملدة أربعة فصول دراسية؛ وذلك بهدف تقويم البرنامج ،ومعرفة مدى تحقيقه ألهدافه ،وقامت الدراسة ببناء
ً
أداة لها ،وتطبيقها على جميع املتدربين ملدة أربعة فصول دراسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )91متدربا ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
املسحي ،وأبرز ما بينته نتائج الدراسة أن أهداف البرنامج التدريبي تحققت بدرجة متوسطة ،وضرورة تغيير تدريب املشرفين التربويين إلى التدريب
اإللكتروني وفق برامج إلكترونية تفاعلية ذاتية ،وربطها بتقييم األداء السنوي للمشرف.
• وقامت املخينية ) )Al Mukhaini, 2018بدراسة عن دور برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في سلطنة عمان
في جعل الخريجين متعلمين ذاتيين ،وكانت عينة الدراسة مكونة من ستة مشرفين من ثالث محافظات تعليمية ،واستخدمت املقابلة أداة لجمع
البيانات ،وقد استخدمت الدراسة املنهج النوعي ،وتوصلت نتائج دراستها ،إلى أن برنامج خبراء اإلشراف التربوي قد أكسب املشرفين املهارات املطلوبة،
وأصبحوا متعلمين ذاتيين إلى حد ما ،وكذلك أظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك ً
ضعفا في التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ،واملعهد التخصص ي في
إعداد االستمارات ،والنماذج اإلشرافية املستخدمة في البوابة التعليمية.
• وأجرى إبراهيم ( )2018دراسة بعنوان "تأهيل املشرفين اإلداريين في مجال التعليم بالواليات املتحدة األمريكية ،وإمكانية اإلفادة منه بسلطنة عمان"،
واالستبانة أداة للدراسة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود اهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم بتأهيل
املشرفين اإلداريين ،كما كشفت عن قلة الفترة الزمنية لبرامج تأهيل املشرفين ،وقلة استعانتها بخبرات تدريبية من خارج الوزارة ،وقلة تنوع أساليب
تدريبها ،وضرورة وجود نظام التراخيص ملزاولة مهنة اإلشراف.
• وأجرت الشمرانية ( )2019دراسة لتعرف مدى إسهام مركز التدريب في تطوير العملية اإلشرافية ،في مدينة بيشه بالسعودية ،واختارت عينة
ً
عشوائية مكونة من ( )50مشرفا ومشرفة ،واستخدمت االستبانة أداة للدراسة ،فاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت الدراسة إلى
وجوب إدخال األساليب الحديثة في اإلشراف والتدريب التربوي مثل :استخدام التعليم املصغر والفيديو والكمبيوتر بوصفها تقنيات تدريبية ضمن
البرامج التدريبية ،وتطوير بطاقات األداء الوظيفي؛ بحيث تتضمن البحوث والدراسات والتجارب التي يسهم فيها املشرف في مجال عمله ،وأن يكون
ً
ً
أساسيا لتولي املناصب القيادية واإلشرافية.
االلتحاق بالبرامج التدريبية شرطا
• أجرى التميمي ( )2008دراسة بعنوان "تقويم الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي في مدارس البنين الحكومية بمحافظة جدة في ضوء نموذج
ً
ً
تقويم القرارات املتعددة  ،"CIPPوبلغ عدد أفراد عینة املقابلة ( )15معلما وإداريا ،واستخدم أدوات عدة لتحقيق أهداف الدراسة وهي :االستبانة،
واملقابلة ،والزيارة امليدانية ،وتحليل الوثائق الرسمية ،واتبع املنهج النوعي بأسلوب دراسة الحالة ،وكانت أبرز نتائج الدراسة ،هي :ضعف معرفة
املجتمع الخارجي بالخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي ،كما بلغ املتوسط العام لجوانب اتفاق مؤشرات جميع أبعاد الخطة مع النتائج (58.1
)%؛ مما يدل على فاعلية الخطة الدراسية بدرجة متوسطة ،ووجود قصور في جانب تدريب املعلمين عليها.
• هدفت دراسة الحسنية ( )2014إلى بناء أداة لتقويم البرنامج ثنائي اللغة باملدارس الخاصة في سلطنة عمان وفق نموذج القرارات املتعددة
لستافليبم  ،CIPPواستخدمت االستبانة أداة لها ،كما اعتمدت على أنموذج ستافليبم في إعداد أداة الدراسة حيث ركزت على تقويم املحتوى،
ً
واملدخالت ،والعمليات ،والنواتج ،وتم تطبيقها على عينة عددها ( )436فرد ا ،واختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ،واتبع املنهج الوصفي،
وأوضحت النتائج إلى أن أداة تقويم البرنامج ثنائي اللغة تتمتع بالخصائص السيكومترية ،وضرورة اعتماد نماذج التقويم العاملية عند القيام بدراسات
تقويمية؛ ألن ذلك يعطي الباحث خطوات علمية تساعده على إجراء عملية التقويم بطريقة سلسة مما يعطي التقويم مصداقية عالية.
• وقامت القبيالت ( )2014بدراسة هدفت إلى تطوير بنك أسئلة للكفايات التربوية للمعلمين في ضوء تقويم برنامج تدريب املعلمين الجدد في األردن
وفق نموذج ستافليبم ،وتكونت عينة الدراسة من املعلمين الذين خضعوا للتدريب في برنامج تدريب املعلمين الجدد  ERSPفي األعوام 2013 – 2010
ً
ً
ً
البالغ عددهم ( )3358معلما ومعلمة ،إضافة إلى ( )40مدربا ومدربة و( )40إداريا ،واستخدمت أدوات عدة لجمع البيانات ،وهي :االستبانة ،واملقابلة،
واملالحظة ،وتحليل الوثائق ،ولتقييم البرنامج وفق مكونات نموذج ستافليبم :السياق واملدخالت والعمليات واملخرجات؛ تم بناء ( )4استبانات
للتقييم ،واستخدمت الدراسة املنهج املزجي ،وأظهرت نتائج الدراسة بأن للبرنامج التدريبي خطة معلنة ،وموحدة في جميع مراكز التدريب املعلمين
الجدد في األردن ،وأن أهداف البرنامج واضحة ومحددة ،وتتالءم مع احتياجات املعلمين كما أن املادة التدريبية تعمل على تحقيق أهدافه ،وأكسبت
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ً
املادة التدريبية املعلمين الجدد الكفايات الالزمة ملمارسة املهنة وكذلك أظهرت النتائج بأن هناك قصورا في بعض الخدمات املقدمة ،مثل :خدمة
اإلنترنت.

• وأجرت العبادلة ( )2015دراسة هدفت إلى تعرف الدرجات التقييمية لبرنامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام
نموذج ستافليبم  CIPPمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتكونت عينة الدراسة من ( )230عضو هيئة التدريس ،واستخدمت أداة االستبانة
تم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس ،حيث اشتملت على ( )53فقرة ،وزعت على ()4مجاالت لنموذج ستافليبم ،واتبعت الدراسة املنهج الوصف
التحليلي باستخدام أساليب الدراسات املستقبلية سيناريوهات (إصالحي وإبداعي) ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أبرزها :درجة التقييم الكلية
ألعضاء هيئة التدريس لبرنامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية باستخدام نموذج القرارات كانت كبيرة؛ حيث احتل مجال السياق املرتبة
ً
األولى ثم املدخالت ثم املخرجات وأخيرا العمليات.
• في حين أجرت مناظر( )2015دراسة هدفت إلى تقويم برنامج الدكتوراه في املناهج العامة في كلية التربية بجامعة امللك سعود في ضوء نموذج ستافليبم
لتيسير القرارات CIPP؛ حيث تم تحديد الحاجات التعليمية للطالب والطالبات امللتحقين بالبرنامج ،وكذلك الحاجات التنموية للمجتمع السعودي
ثم تقويم كل من سياق البرنامج ،ومدخالته ،وأنشطته ،ونواتجه في هذا اإلطار ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت ثالث أدوات بحثية ،هي:
ً
االستفتاء ،واملقابلة ،وقائمة املراجعين ،وطبقت األداتين األوليتين على عينة الدراسة املكونة من ثالث فئات ( )13عضوا من أعضاء هيئة التدريس،
ً
ً
و( )20خريجا ،و( )15طالبا في برنامج الدكتوراه في املناهج العامة بجامعة امللك سعود .وطبقت األداة الثالثة على عناصر البرنامج (السياق ،واملدخالت،
واألنشطة التعليمية ،والنواتج) ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد خلصت الدراسة إلى اآلتي :وضع قائمة بالحاجات التعليمية
للطالب والطالبات في برنامج الدكتوراه في املناهج العامة ،وضع قائمة بالحاجات التنموية للمجتمع السعودي واملرتبطة بالبرنامج ،رأى كل من أعضاء
هيئة التدريس والخريجين أهداف برنامج الدكتوراه في امل ناهج العامة تتسق مع سياقه .في حين كان الطالب غير متأكدين من ذلك ،وأما فيما يتعلق
بالتقويم الخارجي؛ فقد أظهرت الدراسة توفر ( )%46.87فقط من عناصر البرنامج املرجعي في برنامج الدكتوراه في املناهج العامة.
• وسعت دراسة آل كاس ي وحويجي ( )2019إلى الكشف عن واقع املمارسات التطبيقية ملعايير ومؤشرات االعتماد األكاديمي لهيئة
) Commission on Higher Education (MSCHEفي برامج الدراسات العليا التربوية بجامعة امللك خالد -اململكة العربية السعودية -باستخدام
نموذج ستافليبم للقرارات املتعددة  CIPPمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وبنت الدراسة قائمة
للممارسات التطبيقية ملعايير ومؤشرات االعتماد األكاديمي لبرامج الدراسات العليا التربوية ،واستخدمت الدراسة االستبانة أداة لها ،وتكونت
االستبانة من ( )6فقرات شملت مجاالت نموذج القرارات املتعددة األربعة ،وهي :السياق ،واملدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،وطبقت االستبانة على
عينة بلغت ( )9أعضاء من الهيئة التدريسية .وأوضحت النتائج بأن مستوى تحقق املمارسات التطبيقية ملعايير ومؤشرات االعتماد األكاديمي لبرامج
ً
ً
الدراسات العليا التربوية بجامعة امللك خالد بلغ مستوى متوسطا ،وأنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة تعزى ملتغيرات
الدراسة.
يالحظ تنوع الدراسات التي أجريت في موضوع تقويم البرامج التدريبية ،وهذا يدل على أهمية هذا املوضوع ،واهتمام الباحثين بالدراسات التقويمية؛
ً
كونها تعطي تغذية راجعة للقائمين على العملية التدريبية إلعادة النظر في محتوى البرامج التدريبية ،واألساليب املتبعة في تنفيذها ،وأيضا ملراجعة تقويم
أنفسهم ،وتقويم البيئة التدريبية بشكل شمولي ،وذلك كله ينعكس على مخرجات البرامج التدريبية ويعمل على رفع العائد التدريبي بالشكل املرجو .وتأتي
ً
الدراسة الحالية امتدادا للدراسات السابقة ،وتتميز في أنها ركزت على برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين في سلطنة
عمان باستخدام أنموذج ستافليبم لتقويم البرامج ،واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من حيث األطر النظرية لهذه الدراسات من خالل
تدعيم الخلفية املعرفية ،وبناء اإلطار النظري للدراسة الحالية ،ولتأكيد أهمية مشكلة الدراسة وتبريرها ،واختيار املنهجية العلمية املتبعة واختيار نموذج
التقويم الذي يتناسب مع طبيعة البرنامج موضع الدراسة ،واألداة املناسبة لجمع البيانات وبنائها ،وتحديد محاور اإلطار النظري للدراسة ،وعرض النتائج
ومناقشتها وتفسيرها.
Middle States

منهجيـة الـدراسـة وإجــراءاتهـا:
منـهج الـدراس ـة:
اعتمدت الدراسة الحالية على املنهج الوصفي وهو منهج يتضمن جمع بيانات كمية ،وعليه؛ وظفت الدراسة املنحى الكمي ،وذلك باستخدام
االستبانة لجمع البيانات عن فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب من حيث :التحقق واألهمية في إعداد خريجين قادرين على
ممارسة مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر املشرفين الخريجين.
مجتمـع الـدراس ـة وعينت ـها:
تمثل مجتمع الدراسة من جميع خريجي برنامج خبراء اإلشراف التربوي خالل األعوام الدراسية  2015 /2014إلى  ،2019 /2018والبالغ عددهم
يجا من مختلف محافظات سلطنة عمانً ،
( )295خر ً
وفقا لسجالت املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين 2020م.
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وفي إطار الحدود السابقة للمجتمع تم اختيار  %35منهم بوصفها عينة الدراسة ،وهذه النسبة مقبولة في الدراسات الوصفية كما ذكر في املحمودي
( ، )2019وقد تم اختيارهم على أسلوب العينة العشوائية املتيسرة؛ بمعنى أن جميع أفراد املجتمع لهم فرصة اختيارهم ضمن العينة (أبو عالم)2014 ،؛
وبما أنه تم ً
سابقا تحديد نسبة  %35من املجتمع لتمثيل العينة الفعلية لالستبانة ،تم إرسال رابط االستبانة اإللكترونية إلى الفئة املستهدفة ،من خالل
املدربات اللواتي قمن بتدريب هؤالء الخريجين ،مع األخذ في الحسبان عند إرسال االستبانة اإللكترونية ،تنوع املحافظات التعليمية ،والجنس،
ً
والتخصصات ،والدفعة ،وبعد ثالثة أسابيع من تطبيق االستبانة ،تم إيقاف استقبال الردود إلكترونيا عندما وصل العدد إلى ( )103استجابات فقط وهو
النسبة املطلوبة.
ً
وفيما يلي وصف لعينة الدراسة ألداة االستبانة ،وفقا لكل من :الجنس ،والتخصص ،والدفعة:
جدول( :)1توزيع عينة الدراسة ألداة االستبانة حسب الجنس ،والتخصص ،والدفعة
الجنس
ذكر
أنثى
املجموع
القسم
العلوم اإلنسانية
العلوم التطبيقية
املهارات الفردية
املجموع
الدفعة
األولى
الثانية
املجموع

العدد
54
49
103
العدد
43
46
14
103
العدد
71
32
103

النسبة
%52.4
%47.6
%100
النسبة
%41.7
%44.7
%13.6
%100
النسبة
%68.9
%31.1
%100

أداة الـدراسة:
ً
اعتمدت الدراسة على االستبانة ،وفيما يلي وصف للداة :قام الباحثون بإعداد االستبانة لجمع البيانات الكمية اعتمادا على :دراسة األدب النظري
املتعلق بتقويم البرامج التدريبية ،ونماذج التقويم ،وخاصة أنموذج ستافليبم ( )Stufflebeam modelوالتركيز على محاوره األربعة ،وهي :تقويم املحتوى،
وتقويم املدخالت ،وتقويم العمليات ،وتقويم املخرجات .ومراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة :حيث تم االطالع على جملة من الدراسات السابقة
التي تطرقت إلى تقويم البرامج التدريبية مثل دراسة :الكيومية ) ،(Al-Kiyumi, 2009ودراسة عايش وآخرين ( )2011عن درجة فاعلية برنامج تدريبي في
تطوير كفايات املشرفين التربويين ،ودراسة عبد الرحمن ( ،)2013ودراسة الحوسني وآخرون ( )Al Hosni, et. Al. 2013عن تقويم البرامج التدريبية
للمشرفين التربويين في سلطنة عمان ،ودراسة الدوسري ( ،)2017ودراسة الشمراني ( ،)2019كما تم االطالع على الدراسات التي وظفت نماذج التقويم
املتنوعة ،وأنموذج ستافليبم خاصة ،مثل :دراسة الحسينية ( ،)2014ودراسة القبيالت ( ،)2014ودراسة العبادلة ( )2015؛ حيث تمت اإلفادة من أدوات
تلك الدراسات في بناء ،وإعداد استبانة الدراسة الحالية ،وخاصة تحديد العبارات التي تقع تحت كل محور من محاور أنموذج  .CIPPواالطالع على أدلة
أصدرتها وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان :حيث تمت اإلفادة من اإلصدارات الخاصة باملعهد التخصص ي مثل :بيانات املركز (ط ،)2014( )2ودليل
 ،2019 /2018والتوصيف العام لبرنامج خبراء اإلشراف التربوي لبناء بعض عبارات االستبانة.
وتكونت االستبانة في صورتها النهائية من قسمين :القسم األيمن يقيس درجة تحقق الهدف ،والقسم األيسر يقيس درجة أهمية محتوى عبارات
االستبانة ،وذلك ً
وفقا ملقياس ليكرت  Likertالثالثي (كبيرة ،متوسطة ،قليلة) .وتضمنت الخصائص الديموغرافية للمستجيبين وهي :الجنس ،والقسم
(العلوم اإلنسانية ،والعلوم التطبيقية ،واملهارات الفردية) ،والدفعة.
الجزء الثاني :فقرات االستبانة وتكونت من ( )48فقرة للكشف عن درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب من
حيث :التحقق ،واألهمية في املحتوى الرئيس للبرنامج وهو :إعداد مشرفين خريجين قادرين على أداء مهامهم اإلشرافية بنجاح ،والتي تم تقسيمها إلى ثالثة
ً
محاور هي :املدخالت ( 9فقرات) ،والعمليات ( 12فقرة) ،واملخرجات ( 27فقرة) .مع مالحظة أنه تم تطبيق االستبانة إلكترونيا وأنشئت باستخدام خدمات
نماذج جوجل (.)Google Forms
صـدق أداة الـدراس ـة:
تم التأكد من صدق االستبانة من خالل اآلتي:
ً
ُ
الصدق الظاهري (صدق املحكمين) :للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة املكونة في صورتها األولية من ( )94عبارة ،عرضت على ( )20محكما من
املتخصصين في جامعة السلطان قابوس ،ووزارة التربية والتعليم ،وجامعتي عين شمس ،واإلسكندرية بجمهورية مصر العربية ،وذلك لتحكيم عبارات
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االستبانة ،من حيث :سالمة الصياغة اللغوية ،ووضوح العبارات ،ومدى أهميتها ،ومدى مالئمة العبارة للمحور التي تنتمي إليه ،ومدى مناسبتها للعينة،
ً
وإضافة أي مالحظات فيما يتعلق بالتعديل أو التغيير أو الحذف أو اإلضافة .وفي ضوء نتائج التحكيم التي أجمع أكثر من ( )16محكما بنسبة  ،%80على
أنها مناسبة لغرض الدراسة؛ وقد تم إجراء التعديالت اآلتية:
•
•

حذف مجاالت االستبانة ،وإبقاء محاورها.
دمج عبارات مجال املحتوى التدريبي ،واملدرب ،والبيئة التدريبية التنظيمية؛ ثم إدراجها ضمن املحور األول :املدخالت ،وحذف العبارات املتكررة
التي تقيس الهدف نفسه.

• تكونت االستبانة في صورتها النهائية من( )48فقرة موزعة على ثالثة محاور :املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات.
االتساق الداخلي ملفردات االستبانة :تم حساب معامل االرتباط ( )Correlation Pearsonبين درجات كل مفردة والدرجة الكلية وكانت النتائج كما هو
موضح في جدول (.)2
جدول ( :)2معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل مفردة ،واملحور الذي تنتمي إليه
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

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

0.69
0.70
0.75
0.70
0.66
0.63
0.61
0.56
0.56
0.66
0.56
0.67

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.73
0.77
0.78
0.70
0.79
0.75
0.73
0.64
0.66
0.66
0.75
0.70

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0.66
0.70
0.60
0.74
0.67
0.80
0.70
0.63
0.74
0.66
0.71
0.77

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

0.75
0.75
0.76
0.69
0.76
0.83
0.68
0.59
0.71
0.59
0.68
0.71

مالحظة :جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى α=0.01

ً
ويتضح من جدول ( )2أن معامالت االرتباط تراوحت بين ( ،)0.83- 0.56وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،α=0.01ومما يؤكد تمتع
االستبانة بدالالت صدق مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
ثبات أداة الـدراس ـة:
التأكد من ثبات االستبانة من خالل اآلتي :للتحقق من ثبات أداة الدراسة فقد تم استخدام معامل ثبات ألفا كرو نباخ (،)alpha Cronbach’s
ملحاور الدراسة؛ وجدول ( )3يوضح معامالت الثبات.
جدول( :)3معامالت ثبات ألفا كرو نباخ ملحاورأداة الدراسة
محاوراالستبانة
املدخالت
العمليات
املخرجات
االستبانة كاملة

عدد املفردات
9
12
27
48

معامل ألفا كرو نباخ
0.83
0.91
0.96
0.97

يتضح من جدول ( )3أن قيمة معامل ألفا كرو نباخ ملحاور االستبانة تراوحت بين ( ،)0.96 –0.83أما معامل الثبات لالستبانة كاملة فقد بلغ
ً
مقبوال عندما تكون
( ،)0.97وتعد هذه القيم مقبولة ،ومناسبة وتصلح للتطبيق على أفراد العينة ،حيث يشير باالنت ( ،)Pallant, 2013إن الثبات يكون
قيمته ( )0.70فما فوق.
معيارالحكم على نتائج االستبانة
قام أفراد عينة االستبانة بتقدير درجة املوافقة على فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب من حيث التحقق واألهمية
في إعدادهم ملمارسة مهامهم اإلشرافية ،وذلك بدرجة تقدير حدها األقص ى ثالث درجات .ومن أجل الحكم على املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
العينة على عبارات ،ومحاور الدراسة ،ولتوفير مقارنات بين تلك التقديرات؛ تم اعتماد املؤشرات باالستعانة باملتوسط الحسابي من خالل تحديد طول
الفئة باستخدام املعادلة اآلتية :طول الفئة = املدى ÷ عدد الفئات (املنيزل وغرايبة )2005 ،وفقا للخطوات اآلتية:
املدى = أعلى قيمة – أدنى قيمة = 2= 1-3
طول الفئة = املدى ÷ عدد الفئات = 0.67 = 3 ÷ 2
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وعليه تحدد درجة قليلة ( ،)1.66 – 1.00ودرجة متوسطة ( ،)2.33 – 1.67ودرجة كبيرة ( )3.00 – 2.34كمعيار للحكم على النتائج.
تحليل البيانات
ً
ً
تم تحليل بيانات االسـتبانة إحصـائيا ،وفقا ملا يأتي :تمت معالجة البيانات امليدانية السـتجابات أفراد عينة الدراسـة باسـتخدام الحزمة اإلحصـائية للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSمن خالل األساليب اإلحصائية اآلتية:
• معامل ارتباط ( )Pearson correlationلحساب االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية ،وذلك لحساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
• استخراج معامل ثبات ألفا كرو نباخ ()Cronbach’s alpha؛ لحساب االتساق الداخلي ملحاور الدراسة للداة كلها.
• استخدام حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واألهمية النسبية /الرتبة لكل محور من محاور أداة الدراسة ملعرفة درجة فاعلية
برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب من حيث التحقق ،واألهمية ،في إعداد خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية
من وجهة نظر عينة الدراسة.

نتائـج الـدراس ـة:
"ما درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب في إعداد خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشر افية من وجهة
نظرالخريجين؟"
ً
تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الوقوف أوال على تقديرات أفراد عينة االستبانة عن درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد
التخصص ي للتدريب في إعداد خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية من حيث التحقق واألهمية.
وجدول ( )4يبين خالصة النتائج املرتبطة بتقديرات أفراد عينة االستبانة على درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب
ً
من حيث التحقق واألهمية في إعداد خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية ،وذلك وفقاا ملحاور االستبانة الثالثة.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي
للتدريب في إعداد خريجين قادرين على ملمارسة مهامهم اإلشر افية
م

محاور أداة الدراسة

درجة األهمية

درجة التحقق
املتوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
التحقق

الرتبة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
األهمية

الرتبة

1
2

املدخالت
العمليات

2.32
2.46

0.40
0.41

متوسطة
كبيرة

2
1

2.51
2.66

0.43
0.38

كبيرة
كبيرة

3
1

3

املخرجات

2.24

0.48

متوسطة

3

2.57

0.50

كبيرة

2

االستبانة ككل

2.31

0.41

متوسطة

2.58

0.43

كبيرة

يتضح من جدول ( )4أن املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على محاور االستبانة من حيث درجة تحققها تراوحت ما بين (،)2.46- 2.24
حيث جاء محور العمليات في املرتبة األولى بمتوسط حسابي(  ،)2.46وبدرجة تحقق كبيرة ،وجاء محور املدخالت في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي
( ،)2.32وبدرجة تحقق متوسطة ،بينما جاء محور املخرجات في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ) 2.24وبدرجة تحقق متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي
لالستبانة ككل من حيث التحقق( ،)2.31وهذا يدل على أن درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب في إعداد خريجين
قادرين ملمارسة مهامهم اإلشرافية كانت متوسطة من وجهة نظر الخريجين.
أما من حيث أهمية محتوى عبارات االستبانة فقد تراوحت املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ملحاور االستبانة ما بين (،)2.66 – 2.51
جاء أعالها محور العمليات بمتوسط حسابي بلغ)  ( 2.66وبدرجة أهمية كبيرة ،وجاء في املرتبة الثانية محور املخرجات بمتوسط حسابي ( )2.57وبدرجة
أهمية كبيرة .وجاء محور املدخالت في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.51وبدرجة أهمية كبيرة ،أما املتوسط الحسابي لالستبانة كلها من حيث
األهمية فقد بلغ ()2.58؛ وهذا يدل على أن درجة أهمية محتوى عبارات االستبانة كانت كبيرة من وجهة نظر الخريجين.
وملعرفة تقديرات أفراد العينة لعبارات محاور االستبانة؛ تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل محور من محاور االستبانة
كاآلتي:
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الشكيرية وآخرون

املـحوراألول :املـدخ ـالت
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على محور املدخالت من حيث التحقق واألهمية
الرتبة

درجة
التحقق
متوسطة
متوسطة

0.62
0.60

 5مكرر

متوسطة

0.60

2.20

كبيرة
كبيرة

0.62
0.60

2.47
2.34

4
5

كبيرة
متوسطة

0.64
0.63

2.52
2.20

6
7

1

كبيرة

0.54

2.70

8

7

متوسطة
متوسطة

0.70
0.40

2.04
2.32

5
6

3
4
2
 5مكرر

SD

M

م

العبارات

2.20
2.17

1
2
3

أهداف البرنامج واضحة ومعلنة للمتدربين.
محتوى الوحدات التدريبية للبرامج محدد بشكل يتناسب مع
أهداف البرنامج.
خطة البرنامج مصممة لتستجيب للمتغيرات والدور
املستقبلي للمشرف التربوي.
يوازن البرنامج بين جانبي النظري واملمارسات العملية.

9

يضمن البرنامج أساليب تقويمية متنوعة قبل التدريب وأثناءه
وبعده.
يوفر البرنامج مدربين مؤهلين لتدريب املشرفين.
ساعات التدريب موزعة بشكل يتناسب مع محتوى وحدات
البرنامج.
مكان انعقاد الدورات التدريبية مهيأ ملساعدة املتدرب على
التدريب.
مكتبة املعهد مشتملة على املصادر واملراجع التدريبية.
املدخالت ككل

الرتبة

M

SD

2.32
2.41

0.76
0.63

درجة
األهمية
متوسطة
كبيرة

9
7

2.42

0.63

كبيرة

6

2.65
2.55

0.57
0.62

كبيرة
كبيرة

3
4

2.67
2.49

0.60
0.61

كبيرة
كبيرة

2
5

2.72

0.53

كبيرة

1

2.36
2.51

0.71
0.43

كبيرة
كبيرة

8

مالحظة :M:املتوسط الحسابي :SD ،االنحراف املعياري.

ويتبين من جدول ( )5أن املتوسطات الحسابية لعبارات درجة تحقق محور املدخالت تراوحت بين ( )2.70- 2.04كان أعالها العبارة ( )8والتي نصها
" مكان انعقاد الدورات التدريبية مهيأ ملساعدة املتدرب على التدريب" بمتوسط حسابي ( ،)2.70وبدرجة تحقق كبيرة .وجاءت في املرتبة األخيرة العبارة
( ،)9والتي نصها " مكتبة املعهد مشتملة على املصادر واملراجع التدريبية" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.04وبدرجة تحقق متوسطة .وبلغ املتوسط الحسابي
لدرجة تحقق محور مدخالت البرنامج كله ( ،)2.32وهذا يشير إلى أن مدخالت البرنامج تحققت بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد العينة.
ومن حيث درجة األهمية ،فقد جاءت املتوسطات الحسابية لعبارات محور املدخالت ما بين ()2.72 – 2.32؛ حيث كانت العبارة  ،8والتي نصها
"مكان انعقاد الدورات التدريبية مهيأ ملساعدة املتدرب على التدريب" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)2.72وبدرجة أهمية كبيرة ،وفي املقابل كانت
العبارة ( )1والتي نصها "أهداف البرنامج واضحة ومعلنة للمتدربين" هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.32وبدرجة أهمية متوسطة .كما يتضح أن أغلب
العبارات في املحور درجة أهميتها كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة ،وبلغ املتوسط الحسابي ملحور املدخالت كلها ( ،)2.51وهذا يشير إلى أن درجة أهمية
محتوى عبارات محور املدخالت كانت كبيرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
املحـورالثانـي :العملـيات
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على محور العمليات من حيث التحقق واألهمية
الرتبة

درجة
التحقق
متوسطة

0.60

10
11
9
8

متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

0.59
0.65
0.63
0.62

5
6
3
2
1
4
7

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

0.54
0.61
0.55
0.53
0.46
0.57
0.61
0.41

12

العبارات

SD

M

م

2.21

1

يحقق املحتوى التدريبي أهداف البرنامج.

2.26
2.25
2.33
2.36

2
3
4
5

2.57
2.50
2.60
2.66
2.75
2.59
2.45
2.46

6
7
8
9
10
11
12

يتسلسل املحتوى التدريبي بشكل منطقي.
تم بناء املحتوى التدريبي ً
وفقا ملهام املشرف التربوي.
يتوافق املحتوى التدريبي مع املستجدات التربوية.
يشتمل املحتوى التدريبي على أساليب تقويمية تستثير تفكير
املشرفين التربويين.
يحقق املدرب أهداف الجلسات التدريبية.
يمتلك املدرب معرفة كافية بموضوعات البرنامج التدريبي.
يمتلك املدرب مهارات العرض واإلقناع.
ينوع املدرب في أساليب التدريب.
يمتلك املدرب مهارات إدارة الجلسة التدريبية.
ينوع املدرب في أساليب التقويم املختلفة.
يقدم املدرب التغذية الراجعة املناسبة للمتدربين على أنشطتهم.
العمليات ككل

الرتبة

M

SD

2.55

0.61

درجة
األهمية
كبيرة

10

2.49
2.47
2.58
2.57

0.61
0.64
0.57
0.57

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

11
12
8
9

2.75
2.75
2.77
2.78
2.82
2.74
2.67
2.66

0.48
0.48
0.51
0.46
0.41
0.50
0.55
0.83

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

4
5
3
2
1
6
7

مالحظة :M:املتوسط الحسابي :SD ،االنحراف املعياري.
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الشكيرية وآخرون

يتبين من جدول ( )6أن املتوسطات الحسابية لعبارات درجة تحقق محور العمليات تراوحت بين ( ،)2.75- 2.21حيث كانت العبارة ( ،)10والتي
نصها "يمتلك املدرب مهارات إدارة الجلسة التدريبية" هي األعلى بمتوسط حسابي ( ،)2.75وبدرجة تحقق كبيرة ،وجاءت في املرتبة األخيرة العبارة ( )1والتي
نصها "يحقق املحتوى التدريبي أهداف البرنامج" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.21وبدرجة تحقق متوسطة .وبلغ املتوسط الحسابي لتحقق محور العمليات
كلها ( ،)2.46وهذا يدل على أن العمليات التي يتضمنها البرنامج قد تحققت بدرجة كبيرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
أما من حيث درجة األهمية فقد جاءت املتوسطات الحسابية لعبارات محور العمليات ما بين ( ،)2.82 – 2.47جاءت أعالها العبارة ( ،)10والتي
نصها " يمتلك املدرب مهارات إدارة الجلسة التدريبية" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)2.82وبدرجة أهمية كبيرة ،وجاءت في املرتبة األخيرة العبارة
( ،)3والتي نصها " تم بناء املحتوى التدريبي ً
وفقا ملهام املشرف التربوي" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.47وبدرجة أهمية كبيرة .كما يتبين أن جميع عبارات
املحور أهميتها كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة .وبلغ املتوسط الحسابي ملحور العمليات كلها ( ،)2.66وهذا يشير إلى أن محتوى عبارات محور العمليات
أهميتها كانت كبيرة من وجهة نظر أفراد العينة.
املحـورالثالث :املخرجـات
جدول( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على محور املخرجات من حيث التحقق واألهمية
الرتبة

درجة
التحقق
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

0.63
0.74
0.69
0.62

15

متوسطة

0.64

2.26

12
4
16

متوسطة
متوسطة
متوسطة

0.62
0.64
0.67

2.29
2.49
2.25

6
7
8

13
5

متوسطة
كبيرة

0.66
0.62

2.28
2.49

9
10

1
25

كبيرة
متوسطة

0.56
0.71

2.69
1.80

11
12

10
23
14
3

SD

M

م

الفقرات

2.31
2.02
2.26
2.50

1
2
3
4
5

أكسبني البرنامج مهارات التخطيط االستراتيجي.
دربني البرنامج على إعداد الخطة اإلشرافية.
أكسبني البرنامج مهارة تقييم أداء املعلمين.
عرفني البرنامج على طرق متعددة لتحديد أولويات تطوير
املعلمين.
دربني البرنامج على استخدم مقايس تحديد أنماط تفكير
املعلمين.
ساعدني البرنامج على إعداد برامج اإلنماء املنهي للمعلمين.
عرفني البرنامج على أساليب متعددة للمداولة االشرافية.
مكنني البرنامج على استخدام اإلشراف العالجي مع املعلمين
الذين يعانون مشكالت تدريسية.
دربني البرنامج على استخدام أنماط إشرافيه متنوعة.
مكنني البرنامج من استخدام أسلوب دراسة الحالة في حل
املشكالت التدريسية.
ساعدني البرنامج على تبادل الخبرات بيني وبين زمالئي.
أكسبني البرنامج مهارة تحليل املناهج في ضوء معايير
معتمدة.
دربني البرنامج على إعداد دروس نموذجية.

19

متوسطة

0.71

2.16

13

26

متوسطة

0.70

1.79

14

24

متوسطة

0.73

1.98

15

21
17

متوسطة
متوسطة

0.74
0.68

2.08
2.24

16
17

7

كبيرة

0.66

2.38

18

دربني البرنامج على إعداد نشرات إشرافية تساعد املعلمين في
تطبيق املناهج.
دربني البرنامج على إعداد وطرح أسئلة التحليل والتقويم
واالبتكار.
عرفني البرنامج على بعض نظريات التدريس.
دربني البرنامج على مهارات القرن الحادي والعشرين مثل:
التفكير الناقد وحل املشكالت ومهارات الثقافة املعلوماتية.
أكسبني البرنامج القدرة على إدارة التغيير.

2
6

كبيرة
كبيرة

0.60
0.65

2.61
2.43

19
20

11

متوسطة

0.67

2.29

21

ساعدني البرنامج على بناء مجتمعات التعلم املهنية.
دربني البرنامج على أسلوب التأمل في املمارسات املهنية
وتقييمها.
أكسبني البرنامج مهارات اتخاذ القرارات.

20

متوسطة

0.78

2.09

22

8

متوسطة

0.79

2.32

23

22

متوسطة

0.75

2.06

24

دربني البرنامج على استخدام برامج لعمل عروض تقديميه
وشروحات.
ساعدني البرنامج على التعلم الذاتي باستخدام اإلنترنت،
الفصول االفتراضية ،التدريب عن بعد.
أكسبني البرنامج مهارة استخدام تطبيقات إلكترونية حديثة
في التدريس واإلشراف.
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الرتبة

M

SD

2.66
2.45
2.55
2.67

0.55
0.74
0.64
0.57

درجة
األهمية
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

9
22
16
7

2.55

0.61

كبيرة

17

2.57
2.73
2.63

0.60
0.55
0.59

كبيرة
كبيرة
كبيرة

13
3
11

2.66
2.72

0.55
0.53

كبيرة
كبيرة

10
4

2.77
2.30

0.49
0.74

كبيرة
متوسطة

2
26

2.51

0.65

كبيرة

19

2.25

0.74

متوسطة

27

2.45

0.70

كبيرة

23

2.49
2.58

0.68
0.65

كبيرة
كبيرة

21
12

2.67

0.60

كبيرة

8

2.81
2.69

0.49
0.58

كبيرة
كبيرة

1
6

2.70

0.59

كبيرة

5

2.44

0.74

كبيرة

24

2.57

0.72

كبيرة

14

2.50

0.74

كبيرة

20
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27

متوسطة

0.80

1.75

25

18
9

متوسطة
متوسطة

0.72
0.66

2.23
2.32

26
27

متوسطة

0.48

2.24

أكسبني البرنامج مهارة تحليل البيانات باستخدام برنامج
أكسل أو .SPSS
أكسبني البرنامج مهارات البحث العلمي.
ساعدني البرنامج على تغيير سلوكي املنهي فأصبحت أكثر
انتماء للمهنة.
املخرجات ككل

الشكيرية وآخرون
2.32

0.83

متوسطة

25

2.56
2.53

0.65
0.62

كبيرة
كبيرة

15
18

2.57

0.50

كبيرة

مالحظة :M:املتوسط الحسابي :SD ،االنحراف املعياري.

ويتبين من جدول ( )7أن املتوسطات الحسابية لعبارات درجة تحقق محور املخرجات تراوحت بين ( ،)2.69-1.75كان أعالها العبارة ( ،)11والتي
نصها "ساعدني البرنامج على تبادل الخبرات بيني وبين زمالئي "بمتوسط حسابي ( ،)2.69وبدرجة تحقق كبيرة ،وجاءت في املرتبة األخيرة العبارة ( ،)25والتي
نصها "أكسبني البرنامج مهارة تحليل البيانات باستخدام برنامج  Excelأو  "SPSSبمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.75وبدرجة تحقق متوسطة .وبلغ املتوسط
الحسابي لدرجة تحقق محور مخرجات البرنامج كله  ،2.24وهذا يشير إلى أن مخرجات البرنامج قد تحققت بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة.
ومن حيث درجة األهمية فقد جاءت املتوسطات الحسابية لعبارات محور املخرجات ما بين ( ،)2.81 –2.25حيث كانت العبارة ( ،)19والتي نصها
"ساعدني البرنامج على بناء مجتمعات التعلم املهنية" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)2.81وبدرجة أهمية كبيرة ،في املقابل كانت العبارة ( ،)14والتي
نصها "دربني البرنامج على إعداد نشرات إشرافية تساعد املعلمين في تطبيق املناهج" هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.25وبدرجة أهمية متوسطة .كما
يتضح أن أغلب عبارات املحور تمثل أهمية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة .وبلغ املتوسط الحسابي ملحور املخرجات كلها ( ،)2.75وهذا يشير إلى أن محتوى
عبارات محور املخرجات ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر أفراد عينة االستبانة.
مناقـشة نتائـج الـدراس ـة
"ما درجة فاعلية برنامج خبراء اإلش ـراف التربوي باملعهد التخصـ ـصـ ـ ي للتدريب في إعداد خريجين قادرين على ممارس ــة مهامهم اإلش ــر افية من وجهة
نظرالخريجين؟"
تمت اإلجابة عن سؤال الدراسة واملتعلق بفاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب في إعداد خريجين قادرين على
ممارسة مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر الخريجين من خالل الوقوف على تقديرات أفراد عينة االستبانة -املشرفون الذين تخرجوا من برنامج خبراء
اإلشراف التربوي -لدرجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي في إعداد خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية من حيث
التحقق واألهمية ،وأظهرت النتائج أن املتوسط العام ملحاور االستبانة من حيث درجة التحقق جاء بدرجة متوسطة بلغت ()2.31؛ حيث حصل محورا
ً
املدخالت واملخرجات على درجة متوسطة ،بينما جاء محور العمليات بدرجة كبيرة؛ وعليه جاء ترتيب جميع املحاور تنازليا على النحو اآلتي :حقق محور
العمليات املرتبة األولى ،ويليه محور املدخالت ،ثم محور املخرجات .وأما من حيث درجة أهمية محتوى عبارات االستبانة في البرنامج ،فقد بلغ املتوسط
ً
العام ملحاور االستبانة  2.58بدرجة كبيرة .وجاءت جميع املحاور بدرجة كبيرة ً
أيضا ،وقد جاء ترتيب جميع املحاور تنازليا على النحو اآلتي :محور العمليات،
ثم محور املخرجات وفي املرتبة األخيرة محور املدخالت.
ً
وأيضا يتبين أن متوسط درجة األهمية أعلى من متوسط درجة التحقق ويمكن أن يعزى هذا االختالف في تقديرات عينة االستبانة إلى أن هناك
موضوعات تهم املشرفين ،وتمس احتياجاتهم الفعلية ،ولها عالقة مباشرة بمهامهم اإلشرافية ،واملحتوى التدريبي للبرنامج لم يتطرق إليها ،وقد تكون هناك
فجوة بين االحتياجات التدريبية الفعلية ،وبين أهداف البرنامج ،وتطلعاته؛ أي بين الواقع واملأمول .وتشير النتيجة الكلية لجميع محاور الدراسة إلى أن
درجة فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب في إعداد خريجين قادرين على ممارسة مهامهم اإلشرافية كانت متوسطة من
وجهة نظر الخريجين.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بوجود بعض املعوقات التي تحد من فاعلية برنامج خبراء اإلشراف التربوي باملعهد التخصص ي للتدريب حسب
املأمول ،وقد يعزى ذلك إلى عدة أسباب منها :إن أهداف البرنامج لم تكن واضحة ومعلنة لجميع املتدربين قبل بداية البرنامج ،كما أن املحتوى التدريبي لم
يبن و ً
فقا ملهام املشرف التربوي ،كذلك غياب التخصصية في البرنامج؛ فجميع املشرفين التربويين يخضعون للبرنامج نفسه بغض النظر عن تخصصاتهم،
ويضاف إلى ما تقدم ضعف مشاركة دائرة اإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في تحديد محتوى البرنامج ،كما أن املعهد التخصص ي لم يأخذ برأي
املشرفين التربويين ،؛ مما شكل لدى البعض حالة من عدم الرضا ،وكذلك ال يوجد ربط بين املهام اإلشرافية ،ومحتوى برنامج خبراء اإلشراف التربوي إال
ً
بنسبة قليلة جدا ،بذلك يمكن إيجاز هذه النتيجة إلى فقدان االتصال والتواصل بين إدارة البرنامج ،ودائرة اإلشراف التربوي ،لذلك لم يتمكن البرنامج
من تحقيق أهدافه بدرجة كبيرة حسب تقديرات عينة الدراسة ،وفي السياق نفسه أشار العربي ( )2014إلى أن "هناك عالقة طردية بين االتصال من
ناحية ،وبين الرضـا الـوظيفي واألداء واإلبـداع وااللتزام الوظيفي".
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وقد توافقت هذه النتائج مع نتائج دراسات عديدة التي أظهرت درجة فاعلية البرامج التدريبية بشكل عام كما يراها املشرفون التربويون ،وقد كانت
بدرجة متوسطة في جميع محاورها أو مجاالتها ،ومعظم عباراتها ،مثل :الحارثية ( )2006التي استهدفت تقويم برامج التنمية املهنية املختلفة التي تقدمها
وزارة التربية والتعليم للمشرفين التربويين بسلطنة عمان ،وتوصلت نتائجها أن الجدوى من برامج التنمية املهنية التي تنفذها الوزارة جاءت بدرجة متوسطة
حسب تقديرات املشرفين التربويين أنفسهم .ودراسة عايش وآخرين ( ،)2011ودراسة عبدالرحمن ( ،)2013ودراسة ) ،(Al Araimi, 2015ودراسة
الزغول ( ،)2016ودراسة الشهومي ( ،)2018وقد أشارت كلها إلى أن أهداف البرنامج التدريبي لم تمثل االحتياجات التدريبية للمتدربين ولم تكن األهداف
واضحة ومحددة.
واختلفت هذه الدراسة مع دراسة املقدادي ( ،)2003التي أشارت إلى أن أهداف الدورة املقاسة اتسمت بالوضوح منذ بداية الدورة وأنها مصوغة
بشكل إجرائي قابل للقياس ،ودراسة الربعاني ( )2006التي توصلت إلى أن برنامج دبلوم اإلشراف والتوجيه التربوي في كلية التربية بجامعه السلطان قابوس
قد أسهم بدرجة مرتفعة في إكساب الخريجين املعلومات واملهارات املتعلقة باإلشراف التربوي ،ودراسة الشهوان ( ،)2010التي حققت تقدير جيد ،وجيد
ً
جدا على محاور أداة الدراسة ،والتي بينت أن الدورة التدريبية للمشرفين التربويين كانت لها فاعلية بحيث أكسبت املتدربين امللتحقين بها مهارات وخبرات
تساعدهم على أداء وظائفهم باألسلوب التربوي التعليمي املطلوب م نهم بوصفهم قادة تربويين في مؤسسات تعليمية تسعى لتحقيق األهداف التربوية
املرغوبة.
وملناقشة نتائج محاور الدراسة تم عرض نتائج عبارات كل محور على حدة ،وذلك على النحو اآلتي:
املـحوراألول :املدخ ـالت
ً
أظهرت النتائج أن املتوسط الكلي لعبارات هذا املحور في درجة التحقق كان متوسطا ،وقد نالت العبارتان  8و 6اللتان تنصان على أن "مكان
انعقاد الدورات التدريبية مهيأ ملساعدة املتدرب على التدريب" و"يوفر البرنامج مدربين مؤهلين لتدريب املشرفين" وحصلتا على الرتبتين  1و 2وبمتوسطين
حسابيين ()2.70و ()2.52؛ إذ اتفق املشرفون أن مكان انعقاد برنامج خبراء اإلشراف التربوي مهيأ ملساعدة املتدرب على التدريب ،وأن املدربين مؤهلون
لتدريب املشرفين بدرجة كبيرة؛ وقد يعزى ذلك إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بإنشاء املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين وفق معايير عالية؛ ُ
ألنه
يعنى بتطوير قطاع التنمية املهنية ورفع كفاءة الهيئات اإلدارية والتدريسية واإلشرافية أثناء الخدمة .ومن منطلق هذا الدور الذي أسند إليه ،حرص املعهد
ُ
على إيجاد بيئة جاذبة للتدريب؛ لذلك أعدت القاعات التدريبية لتكون واسعة ومريحة ،وتعزز التعاون بين املتدربين وتيهئ الفرص لتبادل األفكار ،وتتوفر
في كل أدوار املعهد شبكة السلكية لإلنترنت ،وكذلك عمل املعهد على اختيار الكوادر التدريبية وفق معايير عالية ،وقد أخضعوا لدورات تدريبية مكثفة في
أساليب التدريب ،وتقنياتها (وزارة التربية والتعليم.)2014 ،
ً
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة مثل :دراسة اللواتي ( ،)2005التي بينت أن هناك ضعفا في منفذي البرامج التدريبية ،وعلى وزارة
التربية والتعليم االهتمام بالجوانب املتعلقة باملدربين ،ودراسة عبد الرحمن ( ،)2013التي أرجعت السبب في الحد من فاعلية برامج التنمية املهنية إلى
ضعف اإلمكانيات واملعدات املتاحة لتنفيذ برامج التنمية املهنية ،ويعود السبب في ذلك إلى قلة املوارد املالية املخصصة لتجهيز القاعات التدريبية ،كما
أن املدربين ال يملكون البنية املعرفية الشاملة للنظام التربوي وأهدافه.
وجاءت العبارة  9التي تنص على أن "مكتبة املعهد مشتملة على املصادر واملراجع التدريبية" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )2,04وهذه
النتيجة تشير إلى متوسط الرضا من قبل أفراد عينة االستبانة عن مكتبة املعهد ،ومستوى الخدمات التي تقدمها؛ ولكن الالفت للنظر أن ما تم ذكره في
املوقع اإللكتروني للمعهد التخصص ي للتدريب في قسم الخدمات املتوفرة في املركز ،وخدمات املكتبة بصورة خاصة احتواؤها على كتب ،ومصادر إلكترونية
كتاب و ( )300مجلة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،وكما هو مبين في املوقع أن املكتبة مشتركة في منصة املنهل اإللكترونية ،وتوفر "املنهل" أكثر من (ٍ )6000
ً
مجازة علميا و ( )5000رسالة وأطروحة ،كما تقدم خدمة الدخول على أنظمة االستعارة الدولية ،مثل :املكتبة البريطانية ،واالتحاد الدولي لجمعيات
ومؤسسات املكتبات ( IFLAاملركز التخصص ي للتدريب املنهي املعلمين.)2020 ،
ويرى الباحثون أن سبب متوسط رضا الخريجين عن خدمات مكتبة املعهد ،قد يكون في اعتمادها على املصادر اإللكترونية أكثر من اعتمادها على
الكتب؛ فهي قليلة بالنسبة لعدد املستفيدين منها .ولكون جميع املتدربين من خارج محافظة مسقط؛ فقد شكل ذلك صعوبة عليهم في االستفادة من
املصادر اإللكترونية بسبب مشكلة ضعف خطوط شبكة اإلنترنت ،وانقطاعها املفاجئ ،وما يترتب على ذلك من بطء ،وتأخير.
وخالصة ما سبق؛ يمكن أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في مدخالت البرنامج خاصة التي حصلت على أقل املتوسطات ،وأبرزها أهداف البرنامج
التدريبي من حيث وضوح الصياغة وإعالنها ،وتناسب محتوى الوحدات التدريبية مع أهداف البرنامج ،وتلبية البرنامج التدريبي لالحتياجات التدريبية
للمشرفين؛ استجابة للمتغيرات ،والدور املستقبلي للمشرف التربوي.
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املـحورالثانـي :العملـيات
دلت النتائج على أن هناك درجة كبيرة من الرضا عن عمليات البرنامج؛ ذلك ألنها تمثل العالقات التفاعلية بين األفراد ،فقد حصلت العبارات
ذات األرقام 10 ،9 ،10على أعلى املتوسطات في درجة التحقق واألهمية( 2,75و 2,66و )2,60وبالرتب نفسها  ،3 ،2 ،1وهذا يشير إلى أن املدربين يمتلكون
مهارات عالية في إدارة الجلسات التدريبية ،ويحرصون على تنوع أساليب التدريب ،كما يمتلكون مهارات العرض واإلقناع ،ويرجع الباحثون السبب في ذلك
إلى أن إدارة املعهد قدمت للمدربين في بداية تنفيذ البرنامج دورات تدريبية مكثفة بدعم من خبرات دولية في التدريب وبناء البرامج التدريبية (وزارة التربية
والتعليم.)2018 ،
وسبب اختالف هذه النتيجة مع دراسة عبد الرحمن ( ،)2011أنها أرجعت السبب في الحد من فاعلية برامج التنمية املهنية إلى ضعف كفايات
ً
منفذي البرنامج ،أما دراسة إبراهيم والشهومي ( ،)2018فقد أظهرت أن الوزارة ال تستعين بخبرات تدريبية من خارجها إال نادرا ،وأن املدربين ال ينوعون في
أساليبهم التدريبية إال بشكل قليل.
ويؤيد هذه النتيجة ما ذكره وليم تريس ي ( :)2004 /1991أن املدربين هم أهم عنصر من عناصر التدريب بعد املتدربين ،وأنهم يقومون بدور مهم
في العملية التدريبية؛ فإن جودة نظام التدريب كله يعتمد إلى حد كبير على كفاءة املدربين.
وفي هذا الصدد اقترح أغلب املشرفين أن يتم رفع مؤهالت املدربين؛ ليكونوا من حملة درجة الدكتوراه أو املاجستير في اإلشراف التربوي؛ كون
البرنامج يستهدف جميع املشرفين بمختلف تخصصاتهم ،ويؤيد الباحثون هذا املقترح ملا له من أهمية في رفع مستوى القبول عند بعض املتدربين.
ويتضح ً
أيضا أن العبارة  12التي تنص على" :يحقق املحتوى التدريبي أهداف البرنامج" قد حصلت على أقل درجة من التحقق بمتوسط حسابي
( )2.21وتدل هذه النتيجة أن أفراد عينة االستبانة ال يرون أن املحتوى التدريبي يترجم أهداف البرنامج إال بدرجة متوسطة ،وقد يكون ذلك بسبب أن
محتوى برنامج خبراء اإلشراف التربوي لم يركز بشكل واضح على مهام املشرف التربوي
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سميحان وآخرين ) ،(Semihan et al., 2011التي ترى أن املشرفين يظنون أن البرنامج التدريبي لم يحقق أهدافه
بنسبة كبيرة ،وتركزت اقتراحات املشرفين في إعادة هيكلة البرامج التدريبية أثناء الخدمة ،ودراسة العريني ( )2017التي أظهرت أن أهداف البرنامج التدريبي
تحققت بدرجة متوسطة.
ً
واستنادا ملا تقدم؛ يرى الباحثون أنه من الضروري أن يكون املحتوى الذي يتم من خالله تدريب املشرفين التربويين نابعا من مهامهم اإلشرافية
ً
ً
ً
بنسبة كبيرة؛ حتى يحقق عائد ا ،وأثرا واضحا على املشرفين أثناء ممارستهم ملهامهم ،وبذلك يكون التدريب ذا جدوى .وكذلك من الضروري أن تبنى برامج
إعداد املشرفين التربويين في ضوء احتياجات املشرفين الشخصية ،وامل هنية ،وهذا ضمن ضوابط إعداد برامج تنمية املشرفين التربويين بحسب ما ذكره
الشهوان (.)2010
املـحورالثالث :املخرج ـات
يتضح من النتائج أن هناك درجة متوسطة من الرضا عند أفراد العينة من مخرجات برنامج خبراء اإلشراف؛ فقد حصل هذا املحور على أقل
املتوسطات مقارنة باملحورين السابقين ،وهو ( ،)2,24وحصلت العبارة  11التي تنص على" :ساعدني البرنامج على تبادل الخبرات بيني وبين زمالئي" على
املرتبة األولى من بين  27عبارة ،بمتوسط حسابي ( ، )2,69ويعزى السبب في حصول هذه العبارة على أعلى متوسط إلى أن برنامج خبراء اإلشراف يستهدف
جميع املشرفين التربويين من كل املحافظات التعليمية في السلطنة وبتخصصات مختلفة وكلهم يجتمعون في املعهد التخصص ي ،ويلتقون في ( )4فترات
ً
تدريبية ،وحتما يمتلك كل واحد منهم خبرات خاصة؛ فهذا التجمع التربوي يتيح لهم فرصة تبادل الخبرات فيما بينهم من خالل تنفيذهم للنشطة
التدريبية ،وتبادل املعلومات ،والخبرات ،والتجارب الناجحة ،ومناقشة املشكالت التدريسية ،وإيجاد الحلول املناسبة لها.
وحصلت العبارة  19التي تنص على" :ساعدني البرنامج على بناء مجتمعات التعلم املهنية" على املرتبة  ،2وبمتوسط حسابي( ،)2,61وبدرجة كبيرة
من التحقق واألهمية ،والسبب في ذلك يعزى للمعهد التخصص ي للتدريب ذلك من أهدافه املذكورة في دليل املعهد التخصص ي "بناء مجتمعات التعلم
املهنية في جميع املدارس وجميع املراحل التعليمية لتعزيز األفكار التطويرية" (وزارة التربية والتعليم ،2018 ،ص ،)7 .وهذا االهتمام ناتج عن دور مجتمعات
التعلم املهنية في تعزيز التعاون بين العاملين باملدرسة من خالل إيجاد ثقافة مهنية مشتركة تساعد املعلمين ليكونوا أكثر فاعلية في تعليم طلبتهم ،وأكثر
قدرة على تحسين املمارسات املهنية ،والتأمل الذاتي (إبراهيم والشهومي ،)2018 ،كما ذكر الغافري ( :)2018أن مجتمعات التعلم املهنية تسعى إلى التركيز
على تعلم الطلبة ،وثقافة التآزر بين أفراد مجتمعات التعلم املهنية ،والبحث الجماعي عن أفضل املمارسات ،وتقييم واقع العمل ،والتعلم عن طريق
ممارسة العمل ،وااللتزام بالتحسين والتطوير املستمرين ،والتركيز على املخرجات الفعلية لعملية التعليم والتعلم.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة واتس ) (Watts, 2010حيث استخدم نموذج إيكر وديفور ( )Eaker & DuFourملجتمعات التعلم املهنية في
ً
صقل الخبرات في املدارس وتعزيزها- ،علما بأن برنامج خبراء اإلشراف استخدم النموذج نفسه -وخلصت النتائج على أنه يجب أن يكون هناك قائد يدعم
القيادة التشاركية والتعلم الجماعي من خالل األعمال اليومية للمعلم ،وضرورة تعزيز االلتزام املنهي بين أعضاء مجتمع التعلم املنهي لضمان التطور،
ً
ودراسة هيرنجتون ( )Herrington, 2011في أن املعلمين يرون أن عناصر مجتمعات التعلم عالية الفعالية ،وتؤثر إيجابا فيهم وترفع من أداء طالبهم.
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واختلفت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الرواحية ( ،)2014حيث كشفت نتائج دراستها عن توفر أبعاد مجتمعات التعلم املهنية بمدارس
التعليم الحكومي في محافظة شمال الشرقية بدرجة متوسطة ،واختلفت الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة الغافري ()2018؛ حيث كشفت نتائج
دراسته عن مؤشرات منخفضة ملمارسة املشرفين املتعلقة ببعد الرؤية.
ونالت العبارة  4التي تنص على" :عرفني البرنامج على طرق متعددة لتحديد أولويات تطوير املعلمين" على الرتبة  ،3وبمتوسط حسابي(،)2,50
وبدرجة كبيرة في التحقق واألهمية ،وربما يرجع السبب في ذلك إلى اهتمام البرنامج بتدريب املشرفين التربويين على استخدام نموذج جروو ( )GROWفي
تنفيذ املداولة اإلشرافية؛ ألن هذا النموذج يعمل وفق مراحل متسلسلة وواضحة تساعد املشرف على تحديد أولويات تطوير املعلمين؛ حيث يبدأ تحديد
الهدف املأمول الوصول اليه ،ثم ينتقل إلى تحديد الوضع الحالي بما فيه من تحديات ،وتحديد املسافة املطلوبة لتحقيق الهدف ،وبعدها يحدد العوائق
التي تمنع الوصول للهدف ثم يسعى إليجاد طرق حلها ،ثم وضع الخطة املناسبة للوصول إلى الهدف املنشود مع األخذ في الحسبان حل جميع املعوقات
(.)Wildflower & Brennan, 2011
وحصلت العبارات  25و 14و 12والتي نصوصها "أكسبني البرنامج مهارة تحليل البيانات باستخدام برنامج أكسل أو  "SPSSو"دربني البرنامج على
إعداد نشرات إشرافية تساعد املعلمين في تطبيق املناهج" و" أكسبني البرنامج مهارة تحليل املناهج في ضوء معايير معتمدة" على أقل املتوسطات1,75 ( :
و1,79و )1,80على التوالي .وتدل هذه النتيجة على أن البرنامج لم يركز على تدريب املشرفين التربويين على برنامج (  Excelأو  ) SPSSفي تحليل البيانات،
وكذلك على إعداد نشرات إشرافية تساعد املعلمين على تطبيق املناهج ،ولم يتم تدريبهم على تحليل املناهج في ضوء معايير معتمدة ،بالرغم من أن تحليل
محتوى املناهج من أبرز أهداف مجال املناهج كما ورد في دليل اإلشراف التربوي في سلطنة عمان "تحليل محتوى املناهج الدراسية بصورة مستمرة؛ إلبراز
ً
املفاهيم والحقائق واملبادئ العلمية والقيم واالتجاهات التربوية ،لتحقيق أهداف املنهج" (وزارة التربية والتعليم ،2013 ،ص ،)15 .وأيضا ورد في املرجع
ذاته من مهام املشرف التربوي "يتابع خطط تفعيل املناهج واملشاركة في تأليفها وتطويرها وتقييمها وتحليلها" (ص.)53 .
وتدعم هذه النتيجة نتائج كايرز ( )Caires, 2007التي توصلت إلى أنه كلما زاد وعي املشرف التربوي بأهمية التدريب كان ذلك له أثر في فاعليته وفي
ً
قيامه بمهامه .ودراسة عايش ،وآخرين ( )2011التي توصلت إلى تدني أثر البرنامج التدريبي في تطوير كفايات املشرفين الفنية؛ نظرا لقصور في محتوى
البرنامج التدريبي.
التوصيات:
التنسيق بين املعهد التخصص ي للتدريب ،ودوائر اإلشراف التربوي في تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين ،والتخطيط للبرنامج بناء
على املهام اإلشرافية للمشرف التربوي ،واملستجدات التربوية.
• التنسيق بين دائرة اإلشراف التربوي ،واملعهد التخصص ي للتدريب في إعداد االستمارات والنماذج اإلشرافية املستخدمة في البوابة التعليمية.
•

تنفيذ حملة تعريفية عن برنامج خبراء اإلشراف تستهدف املشرفين األوائل ،وتعرض فيها الخطة التدريبية للبرنامج بشكل سنوي في جميع املحافظات
التعليمية.
ً
مشاركة املشرفين التربويين في عملية إعداد الخطط ،والبرامج وفقا الحتياجاتهم.
مراعاة احتياجات املشرفين التربويين عند تطوير برنامج خبراء اإلشراف التربوي حتى يحقق البرنامج األهداف املرجوة منه.

•

عال من الكفايات الفنية واإلدارية ويستحب أن يكون املدرب
العمل على رفع كفايات ،وقدرات ،ومهارات الكوادر التدريبية؛ بحيث تكون على مستوى ٍ
من حملة الدكتوراه أو املاجستير في اإلشراف التربوي؛ كون البرنامج يستهدف جميع املشرفين بمختلف تخصصاتهم.
تحويل البرنامج إلى برنامج أكاديمي بدرجة ماجستير في اإلشراف التربوي؛ حيث يفيد املشارك بأن يحصل على شهادة علمية معترف بها.

•

تحويل نمط التدريب من املركزية إلى التدريب في املحافظات.

•
•

•

املقترحات:
ً
في إطار ما توصلت إليه الدارسة الحالية من نتائج؛ أن هناك مجموعة من الدراسات والبحوث املقترحة التي يمكن إجراؤها مستقبال ،ومن هذه
الدراسات ،والبحوث ما يأتي:
• إجراء دراسة تقويمية أخرى للبرنامج تستخدم النموذج الذي يعنى بدراسة العائد ( )ROIمن البرنامج.
•
•

دراسة العالقة بين املحتوى التدريبي لبرنامج خبراء اإلشراف وحاجات املشرفين التربويين.
إجراء دراسة مقارنة في الكفايات التي يكسبها برنامج خبراء اإلشراف التربوي في املعهد التخصص ي ،وكفايات بعض البرامج العاملية لتدريب املشرفين.
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لستفليبم)[ " (CIPPرسالة ماجيستير ،جامعة السلطان قابوس] .قاعدة معلومات شعاع املستودع البحثي العماني.
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 .12الدوسري ،مبارك عبد هللا مبارك" .)2017( .واقع التنمية املهنية للمشرفين التربويين بمدينة الرياض من وجهة نظرهم" .مجلة كلية التربية:)111(28 :
.522 – 500
 .13راي ،ليسلي .)2001( .كيفية قياس التدريب (حمزة سر الختم ،مترجم) .الرياض :معهد اإلدارة العامة.
 .14الربعاني ،أحمد بن حمد بن حمدان" .)2006( .تقويم برنامج دبلوم اإلشراف والتوجيه التربوي بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر
خريجي البرنامج" .مجلة القراءة واملعرفة :جامعة عين شمس.82 – 70 :)59( .
 .15الرواحية ،بدرية بنت عبدهللا (" .)2014تصور مقترح لتفعيل املمارسات القيادية الداعمة ملجتمعات التعلم املهنية بمدارس التعليم الحكومية في
سلطنة ُعمان"[ .رسالة ماجيستير ،جامعة السلطان قابوس] .قاعدة معلومات دار املنظومة.
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 .17الزاملي ،علي جاسم ،والصارمي ،عبد هللا محمد ،وكاظم ،علي مهدي .)2009( .مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي .الكويت :مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع.
 .18الزغول ،إيمان محمود نايل ،وسالمة ،كايد" .)2016( .فاعلية برامج تدريب املشرفين التربويين في ممارسة دور اإلسناد التربوي في وزارة التربية والتعليم
األردنية من وجهة نظر املشرفين املساندين" .مجلة املنارة للبحوث والدراسات.198 -161 :)4( 22 :
 .19السعدية ،حمدة بنت حمد بن هالل" .)2010( .التدريب التربوي في سلطنة عمان :رؤية مستقبلية لتنمية املوارد البشرية ".اإلداري :معهد اإلدارة
العامة.105 – 87 :)121( 32 .
 .20الشمراني ،شرعاء علي عبد هللا" .)2019( .درجة إسهام مركز التدريب التربوي في تطوير العملية اإلشرافية" .املجلة العربية للتربية النوعية،)8( :
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نظر املعلمين" .مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع.260 – 239 :)32( :
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Abstract: This study aims to measure the degree of effectiveness of the educational supervision experts’
program at the Specialized Institute for Professional training of Teachers in the Sultanate of Oman in
preparing graduates who are able to exercise their supervisory duties from the perspectives of the graduates
of supervisors, in light, in light of the Stufflebeam Model for Multiple Decisions (Stufflebeam Model CIPP).
They employed the descriptive approach using e-instrument, which included 48 items categorized in three
main domains of the multiple decision model (context and inputs, processes and outputs). This questionnaire
was applied on a sample of 103 male and female graduates' supervisors of the program. Results of study
revealed that the degree of effectiveness of the educational supervision experts’ program was medium, with
(M=2.31), and the degree of importance was in high with (M=2.58). The “processes” domain occupied the
first rank in effectiveness and importance with high degree and (M=2.46, M=2.66) respectively. while the
second rank was occupied by the “input” domain with a medium degree, with (M=2.32), and the same domain
obtained the third rank in terms of importance and with (M=2.51). The “output” domain was achieved with
a moderate degree and obtained the third rank, with (M=2.24), while the same domain came with a high
degree of importance, and occupied the second place, with (M=2.57). The study recommended a set of
suggested measures to improve the program, most notably: Reconsidering the program content; And
planning for the program based on the supervisory tasks of the educational supervisor, educational
developments, reviewing the training of supervisors on clinical and participatory supervision, and
transforming the program into an academic program with a master’s degree in educational supervision.

Keywords: Education Supervision Experts Program, Expert Supervisors Program, Stufflebeam Model.
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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري مدارس لواء قصبة إربد
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من ( )44فقرة توزعت على أربعة مجاالت وهي( :الخطط الدراسية واألهداف ،الخدمات
اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم ،الرقابة واملتابعة والتقويم ،الشراكة مع املجتمع) بالطرق املناسبة ،تم توزيع أداة الدراسة على
عينة مكونة من ( )60مديرة ،وأظهرت النتائج أن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط
حسابي  3.51حيث جاء مجال الخطط الدراسية واألهداف باملرتبة االولى بمتوسط حسابي  3.84والخدمات اإلدارية املساندة في توظيف
تكنولوجيا التعليم باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي  3.50الرقابة واملتابعة والتقويم باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  3.38و الشراكة مع املجتمع
باملرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  ،3.15كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر املؤهل العلمي في
جميع املجاالت ولصالح الدراسات العليا ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر املرحلة الدراسية في جميع املجاالت ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر املؤهل العلمي ولصالح الدراسات العليا ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر املرحلة
الدراسية ،وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن أبرزها :التوسع في ربط نظام ترفية املعلمين باستمرارهم في البحث والدراسة والتنمية
املهنية ،لالستفادة من برامج االكاديمية مع إصدار قوانين وتشريعات تلزم املعلمين بالتطبيق.
الكلمات املفتاحية :فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا؛ تأهيل املعلمين؛ مديري املدارس؛ قصبة إربد.

املقدمة:
في ظل املنافسة العاملية واالقتصاد العاملي التكنولوجي وثورة املعلومات ازدادت أهمية تبني سياسات تربوية لتحسين جودة التعليم والتعلم ،وعليه
ً
فقد برزت توجهات تركز على الدور النشط للطالب في عمليتي التعليم والتعلم؛ سعيا للبحث عن املعرفة واكتشافها وتوليدها ،وليس حفظها وتخزينها،
األمر الذي يتطلب إعادة تشكيل البيئة الصفية واملناهج واستراتيجيات التدريس والتقييم وأدوار املعلمين واملتعلمين.
إن العنصر الذي يشهده عصر االنفجار املعرفي إذ نالحظ تعاظم حجم املعرفة العلمية وظهور معارف جديدة ،وحيث نواكب ذلك التطور وجب
ً ً
ً
على املؤسسات التربوية إعداد املعلم الكفء ليبني جيال واعيا قادرا على استيعاب تلك املعارف بالعلم والعمل والتجربة؛ إذ تشير الحكمة الصينية " أسمع
فأنس ى أرى فأتذكر أعمل فأفهم "؛ إلى أن التعلم القائم على العمل والتجربة هو التعلم ذو املعنى.
ً
ً
ً
ً
تعد العالقة بين املعلم واملتعلم واملنهاج من أبرز مكونات الرئيسة للمنهاج إذ يجب أن يكون املعلم مؤهال تربويا ومهنيا وأكاديميا حتى تصبح عملية
التعلم ذات أهمية ،ونصل إلى التعلم ذي املعنى مما يؤدي لتنمية الكفاءات املهنية للمعلمين (عفاش.)1991،
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وحين أشارت دراسة فرانكز( )Franks,2007إلى تحديد فاعلية نموذج تدريبي للمدربين في تنمية الكفاءة املهنية ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية
بوالية تكساس األمريكية ،وكان عدد املدارس التي طبق فيها هذا النموذج خمس مدارس ابتدائية ،تتبع إدارة تعليمية واحدة ،وقد أظهرت نتائج هذه
الدراسة االرتباط الوثيق بين ارتفاع املستوى املنهي للمعلمين نتيجة ارتفاع املستوى املنهي للمدربين.
ً
ً
إن تطور التعليم ورفع مستوى جودته يبدآن وينتهيان باملعلم؛ لذا سعت وزارة التربية والتعليم واملؤسسات التربوية لتأهيل املعلمين مهنيا وتربويا،
وذلك بإلحاقهم بدورات تدريبية ،وتوظيف مهاراتهم في العملية التعليمية ،لتحقيق كافة النتاجات التعليمية التربوية بكفاءة وجودة املعلمين املؤهلين،
ً ً
ً
فاملؤسسة التربوية جزءا ال يتجزأ من مجتمعاتنا الحالية ،فهي عبارة عن نسق اجتماعي يتكون من أفراد يتفاعلون مع بعضهم بعضا وفقا للقواعد
والقوانين السائدة بينهم لبلوغ أهداف معينة ،إذ يعد الفرد فيها الركيزة األساسية التي به يتم تحقق أهدافها كونه املحرك الرئيس لوسائل اإلنتاج ،وذلك
عبر املهام والوظائف املوكلة له (.)Al-Ajaz, Laouh &Ashqar, 2010
ً
وتعمل املؤسسات التعليمية على توفير فرص اإلبداع والتميز ،الذي يساهم في رفع أداء املوظفين وتطويرهم بالتوجيه الواعي ،انطالقا من توفير
ً
املناخ التحفيزي ،وقدرته على إثارة التنافس بين املعلمين ،وتشجع التعاون وتبادل الخبرات واملهارات بينهم ،حتى تكون حافزا للبذل والعطاء ،ولتشجيعهم
على اكتساب املهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم العملية ،وهذا يدل على االهتمام باملعلمين ،وتحقيق التميز باملجاالت كافة (الروسان.)2009،
لذلك فقد برزت حاجة ملتابعة تطورات املناهج وإعادة التفكير في متطلبات إعداد املعلم ،إذ بدأ االهتمام باإلعداد العام ،والتخصص ي ،والتربوي
والتربية العملية والتدريب أثناء الخدمة ،وازداد االهتمام بمعرفة املعلم لكيفية التعامل مع الوسائل التعليمية الحديثة ،وكيفية استخدامها مع طلبته.
ً
ً
لذا ،فقد ازداد اهتمام الجهات املشرفة واملنفذة لبرامج إعداد املعلمين بتهيئة الجو املناسب ماديا ومعنويا ،األمر الذي من شأنه أن يساعد طلبة تلك
ً
ً
البرامج في االستعداد علميا وتربويا على القيام بأدوارهم التعليمية املستقبلية بفعالية.
ً
وانطالقا من الواقع إلى املأمول في تلك البرامج ،فإن معرفة املعلم املهنية لها دور الكبير في التأثير في فهم طلبته وتحصيلهم واتجاهاتهم نحوه ونحو
املادة التي يدرسها ،وإن إعداداملعلم ليكون ذا قدرات عالية في تعليمة ،يتطلب منه أن يعمل على تطوير ممارساته وأن يؤهل ببرامج من شأنها أن تساهم في
تمام إعداده وتكوينه (الرويس.)2004،
ورغم كل االهتمام ببرامج إعداد املعلمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على التماش ي مع التوجهات الحديثة ،تشير الدراسات إلى أنه ال يزال هناك قصور
في تلك البرامج ،إذ تركز في الكثير من األحيان على الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية العملية ،مما يؤدي إلى تكوين فهم خطأ لدى معلمي قبل
الخدمة حول قضايا التعليم والتعلم ،ويعتقد الكثير منهم أن التعليم الفعال يعني النجاح في الضبط الصفي والنشاطات التعليمية التي يقدمونها لطلبتهم،
ويهمل هؤالء أهمية الفهم العميق ملوضوع التخصص وكيفية تعليمه.)Loughran, Mulhall & Berry, 2008, Hashweh, 2005).
إن املعلم عنصر أساس ي في العملية التعليمية ،فهو صاحب سياسات تعليمية وتربوية على علم ودراية ووعي بأهدافها وخططها الشاملة والوسائل
والكتب الالزمة في التعليم؛ فبدون مشاركة املعلم الفعالة يصبح التعلم بال معنى وال فائدة ،لذلك تسعى أكاديمية امللكة رانيا باالهتمام ببرامج تأهيل
ً
ً
ً
املعلمين قبل الخدمة ،وأثناء الخدمة ،وجعلهم ميدانا خصبا وغنيا يزود املعلمين بالوسائل التي ترقى بمستوى االداء الوظيفي واملنهي (الصمادي. )2001،
ويرى ونج والي ) (Wong & lai,2006أنه بما أن املعلم على اتصال مباشر مع الطلبة ،وله السيطرة التامة على ما يدرس في الغرفة الصفية ،فإنه من
ً
املهم التركيز على معرفته ،ومهاراته ،وتصرفاته بتدريبه وتنميه مهنيا ،إذ يعد خطوة حاسمة في تحسين التحصيل لدى الطلبة؛ ألنه يجعل املعلمين أكثر
ً
ً
استعدادا للتعليم ،خاصة عندما يتم بالتعاون مع زمالء لهم من داخل مدارسهم وخارجها ،وذلك بانضمامهم إلى برامج تدريبية قائمة على التنمية املهنية،
يطلعون عبرها على نتائج األبحاث التربوية بما يخص االستراتيجيات والتقنيات التعليمية الحديثة .
ولتحقيق أهداف أي برنامج تدريبي؛ ال بد أن يؤمن املعلم بأهمية التدريب وفائدته بالنسبة إليه ،ألنه مهما استخدمت أساليب وتقنيات جديدة،
وتحددت فلسفات وترجمت إلى أساليب وطرائق ومناهج وبرامج تدريبية ،فإن هذا كله ال يؤدي إلى تحقيق األهداف املتوقعة إذا لم يقتنع املعلم بهذا كله
ً
(حجازي)2002،؛ رغم سعي وزارة التربية والتعليم لتأهيل املعلمين مهنيا ،ورغم النتاجات التي حققتها برامج تأهيل املعلمين  ،إال أن البحوث والدراسات
التربوية كشفت املعوقات التي تقف عثرة أمام فاعلية برامج تأهيل املعلمين وتنميتهم املهنية ،كدراسة بدر خان ( )2019والسلمان ( )2014و ( Al-Shibli,
 )2012التي كشفت بوجود انخفاض املستوى املنهي لغالبية املعلمين بسبب ضعف التوافق بين برامج إعدادهم قبل الخدمة ،ومتطلبات تدريسهم في أثناء
ً
الخدمة؛ إذ تركز على الجانب الكمي ليؤثر سلبا غلى العملية التعليمية وكثرة الدورات وعدم ربط التأهيل والتدريب بالحوافز والترفيعات وقلة االمكانيات
املادية وعدد املعلمين الكبير في تلك الدورات .
ويتوجب على املؤسسة التعليمية إذا ما أرادت أن تحقق غاياتها عن طريق معلميها عليها أن تأخذ بعين االعتبار دراسة الصفات الذاتية الشخصية
للمعلم ،وما يتطلبه من إجراءات لتحقيق أهدافهم الشخصية وراء هذا العمل ،والسلوكيات املعبرة عن نشاط املعلم الذي يقوم به ،بحيث يتضمن كفاءة
األداء والبراعة في التنفيذ والخبرة في الوظيفة ،هذا باإلضافة الى االتصال والتفاعل مع بقية املعلمين وااللتزام بالقوانين الناظمة للعمل التي تعمل على
تنظيم العمل ،وتحرص على إيجاد حوافز مبنية على العدالة .قادره على التقييم االدائي بكل حيادية ،وتعمل على زيادة مرتبات العاملين ممن يحصلون
على الجدارة والترقية ،بحيث يفتخر املعلم بإنجازاته وتحفزه إلى العمل أكثر فأكثر نحو العطاء واإلنتاجية (النشواني.)2001،
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الدويري وآخرون

تعمل أكاديمية امللكة رانيا على تدريب وتأهيل املعلمين فهي مؤسسة رائدة في األردن واملنطقة العربية في تدريب وتأهيل املعلمين ،تأسست
عام( ،)2008بالتعاون مع كلية املعلمين بجامعة كولومبيا ووزارة التربية والتعليم ،هدفت لتطوير برامج التنمية املهنية للمعلمين في األردن ،عبر تصميم
ً
برامج تدريبية تواكب التطورات واملستجدات الحديثة في التعليم ،عبر استراتيجيات وتقنيات تعليمية مستندة إلى نتائج دراسات وأبحاث تربوية سابقة،
ملساعدة املعلمين على تطوير طرائق تدريسهم داخل الغرفة الصفية ،وعملت األكاديمية على دعم تدريب املعلمين وتعزيز املجتمعات املدرسية في األردن،
بدمج املعلمين في شبكات تدريبية يتبادل املعلمون فيها الخبرات ،ويتباحثون في أنجح االستراتيجيات والتقنيات التعليمية ،بحيث يستفيدون من تجارب
ً
ً
بعضهم بعضا ألنهم يعرفون أن لديهم كل الوسائل وتطوير أنفسهم وفق هذا النوع من الشبكات ،وأن لديهم رفاقا كثيرين ينافسونهم التفكير في أي مشكلة
ً
ً
يواجهونها ليسعوا جاهدين معا على حلها ،مثل الوصول إلى وسائل وأساليب وتقنيات ُتلهم الطلبة وتحثهم على العمل معا؛ مما يجعلهم مطالبين بالتفكير
والسؤال والتساؤل(.)QRA, 2012
وتنفذ وزارة التربية والتعليم عبر قسم اإلشراف ،واإلسناد والتدريب التربوي بالتعاون مع مؤسسة امللكة رانيا لتدريب املعلمين على العديد من البرامج
ً
املهنية كبرنامج تأهيل املعلمين وإجازتهم قبل الخدمة والذي أعد عام  2010في ضوء السياسات العامة من أجل تنمية وتأهيل املعلمين مهنيا وتنمية
مسارهم الوظيفي بهدف تحسين نوعية العملية التعليمية التعلمية في النظام التربوي األردني حيث أصبحت برامج التأهيل أحد املتطلبات االساسية
لاللتحاق بمهنة التعليم منذ عام  2011لزيادة حوافز التعيين ومنح إجازة التعليم شريطة النجاح بالبرنامج (.)Ministry OF Education,2017
ومن هنا لم يتطرق أحد للحديث عن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مدراء مدارس لواء قصبة إربد ،على
الرغم من االنتشار الكبير لهذه املراكز في جميع أنحاء اململكة ،وتخريج عدة أفواج لهؤالء املعلمين والتحاقهم في املدارس الحكومية ،وإن عدم التطرق
بصورة خاصة للحديث عن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مدراء مدارس لواء قصبة اربد ،لم تخضع للدراسة
من قبل الباحثين ،إذ ركزت الدراسات السابقة على الكفايات والبرامج التدريبية في إعداد املعلمين في مختلف التخصصات ،ولم يتركز الضوء على هذه
الفئة من املعلمين امللتحقين ببرامج أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين.
صورة عامة ،ومنطقة لواء
ولم تعثر الباحثة على حد علمها أي دراسة تناولت درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين في األردن ب ٍ
قصبة إربد بصورة خاصة ،لذا جاءت هذه الدراسة التي تسعى إلى الكشف عن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر
مدراء املدارس لواء قصبة إربد.
هدفت بدرخان ( )2019دراسة إلى التعرف إلى دور أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين في تعزيز برامج التنمية املهنية للمعلمين في أثناء الخدمة في
ً
ضوء معايير الجودة ومعوقات ذلك تبعا ملتغيرات :الجنس ،واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة ،وقد تم بناء استبانة مكونة من ( )37فقرة ،وزعت على
ً
عينة تكونت من ( )204معلما ومعلمة التحقوا ببرامج التنمية املهنية املنعقدة من قبل أكاديمية امللكة رانيا .أظهرت نتائج الدراسة أن دور معايير الجودة
في تعزيز برامج التنمية املهنية للمعلمين تمثل في عقد دورات تدريبية مستمرة ملتابعة تطبيق وتنفيذ معايير الجودة في أداء املعلمين ،في حين تمثل دور
ً
أكاديمية امللكة رانيا في تعزيز برامج التنمية املهنية في أثناء الخدمة في تشجيع املعلمين على تقبل املسؤولية عن نموهم املنهي املوجه ذاتيا ،وأن أبرز معوقات
تعزيز برامج التنمية املهنية للمعلمين أثناء الخدمة تتمثل في ندرة تقديم الوزارة حوافز للمعلمين ،وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ً
املتوسطات الحسابية للمستجيبين تبعا ملتغيرات :الجنس ،واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة.
قام السلمان( )2014دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج شبكة الرياضيات في أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين في توظيف التقنيات
ً
التعليمية من قبل معلمي الصفوف الثالثة األولى ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )72معلما ومعلمة من معلمي الصفوف الثالثة األولى والذين اجتازوا
البرنامج التدريبي لشبكة الرياضيات من مديريات محافظتي الكرك والطفيلة .ولتحقيق أهداف الدراسة صممت الباحثة ثالث استبانات وقابلت ()12
ً
معلما ومعلمة ،حيث تم التحقق من صدقهما وثباتهما ،وقد أظهرت النتائج أن درجة استخدام التقنيات التعليمية اليدوية جاء بدرجة متوسطة ،كما
أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05لدرجة استخدام التقنيات التعليمية اليدوية ففي تدريس الرياضيات ككل
تعزى للمؤهل العلمي ولصالح املؤهل العلمي أعلى من بكالوريوس؛ كما أشارت أن درجة اإلفادة من برنامج شبكة الرياضيات ككل جاءت بدرجة كبيرة،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05لدرجة االفادة من البرنامج تعزى للجنس واملؤهل العلمي والخبرة ،وجاءت درجة
الصعوبة لدى استخدام التقنيات التعليمية اليدوية على األداة ككل بدرجة متوسطة ،في حين كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α = 0.05لدرجة صعوبة استخدام التقنيات التعليمية اليدوية تعزى إلى متغير الجنس ولصالح الذكور ومتغير الخبرة ولصالح ذوي الخبرة األقل.
ً
كما أجرى ( )AL-Shibli, 2012دراسة هدفت الى استقصاء أثر الجودة الشاملة في برامج التنمية املهنية للمعلمين من وجهة نظرهم تبعا ملتغيرات
ً
الجنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة ،حيث استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ووزعت أداة الدراسة على عينة مكونه من ( )60معلما و()48
معلمة  ،كما توصلت نتائج الدراسة أن أغلب برامج التنمية املهنية قبل الخدمة تركز على الجانب الكمي لتؤثر في عملية التعليم وقلة االمكانات املادية في
الوزارة وعدم منح املكافآت مالية وعدم ربطها بالترفيعات وأظهرت وجود فروق دالة احصائيا تعزى ملتغيري املؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة.
هدفت دراسة البشارات والرمحي( )2012إلى تقص ي الوضع القائم لبرامج إعداد وتأهيل املعلمين في الجامعات الفلسطينية وذلك من خالل التعرف
على اتجاهات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية نحو هذه البرامج .صممت أدوات الدراسة املتمثلة في ثالث استبانات وتكون مجتمع الدراسة من جميع
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أعضاء الهيئة التدريسية ،وجميع الطلبة املنتسبين إلى برامج إعداد وتأهيل املعلمين في الجامعات الفلسطينية .أما عينة الدراسة فقد اختيرت بالطريقة
العشوائية البسيطة ،كما أظهرت النتائج بأن هنالك قصور في هذه البرامج تمثل في جميع محاورها تقريبا مثل مخرجات التعلم املقصودة ،واملناهج و تقييم
الطلبة ،والتعليم والتعلم ،وتقدم الطلبة ،ومصادر التعلم ،و ضمان الجودة وتحسينها .بينما ظهر أن لبعض املساقات إفادة كبرى للطلبة مثل مساقات
التربية العملية ومساقات أساليب تعليم التخصص.
ً
وأجرى وبستر ( )Webster,2005دراسة هدفت إلى تطور أداء املعلمين خالل السنة األولى من خدمتهم ،وهي دراسة حالة ،وتمت متابعة ( )11معلما
خالل السنة األولى من خدمتهم ،وقد تمت املتابعة امليدانية لهؤالء املعلمين في ثالث مدارس ثانوية حكومية في والية نيوجرس ي األمريكية ،وقد بينت نتائج
هذه الدراسة مدى االرتباط القوي بين اإلطار التنظيمي للمدرسة والنمو املنهي للمعلمين في السنة األولى للخدمة.
كما قام جوزيف ( )Joseph,2004دراسة هدفت إلى تدريب معلمي العلوم بوالية جورجيا األمريكية على كيفية وضع خطة تدريس العلوم للطالب،
ً
وطرق اكتساب الطالب املهارات العملية الزراعية ببيئة الغابات ،حيث تم تدريب( )74معلما ،في ورش عمل داخل الغابات كبيئة مفتوحة ،وملدة ( )6أسابيع،
حيث مارس املتدربون التعليم تحت األشجار ،والنباتات ،وإجراء املهارات العملية الزراعية في ورش عمل في أثناء الصيف ،وتم استخدام أشجار خشبية
من الغابة للتدريب عليها ،واستخدام نباتات زراعية للقيام باألنشطة التربوية الزراعية الحية ،وكشفت الدراسة عن تطوير أساليب ،وطرق التدريس لدى
املعلمين في تدريس العلوم ،وتحسين مستوى أداء املهارات العملية الزراعية للشجار الخشبية ،ونباتات الغابة.
اعتمدت الدراسات األنفة الذكر على كشف درجة تطبيق البرامج التدريبية في تأهيل املعلمين في مختلف التخصصات للمرحلتين االساسية والثانوية
كدراسة وبستر ( )Webster,2005ومدى درجة امتالكهم للكفاءات التعليمية حيث لوحظ أغلبها تتفق بوجود عالقة ارتباطية بين البرامج التدريبية لدى
معلمو املدارس الحكومية كدراسة بدر خان( ،)2019ودراسة ( ،)Joseph,2004و،) AL-Shibli, 2012ودراسة البشارات والرمحي ( ،)2012وتقنيات
التعليم كدراسة السلمان(.)2014
ً ً
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السايقة بأنها تناولت موضوعا مهما ،وهو درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة
نظر مديري املدارس في لواء قصبة إربد وقد تميز البحث عن غيره من البحوث األخرى في أنه كان يقيس وجهة نظر مديري املدارس ،وفي ضوء املتغيرات
(املؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية)؛ لذا فهي تعد الدراسة االولى التي طبقت عن أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين – حسب علم الباحثة ،-وهذه
االضافة النوعية التي يمكن لهذه الدراسة أن تقدمها لإلنتاج الفكري العربي املنشور في املجال .كما تشير الباحثة الى أنها أفادت من الدراسات السابقة في
تنظيم الدراسة على نحو عام ،وتحديد املنهجية املالئمة للدراسة ،وفي إعداد األداة ومجاالتها وفقراتها ،ومناقشة النتائج وعرضها ،والتوصيات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري املدارس في لواء قصبة إربد،
وذلك من خالل االجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .1ما درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري املدارس في لواء قصبة اربد؟
 .2هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة فاعلية برامج أكاديمية
امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري املدارس تعزى ملتغير ( املؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية)؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة في الكشف عن:
 .1درجة فاعلية برامج تأهيل املعلمين في أكاديمية امللكة رانيا.
 .2معرفة العالقة بين فاعلية برامج تأهيل املعلمين في أكاديمية امللكة رانيا.
أهمية الدراسة:
تتبع أهمية هذه الدراسة من أنها تسلط الضوء على موضوع بارز من مواضيع املؤسسات التعليمية وهي برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين،
فهي تبحث عن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مدراء املدراس لواء قصبة إربد ،وبالتالي فهي تشكل مساهمة مهمة
من أجل تحديد اآلثار املترتبة على فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا.
وتتركز أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على جانبيين أساسيين:
األهمية النظرية :تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها ،والبحث فيه ملا له من أثر في املعلم واملؤسسات التعليمية (أكاديمية امللكة رانيا) ،فهذه
الدراسة قد تفتح املجال إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية لزيادة االهتمام بها وتعزيزها ،والحث على تطوير هذه البرامج وفق منهجيات
وتقنيات معززة لتطبيقها ،واالستفادة منها في تخريج األفواج الالحقة من أكاديمية امللكة رانيا وفق لتأهيل املعلمين ،مما تساهم في إضافة إطار خبروي
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للمعلمين في سياق مؤسس ي ،يصف لهم إمكانية االبداع وتطوير الذات عبر األفكار الخالقه للمعلمين وإظهارها لإلدارة املدرسية؛ بحيث تكشف عن مدى
فاعلية البرامج للمعلمين امللتحقين بأكاديمية امللكة رانيا ،مما يسهم في تطوير التعليم ومواكبته وفق عصر االنفجار املعرفي.
األهمية التطبيقية :قدمت هذه الدراسة صورة شاملة لطبيعة برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين للكشف عن جوانب القصور لتلك البرامج
وتحسينها وتطويرها ،مما يساعد املخططين على معالجة جوانب القصور في هذه البرامج واعتماد البرامج املناسبة لتأهيل املعلمين وتقديم التوصيات
واملقترحات لصناع القرار في االكاديمية والوزارة ،وذلك لتطوير مستوى االداء الوظيفي والتنمية املهنية وتحسين مخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات
ومؤشرات ومعايير الجودة الشاملة في التعليم ،وبما يتفق مع الواقع االردني وظروفه في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم وأكاديمية امللكة رانيا بتدريب
املعلمين الجدد من جهة ،وخطط إعداد املعلمين في أثناء الخدمة لكافة املراحل الدراسية  ،ليوفر ذلك بيئة مهنية تربوية فاعلة تواكب االقتصاد املعرفي.
مصطلحات الدراسة:
اشتملت املصطلحات واملفاهيم األساسية املتعلقة بهذه الدراسة على ما يأتي:
الفاعلية :هي إحدى معايير قياس نجاح املنظمات في تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها ،وبلوغ رسالتها وااللتزام برؤيتها والتمسك فيها (الكبيس ي.)2010،
ويعرف إجرائيا :درجة فاعلية املعايير والنتاجات التي وضعت لتحقيق الغايات وقياس مدى نجاحها للفئة املستهدفة.
البرامج التدريبية :هي نوع من أنواع التدريب يهدف إلى إعداد األفراد وتدريبهم في مجال معين ،وتطوير معارفهم ،ومهاراتهم واتجاهاتهم بما يتفق مع الخبرات
ً
التعليمية للمتدربين ،ونموهم وحاجاتهم لتنمية مهارة ما (شحاته والنجار .)2003،ويعرف إجرائيا :هي برامج معدة وفق معايير وأنظمة مراعية الخصائص
السيكومترية للفراد وفق مجاالت متعددة لتحسينهم وتطويرهم نحو األفضل.
ً
أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين :هي مؤسسة مستقلة انطلقت رسميا في حزيران  2009تحت رعاية جاللة امللكة رانيا العبد هللا لتطوير برامج
التدريب والتنمية املهنية لتستجيب االحتياجات التعليمية في األردن بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام ،وتتبنى رؤية جاللة امللكة رانيا العبد هللا
لالرتقاء بنوعية التعليم في األردن واملنطقة من خالل تمكين املعلمين باملهارات الالزمة ،وتقدير دورهم وتقديم الدعم الالزم لهم للتميز داخل الغرفة
الصفية(.)Queen Rania Teacher Academy Website
تأهيل املعلمين :مجموعة برامج تدريبية خاصة لتأهيل املعلمين في املؤسسات التعليمية لتحسين األداء املنهي حيث يساعد الفرد في مهنته بالحصول على مزيد من
ً
الخبرات املهنية ورفع كفاءته اإلنتاجية ومستوى عملية التعليم والتعلم من خالل تأهيلهم تربويا بطريقة فاعلة ( خطاب .)2007،ويعرف إجرائيا :هو إعدادهم
وتأهيلهم وفق برامج تدريبية قبل الخدمة وأثناء الخدمة لتحسين وتطوير األداء الوظيفي في ضوء الكفايات املهنية.
حدود الدراسة ومحدداتها:
الحدود البشرية :اقتصر تطبيق الدراسة على مديري املدارس الحكومية في لواء قصبة اربد ،والبالغ عددهم ( )60مديرة.
الحدود املكانية :اقتصر تطبيق الدراسة على املدارس الحكومية في لواء قصبة اربد.
الحدود الزمانية :اقتصر تطبيق هذه الدراسة على أفراد عينة الدراسة من مديري املدارس في لواء قصبة اربد للفصل الدراس ي األول لعام .2020-2019
الحدود املوضوعية :ستقتصر هذه الدراسة على خصائص أدوات الدراسة ومدى استجابة عينة الدراسة ،وستعمل الباحثة على تطوير االستبيان
وتوزيعها على عينة الدراسة .

الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وذلك لوصف وتحليل وتفسير نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة ،واملنهج االرتباطي ملعرفة
العالقة االرتباطية بين درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا.
مجتمع الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس العاملين في مديرية التربية والتعليم التابعة للواء قصبة إربد والبالغ عددهم ( )250مديرا ومديرة
للعام الدراس ي ( ،)2020 -2019وقد بلغ عدد املدارس الحكومية ( )173مدرسة منها ( )72مدرسة ذكور )101( ،مدرسة إناث ،حسب إحصاءات قسم
التخطيط في مديرية تربية وتعليم لواء قصبة إربد.
عينة الدراسة:
ً
تم اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة الكلي ،تم توزيع ( )60استبانة من مديري املدارس عشوائيا
في لواء قصبة إربد.
أداة الدراسة :ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على أداة رئيسية لجمع املعلومات الالزمة ،وهي:
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أوال :مقياس فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا
تم تطوير استبانة فاعلية البرامج أكاديمية امللكة رانيا ،وذلك بعد اإلطالع على الدراسات واألبحاث ذات العالقة كدراسة بدر خان ( ،)2019ودراسة
السلمان ( ،)2014وتكونت من جزأين :الجزء األول ،ويشمل املتغيرات ( املؤهل العلمي ،املرحلة الدراسية) .أما الجزء الثاني ،فقد اشتمل على ( )44فقرة
موزعة على أربعة مجاالت وهي :الخطط الدراسية واألهداف ،الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم ،الرقابة واملتابعة والتقويم،
الشراكة مع املجتمع.
صدق االستبانة( :فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا) :للتحقق من مؤشرات صدق االستبانة ،تم إجراء ما يلي:
أوال :الصدق الظاهري (صدق املحكمين):
للتأكد من صدق محتوى استبانة الدراسة تم عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في قسم
االدارة التربوية و قسم علم النفس التربوي وقسم املناهج والتدريس في الجامعات الحكومية والخاصة ومجموعة من مشرفي التربويين في أكاديمية امللكة
ً
رانيا ومديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد البالغ عدده م ( )15محكما؛ وذلك إلبداء آرائهم وملحوظاتهم وتعديالتهم من حيث مدى سالمة الصياغة
ُ
اللغوية ،وانتمائها للمجال الذي أدرجت فيه ،ومدى مالئمة الفقرات وتوافقها مع أهداف الدراسة وإجراء أية تعديالت يرونها مناسبة ،إذ بلغت نسبة
اتفاقهم  ،%80وتم حذف مجموعة من الفقرات بحيث كانت  60فقرة الى أن اصبحت  44فقرة.
صدق البناء:
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس ،استخرجت معامالت ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة
ً
تكونت من ( )30مديرا ومديرة ،حيث 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 باملجال التي تنتمي إليه ،وبين كل
مجال والدرجة الكلية من جهة أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين ( ،)0.82-0.37ومع املجال ( )0.91-0.37والجدول
التالي يبين ذلك.
جدول( :)1معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية واملجال التي تنتمي إليه
رقم الفقرة

معامل االرتباط
مع املجال
**0.86

معامل االرتباط
مع األداة
**0.74

2

**0.88

**0.76

3

**0.45

*0.43

4

**0.87

**0.74

5

**0.91

**0.82

6

**0.87

**0.79

7

**0.50

*0.45

8

**0.91

**0.81

9

**0.68

**0.54

10

*0.45

*0.44

11

*0.45

*0.41

12

**0.82

**0.73

13

**0.53

**0.44

14

**0.85

**0.72

15

*0.37

**0.48

1

رقم الفقرة

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05

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

رقم الفقرة

معامل االرتباط
مع املجال
**0.66

معامل االرتباط
مع األداة
**0.59

معامل االرتباط
مع املجال
**0.50

معامل االرتباط
مع األداة
**0.48

31

**0.59
**0.60

**0.67

**0.50

32

**0.70

**0.65

**0.51

33

**0.59

**0.67

*0.37

34

**0.73

**0.70

**0.53

**0.60

35

**0.70

**0.51

**0.74

**0.56

36

**0.73

**0.62

**0.48

**0.58

37

**0.71

**0.54

**0.76

**0.69

38

*0.37

*0.38

**0.60

*0.44

39

**0.53

**0.57

*0.45

*0.46

40

**0.62

*0.46

**0.63

**0.71

41

**0.63

*0.42

**0.53

**0.57

42

**0.48

**0.53

**0.69

**0.60

43

**0.55

*0.42

**0.77

**0.74

44

**0.66

**0.50

**0.54

0.55

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

جدول ( :)2معامالت االرتباط بين املجاالت ببعضها والدرجة الكلية
الخطط الدراسية
واألهداف
الخطط الدراسية واألهداف
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا
التعليم
الرقابة واملتابعة والتقويم
الشراكة مع املجتمع
فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05

الخدمات اإلدارية
املساندة في توظيف
تكنولوجيا التعليم

1
**0.633

1

**0.838
**0.631
**0.928

**0.713
**0.649
**0.798

الرقابة واملتابعة
والتقويم

1
**0.784
**0.948

الشراكة مع املجتمع

1
**0.833

فاعلية برامج أكاديمية
امللكة رانيا

1

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01
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ثبات أداة الدراسة:
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 ( ،)30ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين.
ً
وتم أيضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول رقم ( )3يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة
كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
جدول ( :)3معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
ثبات اإلعادة
0.93

االتساق الداخلي
0.88

املجال
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم
الرقابة واملتابعة والتقويم

0.89
0.91

0.74
0.84

الشراكة مع املجتمع
فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا

0.89
0.92

0.70
0.94

الخطط الدراسية واألهداف

السؤال االول :ما درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظرمديري املدارس في لواء قصبة إربد؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا تأهيل املعلمين من وجهة
نظر مديري املدارس في لواء قصبة إربد ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظرمديري املدارس في لواء
قصبة إربد مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
3
4

1
2
3
4

املجال

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املستوى

3.84
3.50
3.38
3.15
3.51

0.645
0.807
0.725
0.597
0.632

مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الخطط الدراسية واألهداف
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم
الرقابة واملتابعة والتقويم
الشراكة مع املجتمع
مقياس فاعلية البرامج

يبين الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.84-3.15إذ جاءت الخطط الدراسية واألهداف في املرتبة األولى بأعلى متوسط
حسابي بلغ ( ،)3.84بينما جاءت الشراكة مع املجتمع في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.15وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس فاعلية البرامج ككل
( ،)3.51وتعزو ذلك إلى أن األكاديمية التي التحق بها الطالب املعلمون حققت لهم فرص االستفادة من الحوافز املادية واملعنوية وفرص الترقيه والنمو
املنهي عبر املشاركة في الدورات واملؤتمرات العلمية ،واملشاركة في اتخاذ القرارات،ووجود سلم للرواتب واضح ووجود عدالة وظروف عمل متساوية للجميع
بغض النظر عن الرتبة األكاديمية ويوجد سلم رواتب واضح.
وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال على حده ،حيث كانت على النحو
التالي:
املجال األول :الخطط الدراسية واألهداف
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالخطط الدراسية واألهداف مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2

4
2

3
3

6
11

5
6
7

10
7
1

8

14

تكسب األهداف املعلمين الخبرات امليدانية الالزمة إلعدادهم للحياة العملية.
تواكب أكاديمية امللكة رانيا الخطط الدراسية البرامج واملستجدات العلمية
والتكنولوجية املعاصرة.
تكسب األهداف املعلمين قيم انفتاح الحوار ومهارات التواصل مع اآلخرين.
ً
تتضمن برامج أكاديمية امللكة رانيا أساليب كفيله تجعل املعلم قادرا على
تحمل مسؤولية تعلمهم.
تتصف الخطط الدراسية بالحداثة واملرونة واألصالة.
تحقق الخطط واألهداف مبدأ ديمقراطية التعليم.
تسعى برامج أكاديمية امللكة رانيا لتحقيق سياسة وزارة التربية والتعليم
املستقبلية من خالل أهدافها الواضحة.
تعد أكاديمية امللكة رانيا أنشطة فاعلة لتوظيفها وفق استراتيجيات التقييم
الحديثة في املدرسة.
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املتوسط
الحسابي
4.17
4.07

االنحراف
املعياري
0.886
0.821

مرتفع
مرتفع

4.02
4.02

0.873
0.854

مرتفع
مرتفع

3.97
3.93
3.90

0.802
0.821
0.752

مرتفع
مرتفع
مرتفع

3.85

0.777

مرتفع
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8

16

10
10

5
12

12
13
13

9
8
15

15
16

3
13

تحفز برامج أكاديمية امللكة رانيا بتأدية العمل في املدرسة بالتجديد والبعد عن
امللل والروتين.
تكسب أهداف البرنامج املعلمين املقدرة على التفكير العلمي ،والتعلم الذاتي.
يراعي البرنامج متطلبات الحاجة املهنية ،والتنظيمية عند التخطيط والتنفيذ
في امليدان.
ً
تشمل الخطط في األكاديمية أهدافا ،ومضامين واضحة ومحددة.
توازن الخطط واألهداف بين أنشطة التعليم والبحث والتطوير.
تدعم أكاديمية امللكة رانيا املعلم املتميز في تحقيق أعلى مستويات اإلبداع
واالبتكار.
تراعي برامج األكاديمية في خططها واقع البيئة املحيطة للطلبة.
تهتم برامج أكاديمية امللكة رانيا بالصعوبات التي يواجهها املعلم والطلبة وتعمل
على تلبيتها.
الخطط الدراسية واألهداف

الدويري وآخرون

3.85

0.799

مرتفع

3.80
3.80

0.840
0.988

مرتفع
مرتفع

3.72
3.67
3.67

0.783
0.729
0.816

مرتفع
متوسط
متوسط

3.50
3.47

1.066
1.049

متوسط
متوسط

3.84

0.645

مرتفع

يبين الجدول ( )5إن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.17-3.47إذ جاءت الفقرة رقم ( )4التي تنص على "تكسب األهداف املعلمين
الخبرات امليدانية الالزمة إلعدادهم للحياة العملية" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.17كما يدل على أن فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في
تأهيل املعلمين بشكل فعال بتوظيف مقررات الدراسة ،واستخدام وسائل التكنولوجيا التي تعزز العملية التعليمية والربط بين النشاطات التعليمة
حد سواء؛ إذ يبدأ ذاك النجاح من رغبة ذاتية
والنتاج التعليمي مما يؤكد نجاح املعلم في جميع املستويات داخل البيئة التعليمية والغرفة الصفية على ٍ
ً
للمعلم بأن يكون مبدعا ومبتكرا وقد يعزى ذلك إلى وجود اتساق بين فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا واحتياجات املعلمين لتأهيلهم وفق املستويات
واألفكار املتغايرة ،مما يجعلهم يدركون ضرورة التنوع والتعدد باستراتيجيات التدريس وأساليبها املختلفة بحيث تكون بعيدة عن الطرائق التقليدية ويتم
تنفيذها بطريقة موضوعية وشاملة ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )13ونصها "تهتم برامج أكاديمية امللكة رانيا بالصعوبات التي يواجهها املعلم والطلبة وتعمل
على تلبيتها" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.47وبلغ املتوسط الحسابي للخطط الدراسية واألهداف ككل ( )3.84وقد تعزى نتيجة ذلك إلى
الظروف املادية الصعبة ،وضعف امليزانية املخصصة لتوظيف مواد تعليمية متنوعة وذلك الزدحام املقررات الدراسية باملعلومات النظرية املتراكمة والتي
ً
تشكل عبئا على املعلم واملتعلم ،التي ال تفسح املجال أمام املعلم واملتعلم الفرصة الكافي ة للبحث والتوظيف التكنولوجي أو إعطاء منشورات ومطبوعات
ووسائل داعمة غير تلك املقررة في املناهج الدراسية وأن اإلمكانات املادية للمدرسة والوزارة غير مساعدة في تطبيق ما يتعلمه املعلمون في االكاديمية
لتطبيقه على أرض الواقع واتفقت مع دراسة البشارات والرمحي (.)2012
املجال الثاني :الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة
1

الرقم
17

2
3

20
22

4

21

5

18

6

23

7

19

الفقرات
تدرب أكاديمية امللكة رانيا الكوادر البشرية على استخدام شبكات املعلومات واالتصال
ومواقع التواصل االجتماعي.
تطور أكاديمية امللكة رانيا األداء الوظيفي للمعلمين بشكل دوري ومستمر.
تسهم الورش التدريبية في األكاديمية ملواكبة التطور املعرفي والتقني ،وتوظيف نظم
التعلم عن بعد.
توظف برامج أكاديمية امللكة رانيا سياسة أساليب لتوفير الوقت والجهد أثناء تأدية
العمل.
توفر أكاديمية امللكة رانيا مصادر تعلم متعددة باملستوى املطلوب من ناحية الكم
والنوع.
تطور األكاديمية التشريعات والقوانين واألنظمة الخاصة بتطوير األداء والتحفيز وزيادة
االنتاجية.
توفر أكاديمية امللكة رانيا املرافق التعليمية والتجهيزات الالزمة الستخدام التكنولوجيا
الحديثة في اإلدارة والتعليم.
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم

املتوسط الحسابي
3.70

االنحراف املعياري

املستوى

0.869

مرتفع

3.60
3.53

0.848
0.892

متوسط
متوسط

3.50

1.081

متوسط

3.47

0.929

متوسط

3.40

1.012

متوسط

3.28

0.958

متوسط

3.50

0.807

متوسط

يبين الجدول ( )6ان املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،).3.70-3.28إذ جاءت الفقرة رقم ( )17التي تنص على "تدرب أكاديمية امللكة رانيا
الكوادر البشرية على استخدام شبكات املعلومات واالتصال ومواقع التواصل االجتماعي" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.70بينما جاءت
الفقرة رقم ( )19نصها "توفر أكاديمية امللكة رانيا املرافق التعليمية والتجهيزات الالزمة الستخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة والتعليم" باملرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.28وبلغ املتوسط الحسابي للخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم ككل ( ، )3.50وتعزو الباحثة بتأثر الهوية
ً
الوظيفية للمعلمين بالتغيرات التي تطرأ على العملية التعليمية ،والتي قد تتعارض مع رغبات املعلمين وتجاربهم أو ممارساتهم امليدانية وفقا للمرحلة
الدراسية ،كإجراء تعديل أو تطوير على املناهج ،أو إدخال أساليب واستراتيجيات تعليمية تقنية حديثة أثناء تأهيلهم وتدريبهم ،مما يشعرهم بالقلق
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واالرتباك؛ وبالتالي التأثير على مدى ثبات الهوية الوظيفية ووضوحها ،ومن ثم اضطرابها ،وذلك الن وزارة التربية والتعليم ال توفر املصادر والوسائل
التكنولوجية الحديثة في املدارس لقلة الدعم املادي للمدرسة وازدحام أعداد الطلبة وكثافة املناهج الدراسية ،و تبين في دراسة السلمان ( )2014وجود
فروق في درجة استخدام التقنيات التعليمية اليدوية جاء بدرجة متوسطة ،وأن استخدام التقنيات التعليمية اليدوية في تدريس الرياضيات تعزى إلى
املؤهل العلمي ولصالح الدراسات العليا أعلى من بكالوريوس .؛ و أشارت أن درجة اإلفادة من برنامج شبكة الرياضيات ككل جاءت بدرجة كبيرة ،وعدم
وجود فروق لدرجة االفادة من البرنامج تعزى للجنس واملؤهل العلمي والخبرة ،وجاءت درجة الصعوبة لدى استخدام التقنيات التعليمية اليدوية على
األداة ككل بدرجة متوسطة تعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور ومتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة األقل.
املجال الثالث :الرقابة واملتابعة والتقويم
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالرقابة واملتابعة والتقويم مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2
3
4

33
26
30
31

5

34

6

24

7

32

8
8

25
28

10
11

27
29

يطبق املعلمين مالحظات املدير واملشرفين في أثناء التدريب في امليدان.
تحفز أكاديمية امللكة رانيا املبدعين وتكافؤهم.
تتصف القيادة اإلدا رية في األكاديمية ،باألمانة والعدالة والنزاهة والشفافية.
تسهم برامج أكاديمية امللكة رانيا بتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لدى
معلميها بإلحاقهم بالدورات التدريبية .
تدعم برامج أكاديمية امللكة رانيا بتأدية األعمال بطريقة صحيحة ،وخالية من
األخطاء.
يؤدي نظام الرقابة واملتابعة في أكاديمية امللكة رانيا لرفع الجوانب املهنية
واالجتماعية والكفايات التدريسية املرتبطة باألداء.
يحرص املعلمين على جلسات التغذية الراجعة من قبل املشرف التربوي ومشرفي
أكاديمية امللكة رانيا .
ترسخ برامج أكاديمية امللكة رانيا مبادئ املوضوعية واملساءلة والشفافية.
تطبق أكاديمية امللكة رانيا نظام لقياس األداء يقوم على استخدام مؤشرات
موضوعية (الكفاءة والفاعلية والجودة واإلنتاجية).
تقييم أكاديمية امللكة رانيا خريجيها بمعايير صادقة وموضوعية في أثناء الخدمة.
يظهر نظام الرقابة واملتابعة جوانب الهدر التربوية باألكاديمية.
الرقابة واملتابعة والتقويم

املتوسط
الحسابي
3.68
3.57
3.55
3.50

االنحراف املعياري

املستوى

0.948
1.095
0.982
1.000

مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

3.48

0.983

متوسط

3.43

0.963

متوسط

3.42

1.094

متوسط

3.38
3.38

0.993
1.010

متوسط
متوسط

3.35
2.47
3.38

1.132
1.112
0.725

متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )7ان املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.68-2.47إذ جاءت الفقرة رقم ( )33التي تنص على "يطبق املعلمين مالحظات
املدير واملشرفين في أثناء التدريب في امليدان" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.68بينما جاءت الفقرة رقم ( )29نصها "يظهر نظام الرقابة واملتابعة
جوانب الهدر التربوية باألكاديمية" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)2.47وبلغ املتوسط الحسابي للرقابة واملتابعة والتقويم ككل ( )3.38وتعزو
الباحثة أن اكاديمية امللكة رانيا تسعى للمتابعة واملراقبة لتعزيز نقاط قوة وتعالج نقاط الضعف في البرنامج وعملية تقيميه مستمرة قبل الخدمة وأثناء
الخدمة لتعزيز البرنامج بكل ما هو جديد لتفادي نقاط الضعف في األفواج األخرى ،وتنمية املوارد البشرية والتقليل من البطالة وتوظيف الكفاءات العالية
لتحسين جودة التعليم في النظام التربوي من خالل السجالت وملفات املعلمين والتقارير السنوية وتقارير املشرفين واإلداريين وكتب الشكر والتقدير .
املجال الرابع :الشراكة مع املجتمع
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية املتعلقة بالشراكة مع املجتمع مرتبة تنازليا حسب املتوسطات
الرتبة

الرقم

1

38

2
3

35
40

4
5

43
44

6
7
8
9
10

36
37
39
41
42

الفقرات
تلحق أكاديمية امللكة رانيا خريجيها بمواقع العمل ليصبحوا على مقربة من الواقع اليومي
للمجتمع.
ُتوفر برامج االكاديمية قنوات االتصال بينها وبين املؤسسات العامة والخاصة.
تعد برامج أكاديمية امللكة رانيا معلمين قادرين على حل املشكالت املتعلقة باملجتمع املحلي
بأسلوب فعال ألداء املهام.
تسهم برامج أكاديمية امللكة رانيا بتنسيق العمل مع الجهات املختلفة الداخلية والخارجية.
تربط بين فعاليات ونواتج املؤسسات العلمية وبين احتياجات وتطلعات األكاديمية لتحقيق
أهدافها.
تشجع وتحفز لالهتمام بالبحوث التطبيقية واإلجرائية التي تخدم قضايا املجتمع.
تضع نتائج البحوث التي تجريها في خدمة املجتمع والعملية التعليمية التعلمية.
يشارك املعلم في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي ألداء املهمة املطلوب تنفيذها.
يواجه املعلمين مشكالت مع زمالء العمل يعيق منافستهم في األكاديمية.
تساهم برامج أكاديمية امللكة رانيا في تعزيز التوافق املنهي بين أفراد العمل.
الشراكة مع املجتمع
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املتوسط
الحسابي
3.63

االنحراف املعياري

املستوى

0.901

متوسط

3.47
3.43

1.016
0.871

متوسط
متوسط

3.42
3.38

0.743
0.825

متوسط
متوسط

3.28
3.12
2.88
2.73
2.18
3.15

0.940
1.091
0.958
1.233
0.833
0.597

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
متوسط
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يبين الجدول ( )8أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.63-2.18إذ جاءت الفقرة رقم ( )38التي تنص على "تلحق أكاديمية امللكة رانيا
الخريجين بمواقع العمل ليصبحوا على مقربة من الواقع اليومي للمجتمع" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.63بينما جاءت الفقرة رقم ()42
نصها "تساهم برامج أكاديمية امللكة رانيا في تعزيز التوافق املنهي بين أفراد العمل" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)2.18وبلغ املتوسط الحسابي
للشراكة مع املجتمع ككل ( )3.15وقد نعزى نتيجة إلى أن أكاديمية امللكة رانيا تدعم معلميها في امليدان للتدريب والتأهيل على أرض الواقع بمقدار فصل
دراس ي الكتساب الخبرات وتبادل الكفاءات وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لديهم ،وتنمية البحث العلمي وتحفيزهم لحل املشكالت والقدرة
على التواصل مع االخرين من مديرين ومعلمين ومشرفين وأولياء األمور ،إال أن االكاديمية ال توافق بين املعلمين من ذوي االختصاص لتبادل الخبرات
والكفاءات والتعلم املستمر بل تخلق روح املنافسة وحب الذات والطموح للوصول إلى القمة ،لذلك تتحفظ بأعمالهم وبحوثهم العلمية بسرية مطلقة
وتامة لغايات املصداقية والشفافية ملشاركيها واتفقت مع دراسة (.)Al- Shibli,2012
ويمكن تفسير ذلك عبر التزامهم القيام بأي عمل إضافي يطلب منهم ،وهذا مؤشر لروح الفريق وحب العمل التعاوني عبر الزيارات امليدانية ،فهنالك
عوامل تنظيمية تتعلق بالتنظيم ذاته وما يسوده من أوضاع وعالقات وظيفية ترتبط بالعمل والعامل؛ من هذه العوامل :الرضا عن نظم وأساليب
وإجراءات العمل ،الرضا عن العالقة بالرؤساء والزمالء ،الرضا عن ظروف وشروط العمل ،كما أن األثر األكبر إلى العوامل البيئية ذات التأثير املنظم على
املعلم ،بالصورة الني تؤثر في رضاه عن عمله؛ من هذه العوامل :االنتماء االجتماعي ،ونظرة االدارة إلى املعلم ،ومدى تقديره لدوره ،وما يسود هذا املؤسسة
من أوضاع وقيم ،كل ذلك يعكس تأثيره إيجابا وسلبا على اندماج املعلم وتكامله مع عمله (خطاب.)2007 ،
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة فاعلية
برامج أكاديمية امللكة رانيا في إعداد وتأهيل املعلمين من وجهة نظرمديري املدارس تعزى ملتغيري (املؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا تأهيل املعلمين من وجهة
نظر مديري املدارس حسب متغيري واملؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظرمديري املدارس حسب
متغيري املؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية
املؤهل العلمي

املؤهل العلمي

بكالوريوس
دراسات عليا

املرحلة الدراسية

اساسية
ثانوية

الخطط الدراسية
واألهداف

الرقابة واملتابعة
والتقويم

الشراكة مع
املجتمع

مقياس فاعلية
البرامج

س

3.26

الخدمات اإلدارية
املساندة في
توظيف
تكنولوجيا التعليم
3.01

2.91

2.60

2.98

ع

1.036

1.211

0.957

0.748

0.953

س

3,95

3.59

3.48

3.26

3.62

ع

0.470

0.676

0.639

0.502

0.495

س

3.79

3.45

3.40

3.13

3.49

ع

0.791

0.967

0.855

0.679

0.769

س

3.90

3.57

3.36

3.18

3.55

ع

0.383

0.540.

0.522

0.481

0.398

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري

ً
ً
يبين الجدول ( )9تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة
نظر مديري املدارس بسبب اختالف فئات متغيرات املؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية.
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثنائي املتعدد على املجاالت جدول ( )10وتحليل التباين
الثنائي للداة ككل جدول (.)11
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جدول ( :)10تحليل التباين الثالثي املتعدد ألثر املؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية على املجاالت
مصدر التباين

املجاالت

املؤهل العلمي
هوتلنج=0.329

الخطط الدراسية واألهداف
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف
تكنولوجيا التعليم
الرقابة واملتابعة والتقويم
الشراكة مع املجتمع
الخطط الدراسية واألهداف
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف
تكنولوجيا التعليم

ح=0.660

الرقابة واملتابعة والتقويم
الشراكة مع املجتمع
الخطط الدراسية واألهداف
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف
تكنولوجيا التعليم
الرقابة واملتابعة والتقويم
الشراكة مع املجتمع
الخطط الدراسية واألهداف
الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف
تكنولوجيا التعليم
الرقابة واملتابعة والتقويم
الشراكة مع املجتمع

ح=0.004
املرحلة
هوتلنج=0.045

الخطأ

الكلي

مجموع املربعات

درجات
الحرية
1
1

متوسط
املربعات
3.886
2.658

10.834
4.267

2.802
3.630
0.040
0.069

1
1
1
1

2.802
3.630
0.040
0.069

5.673
11.907
0.111
0.111

0.021
0.001
0.740
0.740

0.128
0.000
20.445
35.515

1
1
57
57

0.128
0.000
0.359
0.623

0.259
0.001

0.613
0.973

28.150
17.375
24.524
38.387

57
57
59
59

0.494
0.305

30.977
21.049

59
59

3.886
2.658

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
0.002
0.043

يتبين من الجدول ( )10اآلتي:
•
•

وجود فروق ذات داللة إحصائية ()α = 0.05تعزى ألثر املؤهل العلمي في جميع املجاالت وجاءت الفروق لصالح الدراسات العليا.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ()α = 0.05تعزى ألثر املرحلة الدراسية في جميع املجاالت.

جدول ( :)11تحليل التباين الثنائي ألثر املؤهل العلمي واملرحلة الدراسية على درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة ر انيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظرمديري
املدارس
مصدر التباين
املؤهل العلمي
املرحلة التي يدرسها املعلم
الخطأ
الكلي

مجموع املربعات
3.340
0.000
20.148

درجات الحرية
1
1
57

23.548

59

متوسط املربعات
3.340
0.000
0.353

قيمة ف
9.450
0.001

الداللة اإلحصائية
0.003
0.972

أظهرت نتائج االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى إلى املؤهل العلمي ،إذ بلغت قيمة ف  9.450بداللة إحصائية بلغت( ،)0.003
إذ جاءت الفروق لصالح الدراسات العليا ،ويمكن تفسير ذلك إلى أهمية برامج التأهيل في مجال التدريس للبرامج والدورات التي تقدمها األكاديمية ملعلميها
كافة بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية فبرامج التأهيل تصقل شخصياتهم املهنية وتذيب الفروقات بينهم؛ ألنها تركز بشكل رئيس على مختلف الجوانب
املهنية واألدائية .ويدل على أن جميع املعلمين لديهم القدرة من االستفادة من فاعلية تلك البرامج في تطوير أدائهم املنهي واألكاديمي ،وأظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى إلى املرحلة الدراسية ،إذ بلغت قيمة ف  0.001بداللة احصائية بلغت  .0.972وهذا يدل على معايير الجودة
الشاملة املطبقة في برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين تعمل على تطوير ممارساتهم بشكل عام فاملعلمون يمارسون التدريس والتأهيل في البيئة
التعليمية باستمرار بغض النظر عن املرحلة الدراسية ،فهي تعد سمة أساسية لتنمية املوارد البشرية الواردة في إطار ضمان جودة التعليم قيل الخدمة
وفي أثناء الخدمة ،وتعزى نتيجة ذلك إلى أن معلمي األكاديمية قد خضعوا لبرامج التأهيل والتدريب في أثناء دراستهم الجامعية ما قبل الخدمة ،مما يكسبهم
ً
ً
الخبرات واملهارة في إعدادهم تربويا وأكاديميا واتفقت مع دراسة بدر خان (.)2019
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التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،فإنها توص ي ب ـ :
• ضرورة إجراء املزيد من البحوث حول فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين.
• التوسع في ربط نظام ترقية املعلمين باستمرارهم في البحث والدراسة والتنمية املهنية ،لالستفادة من برامج االكاديمية مع إصدار قوانين وتشريعات
تلزم املعلمين بالتطبيق.
• توفير الدعم املادي واملعنوي ملعلمي أكاديمية امللكة رانيا أثناء الخدمة من قبل وزارة التربية والتعليم لتفعيل كفاءاتهم على أرض الواقع.
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Abstract: The study aimed to identify the effect of Queen Rania’s Academy programs in teachers' rehabilitation
from schools’ principals’ perspectives at Qasabt Irbid in light of qualification, school level. A questionnaire was
built, consisting of (44) item distributing on four domains: Curriculum and objectives; supportive
administrative services in learning technology employment; monitoring, control, and evaluation; local
community partnerships. The questionnaire was distributed to a sample totaling (60) female school principal
after both validity and reliability were obtained. The results of the study indicated that curriculum and
objectives ranked first (m = 3.84) and that local community partnerships ranked last (m = 3.15), while the
means score for the effectiveness of the programs totals scale (m = 3.51). The study found that there are
statistically significant differences (α = 0.05) due to qualifications in all the domains, in favor of higher
education, while there were no statistically significant differences (α = 0.05) due to school level in all domains,
The study came out with a set of recommendations, the most prominent of which are: expanding the linking of
the entertainment system for teachers to their continued research, study and professional development, to
take advantage of the academic programs with the issuance of laws and legislations that obligate teachers to
apply.

Keywords: Queen Rania’s Academy Programs; Teachers Rehabilitation; School Principals; Qasabat Irbid.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،وعلى أثر متغيرات ( :الجنس ،واملؤهل
ً
العلمي ،وسنوات الخبرة ،واملديرية ،وموقع املدرسة) .تكونت عينة الدراسة من ( )300معلما ومعلمة من مدارس بيت لحم ويطا اختيروا بالطريقة العشوائية
البسيطة ،قام الباحثان باستخدام استبانة تكونت من ( )30فقرة ،بلغ معامل الثبات للداة ( .)0.982أشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة مدراء املدارس
ً
الحكومية ملهارة إدارة األزمات كانت بدرجة كبيرة .بينت الدراسة أن املجال املتعلق باإلجراءات التي يتبعها املديرون لحدوث األزمة جاء أوال ،ثم تاله املجال املتعلق
ً
باإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة ،وجاء أخيرا املجال املتعلق باإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها .وأشارت
ً
نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغيرات (املؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة وموقع املدرسة) .وأظهرت عدم وجود فروق ذات
ً
ً
داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال األول ،بينما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال الثاني لصالح الذكور وفي املجال
ً
ً
الثالث لصالح اإلناث .وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير املديرية في املجال األول .بينما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا
ملتغير املديرية في املجال الثاني لصالح مديرية يطا وفي املجال الثالث لصالح مديرية بيت لحم.

الكلمات املفتاحية :مهارة إدارة األزمات؛ وجهة نظر املعلمين؛ مدارس حكومية.

املقدمة:

ً
ً ً
تولي الدول املتقدمة والنامية على السواء اهتماما كبيرا بالتربية ،وذلك استنادا للدور الفاعل الذي تقوم به في تقدم املجتمعات ورقيها ،لهذا أصبحت
التربية من أهم الوسائل التي تستعين بها الدول كافة في حل قضاياها االجتماعية واالقتصادية وتحقيق الرفاهية والتقدم ،وذلك باعتبارها إحـدى األدوات
الرئيسة في إعداد القوى البشرية املدربة ،والقادرة على صنع التقدم وقيادته ،األمر الذي يستوجب توفير العديد من املتطلبات ،منها وجود إدارة تربوية
حديثة واعية قادرة علـى رؤيـة األبعاد الحقيقية للتقدم ،وعلى أداء أدوار أساسية وتحمل مسؤوليات جديدة تتطلبها عملية التحديث (بهجت.)1991 ،
والعملية اإلدارية أمر تحتاجه جميع التنظيمات ،فما يميز املجتمعات املتقدمة على املجتمعات النامية هو حسن اإلدارة وكفاءتها والقدرة على
استغالل املوارد البشرية واملادية لتحقيق األهداف املرجوة بأعلى درجة من الكفاءة ،وقد أحدثت التطورات التكنولوجية وما زالت تحدث تغيرات كثيرة في
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تشكيل اإلدارة ،وأصبحت نظم اإلدارة تجد نفسها مرغمة على تطوير أساليبها ومناهجها ،ملواجهة املواقف املتجددة التي تحمل في طياتها مخاطر ال حدود
لها.
وقد بدأ الفكر اإلداري مع منتصف الستينيات يحدثنا عن األزمات ،ومفهومها وخصائصها ،وأنواعها ،وأسباب نشوئها ،واملشاعر املصاحبة لها،
واآلثار املترتبة عليها ،وأوجهها ،وكيفية إدارتها (أحمد.)21 :2001 ،
ولقد نشأ مصطلح األزمة وإدارتها وكيفية التعامل معها في مجال اإلدارة العامة ،ليشير إلى دور الدولة في مواجهة األزمات املفاجئة ،والظروف الطارئة
كالزالزل والفيضانات واألوبئة والحرائق والحروب الشاملة ،ورغم حداثة مفهوم األزمة في اإلدارة املعاصرة ،فإن التاريخ العربي اإلسالمي يشير إلى أن ابن
سينا يعد من أوائل الذين بحثوا في هذا املوضوع عند إشارته إلى اآلثار النفسية والجسدية للزمات والكوارث (الزاملي واخرون.)66 :2007،
ويعتبر مديرو املدارس قادة ميدانيين ،باإلضافة لكونهم مديرين ،حيث يتطلب مفهوم القيادة أن ينتهج املديرون األساليب العلمية التي تساعد على
تحقيق األهداف التربوية للمدرسة كمؤسسة اجتماعية ذات أهداف ورسالة محددة ،األمر الذي يتطلب من اإلدارات املدرسية التخطيط السليم
الستكشاف األحداث والظروف غير املنظورة التي تعتبر من الواجبات الرئيسة ملدير املدرسة.
وعلى اإلدارات املدرسية أن تتوقع األزمات والكوارث التي قد تواجهها ،وأن تفكر في كيفية التعامل معها ،وأن تثير التساؤالت ذات العالقة ،وتضع
ً
حلوال ناجحة من خالل الخطط املوقفية(.أبو فارة.)2009،
مشكلة الدراسة:
من خالل عمل الباحثان في املجال اإلداري التربوي ،ومالحظتهما للزمات التي تواجه مدراء املدارس ،وتباين أدوار مديري املدارس الحكومية في
تعاملهم مع هذه األزمات فقد ارتأيا الكشف عن درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات في املدارس الحكومية من وجهة نظر املعلمين ،وبناء على
ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتحدد في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية
تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين؟
وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديريتي تربية بيت لحم ويطا ملهارة
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات ( الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،وموقع املدرسة ،واملديرية)؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم
ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير سنوات الخبرة.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير موقع املدرسة .
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املديرية.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:
 .1التعرف على درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين .
ويتفرع عن الهدف الرئيس أهداف فرعية أهمها:
 .1التعرف إلى درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين.
 .2التأكد من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،والكشف
عن أثر كل من متغيرات ( الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،وموقع املدرسة ،واملديرية).
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أهمية الدراسة:
هناك حاجة متزايدة لدراسة املراكز واألدوار القيادية ،ومتطلبات األداء الناجح واملعوقات التي تعرقل هذا األداء ،للتعرف على نواحي القوة من أجل
دعمها ،وعلى نواحي الضعف من أجل اصالحها وتداركها وتالفيها في أي تخطيط مستقبلي( ،رمزي.)1997 ،
وتظهر أهمية الدراسة الحالية فيما يلي-:
 .1تعتبر من الدراسات األولى التي ستكشف عن أساليب إدارة األزمات في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ،على حد علم الباحثين.
 .2تعد الدراسة الحالية من املحاوالت الرامية للتعامل مع األزمات بأسلوب علمي ،وخاصة أن البديل غير العلمي قد تكون نتائجه خطيرة.
 .3ستلفت نظر املخططين واإلدارات العليا إلى أهمية إدارة األزمات التربوية بطرق علمية صحيحة.
 .4سيستفيد من هذه الدراسة كل من :
•

مدراء املدارس بشكل عام
القائمين على متابعة مديري املدارس في وزارة التربية والتعليم العالي.

•

الباحثين في مجال االدارة التربوية.

•

حدود الدراسة:
الحدود البشرية :معلمي ومعلمات املدارس التابعة ملديرية التربية والتعليم/بيت لحم ومديرية التربية والتعليم  /يطا.
الحدود املكانية :جميع املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم  /بيت لحم ومديرية التربية والتعليم /يطا.
الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي (.)2019/2020
الحدود املوضوعية :تشمل حدود الدراسة املوضوعية درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،وتقديم
املقترحات التي تساهم في التغلب عليها .
مصطلحات الدراسة:
مديراملدرسة :هو املسؤول املباشر أمام املنطقة التعليمية عن إدارة شؤون املدرسة الفنية واإلدارية(.الهنائي.)10 :2002،
املدارس الحكومية :هي املدارس التابعة إلشراف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية باختالف مراحلها (أساسية ،وثانوية) (وزارة التخطيط والتعاون
الدولي.)1997،
ً
األزمة :يعرفها حجي بأنها :نقطة تحول في سلسلة من األحداث املتتابع تسبب درجة عالية من التوتر ،وتقود إلى نتائج غالبا ما تكون غير مرغوبة ،وبخاصة
في حالة عدم وجود استعداد وقدرة ملواجهتها (حجي.)449 :1998 ،
ويعرف الباحثان األزمة إجرائيا :حالة طارئة تحدث داخل املدراس في محافظة بيت لحم ويطا ،تفقد املدرسة قدرتها على العمل بالشكل الطبيعي ،وتشكل
ً
ً
خطرا على إدارة املدرسة والعاملين فيها ،وعلى الطالب ،ويصاحبها تهديد وضيق وقت ،وتؤدي إلى نتائج غير مرغوبة إذا كان مدير املدرسة غير مستعدا
ملواجهتها.
إدارة األزمة :نشاط هادف تقوم به إدارة املدرسة لتفهم طبيعة املخاطر وأسبابها ومجرياتها ونتائجها لكي تحدد ما ينبغي عمله حيالها ،واتخاذ وتنفيذ
التدابير للتحكم في مواجهة هذه األزمات وتخفيف حدتها واآلثار املترتبة عليها(.الطيب.)38 :2000 ،

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلدارة التربوية في جوهرها عملية قيادية في املقام األول ومقدرة على التأثير في األفراد ودفعهم إلنجاز أهداف املؤسسة التربوية وأولوياتها والسعي
الدائم لتطويرها (عماد الدين .)2010 ،فهي من ميادين اإلدارة التي أصبحت رئيسية لتحقيق أهداف العملية التربوية من خالل االستخدام األمثل للموارد
املتاحة والتسهيالت التربوية (أبو حيانه.)2006 ،
مفهوم األزمة:
نشأ مفهوم األزمة أول ما نشأ في نطاق العلوم الطبية ،حيث يرجع إلى املصطلح اليوناني "كرينو" ويعني "نقطة تحول" وهي لحظة مرضية محددة
ً
للمريض ،يتحول فيها إلى األسوء أو إلى األفضل خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا ،وإذا كان مصطلح األزمة قد نشأ في نطاق علم الطب ،فإنه انتقل بعد ذلك
ً
بمعان مختلفة – متناقضة أحيانا  -إلى العلوم اإلنسانية وخاصة علم السياسة ،وعلم النفس ،ثم علم االقتصاد ،وبصفة خاصة بعد تفجر األزمات
االقتصادية.
وقد تعددت املفاهيم املختلفة للزمة من وجهات نظر مختلفة .مع ذلك نجد صعوبة في الحصول على تعريف محدد لها ،ولكن يمكن تعريفها من
ً
ً
خالل خصائصها ،فيرى البعض أن األزمة عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله ،كما يهدد االفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام
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فاألزمة هي نقطة تحول غير عادية ،وحدث مفاجئ في حياة املنظمة يفقدها التوازن ويوقف تصرفاتها الطبيعية بشكل يصعب التكهن به ،وبأبعاده
ً
ً
املتشابكة للبعض اآلخر ،وكيفية االستفادة منه ،وقدرة اإلدارة على مواجهة التحديات الناجمة عنه ماديا ومعنويا ،وإخماده قبل أن يتحول إلى مشكلة
دائمة تعزز أحداث فعله على مدار الوقت وتهدد حياة املنظمة( .ماهر.)10- 9 :2006،
أسباب نشوء األزمة:
لكل ازمة أسباب وعوامل تؤدي إلى نشوئها .ويرى عنتور( )2012أن أسباب نشوء األزمات يعود إلى قلة املعلومات ،وعدم وضوح الرؤية الكاملة ،وعدم
استخدام األسلوب العلمي املنهجي في إدارة األزمات ،واملركزية في اإلدارة ،وعدم تأهيل املدراء علميا لكيفية التعامل مع األزمات ،أو قلة الصالحيات املمنوحة
ملديري املدارس الحكومية للتعامل مع األزمات ،أو شخصية املدير القيادية وخوفه من الفشل ،أو عدم وجود تخطيط إلدارة األزمة ،أو قلة التعاون بين
أفراد فريق إدارة األزمة ،أو عدم تطوير القوانين ومسايرتها للتطور الذي تتطلبه إدارة األزمات ،وضعف تفعيل قنوات االتصال داخل املدرسة .ويشير
املساعد ( )2012إلى أن أسباب األزمة قد تكون أسباب داخلية وأخرى خارجية ،وفيها أسباب ذاتية وموضوعية ،أو شخصية وعامة ،تخطيطية وتنفيذية،
ويبين هاللي ودبوس ( )2011أن بعض املديرين في كثير من األحيان يفقدون القدرة على احتواء األزمة والتعامل معها واتخاذ القرارات املناسبة اتجاهها،
األمر الذي يؤدي إلى إعاقة املدرسة في تحقيق أهدافها.
خصائص إدارة األزمات:
تتميز إدارة األزمات بخصائص محددة ،ويشير الخضري ( )12 :2002إلى أن التعامل مع األزمة يقع ما بين تفاعل عنصرين رئيسين هما :عنصر القدرة
ً
وعنصر الرغبة ،وكثيرا ما ال تكون هناك قدرة ،أو ال تكون هناك رغبة فيحدث عدم تعامل وعدم تفاعل ،ويحدث بالتالي حالة من عدم السلوك الرشيد،
لذلك حدد الحمدان ،والدملاني ( )25-24 :2013خصائص إدارة األزمة بأنها :عملية إدارية خاصة تتمثل في مجموعة اإلجراءات االستثنائية التي تتعدى
الوصف الوظيفي املعتاد للمهام اإلدارية ،ووضع خطط معينة ملواقف األزمات ،وأن األزمة تدار بواسطة مجموعة من القدرات اإلدارية الكفء واملدربة
ً
ً
تدريبا جيدا في مجال مواجهة األزمات ،وتحديد األدوار املطلوبة من كل عضو في فريق إدارة األزمات ،وذلك بهدف تقليل الخسائر إلى الحد األدنى من
تكاليف مواجهة األزمات ،من خالل استخدام األسلوب العلمي في اتخاذ القرار.
وظائف إدارة األزمة:
هناك وظائف متعددة ومحددة مرتبطة مباشرة بإدارة األزمة ،ويبين ميتاجنح ( )mitagang, 2012أن هذه الوظائف تتمثل في :اختيار مدربين لتدريب
ً ً
مديري املدارس على كيقية إدارة األزمات ،وإعداد مديرين لإلدارة املدرسية في املستقبل املنظور ،وتوفير ميزانية كافية ،وتوجيههم ،وتطويرهم مهنيا وفقا
الحتياجاتهم الفردية.
مراحل األزمة:
إن لكل أزمة مراحل تمر بها ،وحدد داود ()209-201 :2014هذه املراحل بالتالية:
املرحلة األولى :اكتشاف إشارات اإلنذار ،وهي إشارات تحذيرية مبكرة ومتكررة بصورة دائمة.
املرحلة الثانية :االستعداد واملنع من خالل استخدام أساليب ووسائل وقائية ملحاولة منع األزمة.
املرحلة الثالثة :احتواء األضرار.
املرحلة الرابعة :تقييم األزمة وتعلم املؤسسة من خبراتها السابقة وخبرات املؤسسات األخرى.
الدارسات السابقة:
• هدفت دراسة صراص ( )2015إلى التعرف على واقع إدارة األزمات في املدارس الخاصة في محافظتي بيت لحم ورام هللا والبيرة من وجه نظر املدراء
واملعلمين ،وتحديد األسباب املؤدية إلى حدوث األزمات ،والتعرف إلى االختالف في تحديد واقع إدارة األزمات فيها في ظل متغيرات الدراسة وهي املحافظة،
والجنس ،واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة ،واملسمى الوظيفي .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع املديرين واملعلمين العاملين في املدارس
ً
ً
الخاصة في محافظتي بيت لحم ورام هللا والبيرة للعام الدراس ي ( )2015-2014والبالغ عددهم ( )1950معلما ومعلمة و ( )92مديرا ،وتم اختيار عينة
ً
ً
عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها ( )82مديرا ومديرة أي ما نسبته  %90من حجم مجتمع الدراسة ،و( )198معلما ومعلمة ،أي ما نسبة
ً
 %10من حجم املجتمع ،وخلصت الدراسة إلى أن واقع إدارة األزمات في املدارس املذكورة كان جيدا ،إذ بلغ املتوسط الحسابي بشكل عام (،)4،07
وأظهرت النتيجة أن أبرز أسباب حدوث األزمات فيها هي بيئة املدرسة وموقعها ،وكثرة األخطاء عند اإلداريين ،والفجوة بين اإلداريين واملعلمين ،كما
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق لواقع إدارة األزمات تعزى لكل من متغير الجنس ،واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة ،واملحافظة ،وأظهرت وجود
فروق تعزى ملتغير املسمى الوظيفي لصالح املديرين.
• و أجرى عنتور( )2012دراسة هدفت التعرف إلى معوقات إدارة األزمات وسب عالجها في املدارس الحكومية الثانوية في محافظات الضفة الغربية من
ً
وجهة نظر املديرين ،إضافة إلى معرفة االختالف في وجهات النظر في معوقات إدارة األزمات تبعا ملتغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص ،والخبرة
اإلدارية ،واملحافظة ،وعدد الدورات ،وموقع املدرسة ،وعدد طلبة املدرسة .تكون مجتمع الدارسة من جميع مديري املدارس الحكومية الثانوية في
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درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات....
ً
ً
محافظات الضفة الغربية ،والبالغ عددهم ( )686مديرا ،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية منهم ،وقد بلغ عددهم ( )223مديرا ،وقد توصلت الدراسة
إلى أن هناك درجة منخفضة ملعوقات إدارة األزمات في املدارس الحكومية الثانوية في محافظات الضفة ،إذ بلغ املتوسط الحسابي لها ( )2،49من
وجهات نظر املديرين ،كما ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات وجهات نظر املديرين في مجاالت ومعوقات إدارة األزمات في املدارس الثانوية ،تعزى
ملتغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص ،والخبرة ،واملحافظة ،وعدد الدورات اإلدارية ،وموقع املدرسة ،وعدد طلبة املدرسة .وأن أكثر معوقات
إدارة األزمات هي معوقات إدارية ،تليها معوقات تتعلق باملجتمع املحلي .كما طرق معالجة األزمات من خالل التنسيق ما بين الجهة املشرفة على حل
األزمات وأطراف األزمة بشكل مباشر وقوي ،وتكثيف التوعية الخاصة باألزمات.
• وهدفت دراسة أبو معمر( )2011التعرف إلى دور مديريات التربية والتعليم في ادارة األزمات التي تواجه مديري املدارس الحكومية في محافظات غزة
وسبل تطويره ،ومعرفة دور مديري املدارس في استشعار األزمات والتخطيط لها ومواجهتها وكيفية الوقاية منها .واستخدم الباحث النهج الوصفي
ً
ً
التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ( )118مديرا ونائبا ،وتم استخدام استبانة اشتملت على ( )50فقرة موزعة على خمسة
أبعاد ،ومن أهم نتائج الدراسة:
 .1تقوم مديريات التربية والتعليم بممارسة إدارة األزمات التعليمية بدرجة كبيرة.
 .2كان واقع األداء الفعلي ملديري املدارس في مواجهة األزمات بدرجة متوسطة.
 .3أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة احصائيا في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغيرات الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،ومكان
املديرية.
وأوصت الدراسة بإنشاء قسم مختص بإدارة األزمات في كل مديريات التربية والتعليم في قطاع غزة.
• دراسة علي (  )2015هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكالت اإلدارة املدرسية خالل األزمة الراهنة وعالقتها بتأدية وظائفها اإلدارية في املدارس
الثانوية العامة في مدينة دمشق ،ومن أجل تحقيق ذلك تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وكما تم استخدام االستبيان كأداة للدراسة حيث تم
تصميم استبانة مكونة من ( )31فقرة ،وتوزيعها على عينة من مجتمع الدراسة بلغت ( )65مدير ومديرة ،و ( )65معاون مدير ،وبعد جمع البيانات تم
استخدام برمجية ( )SPSSللتحليل االحصائي للتوصل إلى نتائج الدراسة وكان من أهمها:
إن من أهم املشكالت اإلدارية التي تواجه اإلدارة املدرسية هي:
 .1صعوبة التعامل مع الطلبة القادمين من بيئات مختلفة.
 .2نقص أعداد الكتب املدرسية.
 .3الحاجة لغرف صفية إضافية لتغطية األعداد املتزايدة للطالب.
ً
 .4صعوبة تعويض تأخير املدرسين صباحا.
 .5نقص مستلزمات اإلسعافات األولية في املدرسة.
ً
 .6ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مدى تأثير وظائف اإلدارة املدرسية باملشكالت الناتجة عن األزمة الراهنة تبعا ملتغير الجنس.
ً
 .7توجد فروق ذات داللة احصائية في مدى تأثير وظائف اإلدارة املدرسية باملشكالت الناتجة عن األزمة الراهنة تبعا ملتغيرات ( الخبرة ،املؤهل
العلمي).
• بينما هدفت دراسة ملينغ (  )limig, 2010إلى تعرف أهم املشكالت التي تواجه مديري املدارس الثانوية في املدارس الحكومية في مقاطعة مانشستر في
ً
بريطانيا ،في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة في العمل ،وطبقت الدراسة على عينة من ( )42مديرا ومديرة وزعت عليهم استمارة شملت
املشكالت التي تواجه اإلدارة املدرسية في املجاالت االتية :مجال النظام التربوي ،مجال الهيئة التدريسية ،مجال الطلبة ،مجال املجتمع والبيئة املحلية،
وبعد تحليل البيانات أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
 .1يواجه مديرو املدارس مشكالت في املجاالت األربعة بدرجة متوسطة ،وأن أهم هذه املشكالت كانت املشكالت املتعلقة بالطلبة ثم املشكالت
ً
املتعلقة باملعلمين ثم املشكالت املتعلقة بالبيئة املحلية ،وأخيرا املشكالت املتعلقة بالنظام التربوي.
ً
 .2اظهرت الدراسة وجود فروق في مستوى ونوعية املشكالت التي تواجه اإلدارات املدرسية تبعا ملتغير الجنس ولصالح الذكور.
ً
 .3أظهرت الدراسة عدم وجود فروق في مستوى ونوعية املشكالت التي تواجه اإلدارات املدرسية تبعا ملتغيرات :املؤهل العلمي والخبرة في العمل.
• وهدفت دراسة القرني (  )2017إلى تحديد أهم املشكالت التي تعاني منها اإلدارة املدرسية في مدارس األبناء بنين في مدينة الرياض ومعرفة إذا ما كانت
ً
هناك فروق إحصائية في وجهات نظر أفراد الدراسة تبعا ملتغيرات (الوظيفة املؤهل ،الخبرة ،املرحلة الدراسية) إزاء مشكالت اإلدارة املدرسية التي
تعاني منها مدارس األبناء في الرياض.
واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي حيث طبقت على جميع أفراد الدراسة وعددهم ( ،)77وهم جميع املشرفين التربويين واملدراء والوكالء بمدارس
األبناء بمدينة الرياض ،وأهم نتائج الدراسة كانت :أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على أربعة من مشكالت اإلدارة املدرسية املتعلقة بالطالب
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أبرزها :انخفاض مستوى التحصيل ،عدم املحافظة على الكتاب املدرس ي .وأن أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على اثنين من مشكالت اإلدارة
املدرسية املتعلقة باملعلمين تتمثالن في :قلة مشاركة املعلمين في األنشطة املدرسية ،وانخفاض مستوى الوعي بأهمية العمل التعاوني بين املعلمين
ملساعدة املدرسة في تحقيق أهدافها .كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(  )0.05فأقل في اتجاهات أفراد
الدراسة الذين التحقوا بدورات تدريبية والذين لم يلتحقوا حول (املشكالت املتعلقة بأولياء األمور) .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى (  )0.05فأقل في اتجاهات أفراد الدراسة حول (املشكالت املتعلقة بالطالب ،املشكالت املتعلقة باملعلمين ،املشكالت املتعلقة بالنواحي اإلدارية
باملدرسة ،املشكالت املتعلقة بأولياء األمور) باختالف متغير نوع املؤهل .ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )0.01فأقل في اتجاهات
وكالء املدارس واتجاهات املشرفين التربويين حول (املشكالت املتعلقة بالطالب ،املشكالت املتعلقة باملعلمين ،املشكالت املتعلقة بالنواحي اإلدارية
باملدرسة ،املشكالت املتعلقة بأولياء األمور) لصالح املشرفين التربويين .ومن أهم ما أوصت به الدراسة اتخاذ اإلجراءات املناسبة للحد من مشكالت
اإلدارة املدرسية واالهتمام بتحسين املستوى التحصيلي للطالب.
• وفي دراسة قام بها رائد ( )2011هدفت إلى تحديد أهم املشاكل التي تواجه املدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية ،من وجهة نظر املجتمع
ً
املحلي وأولياء األمور والطلبة واملعلمين وإمكانيات حلها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )230مديرا ومديرة ،وقد استخدمت االستبانة أداة للدراسة ،وقد
توصلت الدراسة إلى أن أهم املشاكل التي تعاني منها اإلدارة املدرسية كانت ضعف انتماء املعلمين ملهنة التدريس ،وضعف اإلمكانيات الفيزيقية في
ً
املدارس ،وعدم وجود تأهيل للمعلمين تربويا.
• وقام ويبي ( )wippie,2015بدراسة هدفت الوصول إلى أهم املشكالت التي يسببها النمط اإلداري للمدير في قيادة املدرسة واستخدم الباحث املنهج
ً
الوصفي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )45مديرا من مدينة فينكس ،حيث تمثلت األداة باالستبانة وقد توصلت الدراسة إلى أن سلطة مدير
املدرسة كلما كانت مبنية على التشاور فإن الوضع يساعده تخطي املشكالت التي يفرضها الواقع املادي أو اإلنساني الذي قد ال يكون باملستوى املأمول
(النهج الديمقراطي) أن النمط الديمقراطي يزيد من الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس ،والنمط التسلطي يؤدي إلى النفور وخلق املشكالت من العاملين
ً
بدال من املساعدة في الحل.
• بينما هدفت دراسة ( (Karakose& Yirci, 2012إلى التعرف على املشاكل التي تواجه املعلمين املبتدئين خالل السنة األولى من حياتهم املهنية وأسبابها
ً
من خالل مقابلة أربعة وتسعين معلما مبتدئ ممن ال تزيد خبرتهم التدريسية عن عامين من العاملين في محافظتي االزيج وكنهرمان مارس في تركيا،
وتوصلت الدراسة إلى:
 .1مواجهة غالبية املعلمين مشكالت نتيجة عدم كفاية برامج التعليم املقدمة لهم في كليات إعداد املعلم ومواقف مديري املدارس السلبية
تجاههم.
 .2عدم وجود برامج للتوجيه تدعمهم وتمدهم بالخبرات املفقودة.
 .3أوصت الدراسة بضرورة تطوير أساليب إعداد املعلمين في كليات ومعاهد إعداد املعلمين.
• وهدفت أيضا دراسة (  (Chimonye,2010التعرف إلى املشكالت التي تواجه مديري املدارس الثانوية في والية إيمو في نيجيريا ،والتعرف على كيفية
استحقاق ثالث من مدارس الوالية على السمعة الحسنة في ظل أن هذه املشكالت عامة ،واتبع الباحث املنهج الوصفي ،حيث تكونت عينة الدراسة
من ( )67مدرسة ،وقد استخدم الباحث املقابالت واملالحظات وتحليل الوثائق ذات الصلة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها
أن املديرين أوضحوا أن اإلمكانيات ليست بالحجم املطلوب ،وقاموا بأدوار هامة ساعدت على تخطيهم لهذه املشكلة من خالل تعاون أفراد من املجتمع،
وكذلك الحجم الكبير للمسؤوليات امللقاة على عاتقهم في املدارس سواء املعلمين أو املدراء ،وعدم انضباط الطلبة ،وأنه يمكن التغلب على هذه املشكلة
من خالل إظهار املمارسات املهنية وااللتزام والشجاعة والتأكيد على املسؤولية الجماعية وانتهاج أساليب القيادة املختلفة ومنها األسلوب التركيبي
الدبلوماس ي.

إجراءات الدراسة:
تمهيد:
يستعرض هذا الفصل منهجية الدراسة ،وأدواتها التي اختاراها الباحثان إلجراء دراستهما ،وكذلك مجتمع الدراسة الذي أجرى عليه الباحثان
الدراسة ،وعينة الدراسة وخصائصها ،والطريقة التي اتبعها الباحثان للتأكد من صدق أداة الدراسة ،وكيفية التحقق من ثبات األداة ،وطريقة املعالجة
اإلحصائية لبيانات الدراسة.
منهج الدراسة:
ً
استنادا إلى طبيعة الدراسة وأهدافها استخدم الباحثان في الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ،وكذلك ملالئمته ألهداف الدراسة وأسئلته.
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين واملعلمات الذين يدرسون في املدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم /يطا ومديرية التربية والتعليم
ً
في بيت لحم وذلك في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي( ،)2020-2019والبالغ عددهم ( )3941معلما ومعلمة ،منهم ( )1659ذكور مقابل
و(  )2282إناث( .وزارة التربية والتعليم العالي.)2019 ،
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة حيث تكونت عينة الدراسة من ( )300معلم ومعلمة منهم ( )102معلم و ( )198معلمة وذلك
في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي (.)2020-2019
جدول( :)1األعداد ،والنسب املئوية لخصائص العينة الديموغر افية حسب الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة و املديرية وموقع املدرسة
املتغيرات

العدد

النسبة املئوية

102
198
300

%34
%66
%100

251
49
300

%83
%17
%100

127
135
38
300

%42
%45
%13
%100

الجنس
ذكر
اثنى
املجموع
املؤهل العلمي
بكالوريوس فما دون
أعلى من بكالوريوس
املجموع
سنوات الخبرة
5-1
10-6
11سنة فأكثر
املجموع
املديرية
يطا
بيت لحم
املجموع

%50
%50
%100

150
150
300
موقع املدرسة

قرية
مدينة
املجموع

%56
%44
%100

170
130
300

أداة الدراسة:
تم استخدام أداة واحدة لجمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس استجابات املبحوثين
لفقرات االستبيان حسب الجدول
االستجابة
الدرجة

ً
بدرجة كبيرة جدا
5

جدول ( :)2درجات مقياس ليكرت الخماس ي
بدرجة كبيرة
4

بدرجة متوسطة
3

بدرجة قليلة
2

ً
بدرجة قليلة جدا
1

صدق أداة الدراسة:
ً
 .1صدق املحكمين :تم التحقق من صدق األداة قبل عملية تطبيقها على عينة الدراسة بعرضها على مجموعة من املحكمين الذين أبدوا عددا من
املالحظات حولها وتم أخذها بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها النهائي حيث بلغ عدد فقرات األداة بصورتها النهائية ( )30فقرة.
 .2صدق التحليل العاملي :تم التحقق من الصدق بحساب التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات األداة  ،وذلك كما هو واضح في الجدول ()3
 .3املجال األول :اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص730-712 :

718

درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات....

بحيص & األفندي

جدول ( :)3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات أداة الدراسة
الرقم
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

الفقرات
املجال األول :اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة
ينظم املدير اجتماعات مع املعلمين وأولياء األمور لتفقد األزمات الطالبية ومتابعتها إليجاد الطرق املناسبة لتجنبها.
ينش ىء املدير صندوق شكاوي للطالب للتعرف على ما يقلقهم.
يساهم املدير في تشكيل لجان اإلصالح لفض النزاعات بالطرق الودية بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املحلي
ينظم املدير ندوات ومحاضرات توعية وقائية للحد من األزمات الطالبية في املدرسة
يتعاون املدير مع مجالس اآلباء في الحد من العادات والتقاليد الضارة مثل (التدخين ن واملخدرات ....الخ)
يستفيد املدير من ذوي الخبرة واالختصاص في املجتمع املحلي لتجنب األزمات
ينظم املدير لقاءات مع الطالب ملناقشة األزمات املدرسية التي قد يواجهونها
يعالج املدير املشاحنات بين الطالب ومعلميهم فور حدوثها في املدرسة.
يشجع املدير املعلمين على االجتماع بأولياء األمور ملناقشة مشكالت أبنائهم والعمل على حلها.
املجال الثاني  :اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة
ينظم مدير املدرسة دورات للمعلمين والعاملين في املدرسة حول كيفية التعامل مع األزمات
ً
يشكل مدير املدرسة فريقا ملواجهة األزمات التي قد تحدث في املدرسة.
يراعي املدير توزيع األدوار عند وقوع األزمة.
يشرك املدير املعلمين في املدرسة في تخطيط برامج مواجهة األزمات.
ً
يحرص املدير على وضع خطة مسبقا الستخدامها عند حدوث األزمة.
يبادر املدير إلى جمع املعلومات الكافية والدقيقة املتعلقة باألزمة.
ً
ييهئ املدير املعلمين والطالب نفسيا للتعامل اإليجابي مع األزمات.
يستفيد املدير من الخبرات السابقة في حل املشكالت الناجمة عن األزمات.
يحدد املدير البدائل املتاحة وقت حدوث األزمة الستخدام البديل األمثل.
يعد املدير جدول أولويات يتسم بالدقة ملواجهة األزمات.
ً
يوفر املدير فريقا متنوع التخصصات يختص بإدارة األزمات في املدرسة.
املجال الثالث  :اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها
يتخذ املدير قرارات حاسمة وسريعة حين حدوث األزمات.
يتصف املدير بصفات وسمات شخصية تؤهله للسيطرة على األزمة.
يتبنى املدير سياسة الباب املفتوح في مدرسته ملواجهة األزمة.
يستعين املدير بخبراء من خارج املدرسة ملعالجة األزمات.
يستثمر املدير اإلمكانات املادية والبشرية الضرورية الحتواء األزمة.
يعمل املدير على خفض حدة التوتر ورفع الروح املعنوية للعاملين والطلبة عند حدوث األزمة.
يحرص املدير على الحد من الشائعات في الحديث عن األزمة حتى ال تتفاقم.
يفعل املدير مبدأ تفويض الصالحيات ملواجهة األزمة.
يشيع املدير الطمأنينة بين العاملين والطالب أثناء حدوث األزمة.
يحدد املدير املهام واملسؤوليات والصالحيات عند حدوث األزمة

درجة التشبع
0.60
0.69
0.61
0.72
0.72
0.62
0.60
0.66
0.60
0.62
0.72
0.71
0.60
0.65
0.64
0.62
0.61
0.72
0.72
0.62
0.61
0.72
0.72
0.62
0.60
0.66
0.72
0.71
0.60
0.65

ً
تشير املعطيات الواردة في الجدول ( )3أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة الدراسة دال إحصائيا ،وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع ،وأنها تشترك
ً
معا في قياس درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،في ضوء اإلطار النظري
الذي بنيت األداة من أجله.
ثبات األداة:
تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعاده املختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات ) ، (Cronbach’s Alpha Coefficientوكانت
النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4
جدول ( :)4معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة
الرقم
1
2
3
4

أبعاد الدراسة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

عدد
الفقرات
9
11
10
30

قيمة ألفا
كرونباخ
0.936
0.959
0.963
0.982

القيمة االحتمالية ().Sig
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

* الصدق الذاتي= الجذرالتربيعي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ
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تشير املعطيات الواردة في الجدول ( )4أن أداة مهارة إدارة األزمة بأبعادها املختلفة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،إذ بلغت الدرجة الكلية لثبات األداة
(.)0.982
تصحيح األداة:
تتضمن هذه األداة درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،وقد بنيت
ً
الفقرات حسب سلم خماس ي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت( :بدرجة كبيرة جدا :خمس درجات ،بدرجة كبيرة :أربع درجات ،بدرجة متوسطة :ثالث
ً
درجات ،بدرجة قليلة :درجتين ،بدرجة قليلة جدا :درجة واحدة ) .وقد استند الباحثان في تفسيرهما لنتائج األداة ألسلوب (ليكرت) الذي يحدد درجة
املبحوث على األداة في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود األداة ،وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة ،بحيث يستجيب املبحوث
على ميزان أو متسلسل رتبي متدرج يشتمل على خمس رتب .
وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد(درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة
نظر املعلمين) ،وفق قيمة املتوسط الحسابي تم حساب املدى ( ،)4=1-5ثم تم تقسيمه على ( )4للحصول على طول الخلية الصحيح ( ، )0.8=5/4وبعد
ذلك تم إضافة هذه الدرجة إلى أقل قيمة في املقياس ( أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول
الخاليا كما في جدول (.)5
جدول ( :)5مفتاح املتوسطات الحسابية ،وطول الخاليا
املتوسط الحسابي
من 1.80-1
أكثر من 2.60-1,80
أكبر من 3.40-2.60
أكبر من 4,20-3,40
أكبر من 5,0-4.20

الوزن النسبي
اكبر%36-20
اكبر من %52-36
اكبر من %68-52
أكبر من %84-68
أكبر من %100-84

درجة املوافقة
ً
قلية جدا
قليلة
متوسطة
كبيرة
ً
كبيرة جدا

املعالجة اإلحصائية للبيانات:
ً
ً
بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحثان بمراجعتها تمهيدا إلدخالها للحاسوب ،وإعطائها أرقاما معينة ،أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية ،حيث
ً
ً
أعطيت اإلجابة بدرجة كبيرة جدا ( 5عالمات ) ،بدرجة كبيرة ( 4عالمات ) ،بدرجة متوسطة ( 3عالمات) ،بدرجة قليلة (  2عالمة) ،بدرجة قليلة جدا (1
عالمة ) ،وذلك في الدرجات املوجبة وعكست في الدرجات السالبة ،بحيث كلما ازدادت الدرجة ازدادت درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين .
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب املئوية والتكرارات ( :)Frequencies and Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2املتوسط الحسابي ،واملتوسط الحسابي النسبي ،واالنحراف املعياري.
 .3التحليل العاملي (.)Factor Analysis
 .4اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .5معامل ارتباط بيرسون ()Pearson Correlation Coefficient
 .6اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Sample T- Testملعرفة ما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات
املستقلة.
 .7اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Analysis of Variance - ANOVAملعرفة إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث
مجموعات أو أكثر من البيانات .وقد استخدمه الباحثان للفروق التي تعزى للمتغير والذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
إجراءات تطبيق الدراسة:
قام الباحثان باتباع مجموعة من الخطوات من أجل تنفيذ هذه الدراسة وهي كاآلتي:
قام الباحثان بحصر مجتمع الدراسة واملتمثل في املعلمين الذين يدرسون في املدارس الحكومية في مديريات محافظة بيت لحم ويطا ،وعليه تم بناء وتطوير
أداة الدراسة بعد اطالع الباحثان على مجموعة من الدراسات السابقة واألدب التربوي وإستبانات منفردة من بعض الدراسات السابقة وبعدها قام
الباحثان بعمل مجموعة من الخطوات الفنية والتي تتيح إلى الباحثان القيام بتطبيق هذه الدراسة وذلك من خالل الحصول على موافقة من مديريات
التربية والتعليم من أجل الحصول على إحصائيات أعداد املعلمين الذين يدرسون في املدارس الحكومية وتوزيع أداة الدراسة بناء على هذه اإلحصائيات
وكما تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة ،ومن ثم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من
املحكمين من ذوي االختصاص في الجامعات الفلسطينية املختلفة ،وبعد االنتهاء من صدق أداة الدراسة وخروجها بصورتها النهائية تم توزيع األداة على
عينة الدراسة وذلك في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ( )2020-2019وكانت أداة الدراسة متبعة بمجموعة من اإلرشادات والتعليمات الكافية
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لتساعد املستجيبين على اإلجابة عليها ،ومن ثم جمع االستبانات وترقيمها بشكل متسلسل إلدخالها للحاسوب ،وبعدها تم تصحيح األداة وتفريغ البيانات
وتعبئتها في نماذج خاصة وذلك من خالل (برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )spssلتحليل البيانات واستخراج النتائج.

تحليل النتائج:
تمهيد
ً
ً
ً
يتضمن هذا الفصل عرضا كامال ومفصال لنتائج الدراسة ,للتعرف على درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا
ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ,وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وأهدافها واختبار فرضياتها باستخدام التقنيات اإلحصائية
املناسبة.
نتائج السؤال الرئيس :ما درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظراملعلمين ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والوزن النسبي ،والترتيب لجميع فقرات استبانة درجة ممارسة
مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات حسب فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة.
تحليل فقرات أداة "درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظراملعلمين".
تم استخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،والوزن النسبي ،والترتيب ملعرفة درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم
ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين
جدول (  :)6املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من الفقرات " املجال األول  " :اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب
حدوث األزمة"

جاءت الدرجة الكلية للمجال األول بمتوسط حسابي قدره ( )4.05وبدرجة كبيرة.
الرقم

الفقرة

1

ينظم املدير اجتماعات مع املعلمين وأولياء األمور لتفقد األزمات
الطالبية ومتابعتها إليجاد الطرق املناسبة لتجنبها.
ينش ئ املدير صندوق شكاوي للطالب للتعرف على ما يقلقهم.
يساهم املدير في تشكيل لجان اإلصالح لفض النزاعات بالطرق
الودية بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املحلي
ينظم املدير ندوات ومحاضرات توعية وقائية للحد من األزمات
الطالبية في املدرسة
يتعاون املدير مع مجالس اآلباء في الحد من العادات والتقاليد
الضارة مثل (التدخين ن واملخدرات ....الخ)
يستفيد املدير من ذوي الخبرة واالختصاص في املجتمع املحلي
لتجنب األزمات
ينظم املدير لقاءات مع الطالب ملناقشة األزمات املدرسية التي قد
يوجهونها
يعالج املدير املشاحنات بين الطالب ومعلميهم فور حدوثها في
املدرسة.
يشجع املدير املعلمين على االجتماع بأولياء األمور ملناقشة
مشكالت أبنائهم والعمل على حلها.
الدرجة الكلية

2
3
4
5
6
7
8
9

املتوسط
الحسابي
4.19

االنحراف
املعياري
0.77

83.84

3.87
4.01

0.80
0.92

77.47
80.17

9
5

3.99

0.87

79.88

6

كبيرة

4.18

0.85

83.57

2

كبيرة

4.15

0.84

82.92

3

كبيرة

4.05

0.86

81.09

4

كبيرة

4.05

0.81

81.09

4

كبيرة

3.98

0.89

79.54

7

كبيرة

4.05

الوزن النسبي

الترتيب

الدرجة

1

كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة

يتضح من جدول ( )6أن متوسطات استجابات املعلمين على فقرات املجال األول واملتعلق باإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة قد
تراوحت بين ( .)83.84-77.47حيث جاءت الفقرة التي نصت على "ينظم املدير اجتماعات مع املعلمين وأولياء األمور لتفقد األزمات الطالبية ومتابعتها
إليجاد الطرق املناسبة لتجنبها" في الدرجة األولى وحصلت على ما نسبته ( )83.84بمتوسط حسابي قدره ( )4.19ويفسر ذلك باهتمام املدراء بعالقتهم
باملعلمين وأولياء األمور كأطراف ذات تأثير على املدرسة بكل مكوناتها .ثم تلتها الفقرة التي نصت على " يتعاون املدير مع مجالس اآلباء في الحد من العادات
والتقاليد الضارة مثل (التدخين ،واملخدرات ....الخ)" حيث حصلت على ما نسبته ( )83.57بمتوسط حسابي قدره ( )4.18ويفسر ذلك باهتمام مدراء
املدارس بمكافحة العادات السيئة التي قد يسلكها التالميذ مما يسبب الضرر لهم ويؤثر على سلوكهم وتحصيلهم الدراس ي .أما أقل الفقرات موافقة في
هذا املجال فكانت " ينش ئ املدير صندوق شكاوي للطالب للتعرف على ما يقلقهم" .حيث حصلت على ما نسبته ( )77.74بمتوسط حسابي قدره (،)3.87
مما يستدعي أن يتم حث املدراء على االهتمام بهذا األمر بدرجة أكبر مما هو عليه في الواقع وذلك من خالل إنشاء صندوق شكاوي للتعرف على ما يقلق
الطالب لتالفي األزمات قبل حدوثها.
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تم استخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة والنتائج موضحة في جدول ()7
جدول (: )7املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من الفقرات مجال " اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة
األزمة "
الرقم

الفقرة

1

ينظم مدير املدرسة دورات للمعلمين والعاملين في املدرسة
حول كيفية التعامل مع األزمات
ً
يشكل مدير املدرسة فريقا ملواجهة األزمات التي قد تحث في
املدرسة.
يراعي املدير توزيع األدوار عند وقوع األزمة.
يشرك املدير املعلمين في املدرسة في تخطيط برامج مواجهة
األزمات.
ً
يحرص املدير على وضع خطة مسبقا الستخدامها عند
حدوث األزمة.
يبادر املدير إلى جمع املعلومات الكافية والدقيقة املتعلقة
باألزمة.
ً
ييهئ املدير املعلمين والطالب نفسيا للتعامل اإليجابي مع
األزمات.
يستفيد املدير من الخبرات السابقة في حل املشكالت
الناجمة عن األزمات.
يحدد املدير البدائل املتاحة وقت حدوث األزمة الستخدام
البديل األمثل.
يعد املدير جدول أولويات يتسم بالدقة ملواجهة األزمات.
ً
يوفر املدير فريقا متنوع التخصصات يختص بإدارة األزمات
في املدرسة.
الدرجة الكلية

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املتوسط
الحسابي
4.02

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

الترتيب

درجة املو افقة

0.86

80.34

6

كبيرة

3.85

0.91

77.02

9

كبيرة

4.09
4.00

0.76
0.87

81.83
80.06

2
8

كبيرة
كبيرة

4.04

0.80

80.80

4

كبيرة

4.05

0.83

81.83

3

كبيرة

3.74

1.07

74.75

10

كبيرة

3.73

0.91

74.59

11

كبيرة

4.73

0.81

94.60

1

ً
كبيرة جدا

4.03
4.01

0.84
0.91

80.12
81.93

5
7

كبيرة
كبيرة

4.03

جاءت الدرجة الكلية للمجال الثاني بمتوسط حسابي قدره ( )4.03وبدرجة كبيرة.
يتضح من جدول ( )7أن متوسطات استجابات املعلمين على فقرات املجال الثاني واملتعلق باإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة
األزمة قد تراوحت بين( )81.93-74.59حيث جاءت بالدرجة األولى الفقرة التي نصت على" يحدد املدير البدائل املتاحة وقت حدوث األزمة الستخدام
البديل األمثل " وحصلت على ما نسبته ( )94.60بمتوسط حسابي قدره ( )4.73وهذا يدل على حرص مدراء املدارس على وجود خيارات متعددة وبدائل
ضمن اإلمكانات املتاحة للجوء إليها عند الحاجة ،وهذا يعبر عن قدرة املدراء على التخطيط بشكل جيد وفعال ملواجهة األزمات التي قد تحدث في املدرسة.
ثم تلتها الفقرة التي نصت على " يراعي املدير توزيع األدوار عند وقوع األزمة" حيث حصلت على ما نسبته ( )81.83بمتوسط حسابي قدره ( ،)4.09وهذا
مؤشر على وعي املدراء بأهمية تعاون جميع أفراد اإلدارة املدرسية في مواجهة األزمات مما يترتب عليه اتخاذ قرار جماعي ومسئول قد يكون أقرب إلى
الصواب .أما أقل الفقرات موافقة في هذا املجال فكانت "يستفيد املدير من الخبرات السابقة في حل املشكالت الناجمة عن األزمات " حيث حصلت على
ما نسبته ( )74.59بمتوسط حسابي قدره ( ،)3.73لذلك ال بد أن يتم اطالع املدراء على التجارب السابقة من خالل الخبرات املتوفرة عند الجهات ذات
العالقة وحث املدراء على االستفادة منها عند وقوع األزمات.
تحليل فقرات مجال " اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها "تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي
والترتيب واملعرفة درجة املوافقة والنتائج موضحة في جدول (:)8
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جدول ( :)8املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء
حدوثها "
الرقم
1

الفقرة
يتخذ املدير قرارات حاسمة وسريعة حين حدوث
األزمات.
يتصف املدير بصفات وسمات شخصية تؤهله للسيطرة
على األزمة.
يتبنى املدير سياسة الباب املفتوح في مدرسته ملواجهة
األزمة.
يستعين املدير بخبراء من خارج املدرسة ملعالجة األزمات.

5

يستثمر املدير اإلمكانات املادية والبشرية الضرورية
الحتواء األزمة.
يعمل املدير على خفض حدة التوتر ورفع الروح املعنوية
للعاملين والطلبة عند حدوث األزمة.
يحرص املدير على الحد من الشائعات في الحديث عن
األزمة حتى ال تتفاقم.
يفعل املدير مبدأ تفويض الصالحيات ملواجهة األزمة.
يشيع املدير الطمأنينة بين العاملين والطالب أثناء حدوث
األزمة.
يحدد املدير املهام واملسؤوليات والصالحيات عند حدوث
األزمة
الدرجة الكلية

2
3
4

6
7
8
9
10

املتوسط الحسابي
4.18

االنحراف املعياري
0.87

الوزن النسبي
83.51

الترتيب
1

درجة املو افقة
كبيرة

3.87

0.87

77.46

10

كبيرة

4.00

0.82

79.94

4

كبيرة

4.07

0.84

81.32

3

كبيرة

3.90

0.84

78.10

7

كبيرة

3.87

0.90

77.47

9

كبيرة

3.99

0.89

79.77

5

كبيرة

3.88
3.92

0.90
0.83

77.59
78.32

8
6

كبيرة
كبيرة

4.13

0.80

82.67

2

كبيرة

3.98

كبيرة

جاءت الدرجة الكلية للمجال الثاني بمتوسط حسابي قدره ( )3.98وبدرجة كبيرة.
يتضح من جدول ( (8أن متوسطات استجابات املعلمين على فقرات املجال الثالث واملتعلق باإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء
حدوثها تراوحت بين( .)8351-77.46وجاء في الترتيب األول الفقرة التي نصت على " يتخذ املدير قرارات حاسمة وسريعة حين حدوث األزمات" بوزن نسبي
( )83.51وبمتوسط حسابي ( ،)4.18وربما يشير ذلك إلى تخوف املدراء من أن التأخر في اتخاذ القرارات بشكل حاسم وسريع قد يسبب تفاقم للزمات مما
يؤدي إلى نتائج قد يصعب معها الوصول لحلول لها ،وكذلك فإن التعامل بشكل حاسم مع األزمات قد يكون له مردود ايجابي يتمثل في تالفي حدوثها في
املستقبل .وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة التي نصت على" يحدد املدير املهام واملسؤوليات والصالحيات عند حدوث األزمة" بوزن نسبي ( )82.67وبمتوسط
حسابي ( ،)4.13وهذا يدل على رضا املعلمين عن سلوك املدراء في تحديد املهام واملسؤوليات ومنح الصالحيات لهم في حال حدوث األزمات مما يؤدي إلى
ً
رفع نسبة مساهمتهم ،ويزيد من دافعيتهم من خالل املشاركة الفاعلة ملواجهة األزمات حال حدوثها .وجاءت أخيرا الفقرة التي نصها " يتصف املدير بصفات
وسمات شخصية تؤهله للسيطرة على األزمة" بوزن نسبي ( )77.46وبمتوسط حسابي ( ،)3.87وفي ذلك مؤشر على عدم رضا املعلمين بشكل كاف عن
صفات املدير الشخصية مما يسترعي انتباه الجهات ذات العالقة بالعمل على تنمية شخصيات املدراء من خالل عقد دورات وورش عمل حول الصفات
التي تؤهلهم للسيطرة على األزمات ومواجهتها.
اختبارفرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول درجة ممارسة مدراء
ُ
املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الجنس.
الختبار الفرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
ُ
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الجنس ،وذلك كما هو موضح في الجدول(.)9
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جدول ( : )9نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من
ُ
وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الجنس
املجاالت
اإلجراءات التي يتبعها املديرون
لتجنب حدوث األزمة

االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة ت املحسوبة

الدالة اإلحصائية

463

1.175

0.242

الجنس

املتوسط
الحسابي
4.17

0.44

أنثى

4.08

0.49

ذكر

3.84

0.47

ذكر

اإلجراءات التي يتبعها املديرون في
التخطيط ملواجهة األزمة

463

2.909

*0.004

أنثى

3.63

0.43

اإلجراءات التي يتبعها املديرون
للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها

ذكر
أنثى

2.78
3.33

0.78
0.60

463

4.930-

*0.000

الدرجة الكلية

ذكر

3.59

0.56

463

3.004

0.082

أنثى

3.68

0.51

ً
تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال األول املتعلق باإلجراءات التي يتبعها املديرون
ً
لتجنب حدوث أزمة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى ارتفاع درجة وعي مدراء املدارس مـن الجنـسين بأهميـة التخطيط ملواجهة األزمات لكونها مفهومـا
ً ً
ً
وسـلوكا حقيقيـا نابعـا مـن عقيـدة ثابتـة لها جذورها ،وقد يعزى أيضا إلى أن مديري املدارس يتلقـون اإلعداد و التدريب الالزمين من خالل ورش العمل كما
ً
أن التعليمات لتجنب األزمة هي واحـدة بالنـسبة للذكور واإلناث .،وأشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال الثاني املتعلق
باإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة ،وكانت الفروق لصالح الذكور ،حيث بلغ املتوسط الحسابي الستجابات الذكور ( )3.84في
حين بلغ املتوسط الحسابي الستجابات اإلناث ( ،)3.63ويعزو الباحثان ذلك إلى أن املدراء الذكور يملكون الوقت للتخطيط ملواجهة األزمة أكثر من اإلناث
ً
بسبب مسؤوليات املديرات اإلناث بعد الدوام والتي تتعلق باألعمال املنزلية واملسؤوليات امللقاة على عاتقهن في البيت .وأشارت النتائج أيضا إلى وجود
ً
فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال الثالث املتعلق باإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها ،وكانت الفروق
لصالح اإلناث ،حيث بلغ املتوسط الحسابي الستجابات اإلناث ( )3.33في حين بلغ املتوسط الحسابي الستجابات الذكور ( ،)2.78ويعزو الباحثان ذلك
بأن اإلناث أكثر التزاما باألنظمة والقوانين من الذكور ،وهن أكثر حرصا على النجاح في تحقيق األهداف لذا فهن يقمن بالتعامل بشكل جيد لذا فإن
ً
ً
املعلمات يرون أن درجة ممارسة املديرات أفضل من املدراء كون املديرات أكثر التزاما وأكثر إصرارا على إثبات ذواتهن وقدراتهن على التنافس والتميز عن
أقرانهن الذكور في مجتمع ذكوري يرفع من قدر الذكور في كافة املجاالت فهي تحاول أن تلفت االنتباه لدى الجميع بأنها ال تقل بل تتفوق في التعامل مع
ً
األزمة أكثر من زمالئها مدراء املدارس .وقد يعود أيضا إلى الدقة في تنفيذ التعليمات لدى اإلناث بشكل أفضل من املدراء الذكور ملواجهة األزمة وكذلك تمتع
اإلناث بالهدوء والحرص على العمل بشكل جماعي أثناء حدوث األزمة.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
ُ
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الخبرة.
للتحقق من صحة الفرضية رقم ( )2تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية
ُ
في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير سنوات الخبرة كما هو موجود في الجدول (.)10
جدول ( )10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجات تقديرات معلمي املدارس بين متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في
ُ
مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغيرسنوات الخبرة
املجاالت
اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة

اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة
األزمة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء
حدوثها
الدرجة الكلية

سنوات الخبرة
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
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املتوسط الحسابي
4.08
4.20
4.12
3.75
3.84
3.66
3.00
3.14
3.11
3.61
3.73
3.63

االنحراف املعياري
0.42
0.45
0.52
0.37
0.50
0.50
0.66
0.77
0.79
0.48
0.54
0.60
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جدول ( :)11نتائج اختبارتحليل التباين األحادي ( )one way analysis of varianceللفروق في متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغيرسنوات الخبرة
مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع املربعات

متوسط املربعات

املجاالت

بين املجموعات

2

0.303

0.151

داخل املجموعات
املجموع

463
465

35.211
35.514

0.226
……..

اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط
ملواجهة األزمة

بين املجموعات
داخل املجموعات

2
463

0.736
33.543

0.368
0.215

اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

465
2
463

34.279
0.500
87.214

……..
0.250
0.559

اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة

الدرجة الكلية

املجموع

465

87.715

………

بين املجموعات
داخل املجموعات

2
463

0.513
51.989

0.256
0.333

املجموع

465

52.402

-------

قيمة F
املحسوبة
0.670

الداللة اإلحصائية
0.513

1.711

0.184

0.448

0.640

0.943

0.45

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين
ً
ً
ً
تبعا ملتغير عدد سنوات الخبرة ،وقد يعزى ذلك إلـى أن املـديرين ذكورا وإناثا يتلقون نفس الدورات وورش العمل التي تهدف إلى التنمية املهنية و التي تركز
ً
على مسؤوليات وواجبات املديرين في التعامل مع األزمات بغض النظر عن تفاوت الخبرات فيما بينهم و خـصوصا أنهم يمتلكون مفاهيم إدارة املعرفة و
ً
أسسها .وقد يعود أيضا إلى التشابه في الدورات التي يخضع لهـا مـديرو املـدارس قبـل تـولي مهمـة مـدير مدرسة فلم يعد هناك تأثير للخبـرة فـي التخطيط
والتعامل مع األزمات نتيجـة للتقـارب فـي ردود الفعـل والحلـول املتوقعة للمستجيبين.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
ُ
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املؤهل العلمي.
الختبار الفرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
ُ
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املؤهل العلمي ،وذلك كما هو موضح في الجدول(.)12
جدول( :)12اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة
ُ
األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املؤهل العلمي
املجاالت
اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط
ملواجهة األزمة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة ت
املحسوبة

الداللة
اإلحصائية

بكالوريوس فما دون

4.15

0.45

463

0.710

0.479

أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس فما دون

4.08

0.54

3.74

0.42

463

1.032

0.310

أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس فما دون

3.62
3.12

0.61
0.71

463

0.053

0.958

أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس فما دون

3.11
3.67

0.77
0.53

463

0.598

0.582

أعلى من بكالوريوس

3.60

0.64

املؤهل العلمي

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين
ً
تبعا ملتغير املؤهل العلمي ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن املؤهـل العلمي ال يـؤثر علـى هـذه التقـديرات ألن هـذه املمارسات قد تكون مكتسبة من خالل الـدورات
التـي تعقـدها الـوزارة لجميـع املـديرين ،بغض النظر عن مـؤهالتهم العلميـة وقـد تـنعكس علـى ممارسـتهم لهـذه املهـارات فـي املدرسة ،وأن لها عالقة بالسمات
الشخصية للمديرين ،وبالتـالي جـاءت تقـديرات أفـراد عينـة الدراسة متقاربة ودون فروق ذات داللة إحصائية ،مـا يجعـل هنـاك تـشا ًبها بـين وجهـات نظر
املستجيبين.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
ُ
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املديرية .وذلك كما هو موضح في الجدول (.)13
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ُ
الجدول ( :)13متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير
املديرية
املديرية
يطا
بيت لحم
يطا
بيت لحم
يطا
بيت لحم
يطا
بيت لحم

املجاالت
اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة
إلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة
األزمة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي
4.14
4.11
3.75
3.60
3.06
3.41
3.65
3.71

0.52
0.34
0.44
0.46
0.74
0.57
0.57
0.46

جدول ( :)14نتائج اختبارتحليل التباين األحادي ( )one way analysis of varianceدرجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين للفروق في متوسطات تبعا ملتغير املديرية
املجاالت
اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة
إلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط
ملواجهة األزمة
اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

مصدر التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

درجات
الحرية
3
462
465
3
462
465
3
462
465
3
462
465

مجموع املربعات

متوسط املربعات

0.778
34.736
35.14
1.719
32.560
34.279
10.759
76.956
87.715
4.419
48.084
52.503

0.259
0.224
-----0.573
0.210
-----3.586
0.496
---1.539
0.310
-------

قيمة  Fاملحسوبة

الداللة اإلحصائية

1.157

0.328
*0.046

2.728
7.22

*0.000

3.702

0.125

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات املعلمين في املجال األول املتعلق باإلجراءات التي
ً
يتبعها املدراء لتجنب حدوث األزمة تبعا ملتغير املديرية ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن مديري املدارس لهم نفس االحتياجات واملتطلبات والقدرات لتجنب
حدوث األزمة بغض النظر عن املديرية التي يتبعون لها وذلك نتيجة لخضوعهم لنفس الدورات التدريبية والقرارات والنشرات اإلدارية التي تصدرها وزارة
التربية والتعليم وتعممها على جميع املديريات.
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في املجال الثاني املتعلق باإلجراءات التي يتبعها املدراء في التخطيط ملواجهة األزمة وكانت الفروق
لصالح مديرية يطا ،ويعزو الباحثان ذلك إلى اهتمام مدراء يطا بالتخطيط بسبب التفاوت في القدرات الشخصية التي يمتلكها املدراء في مديرية يطا عن
زمالئهم في مديرية بيت لحم.
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في املجال الثالث املتعلق باإلجراءات التي يتبعها املدراء للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها وكانت
الفروق لصالح مديرية بيت لحم ،ويعزو الباحثان ذلك إلى انضباط املدراء في مديرية بيت لحم والتزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات بشكل حرفي بصورة
ميزتهم عن زمالئهم في مديرية يطا .
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية
ُ
في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير موقع املدرسة.
الختبار الفرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجات متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
ُ
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير موقع املدرسة  ،وذلك كما هو موضح في الجدول()15
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جدول ( : )15نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغيرموقع املدرسة
االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة ت املحسوبة

الدالة اإلحصائية

298

0.022-

0.982

موقع املدرسة

املتوسط
الحسابي
4.28

0.37

مدينة

4.29

0.41

قرية

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين
ً
تبعا ملتغير موقع املدرسة ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن مديري املدارس لهم نفس االحتياجات واملتطلبات والقدرات لتجنب حدوث األزمة والتخطيط
ملواجهتها والتعامل معها أثناء حدوثها بغض النظر عن املديرية التي يتبعون لها وذلك نتيجة لخضوعهم لنفس الدورات التدريبية والقرارات والنشرات
اإلدارية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم وتعممها على جميع املديريات.
وفي ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:
 .1إنشاء قسم يختص بإدارة األزمات في مديريات التربية والتعليم.
 .2تزويد مدراء املدارس بملفات تتضمن بعض األزمات املدرسية التي حدثت من قبل وكيفية التعامل الصحيح معها.
 .3التنسيق بين العاملين في املدرسة واملجتمع املحلي للتعاون في السيطرة على األزمة حال حدوثها.
 .4عقد برامج تدريبية للمدراء والعاملين في املدارس حول األساليب الحديثة والفاعلة في مواجهة األزمات.
 .5تشكيل فريق إلدارة األزمات في كل مدرسة برئاسة املدير وعضوية املرشد االجتماعي وبعض املعلمين.
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Abstract: The study aimed to identify the degree of government school principals' practice of crisis
management skill, and the impact of variables: (gender, educational qualification, number of years of
experience, directorate, and school location). The sample consisted of (300) teachers working in Bethlehem
and Yatta chosen by simple random method, and the researchers used a questionnaire consisting of (30)
paragraphs. The results indicated that government school principals’ practice of the skill of crisis management
was significantly. The study showed that the field related to the procedures followed by the principals came in
the first order, then the field related to the procedures followed by the principals in planning to face the crisis,
while the third field was related to the procedures followed by the principals in dealing with the crisis during
its occurrence. No statistically significant differences according to the variables (educational qualification,
years of experience, and the location of the school). while it showed statistically significant differences
according to the gender variable. No statistically significant differences according to the directorate variable in
the first field. However, statistically significant differences according to the variable of the directorate in the
second field.
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