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افتتاحية العدد
بسم الله الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له كفوًا أحد ،والصالة
والسالم ىلع الرسول األمين ، ،وىلع صحابته الغر امليامين ،وىلع من سار ىلع نهجهم بإحسان إلى
يوم الدين
وبعد،،،،،،
يسر هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية ،أن تضع بين يدي قراءها الكرام،
العدد الثالث من املجلد التاسع لعام  ،2021والذي يحتوي ىلع ستة عشر بحثًا يف مجاالت العلوم
التربوية املختلفة .وهي تأمل منهم دعمها وإثراءها بأبحاثهم ودراساتهم ومقترحاتهم ،لكي يكتب
لها السداد والنجاح واالستمرار.
فيطيب لنا هنا أن نرحب بجميع رواد وزوار موقع املجلة اإللكتروني ،من الباحثين املهتمين بنشر
بحوثهم يف املجلة وطالب العلم واملعرفة.
فالحمد لله وحده ،الذي وفقنا بكرمه ومنه إتمام هذا العدد ،ونسأله تعالى أن يتقبل من كل من
ساهم يف إتمامه ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،ونسأله بقدرته وعظمته أن يرفع عنا البالء والغالء
والفتن واملحن ما ظهر منها وما بطن.
وما زلنا ندعو أصحاب الهمة من التربويين والباحثين والعلماء األكاديميين يف العالم ،يف
مجاالت التربية وفروعها املختلفة ،لنشر إبداعهم العلمي ونتاج فكرهم التربوي ،يف األعداد القادمة
لهذه املجلة.
وال يفوتنا هنا ،أن نسجل عظيم شكرنا تقديرينا ،لكل من ساهموا بفكرهم ونتاجهم يف إخراج
هذا العدد من الباحثين والسادة املحكمين وهيئة التحرير ،والشكر موصول ألصحاب األيادي البيضاء،
الذين نسقوا وأخرجوا وأبدعوا ،سائلين الله عز وجل ،أن ينفع بهم ،وأن يجعلها يف ميزان حسناتهم
يوم القيامة ،وأن ينفع بما تقدمه امل جلة ،من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين يف مجاالت
التربية ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام
وعالقته بالذكاء العاطفي لديهم .تكونت عينة الدراسة من ( )204من معلما ومعلمة من معلمي التالميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد في
املراكز الخاصة في اململكة العربية السعودية في مدينة الدمام ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير مقياس االحتراق النفس ي،
ومقياس الذكاء العاطفي ،وقد تم استخدام املنهج الوصفي ،أظهرت النتائج أن مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب
طيف التوحد في مدينة الدمام جاء مرتفعا ،في جميع أبعاد الدراسة حيث جاء البعد األول اإلجهاد االنفعالي في املرتبة األولى ،ثم تاله في املرتبة
الثانية بعد تبلد الشعور ،ثم نقص الشعور باإلنجاز في املرتبة األخيرة ،كما وأظهرت النتائج أن مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام جاء متوسطا في بعد التواصل ثم تاله في املرتبة الثانية بعد التعاطف ،ثم تاله في املرتبة الثالثة
بعد املعرفة االنفعالية ،ثم تاله بعد ذلك تنظيم االنفعاالت ،بينما جاء بعد إدارة االنفعاالت في املرتبة األخيرة ،كما وأظهرت النتائج وجود
عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام.
الكلمات املفتاحية :االحتراق النفس ي؛ الذكاء العاطفي؛ اضطراب طيف التوحد؛ مدينة الدمام.

املقدمة:
تعد صعوبات العمل اليومية من الضغوط التي تؤثر على أداء الفرد وصحته النفسية ،وتتحول الضغوط التي يتعرض لها الفرد في عمله ،وفي كل
مجاالت الحياة إلى أعباء كبيرة تستنزف طاقته ،وتعرضه لألمراض واالضطرابات النفسية ،ويعد تعرض الفرد إلى األحداث املريبة والتعامل مع األفراد
املرض ى ورؤية معاناتهم ،من األمور التي تترك آثارا في شخصية هذا الفرد ونفسيته.
يعد االحتراق النفس ي أحد نتائج تعرض أصحاب املهن املختلفة وخصوصا-املهن اإلنسانية نحو مهنة التعليم -للضغوط املستمرة ،إذ يعد االحتراق
النفس ي استجابة سلبية للضغوط التي تقع على الفرد في عمله ،وإن كان بعض األفراد يتعاملون مع الضغوطات في العمل بشكل إيجابي ،فهناك أفراد ال
يستطيعون ذلك (بني أحمد ،)14 ،2007 ،وبذلك أصبح االحتراق النفس ي يمثل ردة فعل لظروف العمل غير املحتملة ،فهو يؤدي إلى استنزاف الطاقة،
ونقص الدافعية ،وعدم االنضباط في الحضور إلى العمل ،وعدم االستقرار الوظيفي (الفرماوي وعبد هللا.)7 ،2009 ،
املهن التعليمية من املهن اإلنسانية السامية واملطلوبة ،إال أن الخوف من مشكالتها قد يدفع بعضهم إلى تركها أو التردد في االلتحاق بها ،وخاصة
في مجال ذوي الحاجات الخاصة ،والتي تضع األفراد تحت ضغط نفس ي وعصبي يسهم في إنهاك قدرتهم ،ويحرمهم من االستمتاع بحياتهم على الوجه
َ
كفياء (حمد هللا والراشد،
األكمل ،ويعمل على إضعاف ثقتهم بأنفسهم ،إضافة إلى تنمية مفاهيم سلبية نحو الذات واآلخرين ،واالعتقاد بأنهم غير أ ِ
.)22 ،2015
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إن عدم التوافق املنهي والنفس ي يؤدي إلى أن ُيظهر هؤالء األفراد ،ومنهم املعلمون ،اتجاهات قاسية ،وفتورا في املشاعر ،وتدني شعور اإلنجاز ،وهذا
ما أكدته دراسة شعيب ( ،)80 ،2013إذ إن األفراد الذين يعملون في مهن مماثلة للتعليم لفئات من ذوي الحاجات الخاصة يتعرضون إلى استنزاف
انفعالي ،ونقص الشعور باإلنجاز ،وهذه املؤشرات دالة على ظاهرة االحتراق النفس ي.
إن مهنة معلم التربية الخاصة تعتمد على عدد من املقومات ،حيث تعتبر السمات الشخصية املتوازنة من املقومات األساسية ملعلم التربية
الخاصة والتي تساعده على العمل الفئات الخاصة ،وخاصة ذوي اضطراب طيف التوحد ،ويتطلب ذلك تدريب املعلم وإعداده من جميع الجوانب
املعرفية واالنفعالية ،وكذلك يتطلب العمل مع هذ ه الفئة ان يتمتع املعلم بقدر مناسب من الذكاء العاطفي حيث يساعده علـى مقاومـة الضغوط
النفسية واحتوائها وإدارة انفعاالته وتنظيمها للوصول إلى أعلى مستوى من القدرة والكفاءة للسيطرة على جميع الصعوبات التي تواجهه أثناء أداء
عمله ،ويعتبر الذكاء العاطفي أحد مكونات الشخصية الذي يتبلور من خالل الجانب املعرفي والجانب االنفعالي معا ،ويشمل معظم الصفات الشخصية
اإلنسانية التي يلزم توافرها لدى معلمي التربية الخاصة ،حتى يتسنى لهم القيام بدورهم على أكمل وجه ،ولتحقيق التوافق املنهي والنفس ي (جوملان،
.)8 ،2000
يعد الذكاء العاطفي ذا أهمية في حياة األفراد إلى جانب الذكاء العقلي ،فهو من أنواع الذكاء التي لها تأثير قوي على نجاح األفراد ،وخاصة املعلمين،
اجتماعيا ،ومهنيا ،وأسريا ،وعاطفيا ،ونفسيا .وهو ما يؤكده جوملان بقوله :إن من بين ( )%20 – 10فقط من التباين في اختبارات النجاح املنهي يمكن
إيعازه لقدرات عقلية ،في حين يتطلب النجاح املنهي قدرات أوسع من ذلك ،نحو :املهارات االجتماعية ،وضبط االنفعاالت ،وحفز الذات.
وتشير بعض الدراسات مثل دراسة ( )Abraham, 2000, 170إلى أن الذكاء العاطفي يعتبر من العوامل األساسية بالنسبة للتوافق املنهي ،ويؤدي
دورا مهما في حياة الفرد من حيث النمو الشخص ي واملنهي والنفس ي.
ومن خالل عمل الباحث وخبرته الطويلة في مراكز التربية الخاصة والعمل مع اضطراب طيف التوحد ،ومن خالل اطالعه على عدد من الدراسات
السابقة؛ لم يتم مالحظة أي دراسة تربط ما بين االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقته بالذكاء العاطفي ،ملا له من
انعكاسات سلبية وإيجابية على مجمل العمل واإلنتاج التربوي لهؤالء املعلمين ،وقد الحظ الباحث أن العمل مع فئة التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد يتطلب طاقة انفعالية كبيرة وأن يتمتع املعلم بخصائص شخصية وانفعالية جيدة حتى يتمكن من التعامل مع مختلف حاالت اضطراب طيف
التوحد ،ويتميز االضطراب بخصائص ومشكالت متشعبة حيث يختلف مستوى شدة االضطراب من طفل إلى آخر ،وقد يولد ذلك لدى العديد من
املعلمين مشاعر اإلحباط ،وضعف الشعور باإلنجاز ،وزيادة شعور املعلمين بالضغوط النفسية وقد يجد املعلم صعوبة في أداء مهامه على أكمل وجه،
فيجد نفسه غير قادر على العطاء ،مما يؤدي إلى استنزاف طاقته وشعوره بقصور أدائه الوظيفي ،وبالتالي يصبح ضحية لالحتراق النفس ي.
وانطالقا من ذلك يستنتج الباحث ضرورة تسليط الضوء على مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في
مدينة الدمام وعالقته بالذكاء العاطفي لديهم ،ملا لهذه الضغوط من تأثيرات سلبية على حياة املعلم.
الدراسات السابقة:
وقد أجرى العديد من الباحثين في موضوع االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي ومن وقد تم ترتيب هذه الدراسات من األقدام إلى األحدث كالتالي.
• أجرى روبيتايال ( )Robitailla, 2010دراسة هدفت التعرف إلى الذكاء العاطفي لدى املعلمين بالتربية الخاصة ومقارنتها بالذكاء العاطفي لدى
معلمي املدارس العادية ،وفاعليتهم ودرجة تأهيلهم األكاديمي ،ولجمع البيانات تم استخدام مقياس الذكاء العاطفي  ،Bar-Onتكونت عينة
الدراسة من ( )34معلما من معلمي التربية الخاصة ،ومن ( )30معلما من املدارس العادية ،وأظهرت النتائج أن مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي
التربية الخاصة ومعلمي املدارس العادية كان متوسطا ،أي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي لديهم ،كما ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املؤهل األكاديمي.
• وأجرى كل من السياري ومصلحي وفاليزاده (  )Saiiari, Moslehi, Valizadeh, 2011هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين الذكاء
العاطفي ومتالزمة االحتراق النفس ي لدى معلمي الرياضة في املدارس الثانوية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف
الدراسة تم استخدام استبيانين استبيان الذكاء العاطفي واستبيان متالزمة االحتراق النفس ي لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة حيث تكونت
عينة الدراسة من ( )183معلم ومعلمة من معلمي محافظة خوزستان اإليرانية ،وأظهرت الدراسة وجود درجة مرتفعة بين الذكاء العاطفي
ومتالزمة االحتراق النفس ي.
• أما كال من بشغدام وصاحبجم ( )Pishghadam, Sahebjam, 2012فقد أجرى دراستهم التي هدفت التعرف إلى العالقة بين الذكاء العاطفي
لشخصية املعلم واالحتراق النفس ي والتنبؤ بمستويات االحتراق ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق اهداف الدراسة تم
استخدام مقياسيين مقياس الذكاء العاطفي ومقياس االحتراق النفس ي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )225معلم ومعلمة من معلمي مدارس مشهد
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في إيران ،وأظهرت النتائج وجود عالقة كبيرة بين أنواع الشخصية والذكاء العاطفي وثالثة أبعاد االحتراق النفس ي (الطابع الشخص ي ،والنطاق
العاطفي ،واالنجاز الشخص ي) وكانت جميعها بدرجة متوسطة.
• أما بقيعي ( )2012فهدفت دراسته إلى قياس مستوى الذكاء العاطفي ،ومستوى االحتراق النفس ي ،وأنماط الشخصية السائدة لدى معلمي
الصفوف الثالثة األولى العاملين في منطقة إربد التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية .كما هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء العاطفي
وكل من أنماط الشخصية واالحتراق النفس ي ،ومدى اختالف هذه العالقة باختالف الجنس والخبرة واملؤهل العلمي .تكونت عينة الدراسة من
( )122معلما ومعلمة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية املتيسرة من أصل ( )231معلما ومعلمة يمثلون مجتمع الدراسة .ولتحقيق هدف
الدراسة استخدم الباحث ثالثة مقاييس ،األول يقيس الذكاء العاطفي ،والثاني يقيس أنماط الشخصية ،والثالث يقيس االحتراق النفس ي .وقد
أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي ،وانخفاض مستوى االحتراق النفس ي ،وسيادة نمط الشخصية االنبساطية لدى أفراد
العينة .كما أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصائي ا بين الذكاء العاطفي ونمط الشخصية االنبساطية ،وعدم وجود عالقة دالة
إحصائيا بين الذكاء العاطفي واالحتراق النفس ي .وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في العالقة بين الذكاء العاطفي واالحتراق
النفس ي تبعا ملتغيري الجنس واملؤهل ،وبين الذكاء العاطفي وأنماط الشخصية تبعا ملتغيري الجنس والخبرة.
• في حين أجرى كل من ظرفشان ورضا ومحمدي وأحمدي وأرسالني ( )Zarafshan, Reza Mohammadi, Ahmadi, Arsalani,2013دراسة
هدفت التحقق من االحتراق النفس ي لدى معلمي اضطراب طيف التوحد مقارنة مع معلمي األطفال اآلخرين ذوي الحاجات الخاصة ،واستخدمت
الدارسة املنهج املقارن واملنهج الوصفي التحليلي ،حث تم استخدام ثالثة مقاييس ( )Maslach Burnoutمخزون املؤشر الوصفي للوظيفة،
واستبيان الصحة العامة وقد تم اختيار العينة بالطريقة العنقودية ،حيث تم اختيار ( )90معلمة ( 32معلما لألطفال املصابين باضطراب طيف
التوحد ،و ( )30معلما في مدارس الصم ،و( )31معلما لألطفال ذوي التخلف العقلي من ( )12مدرسة في أربعة مناطق من مناطق طهران ،وأظهرت
النتائج اختالفا كبيرا في صحة املعيار بين مجموعات املعلمين الثالثة واختلفت املجموعات الثالثة من حيث الصحة العامة ،واإلرهاق العاطفي
ونزع الشخصية؛ ولكن بالنظر إلى املتغيرات األخرى لم يالحظ أي اختالفات كبيرة ،كما أظهرت الدراسة أن االحتراق النفس ي لدى معلمي درجات
معلمي اضطراب طيف التوحد بالتوحد جاء متوسطا وكان أعلى بشكل ملحوظ من معلمي الصم وضعاف السمع واملتخلفين عقليا في متغيرات
الصحة عالمة والتعب وتبدد الشخصية ،وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات املعلمين لألطفال املتخلفين عقليا والصم.
• وأجرى أبو زيتون والصقر ( )2014دراسة هدفت التعرف إلى مستويات االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة
في محافظة جرش ،والكشف عن العالقة بين املتغيرين ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير
مقياس لكل من الذكاء العاطفي واالحتراق النفس ي لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة حيث تكونت عينة الدراسة من ( )119فردا من املعلمين
العاملين في مراكز التربية الخاصة في محافظة جرش وأظهرت النتائج أن املعلمين أظهروا مستويات متوسطة من االحتراق النفس ي ،كما وأظهرت
النتائج أن بعد نقص الشعور باإلنجاز الشخص ي أكثر أبعاد االحتراق النفس ي من حيث الشدة ،بينما كان بعد تبلد الشعور األقل من حيث
الشدة ،ومن حيث تكرار االحتراق النفس ي ،كما وأظهر األفراد مستويات منخفضة بالنسبة للدرجة الكلية والدرجات الفرعية على مقياس االحتراق
النفس ي ،وتبين أن بعد نقص الشعور باإلنجاز الشخص ي هو األكثر تكرارا  ،بينما بعد تبلد الشعور كان األقل تكرارا بالنسبة لالحتراق النفس ي ،كما
أظهرت النتائج وجود درجة منخفضة على مقياس الذكاء العاطفي ،وجاء بعد الدافعية الذاتية األعلى من بين األبعاد بينما جاء بعد إدارة
العواطف األدنى مقارنة ببقية املقاييس الفرعية للذكاء العاطفي ،كما أظهرت النتائج وجود ارتباط دال إحصائي لالحتراق النفس ي وبعد اإلجهاد
االنفعالي من حيث التكرار مع إدارة العواطف من أبعاد الذكاء العاطفي.
• كما أجرت الحق ومحمد وسعدية ( )Ul-Haq, A., Muhammad, A., Sadia, H., & Misbah, A, 2017دراسة هدفت التعرف إلى تأثير الذكاء
العاطفي على أداء املعلم في مؤسسات التعليم في باكستان ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
استخدام مقياس الذكاء العاطفي الذي اقترحه سالوفيان وماير ( )1990 _1989على أداء املعلم في املدارس على عينة مكونة من ( )166من
املعلمين في باكستان ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الذكاء العاطفي لن تأثير كبير على أداء املعلم في املدراس ،كما وأظهرت أن للوعي النفس ي ،والثقة
بالنفس ،واإلنجاز ،وتنمية السلوكيات ،وإدارة الصراع عالقة إيجابية مع أداء املعلم.
• وكذلك أجرى الجربوع ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على شكل البروفايل النفس ي للذكاء العاطفي لدى الوالدين واملعلمات ومستوى الذكاء
العاطفي لديهم وعالقته باملهارات االجتماعية لدى األطفال املعاقين ذهنيا ،بدرجة بسيطة ،وتكونت عينة البحث من ( )32األطفال معاقين ذهنيا
بدرجة بسيطة ( 15ذكرا ،و 17أنثى) ،امللتحقين في معهد التربية الفكرية في املدينة املنورة ،والذين تم تقديرهم من خالل الوالدين واملعلمات،
موزعين على ( )7آباء ،و ( )25أمهات ،ومن معلماتهم وعددهم ( )20تراوحت أعمارهم ما بين ( )12- 6سنة ،تم استخدام مقياس الذكاء العاطفي،
ومقياس تقدير املهارات االجتماعية وذلك من خالل استجابات الوالدين واملعلمات ،وأظهرت نتائج البحث إلى أن مستوى الذكاء العاطفي لدى
الوالدين واملعلمات كان متوسطا ،حيث كان املستوى في تنظيم االنفعاالت عند الوالدين هو األكثر انخفاضا لدى املعلمات وهو استخدام
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االنف عاالت ،فتقييم املشاعر الذاتية ،يليه تنظيم االنفعاالت ،وفهم مشاعر اآلخرين هو األعلى ،أما بالنسبة عن طبيعة العالقة بين الذكاء
العاطفي واملهارات االجتماعية فأظهرت النتائج عدم وجود اختالف في طبيعة العالقة االرتباطية بين الذكاء العاطفي لدى الوالدين واملعلمات
واملهارات االجتماعية لدى هؤالء األطفال.
• وأجرى بويرتاس موليرو وآخرون ) (Puertas-Molero, et.al, 2018دراسة هدفت تحديد ومقارنة نموذج توضيحي إلدراك اإلجهاد وأبعاد متالزمة
االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي والتواصل غير اللفظي في عينة من مدرس ي الجامعات ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم استخدام عدد من املقاييس هي مقياس اإلجهاد املدرك ،ومقياس السمات ،ومقياس مالئم للبيانات التجريبية ،ومقياس
االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة التي تكونت من ( )1316مدرسا ومدرسة من املدرسين في جامعة اسبانيا
موزعين بالتساوي بين الجنسين ،وأظهرت الدراسة أن التوتر يرتبط بشكل إيجابي باإلرهاق العاطفي وسلبيا مع اإلنجاز الشخص ي ،وارتبط اإلرهاق
العاطفي ارتباطا مباشرا باالهتمام العاطفي وعكسا بالوضوح العاطفي واإلصالح العاطفي ،مع ارتباطهما بالرضا الشخص ي ،ويرتبط كل من
الوضوح العاطفي واإلصالح بشكل إيجابي بالتواصل غير اللفظي ،كما أظهرت الدراسة أن الذكاء العاطفي ولغة الجسد هما عامالن مهمان في
الوقاية من متالزمة اإلرهاق ،كل ذلك ممكن أن يساعد في ضمان الصحة العقلية والجسدية ملدرس ي الجامعات وتحسين الذكاء العاطفي لديهم
والتقليل من اإلرهاق واالحتراق النفس ي.
• وأجرى فيوريلي وآخرون ( )Fiorilli, et.al. 2019دراسة هدفت التعرف إلى العالقات بين الذكاء العاطفي لسمات املعلمين والدعم االجتماعي
الداخلي والخارجي ومستويات االحتراق النفس ي لديهم ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
مقاييس الذكاء العاطفي والدعم النفس ي ،واالحتراق النفس ي لدى املعلمين لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة التي تكونت من ( )318مدرسا
إيطاليا أثناء الخدمة ،وأظهرت الدراسة أن الذكاء العاطفي لسمات املعلمين يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا باالحتراق النفس ي لديهم ،كما أظهرت
الدراسة أن الدعم االجتماعي الداخلية من عالقات املعلمين في مكان العمل أكثر فعالية من اإلرهاق من الدعم القادم من الخارج.
من خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ الباحث أنها تناولت موضوع الضغوطات النفسية واالحتراق النفس ي ،والذكاء العاطفي لدى
العاملين في املهن اإلنسانية التي تتطلب العمل مع الجمهور مثل التمريض والتعليم والتي تساهم في الوصول إلى مرحلة االحتراق النفس ي ،وعالقتها ببعض
املتغيرات .حيث تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الحق ومحمد وسعدية (& Ul-Haq, A., Muhammad, A., Sadia, H.,
 ،)Misbah, A, 2017ودراسة( )Pishghadam, Sahebjam, 2012في منهج الدراسة املستخدم ،وهو املنهج الوصفي االرتباطي ،كما تتشابه عينة
الدراسة وهي معلمو ذوي اضطراب طيف التوحد مع دراسة (حسن ،)2015،بينما كانت عينة الدراسة في باقي الدراسات تتكون من معلمي التربية
الخاصة أو املعلمين بشكل عام ،وتشابهت مع جزء من الدراسات في تناولها االحتراق النفس ي ،ومع دراسات أخرى تناولت موضوع الذكاء العاطفي.
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام وعالقته
بالذكاء العاطفي لديهم ،حيث اتفقت مع دراسة ( ،)Puertas-Molero, et.al, 2018ويتضح مما توصلت إليه الدراسات السابقة أن املعلمين عموما
يعانون من الضغوط النفسية واالحتراق النفس ي ،كذلك أشارت الدراسات إلى وجود عالقة بين االحتراق النفس ي واملتغيرات الديمغرافية ،وأن مستوى
االحتراق النفس ي يتباين تبعا لهذه املتغيرات؛ األمر الذي يستدعي القيام باملزيد من الدراسات للكشف عن عالقة تلك املتغيرات باالحتراق النفس ي
والذكاء العاطفي معا.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها تناولت موضوع االحتراق النفس ي والتعرف على عالقته بالذكاء العاطفي؛ إذ ال توجد دراسة -
على حد علم الباحث -تجمع بين املتغيرين معا لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،كما أنها تتميز بتناولها عينة الدراسة من معلمي ذوي
َ
اضطراب طيف التوحد ،وهو من االضطرابات العصبية التي لم ُت ْعط االهتمام الكافي لدراستها؛ حيث ال توجد دراسات كافية تناولت موضوع معلمي ذوي
اضطراب طيف التوحد كونه من االضطرابات التي تتطلب من العاملين معها أن يتمتعوا بصحة نفسية وانفعالية جيدة.
قد استفاد الباحث من الدراسات السابقة االطالع على أنواع الضغوط والتحديات التي تواجه معلمي التالميذ ذوي الحاجات الخاصة ،والنظر في
توصيات بعض هذه الدراسات بدراسة معلمي التالميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد ،وبذلك ارتأى الباحث استقصاء مستوى االحتراق النفس ي لدى
معلمي التالميذ ذوي اضطراب التوحد وعالقتها بالذكاء العاطفي لديهم.
أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟
 .2ما مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟
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أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى:
 .1مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام.
 .2مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام.
 .3العالقة االارتباطية بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في جانبين أحداهما نظري واآلخر تطبيقي:
ا
أوال :األهمية النظرية:
تتمثل هده األهمية فيما يأتي:
• ما قد تقدمه من أطر نظرية تضاف إلى املكتبة العريية واملعرفة اإلنسانية حول موضوع مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد وعالقته بالذكاء العاطفي لديهم قد يستفيد منها الباحثين في إجراء دراسات الحقة.
• معرفة طبيعة العالقة بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.
• تطمح هذه الدراسة في تغطية موضوع مهم وهو مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام
وعالقته بالذكاء العاطفي لديهم.
ا
ثانيا :األهمية العملية:
• هناك حاجة ملثل هذه الدراسات لتحديد الصعوبات التي تواجه معلمي التالميذ ذوي اضطرابات طيف التوحد للمساهمة في وضع حلول مالئمة
تدعم وتحسن األداء الوظيفي للمعلم.
• يستفيد من هذه الدراسة القائمون على املراكز الخاصة من خالل توجيههم العداد برامج تثقيفية للتخفيف من الضغوط النفسية إلعدادهم
لتحسين توافقهم املنهي والنفس ي.
• يستفيد من هذه الدراسة القائمون على املراكز الخاصة من خالل التعرف والنظر إلى مصادر االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي الحاجات
الخاصة بشكل عام ،ومعلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل خاص.
• يستفيد من هذه الدراسة الباحثون في مجال التربية الخاصة إلجراء املزيد من األبحاث حول العاملين مع التالميذ ذوي اضطراب التوحد.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام وعالقته بالذكاء
العاطفي لديه.
الحدود البشرية :تمثلت الحدود البشرية بمعلمي ومعلمات التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد العاملين في مراكز التربية الخاصة األهلية في مدينة
الدمام.
الحدود املكانية :تم تطبيق هذه الدراسة في مراكز التربية الخاصة األهلية التي تقدم خدمات تربوية للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة
الدمام في اململكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراس ي 2020/2019م1442/1441( ،ه).
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
ألغراض الدراسة فقد تم تبني التعريفات اإلجرائية ،وهي:
االحتراق النفس ي (":)Burnout Amongهو حالة من االستنزاف االنفعالي بسبب تعرض الفرد ملجموعة من الضغوط ولفترة طويلة ،مما يؤثر وبشكل
ا
إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها عينة
سلبي في كل من الجوانب النفسية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية للفرد" (البتال ،)33 ،2013 ،ويعرف
الدراسة من خالل استجابتهم لألداة التي يتم تطويرها لهذا الغرض.
الذكاء العاطفي (" :)Emotional Intelligenceمجموعة القدرات غير املعرفية التي تؤثر في قدرة الفرد على التعامل بنجاح مع احتياجاته النفسية
ا
إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها عينة الدراسة من خالل استجابتهم على األداة التي يتم تطويرها لهذا
واملهنية" ( ،)Bar-On, 2004, P117ويعرف
الغرض.
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معلمو التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد :املعلمون املنفذون للسیاسة التعلیمیة ،حيث ینفذونها بوسائلهم املختلفة من مناهج وأساليب وطرق
ا
إجرائيا باملعلمين الذين يقدمون
التدریس ویتوقف نجاحهم في هذه السياسة على درجة إتقانهم لهذه الوسائل (سعفان ومحمود ،)3 ،2002 ،ويعرف
التعليم لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد في مدارس ومراكز التربية الخاصة في مدينة الدمام.
اضطراب طيف التوحد ) (Autism Spectrum Disorderهو اضطراب يظهر في مرحلة الطفولة املبكرة ،ويتسم بعجز ثابت في التفاعل االجتماعي
والعاطفي والتواصل االجتماعي ،وكذلك العجز في تطوير العالقات واالحتفاظ بها ،والنمطية في السلوك واإلصرار على التماثل وعدم املرونة،
واالهتمامات املحدودة ،والتفاعل غير العادي مع الوارد الحس ي ،واالهتمام غير العادي بالجوانب الحسية املختلفة ( & Mattila, M., Kielinen, M.,
.)Linna, 2013, 11
ويقصد بذوي اضطراب طيف التوحد ) (Autism Spectrum Disorderفي هذه الدراسة التالميذ امللتحقون في مراكز التربية الخاصة األهلية في مدينة
الدمام ،والذين تم تشخيصهم رسميا باضطراب طيف التوحد من قبل تلك املراكز والجهات الرسمية.

اإلجراءات امليدانية للدراسة
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،وذلك ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة ،واإلجابة عن أسئلتها.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التالميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد في املراكز الخاصة في اململكة العربية السعودية في
مدينة الدمام ،والبالغ عددهم ( )262معلما ومعلمة ،ويوضح الجدول رقم ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا ملتغير النوع االجتماعي.
جدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة ا
تبعا ملتغير النوع االجتماعي
الفئات
ذكور
اناث

املتغير
النوع االجتماعي
املجموع

العدد
128
134
262

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )204معلما ومعلمة من الذين يعملون مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في املراكز الخاصة في اململكة العربية
السعودية في مدينة الدمام ،تم اختيارهم بطريقة الحصر الشامل ،وكذلك قام الباحث سابقا بتحويل أدوات الدراسة إلى صيغة إلكترونية من خالل
نماج ( )Googleوإرسالها من خالل البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف ،وبعد استثناء العينة االستطالعية قام الباحث بإرسال ( )235رسالة هاتفية
وإلكترونية تحتوي على مقياسين مقياس االحتراق النفس ي ومقياس الذكاء العاطفي.
أداة الدراسة:
ا
أوال :مقياس االحتراق النفس ي
تم تطوير مقياس االحتراق النفس ي من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة مثل( ،)Boujuta,et.al, 2017( :العجاجي ،)2010 ،
(أحمد( ،)2015 ،أحمد( ،)2015 ،أنور( ،)2017 ،البقش ي ،)2014 ،وتكون املقياس بصورته األولية من ( )33فقرة موزعة على ثالثة مجاالت (اإلجهاد
االنفعالي ،تلبد املشاعر ،نقص الشعور باإلنجاز) ،أما من حيث تدريج املقياس اعتمد الباحث التدرج الخماس ي تدرج ليكرت (دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا،
أبدا) ،وتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق األرقام ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5في حالة الفقرات املوجبة ،وعكس األوزان في حالة الفقرات السالبة.
• صدق املقياس
تم التحقق من صدق املقياس بطريقين ،هما:
صدق املحتوى :تم عرض املقياس بصورته األولية على املحكمين املتخصصين في مجاالت علم النفس التربوي ،والقياس والتقويم واإلرشاد النفس ي
والتربوي ،والتربية الخاصة في عدد من الجامعات األردنية ،وذلك من أجل الحكم على مدى وضوح الفقرات ودقة الصياغة اللغوية ،ومالءمة الفقرة
لسمة املراد قياسها ،وطلب منهم إبداء أية مالحظات حول الفقرات بالحذف أو التعديل ،حيث تم األخذ باملالحظات والتعديالت التي اتفق عليها ()%80
من املحكمين ،وفي ضوء ذلك تم تجهيز املقياس بالصيغة النهائية ،حيث بلغت عدد فقراته (.)28
صدق البناء :تم التحقق من مؤشرات صدق البناء من خالل تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها ( )20معلما ومعلمة ،ثم تم حساب مؤشرات
صدق البناء للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين الفقرات ُ
والبعد الذي تنتمي إليه ،والفقرات والدرجة الكلية ،والجدول ( )3يبين ذلك.
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جدول ( :)2معامالت االرتباط بين الفقرات ُ
والبعد والفقرات والدرجة الكلية على مقياس االحتراق النفس ي
الرقم

اإلجهاد االنفعالي

نقص الشعور باإلنجاز

تبلد الشعور

ُ
البعد

الدرجة الكلية

ُ
البعد

الدرجة الكلية

ُ
البعد

الدرجة الكلية

1

**0.96

**0.89

**0.76

**0.87

0.97

**0.95

2

**0.98

**0.87

**0.92

**0.85

0.89

**0.91

3

**0.94

**0.84

**0.92

**0.85

0.91

**0.89

4

**0.91

**0.96

**0.97

**0.97

0.90

**0.85

5

**0.99

**0.90

**0.95

**0.94

0.88

**0.80

6

**0.96

**0.93

**0.97

**0.92

0.92

**0.88

7

**0.77

**0.92

**0.98

**0.97

0.97

**0.98

8

**0.91

**0.78

**0.97

**0.90

0.87

**0.89

9

**0.74

**0.68

**0.93

**0.90

0.96

**0.93

**0.81

**0.78

10

ا
**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.01

يبين الجدول رقم ( )2أـن جميع معامالت االرتباطات ذات درجات مقبولة وذات داللة إحصائية لذلك لم يتم حذف أي فقرة من الفقرات.
كما تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االحتراق النفس ي مع بعضها البعض ،والدرجة الكلية للمقياس ،الجدول رقم ( )3يوضح ذلك.
جدول ( :)3معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االحتراق النفس ي مع بعضها البعض ،والدرجة الكلية للمقياس
نقص الشعور باإلنجاز

اإلجهاد االنفعالي

تبلد الشعور

اإلجهاد االنفعالي
تبلد الشعور
نقص الشعور باإلنجاز

**0.82

1.00

**0.82

**0.96

1.00

الدرجة الكلية للمقياس

**0.91

**0.98

**0.98

الدرجة الكلية للمقياس

1.00

ا
**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.01

1.00

يظهر من الجدول رقم ( )3أن هناك معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االحتراق النفس ي مع بعضها البعض ،والدرجة الكلية للمقياس كانت دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.01
• ثبات املقياس
للتحقق من ثبات مقياس االحتراق النفس ي ،تم حساب معامالت الثبات له ،بطريقتين :األولى طريقة التطبيق وإعادة التطبيق ،من خالل تطبيق
املقياس على عينة استطالعية قوامها ( )20معلما ومعلمة ،وذلك بتطبيقه مرتين وبفاصل زمني بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ،ومدته أسبوعان،
وتم إيجاد معامالت االرتباط بين التطبيقين ،كذلك تم حساب قيم االتساق الداخلي للمقياس ككل ،ولكل ُبعد من أبعاده باستخدام معامل كرونباخ
ألفا ،والجدول ( )4يبين نتائج الثبات.
جدول ( :)4معامالت الثبات ألبعاد مقياس االحتراق النفس ي وداللته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون
ُ
البعد
اإلجهاد االنفعالي
تبلد الشعور
نقص الشعور باإلنجاز

كرونباخ ألفا

إعادة التطبيق

0.80

*0.73

0.81

*0.75

0.78

*0.77

املقياس ككل

0.83

*0.78

ا
* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.05

أشارت نتائج الجدول ( )4إلى أن معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ تراوحت بين ( ،)0.81-0.78وعلى الدرجة الكلية ( ،)0.83وجميعها
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .)α≤0.05أما بالنسبة للثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق فقد تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين (-0.73
 ،)0.77وبلغت للدرجة الكلية ( ،)0.78وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وهذا مؤشر على أن املقياس يتمتع بدرجة مقبولة من
الثبات.
• تصحيح املقياس
تكون اإلجابة عن فقرات من املقياس من تدريج ليكرت الخماس ي اآلتي :دائما ( )5درجات ،غالبا ( )4درجات ،أحيانا ( )3درجات ،نادرا ( )2درجتان،
أبدا ( )1درجة واحدة ،أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على املتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في نموذج الدراسة
فهي لتحديد درجة املوافقة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي (مرتفع ،متوسط ،منخفض) بناء على املعادلة اآلتية (الكيالني والشريفين:)2007 ،
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طول الفترة= (الحد األعلى للبديل -الحد األدنى للبديل)  /عدد املستويات
(1.33= 3/4 = 3/ )1-5

وبذلك تكون املستويات كالتالي:
درجة موافقة منخفضة من .2.33 -1
درجة موافقة متوسطة أكبر من .3.67-2.33
درجة موافقة مرتفعة أكبر من .5.00 -3.67
ا
ثانيا :مقياس الذكاء العاطفي
تم تطوير مقياس الذكاء العاطفي من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة مثل (مغاري( ،)2018 ،العتوم( ،)2014 ،الرحماني،
( ،)2017أحمد( )2015 ،الحجوج ،)2015 ،أبعاد املقياس وفقراته :وتم القيام بكتابة فقرات املقياس بصورته األولية ،حيث تكون من مجموعة من
الفقرات تتكون من ( )70فقرة موزعة على خمس مجاالت( :املعرفة االنفعالية ،تنظيم االنفعاالت ،التعاطف ،التواصل ،إدارة انفعاالت) تدريج املقياس:
اعتمد الباحث التدرج الخماس ي لتدرج ليكرت (دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا) ، .وتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق األرقام (،4 ،5
 )1 ،2 ،3في حالة الفقرات املوجبة ،وعكس األوزان في حالة الفقرات السالبة.
• صدق املقياس
تم التحقق من صدق املقياس بطريقين ،هما:
صدق املحتوى :تم عرض املقياس بصورته األولية على املحكمين املتخصصين في مجاالت علم النفس التربوي ،والقياس والتقويم واإلرشاد النفس ي
والتربوي ،والتربية الخاصة في عدد من الجامعات األردنية والسعودية ،وذلك من أجل الحكم على مدى وضوح الفقرات ودقة الصياغة اللغوية ،ومالءمة
الفقرة للسمة املراد قياسها ،وطلب منهم إبداء أية مالحظات حول الف قرات بالحذف أو التعديل ،حيث تم األخذ باملالحظات والتعديالت التي اتفق عليها
( )%80من املحكمين ،وفي ضوء ذلك تم تجهيز املقياس بالصيغة النهائية.
مؤشرات صدق البناء :تم التحقق من مؤشرات صدق البناء من خالل تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها ( )20معلما ومعلمة ،ثم تم حساب
مؤشرات صدق البناء للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين الفقرات ُ
والبعد الذي تنتمي إليه ،والفقرات والدرجة الكلية ،والجدول ( )5يبين
ذلك.
جدول ( :)5معامالت االرتباط بين الفقرات ُ
والبعد والفقرات والدرجة الكلية على مقياس الذكاء العاطفي

ت

املعرفة االنفعالية

التعاطف

تنظيم االنفعاالت

إدارة االنفعاالت

التواصل

ُ
البعد

الدرجة الكلية

ُ
البعد

الدرجة الكلية

ُ
البعد

الدرجة الكلية

ُ
البعد

الدرجة الكلية

ُ
البعد

الدرجة الكلية

1

**0.91

**0.93

**0.89

**0.85

**0.93

**0.83

**0.87

**0.83

**0.73

**0.60

2

**0.80

**0.90

**0.93

**0.91

**0.82

**0.49

0.26

0.25

**0.85

**0.73

3

**0.63

**0.65

**0.59

**0.84

**0.67

**0.74

**0.92

**0.90

-0.11

**-0.64

4

**0.60

**0.58

**-0.79

**-0.91

**0.67

**0.74

**0.94

**0.90

**-0.52

**-0.83

5

**0.76

**0.53

**0.86

**0.63

**0.80

**0.61

**0.93

**0.92

**0.67

**0.69

6

**0.46

**0.50

**0.86

**0.83

**0.74

**0.56

**0.58

**0.53

**0.74

**0.76

7

**0.83

**0.69

**0.65

**0.59

**0.59

**0.74

**0.81

**0.68

**0.60

**0.85

8

**0.83

**0.64

**0.59

**0.54

**0.82

**0.72

**-0.77

**-0.83

**0.75

**0.79

9

**0.67

**0.60

**-0.67

**-0.71

**0.63

**0.59

**0.90

**0.92

**0.73

**0.87

10

**0.90

**0.92

**0.82

**0.59

**0.64

**0.76

**0.67

**0.79

11

0.22-

0.23-

**0.74

**0.81

**0.76

**0.71

-0.33

**-0.43

12

**0.84

**0.70

**0.66

**0.62

**0.86

**0.90

**-0.46

**-0.48

**0.83

**0.83

13

ا
**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.01

بناء على النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )5وتم حذف الفقرة رقم ( )11من ُبعد "املعرفة االنفعالية" نظرا لكون معامل ارتباطها مع ُ
البعد ككل
واملقياس ككل سالبا ،وغير دال إحصائيا ،كما تم حذف الفقرات رقم ( )9 ،4من ُبعد "تنظيم االنفعاالت" الن معامل ارتباطها مع ُ
البعد ككل واملقياس
ككل سالبا وغير داال إحصائيا ،كما تم حذف الفقرة رقم ( )2من ُبعد"التواصل" ألن معامل ارتباطها مع البعد غير دال إحصائيا ،وكذلك تم حذف
الفقرة رقم ( )8من ُبعد "التواصل"الن معامل ارتباطها مع ال ُبعد ككل واملقياس ككل سالب ودال إحصائيا ،كما تم حذف الفقرات ( )11 ،3من ُبعد"إدارة
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االنفعاالت" الن معامالت ارتباطها مع ُ
البعد ككل سالبا وغير دال إحصائيا ومعامل االرتباط مع املقياس ككل سالبا ودال إحصائيا ،وحذف الفقرات (،4
 )12الن معامل االرتباط مع ُ
البعد ككل واملقياس ككل سالبا ودال إحصائيا.
كما تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء العاطفي مع بعضها البعض ،والدرجة الكلية للمقياس ،الجدول رقم ( )6يوضح ذلك.
جدول ( :)6معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء العاطفي مع بعضها البعض ،والدرجة الكلية للمقياس
املعرفة االنفعالية

تنظيم االنفعاالت

التعاطف

التواصل

إدارة االنفعاالت

املعرفة االنفعالية

1.00

تنظيم االنفعاالت

**0.77

1.00

التعاطف

**0.93

**0.81

1.00

التواصل

**0.83

**0.88

**0.91

1.00

إدارة االنفعاالت

**0.66

**0.71

**0.72

**0.70

1.00

الدرجة الكلية للمقياس

**0.93

**0.89

**0.97

**0.96

**0.75

الدرجة الكلية
للمقياس

1.00

ا
**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.01

يظهر من الجدول رقم ( )6أن معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء العاطفي مع بعضها البعض ،والدرجة الكلية للمقياس كانت دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.01
• ثبات املقياس:
للتحقق من ثبات مقياس الذكاء العاطفي ،تم حساب معامالت الثبات له بطريقتين :األولى طريقة التطبيق وإعادة التطبيق ،حيث تم تطبيقه على
العينة االستطالعية سابقة الذكر ،وذلك بتطبيقه مرتين وبفاصل زمني بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ومدته أسبوعان ،وتم إيجاد معامالت
االرتباط بين التطبيقين.
ُ
وكذلك تم حساب قيم االتساق الداخلي للمقياس ككل ،ولكل بعد من أبعاده باستخدام معامل كرونباخ ألفا ،الجدول رقم ( )7يبين نتائج الثبات.
جدول ( :)7معامالت الثبات ألبعاد مقياس الذكاء العاطفي وداللته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون
ُ
البعد

املعرفة االنفعالية
تنظيم االنفعاالت
التعاطف
التواصل
إدارة االنفعاالت
الدرجة الكلية للمقياس

كرونباخ ألفا

إعادة التطبيق

0.82

*0.74

0.79

*0.76

0.85

*0.75

0.80

*0.79

0.81

*0.75

0.89

*0.76

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α≤0.05

أشارت نتائج الجدول ( )7إلى أن معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ تراوحت بين ( ،)0.85-0.79وعلى الدرجة الكلية ( ،)0.89وجميعها
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .)α≤0.05أما بالنسبة للثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق فقد تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين (-0.74
 ،)0.79وبلغت الدرجة الكلية ( ،)0.76وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وهذا مؤشر على أن املقياس يتمتع بدرجة مقبولة من
الثبات.
• تصحيح املقياس
تكون اإلجابة على فقرات املقياس من تدريج ليكرت الخماس ي اآلتي :دائما ( )5درجات ،غالبا ( )4درجات ،أحيانا ( )3درجات ،نادرا ( )2درجتان،
أبدا ( )1درجة واحدة ،أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على املتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في نموذج الدراسة
فهي ولتحديد درجة املوافقة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي (مرتفع ،متوسط ،منخفض) بناءا على املعادلة اآلتية(الكيالني والشريفين:)2007 ،
طول الفترة= (الحد األعلى للبديل -الحد األدنى للبديل)  /عدد املستويات
(1.33= 3/4 = 3/ )5-1
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وبذلك تكون املستويات كالتالي:
درجة موافقة منخفضة من .2.33 -1
درجة موافقة متوسطة أكبر .3.67-2.33
درجة موافقة مرتفعة أكبر من .5.00 -3.67

نتائج الدراسة:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس
االحتراق النفس ي ،واملقياس ككل ،الجدول رقم ( )8يوضح ذلك.
ا ا
ازليا وفقا
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس االحتراق النفس ي واملقياس ككل مرتبة تن
للمتوسط الحسابي
الرتبة
1
2
3

ُ
البعد
الرقم
1
اإلجهاد االنفعالي
2
تبلد الشعور
3
نقص الشعور باإلنجاز
مقياس االحتراق النفس ي ككل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.07

0.84

3.79

1.14

3.71

1.24

3.85

1.03

درجة التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم ( )8أن مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام جاء مرتفعا ،إذ أن
املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مقياس االحتراق النفس ي ككل بلغ ( )3.85بدرجة مرتفعة ،كما يظهر من الجدول رقم ( )8أن
املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول األبعاد الفرعية ملقياس االحتراق النفس ي تراوحت ما بين ( )4.07-3.71بدرجة تقييم مرتفعة
لجميع األبعاد ،وجاء ترتيب األبعاد الفرعية تبعا للمتوسط الحسابي على النحو اآلتي :حصل على املرتبة األولى ُبعد "اإلجهاد االنفعالي" بمتوسط حسابي
( )4.07وانحراف معياري ( ،)0.84وباملرتبة الثانية جاء ُبعد "تبلد الشعور" بمتوسط حسابي ( )3.79وانحراف معياري ( ،)1.14في حين جاء باملرتبة
الثالثة واألخيرة ُبعد"نقص الشعور باإلنجاز" بمتوسط حسابي ( )3.71وانحراف معياري (.)1.24
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يستنزف عاطفيا وبدنيا ،ويرهق إحساسه ،وبالتالي يؤثر سلبا على
انتمائه املنهي وجاهزيته لإلبداع والتطور ،ويستنتج الباحث أن الضغوط الخارجية والداخلية التي يتعرض لها معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد قد تؤدي إلى استنزافه جسميا وانفعاليا ،ومن أهم مظاهر االحتراق النفس ي لدى املعلم اإلجهاد االنفعالي ،وتلبد في مشاعره ،ونقص في الشعور
باإلنجاز ،كل ذلك يؤدي إلى األداء النمطي والروتيني للعمل ،وفقدان االبتكارية وخالل ذلك يفقد املعلم الدعم االجتماعي ،وتضعف لديه مهارات التكيف
والتعامل مع مستوى الحدث ،مما يؤدي إلى وقوع املعلم فريسة لالحتراق النفس ي ،وتتعدد وتتنوع مصادر الضغوط املسببة لالحتراق النفس ي للمعلم بين
الخصائص السلوكية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد ،وعالقته العملية بزمالئه والصراعات املدرسية ،وعالقة
املعلم باإلدارة ،واألعباء اإلدارية ،وضيق الوقت ،وأحيانا يشكل أولياء أمور التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد أحد مصادر الضغوط النفسية على
املعلم بسبب قلة توقعاتهم املرتفعة وعدم معرفتهم بطبيعة اضطراب طيف التوحد والتأثيرات السلبية التي يتركها على الطالب واألسرة من جميع
الجوانب بسبب طبيعة االضطراب وخصائصه املتشعبة .إ ن مجمل أعراض االحتراق النفس ي التي يمكن أن يتعرض لها املعلم ،سواء أكانت عضوية أم
نفسية تؤثر سلبا على صحته ،وتجعله معرضا لإلصابة باألمراض الجسمية والنفسية ،وظهور املشكالت واألزمات في حياته املهنية واألسرية ،حيث يميل
معلم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد إلى العزلة واالنسحاب ،مما يؤثر في أداء رسالته اإلنسانية ،كما أنه يعاني من شعور فقدان التعاطف
والتواصل مع زمالئه وعمالئه ،أو امليل للعزلة واالنسحاب من األنشطة واملشاركات االجتماعية ،والشكوى من مهنة التعليم ،وغياب السعادة واملتعة في
أداء وظيفته ،مما يؤثر ويزيد االحتراق النفس ي لديه.
وهذا ما أكد عليه اإلطار النظري أن من أهم عواقب االحتراق النفس ي للفرد ردا على الفترات الطويلة التي تعرض لها من الضغط واإلجهاد البدني
والعقلي والعاطفي ،واالنعزال عن العمل هو انخفاض اإلنتاجية ،والسخرية واالرتباط ،والشعور باالستنزاف ،في العمل أو املدرسة أو في املنزل
(.)Shanafelt, Boonem TAN, 2012
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• ُ
البعد األول :اإلجهاد االنفعالي
ا ا
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "اإلجهاد االنفعالي" ُ
تنازليا وفقا
والبعد ككل مرتبة
للمتوسط الحسابي
العبارة

الرتبة

الرقم

1

2

أستمتع عند معرفة مشاعر ذوي اضطراب طيف التوحد.

2

1

أشعر بأنني أستنزف انفعاليا في عملي.

4.19

3

3

طبيعة عملي مع ذوي اضطراب طيف التوحد يسبب لي اإلجهاد.

4.17

0.96

4

6

يتطلب مني العمل مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد جهدا مضاعفا.

4.12

1.05

مرتفعة

5

4

6

9

3.97

0.99

7

7

3.96

0.94

8

8

3.95

0.95

مرتفعة
مرتفعة

9

5

أشعر بفقدان حماس ي للعمل مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.
أبحــث ع ــن التمي ــز فــي أعم ــالي م ــع التالميــذ ذوي اض ــطراب طي ــف التوحــد مم ــا يرهقن ــي
نفسيا.
ضغوط العمل مع ذوي اضطراب طيف التوحد تؤثر في انفعاالتي.
أعاني من عدم التوازن بين متطلبات عملي مع ذوي اضطراب طيف التوحد ومقدرتي
على تنفيذها.
أشعر باإلحباط في مهنتي.

4.06

1.01

مرتفعة
مرتفعة

3.93

0.95

مرتفعة

4.07

0.84

مرتفعة

ُبعد "اإلجهاد االنفعالي" ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقييم

4.29

0.80

مرتفعة

0.88

مرتفعة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم ( )9أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "اإلجهاد االنفعالي" تراوحت ما بين (-3.93
 )4.29بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )2ونصها :أستمتع عند معرفة مشاعر ذوي اضطراب طيف التوحد،
بمتوسط حسابي ( )4.29وانحراف معياري ( ،)0.80في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )5ونصها :أشعر باإلحباط في مهنتي ،بمتوسط حسابي
( )3.93وانحراف معياري ( ،)0.95وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )4.07بدرجة تقييم مرتفعة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلمي التالميذ ذوي طيف اضطراب التوحد يعانون من اإلجهاد االنفعالي والعاطفي ،إضافة إلى التعب
الجسدي أثناء العمل أو حتى بعد االنتهاء من العمل ،والشعور ب أعراض وآالم جسدية ،كالصداع واألعباء وآالم أسفل الظهر وألم العضالت ،وصعوبة في
الدخول في النوم وغيرها ،وعبء العمل الزائد والشعور بأنهم تحت ضغط الوقت إلكمال جميع املهام التعليمية ،واألدوار اإلدارية املنوطة بهم فضال عن
عملهم األساس ي ،والشعور باإلحباط من مهنته ألن تعليم طلبة ذوي اضطراب طيف التوحد يحتاج إلى تحمل وصبر وجهد انفعالي وعاطفي في جميع
مراحل العملية التعليمية بسبب طبيعة االضطراب وخصائصه املتشعبة.
كما ويستنتج الباحث أن اإلجهاد االنفعالي يتصف باإلرهاق ،والضعف ،واستنزاف املصادر االنفعالية لدى املعلم على املستوى الذي يعجز به عن
العطاء ،حيث إن اإلجهاد االنفعالي هو العنصر األساس ي لالحتراق النفس ي ،ويظهر على شكل أعراض جسمية ،أو نفسية أو كليهما ،ومن سمات هذا
البعد عدم قدرة املعلم للذهاب إلى العمل.
وقد أشار اإلطار النظري أن الشعور باإلجهاد االنفعالي يتصف باإلرهاق ،والضعف ،واستنزاف املصادر االنفعالية لدى املعلم على املستوى الذي
يعجز به عن العطاء ،ويعد هذا البعد العنصر األساس ي لالحتراق النفس ي ،ويظهر على شكل أعراض جسمية ،أو نفسية أو كليهما ،ومن سمات هذا البعد
عدم قدرة املعلم للذهاب إلى العمل.
• ُ
البعد الثاني :تبلد الشعور
ا
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "تبلد الشعور" ُ
والبعد ككل مرتبة تنازل ايا وفقا
للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

1

3

2

1

3

2

4

4

5

7

6

5

العبارة
أشعر أنني أتعامل مع بعض التالميذ وكأنهم أشياء ال بشر.
أشعر بأن ما أبذله من جهد ال ينال التقدير الكافي من اآلخرين.
يرهقني العمل في مجال تدريس ذوي اضطراب طيف التوحد أكثر مما كنت أتوقعه.
يزداد إحساس ي بالقسوة تجاه الناس بعد عملي مع ذوي اضطراب طيف التوحد.
أشعر بانعدام القيمة لعملي ألني ال أقدم شيئا ذا قيمة.
أتجاهل ما يتعرض له التالميذ ذوو اضطراب طيف التوحد من مشاكل.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3.99

0.95

3.95

1.04

3.85

1.08

3.81

1.17

3.77

1.24

3.76

1.22

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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7

6

8

9

9

10

10

8

يوجه اآلخرون لي اللوم فيما يخص مشاكل التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.
أشعر بضعف العالقات االجتماعية التي تجعلني أقل تفاعال مع اآلخرين في مجال مهنتي.
أشعر بتأثير إيجابي في حياة اآلخرين من خالل عملي.
أرغب باالنسحاب من العمل الجماعي فأتقوقع على ذاتي.
ُبعد "تبلد الشعور" ككل

محمد الخطاطبة
3.73

1.29

3.73

1.22

3.68

1.30

3.67

1.30

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.79

1.14

مرتفعة

يظهر من الجدول رقم ( )10أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "تبلد الشعور" تراوحت ما بين ()3.99-3.67
بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات؛ وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )3ونصها :أشعر بأنني أتعامل مع بعض التالميذ وكأنهم أشياء ال بشر،
بمتوسط حسابي ( )3.99وانحراف معياري ( ،)0.95في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )8ونصها :أرغب باالنسحاب من العمل الجماعي فأتقوقع
على ذاتي ،بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراف معياري ( ،)1.30وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )3.79بدرجة مرتفعة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة املرتفعة من تبلد املشاعر إلى أن شعور املعلمين بأنهم ال يؤدون عملهم على أكمل وجه وبجدية تامة ،فضال عن
شعورهم بعدم االرتياح عندما يتعاملون مع طلبتهم الذي يعانون من اضطراب طيف التوحد ،حيث إنهم ال يستطيعون التفاعل مع الحصة الدراسية،
وربما عكست هذه النتيجة ما يقوم به املعلم من أعمال ،وال يحقق اإلنجازات التي يطمح إليها ،وال يعتبرونها ذات قيمة وذات فائدة سواء داخل غرفة
الصف أم خارجها ،وسواء أكان التعامل والتفاعل مع التالميذ أم مع اإلداريين أم مع أولياء األمور فهم يقومون بأعمالهم بشكل روتيني ،ولهذا فقد يتولد
لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد عدم الثقة بالنفس ،وعدم املقدرة على أدائهم ملهامهم ،وعدم املقدرة على حل املشكالت التي تواجههم
أو تواجه طلبتهم ،فضال عن ازدياد شعورهم باإلنهاك والتعب الجسدي والذهني في نهاية اليوم ،وكل ذلك يؤدي باملعلم إلى الرغبة في االستقالة من العمل
من أجل راحته ،ويؤدي إلى شعور املعلمين بتدني مستوى أدائهم املنهي ،وأنه ليس لديهم القدرة والكفاءة على مواصلة العمل وتحقيق األداء املطلوب،
والتمكن من إنجاز األعمال الناجحة والتفاعل اإليجابي مع جميع العاملين في املركز وكذلك أولياء األمور.
كما ويستنتج الباحث أن تلبد املشاعر يحدث تغيرا في االتجاهات واالستجابات نحو اآلخرين ،وخصوصا نحو الطالب الذين يتلقون املهارات،
وغالبا ما يكون مصحوبا بسرعة الغضب واالنفعال ،وفقدان التقدير للعمل ،وكذلك االتجاهات الساخرة نحو اآلخرين ،والسمة األساسية لهذا البعد
تصور الفرد لجميع املتعاملين معه كأشياء مادية وليست كأشخاص.
ويؤكد اإلطار النظري في مجال تبلد املشاعر أو اإلحساس بالسلبية أن تغيرا يحدث في االتجاهات واالستجابات لدى املعلم نحو اآلخرين،
وخصوصا نحو الطالب الذين يتلقون املهارات ،وغالبا ما يكون مصحوبا بسرعة الغضب واالنفعال ،وفقدان التقدير للعمل ،وكذلك االتجاهات
الساخرة نحو اآلخرين ،والسمة األساسية لهذا البعد تصور الفرد لجميع املتعاملين معه كأشياء مادية وليست كأشخاص.
• ُ
البعد الثالث :نقص الشعورباإلنجاز
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "نقص الشعورباإلنجاز" ُ
ا
تنازليا
والبعد ككل مرتبة
ا
وفقا للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1

1

2

5

3.75

1.25

3

9

3.75

1.32

4

4

3.73

1.25

5

7

3.71

1.27

6

6

3.69

1.31

7

2

3.64

1.32

8

3

3.61

1.42

9

8

ينقصني الشعور بالرضا عند إنجاز املهام املطلوبة مني.
أنظر إلى مهنتي نظرة تشاؤمية.
ينخفض أدائي في العمل لنقص الدعم املنهي.
أقوم بالتسويف (املماطلة) في عملي.
أشعر بأنني غير مؤهل للتعامل مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وأولياء أمورهم.
أشعر بعدم الثقة بالنفس.
أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتي كمعلم لذوي اضطراب طيف التوحد.
أشعر باالنزعاج أثناء عملي ،وتعاملي مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.
أشعر باإلحباط نتيجة نقص الدعم االجتماعي.
ُبعد "نقص الشعور باإلنجاز " ككل

3.90

1.02

3.60

1.43

3.71

1.24

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم ( )11أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "نقص الشعور باإلنجاز" تراوحت ما بين
()3.90-3.60؛ وجاءت باملرتبة األولى الفقرات رقم ( )1ونصها :ينقصني الشعور بالرضا عند إنجاز املهام املطلوبة مني ،بمتوسط حسابي ( )3.90وانحراف
معياري ( )1.02ودرجة تقييم مرتفعة ،في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )8ونصها :أشعر باإلحباط نتيجة نقص الدعم االجتماعي ،بمتوسط
حسابي ( )3.60وانحراف معياري ( )1.43ودرجة تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )3.71بدرجة تقييم مرتفعة.
يعزو الباحث هذه النتيجة املرتفعة من نقص الشعور باإلنجاز ،حيث يميل املعلم إلى تقييم إنجازاته بصورة سلبية تتمثل بعدم الرضا عن إنجاز
املهام ومشاعر االكتئاب ،واالنسحاب ،وقلة اإلنتاجية ،وعدم القدرة على التكيف مع الضغوط ،والشعور بالفشل ،وضعف تقدير الذات ،ولهذا يجب
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أن تلبي الوظيفة التي يشغلها املعلم احتياجاته النفسية واالجتماعية ،وإال تعرض لحالة من عدم التوازن والتوتر الدائم ،ملحاولته تعويض النقص في
إحدى الجوانب السابقة التي قد تصل به إلى اإلنهاك الناتج عن استمرارية الضغوط ،والتفكير في تحسين وضعه املنهي الحالي.
أشار اإلطار النظري إلى أن نقص الشعور باإلنجاز يعني ميل املعلم إلى تقييم إنجازاته الشخصية بطريقة سلبية ،ويتمثل بمشاعر االكتئاب،
واالنسحاب ،وقلة اإلنتاجية ،وعدم القدرة على التكيف مع الضغوط ،والشعور بالفشل ،وضعف تقدير الذات (وحش ي)2008 ،
اختلفت هذه النتيجة مع دراسة العرايضة ( )2016ما جاءت به الدراسة الحالية من أن معلمي التربية الخاصة في محافظة الرس يعانون من
االحتراق النفس ي بمستوى متوسط.
كما واختلفت هذه النتيجة مع دراسة كل من (  (Zarafshan, Reza Mohammadi, Ahmadi, Arsalani,2013التي جاء في نتائجها أن االحتراق
النفس ي لدى معلمي اضطراب طيف التوحد بالتوحد جاء متوسطا وكان أعلى بشكل ملحوظ من معلمي الصم وضعاف السمع واملتخلفين عقليا.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (شعيب ،)2013 ،والتي جاء في نتائجها وجود مستوى مرتفع من الضغط النفس ي واالحتراق النفس ي ،كما واتفقت
هذه النتيجة مع دراسة (حسن ،)2015 ،والتي جاء في نتائجها أن مستوى الضغوط النفسية لدى املعلمات بمراكز ذوي اضطراب طيف التوحد بمحلية
الخرطوم مرتفعة.
ا
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس
الذكاء العاطفي ،واملقياس ككل ،الجدول رقم ( )12يوضح ذلك.
ا ا
زليا وفقا
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس الذكاء العاطفي واملقياس ككل مرتبة تنا
للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

1

4

2

3

3

1

4

2

5

5

ُ
البعد
التواصل
التعاطف
املعرفة االنفعالية
تنظيم االنفعاالت
إدارة االنفعاالت

مقياس الذكاء العاطفي ككل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3.25

0.63

3.23

0.71

3.22

0.65

3.11

0.48

3.03

0.47

3.17

0.57

درجة التقييم
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول رقم ( )12أن مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام جاء متوسطا ،إذ أن
املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مقياس الذكاء العاطفي ككل بلغ ( )3.17بدرجة تقييم متوسطة ،كما يظهر من الجدول رقم ()12
أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول األبعاد الفرعية ملقياس الذكاء العاطفي تراوحت ما بين ( )3.25-3.03بدرجة تقييم
متوسطة لجميع األبعاد ،وجاء ترتيب األبعاد الفرعية تبعا للمتوسط الحسابي على النحو اآلتي :حصل على املرتبة األولى ُبعد "التواصل" بمتوسط
حسابي ( )3.25وانحراف معياري ( ،)0.63وباملرتبة الثانية جاء ُبعد "التعاطف" بمتوسط حسابي ( )3.23وانحراف معياري ( ،)0.71وباملرتبة الثالثة جاء
ُبعد"املعرفة االنفعالية" بمتوسط حسابي ( )3.22وانحراف معياري ( ،)0.65واحتل املرتبة الرابعة ُبعد "تنظيم االنفعاالت" بمتوسط حسابي ()3.11
وانحراف معياري ( ،)0.48في حين جاء باملرتبة الخامسة واألخيرة ُبعد"إدارة االنفعاالت" بمتوسط حسابي ( )3.03وانحراف معياري (.)0.47
يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنها جاءت دون املستوى املقبول في الذكاء العاطفي ،فلم تكن املتوسطات الحسابية بمستويات مرتفعة ،وإنما
جاءت متوسطة ،وربما يعزى السبب في ذلك إلى حداثة موضوع الذكاء العاطفي لدى معلمي طلبة اضطراب طيف التوحد ،مقارنة مع غيره من املفاهيم
التربوية والنفسية ،مما أدى إلى وجود بعض الغموض في مهاراته لديهم.
كما ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كثرة األعباء الوظيفية امللقاة على كاهل معلمي املراكز الخاصة بطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد ،وأن زيادة
األعباء الوظيفية تؤدي إلى ضعف في مهارات الذكاء العاطفي لدى املعلم وقدرته على إدارة انفعالته ،مما يؤدي إلى عدم اهتمام املعلمين بمعرفة
مشاعرهم وعواطفهم ،كما أن الضغوط الوظيفية تؤدي إلى حدوث الخلل في إدارة العواطف واالنفعاالت لدى املعلمين ،وهذا يؤثر في تعاطفهم مع
مشكالت التالميذ التي ال تنتهي بسبب طبيعة وخصائص اضطراب طيف التوحد املتشعبة ،وكذلك ضعف في شعورهم بالفرح والحزن واأللم تجاه
اآلخرين ،كما أن زيادة األعباء الوظيفية تؤثر في التواصل بين املعلم وغيره من زمالئه وأولياء األمور ،ألنه يبدو مشغول بأعبائه الوظيفية ومحاولة إنجاز
ما هو مطلوب منه.
وقد وضح اإلطار النظري أن الذكاء العاطفي يتميز بطريقة فهم العواطف واستخدامها وفهمها والتكيف معها بطريقة سليمة وايجابية ،وبذلك
يساعد على تحقيق حدة التوتر والتعاطف مع اآلخرين وحل املشكالت والتواصل بفاعلية وتجاوز التحديات.
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• ُ
البعد األول :املعرفة االنفعالية
ا ا
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "املعرفة االنفعالية " ُ
تنازليا وفقا
والبعد ككل مرتبة
للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

1

5

2

1

3

7

4

3

5

6

6

9

7

4

8

2

9

10

10

8

11

11

العبارة
لدي قدرة للتعرف على نقاط قوتي.
أعبر عن مشاعري نحو األحداث واألشخاص.
أمتلك مشاعر رقيقة.
أقدر درجة تأثير مشاعري في سلوكياتي.
لدي قدرة للتعرف على نقاط ضعفي.
أعتبر نفس ي مسؤوال عن مشاعري.
أشعر بالثقة العالية بنفس ي.
أفهم مشاعر اآلخرين.
أستطيع السيطرة على نفس ي بعد أي أمر مزعج.
مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح.
تتأثر عملية اتخاذي للقرارات بمشاعري.
ُبعد " املعرفة االنفعالية " ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة التقييم

3.49

0.76

3.35

0.87

3.31

0.98

3.29

0.82

3.27

0.86

3.22

0.90

3.18

0.76

3.17

0.84

3.16

0.52

3.09

0.90

2.93

0.93

3.22

0.65

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول رقم ( )13أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "املعرفة االنفعالية" تراوحت ما بين (-2.93
 )3.49بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات؛ وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )5ونصها :لدي قدرة للتعرف على نقاط قوتي ،بمتوسط حسابي
( )3.49وانحراف معياري ( ،)0.76في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )11ونصها :تتأثر عملية اتخاذي للقرارات بمشاعري ،بمتوسط حسابي
( )2.93وانحراف معياري ( ،)0.93وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )3.22بدرجة تقييم متوسطة.
يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم القدرة على معرفة األمور العاطفية التي يشعرون بها أثناء
تعاملهم مع التالميذ .وذلك يعود إلى اعتبار املعلم مسؤوال عن مشاعره في التعامل مع التالميذ ،ومع زمالئه املعلمين اآلخرين ،ومن هنا ندرك حجم
املسؤولية التي تقع على عاتق معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،إضافة إلى ذلك التأثير الكبير الذي تتركه االنفعاالت في ميوله واتجاهاته ،كما
أن املعلمين لديهم قدرة متوسطة عندما يكون مزاجهم متقلب ،ومشاعرهم تجاه الحياة سلبية ،وكذلك لديهم قدرات بسيطة وحديثة في معرفة
مشاعرهم السلبية والتعامل معها ،أو التعامل مع اآلخرين.
• ُ
البعد الثاني :تنظيم االنفعاالت
ا ا
جدول ( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "تنظيم االنفعاالت" ُ
تنازليا وفقا
والبعد ككل مرتبة
للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1

6

2

3

3.29

0.91

3

11

3.26

0.92

4

1

3.19

0.90

5

2

3.16

0.76

6

8

3.14

0.91

7

7

3.10

0.82

8

4

أستطيع التخلص من مشاعر الحزن.
أتريث قليال عندما تتعقد األمور.
ـون
أستطيع التحكم فـي ذاتـي عنـدما يك لـدي وجهـات نظـر قـد تتعـارض مـع املجتمـع املحـيط
بي.
عندما أغضب أتصرف بوعي.
أنفذ الواجبات املوكولة لي بهدوء.
لدي انفعاالت زائدة عن الحد املعقول للمواقف التي تواجنهي.
أستطيع أن أسامح نفس ي بعد وقوعي فيما يزعجني.
مزاجي حاد.
أشعر بالذنب تجاه األشياء الخاطئة التي ارتكبتها في حق اآلخرين.
تظهر علي االنفعاالت اإليجابية كاملرح والدعابة.
أنا هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها.
ُبعد "تنظيم االنفعاالت" ككل

3.42

0.91

درجة
التقييم
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.08

0.46

3.06

0.27

2.84

0.88

2.71

0.89

3.11

0.48

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

9

9

10

5

11

10

يظهر من الجدول رقم ( )14أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "تنظيم االنفعاالت" تراوحت ما بين (-2.71
 )3.42بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )6ونصها :أستطيع التخلص من مشاعر الحزن ،بمتوسط حسابي
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( )3.42وانحراف معياري ( ،)0.91في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )10ونصها :أنا هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها ،بمتوسط حسابي ()2.71
وانحراف معياري ( ،)0.89وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )3.11بدرجة تقييم متوسطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تتطور لديهم القدرة على تحمل الضغوط وتنظيم االنفعاالت
واملشاعر وتوجهها نحو اإلنجاز والتفوق في العمل نتيجة للظروف املناسبة التي قد تتوفر لهم في بعض املراكز ،ويستطيع املعلم استعمال هذه املشاعر
واالنفعاالت في صنع أفضل القرارات ،حتى وإن كان تحت ضغط انفعالي من قبل اآلخرين ،وكذلك يتعلم كيف يتعامل مع اآلخرين من خالل االنفعاالت
املختلفة ،مثل التخلص من مشاعر الحزن ،وكيف تتحول االنفعاالت من مرحلة إلى مرحلة أخرى ،حيث إن االنتقال بين هذه املراحل يتطلب التروي
والهدوء.
• ُ
البعد الثالث :التعاطف
ا ا
جدول ( :)15املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "التعاطف" ُ
تنازليا وفقا
والبعد ككل مرتبة
للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

1

5

2

3

3

7

4

9

5

6

6

4

7

2

8

8

9

1

العبارة
أستطيع فهم مشاعر اآلخرين.
أقدر آراء زمالئي حتى لو خالفت رأيي.
أضع نفس ي مكان أولياء أمور اآلخرين وأشعر بمشاعرهم.
أدعم اآلخرين وأساعدهم للتأقلم مع التغيير.
أعتبر نفس ي في محل ثقة اآلخرين.
لدي القدرة على فهم مشاعر اآلخرين.
أقدم النصح واإلرشاد ألولياء أمور التالميذ حول كيفية التعامل مع أبنائهم.
أدرك جيدا التعابير االجتماعية واالنفعاالت.
أتعاطف مع ما يؤرق اآلخرين.
ُبعد "التعاطف"ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3.37

0.83

3.33

0.88

3.25

0.80

3.25

0.90

3.24

0.82

3.21

0.82

3.20

0.85

3.14

0.87

3.09

0.84

3.23

0.71

درجة
التقييم
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول رقم ( )15أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "التعاطف" تراوحت ما بين ()3.37-3.09
بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )5ونصها :أستطيع فهم مشاعر اآلخرين ،بمتوسط حسابي ( )3.37وانحراف
معياري ( ،)0.83في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )1ونصها :أتعاطف مع ما يؤرق اآلخرين ،بمتوسط حسابي ( )3.09وانحراف معياري (،)0.84
وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )3.23بدرجة تقييم متوسطة.
يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم قدرات ومهارات انفعالية قد تتطور حسب الظروف املالئمة
في مكان العمل ويصبح لديه قدرة على تفهم مشاعر وعواطف طلبتهم ومشاعر زمالئهم ،كما أنهم يستطيعون التعامل والتعاطف مع اآلخرين فيما
يؤرقهم ،وخاصة ردود أفعالهم العاطفية من حزن أو فرح ،ولديه القدرة على إدراك مشاعر اآلخرين ،والتعرف على اتجاهاتهم وفهم تلميحاتهم .ويؤكد
اإلطار النظري على أن التعاطف هي القدرة على تهدئه النفس ،والتخلص من القلق ،وكبح التهجم ،وسرعة االستثارة والفشل ،إن من يفتقرون إلى هذه
املقدرة ،يجدون أنفسهم في حالة عراك مستمرة مع الشعور بالكآبة .أما من يتمتعون بها فهم ينهضون صعوبات الحياة وتقلباتها بسرعة أكبر.
• ُ
البعد الرابع :التواصل
ا ا
جدول ( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "التواصل " ُ
تنازليا وفقا
والبعد ككل مرتبة
للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

1

8

2

7

3

6

4

3

5

9

6

4

7

2

8

10

9

5

10

1

العبارة
يتقبل اآلخرون نقدي املوضوعي لهم.
أهرب من مناقشة املشكالت مع اآلخرين.
أستخدم اإليماءات املناسبة عند التعبير عن كالمي.
أندمج مع اآلخرين حتى لو كان معظمهم أفرادا جددا.
أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء.
أسعى إلى مساعدة اآلخرين.
يرى اآلخرون أنني قادر على فهم أحاسيسهم.
لدي قدرة على التأثير في اآلخرين.
أحافظ على اتصالي البصري مع اآلخرين عند مناقشتهم.
لدي عالقات شخصية جيدة مع اآلخرين.
ُبعد "التواصل"ككل

املتوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

3.43

0.90

3.40

0.86

3.35

0.92

3.28

0.91

3.24

0.83

3.22

0.54

3.21

0.94

3.18

0.51

3.10

0.78

3.09

0.83

3.25

0.63

درجة
التقييم
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

724

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص730- 710 :

مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد....

محمد الخطاطبة

يظهر من الجدول رقم ( )16أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "التواصل" تراوحت ما بين ()3.43-3.09
بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )8ونصها :يتقبل اآلخرون نقدي املوضوعي لهم ،بمتوسط حسابي ()3.43
وانحراف معياري ( ،)0.90في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( ) 1ونصها :لدي عالقات شخصية جيدة مع اآلخرين ،بمتوسط حسابي ()3.09
وانحراف معياري ( ،)0.83وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )3.25بدرجة تقييم متوسطة.
نَ
يعزو الباحث ذلك إلى أن معلم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد كلما كان مزودا بمهارات التواصل املناسبة مع اآلخرين استطاع أن يكو
عالقات شخصية جيدة ،وكانت قدرته أفضل على التعامل مع املواقف واألزمات التي تواجهه مع ذوي اضطراب طيف التوحد ،أما أولئك الذين يفتقرون
ملهارات التواصل ،فإنهم يتخبطون ويعانون من اضطرابات في مجال التوافق والتواصل االجتماعي مع طلبتهم أو زمالئهم.
كما ويستنتج الباحث أن معلم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يلجأ إلى استيعاب وفهم وتقبل انفعاالت التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد ،حتى يسهل عليه عملية التواصل معهم ،فتعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وتدريبهم يحتاج إلى تقبلهم وفهم مشاعرهم وانفعاالتهم
حتى يستطيع املعلم أن يلبي احتياجاتهم ،ويساعدهم بأفضل الطرق والوسائل الكتسابهم مهارات التواصل مع اآلخرين وإدماجهم في املجتمع وتنمية
مهارتهم .ويوضح اإلطار النظري إلى أن التواصل هو التوجه نحو مشاعر اآلخرين ،مثال إذا كان الشخص الذي أمامي مزاجه س يء جدا ،وفي الوقت نفسه
أريد منه خدمة ،فإنني أحاول تغيير مزاجه وتوجيهه لينفذ طلبي بكل سهولة .أو مثال إذا كان أحدهم حزينا أبدي تعاطفا معه بدل أن أتجاهل مشاعره
وأعبر عن فرحي وسعادتي في الوقت الذي يشعر فيه بالحزن ،بل علي أن أساعده في تغيير مزاجه ليتحسن.
• ُ
البعد الخامس :إدارة االنفعاالت
ا ا
جدول ( :)17املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "إدارة االنفعاالت"ُ ،
تنازليا وفقا
والبعد ككل مرتبة
للمتوسط الحسابي
الرتبة

الرقم

1

5

2

2

3

4

4

6

5

7

6

3

7

8

8

1

العبارة
أستطيع التحكم في مشاعري في املواقف التي تتطلب ذلك.
أسعى لفصل عواطفي الشخصية عن عملي.
أستفيد من مشاعري السلبية في حياتي العملية.
أنا هادئ بالرغم من الضغوط التي أتعرض لها.
أستطيع نسيان مشاعري السلبية.
أنزعج ألنني حساس.
عادة ما أستطيع أن أفعل ما أحتاجه عاطفيا بإرادتي.
أستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد.
ُبعد "إدارة االنفعاالت" ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3.24

0.83

3.20

0.93

3.11

0.90

3.09

0.84

3.03

0.38

2.93

0.91

2.87

0.93

2.77

0.90

3.03

0.47

درجة
التقييم
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول رقم ( )17أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "إدارة االنفعاالت" تراوحت ما بين (-2.77
 )3.24بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات؛ وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )5ونصها :أستطيع التحكم في مشاعري في املواقف التي تتطلب ذلك،
بمتوسط حسابي ( )3.24وانحراف معياري ( ،)0.83في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )1ونصها :أستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد ،بمتوسط
حسابي ( )2.77وانحراف معياري ( ،)0.90وبلغ املتوسط الحسابي ُ
للبعد ككل ( )3.03بدرجة تقييم متوسطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يكون بحاجة إلى أن يعرف كيفية التحكم في مشاعره في املواقف
التي تتطلب ذلك ،وأن يبتعد عن مشاعر اإلجهاد التي تؤذيه وتزعجه ،ويهتم بتلك التي تساعده على أداء واجبه وتخطي املشكالت التي تواجهه مع التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد ،فيزداد ضبطا وتحمال وكذلك يتجنب املخاطر ،فتتولد لديه قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة نتيجة إلدارة انفعاالته
بطرق إيجابية.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة روبيتايال ( )Robitailla,2010التي جاء في نتائجها أن مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التربية الخاصة ومعلمي
املدارس العادية كان متوسطا ،كما واتفقت هذه النتيجة مع دراسة املحارمة ومحمود والشريفي ( )2015التي جاء في نتائجها أن مستوى الذكاء العاطفي
لدى معلمي التربية الخاصة كان متوسطا.
وتشير دراسة ( )Asrar-ul-Haq, Anwar, Hassan,2017التي جاء في نتائجها أن الذكاء العاطفي له تأثير كبير على أداء املعلم في املدراس ،كما
وأظهرت أن للوعي النفس ي ،والثقة بالنفس ،واإلنجاز ،وتنمية السلوكيات ،وإدارة الصراع عالقة إيجابية مع أداء املعلم.
ا
ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين االحتراق النفس ي والذكاء
العاطفي لدى معلمي ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟
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محمد الخطاطبة

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين أبعاد مقياس ي (االحتراق النفس ي ،والذكاء
العاطفي) ،والجدول رقم ( )18يوضح ذلك.
جدول ( :)18معامالت االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين أبعاد مقياس ي (االحتراق النفس ي ،والذكاء العاطفي)
ُ
البعد

املعرفة االنفعالية

تنظيم االنفعاالت

التعاطف

التواصل

إدارة االنفعاالت

مقياس الذكاء العاطفي
ككل

معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد

ا
*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α=0.05

اإلجهاد االنفعالي

تبلد الشعور

نقص الشعور باإلنجاز

مقياس االحتراق النفس ي
ككل

*-0.16

*-0.49

*-0.55

*-0.45

0.02

0.00

0.00

0.00

204

204

204

204

*-0.24

*-0.55

*-0.59

*-0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

204

204

204

204

*-0.19

*-0.53

*-0.59

*-0.49

0.01

0.00

0.00

0.00

204

204

204

204

*0.25-

*-0.40

*-0.47

*-0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

204

204

204

204

*-0.21

*-0.48

*-0.52

*-0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

204

204

204

204

*-0.18

*-0.51

*-0.57

*-0.47

0.01

0.00

0.00

0.00

204

204

204

204

يظهر من الجدول رقم ( )18أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى
معلمي ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام ،حيث كانت جميع قيم معامالت االرتباط سالبة ودالة إحصائيا.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن املعلمين الذين يمتلكون مهارات الذكاء العاطفي يكون لديهم القدرة على التوافق مع أنفسهم ومع اآلخرين،
ويكون لديهم القدرة على التعرف على مشاعر اآلخرين ،والقدرة على ضبط انفعاالتهم ،فيشعرون بالطمأنينة والسعادة ،كما يشعرون باألمل والتفاؤل،
مما يؤثر بشكل إيجابي وفعال على معنوياتهم ،ويعطيهم املزيد من الدافعية لبذل املزيد من الجهد والنشاط في تعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد.
كما ويمكن أيضا تفسير هذه النتيجة بأن األفراد الذين يتمتعون بذكاء عاطفي مرتفع تكون لديهم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية
اإليجابية ،بحيث تسمح للمعلم بأن يكون أكثر تأثيرا في عمله ،األمر الذي ينعكس في االندماج والتوافق اإليجابي مع ظروف العمل ،وتحقيق أكبر قدر في
مواجهة االحتراق النفس ي الذي يحد من إنتاجيته.
تشير دراسة شعيب ( )2013إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى مرتفع من الضغط النفس ي واالحتراق النفس ي.
كما وتشير دراسة ( )Pishghadam, Sahebjam, 2012التي جاء في نتائجها وجود عالقة كبيرة بين أنواع الشخصية والذكاء العاطفي وثالثة أبعاد
االحتراق النفس ي (الطابع الشخص ي ،والنطاق العاطفي ،واإلنجاز الشخص ي) وكانت جميعها بدرجة متوسطة.
التوصيات:
بعد االطالع على نتائج الدراسة وتحليلها بشكل جيد يوص ي الباحث بما يلي:
 .1يجب على املراكز الخاصة األهلية النظر في األنظمة واللوائح اإلدارية ومراجعتها لتساهم في التخفيف من مصادر الضغوط النفسية كتحديد
ساعات عمل ،وإعطاء إجازات كافية للمعلمين ،وكذلك توفير األجواء النفسية اإليجابية مما يساهم في تحسين جودة األداء الوظيفي في مراكز
التربية الخاصة.
 .2عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية ملعلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وتعزيز قدراتهم وامكانياتهم الدراة العملية التعليمية على أكمل
وجه وتقليل مصادر الضغط النفس ي.
 .3إجراء املزيد من الدراسات العلمية للتعرف على مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد للتعرف على أسبابه
وعالقته بمتغيرات أخرى قد تساهم في زيادة أو تقليل مستوى االحتراق النفس ي.
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اجراء دراسة بحثية بعنوان (فعالية برنامج قائم على الذكاء العاطفي في خفض مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد).
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Abstract: The study aimed to figure out the level of the psychological burnout among the teachers of students
with autism spectrum disorder in Dammam city and its relationship to their emotional intelligence. The study
sample consisted of (204) male and female teachers of the students with autism spectrum disorder in the
private centers in Dammam. To achieve the objectives of the study, the researcher prepared the psychological
burnout scale and the emotional intelligence scale whose. The results showed that the level of the
psychological burnout among the teachers of students with autism spectrum disorder in Dammam city was
high in all the dimensions of the study where the first dimension of the emotional stress was ranked first
followed by the sag feelings in the second and the lack of the sense of achievement in the final place. The
results also showed that the level of the emotional intelligence among the teachers of the students with
autism spectrum disorder in Dammam was medium in terms of the dimension of communication followed by
empathy in the second place, the emotional knowledge in the third, the organization of emotions and finally
the management of emotions in the last place. The study presented some recommendations, including the
need that the private community centers pay attention to reducing the burden on the teachers of students
with autism spectrum disorder.

Keywords: Burnout; Emotional Intelligence; Autism Spectrum Disorder; Dammam City.
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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيرات ،والوقوف
على تحديات التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية وسبل مواجهتها ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
استخدام أسلوب املزج بين املنهج الوصفي والنوعي كمنهج للدراسة ،وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من( )33فقرة ،موزعة
ً
على( )4محاور ،تم تطبيقها على( )143معلما ومعلمة ،باإلضافة إلى إجراء مقابالت نوعية مع ( )5من مشرفي التربية والتعليم بمديرية
تربية قلقيلية ،وأظهرت نتائج الدراسة َّأن الدرجة الكلية لواقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية كانت كبيرة
وبمتوسط حسابي( ،)3.84وبنسبة مئوية ( ،)%75.8وقد حصل مجال تحديات التعليم املدمج على الترتيب األول بمتوسط حسابي
( )4.31وبنسبة مئوية ( )% 86.2وجاء مجال متطلبات التعليم املدمج في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي( )3.82وبنسبة مئوية()%76.4
وجاء في الترتيب الثالث مجال املعرفة بمفهوم التعليم املدمج ،بمتوسط حسابي( )3.69وبنسبة مئوية ( ،)%73.8وحصل مجال أهمية
ً
تطبيق التعليم املدمج على املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي( )3.55وبنسبة مئوية( ،)%71كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا
ً
على الدرجة الكلية لواقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس ،ولصالح الذكور ،ووجود فروق دالة إحصائيا على
الدرجة الكلية لواقع التعليم املدمج تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،ولصالح املاجستير ،في حين لم تكشف النتائج عن وجود فروق دالة
ً
إحصائيا تعزى ملتغيري سنوات الخدمة ،أو مجال التخصص ،وأظهرت نتائج مقابالت املشرفين التربويين َّأن ( )%80من تحديات تطبيق
التعليم املدمج تتعلق بعدم توافر أجهزة الحاسوب بين متناول املعلمين والطلبةَّ ،
وأن ( )%80من سبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم
املدمج تتعلق بتزويد املعلمين والطلبة بأجهزة الحاسوب والتابلت ،وأوصت الدراسة بالعمل على مواجهة تحديات التعليم املدمج من قبل
القائمين عل العملية التربوية في وزارة التربية والتعليم ،وتزويد املعلمين والطلبة بأجهزة الحاسوب ،وتفعيل املنصات التعليمية ،والعمل
على تطوير خبرات املعلمين بالتعليم املدمج من خالل إلحاقهم بدورات تدريبية حول البرامج التعليمية اإللكترونية ،واقترحت الدراسة
توفير مراكز لصيانة أجهزة الحاسوب الخاصة باملعلمين والطلبة بأسعار رمزية من خالل تنسيق الوزارة مع املختصين في هذ املجال،
ً
وإعداد رزم تعليمية إلكترونية لتمكين الطلبة وأولياء األمور من املتابعة والتعليم وجاهيا وعن بعد ،وإجراء دراسات بحثية مشابهة في
مديريات مختلفة من فلسطين.
الكلمات املفتاحية :التعليم املدمج؛ تحديات تطبيق التعليم املدمج؛ قلقيلية.
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املقدمة:
يعد التعليم جزء ال يتجزأ من تطور املجتمع ،يتأثر كغيره من املجاالت بالتغيرات املتسارعة وتقدم التكنولوجيا ،وهذا ما يدفع باملؤسسات
متلق للمعلومة ليس
التعليمية والتربوية إلى تطوير عملية التعليم والتحرر من التعليم التقليدي الذي يقع العبء األكبر منه على املعلم ،والطالب مجرد ٍ
له أي دور ،ولذا نجد القيادات التربوية في دول العالم تسعى جاهدة إلى إيجاد طرق تدريس جديدة تتمحور حول الطالب لتحقيق مخرجات تعليمية
قادرة على مواكبة التكنولوجيا ،ومهارات القرن الحادي والعشرين ،وهذا يتطلب التوفيق ما بين التعليم الوجاهي والتعليم اإللكتروني بحيث يتمكن
املعلم من اكساب الطالب أنماط التعلم املختلفة ،وتوجيه سلوكه نحو التعلم ،وفي الوقت نفسه تعزيز دور الطالب في التعلم باالكتشاف والتفاعل مع
ً
املوقف التعليمي ،بحيث يتم ذلك وانسجاما مع ربط العملية التعليمية بالتكنولوجية عن طريق مزج التعليم التقليدي بالتعلم اإللكتروني مع أنماطه
املتعددة واالبتكارات التكنولوجية واإللكترونية داخل وخارج الفصل لتعليم ،لذلك يركز على نوعين من التعليم وهي تقليدية وإلكترونية في آن واحد
(أصالن.)2015 ،
ويؤكد صالح ( )2005على أن بيئات التعلم اإللكتروني هي عبارة عن نظام يتضمن تقديم محتوى تعليمي جيد ،وإعداد واجهه تفاعل مناسبة
تشتمل على األدوات املناسبة لتقديم املحتوى التعليمي ،وتحقيق التفاعل ما بين الطالب واملعلم ،وما بين الطالب واملحتوى التعليمي.
ومن أنماط التعليم اإللكتروني التعليم املدمج ( )e- Learning Blendedوالذي أصبح اليوم محور اهتمام القادة التربويين حيث أشارت
سميث(َّ )Smith,2016أن التعليم املدمج يركز على تقديم التعليم بأسلوب تفاعلي وتشاركي ،وبطريقة مرنة ،وشيقة تمكن الطلبة على التفاعل مع املعلم
واملحتوى التعليمي.
ً
ً
ً
ويعد التعليم املدمج مكمال ألساليب التعلم التربوي النظامي ،ورافدا كبيرا للتعليم العام والتعليم التقليدي القائم على إلقاء املحاضرات،
ً
واالعتماد الكلي على تلقي املعلومة من املعلم فقط ،حيث أن تقنية املعلومات ليست هدفا أو غاية في حد ذاتها ،بل هي وسيلة لتحقيق إيصال املعرفة،
ولهذا السبب يتم دمج هذه الطريقة مع التدريس املعتاد عليها من قبل الطالب لتكون داعمة لعملية التدريس ،حيث أنها طريقة سهلة وسريعة وواضحة،
ولن ينجح استخدام التعليم املدمج إذا كان يفتقر إلى العوامل األساسية املتوفرة في التعليم التقليدي ،فيعد الحضور الجماعي للطلبة أمرًا ً
مهما يعزز
أهمية العمل املشترك ،ويغرس القيم التربوية بشكل غير مباشر (الفهيد.)2015 ،
ويرى كومار (َّ )2016أن التعلم املدمج يتميز بالتحول من املحاضرات التقليدية إلى التعلم املتمحور حول الطالب ،والذي يدفع بالطالب إلى أن
ً
ً
يكون مشاركا فاعال في عملية التعليم والتعلم ،مما يزيد من تفاعله وتواصله مع املعلم والدرس ،ويرى شديفات( )2007أن التعليم املدمج يواجه مقاومة
تعيق نجاحه ،لذلك يمثل املعلم واملتعلم املكمالت األساسية باإلضافة إلى املناهج التعليمية ،ولكي يتم تطبيق استراتيجية التعليم املدمج ،يجب أن يكون
ً
املعلم قادرا على استخدام تقنيات التدريس الحديثة ،وكذلك يجب أن يكون الطالب على دراية باستخدام أجهزة الكمبيوتر ،واإلنترنت ،والبريد
اإللكتروني مما يساعد على نقل هذا التعليم إلى الفصل الدراس ي ،ويرى القباني(َّ )2017أن توظيف التعلم املدمج من شأنه أن يوفر الوقت والجهد
والتكلفة ،ويزيد من الحافز ويخرج من املأزق ،ويخرج العملية التعليمية من القوالب النمطية والروتين امللل ،ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة ،وذوي
االحتياجات الخاصة ،ويرفع من مستوى التحصيل الدراس ي للطلبة  ،وكذلك سهولة إيصاله وتطبيقه في أماكن وبيئات مختلفة وحسب إمكانياتهم ،كما
يتميز بتكلفة منخفضة ،ويحقق التفاعل املستمر بين املعلم واملتعلم واألنشطة التعليمية عبر اإلنترنت.
ومن أجل تطبيق استراتيجية التعلم املدمج  ،يتوجب التخطيط الجيد لتوظيف تكنولوجيا التعلم اإللكتروني في بيئة التعلم املدمجة ،وتحديد
وظيفة كل وسيط في البرنامج ،وكيفية استخدامها من خالل املعلمين واملتعلمين بدقة ،مما يضمن مهارات املعلمين واملتعلمين في استخدام تكنولوجيا
التعلم اإللكتروني املتضمنة في بيئة التعلم املدمج ،ولضمان توافر مختلف األجهزة واملراجع واملصادر املستخدمة في بيئة التعلم املدمجة سواء مع
ً
عائقا لحدوثها ،ويبدأ البرنامج بجلسة عامة تجمع املعلمين واملتعلمين ً
وجها لوجه ،يتم فيها توضيح
املتعلمين أو في املؤسسة التعليمية ،حيث أنها ال تمثل
أهداف البرنامج وخطته ،وكيفية تنفيذه ،واالستراتيجيات املستخدمة فيه ،ودور كل منهم في فعاليات التعلم ،والعمل على تواجد املعلمين في الوقت
ً
املناسب للرد على استفسارات املتعلمين بشكل جيد ،سواء من خالل اإلنترنت أو الفصول الدراسية وجها لوجه ،ومن ثم تنوع مصادر املعلومات ملواجهة
الفروق الفردية بين املتعلمين (عبد العاطي والسيد.)2009 ،
الدراسات السابقة:
وقد تناولت العديد من الدراسات البحثية التعليم املدمج:
• فقد أجرى كل من سشميد وميزر وسكوب(  (Schmid,Melzer& Schoop,2020دراسة هدفت التعرف إلى متطلبات التعلم الفعال لتحفيز
املتعلمين ومشاركتهم ملهام التعلم ،وتم استخدام املنهج املقارن ،وباستخدام أدوات الدراسة االستطالعات واملقابالت شبه املنظمة كشفت
الدراسة عن اآلثار اإليجابية للتدخل املبهم على الدوافع الذاتية للمتعلمين ومشاركتهم ،ومع ذلك فإن نتائج مخرجات التعلم مختلطة ،أي أن
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املتعلمين الذين يستخدمون النظام امل َّ
حسن ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أكثر كفاءة ،لكن املقاييس املوضوعية لنتائج التعلم تكشف عن نتائج
أسوأ من املجموعة غير املصنفة.
• وقام كل من دويندارا ومصباح ( )Dewantara, Misbah,2020بدراسة هدفت إلى وصف فعالية التعلم املدمج في دورات اإللكترونيات الرقمية،
وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وقام الباحثان بجمع البيانات املتمثلة بنتائج الطلبة في االختبارات القبلية والبعدية للدورات ،وتكونت
ً
ً
عينة الدراسة من ( )48طالبا في تدريس الفيزياء من جامعة ( ،(FKIP Lambung Mangkuratوأظهرت النتائج َّأن هناك فروق دالة إحصائيا كبيرة
بين االختبار القبلي ،واالختبار البعدي ،ودرجة كسب  Nهي ( )0.76مما يعني أن هذا يحتوي على فئة عالية ،أي أن التعلم املختلط في دورات
اإللكترونيات الرقمية فعال في تحسين نتائج تعلم الطلبة.
• كما وقام ديوندارا ) )Dewantara,2020بدراسة هدفت إلى تحليل جودة تنفيذ التعلم املمزوج في تعلم اإللكترونيات التناظرية من حيث جوانب
َ
فعالية الطالب واستجابته ،وتم استخدم املنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وتكون مجتمع الدراسة من( )44طالبا في كلية التربية الفيزيائية،
واستخدمت أداة الدراسة االستبانة وتم تحليل البيانات وأظهرت النتائج أن فعالية تنفيذ التعلم املمزوج تم تصنيفها على أنها متوسطة،
واستجابة الطالب للتعلم من خالل التعلم املمزوج كانت جيدة ،أي أن جودة تنفيذ التعلم املمزوج في تعلم اإللكترونيات التناظرية لها فعالية
متوسطة.
• وهدفت دراسة العنزي( )2019إلى قياس واقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجهات نظر املعلمين واملديرين،
ً
وتم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من ( )217معلما من معلمي املدارس الثانوية ومدراءها في محافظة الجهراء في دولة الكويت ،تم استخدام
املنهج الوصفي املسحيَّ ،
وتم تطوير استبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة ،وأظهرت النتائج إلى أن واقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية
ً
بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجهات نظر املعلمين واملديرين جاءت بدرجة متوسطة ،ووجود فروق دالة إحصائيا في واقع استخدام معلمي
املرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجهات نظر املعلمين واملديرين تعزى إلى املؤهل العلمي لصالح ذوي املؤهل العلمي دراسات عليا،
وأوص ى الباحث على ضرورة اهتمام املسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتشجيع املعلمين واملعلمات على بناء البرامج التعليمية املحوسبة املعتمدة
على التعلم املدمج ،وإعادة النظر في البرامج واملناهج املدرسية واستراتيجيات تنفيذها.
• وقام الباري وشتات ( )2019بدراسة لتحديد دور مديري املدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهات نظر املعلمين بمحافظة
ً
ً
العاصمة عمان ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،االستبانة أداة للدراسة ،وتطبيقها على عينة من( )586معلما
ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن دور توظيف مديري املدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهات نظر املعلمين بمحافظة عمان كان
ً
ً
متوسطة ،ووجود فروق دالة إحصائيا في توظيف مديري املدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهات نظر املعلمين بمحافظة عمان تبعا
ملتغيرات الجنس والسلطة املشرفة على املدارس ،وعدد سنوات الخبرة ،ولصالح اإلناث ،واملدارس الخاصة ،وأوصت الدراسة بتوفير الدعم
املعنوي واملالي الالزم لنشر ثقافة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املجتمع املدرس ي.
• وهدفت دراسة هالل ( )2019التعرف إلى استخدام التعلم املدمج ملعرفة تأثيره على مستوى أداء بعض املهارات األساسية للمبتدئين في كرة
القدمَّ ،
وتم استخدام املنهج التجريبي ،وتمثل مجتمع الدراسة في املبتدئين بأكاديمية النادي املصري للموسم الرياض ي 2018 /2017م ،وقد بلغ
عددهم ( )30مبتدئ بالطريقة العمدية ،وكانت أهم النتائج تفوق املجموعة التجريبية التي استخدمت أسلوب التعلم املدمج على املجموعة
الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية مما يدل على فاعلية استخدام التعلم املدمج على التحصيل املعرفي ومستوى أداء بعض املهارات
األساسية للمبتدئين في كرة القدم.
• وقام الرحيمي ( )2018بدراسة هدفت التعرف إلى مدى فعالية التعليم املدمج في تطوير السمات الشخصية واملهارات الوظيفية لدى خريجي
الجامعات السعودية من وجهات نظر الطلبة أنفسهم ومديريهم في العمل  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم توزيع االستبانة
ً
الخاصة بالطلبة على ( )92طالبا وطالبة ممن تخرجوا في الجامعة السعودية اإللكترونية ،وتم توزيع االستبانة الخاصة بمديري العمل على ()15
ً
مديرا من مديري الطلبة في العمل ،وقد أظهرت النتائج أن درجة تقدير الطلبة الخريجين ومديريرهم عالية لفعالية التعليم املدمج في تطوير
ً
املهارات الوظيفية والسمات الشخصية ،كما أشارت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا في تقييم فعالية التعليم املدمج تعزى الختالف الدرجة
العلمية.
• وأجرى الحجايا ( )2013دراسة تناول فيها واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية ،واستهدفت معرفة درجة توافر البنية التحتية للتعليم
اإللكتروني ودرجة معرفة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمتطلبات استخدام التعليم اإللكتروني ،وكذلك معرفة درجة استخدامهم للتعليم
اإللكتروني ،وقد سعت الدراسة لتحقيق أهدافها من خالل توزيع استبانة على أعضاء هيئة التدريس في جامعتين هما جامعة الطفيلة التقنية
وجامعة الحسين بن طالل ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )110أعضاء من هيئة التدريس ،وقد أشارت النتائج إلى أن البنية التحتية للتعليم
اإللكتروني مازالت في أدنى درجات املتوسط ،أما درجة معرفة أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات التعليم اإللكتروني فقد كانت بدرجة مرتفعة ،أما
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درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية للتعليم اإللكتروني فقد كانت بدرجة متوسطة ،وقد أوصت الدراسة بزيادة الدعم
املقدم للجامعات لرفع مستوى البنية التحتية للتعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية .وأن تأخذ الجامعات على عاتقها متابعة إدخال التعليم
اإللكتروني في برامجها ومتابعة تطبيقه من قبل أعضاء هيئة التدريس ،وأن تأخذ الجامعات بمطالب التعليم اإللكتروني عند اختيارها أعضاء
هيئة التدريس ،وإعداد برامج موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس لتطوير خبراتهم وتدريبهم على ممارسة التعليم اإللكتروني.
• هدفت دراسة عوض ( )2003إلى الكشف عن معدل امتالك أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية للكفايات التكنولوجية
من وجهة نظرهم ،ودلت النتائج إلى أن أهم الكفايات التي توفرت لدى أعضاء هيئة التدريس هي :تحديد كيفية تعلم الطلبة ،وتحديد
ً
االستراتيجيات املالئمة لتحقيق األهداف ،وتحديد ما يجب أن يتعلمه الطلبة ،ولم تظهر الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية في درجة امتالك
الكفايات التكنولوجية تعزى ملتغيري الجامعة والتخصص ،وظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة ولصالح أصحاب الخبرة
األقل من خمس سنوات.
• وأجرى فانفوسن ( )vanfossen, 2001دراسة هدفت التعرف إلى مستوى امتالك معلمي املرحلة الثانوية لكفايات التعليم اإللكتروني في والية
ً
ً
إنديانا األمريكية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن عددا قليال من املعلمين لديهم كفايات تقنية عالية في استخدام االنترنت في الغرفة الصفية ،على
ً
الرغم من أن ( )%80أظهروا رغبتهم باستخدام هذه التكنولوجية التعليمية ،وأن املعلمين األصغر عمرا كان لديهم رغبة أكبر في التعامل مع
اإلنترنت ،كذلك املعلمين األقل خبرة ،وأظهرت النتائج وجود نقص حاد في التدريب على استخدام االنترنت ،وتوظيفه في الغرفة الصفية.
يتضح من العرض السابق أن الدراسات السابقة أكدت على أن مقياس توظيف التعليم املدمج في املدارس جاء بدرجة متوسطة لدى عينتها،
وذلك لعدم وجود تدريب كاف للمعلمين والطلبة ،وافتقار املدارس إلى البنية التحتية الالزمة لتفعيل التعليم اإللكتروني ،وعدم التوافق بين برنامج
التدريس الواقعي والبرنامج اإللكتروني.
ً
واستنادا إلى ما خرجت به الدراسات السابقة من توصيات جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين
بمديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيرات في فلسطين والتعرف إلى تحديات استخدام هذه التقنيات في العملية التعليمية.
مشكلة الدراسة:
على الرغم من التطورات الكبيرة في مجال التربية والتعليم من حيث توظيف تكنولوجيا املعلومات في العملية التعليمية ،إال أن كثير من املدارس
الحكومية ما زالت تفتقر إلى شبكات اإلنترنت ،ونقص في أجهزة الحاسوب ،واعتماد كثير من معلمي املدارس الحكومية في فلسطين على طرائق التدريس
ً
ً
االعتيادية التي تركز على الحفظ والتلقين ،وفي ظل الوضع الوبائي وجائحة كورونا (كوفيد  )19الذي أملت بالعالم عامة ،وفلسطين خاصة ،والتي تركت
األثر األكبر على العملية التعليمية؛ وذلك بسبب انقطاع توجه الطلبة إلى املدارس والجامعات بسبب انتشار هذا الوباء،األمر الذي دفع بالقادة
التربويين في وزارة التربية والتعليم على التفكير بالعودة اآلمنة للمدارس من خالل التفكير باستراتيجيات تعليمية تقلل من انتشار هذا الوباء ،وتكفل
الحماية للطلبة ،وتضمن استمرارية العملية التعليمية مع بداية العام الدراس ي ( ،)2021-2020فكان توجه الوزارة نحو تطبيق استراتيجية التعليم
املدمج القائم على الدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم اإللكتروني ،وشرعت في سبيل ذلك على تدريب املعلمين واملعلمات على توظيف هذه االستراتيجية
من خالل تدريبيهم على كيفية استخدام البرامج التعليمية اإللكترونية ،واملنصات التعليمية كبرنامج( )Teamsوتفعيلها كوسيلة مساندة للتعليم
الوجاهي ،وضمان استمرارية التعليم في حال تقرر اغالق املدارس في حال زاد انتشار الوباء ،وقد أكدت الدراسات السابقة على جودة التعليم املدمج في
زيادة تفاعل الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعليم كدراسة دويندارا ومصباح ( (Dewantara, Misbah,2020التي توصلت إلى فعالية التعلم املدمج في
دورات إلكترونية رقمية ،فكانت النتائج عالية لصالح التعليم املدمج ،واستنادا إلى أهمية التعليم املدمج ،وضرورة تطبيقه في ظل تحديات العصر
ُ
والظروف التي يعيشها العالم بشكل عام ،وفلسطين بشكل خاص ،وانطالقا من نتائج الدراسات السابقة التي أوصت بتطبيق التعليم املدمج ،فقد
تحددت مشكلة الدراسة في :واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية؟
 .2هل يختلف واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية باختالف متغيرات (الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة،
ومجال التخصص)؟
 .3ما تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية؟
 .4ما سبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية؟
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فرض الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى فحص الفرض الصفري التالي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05في و اقع التعليم املدمج من وجهة نظراملعلمين بمديرية تربية قلقيلية تعزى
ملتغيرات (الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،ومجال التخصص).
أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف إلى واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية.
ً
 .2تحديد طبيعة الفروق في واقع التعليم املدمج بمديرية تربية قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات تبعا ملتغير الجنس ،واملؤهل العلمي،
وسنوات الخدمة ،والتخصص.
 .3التعرف إلى تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية.
 .4التعرف إلى سبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية.
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية :تستمد هذه الدراسة أهميتها النظرية من:
 .1أهمية موضوعها املتعلق بالتعليم املدمج؛ حيث أنها مدخل لتطوير طرائق التدريس؛ ويسعى لتعزيز دور الطالب التفاعلي في املوقف التعليمي،
وتمكين املعلمين من مواكبة املستجدات التعليمية التربوية من خالل تبني هذا النمط التعليمي ،واألخذ به ،وتطبيقه كاستراتيجية تدريس في
املدارس الحكومية.
 .2تعد من الدراسات البحثية األولى التي تناولت واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية قلقيلية حسب علم الباحثين.
ً
ً
ً
 .3إثراء املكتبات الجامعية في فلسطين خاصة ،ومواقع املكتبات الجامعية اإللكترونية عامة باملادة البحثية والعلمية املتعلقة بالتعليم املدمج؛ نظرا
لقلة الدراسات واألبحاث واملراجع التي تناولت هذا املوضوع في فلسطين.
األهمية التطبيقية :تبرز األهمية التطبيقية للدراسة في:
 .1توجيه أنظار املهتمين من متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم ألهمية التعليم املدمج والتعرف إلى واقع ممارسته في امليدان ،واالستفادة من
نتائج هذه الدراسة في تصميم برامج تدريبية ،وخطط لتدريبي املعلمين على كيفية توظيف البرامج التعليمية الرقمية.
 .2توجيه الباحثين واملعلمين وطلبة الدراسات العليا؛ إلعداد دراسات مشابهة تتناول هذا املوضوع في مجتمعات دراسية مختلفة.
 .3قد تفيد القائمين على إعداد املناهج التعليمية في إعداد الرزم التعليمية املحوسبة لتمكين معلمي املدارس وأولياء األمور من متابعة الطلبة
وتحقيق التوازن بين متطلبات التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد.
 .4قد تفيد نتائج الدراسة في إفادة القيادة التربوية في وزارة التربية والتعليم لألخذ بنتائج الدراسة املتعلقة بتحديات التعليم املدمج والعمل على
مواجهة هذه التحديات.
حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بموضوعها املتمثل في واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية ،وبعينتها املكونة من ( )143من
معلمي املدارس الحكومية بمديرية تربية قلقيلية ،و( )5من مشرفي التربية والتعليم ،وبأدواتها املتمثلة في مقياس التعليم املدمج ،وتحديات التعليم
املدمج ،وسبل مواجهة التحديات ،وباألساليب النوعية واإلحصائية املستخدمة في تحليل نتائج الدراسة.
مصطلحات الدراسة:
التعليم املدمج :هو استخدام وسائل االتصال املختلفة ،بما في ذلك االجتماع املباشر ،والتعلم الذاتي واالتصال على اإلنترنت ،فهو يمزج بين التعليم
املنتظم واستخدام التقنيات التعليمية املختلفة ،مما يعطي املعلم حرية استخدام تقنيات االتصال في الفصول الدراسية (الشهري.)2008 ،
ً
ُويعرف إجرائيا :الوقوف على واقع الدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد اإللكتروني وتطبيقه في املدارس الحكومية بمديرية تربية قلقيلية من
خالل استجابات املعلمين واملعلمات على أداة الدراسة التي أعدها فريق البحث املتمثلة باالستبانة.
ً
تحديات تطبيق التعليم املدمج :تعرفها الباحثات إجرائيا بأنها :التحديات والصعوبات التي تحول أو تعيق استخدام منظومة التعلم اإللكتروني ،والدمج
ً
بين التعليم الوجاهي والتعليم اإللكتروني وتطبيقه في مديرية تربية قلقيلية ،وتؤثر سلبيا في استخدامها ونتائجها.
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إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة أسلوب الدمج بين املنهج الوصفي بصورته التحليلية املتمثلة بجمع البيانات وتحليلها ،واملنهج النوعي من خالل االستماع إلى
آراء املبحوثين ،ووصفها ،وحساب نسبة التكرارات ،وقد تناول موضوع الدراسة" واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية في
ضوء بعض املتغيرات".
مجتمع الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين واملعلمات ،والبالغ عددهم ( )621معلما ومعلمة في املدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية
والتعليم في قلقيلية.
عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )143معلما ومعلمة تم اختيارهم بشكل عشوائي من املدارس الحكومية في مديرية قلقيلية ،وجدول ( )1يبين توزيع
ً
عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات وفقا ملتغيرات الدراسة.
ً
جدول ( :)1يوضح توزيع عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات وفقا ملتغيرات الدراسة
املتغير

مستويات املتغير

العدد

النسبة املئوية %

الجنس

ذكر

49

34.3

أنثى

94

65.7

املجموع

143

100.0

املؤهل العلمي

سنوات الخدمة

مجال التخصص

دبلوم

13

9.1

بكالوريوس

106

74.1

ماجستير فأعلى

24

16.8

املجموع

143

100.0

34

23.8

41

28.7

اقل من  5سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

68

47.6

املجموع

143

100.0

علمية
إنسانية

44

30.8

93

65.0

منهي-صناعي
املجموع

6

4.2

143

100.0

كما َّ
تم إجراء مقابلة مع ( )5من مشرفي التربية والتعليم بمديرية قلقيلية بهدف معرفة التحديات التي قد تواجه تطبيق التعليم املدمج في املدارس
الحكومية في مديرية قلقيلية ،وسبل مواجهة تلك التحديات.
أداتي الدراسة:
استخدمت الدراسة املقاييس اآلتية:
ً
أوال :أداة االستبانة لفحص و اقع التعليم املدمج:
وصف املقياس:
تم إعداد املقياس بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة ومنها دراسة هالل( ،)2019ودراسة العنزي( ،)2019وتكون املقياس
في صورته النهائية من ( )33فقرة بعد التحكيم ،موزعة على أربع مجاالت ،وهي:
• املعرفة بمفهوم التعليم املدمج :وتشتمل على الفقرات (.)5-1
• أهمية تطبيق التعليم املدمج :وتشتمل على الفقرات (.)13-6
• متطلبات التعليم املدمج :وتشتمل على الفقرات (.)22-14
• تحديات التعليم املدمج  :وتشتمل على الفقرات (.)33-23
736

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص747- 731 :

سها جالد وآخرون

و اقع التعليم املدمج من وجهة نظراملعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيرات....

وقد َّ
تم تصميم املقياس ً
بناء على مقياس ليكرت الخماس ي والذي يبدأ بموافق بشدة ( )5درجات ،وموافق( )4درجات ،ومحايد( )3درجات،
ً
وأعارض(درجتان) ،وأخيرا أعارض بشدة( )1درجة واحدة ،وفي املقابل تم إعطاء فقرات مجال (تحديات التعليم املدمج) درجات يبدأ بالدرجة أوافق
بشدة ،وتعطى ( )1درجة واحدة ،ثم أوافق ،وتعطى ( )2درجتان ،ثم محايد ،وتعطى( )3درجات ،ومعارض ،وتعطى ( )4درجات ،ثم معارض بشدة ،وتعطى
( )5درجات ،وذلك الستبعاد تأثيرها العكس ي على الدرجة الكلية.
صدق املقياس:
تم التحقق من صدق املقياس بالطرق اآلتية:
 .1صدق املحكمين:
تم عرض املقياس على ( )5من املتخصصين في املناهج واإلدارة التربوية من كليات التربية في الجامعات الفلسطينية ،وذلك للحكم على مدى
ً
مناسبا ،وقد اتفق املحكمون على إضافة تعديل بعض الفقرات ،فيما اتفقوا على صالحية باقي الفقرات للتطبيق،
صالحيته للتطبيق ،وتعديل ما يرونه
ً
ً
وبذلك أصبح املقياس بصورته النهائية مكونا من ( )33فقرة بدال من ( )30فقرة والتي تمثل املقياس بصورته األولية.
 .2الصدق البنائي:
تم تطبيق األداة على عينة استطالعية عددها ( )30من املعلمين من خارج عينة الدراسة ،وتم إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل مجال مع
الدرجة الكلية لألداة ،والجدول ( )2يوضح ذلك:
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية لواقع التعليم املدمج
معامل االرتباط

قيمة الداللة

**.954

0.000

املجال
املعرفة بمفهوم التعليم املدمج
أهمية تطبيق التعليم املدمج

**.951

0.000

متطلبات التعليم املدمج

**.885

0.000

تحديات التعليم املدمج

*.364

0.048

يتضح من الجدول ( )2أن معامالت االرتباط مرتفعة ودالة ،مما يؤكد على صدق املقياس ،وصالحيته للتطبيق.
ثبات املقياس:
للتحقق من مدى ثبات املقياس ،تم حساب ثبات املقياس باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا ،وكانت قيم الثبات كما هي موضحة في الجدول
(:)3
جدول ( :)3يبين الجدول معامل الثبات للدرجة الكلية وأبعاد مقياس و اقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين
رقم املجال
األول

املجال
املعرفة بمفهوم التعليم املدمج
أهمية تطبيق التعليم املدمج

0.912

الثالث

متطلبات التعليم املدمج

0.904

الرابع

تحديات التعليم املدمج
معامل الثبات الكلي ملحور االستبانة

0.887

الثاني

معامل الثبات
0.832

0.932

يتضح من الجدول (َّ )3أن معامالت الثبات ملجاالت املقياس ملحور واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية تراوحت
بين( ،)0.912-0.832ومعامل الثبات الكلي لالستبانة( )0.932وجميعها معامالت ثبات عالية تؤكد على صالحية املقياس للتطبيق.
ثانيا :املقابلة لفحص تحديات التعليم املدمج
اعتمد الباحثين على املقابلة شبه املنتظمة ،وطرح األسئلة على مشرفي التربية والتعليم بمديرية قلقيلية ،والبالغ عددهم ( )5مشرفين تربويين
لتحقيق أهداف الدراسة وجمع املعلومات التي تدعم كل ما ورد في االستبانة.
صدق املقياس:
تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرض أسئلة املقابلة على بعض محكمي االستبانة من هيئة أعضاء التدريس في جامعة
النجاح الوطنية والجامعة العربية االمريكيةَّ ،
وتم تعديل صياغة بعض األسئلة ً
بناء على آرائهم ،واالكتفاء بطرح سؤالين ،وحذف السؤال الثالث ،وبذلك
يكون قد تحقق الصدق الظاهري ألداة املقابلة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

ً
أوال :نتائج أسئلة الدراسة:
إجابة السؤال األول والذي ينص على "ما و اقع التعليم املدمج من وجهة نظراملعلمين بمديرية تربية قلقيلية؟
ولإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية
قلقيلية ،وجدول ( )4يوضح ذلك:
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لو اقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين
رقم املجال

املجال

ن=()143
املتوسط الحسابي

1

املعرفة بمفهوم التعليم املدمج

3.69

االنحراف
املعياري
0.74

كبيرة

2

أهمية تطبيق التعليم املدمج

3.55

0.79

كبيرة

%71

3

متطلبات التعليم املدمج

3.82

0.69

كبيرة

%76.4

4

تحديات التعليم املدمج

4.31

0.53

ً
كبيرة جدا

%86.2

3.84

0.68

كبيرة

%75.8

الدرجة الكلية

الدرجة

النسبة
املئوية
%73.8

يتضح من جدول(َّ )4أن واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية جاء بدرجة كبيرة؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة
الكلية (، )3.84وبنسبة مئوية قدرها ( )%75.8من املعلمين ،كما جاء متوسط استجابات املعلمين في املجاالت األولى والثانية ،والثالثة كبيرة ،بينما املجال
ً
ً
الرابع املتعلق بتحديات التعليم املدمج فكانت الدرجة كبيرة جدا ،وهي نتائج حقيقية للمجال وهذا يبين َّأن تحديات التعليم املدمج كبيرة جدا ،ويعزى
ذلك إلى افتقار كثير من املدارس إلى البنية التحتية بشبكات اإلنترنت ،واملنصات التعليمية ،وغياب القناعة لدى كثير من املعلمين بالتعليم اإللكتروني،
وغالبيتهم يفضلون التعليم الوجاهي ،إضافة إلى افتقار كثير من املعلمين خاصة كبار السن إلى الخبرة الكافية في استخدام التكنولوجيا وتوظيف البرامج
اإللكترونية املختلفة ،باإلضافة لعدم توافر األجهزة اإللكترونية لجميع الطلبة وعبء كبير على أولياء األمور ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة هالل
( )2019التي أظهرت أن درجة تقدير الطلبة الخريجين ومديريهم عالية لفعالية التعليم املدمج في تطوير املهارات الوظيفية والسمات الشخصية،
واختلفت مع نتائج دراسة العنزي ( )2019التي أظهرت أن واقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجهات نظر املعلمين
واملديرين جاءت بدرجة متوسطة.
إجابة السؤال الثاني والفرض الخاص به والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05في و اقع التعليم
املدمج من وجهة نظراملعلمين بمديرية تربية قلقيلية تعزى ملتغيرات (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،مجال التخصص)
ولفحص الفرض السابق استخدمت الدراسة اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين ،واختبار تحليل التباين األحادي) ،(One-way ANOVAوقد تم
عرض نتائج كل متغير على حدة على النحو التالي:
 .1النتائج املتعلقة بمتغير الجنس:
تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية
في ضوء متغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (:)5
ً
جدول ( :)5نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق في و اقع التعليم املدمج من وجهة نظرعينة الدراسة تبعا ملتغيرالجنس
املجال

أنثى ( ن =)94

ذكر( ن=)49

قيمة (ت)

الداللة
*0.024

املتوسط

االنحراف

املتوسط

االنحراف

املعرفة بمفهوم التعليم املدمج

3.89

0.77

3.59

0.70

2.302

أهمية تطبيق التعليم املدمج
متطلبات التعليم املدمج

3.73

0.77

3.46

0.78

2.048

*0.043

3.92

0.75

3.76

0.66

1.249

0.215

تحديات التعليم املدمج

1.80

0.62

1.64

0.48

1.569

0.121

الدرجة الكلية

3.34

0.54

3.11

0.52

2396

*0.019

ً
يتضح من نتائج جدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين
ً
بمديرية تربية قلقيلية تعزى ملتغير الجنس ،في مجاالت متطلبات التعليم املدمج ،وتحديات التعليم املدمج ،بينما يوجد فروق دالة إحصائيا بين
متوسطات استجابتهم في مجاالت مفهوم التعليم املدمج ،وأهمية تطبيق التعليم املدمج والدرجة الكلية لصالح املعلمين (الذكور).
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و اقع التعليم املدمج من وجهة نظراملعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيرات....

ُ
وتعزى هذه النتيجة إلى تشابه وجهات نظر املعلمين واملعلمات في تقديرهم ملتطلبات التعليم املدمج وتحدياته ،لكونه يتطلب توفير أجهزة حاسوب
بين يدى املعلمين والطلبة ،وتوفير الرزم التعليمية ،كما يدركون من خالل متطلبات التعليم املدمج التحديات التي تعيق استخدامه بغض النظر عن
ً
الجنس ،وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة الباري وشتات ( )2019والتي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا في توظيف مديري املدارس الثانوية للتعلم
ً
اإللكتروني من وجهات نظر املعلمين بمحافظة عما تبعا ملتغير الجنس ،ولصالح اإلناث.
 .2النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي:
تم استخدام تحليل التباين األحادي) ،(One-way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية
تربية قلقيلية في ضوء املؤهل العلمي (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير فأعلى) ،وكانت النتائج كما في جدول (.)6
ً
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في و اقع التعليم املدمج تبعا ملتغير املؤهل العلمي
املجاالت

املعرفة بمفهوم التعليم
املدمج
أهمية تطبيق التعليم
املدمج

متطلبات التعليم املدمج

تحديات التعليم املدمج

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة(ف)

الداللة
اإلحصائية

بين املجموعات

2.735

2

1.368

2.553

0.082

داخل املجموعات

75.009

140

0.536

املجموع

77.744

142

بين املجموعات

4.989

2

2.494

داخل املجموعات
املجموع

82.709

140

0.591

87.698

142

بين املجموعات

1.594

2

0.797

داخل املجموعات
املجموع

66.299

140

0.474

67.893

142

بين املجموعات

0.379

2

0.189

داخل املجموعات

40.180

140

0.287

املجموع

40.559

142

بين املجموعات
داخل املجموعات

1.830

2

0.915

39.152

140

0.280

املجموع

40.982

142

*0.017

4.222

0.189

1.683

0.518

0.660

*0.041

3.272

ً
يتضح من الجدول ( )6عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية
تربية قلقيلية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،في مجاالت مفهوم التعليم املدمج ،ومتطلبات التعليم املدمج ،وتحديات التعليم املدمج ،بينما يوجد فروق دالة
ً
إحصائيا بين متوسطات استجابتهم في مجاالت أهمية تطبيق التعليم املدمج والدرجة الكلية ،وملعرفة لصالح من تعود الفروق قام الباحثين باستخدام
اختبار(  )LSDللمقارنات البعدية والجدول( )7يوضح ذلك:
جدول( :)7اختبار(  )LSDللمقارنة البعدية للدرجة الكلية ومجال أهمية تطبيق التعليم املدمج
املجال

املؤهل العلمي

دبلوم

أهمية تطبيق التعليم املدمج

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

-0.35586

الدرجة الكلية

0.10296

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

بكالوريوس

ماجستير فأعلى

0.35586

-0.10296
*-.45882-

*.45882
0.18480

-0.18480
0.10342

-0.10342
*-.28822-

*.28822

ً
يشير الجدول ( )7إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05في الدرجة الكلية و مجال أهمية تطبيق التعليم املدمج بين
ً
البكالوريوس واملاجستير فأعلى ولصالح البكالوريوس ،وبين املاجستير فأعلى والبكالوريوس ولصالح املاجستير فأعلى ،ووجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ) (α=0.05في مجال الدرجة الكلية ،بين البكالوريوس واملاجستير فأعلى ولصالح البكالوريوس ،وبين املاجستير فأعلى والبكالوريوس
ولصالح املاجستير فأعلى ،ويعزى ذلك إلى َّأن املعلمين من حملة املاجستير فأعلى يدركون أن مستجدات املرحلة ومتطلبات التعليم الحديث سواء في
املدارس ،أو الجامعات يتطلب توظيف التعليم اإللكتروني ،وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية ،وكثير من برامج الدراسات العليا تدعم التعليم
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املدمج ،ولذلك حملة املاجستير فأعلى يدركون أهمية تطبيق التعليم املدمج ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة العنزي( )2019والتي أظهرت وجود
فروق تعزى للمؤهل العلمي لصالح الدراسات العليا.
 .3النتائج املتعلقة بمتغير سنوات الخدمة:
تم استخدام تحليل التباين األحادي ) ،(One-way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية
تربية قلقيلية في ضوء متغير الخدمة (أقل من  5سنوات ،من  10 -5سنوات ،أكثر من  10سنوات) ،وكانت النتائج كما في جدول (.)8
ً
جدول ( :)8نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في و اقع التعليم املدمج تبعا ملتغيرسنوات الخدمة
املجاالت

مفهوم التعليم
املدمج
أهمية تطبيق
التعليم املدمج
متطلبات التعليم
املدمج
تحديات التعليم
املدمج

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات

2.396

2

1.198

75.349

140

0.538

املجموع

77.744

142

بين املجموعات

0.684

2

0.342

داخل املجموعات
املجموع

87.014

140

0.622

87.698

142

بين املجموعات

0.302

2

0.151

داخل املجموعات

67.591

140

0.483

املجموع

67.893

142

بين املجموعات

0.032

2

0.016

داخل املجموعات

40.527

140

0.289

املجموع

40.559

142

بين املجموعات
داخل املجموعات

0.417

2

0.209

40.565

140

0.290

املجموع

40.982

142

قيمة(ف)

الداللة
اإلحصائية

2.226

0.112

0.550

0.313

0.055

0.720

0.578

0.732

0.946

0.489

ً
يتضح من الجدول( )8عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية
تربية قلقيلية تعزى ملتغير سنوات الخدمة ،في مجاالت مفهوم التعليم املدمج ،وأهمية تطبيق التعليم املدمج ،ومتطلبات التعليم املدمج ،وتحديات
ً
التعليم املدمج والدرجة الكلية .ويعزى ذلك أن التعليم املدمج لم يكن مطبقا في املدارس الحكومية الفلسطينية ،بل هو قرار صادر عن وزارة التربية
والتعليم الفلسطينية وذلك الستمرارية التعليم اآلمن في املدارس للطلبة في ظل جائحة كورونا ،ولذلك فسنوات الخدمة ليس لها أثر في املعرفة،
والتطبيق ،وإدراك التحديات في استجابات املعلمين واملعلمات ،واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة الباري وشتات()2019التي أظهرت وجود فرواق
ً
ً
دالة إحصائيا في درجة توظيف مديري املدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهات نظر املعلمين بمحافظة عمان تبعا ملتغير سنوات الخبرة.
 .4النتائج املتعلقة بمتغير مجال التخصص:
تم استخدام تحليل التباين األحادي) ،(One-wayANOVAللكشف عن داللة الفروق في واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية
تربية قلقيلية في ضوء متغير التخصص (علمي ،إنساني ،منهي -صناعي) ،وكانت النتائج كما في جدول (.)9
ً
جدول ( :)9نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق تبعا ملتغيرمجال التخصص
املجاالت
املعرفة بمفهوم التعليم
املدمج

أهمية تطبيق التعليم املدمج

متطلبات التعليم املدمج

تحديات التعليم املدمج

مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

بين املجموعات

2.442

2

1.221

داخل املجموعات

75.302

140

0.538

املجموع

77.744

142

بين املجموعات

3.629

2

1.815

داخل املجموعات

84.068

140

0.600

املجموع

87.698

142

قيمة(ف)

الداللة اإلحصائية

2.270

0.107

3.022

بين املجموعات

1.923

2

0.962

داخل املجموعات

65.970

140

0.471

2.041

املجموع

67.893

142

بين املجموعات

1.010

2

0.505

1.787

0.052

0.134

0.171
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الدرجة الكلية

داخل املجموعات

39.549

140

املجموع

40.559

142

سها جالد وآخرون
0.282

بين املجموعات

1.410

2

0.705

داخل املجموعات

39.572

140

0.283

املجموع

40.982

142

0.086

2.494

ً
يتضح من الجدول ( )9عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية
تربية قلقيلية تعزى ملتغير مجال التخصص ،في مجاالت املعرفة بمفهوم التعليم املدمج ،وأهمية تطبيق التعليم املدمج ،ومتطلبات التعليم املدمج،
وتحديات التعليم املدمج والدرجة الكلية ،ويعزى ذلك إلى أن قرار توظيف استراتيجية التعليم املدمج قرار وزاري لجميع املدارس ولجميع املعلمين في كافة
املراحل ،وجميعهم خضعوا للدورات التدريبية في سبيل ذلك ،بغض النظر عن طبيعة التخصص فكل املعلمين ملزمين بتوظيف التعليم املدمج في ظل
ً
ظروف جائحة كورونا ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة عوض( )2003التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة امتالك الكفايات التكنولوجية
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات األردنية تعزى ملتغير التخصص.
نتائج السؤال الثالث والذي ينص على "ما تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظرمشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية؟"
تمت اإلجابة على السؤال الثالث من خالل مقابلة خمسة من مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية ،فكانت استجابتهم على السؤال
الثالث كما هو موضح في الجدول (:)10
جدول ( :)10تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظرمشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية (ن=)5
الفقرة
عدم توفر االنترنت وأجهزة الحواسيب لدى أغلبية املعلمين وأولياء األمور.
جهل معظم أولياء األمور في التقنيات الحديثة والبرامج املوظفة في التعليم عن بعد.

م1

م2

م3

1

1

1

1

عدم تمكن األهالي من متابعة أبنائهم في نفس الوقت.
الثقافة العامة لدى املجتمع بعدم جدوى التعلم عن بعد وضرورة التعليم الوجاهي.

م4

م5

التكرار

النسبة املئوية

1

4

%80

2

%40

2

%40

1
1

1
1

1

ً
ً
زيادة األعباء على املعلمين ،ومتابعة الطلبة وجاهيا وإلكترونيا.
ضعف مهارات توظيف التكنولوجيا لدى بعض املعلمين ،والحاجة لدورات تدريبية.

2
1

1

1

%40

2

%40

1

%20

يتضح من الجدول ( )10أن أعلى نسبة تكرار في استجابات مشرفي التربية والتعليم حول تحديات تطبيق التعليم املدمج كانت عدم توفر االنترنت
وأجهزة الحواسيب لدى أغلبية املعلمين وأولياء األمور ،وبنسبة ( ،)%80وبنسب متساوية ( )%40جاءت مع جهل كثير من أولياء األمور ببرمجيات
الحاسوب ،وثقافة املجتمع الرافضة للتعليم اإللكتروني ،ونقص الخبرة لدى املعلمين ،وحاجتهم إلى التدريب .وتعزى النتائج إلى أن التعليم التقليدي هو
النظام السائد في مدارسنا رغم أن الكثير من املعلمين يوظفون التكنولوجيا ،ولكن ما زالت كثير من املدارس تفتقر إلى البنية التحتية بشبكات اإلنترنت،
وأجهزة الحاسوب ،ومن ناحية أخرى تطبيق استراتيجية التعليم املدمج يفرض أن يكون تحت متناول املعلمين والطلبة جهاز حاسوب ،ولذا بعض
املعلمين ال يملكونه ،وبعض األهالي اليستطيعون توفير عدة أجهزة في البيت لتكون بين أيديهم ،إضافة إلى نقص الخبرة في توظيف التكنولوجيا سواء من
املعلمين ،أو أولياء األمور ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة فانفوسن ( )vanfossen,2001التي أظهرت وجود نقص حاد في التدريب على استخدام
االنترنت ،وتوظيفه في الغرفة الصفية.
نتائج السؤال الرابع والذي ينص على "ما سبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم املدمج وجهة نظرمشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية؟"
تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل مقابلة خمسة من مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية ،فكانت استجابتهم كما هو موضح في
الجدول (.)11
جدول ( :)11استجابات مشرفي التربية والتعليم املتعلقة بسبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم املدمج (ن=)5
الفقرة

م1

م2

تزويد املعلمين والطلبة بأجهزة حاسوب.

1

1

تفعيل املنصات التعليمية وقناة التلفاز التعليمية من ()4-1

1

1

م3

م4

م5

التكرار

النسبة املئوية

1

1

4

%80

1

%60

تدريب املعلمين على البرامج التعليمية اإللكترونية

1

1

%40

تغيير قناعات األهالي نحو التعليم اإللكتروني.

1

1

%40

التنسيق مع شركات االتصاالت ،واإلنترنت ،واملؤسسات الداعمة
توفير خدمة اإلنترنت املجاني للطلبة.

1
1

التركيز على املعارف واملهارات األساسية في التعليم الوجاهي.

%20
%20

1

%20
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يتضح من الجدول( )11أن ( )%80من استجابات مشرفي التربية والتعليم جاءت مع ضرورة تزويد املعلمين والطلبة بأجهزة الحاسوب ،و()%60
منهم يرون ضرورة تفعيل املنصات التعليمية وقناة التلفاز التعليمية ،و( )%40منهم يرون ضرورة تغيير قناعات األهالي بالتعليم اإللكتروني ،وتدريب
املعلمين والطلبة ،و( )%20ضرورة التنيسق مع الشركات الداعمة واملزودة لإلتصاالت ،وتوفير خدمة إنترنت مجانية ،والتركيز على املعارف واملهارات
األساسية في التعليم الوجاهي .وتعزى هذه النتائج إلى أن تطبيق التعليم املدمج يتطلب توافر أجهزة الحاسوب في متناول املعلمين ،والطلبة ،وال ينجح
التعليم املدمج بدونها ،كما َّأن هناك تخوف من فشله لذا ارتأى املشرفين أنه من املناسب توفير منصات تعليمية وقنوات تلفزيونية تعليمية متاحة
للجميع ،كما أن توظيف التعليم املدمج يتطلب مهارات حاسوب ،وتغيير قناعات ،ومؤسسات داعمة كشركات اإلنترنت ،وتتفق هذه النتائج مع توصيات
دراسة الحجايا ( )2013التي أوصت الدراسة بزيادة الدعم املقدم للجامعات لرفع مستوى البنية التحتية للتعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية.
توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج السابقة ،توص ي الدراسة بما يلي:
 .1العمل على مواجهة تحديات التعليم املدمج من قبل القائمين على العملية التربوية في وزارة التربية والتعليم.
 .2تزويد املعلمين والطلبة بأجهزة الحاسوب ،وتفعيل املنصات التعليمية.
 .3العمل على تطوير خبرات املعلمين بالتعليم املدمج من خالل إلحاقهم بدورات تدريبية حول البرامج التعليمية اإللكترونية.
مقترحات الدراسة:
 .1توفير مراكز لصيانة أجهزة الحاسوب الخاصة باملعلمين والطلبة بأسعار رمزية من خالل تنسيق الوزارة مع املختصين في هذ املجال.
ً
 .2إعداد رزم تعليمية إلكترونية لتمكين الطلبة وأولياء األمور من املتابعة والتعليم وجاهيا وعن بعد.
 .3إجراء دراسات بحثية مشابهة في مديريات مختلفة من فلسطين.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أصالن ،محمد( .)2015فاعلية استخدام التعليم املدمج لتنمية مفاهيم الوراثة ومهارات التفكير التأملي في العلوم الحياتية لدى طالب الصف
العاشر األساس ي .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية .الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .2الحجايا ،نايل ( .)2013واقع التعليم االلكتروني في الجامعات األردنية .املجلة التربوية الدولية املتخصصة.151-140 :)2(2 :
 .3الرحيمي ،عبدهللا بن عبدالرحمن ( .)2018فعالية التعليم املدمج في تطوير السمات الشخصية واملهارات الوظيفية لدى خريجي الجامعات
السعودية من وجهات نظر مديري العمل والطلبة أنفسهم :الجامعة اإللكترونية السعودية أنموذجا .مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية.238-209 :)4(33 :
 .4شديفات ،يحيى( .)2007أثر استخدام األنترنت في تحصيل طلبة مساق التخطيط التربوي في جامعة أل البيت .املجلة األردنية في العلوم التربوية:
.3-1 :)1(3
 .5الشهري ،بندر عبد هللا( .)2008تقويم مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس التعليمي في بيئة التعليم االكتروني بالجامعة العربية السعودية .رسالة
ماجستير غير منشورة .جامعة امللك سعود ،الرياض .اململكة العربية السعودية.
 .6صالح ،مصطفى( .)2005نظم تقديم املقررات التعليمية عبر الشبكات ،من منظومة التعليم عبر الشبكات .القاهرة .مصر :عالم الكتب.
 .7عبد الباري ،لينا جمال علي ،شتات ،خالدة هبد الرحمن( .)2019دور مديري املدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهات نظر
املعلمين بمحافظة العاصمة عمان .دراسات العلوم التربوية.358 -333 :)2(46 :
 .8عبد العاطي ،حسن ،الباتع محمد ،وأبو خطوة ،السيد عبد املولى ( .)2009التعلم اإللكتروني الرقمي (النظرية-التصميم-اإلنتاج) .اإلسكندرية.
مصر :دار الجامعة الجديدة.
 .9العنزي ،عبد هللا شطيط عايد ( .)2019واقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجهات نظر املعلمين واملدراء.
رسالة ماجستير .جامعة ال البيت كلية العلوم التربوية .عمان ،األردن.
 .10عوض ،منير ( .)2003مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لكفايات تكنولوجيا التعليم ،وممارستهم لها من
وجهة نظرهم .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموك .األردن.
 .11الفهيد ،تركي بن فيصل بن تركي( .)2015واقع استخدام التعليم املدمج في تدريس العلوم الطبيعية في املرحلة الثانوية من وجهات نظر مشرفي
ومعلمي العلوم بمنطقة القصيم .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة أم القرى .مكة املكرمة .اململكة العربية السعودية.
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 أثر مستويات الدمج في التعلم املدمج على تنمية مهارات تصميم خرائط املفاهيم الرقمية لدى طالب.)2017(  نجوان حامد عبد الواحد، القباني.12
. 520- 443 :)176(2 : مجلة كلية التربية،كلية التربية جامعة السلطان قابوس
 فعالیة برنامج تعليمي باستخدام التعلم املدمج علی مستوی أداء بعض املهارات األساسية للمبتدئين في کرة.)2019(  إسالم طه حسين، هالل.13
.46-24 :)37( . مصر. بور سعيد.كلية التربية الرياضية-  جامعة بورسعيد: املجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية.القدم
ً
: املراجع األجنبية:ثانيا
1. Dewantara, D.,Misbah, M.,& Wati, M.(2020). The implementation of blended learning in analog electronic learning. Journal
of Physics: Conference Series, 1422 (1): 012002, https://doi.org/10.1088/1742-6596/1422/1/012002.
2. Dewantara, Misbah Mumtaz (2020). Blended Learning to Improve Learning Outcomes in Digital Electronics Courses
Conference Paper (PDF Available).
3. Kumar, A. (2016). Student Perspective on Blended Learning in Higher Education. INTERNATIONAL JOURNAL OF
INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT Education, 5(2). Pp231-238
4. Merc,A. (2015). Using technology in the Classroom: A Study with Turkish Pre- service EFL Teachers. Turkish online
journal of Educational Technology, TOJET , 14(2): 229-240.
5. Schmid, A., Melzer, P., & Schoop, M. (2020). Gamifying Electronic Negotiation Training - A Mixed Method Study of Students'
Motivation, Engagement and Learning. In ECIS. https://www.aisel.ais.
6. Smith, Tara. (2016). New Frontiers in Blended learning www.Techlearning.com.
7. Vanafossen, N. (2001). Competency of Using the Internet in the Classroom. Educational Technology, 32(19): 65-66.
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Abstract: The study aimed to identify the reality of blended education from the teachers' point of view in
the Qalqilya Education Directorate in light of some variables, and to identify the challenges of blended
education from the viewpoint of the education supervisors of the Qalqilya Education Directorate and
ways to confront them. The study tool consisted of a questionnaire consisting of (33) items, distributed
on (4) axes, which were applied to (143) teachers, in addition to conducting qualitative interviews with
(5) education supervisors in the Qalqilya Education Directorate. The results of the study showed that the
degree the faculty for the reality of blended education from the teachers' point of view in the Qalqilya
Education Directorate was large, with an arithmetic average (3.84), and a percentage (%75.8), The field
of blended learning challenges ranked first with an arithmetic average (4.31) and a percentage (%86.2).
Compact in the second rank with an arithmetic average (3.82) and a percentage (%76.4) and the area of
knowledge of the concept of blended learning came in the third rank, with an arithmetic average (3.69)
and a percentage (%73.8), and the importance of applying blended education ranked fourth with an
average Arithmetic (3.55) and a percentage (%71), The results also showed that there are statistically
significant differences on the total degree of the reality of blended education from the teachers' point of
view due to the gender variable and in favor of males, and the presence of statistically significant
differences on the total degree of the reality of blended education due to the scientific qualification
variable In favor of the master's degree, while the results did not reveal any statistically significant
differences attributed to the variables of years of service and field of specialization, and the results of the
educational supervisors' interviews showed that (%80) of the challenges of applying blended education
relate to the lack of computers between the reach of teachers and students, and that (%80) One of the
ways to face the challenges of implementing blended education is related to providing teachers and
students with computers and tablets, and the study recommended working to meet the challenges of
blended learning by those in charge of the educational process in the Ministry of Education, providing
teachers and students with computers, activating educational platforms, and working to develop
expertise Teachers are enrolled in blended education by enrolling them in training courses on e-learning
programs. The study suggested providing centers for the maintenance of teachers 'and students'
computers at prices It is symbolic through the Ministry's coordination with specialists in this field,
preparing electronic educational packages to enable students and parents to follow-up and education
face-to-face and remotely, and to conduct similar research studies in different directorates of Palestine.

Key words: Blended Learning; Blended Learning Challenges; Qalqilya.
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و اقع التعليم املدمج من وجهة نظراملعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيرات....
ملحق ()1
االستبانة

حضرة املعلم املحترم /املعلمة املحترمة تحية طيبة وبعد:
يقوم فريق بحث علمي بدراسة ميدانية عنوانها "و اقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيرات" ،ولتحقيق أهداف
الدراسة ،قام الباحثين بإعداد هذه االستبانة كأداة بحثية ،لذا ُيرجى التكرم باإلجابة على الفقرات املطروحة حسب الحالة التي تنطبق عليك ،وما يتوافق مع رأيك،
ً
ُ
علما بأن البيانات الواردة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكرين لكم ُحسن تعاونكم
القسم األول:
ً
أوال :البيانات الشخصية
 )1الجنس

ا .ذكر
 )2املؤهل العلمي
ا.دبلوم
 )3سنوات الخدمة
ا .أقل من  5سنوات
 )4مجال التخصص
ا .علمي

ب .أنثى
ج .ماجستير فأعلى

ب .بكالوريوس

ب .من 10- 5سنوات
ب .إنساني

ج .أكثر من 10سنوات
ج.

منهي -صناعي

القسم الثاني:

ُيرجى وضع إشارة (√) في املكان املناسب من وجهة نظرك
الفقرة

الرقم

اوافق
بشدة
املجال األول :املعرفة بمفهوم التعليم املدمج

1

يمزج التعليم املدمج بين التعلم اإللكتروني والتعلم الصفي.

2

يوظف التعلم اإللكتروني أدوات التعلم اإللكتروني وشبكة اإلنترنت.
ً
يتلقى الطالب من خالل التعلم املدمج تعليمه جزئيا من خالل اإلنترنت.
ًيمكن املعلمين من اختيار طريقة التعلم التقليدي أو اإللكتروني حسب املوقف التعليمي.
يتيح التعلم املدمج للمتعلم التحكم بالوقت واملكان ومسار التعلم.
املجال الثاني :أهمية تطبيق التعليم املدمج
ُيمكن املتعلمين من متابعة تعليميهم إلكترونيا في حال التغيب عن املدرسة.

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

أوافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

يثري حلقات النقاش والحوار بين املعلمين واملشرفين عبر برامج إلكترونية.
يمنح املتعلمين القدرة على التعلم الذاتي.
يحقق للمتعلمين املرونة في التعلم واالستقاللية في التعليم.
يطور التعليم املدمج مهاراتهم في تكنولوجيا املعلومات.
يمكن التعليم املدمج من تجاوز الحدود املكانية ،والظروف التي تعيق عملية التعلم.
يتيح التعليم املدمج أمام املعلمين إلقامة منصات تعليمية  On Lineبأقل تكلفة .
يعزز الجوانب اإلنسانية بين املعلمين واملتعلمين.
املجال الثالث :متطلبات التعليم املدمج
تزويد الغرف الصفية بجاز حاسوب متصل بشبكة اإلنترنت.
إعداد مقرر إلكتروني لكل مادة تعليمية.
تدريب املعلمين وأولياء األمور على كيفية استخدام البرامج اإللكترونية وتفعيلها.
توفير مواقع التحاور اإللكتروني مع املشرفين وأولياء األمور.
ً
املقدرة على التدريس بالطريقة التقليدية والتطبيق إلكترونيا.
746

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص747- 731 :

و اقع التعليم املدمج من وجهة نظراملعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيرات....
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

سها جالد وآخرون

الرغبة في تطوير املهارات التكنولوجية لدى املعلمين.
ً
التمكن من تصميم االختبارات التقليدية وتحويلها إلكترونيا.
املقدرة على تحويل الدروس التعليمية إلى واقع حي يثير انتباه املتعلمين عن طريق الوسائط
املتعددة.
املشاركة الفاعلة في التواصل بين املعلم واملتعلم إلكترونيا.
املجال الرابع :تحديات التعليم املدمج
قناعة كثير من املعلمين بفشل التعليم اإللكتروني.
عدم جاهزية كثير من املدارس للمنصات التعليمية اإللكترونية.
وجود فئة كبيرة من املعلمين ال تتقن مهارات استخدام الحاسوب وبرامجه.
عدم وجود نظام تقييم إلكتروني لتحصيل الطلبة محدد يراعي الفروق الفردية بينهم.
التكلفة املادية املتعلقة بشبكة اإلنترنت واملنصات التعليمية
قناعة كثير من املعلمين أن التعليم الوجاهي (التقليدي) هو األفضل.
ضعف خبرة الكثير من املعلمين والطلبة في التعامل ببرامج الحاسوب اإللكترونية
غالبية البرامج املستخدمة باللغة اإلنجليزية وعدم إجازة الطلبة لهذه اللغة بالشكل املطلوب
قلة الكوادر املؤهلة في تدريب املعلمين والطلبة على التعليم املدمج
تكون
بنفس السرعة والكفاءة وقد
غياب عنصر الضمان في أجهزة املعلمين والطلبة واملدربين بأن
يحدث خلل مفاجئ
الخوف من فشل التعليم املدمج بسبب التحول السريع من التعليم التقليدي إلى التعليم
اإللكتروني
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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030إضافة إلى بناء تصور
مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )169معلمة من مدارس مدينة حائل،
طبقت عليهن استبانة مكونة من ( )14فقرة ،وتوصلت الدراسة إلى َّأن املتوسط الحسابي لواقع إعداد معلمة التربية األسرية بلغ (،)3.39
وبنسبة مئوية ( ،)%68وقع في درجة موافقة متوسطة ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق بين استجابات معلمات التربية األسرية لواقع
إعدادهن تعزى ملت غير املؤهل العلمي ،ومتغير الخبرة في التعليم ،وفي ضوء واقع إعداد معلمة التربية األسرية ،وبالرجوع إلى أدبيات املوضوع،
ً
ً
ً
واعتمادا على رؤية اململكة  ،2030قامت الباحثة ببناء تصورا مقترحا إلعداد معلمة التربية األسرية ،وقد تضمن التصور املقترح املنطلقات،
واألهداف ،ومتطلبات تحقيقه ،إضافة إلى خطوات تطبيقه ،وقد أوصت الدراسة بوضع معايير الختيار معلمات التربية األسرية في ضوء
متطلبات استراتيجيات التدريس ووفق متطلبات الفلسفة التربوية في اململكة واملرتبطة بعملية اإلعداد ،كما أوصت بتطوير أساليب التدريب
واإلعداد السائدة في مدارس اململكة بما يتوافق مع رؤية .2030
الكلمات املفتاحية :التربية األسرية؛ إعداد املعلم؛ رؤية اململكة .2030

املقدمة:

ٌ
عصر يتميز بدرجة عالية من التنافس لتحقيق مستويات أفضل في كافة األبعاد،
يتميز العصر الذي نعيش فيه بتغيرات في شتى دروب العلم ،أنه
وفي ظل هذا التنافس تتعاظم الدعوة لوجود آليات جديدة لتطوير أداء املعلمين واملعلمات في ظل اإلعداد الجيد للوصول إلى أرقى درجات اإلتقان في
العمل التعليمي.
ً
ً
ً
ومن املعلوم أن إعداد املعلمات يأخذ منحى تربويا ثقافيا ومنحى مهنيا من خالل املواد النظرية والعملية ،وعملية اإلعداد تتمثل في تدريب املعلمات
ً
على مواجهة املسؤوليات املطلوبة في العلمية التعليمية ( .)Van Overschelde & Wiggins, 2020, p317وانطالقا من أهمية الدور الذي تقوم به
املعلمات في املؤسسا ت التعليمية من حيث التكوين العلمي والثقافي للمتعلمين ،والتشكيل األخالقي والسلوكي لشخصياتهم ،احتلت قضية إعداد
املعلمين واملعلمات في الوقت الحاضر أولوية خاصة َّ
ألنها قضية التربية نفسها ،حيث َّأنها تحدد طبيعة ونوعية األجيال القادمة الذي يتوقف عليهم
مستقبل املجتمع)Peleyeju & Onabajo, 2018, p187( .
ً
ً
وفي السياق ذاته يتفق املربون على أهمية إعداد املعلمات في العملية التعليمية ،باعتبارهن عامال أساسيا في نجاح هذه العملية (املساعيد،2017،
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ً
ً
ً
جميعاَّ ،
فإن املعلمات
ص .)8فالعملية التعليمية بوصفها نظاما تعليميا تشتمل على الكثير من العناصر ،وبالرغم من توقف نجاح هذه العملية عليها
أهم تلك العوامل فهن اللتي يعملن بطريقة االستعانة بكل هذه العوامل واستخدامها االستخدام األمثل ،للوصول بالطلبة إلى النمو الشامل في
يبقين من ِّ
ً
ُ
َّ
جميع جوانبهم النفسية واالجتماعية والثقافية (دباب ،2020 ،ص .)280وأن عملية إعداد املعلمات تعتبر عملية هامة جدا ،فنجاح املعلمات في عملهن
ً
ً
ً
يتوقف بالدرجة األولى على إعدادهن مهنيا وتربويا وثقافيا (البدري ،2015 ،ص.)109
ً
ووفقا لالعتبارات السابقة ف َّ
إن االهتمام بإعداد املعلمات ورفع كفايتهن يتطلب دراسة واقع إعدادهن ،للوقوف على مواطن القوة والضعف فيها،
ً
ً
ً
وذلك عن طريق التعرف على عملية اإلعداد إعدادا تخصصيا مهنيا يفيد العملية التعليمية ،ويؤدي إلى مخرجات يستفيد منها املجتمع بشكل عام
(.)Lubienski, 2019, p89
ً
ً
ُ
وتعد التربية األسرية مجاال جوهريا يركز على النواحي اإلنسانية املتصلة باألسرة وتنمية األفراد من الجوانب الصحية والنفسية ،إضافة إلى تهئية
ً
الجو األسري السليم ( .)Elswick et al, 2018, p60وارتباطا بهذه الرؤية تركز التربية األسرية على األسرة وطبيعة عالقتها باملجتمع املحيط ،ويتم ذلك
من خالل مفاهيم التربية األسرية ومناهجها التي تمكن الطلبة من تحصيل املعارف واملعلومات وتكوين املهارات (الكركي ،2019 ،ص .)86وعليه البد أن
تكون عملية إعداد معلمات التربية األسرية ضمن مستجدات علمية وتربوية ،وهذا يجعل منهن ذواتي خبرات ودراية حول طرق التعليم ،باإلضافة إلى
أنهن يكتسبن النزعة إلى التجديد وتوظيف مواقف تعليمية جديدة (محمد ،2016 ،ص .)72وهذا بطبيعة الحال يولد لديهن القدرة على توظيف
استراتيجيات وانشطة تدريبية ،باإلضافة إلى القدرة على االستقصاء وحل املشكالت التعليمية (شبيلي وابراهيم ،2016 ،ص.)112
ً
وبناء على ما سبق ولتحقيق تطوير في إداء معلمات التربية األسرية ،جاءت رؤية اململكة ( ،)2030والتي تتركز مبادئها في مجموعة من املستهدفات
واألهداف ،وتتلخص في التركيز على عمليات تطوير األداء في للعملية التربوية والتعليمية ،وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات
طموح ،وهذه املحاور تتكامل وتتسق ضمن متطلبات إعداد
سوق العمل ،حيث تمثلت متطلبات الرؤية في تحقيق مجتمع حيوي ،واقتصاد مزدهر ووطن
ٍ
امللك سلمانُ
معلمات التربية األسرية في للعملية التربوية والتعليمية والذي تسعى الدراسة الحالية لبيان أهميته ،وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين ُ
ً
ً
ً
ُ
بن عبد العزيز آل سعود بقوله" :هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة األصعدة ،وسأعمل معكم على تحقيق ذلك" (رؤية
اململكة .)2030
ً
ً
تحديات هامة وخطيرة فيما يتصل بتطوير
َّإن الوضع الراهن ،والواقع الجديد املتصل بآليات إعداد املعلمين واملعلمات ،واحتماالته املستقبلية أوجد
ٍ
أداء املعلمات ،ووضع على مؤسسات التربية والتعليم مسؤولية مواجهتها ،والتعامل معها في الحاضر واملستقبل ،وخاصة مع التوقعات بتزايد حدة وتسارع
تحديات التغيرات والتطورات التي تجتاح العالم من حيث طرق التدريس الحديثة وعمليات اإلصالح في النظم التربوية اإلدارية.
فجوات بين ما حققته األنظمة التعليمية في الوطن العربي وبين ما تحتاجه املنطقة
وعليه فقد أشار تقرير البنك الدولي عن التعليم إلى" وجود
ٍ
لتحقيق أهدافها اإلنمائية الحالية واملستقبلية في عمليات إعداد املعلمين للمؤسسات التربوية" (تقرير البنك الدولي عن التعليم ،2018 ،ص ،)270وفي هذا
السياق أشار تقرير التنمية العربية "أن األمل في منهجيات اإلصالح التقليدية ضئيل ما لم يتم االعتماد على منهجيات تطوير وإصالح واقعية تعزز العالقة
ً
ً
بين املؤسسة التربوية ،واملجتمع املحلي وتحدث تطويرا حقيقيا" (برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،2003 ،ص.)92
وبناء على العرض السابق َّ
ً
فإن الدراسة في وضع تصور مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030له
سياسات تتصل بضرورة إعداد املعلمات بشكل عام ،ومعلمات التربية األسرية بشكل
مبرراته ،في ظل ما ُيطرح على الساحة التربوية املحلية والعاملية من
ٍ
ً
خاص وذلك بغية تطوير املؤسسة التربوية والتعليمية في اململكة العربية السعودية وتحديثها؛ ومن تلك املبررات أيضا أن تصبح معلمات التربية األسرية
قادرات على اإلبداع واالبتكار ومواكبة املستجدات العلمية واملعرفية والتكنولوجية ،وبالتالي قادرات على اإلسهام في وضع االستراتيجيات والعمليات
والخطط املناسبة للتخطيط والتطوير التربوي املناسبة.
ُ
مشكلة الدراسة:
ً
تأخذ عملية إعداد معلمات التربية األسرية منحى منهي وتربوي في آن واحد ،ودعما ملشكلة الدراسة ومبرراتها تأتي الكثير من الدراسات األكاديمية التي
تطرقت إلعداد معلمات التربية األسرية ،حيث سعت دراسة املطلق ( )2020لبيان تجديد سياسات برامج إعداد معلم التعليم العام في اململكة العربية
السعودية فى ضوء أفضل املمارسات الدولية ،كما جاءت دراسة الشنقيطي ( )2019للكشف لوضع تصور مقترح لسياسة برامج إعداد املعلمين في اململكة
العربية السعودية في ضوء التجارب الدولية ،كما بينت ) El-Zubair et al (2019عملية إعداد املعلمين وتطويرهم املنهي في املدارس الثانوية في ضوء
االتجاهات العاملية الحديثة.
ً
ً
َّ
وملا كانت معلمات التربية األسرية مطالبة بتطوير بنيتهن وإعدادهن وفقا للتطورات الحاصلة واملتصلة بجانب اإلعداد األكاديمي واملنهي ،حتى يوكبن
َّ
كل ما يستجد على الساحة التربوية والتعليمية؛ فإن ذلك لن يحدث إال من خالل توظيف عمليات اإلعداد والتدريب وفق نظم وبرامج محددة وواضحة
املعالم توضع من قبل صانعي القرار في مؤسسات التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية ،ومن هنا فإن ما سبق دعى الباحثة إلى اقتراح تصور إلعداد
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وفهم لسياق واقع اإلعداد ملعلمات التربية األسرية ،محللة،
معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وفي إطار
تشخيص ٍ
ٍ
ومفسرة ،ومقدمة إجابات عن سؤال الدراسة الرئيس اآلتي:
ما التصوراملقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
أسئلة الدراسة:
تتمثل أسئلة الدراسة في اآلتي:
 .1ما واقع إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α≥0.05بين استجابات معلمات التربية األسرية نحو واقع أعدادهن في ضوء رؤية
ُ
اململكة العربية السعودية  ،2030تعزى ملتغيرات الدراسة (املؤهل العلمي ،والخبرة في التعليم)؟
 .3ما التصور املقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
أهداف الدراسة:
ً
تنطلق أهداف الدراسة انعكاسا ألسئلتها وتتمثل في التالي:
 .1التعرف إلى واقع إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية .2030
 .2التعرف إلى الفروق بين استجابات معلمات التربية األسرية نحو واقع أعدادهن في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030في ضوء متغيرات
الدراسة (املؤهل العلمي ،والخبرة في التعليم).
 .3وضع تصور مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية .2030
أهمية الدراسة:
تنطلق أهمية الدراسة من مجموعة من النقاط تتمثل في اآلتي:
ُ
َ
أهميتها من أهمية بيان متطلبات إعداد معلمات التربية األسرية في ضوء رؤية .2030
 .1تستمد هذه الدراسة
ُ
ُ
 .2قد تسهم هذه الدراسة في زيادة درجة الوعي لدى معلمات التربية األسرية تجاه إعدادهن وتطوير مهاراتهن املهنية والتربوية.
َ
تساعد في توفير َّ
خلفية نظرية وعملية للقائمين على رسم السياسات التعليمية والبحثية في اململكة العربية السعودية؛ والسيما
 .3يمكن لهذه الدراسة أن
عندما يحددون آليات واضحة ومحددة حول عمليات إعداد معلمات التربية األسرية.
ُ
 .4تستمد هذه الدراسة أهميتها من إمكانية إسهامها في إيجاد السبل واملعايير الواجبة تجاه توظيف عمليات إعداد املعلمات في ضوء التصور املقترح في
هذه الدراسة.
حدود الدراسة:
ً
تمثلت في الحدود املكانية في اململكة العربية السعودية متمثلة في مدارس مدينة حائل ،والحدود الزمنية في العام الدراس ي  ،2020والحدود البشرية
متمثلة في معلمات التربية األسرية ،والحدود املوضوعية في اقتصارها على واقع إعداد معلمة التربية األسرية ،إضافة إلى السعي لوضع تصور مقترح إلعداد
معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية .2030
مصطلحات الدراسة:
التصوراملقترح:
عرف زين الدين ( ،2013ص )34التصور املقترح على أنه ذلك التخطيط القائم على نتائج فعلية ميدانية ،وذلك عن طريق بعض األدوات املنهجية
الكيفية أو الكمية من أجل بناء إطار فكري عام يتبناه عدد من التربويين أو الباحثين.
ً
ً
ً
وتعرف الباحثة التصور املقترح إجرائيا وفقا ملوضوع الدراسة الحالية على أنه" :ذلك البناء العلمي الذي يتم تحديده وفقا التجاه البحث
وأهدافه ،فيقوم على أساس بعض اإلجراءات املحددة ومنها أهداف التصور ومرتكزاته ومتطلباته وخطواته واملرتبط بإعداد معلمة التربية األسرية.
التربية األسرية:
ُ
تعرف التربية األسرية بأنها العناية والرعاية واالهتمام في مختلف املراحل العمرية ووتركز على السلوك ،كما تتضمن طرق التهذيب والعالقات
األسرية ،والعناية بالطفل وأساليب التغذية السليمة (فهيم ،2016 ،ص.)14
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ً
ُ
وتعرف إجرائيا بأنها مجموعة السلوكيات والقيم واألخالق التي تغرسها املدرسة من خالل عناصر منهج التربية األسرية ،والذي يتبين من خالل
ً
إجراءات الدراسة امليدانية واستجابات عينة الدراسة عن واقع التربية األسرية ،إضافة إلى التصور املقترح الذي من املمكن أن يكون له دورا في تحديد
معايير التربية األسرية.
إعداد معلمة التربية األسرية:
عملية إعداد املعلمين واملعلمات هي طرق التكوين التخصص ي واملنهي حتى يكون املعلمين قادرون على مزاولة مهنة التعليم ،حيث تتم وفق هذه
ً
ً
ً
العلمية إعدادهم ثقافيا وعلميا وتربويا في مؤسسته التعليمية قبل الخدمة (.)Lancaster, J., & Bain, 2020, p1316
ُ
وتعرف الباحثة عملية إعداد معلمة التربية األسرية بأنها العملية التي تجعلهن قادرات على أداء مهمتهن التربوية والتعليمية في توجيه وإرشاد
الطالب.
رؤية اململكة العربية السعودية (:)2030
ُ
الرؤية هي وثيقة تقوم على مجموعة من املرتكزات ،وتعتمد على ثالثة محاور هي املجتمع الحيوي ،واالقتصاد املزدهر ،والوطن الطموح ،كما تعد
ُ
خطة ما بعد النفط أعلن عنها في  25إبريل  ،2016وتعرف بأنها مجموعة من املستهدفات واألهداف ،التي تتلخص في التركيز على عمليات تطوير املؤسسة
التربوية والتعليمية ،وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية ،من خالل تحقيق مجتمع حيوي ضمن متطلبات العملية التعليمية (رؤية
اململكة.)2016 ،2030 ،
ُ
وتعرفها الباحثة بأنها وثيقة تعتمد على مجموعة اإلجراءات التي ستتخذها الباحثة لالستفادة منها في بناء التصور املقترح حول عملية إعداد
معلمة التربية األسرية.

اإلطارالنظري والدراسات السابقة
ً
أوال :اإلطارالنظري:
يتناول اإلطار النظري مفهوم إعداد املعلمين ،وأهداف برامج عملية اإلعداد وأساليبها ،كما يتناول التربية األسرية من خالل مفاهيمها وأهميتها
ومجاالتها ،إضافة إلى الدراسات السابقة ،وذلك على النحو التالي.
مفهوم إعداد املعلمين:
إن برامج إعداد املعلمين اختلفت باختالف املفاهيم حول التربية ومكوناتها ،إضافة إلى طرق تحصيل املعرفة وتنمية القدرات واملهارات وإكساب
ً
املتعلمين القدرة على التعلم ذاتيا .ومن خالل هذه الزاوية لم يعد تكوين املتعلمين وإعدادهم يتم وفق برامج فقط ،بل أخذ منحى تربوي ومنهي وثقافي
وأصبح املعلمين وسطاء لنقل العلم من جيل إلى آخر.
ً
ونظرا للتطور املعرفي الهائل ولظهور الكثير من نظريات التعلم والتعليم أصبح التعليم يستند إلى طرق وأساليب واستراتيجيات تدريس حديثة،
ً
ً
حيث تنطلق هذه األساليب من مبدأ تنمية قدرات الطلبة وعليه البد من وجود معلم معد تربويا ومهنيا حتى تكتمل تلك العملية (.)Siuty, 2018, p42
وتجدر اإلشارة إلى أن عملية إعداد املعلمين ترتبط بالتطورات العصر العلمية والتربوية ،واملتصلة بتطوير مناهج التعليم وهذا يضع على املعلمين
ضرورة اإلعداد التخصص ي والتربوي ،وهذا يأتي أثناء الخدمة وضمن قواعد وشروط محددة ( .)Bastian et al, 2018, p432والجدير بالذكر أن تطوير
برامج إعداد املعلمين ُيعد حاجة أساسية وضرورة لتلبية االحتياجات في املؤسسات التربوية (.)Hiebert et al, 2017, p690
ُيعرف املركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ( ،2017ص ) 10برامج إعداد املعلمين بأنها :برامج مخططة ومنظمه وفق النظريات التربوية
والفلسفية لتزويد الطالب املعلم بالخبرات العلمية واملهنية والثقافية بهدف تخريج معلمين للمستقبل مسلحين باملعرفة والعلم ،وبالكفايات التعليمية
التي تمكنهم من النمو في املهنة وزيادة اإلنتاجية التعليمية وتقدم هذه البرامج أما تكاملي أو تتابعي.
كما أشار اإلطار العام لتطوير برامج إعداد املعلم في الجامعات السعودية إلى تعريف برنامج إعداد املعلم قبل الخدمة بأنها :الخطة الدراسية
التخصصية التربوية التي تتضمن مقررات اجبارية واختيارية يدرسها الطالب املعلم في الكليات املتخصصة وكلية التربية وتتوزع على عدة فصول دراسية:
يحصل الطالب املعلم بعد اجتيازها بنجاح على درجة البكالوريوس في التخصص مع إعداد تربوي أو املاجستير املنهي في التربية ،ليتمكن من مزاولة مهنة
التعليم في إحدى املراحل الدراسية.
ً
وارتباطا بالسياق السابق فإن مؤسسات إعداد املعلمين في اململكة العربية السعودية ومنذ سنوات تواجه الكثير من النقد حول مخرجاتها
وبرامجها التعليمية والتربوية (العتيبي ،2018 ،ص .)181ويرجع هذا النقد ملا يعاني منه التعليم العام في اململكة من مشاكل يرجع البعض الكثير منها إلى
املعلمين القائمين على التدريس ،ففي اعتقاد الكثير أنهم لم يؤهلوا بالشكل املالئم والجيد للقيام بدورهم املطلوب منهم للمساهمة في دفع التعليم إلى
األمام (مخلص2015 ،م ،ص .)160
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ً
وبناء على االعتبارات السابقة فهناك إشكالية حول نوعية برامج إعداد املعلمين ،وتتمثل هذا اإلشكالية بأساليب وطرق التقويم للمخرجات التي
طبقت عليها هذه البرامج.
أهداف برامج إعداد املعلمين:
ُ
بداية البد من اإلشارة إلى أن إعداد املعلمين يعتبر ضرورة ملحة في ضوء التغيرات التي تطرأ على العملية التعليمية ،إضافة إلى التغيرات في وسائل
وأدوات املعرفة ،وعلى اعتباره أن املعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وأداه فاعلة في تجويد مخرجاتها فإن هناك أهادف البد من وجودها في
برامج إعداد املعلمين وتتمثل في التالي (أسود ،2010 ،ص )266-265
 .1رفع كفاءة األداء املنهي ،وفهم متطلبات املجتمع واملؤسسة التعليمية من العلمية التربوية.
 .2فهم احتياجات ومطالب في العملية التعليمة ،وامتالك القدرة الكتساب املعرفة والثقافة التي تعينه على تقديم تخصص ما من التخصصات
املعرفية.
 .3اكتساب املعلمين اتجاه إيجابي نحو مهنة التعليم ،وأن يكتسبوا مهارات االتصال مع اآلخرين.
 .4أن يتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية وينعكس ذلك على اآلخرين.
 .5أن يمتلك مهارة العالقات اإلنسانية مع املتعلمين وزمالءه وقادته.
 .6أن يتمكن من استخدام القياس والتقويم ،ويتمكن من صياغة األنشطة التعليمية.
 .7أن يكتسب مهارات البحث العلمي ويتعرف على طرق التدريس واستراتيجياته ويتمكن من توظيفها في صف فعال.
أنواع عملية إعداد املعلمين:
اإلعداد التخصص ي :يركز هذا النوع حول فروع املعرفة املختلفة واملتصلة بالجوانب الثقافية والعلمية ،وبطبيعة الحال هذا اإلعداد يتم في الجامعات
وضمن مقرارات تتصل بالفلسفة ،وهنا يستطيع املعلم تأديه دوره في العملية التعليمية بالشكل األمثل ( .)Lopez & Santibanez, 2018, p61وفي
السياق ذاته يعتد اإلعداد التخصص ي على تكوين مهارات التفكير واإلبداع اللتي ُينمينا قدرات ومهارات املعلمين (زغير ،2019 ،ص .)712
ً
اإلعداد املنهي :يعتبر اإلعداد املنهي أهم ركيزة من ركائز إعداد املعلم ،حيث يهدف إلى تكوين وصقل شخصيته ليكون قادرا على أداء مهمته التربوية
والتعليمية في توجيه وإرشاد الطالب (.)Dunst et al, 2019, p44
اإلعداد الثقافي :يعتمد اإلعداد الثقافي لدى املعلمين على قدرة حسن االختيار من بين العناصر الثقافية ليستخدمها بصورة تؤثر في الطلبة ( McIntyre
.)et al, 2017, p42
اإلعداد التدريبي :يعمل التدريب املستمر للمعلم على رفع قدراته ومهاراته ،ومن خالل التدريب يحقق النتائج املرجوة في العلمية التعليمية ( & Song, H.,
.)Zhou, 2020, p9
أساليب إعداد املعلمين:
ً
فرض النظام التعليمي الجديد أدورا جديدة لتتماش ى مع التغيرات التي طرأت على أساليب التعليم الحديثة وطرقه واستراتيجياته ( Myers et al,
ً
ً
ً
 .)2016, p317فاملعلمين اليوم تنبثق طرقهم وأساليب تدريسهم ً
بناء على عملية إعدادهم تربويا ومهنيا وثقافيا ( Windschitl & Stroupe, 2016,
 .)p255وعليه فإن هناك أسس في عمليات اإلعداد للمعلمين تتلخص في التالي( :أسود ،2010 ،ص .)691-690
 .1إعداد املعلم في ضوء مفهوم الكفايات :حيث يتم ذلك من خالل تحديد الكفايات املطلوبة من املعلم في برنامج اإلعداد بشكل واضح ،وتدريب
املعلم على األداء واملمارسة ،وعليه فإن هذا األسلوب يزود املعلمين بخبرات تعليمية في شكل كفايات محددة ،تساعد املعلم على أداء أدواره
التعليمية.
 .2إعداد املعلم على في ضوء املهارات :حيث يتمثل ذلك في تتمثل تحديد املهارات التدريسية في برامج اإلعداد ،والربط بين الطرق والعلميات أثناء
التدريب.
 .3إعداد املعلم وفق التدريس املصغر :ويتمثل دور املعلم وفق هذا األسلوب بالخبير واملشخص واملرشد في العملية التعليمية ،وكذلك التخطيط
للدرس وتنظيم وقته.
 .4إعداد املعلم وفق أسلوب النظم :يسعى هذا اإلعداد إلى تكوين معلمين أكفاء من خالل األساليب واألنشطة والعمليات التي تشمل طرق التعليم
وتفاعل الطلبة مع بعضهم البعض ومع املعلم.
 .5إعداد املعلم وفق األهداف السلوكية :حيث يتم تدريب املعلمين وفق هذا األسلوب على على تكوين األهداف السلوكية وربطها باملواد الدراسية،
حتى يتم تنمية مهارات الطلبة على االستنتاج واالستقراء.
ً
وبناء على ما سبق فإن هناك أساليب إعداد للمعلمين ترتبط باالهتمام باملتعلمين وطرق تزويدهم باملهارات ،كما ترتبط عملية اإلعداد بالنواحي
الجسمية ،واالنفعالية ،واالجتماعية ،والعقلية ،فضال عن تزويده بالعلوم التربوية النظرية والعملية)Cohen & Berlin, 2020, p437( .
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ً
والجدير بالذكر أن إعداد املعلم يرتبط أيضا بعملية التكامل بين مكونات العملية التعليمية ،حيث تتصل تلك العملية باملتعلم ومادة التخصص،
وتزويد الطلبة باملعرفة املهنية ،حيث يتم االهتمام بالجوانب املعرفية ،إضافة إلى الجانب املنهي واالجتماعي والثقافي)Prachagool et al, 2016, p43( .
التربية األسرية:
تتحدد طرق التنشئة االجتماعية لألطفال عن طريق انتمائهم إلى بنية األسرة ،حيث التربية والتنشئة والضبط االجتماعي ،وعليه فإن بنية األسرة
ُ
تعتبر الوسط االجتماعي وهي البيئة التي يتم من خاللها تعليم وتدريب األبناء وأعطائهم الثقافة املحيطة بهم بما يتناسب وقيم تلك األسرة (الكركي،
 ،2019ص.)22
والجدير بالذكر أن األسرة تقوم بمجموعة من املهام أهمها الوظيفة التربوية والتي يتم من خاللها إكساب األبناء على العادات والسلوكيات
واملهارات الصحيحة ،كالتصرف الواعي ،حيث تقوم األسرة من خالل هذه الوظيفية بتنمية الجو التربوي السليم واإلمكانات الفكرية املتصلة بلغة
التخاطب ،واكتساب املفردات الثقافية الصحيحة (محمد ،2016 ،ص.)72
وعليه تقوم األسرة ببناء القيم والسلوكيات من حيث أرشاد األبناء وتنمية قدراتهم ،وال تستطيع األسرة أن تؤدي وظيفتها التربوية إال من خالل
وعيها بواقع األبناء وفهمهم ثم تعميق التنشئة االجتماعية التي تستند إلى املعرفة والبعد التربوي من جوانبه املختلفة (شبيلي ،وابراهيم،2016 ،
ص.)117
ومن جانب أخر تتمثل وظيفة األسرة بغرس القيم األخالقية لدى األبناء وبالتالي تنمية العادات والقيم السلوكية املرغوب فيها ،ومنها أخالقيات
التعامل مع اآلخرين .وذلك باعتبار العالقات األخالقية هي صورة القيم التي توطد وتدعم في املجتمع (البدري ،2015 ،ص.)69
تشمل التربية األسرية مجاالت اقتصادية والقدرة على تنظيم الوقت وتحقيق الخيارات الصحيحة في األمور الحياتية واملنزلية وفنون التعامالت،
ً
واألهم أنه حين تحصل على تلك العلوم تصبح لدى املتعلمة دائما الثقة بالنفس فيما تفعل وتأكل وتلبس وتتكلم وترفع لديها روح توظيف كل مكونات
التربية األسرية لطلبتها (.)Jin et al, 2017, p181
ً
ُ
ووفقا لالعتبارات السابقة يأتي دور معلمة التربية األسرية حيث تسهم في تنمية هذه الجوانب مع األسرة من خالل التالي( :البدري ،2015 ،ص.)66
 .1ترتكز قيمة معلمة التربية األسرية على مدى وعيها وإملامها بمسؤولياتها تجاه تنمية الجوانب العقلية لدى الطلبة.
 .2تحقيق معلمة التربية األسرية األهداف التربوية بجوانبها املختلفة.
 .3املشاركة َّ
الفعالة واإليجابية من خالل عملها كعضو في املؤسسة التعليمية.
 .4رعاية النمو الشامل للطلبة من الجوانب الجسدية والعقلية واالنفعالية.
ُ
وتجدر اإلشارة إلى أن معلمة التربية األسرية تعتبر قدوة وتمثل دعامة أساسية من دعامات العلمية التربوية ،فالتربية األسرية قائمة على املهارات
التي تهدف املعلمة زرعها في طلبتها في مختلف املراحل العمرية ،وأن تدرب الطلبة على تنفيذ املهارات والسلوكيات الصحيحةDabney et al, 2016, ( .
)p271
مفاهيم التربية األسرية وأهميتها:
هناك الكثير من مفاهيم التربية األسرية التي لها التأثير البالغ واألهمية الكبيرة على األبناء ،ومن هذه املفاهيم ما يلي (الكركي ،2019 ،ص.)9
 .1التربية :وهي مرحلة توجيه الفرد تجاه السلوك والقيم ،واألهداف التي يقوم بإعدادها املجتمع مالئمة وصحيحة.
 .2املساواة :إن أسلوب املساواة في املعاملة بين األبناء في األسرة من قبل الوالدين يترتب عليه نتائج إيجابية رائعة في تكوين شخصيات عادلة متزنة
متمتعة بخصائص الصحة النفسية ،وقادرة على التكيف مع مختلف املواقف داخل األسرة وخارجها.
ً
 .3الديمقراطية :األسرة بقيمها الديمقراطية وأساليبها في تنشئة أبنائها تنتج جيال ديمقراطية قادرة على تحمل املسؤولية ،متسلحة بالقيم.
ُ
 .4األم :تؤدي األم الدور الرئيس في تنشئة الفرد ،وفي عملية التطبيع االجتماعي كنتيجة طبيعية الرتباط الطفل بها ،فعالقة األم بالطفل تعد من أكثر
العالقات أهمية لكونها األسبق عن بقية العالقات األسرية األخرى.
 .5التقبلُ :يعد أسلوب التقبل أحد األساليب السوية في التنشئة االجتماعية لألبناء ،ويعبر عنه بدرجة الحب الذي يظهرها األم أو األب لألبناء عن
طريق تصرفاته نحو مختلف املواقف اليومية.
 .6السلطة والتسلط :ترتبط السلطة بأدوار اجتماعية فيما تكون القوة مرتبطة بالشخصية ،بينما التسلط يعني سوء استخدام السلطة ألنه
يفرض الخضوع على الناس بقوة غير مستمدة من إرادة املجتمع.
 .7العنف األسري :يتمثل في جميع األفعال التي يقوم بها أحد أفراد األسرة وتؤدي إلى وقوع أضرار مادية أو معنوية.
 .8التفكك األسري :قد يحدث بسبب فقدان أحد الوالدين ،وتحمل اآلخر عبء استمرارية األسرة.
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مجاالت التربية األسرية:
تتمثل التربية األسرية في مجموعة من املجاالت توضح أهميتها ودورها في تشكيل بنية األسرة ،ومن هذه املجاالت ما يلي( :الكركي ،2019 ،ص.)13
 .1تربية الجسد :وتكون بتوفير الغذاء والكساء واملسكن والعناية بالصحة والنظافة والنشاط.
 .2تربية القلب :وتكون بتغذيته باإليمان واالعتقادات الصحيحة.
 .3تربية الروح :وتكون بتزكية النفس ،والدعوة لألخالق الحسنة والسلوك الحميد.
 .4تربي ةةة العق ةةل :وتك ووون بتغذيت ووه بالتص ووورات وال وورؤى الص ووحيحة وال وودالالت عل ووى طرائ ووق التفكي وور ،وطرائ ووق االس ووتدالل والتوص وول إل ووى النت ووائج م وون خ ووالل
املقدمات.
مميزات التربية األسرية:
تتسم التربية األسرية بمجموعة من املميزات ،تتمثل في التالي( :الكركي ،2019 ،ص.)14
 .1أنها عملية إنسانية بمعنى أنها تختص بالبشر دون سواهم.
 .2أنها غير مرتبطة بزمن معين ،فالتربية إدراك يرتبط باملاض ي والحاضر واملستقبل.
 .3املعيارية :بمعنى أن التربية تعتبر بمثابة معيار إلصدار األحكام تقيس وتفسر وتقيم وتعلل من خاللها السلوك اإلنساني.
 .4أنها نسبية :أي أنها ليست مطلقة ،بل تمتاز بالتغير وهي تختلف من مجتمع آلخر ومن زمان اآلخر.
 .5أنها مكتسبة أي أنها تكتسب من خالل البيئة وليست وراثية بمعنى أنه يتم تعليمها واكتسابها عن طريق مؤسسات التنشئة االجتماعية وتعتبر
األسرة أهم هذه املؤسسات.
 .6أنها ذاتية بمعنى أن وزن التربية وأثرها وأهميتها تختلف من فرد آلخر.
رؤية اململكة العربية السعودية :2030
تنطلق رؤية اململكة العربية السعودية  2030من ثقافة املجتمع السعودي الرامية إلى تعزيز مجتمع حيوي ووكن طموح من خالل توظيف
املعارف واملهارات الحديثة في مجال العملية التعليمية ،فقد أكدت في أهدافها على أهمية تكوين مجتمع طموح قادر على العطاء وتمكين املسؤولية
والتي توص ي بتشجيع األفراد على التفاعل اإليجابي مع مكونات املجتمع السعودي (رؤية اململكة .)2016 ،2030
ُ
كما تعد رؤية اململكة العربية السعودية تلبية لتفعيل أدوار التربية الحديثة ،من خالل السعي املتواصل إلى مجتمع حيوي ،ووطن طموح ،وهذه
املحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف اململكة ،وتعظيم االستفادة من تعزيز أدوار املعلمين في مجال التربية ،ويأتي تأكيد رؤية
اململكة  2030على تطوير دور التربية وعمليات إعداد املعلمين وفق برامج واستراتيجيات حديثة في التدريس وربط هذه البرامج واالستراتيجيات لتفعيل
ً
وتعزيز العمل على إعداد معلمين أكفاء مهنيا من خالل وجود استراتيجيات للتربية الحديثة وتوظيف هذه االستراتيجيات في الحد من كل املشكالت
التي تعترض العملية التعليمية التعلمية في مدارس اململكة العربية السعودية.
ً
ثانيا :الدراسات السابقة:
أجريت عدد من الدراسات السابقة منها ما يتصل بالتربية األسرية ومنها ما يتصل بعملية إعداد معلم التربية األسرية ومن أهم هذه الدراسات:
• دراسة املطلق ( )2020والتي هدفت التعرف إلى درجة أهمية سياسات برامج إعداد املعلم لتجديد سياسات إعداد معلم التعليم العام في اململكة
العربية السعودية في ضوء أفضل املمارسات الدولية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )290عضو هيئة تدرس ،وطبقت الدراسة باستخدام استبانه
مكونه من ( )19سياسة موزعة بين مجاالت الدراسة( :محتوى برامج إعداد معلم التعليم العام ،التربية امليدانية والعملية) ،وتوصلت الدراسة إلى
ً
أن حصول جميع السياسات في مجاالت الدراسة على درجة أهمية كبيرة جدا ،كما أن هناك فروق ذات داللة احصائية حول درجة أهمية
السياسات املقترحة في مجاالت الدراسة باختالف متغيرات الدراسة :العمل الحالي ،املؤهل العلمي ،الجامعة.
• وهدفت دراسة ) Van Overschelde & Wiggins (2020التعرف إلى مسارات إعداد املعلم من حيث االختالفات في اختيار البرنامج واالحتفاظ
ً
باملدرسين ،تم استخدام االستبانات حيث طبقت على مجموعة من الخبراء بلغ عددهم  30خبيرا ،حيث تم استخدام دلفاي لتقييم برامج
ً
استعدادا لبرنامج  .ACPباستخدام تحليل البقاء على
ومسارات إعداد املعلمين ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أن املدرسين كانوا أكثر
ً
قيد الحياة ،وأشارت النتائج أيضا أن معلمي برنامج التعليم والتدريب املنهي كانوا أكثر كفاءة في األداء.
• كما هدفت دراسة زغير ( )2019التعرف إلى واقع برامج إعداد املعلمين واملأمول منها في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،تم تطبيق الدراسة على ( )8من أعضاء هيئة التدريس تم استخدام املقابلة شبه املفتوحة ،وقد أظهرت
ً
نتائج تحليل إجابات العينة ما يلي :وجود ثغرات في برامج إعداد املعلمين تمثلت في :تدني مستوى املدخالت في كليات التربية مما يؤثر سلبا على
ً
تحوصيلهم العملوي ومستوى أدائهم كمعلمين الحقا ،تتيح فلسفة كليات إعداد املعلم بإستمرار الدراسة للطلبة علوى الورغم مون تقديراتهم املتدنية
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في الفصل األول .كذلك الضعف في املقررات التطبيقية في كليتي إعداد املعلم.
•

•

•

•

•

وجاءت دراسة الكركي ( )2019للتعرف إلى مدى تضمين مفاهيم التربية األسرية في كتب التربية الوطنية واملدنية للصفوف األساسية العليا في
األردن ،واعتمدت على املنهج الوصفي باستخدام تحليل املحتوى .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ( )98مفهومة للتربية األسرية يجب تضمينها في
ً
كتب التربية الوطنية واملدنية للصفوف األساسية العليا في األردن ،كما أظهرت نتائج تحليل املحتوى إن أكثر مفاهيم التربية األسرية تكرارا في
كتاب التربية الوطنية واملدنية هي :الحقوق ،وحرية االختيار ،واالستقاللية ،بينما جاء أقل املفاهيم تكرار :األم ،والثناء ،واحتياجات األسرة ،وان
أكثر املفاهيم تكرار للصف السابع ،هي :املساواة ،والتعليم ،وتقبل األخر.
وهدفت دراسة ) Saratapan (2019تقييم تعزيز ممارسات التدريس القائمة على ) (STEMمن خالل برنامج التطوير املنهي املطور حديثا بين
معلمي االقتصاد املنزلي قبل الخدمة .تم تقسيم األنشطة في برنامج التطوير املنهي هذا إلى ثالثة أجزاء :املعرفة الخاصة بتعليم ) ،(STEMوتطوير
خطة الدروس ،وتنفيذ الدروس املستندة إلى ) (STEMوقد إختار الباحث ( )3معلمين لالقتصاد املنزلي قبل الخدمة ،وتم استخدام بطاقة املالحظة
واملقابلة .وقد أظهرت النتائج إكتساب املعلمين قبل الخدمة للمزيد من الثقة في دمج تعليم ) (STEMفي خطط الدروس كنتيجة لبرنامج التطوير
املنهي) (PDباإلضافة إلى ذلك ،إستطاع هؤالء املعلمين ربط املحتوى املتعلق باالقتصاد املنزلي بالتخصصات األخرى.
وهدفت دراسة ) Bastian et al (2018التعرف إلى طرق وأساليب تقييمات برامج إعداد املعلم في الواليات املتحدة األمريكية ،تم تطبيق بطاقة
املالحظة على مجموعة من املعلميين بلغ عددهم  290معلم ومعلمة ،كما تم تطبيق أساليب االحصاء الوصفي لتقييم البرامج ،وتوصلت الدراسة
إلى أن املعلمين من  TPPsلديهم تقييمات تقييم مختلفة بشكل كبير عن خريجي البرامج األخرى؛ ومن املهم التكيف مع عناصر السياق املدرس ي
ُ
عند تحليل تقديرات تقييم خريجي البرنامج ،إضافة إلى أن تقييمات دالة على جودة التحضير ،وليس مجرد االختيار في البرامج كما تشير النتائج إلى
أن تقييمات يمكن أن تكون ً
مكونا ً
قيما ألنظمة تقييم  TPPوتوفر إرشادات لدمج التقييمات في هذه األنظمة.
وهدفت دراسة ) Kostanjevec el al (2018التعرف إلى كيفية تقييم املعلمون اللذين يقومون بتدريس االقتصاد املنزلي في املدارس االبتدائية
السلوفينية لكفاءاتهم الذاتية في تدريس محتويات مادة االقتصاد املنزلي بالرجوع لتعليمهم الرسمي .أعتمد البحث في منهجه على دراسة كمية،
حيث صممت استبانة استطالعية ،تكونت من مجاالت ملحتوى االقتصاد املنزلي ،وهي :االقتصاد ،املنسوجات واملالبس ،املعيشة والبيئة،
والتغذية .وشملت الدراسة  452مدرسة ابتدائية ،وتكونت عينة الدراسة من  86معلمة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تصور كفاءة تدريس
محتويات االقتصاد املنزلي من قبل معلمي االقتصاد املنزلي يتأثر بإعدادهم وتأهيلهم.
وهدفت دراسة الجمل وعمران ( )2015الوصول إلى صور املستقبالت البديلة املتوقعة البرنامج اإلعداد التربوي ملعلمة التربية األسرية في ضوء
متطلبات العمل بمدارس املستقبل ،ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد قائمة بمتطلبات عمل معلمة التربية األسرية في مدارس املستقبل حتى عام
ً
 2030وذلك باستخدام (أسلوب دلفي) ،وبناء عدد من السيناريوهات املستقبلية التطوير برنامج اإلعداد التربوي ،وأخيرا تصميم صور
ً
ً
للمستقبالت البديلة لبرنامج اإلعداد التربوي ملعلمة التربية األسرية في ضوء مدى تلبية كل صورة للمتطلبات املستقبلية وذلك وفقا واستنادا
للسيناريوهات املعدة ،وتوصل البحث لقائمة نهائية تضم  30متطلب الزم لعمل معلمة التربية األسرية في املستقبل وثالثة سيناريوهات لبرنامج
اإلعداد التربوي في (املرجعي واإلصالحي واالبتكاري) وتم توقع ثالثة مستقبالت بديلة وفقا للسيناريوهات السابقة.

• وهدفت دراسة هويمل والعنادي ( )2015التعرف إلى التطوير نظام إعداد املعلم في اململكة العربية السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا،
واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي املقارن ،وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نسب القبول في مؤسسات إعداد املعلم باململكة
ً
تتم بنسب كبيرة مقارنة بدولتي املقارنة نظرا لضعف معايير القبول بها ،مما يؤثر على جودة مخرجاتها ،إضافة إلى ضعف تركيز برامج إعداد املعلم
في اململكة على إكساب الطالب املعلم املهارة البحثية.
• وهدفت دراسة ) Brabeck et al (2014التعرف إلى فعالية برامج إعداد املعلمين من حيث جودة املخرجات في أمريكا ،حيث طبقت الدراسة على
عينة من  102معلم ،وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،كما تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،كما استخدم الباحثون مقاييس لتحقيق
أهداف دراستهم مثل مقياس تقييمات القيمة املضافة إلنجاز الطالب ،واملالحظة ،ومقابلة املعلمين ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج مفادها وجود
ثغرات في اإلنجازات القائمة منذ فترة طويلة بالرغم من االهتمام الكبير في عملية التعليم واعتبارها مسالة ذات أهمية وطنية ،باإلضافة إلى ظهور
تشريعات واسعة النطاق في السنوات األخيرة لضمان جودتها ،وقد أدت هذه العوامل وغيرها إلى وجود معايير اعتماد جديدة ،وتوصلت الدراسة
إلى وضع برامج جديدة في عمليات اإلعداد ،حتى يتم ضبط الجودة وتحسين البرنامج.
التعليق على الدراسات السابقة
تأتي هذه الدراسة مكملة ملا جاءت به الدراسات السابقة ،إذ أن الدراسات السابقة األجنبية منها والعربية واملحلية التي تناولت إعداد املعلم،
إضافة إلى التربية األسرية ،وقد اختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية من حيث الهدف ،حيث تمثل هدف الدراسة الحالية ببناء تصور مقترح
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إلعداد معلمة التربية األسرية ،كما اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث األدوات والعينة .وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من
حيث بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،إضافة إلى االستفادة من حيث اإلطار النظري وبناء منهجية الدراسة الحالية.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ُ
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي وهو يقتصر على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها .كما يعرف املنهج الوصفي بأنه املنهج الذي يدرس
ً ً
ً
ً
ً
ً
ظاهرة ما بقصد وصفها وجمع املعلومات الدقيقة عنها ،حيث أنه يهتم بدراسة الواقع ويهتم بوصفه وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا
(عبيدات وآخرون ،2014،ص.)87
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات التربية األسرية في مدارس مدينة حائل باململكة العربية السعودية والبالغ عددهن ( )300معلمة ،وفي
خطة تالية تم اختيار عينة عشوائية طبقية ( )169بناء على جدول العينات ) ، Morgan & Krejcie (1970حيث مثلت ما نسبته ( )%56من املجتمع
الكلي ،وجدول ( )1يبين توزع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
جدول ( :)1توزيع أفراد الدراسة وفق متغيراتها
متغيرات الدراسة

عينة الدراسة في كل طبقة

النسبة

44

%26.03

56

%33.13

69

%40.84

42

%24.85

72

%42.60

55

%32.55

متغير املؤهل العلمي
معهد
بكالوريوس
دراسات عليا

متغير سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
من  – 5أقل  10سنوات
من  10فأكثر

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة أحد األساليب الشائعة لجمع البيانات وهو االستبيان ،باعتباره أداة لجمع البيانات املتعلقة بموضوع
الدراسة ،عن طريق إعداد استبانة يجري تعبئتها من قبل املستجيب حول واقع إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية
ً
 .2030وقد تم بناء االستبانة اعتمادا على اإلطار النظري والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ،إضافة إلى رؤية اململكة العربية
السعودية  ،2030وقد تكونت في صورتها األولية من ( )24عبارة.
صدق االستبانة:
تم حساب صدق االستبيان بطريقتين هما:
• الصدق الظاهري (صدق املحكمين):
ً
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين بلغ عددهم ( )5محكما من ذوي االختصاص ،وذلك بهدف التعرف إلى مدى
وضوح العبارات وأهميتها ،ومدى مناسبة مقياس االستجابة .قبول العبارات التي نالت اتفاق ( )%80من املحكمين على مناسبتها ،وقياس ما وضعت
لقياسه ،وتم التعديل ،حيث أصبحت االستبانة في صورتها النهائية جاهزة للتطبيق ومؤلفة من ( )14عبارة.
• صدق االتساق الداخلي:
تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغت ( )40معلمة ،ومن ثم تم حساب معامالت االرتباط للعبارات ،وجدول ( ،)2يوضح إجراءات
حساب صدق االتساق الداخلي.
جدول ( :)2معامالت ارتباط بيرسون وقيمة داللتها
البعد

معامل االرتباط

قيمة الداللة

واقع إعداد معلمة التربية األسرية

**0.73

0.000
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ً
يتبين من جدول ( )2أن معامل ارتباط واقع إعداد معلمة التربية األسرية دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا يدل على صدق االتساق
الداخلي.
ثبات االستبانة:
عال ،مما
استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ  ،Cronbach's Alphaوقد بلغ معامل الثبات املحسوب لالستبانة ( )0.96وهو معامل ثبات ٍ
يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
معيارالحكم على استجابات عينة الدراسة:
تكونت االستبانة في صورتها النهائية بعد التحقق من صدقها وثباتها من ( )14عبارة ،مدرج كل منها على سلم من خمسة مستويات من اإلجابة
ً
ً
ملقياس ليكرت هي( :كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا) تعطى الدرجات اآلتية على التوالي .)1 ،2 ،3 ،4 ،5( :وتم إعطاء حكم تقويمي لدرجة
التأثير لكل عبارة باعتماد املتوسطات الحسابية ،وذلك وفق القانون التالي[ :طول الفئة= املدى/عدد الفئات] (عبيدات وآخرون ،2014 ،ص.)102
وجدول ( )3معيار الحكم على استجابات عينة الدراسة
جدول ( :)3معيار الحكم على استجابات عينة الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي املقابل له

من  1إلى أقل من 1.8

من  %20إلى أقل من %36

درجة املو افقة
ً
قليلة جدا

من  %36إلى أقل من % 52
من  %52إلى أقل من %68
من  %68إلى أقل من %84
من  %84إلى %100

قليلة
متوسطة
كبيرة
ً
كبيرة جدا

من  1.8إلى أقل من 2.60
من  2.60إلى أقل من 3.40
من  3.40إلى أقل من 4.20
من  4.20إلى 5

األساليب اإلحصائية املستخدم لإلجابة عن أسئلة الدراسة:
ً
اعتمدت الباحثة في تحليل النتائج عموما على الحاسب اآللي باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSاإلصدار (،)22
وتتلخص األساليب اإلحصائية التي ُ
استخدمت في هذا البحث الستخالص نتائجه في األساليب اآلتية:
 .1التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة.
 .2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن واقع إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية
السعودية .2030
 .3اختبار تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللفروق بين املتوسطات.

نتائج الدراسة:
نتائج السؤال األول :ما و اقع إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
كل عبارة من عبارات
لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية الستجابات (أفراد الدراسة) عن ِّ
واقع إعداد معلمة التربية األسرية وفق الترتيب التنازلي ،وجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات والنسب املئوية والرتب لو اقع إعداد معلمة التربية األسرية ()N=169
م
11
2
3
8
7
6
1
14
9
10
5
12

نص العبارة
ينمي إعداد معلمة التربية األسرية أساليب التودريس والقودرة على حل املشكالت.
ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تنمية القدرات واملهارات لديهن.
ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تحسين العالقات األسرية.
تغطي أهداف إعداد معلمة التربية األسرية املجاالت املعرفية والوجدانية واملهارية.
ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في غرس قيم العمل الجماعي في نفوس التالميذ.
ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تحقيق النمو السليم للتالميذ.
تنبثق عملية اإلعداد التربوي واملنهي ملعلمة التربية األسرية موون رؤي ووة .2030
ً
ً
ً
ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية وجود معلمات اكفاء اكاديميا ومهنيا وثقافيا
تؤكد أهوداف إعداد معلمة التربية األسرية علوى مهارات التفكير.
يوظف إعداد معلمة التربية األسرية تكنولوجيا التعلويم فوي العملية التعليمية.
ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تنمية قدرات التالميذ.
يوفر إعداد معلمة التربية األسرية بيئة تعلم تحفز التفاعل النشط في التعلم.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسبة
املئوية

الرتبة

الدرجة

4.11

0.87

%82

1

4.07

0.90

%81

2

4.01

1.03

%80

3

3.91

0.96

%78

4

3.73

1.03

%75

5

3.35

1.12

%67

6

3.31

1.08

%66

7

3.28

0.87

%66

8

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

3.26

0.58

%65

9

3.23

1.03

%65

10

3.21

0.96

%64

11

3.20

1.03

%64

12
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14

يوظف إعداد معلمة التربية األسرية األساليب التقويمية املناسبة لتقويم التالميذ.
يعتبر واقع اعداد معلمة التربية األسرية يلبي احتياجات العملية التعليمية.
املتوسط املوزون لو اقع إعداد معلمة التربية األسرية

اللحيدان & املزيني

2.44

1.41

%49

13

2.41

1.72

%48

14

3.39

1.08

%68

-

قليلة
قليلة
متوسطة

يتضح من الجدول رقم (َّ )4أن املتوسط الحسابي الستجابات أفراد الدراسة عن واقع إعداد معلمة التربية األسرية قد بلغ ( ،)3.39وانحراف
معياري ( ،)1.08ونسبة مئوية ( ،)%68وهو يقع في درجة موافقة متوسطة ،وفق املحك املعتمد في الجدول ( ،)4وتراوحت املتوسطات الحسابية لعبارات
واقع اإلعداد ما بين ( ،)4.11 - 2.41بين أدنى وأعلى متوسط حسابي ،وبنسبة مئوية (.)%68-%52
وبالرجوع إلى جدول ( )4نالحظ أن أعلى متوسط حسابي جاء للعبارة رقم ( )11والتي نصها "ينمي إعداد معلمة التربية األسرية أساليب التودريس
والقودرة على حل املشكالت" وتفسير ذلك يعود إلى أن أفراد عينة الدراسة لديهم ٌ
ميل بدرجة متوسطة نحوو التعامل مع ما يستجد من تطورات على
الساحة التربوية في اململكة وخاصة عملية إعداد املعلمات ،وذلك من خالل رغبوتهن فوي اتبواع األسواليب العلميوة ،إضافة إلى إطالع عينة الدراسة على ما
يستجد من عمليات في إعداد املعلمات ،وهذا بطبيعة الحال ُيسهم في تطوير بنية املؤسسة التربوية.
كما يتبين من جدول ( )4أن أدنى متوسط حسابي جاء للعبارة رقم ( ) 14والتي نصها" يعتبر واقع اعداد معلمة التربية األسرية يلبي احتياجات
العملية التعليمية " ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن واقع إعداد معلمة التربية األسرية بحاجة إلى مزيد من االهتمام ،فيما يتصل بعمليات تحقيق
ً
ً
ً
ُ
النمو السليم للتالميذ ،إضافة إلى أن عملية اإلعداد ربما لم تسهم بشكل كبير في إعداد معلمات اكفاء اكاديميا ومهنيا وثقافيا ،كما أن هناك ربما تقصير
في أساليب التقويمية املناسبة لتقويم التالميذ حتى يتم تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية .وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة املطلق
( ،)2020ودراسة زغير ( ،)2019ودراسة الجمل وعمران ( ،)2015ودراسة )Brabeck et al (2014
نتائج السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05بين استجابات معلمات التربية األسرية نحو و اقع
أعدادهن في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
ً
تمت اإلجابة عن السؤال تبعا لكل متغير على النحو التالي:
 .1متغير املؤهل العلمي
ً
جرى استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAملعرفة الفروق بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغير
املؤهل العلمي ،وكانت النتائج كما يبين الجدول اآلتي:
ً
جدول ( :)5نتائج تحليل التباين األحادي استجابات املعلمات نحوو اقع أعدادهن تبعا ملتغيراملؤهل العلمي
مصدر
التباين
بين املجموعات

مجموع املربعات

درجة
الحرية

متوسط املربعات

قيمة
)(F

مستوى الداللة

367.543

2

183.771

1.572

0.221

داخل املجموعات

4258.692

166

25.654

املجموع

4626.235

168

-

تشير النتائج الواردة في جدول ( )5إلى أن قيمة ( )Fبلغت ( )1.572وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يدا على عدم وجود فروق
بين استجابات معلمات التربية األسرية تعزى ملتغير املؤهل العلميُ ،وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن معلمات التربية األسرية باختالف مؤهالتهن
ً
العلمية يدركن أن واقع إعداد املعلمات ربما ال يرقى إلى مستويات عالية فيما يتصل بتطوير أدائهن وتبني األفكار الجديدة من وامتالكهن طرقا جديدة
وفعالة في عمليات التعليم.
 .2متغير الخبرة
ً
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAملعرفة الفروق بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغير الخبرة،
وكانت النتائج كما يبينها جدول (.)6
ً
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات املعلمات نحوو اقع أعدادهن تبعا ملتغيرالخبرة في التعليم
مصدر
التباين
بين املجموعات

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

متوسط املربعات

قيمة
)(F

مستوى الداللة

298.532

2

149.266

1.311

0.250

داخل املجموعات

3920.432

166

23.335

املجموع

4218.964

168

-
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تشير النتائج الواردة في الجدول ( )6إلى أن قيمة ( )Fبلغت ( ،)1.311وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يدل على عدم وجود
ُ
فروق تعزى ملتغير الخبرة .وتفسر الباحثة ذلك بأن معلمات التربية األسرية بغض النظر عن سنوات خبرتهن في العمل لديهن معرفة وإطالع وإدراك
ألهمية إعداد املعلمات ،إضافة إلى نتيجة ممارستهن األكثر في العمل ،وحساسيتهن ملشكالت العمل جعلهن يطلعن لعملية اإلعداد كونها تنمي الجوانب
املهنية والتربوية.
نتائج السؤال الثالث :ما التصوراملقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
اشتمل التصور املقترح إلعداد معلمة التربية األسرية على منطلقات ،وأهداف ،ومتطلبات ،وخطوات ،والذي يمكن عرضه من خالل املحاور
التالية:
 .1منطلقات التصوراملقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية .2030
يقصد بمنطلقات التصور املقترح :األسس التي ُيبنى عليها ،وموجهاته الرئيسة ،ويمكن حصر تلك املنطلقات في اآلتي:
• فلسفة التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية ،والتي تتصل بعمليات إعداد املعلمين ،حيث ينبثق من فلسفة التربية والتعليم األهداف
العامة للتربية ومبادئ السياسة التربوية املتصلة بعملية إعداد املعلمات.
• رؤية اململكة العربية السعودية  2030تلبية للمتطلبات ،والسعي املتواصل إلى مجتمع حيوي ،واقتصاد مزدهر ووطن طموح ،وهذه املحاور تتكامل
وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف اململكة ،وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية ،وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين امللك
ً
ً
ً
سلمان بن عبد العزيز آل سعود بقوله" :هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة األصعدة ،وسأعمل معكم على تحقيق
ذلك".
• واقع إعداد املعلمين واملعلمات ،وما يرتبط به من مشكالت يمكن أن تعوق عملهم ،ويرتكز هذا الواقع على األسس اآلتية:
أ -وجود توجه حول إعداد معلمة التربية األسرية ،ورفع مستويات أدائها ،ملا لذلك من انعكاس على العملية التعليمية.
ب -االتجاه املجتمعي نحو االستفادة من الكوادر الوطنية من املعلمات املؤهالت لتحقيق التميز في العملية التعليمية.
ج -القناعة التامة بأهمية معالجة أوجه القصور فيما يتصل بتطوير بإعداد معلمة التربية األسرية.
 .2أهداف التصوراملقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية .2030
• توفير بيئة إدارية فاعلة داعمة لعمليات اإلعداد التربوي واملنهي وصقل املوهبة ملعلمة التربية األسرية.
• تعزيز متطلبات رؤية  2030وربطها في عمليات تطوير أداء املعلمات.
• مواكبة واستفادة مدارس التعليم العام من التطبيقات والتجارب الدولية في عمليات إعداد املعلمات ،وخاصة معلمات التربية األسرية.
• تقديم نموذج عملي لعمليات إعداد معلمات التربية األسرية يمكن تطبيقه في مدارس التعليم العام في مدينة حائل ،من خالل املقترحات اإلجرائية
ً
ً
َ
َ
صناع القرار في تطوير أداء املعلمات وأعدادهن مهنيا وثقافيا ،وبما يتالءم مع واقع املدارس.
تساعد
التي يمكن أن
 .3متطلبات وآليات تحقيق التصوراملقترح.
ويمكن تحقيق أهداف التصور املقترح من خالل اآلتي:
• تعزيز الوعي :ويقصد به تكوين اتجاه إيجابي نحو إعداد معلمات التربية األسرية على مستوى راسمي السياسات في وزارة التعليم .ويتم ذلك من
خالل:
أ -وجوب االستناد في فلسفة تطوير إعداد معلمات التربية األسرية وفق رؤية  2030ووضع استراتيجية محددة تتضمن تطبيق متطلبات إعداد
املعلمات وآليات تفعيلها بالشكل األمثل.
ب -اقتناع القيادات بوزارة التعليم بأهمية تطوير إعداد معلمات التربية األسرية.
ج -تطوير ثقافة اإلدارات التعليمية في مدينة حائل بما يدعم مكانة معلمات التربية األسرية.
د -تبني برنامج إعالمي يهدف لنشر الوعي حول إعداد معلمات التربية األسرية ،عن طريق إقامة الندوات.
• توفير االمكانات وتطوير القدرات :ويمكن تحقيق ذلك من خالل توافر اإلمكانات حول برام ج إعداد املعلمات ،حتى تصبح عملية اإلعداد أكثر
ً
ً
ً
ممارسة فكرا وتنظيما وتطبيقا .ويتم ذلك من خالل:
أ -إنشاء مركز ومعاهد لإلعداد التربوي واملنهي مسؤولة عن إعداد املعلمات واملعلمين على مستوى اململكة.
جزء من ميزانية لبرامج اإلعداد حتى تكون مخرجاتها ذو كفاءة عالية.
ب -تخصيص ٍ
ج -توفير جميع العناصر الداعمة للعمل على تفعيل وتوظيف عمليات إعداد املعلمات ووجود بيئة إدارية داعمة ومشجعة للمعلمات.
د -توفير اإلمكانات التي تساعد معلمات التربية األسرية للقيام بأدوارهن املختلفة.
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ه -توفير فرص للتنمية الوظيفية ملعلمات التربية األسرية في مدارس التعليم العام.
ً
و -توفير ميزانية مناسبة لتنمية معلمات التربية األسرية مهنيا وتطوير أدائهن.
• تحديد األهداف ومتطلبات اإلعداد بوضوح ودقة:
أ -تكوين رؤية واضحة ومحددة حول الوضع الراهن إلعداد معلمات التربية األسرية.
ب -جمع معلومات حول مستوى األداء الراهن ملعلمات التربية األسرية ودورها في الحد من املشكالت املوجودة (ما هو كائن).
ج -تحديد مستوى األداء ملعلمات التربية األسرية (ما ينبغي أن يكون).
د -تحديد الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون (الحاجات).
ه -تحديد التدخالت املناسبة من الحالة الراهنة إلى الحالة املرغوبة بأهداف محددة قابلة للتطبيق
• توسيع املشاركة :بالنسبة ملعلمات التربية األسرية ،البد من التعرف على حاجاتهن ووجهات نظرهن واهتماماتهن .وذلك من خالل:
أ -دعم الحوار الهادف والبناء في عمليات وإعداد معلمات التربية األسرية.
ب -إعداد نشرة دورية عن أداء معلمات التربية األسرية واإلنجازات الخاصة بهن ،مما قد يشجعهن على املشاركة الفعالة مما يؤدي إلى رفع مستوى
األداء ويعزز من انتمائهن لعملهن.
 .4خطوات تطبيق التصوراملقترح
التحليل :وما تتضمنه هذه املرحلة من تقدير للحاجات وتكوين الرؤية الواضحة املحددة للوضع الراهن لواقع إعداد معلمات التربية األسرية ،وجمع
معلومات حول مستوى األداء الراهن لهن (ما هو كائن) ،كما يتم تحديد مستوى األداء املرغوب لهن (ما ينبغي أن يكون) .وتحديد املعوقات والتدخالت
املناسبة للوصول من الحالة الراهنة إلى الحالة املرغوبة.
التصميم :وتتضمن هذه املرحلة إعادة توجيه سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية ،ومدارس التعليم العام ،ووضع الرؤية والرسالة واألهداف
اإلجرائية املنبثقة من رؤية  2030لتصميم بيئات تعليمية نشطة فاعلة لدراسة إمكانية تطبيق عمليات إعداد معلمات التربية األسرية ،وتقديم التصور
املقترح ،والحصول على املوافقات وضمان الدعم املادي واملعنوي لهذا التصور.
التجريب :التنفيذ التجريبي للتصور املقترح على أرض الواقع وتجريب التصور املقترح في عدد من مدارس التعليم العام ،والعمل على إنجاز مجموعة من
األبحاث حول إعداد معلمات التربية األسرية ،وتقويم التصور املقترح من قبل مجموعة من الخبراء من خالل اآلتي:
• تحديد املشكالت التي قد تبرز في مرحلة التجريب.
• اتخاذ قرارات التحسين املتعلقة بعمليات إعداد معلمات التربية األسرية.
• لتنظيم الصيغة النهائية لتعميم التصور املقترح ،وإجراء التعديالت املناسبة عليه إن الزم ذلك.
التنفيذ :ويتم في هذه املرحلة تطبيق التصور املقترح وخطط العمل اإلجرائية للتطبيق الفعلي لهذا التصور من خالل األبحاث امليدانية ومتابعة الدعم
املادي واملعنوي املقترح في مرحلة التصميم ومتابعة التطبيق الفعلي وإدخال التعديالت املطلوبة وتطوير الخطط في ضوئها.
التقويم :تقويم الفئات املستهدفة في الدراسة امليدانية (معلمات التربية األسرية) ،وتقويم املخرجات بعد تطبيق التصور املقترح لتطوير ،عبر فترة زمنية
يحددها مجموعة من الخبراء في رسم سياسات إعداد معلمات التربية األسرية.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توص ي الباحثة بعدد من التوصيات متمثلة في اآلتي:
• إعداد معلمات التربية األسرية في ضوء متطلبات استراتيجيات التدريس الحديثة.
• وضع معايير الختيار معلمات التربية األسرية وفق متطلبات الفلسفة التربوية في اململكة واملرتبطة بعملية اإلعداد.
• االهتمام بذوي الخبرات الحديثة من معلمات التربية األسرية ،والعمل على تزويدهن بالخبرات الالزمة حول االتجاهات املعاصرة في عمليات
التدريس.
• تطوير أساليب التدريب واإلعداد السائدة في مدارس اململة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية .2030
• تصميم البرامج التدريبية الالزمة لتطوير أداء معلمات التربية األسرية.
املقترحات:
إن امليدان التربوي في اململكة العربية السعودية ،وخاصة ما يتعلق بإعداد معلمة التربية األسرية بحاجة إلى إجراء املزيد من الدراسات ،وتقتوورح منهووا
على سبيل املثال:
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• تصور مقترح لبناء استراتيجية إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء االتجاهات املعاصرة.
• بناء خطة تطوير لعلمية إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء التحول نحو مجتمع املعرفة.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أسود ،محمد ( .)2010إعداد املعلم وتقويميه .اللقاء السنوي الخامس عشر تطوير التعليم :رؤى ونماذج ومتطلبات .الجمعية السعودية للعلوم
التربوية والنفسية. 705-686 :)15( :
 .2البوودري ،طووارق ( .)2015إدارة الووتعلم الووصفي األسووس واإلج وراءات .دار الثقافة للنشر والتوزیع :األردن.
 .3برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( .)2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية( .نحو إقامة مجتمع املعرفة) .الصندوق العربي لإلنماء واالقتصاد
االجتماعي .املكتب اإلقليمي للدول العربية ،املطبعة الوطنية :عمان.
 .4تقرير البنك الدولي ( .)2018الطريق غير املسلوك ،ط ،9إصالح التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي .مركز معلومات قراء الشرق
األوسط :القاهرة.
 .5الجمل ،رباب وعمران ،تغريد ( .)2015سيناريوهات مقترحة لتطوير برنامج اإلعداد التربوي ملعلمة التربية األسرية في ضوء متطلبات العمل
بمدارس املستقبل املتوقع حتى عام  .2030دراسات عربية في التربية وعلم النفس.162-137 ،)66( ،
 .6دباب ،زهية ( .)2020إعداد املعلمين فى الجزائر وتنميتهم مهنيا وفقا ملفهوم التعلم مدى الحياة .املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية:)16(6 :
.290-273
 .7زغير ،رهام ( .)2019واقع برامج إعداد املعلمين في كليات العلوم التربوية .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية-708 :)3(28 :
.724
 .8زين الدين ،محمد مجاهد ( .)2013أساليب بناء التصور املقترح في الرسائل العلمية .جامعة أم القرى .اململكة العربية السعودية.
 .9شبيلي ،شذى ،وابراهيم ،أحمد .)2016( .تقويم منهج التربية األسرية للصف الخامس االبتدائي في ضوء االتجاهات العاملية .املجلة التربوية
الدولية املتخصصة.121-106 :)5(5 :
 .10الشنقيطي ،عبد هللا ( .)2019تطوير سياسة برامج إعداد املعلمين في اململكة العربية السعودية في ضوء التجارب الدولية .رسالة ماجستير غير
منشورة .جامعة طيبة.
 .11عبيدات ،ذوقان وعبد الخلق ،كايد وعدس ،عبد الرحمن ( .)2014البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه .ط( .)16دار الفكر :األردن.
 .12العتيبي ،سامية ( .)2018تحليل نظام التعليم في اململكة العربية السعودية الواقع والتطلعات .املجلة العربية للعلوم التربوية واإلنسانية:)3( :
.219 -170
 .13فهيم ،فتوح ( .)2016التربية األسرية للطفل وفق منطلقات التربية الحديثة املعاصرة .املجلة الليبية العاملية.25-1 :)12( :
 .14الكركي ،عائدة ( .)2019مدى تضمين مفاهيم التربية األسرية في كتب التربية الوطنية واملدنية للصفوف األساسية العليا في األردن .رسالة ماجستير
غير منشورة .جامعة آل البيت.
 .15محمد ،زينب ( .)2016التكامل بين التعليم قبل املدرسة والتربية األسرية .مجلة دراسات تربوية :السودان.232-230 :)32(17 .
 .16مخلص ،محمد ( .)2015استراتيجية مقترحة لبرامج تدريب املعلمين أثناء الخدمة باململكة العربية السعودية باستخدام صيغ التعلم
النقال .مجلة التربية املعاصرة.172 -137 :)100(32 :
 .17املركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ( .)2017تقرير عن واقع إعداد املعلمين في العالم العربي .مطبوعات اليونسكو ،مصر.
 .18املساعيد ،تركي فهد ( .)2017تحديات إعداد املعلمين وتأهيلهم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين .املؤتمر الرابع لكلية التربية والعلوم
األساسية .عجمان .اإلمارات العربية املتحدة.
 .19املطلق ،نهالء .)2020( .تجديد سياسات برامج إعداد معلم التعليم العام في اململكة العربية السعودية في ضوء أفضل املمارسات الدولية .مجلة
القراءة واملعرفة.436-417 :)227( :
 .20هويمل ،ابتسام ،والعنادي ،عبير ( .)2015تطوير نظام إعداد املعلم في اململكة العربية السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا .املجلة الدولية
التربوية املتخصصة.50-31 :)2(4 :

761

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص765- 748 :

اللحيدان & املزيني

2030 تصور مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية
ً
: املراجع األجنبية:ثانيا

1. Bastian, K. C., Patterson, K. M., & Pan, Y. (2018). Evaluating teacher preparation programs with teacher evaluation ratings:
Implications for program accountability and improvement. Journal of Teacher Education, 69(5): 429-447,
https://doi.org/10.1177/0022487117718182.

2. Brabeck, M, Dwyer, C., Geisinger, K., Marx, R., Noell, G., Pianta, R., & Worrell, F. (2014). assessing and evaluating teacher
preparation programs. American Psychological Association.
3. Cohen, J., & Berlin, R. (2020). What Constitutes an “Opportunity to Learn” in Teacher Preparation?. Journal of Teacher
Education, 71(4): 434-448, https://doi.org/10.1177/0022487119879893.
4. Dabney, K. P., Tai, R. H., & Scott, M. R. (2016). Informal science: family education, experiences, and initial interest in
science. International Journal of Science Education, Part B, 6(3):263-282, https://doi.org/10.1080/21548455.2015.1058990.
5. Dunst, C. J., Hamby, D. W., Howse, R. B., Wilkie, H., & Annas, K. (2019). Metasynthesis of preservice professional preparation
and teacher education research studies. Education sciences, 9(1): 50, https://doi.org/10.3390/educsci9010050.
6. Elswick, S. E., Cuellar, M., Williams, M., Albert, W., Norfleet, T., Carlson, S., ... & Shine, J. (2018). School social work
leadership: Essential knowledge, skills, and practices for the profession. School Social Work Journal, 42(2): 57-73.
7. El-Zubair, B. T., Mohammed, E. R. H., & Alkubaisi, H. S. (2019). Teacher Education, Teacher Preparation and Professional
Development of Secondary Schoolteachers in Light of Recent Global Trends. Journal of Education and Training
Studies, 7(11): 91-102, https://doi.org/10.11114/jets.v7i11.4434.
8. Hiebert, J., Berk, D., & Miller, E. (2017). Relationships between mathematics teacher preparation and graduates’ analyses of
classroom teaching. The Elementary School Journal, 117(4): 687-707, https://doi.org/10.1086/691685.
9. Jin, X., Liu, H., & Liu, L. (2017). Family education support to rural migrant children in China: evidence from
Shenzhen. Eurasian Geography and Economics, 58(2): 169-200, https://doi.org/10.1080/15387216.2017.1339621.
10. Katitia, D. (2015). Teacher Education Preparation program for the 21st Century. Which way forward for Kenya?. Journal of
Education and Practice, 6(24): 57- 63.
11. Kostanjevec, S., Kozina, F. L., & Erjavec, M. (2018). The Relationship Between Teachers’ Education and Their Self-Perceived
Competence for Teaching Home Economics. Problems of Education in the 21st Century, 76(2): 175,
https://doi.org/10.33225/pec/18.76.175.

12. Kozina, F. L. (2016). Pre-service Home Economics Teachers’ Attitudes on Selected Aspects of Practical Teaching. Center for
Educational Policy Studies Journal, 6(3):101-116.
13. Lancaster, J., & Bain, A. (2020). Teacher preparation and the inclusive practice of pre-service teachers: a comparative
follow-up
study. International
Journal
of
Inclusive
Education, 24(12):
1311-1325,
https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1523954.

14. Lopez, F., & Santibanez, L. (2018). Teacher Preparation for Emergent Bilingual Students: Implications of Evidence for
Policy. education policy analysis archives, 26(36): 55-71, https://doi.org/10.14507/epaa.26.2866.
15. Lubienski, C. A., & Brewer, T. J. (Eds.). (2019). Learning to Teach in an Era of Privatization: Global Trends in Teacher
Preparation. Teachers College Press.
16. Lash, M., Madrid Akpovo, S., & Cushner, K. (2020). Developing the intercultural competence of early childhood preservice
teachers: preparing teachers for culturally diverse classrooms. Journal of Early Childhood Teacher Education, 1-22,
https://doi.org/10.1080/10901027.2020.1832631.

17. McIntyre, N. A., Mainhard, M. T., & Klassen, R. M. (2017). Are you looking to teach? Cultural, temporal and dynamic insights
into expert teacher gaze. Learning and Instruction, 49: 41-53, https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.12.005.
18. Myers, J., Scales, R. Q., Grisham, D. L., Wolsey, T. D., Dismuke, S., Smetana, L., ... & Martin, S. (2016). What about writing? A
national exploratory study of writing instruction in teacher preparation programs. Literacy Research and
Instruction, 55(4): 309-330, https://doi.org/10.1080/19388071.2016.1198442.
19. Peleyeju, J. O., & Onabajo, M. A. (2018). Teacher Preparation as Predictive Factor of Professional Job Attitudinal Skills of
University Graduate Teachers in Nigeria Secondary Schools. KIU Journal of Social Sciences, 4(1): 185-194.
20. Prachagool, V., Nuangchalerm, P., Subramaniam, G., & Dostal, J. (2016). Pedagogical decision making through the lens of
teacher preparation program. Online Submission, 4(1): 41-52, https://doi.org/10.17478/jegys.2016116351.
21. Siuty, M. B. (2019). Teacher preparation as interruption or disruption? Understanding identity (re) constitution for critical
inclusion. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 81(1): 38-49,
https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.02.008.

22. Song, H., & Zhou, M. (2020). STEM Teachers’ Preparation, Teaching Beliefs, and Perceived Teaching Competence: a
Multigroup Structural Equation Approach. Journal of Science Education and Technology, 1-14.
762
765- 748 : ص،2021 - 3 العدد،9املجلد

-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

اللحيدان & املزيني

2030 تصور مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية

23. Saratapan, N., Pitiporntapin, S., & Hines, L. M. (2019). Enhancing Pre-Service Teachers' Integration of STEM Education into
Home Economics Lessons through a Professional Development Program. International Education Studies, 12(8): 11-20,
https://doi.org/10.5539/ies.v12n8p11.

24. Van Overschelde, J. P., & Wiggins, A. Y. (2020). Teacher preparation pathways: Differences in program selection and teacher
retention. Action in Teacher Education, 42(4), 311-327, https://doi.org/10.1080/01626620.2019.1656116.
25. Windschitl, M. A., & Stroupe, D. (2017). The three-story challenge: Implications of the next generation science standards for
teacher preparation. Journal of Teacher Education, 68(3): 251-261.

763
765- 748 : ص،2021 - 3 العدد،9املجلد

-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

2030 تصور مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية

اللحيدان & املزيني

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)

A proposed perception to prepare a family education teacher in light of 2030
Saudi Arabia vision
Nwer salh farh allhedan
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, KSA
deaa34767@gmail.com

Tahne bint Abdul Rahman bin Ali al Muzaini
Associate Professor of Curricula and Teaching Methods, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, KSA
Received : 2/12/2020

Revised : 14/12/2020

Accepted : 23/12/2020

DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.3.3

Abstract: The study aimed to identify the reality of preparing a Family Education teacher in light of the 2030
Saudi Arabia Vision, in addition to building a proposed conception for preparing a family education teacher,
and the study used the descriptive approach, and the study sample consisted of (169) teachers from schools
in the city of Hail, on whom a questionnaire was applied. (14) Paragraph, The study concluded that the
arithmetic average of the reality of preparing the family education teacher was (3.39), and with a percentage
(68%), it fell to a moderate degree, and the results showed that there were no differences between the
responses of family education teachers to the reality of their preparation due to the scientific qualification
variable and the experience variable in Education, and in light of the reality of preparing a family education
teacher, and by referring to the literature on the topic and depending on the vision 2030, the researcher
constructed a proposed conception for the preparation of the family education teacher, and the proposed
vision included the principles, objectives, and requirements for achieving it, in addition to the steps for its
implementation. To set criteria for selecting family education teachers in light of the requirements of
teaching strategies and in accordance with the requirements of the educational philosophy in the Kingdom
related to the preparation process, and also recommended the development of training and preparation
methods prevailing in the Kingdom's schools in line with Vision 2030.

Keywords: family education; teacher preparation; vision 2030.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة بالبنيةاملنظمية (الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية ،والثقافة
املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات) ،وتقديم آليات مقترحة لتعزيز دور البنية املنظمية في إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة مسقط.
وتم اعتماد املنهج الوصفي ،من خالل جمع البيانات الكمية باستخدام استبانة احتوت على ( )24عبارة موزعة على األبعاد األربعة
للبنية املنظمية  .وللتحقق من مناسبة األداة؛ تم استخدام الخصائص السيكومترية لألداة :الصدق ،والثبات .باستخدام كل من :الصدق
الظاهري باستطالع آراء املحكمين ،والصدق الداخلي للعبارات واألبعاد بمعامل بيرسون ،ومعامل االتساق الداخلي أللفا كرونباخ .وأشارت
ً
جدا من الصدق والثبات .وقد شكلت العينة (ً )146
فردا ،بنسبة ( )%30من حجم مجتمع
النتائج إلى أن االستبانة تتسم بدرجة عالية
ً
الدراسة البالغ ( )485فردا.
وتم تحليل البيانات الكمية بحساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية .وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة إدارة املعرفة
على كل بعد من أبعاد البنية املنظمية( :الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية ،والثقافة املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات) في املديرية العامة
للتربية والتعليم بمحافظة مسقط جاءت بدرجة متوسطة لدى أفراد عينة الدراسة.
ً
وبناء على نتائج الدراسة امليدانية قدمت الدراسة بعض اآلليات املقترحة لكل بعد من أبعاد البنية التنظيمية ،لتعزيز دوره في
ممارسات إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط .وانتهت الدراسة باقتراح مجموعة من الدراسات ذات العالقة
ً
والتي يمكن بحثها مستقبال.
الكلمات املفتاحية :البنية املنظمية؛ إدارة املعرفة؛ الهيكل املنظمي؛ القيادة اإلدارية؛ الثقافة املنظمية؛ تكنولوجيا املعلومات؛ املديرية
العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.

766

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص790- 766 :

البنية املنظمية ودورها في ممارسات إدارة املعرفة للمديرية العامـة للتربيـة والتعليـم بمحافظـة مسقـط

الخنبشية وآخرون

املقدمة:
ً
أوال :البنية التنظيمية
أشارت كثير من املراجع األدبية والدراسات ،إلى أربعة أبعاد ،كمكونات أساسية تتكون منها البنية املنظمية ،وهذه األبعاد هي :الهيكل املنظمي،
والقيادة اإلدارية ،والثقافة املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات .وفيما يلي عرض ألبعاد البنية املنظمية:
 .1بناء الهيكل املنظمي كعامل أساس ي إلدارة املعرفة
•

مفهوم الهيكل املنظمي Concept of Organization Structure

يقصد بالهيكل املنظمي "البناء أو اإلطار الذي يحدد اإلدارات أو األجزاء الداخلية فيها .فهو يبين التقسيمات املنظمية ،والوحدات التي تقوم
باألعمال ،واألنشطة التي يتطلبها تحقيق أهداف املنشأة ،كما أنه يحدد خطوط السلطة ،ومواقع اتخاذ القرار ،وتنفيذ القرارات اإلدارية" (الدهان
وآخرون ،1989 ،ص  .)141كما ُعرف الهيكل املنظمي بأنه "إطار يتم من خالله التعرف على عالقات التبعية بين أفراد التنظيم ،ونطاق اإلشراف املطبق
داخله ،وأسس تجميع األفراد واألنشطة في أقسام عمل" (طه ،2006 ،ص .)163
• أنواع الهياكل املنظمية
يرتبط تصميم الهيكل للمؤسسات بالتجميع املنظمي ،فبناء الهيكل املنظمي يستلزم تجميع األنشطة ،واألفراد في وحدات تنظيمية ،أو أقسام
عمل ،يرأسها مسؤول إداري.
ولكل نوع من الهياكل وضعه الخاص؛ فالهيكل املنظمي املتعدد التقسيم ،والذي يكون عبارة عن مجموعة هياكل وظيفية منفصلة ،ومقسمة ً
بناء على
املوقع الجغرافي ،أو العمالء ،أو املنتج ،فال يوجد فيه تدفق معرفي فعال؛ وذلك ألنه ال توجد بشكل مباشر عالقة بين العاملين في مناطق جغرافية ،أو في
ً
منتجين ،أو مع عمالء مختلفين .وكذلك بالنسبة للهيكل الوظيفي يعتمد على التخصص وفقا للوظائف ،ولكل فرد رئيس مباشر ،وهذا ينعكس على تدفق
املعرفة واملعلومات في املنظمة ،ألنها تتركز عند املديرين ويتم توزيعها على األفراد ،بدون وجود عالقات بين األفراد ،ومن ثم إمكانية نقل املعلومات واملعرفة
محدود( .الجاموس)2013 ،
وأما الهيكل املصفوفي فإن الهدف منه هو دمج مزايا الهيكل املتعدد مع الهيكل الوظيفي ،للجمع بين مرونة الهيكل املتعدد التقسيم وسرعة
استجابته ،والكفاءة العالية في الهيكل الوظيفي ،ولكنه غير موائم إلدارة املعرفة بشكل فعال؛ ألن كل موظف يكون له مسؤوليات محددة ولو كانت
ً
متعددة ،فنشاطه خاص دائما بوظيفة معينة ،وليس بينه وبين العاملين قنوات اتصال مفتوحة ،ورغم عيوب هذا الهيكل إال إنه من أكثر الهياكل مرونة،
ً
كما يؤدي إلى االستقاللية في اتخاذ القرار ،والعمل الجماعي ،وعلى عالقات متبادلة أفضل ،ويعني هذا إمكانية تبادل املعرفة في املنظمة ،وأيضا توافق
أكبر بين البيئة املحيطة ،والثقافة املنظمية (السيد .)2013 ،وأضاف بيسرا وسابيروال ( )2014 /2010أن هيكل املصفوفة ،والتركيز على دور القيادة
ً
ً
بدال عن اإلدارة ،هي من األمور التي توفر قدرا أكبر من املشاركة املعرفية.
وتوجد هياكل تنظيمية أكثر مالءمة إلدارة املعرفة ومنها األفقية إلى ما ال نهاية ،وشبكة العنكبوت ،ويتميز الهيكل األفقي إلى ما ال نهاية Infinitely Flat
بانخفاض عدد املستويات باملنظمة ،وهذا يعني أن هذا التنظيم يتميز بتركيز املعرفة في نقطة املركز ،ونقطة األطراف ،وكل طرف يعمل على حدة ،ولكنها تتبادل
ً
املعلومات واملعرفة عن طريق املركز ،وألن املستويات املنظمية عددها محدود ،فتبادل املعرفة بينها يكون سريعا .أما الهيكل الشبكي أو العنكبوت Network or
 ،Spiders Webهو وحدات منفصلة ،ولها درجات وظيفية متقاربة ،ولكل فرد تخصصه ،ويتطلب العمل تفاعل مستمر بين هذه الوحدات ،فيتكون الشكل
ً
الشبكي؛ ذلك ألنه يوجد ارتباط متكامل بين الوحدات ،لكنه ترابط ليس قويا ،وفيه تعمل املنظمات بش يء قليل من السلطة الرسمية ،ودور املركز تجميع
وتخزين املعرفة واملعلومات بطريقة فعالة ،وتوزيعها في الوحدات ،واملركز ال يولد املعرفة بنفسه أو لنفسه ،ولذلك فإن كل وحدة لها معلوماتها ومعرفتها ،وهي
بواسطة قنوات اتصال شبكية بين هذه الوحدات ،وتستطيع تبادلها بشكل مباشر مع باقي الوحدات .وبذلك فهذا الهيكل يعمل بكفاءة عند االحتياج إلى خبرة
ومعرفة عالية في الفروع ،وعند الحاجة لالتصال بين األطراف وبعضها لتبادل الخبرات ،فتكون املرونة واإلبداع أهم من سيطرة املركز على التنظيم( .مسلم،
)2015
ويعتمد التجميع بفرق العمل على فرق العمل الدائمة ،أو فرق العمل الوظيفية ،وذلك بغرض تحسين العالقات ،وزيادة التنسيق بين الوحدات
املنظمية ،وتبادل الخبرات الوظيفية ،وهذا يساعد في تطوير الخدمات ،وابتكار خبرة جديدة للمنظمة ،ويكون األعضاء كحلقة وصل بين اإلدارات
الوظيفية ،وبالتالي يزيد التنسيق والتعاون الداخلي بينهم ،ويسمى هذا بالتعاون األفقي( .طه)2006 ،
 .2نمط القيادة اإلدارية كعامل أساس ي إلدارة املعرفة
•

مفهوم القيادة اإلدارية Concept of Administrative Leadership
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إن التعريف للقيادة اإلدارية ،هو الذي يجمع بين الهدف أو الغاية ،والوسائل ،فال يكتفي بالتركيز فقط على واحد منها (حمدي .)2013 ،وجاء في
تعريف القيادة اإلدارية بأنها "عملية تأثير متبادلة بين القائد ومرؤوسيه ،للوصول إلى أهداف مشتركة ،ويمكن القول أنها عملية توجيه وتأثير في األنشطة
املرتبطة باملهام ألفراد الجماعة" (قنديل ،2010 ،ص.)14 .
• نماذج القيادة اإلدارية وأساليبها
تحدد أساليب القيادة وأنماطها ،العوامل املوقفية املتصلة بفلسفة القائد ،وشخصيته ،وخبرته ،وبطبيعة الجماعة التي يقودها ،وطبيعة بيئة
ً
ً
ً
العمل (املكاوي .)2013 ،ويختار القائد أسلوبا قياديا له بعد أخذه في االعتبار جميع القوى عند املرؤوسين ،واملدير ،واملوقف ،وضغط الوقت أيضا
(دوبرين .)2011 /2006 ،وفيما يلي تمييز بين نماذج قيادية ثالثة هي:
أ .القيادة األوتوقراطية:
يركز القائد األوتوقراطي وخاصة التسلطي على االنفراد باتخاذ القرارات ،وال يفوض السلطة ملرؤوسيه ،وإصداره التعليمات املفصلة لهم،
وإصراره على تنفيذها ،فتقل الروح املعنوية لديهم ،ويقل املبادأة واالبتكار ،ويتبع القائد املتسلط نمط االتصاالت في اتجاه واحد ،وهي االتصاالت
الهابطة من القائد إلى مرؤوسيه ،فتتوقف التغذية العكسية ،ويضعف الفهم املتبادل بينهم ،وزيادة الشك وعدم الثقة ،ويستخدم القائد الحوافز
ً
السلبية كالتهديد ،وتوقيع الجزاءات .وكشفت املمارسة العملية مع ذلك أن هذا األسلوب القيادي يكون ناجحا في بعض أشكاله؛ فالنمط األوتوقراطي
ً
ً
املتحكم يكون مناسبا ومجديا في بعض املواقف ،وعند األزمات التي تهدد سالمة املنظمة والعاملين ،فيكون األسلوب القيادي الشديد والحازم هو
الخير ،فهو فعال عندما يكون القائد لديه قدرة
أسلوب إيجابي وفعال ،ويساعد في اتخاذ قرارات سريعة في هذه املواقف .أما النمط األوتوقراطي ِّ
شخصية وكفاءة ،ولديه الخبرة الواسعة واملعرفة ،التي يكون فيها أقدر من العاملين على اتخاذ القرارات ،وعندما يحتاج املوظف ألداء العمل إلى
تعليمات مفصلة ومحددة ،لقلة الخبرة الكافية واملعرفة لديه( .كنعان)2007 ،
ب .القيادة الحرة:
تتسم القيادة غير املوجهة (الفوضوية) باعتمادها أسلوب الحرية ،بتنازل القائد اإلداري عن دوره وسلطته في اتخاذ القرار ،ويكون دوره
كمستشار ،والحرية املطلقة تعطى لكل فرد في إنجاز مهماته وتنظيم عمله ،فيفقد القائد دوره الحقيقي في التوجيه؛ واتخاذ القرار (حمود .)2010 ،كما
أوضح املكاوي ( )2013بأنه يعطى العاملين في هذا النمط من القيادة حرية كبيرة في أداء العمل؛ إذ يزودون بجميع املعلومات املطلوبة ،ثم لهم حرية
التصرف بدون تدخل ،وتأثير القائد على سلوكهم محدود ،وينجح هذا النمط من القيادة عندما يكون التعامل مع أفراد بمستويات عملية وعقلية
ً
عالية ،إال إنه رغم تأثيره اإليجابي في معنويات املوظفين ،إال إنه ربما يسبب شيئا من الفوض ى في العمل ،واستغالل العاملين هذه الحرية لتحقيق أغراض
شخصية.
ج .القيادة الديمقراطية:
يقوم هذا النمط من القيادة على تشجيع القائد ملرؤوسيه ،من خالل املشاركة في وضع املقترحات ،واألهداف التي تخص نظم العمل .وبالتالي فهذا
النموذج من القيادة يعمل على اتخاذ القرارات السليمة في أكثر األحوال ،وتزيد درجة الحماس لتنفيذ القرار (إبراهيم 2010 ،أ) .وتقوم القيادة
الديمقراطية على ثالثة أسس ،وهي :إقامة عالقات إنسانية بين املرؤوسين وقائدهم ،وإشراك املرؤوسين في بعض املهام القيادية ،وتفويض السلطة.
وينتج عن هذا املناخ الذي توفره القيادة الديمقراطية ،روح معنوية عالية لجماعة العاملين ،والتعاون بينهم ،وبالتالي إنجاز األعمال ،وأداء أفضل ،ولكن
هناك بعض السلبيات في هذا النوع من القيادة؛ وهو أن القائد الديمقراطي يتعرض ملجموعة متنوعة ومتعددة من املطالب ،قد تكون متعارضة مع
ً
ً
ً
ً
أهداف رئيسية في املنظمة ،وبذلك يكون دور القائد مزدوجا؛ فأحيانا تمر املنظمة بمواقف تتطلب أسلوبا متسلطا لصالح املنظمة ،فيظهر تأثير ذلك
على املرؤوسين من ناحية اهتمام القائد بهم وبمشاكلهم وإشباع حاجاتهم( .حمدي)2013 ،
ويجب على القادة أن يستعملوا النمط الديمقراطي بشكل أكبر؛ بسبب سرعة التغير في املنظمات ،والتدفق املستمر لألفكار واملعلومات الجديدة ،ولكي
يستطيع القائد مواكبة التطورات؛ فعليه أن يستعين باملرؤوسين ،لتسهيل اإلملام بهذه األفكار واملعرفة ،وزيادة اإلبداع فيها( .املكاوي)2013 ،
 .3صياغة الثقافة املنظمية كعامل أساس ي إلدارة املعرفة
•

مفهوم الثقافة املنظمية Concept of Organizational Culture

يرى الكعبي ( )2014أن الثقافة املنظمية ماهي إال إجمالي تصورات ،أو قناعات قاعدية ،يتشارك اإليمان بها غالبية أعضاء املنظمة ،أو الجزء الفاعل منهم،
وتؤدي غرض وسيلة منظمة ،ومبرمجة لسلوكهم املنظمي على املستوى الرمزي.
• أبعاد الثقافة املنظمية
توضح أبعاد الثقافة املنظمية تنظيم العالقات بين اإلدارة والعاملين والعمالء ،فكيف تقوم الثقافة املنظمية بتفعيل هذه األبعاد؟ (كمال:)2015 ،
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أ .البعد التحفيزي للثقافة املنظمية:
ً
ً
تعبر الثقافة املنظمية عن القيم ،وقواعد السلوك في املنظمة ،وتحدد طريقة إنجاز العمل ،وطريقة التعامل بين العاملين ،وتمثل وعيا مشتركا
بالسلوك اليومي في العمل ،وبالتالي تحفز األفراد على الرقي بسلوكهم املنظمي ،باعتبار الثقافة من أساليب الحوافز واملكافآت ،ومن خالل الثقافة يتم
عمل نظام حوافز ،من خالل القيم ،واملعايير التي تجعل سلوك الفرد منضبطا ،فتعمل على تحفيز القيم اإليجابية ،والسلوك املرغوب به ،وتجنب القيم
السلبية ،والسلوك غير املرغوب ،ليحصل على املكافآت ،سواء كانت معنوية مثل تقدير واحترام الذات ،أو حوافز مادية .أي توظيف الثقافة املنظمية
لتحقيق الفعالية في املنظمة ،كبعد تحفيزي للعاملين.
ب .البعد التسييري للثقافة املنظمية:
يشكل التسيير جانب مهم في املنظمة ،وهو مرتبط بمهارات ،وامكانيات الفرد العامل املعرفية ،والنفسية ،وتظهر في تصرفاته وسلوكه ،وبما لديه
من اتجاهات ،وقيم ،ويعزز ذلك وجود ثقافة منظمية إيجابية ،تدعم هذه املهارات فتكون بشكل رسمي وتنظيمي .الثقافة مرتبطة بالتسيير؛ فالتسيير
ً
يقسم إلى جانبين :جانب تقني مثل املحاسبة ،واإلحصاء ،واستخدام الحاسوب ،في التسيير البشري ،وهي عاملية التطبيق ،وال تتأثر كثيرا بالقيم الثقافية
في كل املجتمعات ،والجانب اآلخر مرتبط بتصورات األفراد للعمل ،وتعامالتهم ،ودوافعهم وغيرها ،وهي لها صلة بطرق التعامل ،والعالقات اإلنسانية بين
األفراد ،وارتباط بالثقافة املحلية ،فيكون دور الثقافة في تحديد طريقة التسيير البشري.
ج .البعد اإلستراتيجي للثقافة املنظمية
تعطي عملية التخطيط اإلستراتيجي املنظمة قدرة على اإلنتاج والتطوير ،وترتبط اإلدارة اإلستراتيجية بالثقافة؛ ألن تقاليد ،ومعتقدات ،وفلسفة،
وقيم اإلدارة العليا في املنظمة ،يسترشد بها عند وضع اإلستراتيجية ،وهذه املعتقدات كاالهتمام بالتغيير ،أو التطوير ،أو تجنب اإلضرار بالبيئة ،وغيرها من
ً
املعتقدات والقيم عند إدارة املنظمة ،وأيضا حرص العاملين على الثقافة املنظمية في تصرفاتهم تؤثر على إنجاز اإلستراتيجية؛ ألن هذه القيم تشمل قواعد
العمل ،وأساليب التعامل بين الزمالء والرؤساء واملرؤوسين .وتحقيق التوافق بين اإلستراتيجية والثقافة من املهام األساسية إلدارة املنظمة.
د .البعد التنافس ي للثقافة املنظمية
تعطي الثقافة املنظمية ميزة تنافسية للمنظمة ،وتحدد طريقة تفكير أعضاء املنظمة ،وكيفية االستفادة من املعلومات وأسلوب اتخاذ القرارات،
لتحقيق امليزة التنافسية للمنظمة ،من خالل االبتكار ،والتجديد ،واحترام اآلخرين ،والعمل الجاد ،وهذا يكون بواسطة انضباط السلوك املنظمي للعاملين،
وااللتزام بمعايير العمل والوالء ،والتنافس في إظهار السلوك املقبول واملرغوب للثقافة املنظمية السائدة.
ه .البعد التغييري للثقافة املنظمية
ً
ً
تقوم الثقافة املنظمية بدور مهم في التطوير املنظمي؛ ألن بيئة املنظمات دائما متغيرة ،وأيضا التغيير املستمر في طبيعة العاملين ،والتقدم
التكنولوجي ،والجودة ،واملنافسة ،وغيرها من األفكار ،وعوامل التغيير ،ولكن عن طريق الثقافة املنظمية الحركية ،والتكيفية ،في بيئة املنظمة الداخلية،
يمكن القيام بالتغيير بأقل التكاليف وبنجاح كبير.
 .4تكنولوجيا املعلومات كعامل أساس ي إلدارة املعرفة
•

مفهوم تكنولوجيا املعلومات Concept of Information Technology

وهي عبارة عن "استخدام التقنيات الحديثة ،مثل الحاسوب ،والطابعة ،واإلنترنت ،واملاسحات الضوئية ،واألجهزة الخلوية ،وأجهزة املراقبة،
والبرمجيات ،وغيرها من الوسائل ،في عمليات جمع البيانات ،وحفظها ،ومعالجتها ،وتوزيعها ،وبثها بسرعة ،ودقة كبيرة ،من أجل املساعدة في دعم اتخاذ
القرارات ،وحل املشكالت ،وتحليل البيانات"( .طيطي ،2010 ،ص .)22
• نظم تكنولوجيا املعلومات
وقد تم تصنيفها إلى عدد من األنظمة ،وفيما يأتي توضيح لها ،وما تقدمه لعمليات إدارة املعرفة (مسلم:)2015 ،
أ .أنظمة عمل املعرفة (البتكاراملعرفة) Knowledge work system
هو ابتكار عمال املعرفة ملعرفة ومعلومة جديدة ،ومن هذه األنظمة:
• نظم التصميم بمساعدة الحاسوب :كالرسوم البيانية ،والحاسبات املعقدة ،وإدارة الوثائق.
• أنظمة الواقع االفتراض ي :وهو البيانات الحاسوبية التي تغمر املستخدم في بيئة افتراضية اصطناعية ،وتستخدم في املجاالت الطبية ،والتحكم عن
بعد ،والتدريب الفضائي ،وغيرها من التطبيقات ،التي تبتكر الجديد باستمرار في املعرفة البشرية.
ب .أنظمة الذكاء االصطناعي (الكتساب املعرفة) Artificial intelligence system
وهي أجهزة تحاكي طريقة العقل البشري في التفكير ،وتحاكي عمله ،وذلك من خالل:
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• النظم الخبيرة :وهو نظام املعلومات لحل املشكالت ،بالحصول على املعرفة في أي مجال لشخص خبير ،وتستخدم لقبض املعرفة ،بصيغة حقائق
وقواعد تضاف إلى ذاكرة التعلم املنظمي ،وتساعد هذه النظم في اتخاذ القرار ،وذلك بطرح األسئلة في املوضوع وتوضيح األسباب التي تشرح أفعال
معينة.
• نظام املنطق الضبابي :وهي تحاكي أسلوب اإلنسان في تفكيره ،عن طريق قاعدة (إذا حصل ،عندئذ) ( ،)If..Thenوبذلك تساعد في الحصول على
املعرفة ولو كان فيها نقص أو غموض أو عدم تأكيد.
• الشبكات العصبية :وهي برمجيات حاسوبية ،تعتمد على تقليد الهيكلية الشبكية ،لعقل اإلنسان ،وأعصابه ،وهي تحاكي تعامل اإلنسان حين
يواجه مواقف ولديه معرفة غير صريحة في مجال معرفي؛ فيستعين بخبرته السابقة مما يفعله في مثل هذا املوقف .فيكون هناك تمثيل للمعرفة،
واسترجاع سريع لكمية من املعرفة ،واملعلومات باعتماده على الخبرة.
ج .أنظمة قاعدة املعرفة (لخزن املعرفة) Data base system
تتضمن قاعدة املعرفة مجموعة من الخبرات ،واملعرفة املرتبطة بجانب معرفي معين ،وتكون هناك قاعدة لكل معرفة تمثل الخبرة املكتسبة من
العمل ،وتحتوي القاعدة قدر كبير من املعرفة ،وتحتوي على املعرفة املكدسة واملجمعة لحل املشكالت ،وتمثيل املعرفة في قواعد البيانات يكون بعد
الحصول عليها من املصادر املوثوقة ،والخبراء.
د .أنظمة املشاركة الجماعية (ملشاركة املعرفة) Group Collaboration
تحتاج املنظمة لدعم عمل الجماعة الرسمية ،والجماعة غير الرسمية العاملة فيه ،حيث تجاربها مصدر مهم للخبرات ،وتسمى جماعات الخبرة ،ومن
أنظمتها:
ً
• املشاركة الجماعية ،وأدوات التعاون عبر الشبكة  :Webفي مبادئ أساسية ثالثة ،هي :االتصاالت ،والتنسيق ،والتعاون .وتعمل معا في الجدولة،
واللقاءات ،والتوثيق ،والبريد االلكتروني ،وقواعد البيانات املشتركة ،وملفات الدخول املشترك ،وحوارات األخبار الجماعية ،واملؤتمرات املباشرة
( ،)On lineوالحوارات واملحادثة والفيديو والتلفون ،وهي تمثل قوة للمعرفة ،كل هذه األدوات هي بدائل توفر التكلفة للعمل الجماعي.
• االنترنت وبيئات معرفة املنظمة :يقدم أساس لبيئة معرفة املؤسسة ،عن طريق الفيديو ،والنصوص ،والصوت ،والشرائح الرقمية ،وخرائط
املعرفة للمنظمة .الستخدام تطبيقات نظام املعلومات ،واملعرفة الرقمية.
ه .أنظمة املكتب (لنشراملعرفة وتوزيعها) Office system
يقوم املكتب بإدارة عمل ُعمال املعرفة ،وربطه مع جميع مستويات املنظمة ،وربط املنظمة بالبيئة الخارجية .ويوجد تطبيقات ألنظمة املكتب وتساعد
في توزيع املعرفة ،وهي:
•
•
•
•

معالج الكلمات :تقوم بإنشاء نصوص كتابية ،وعرضها على الشاشة ،وخزنها ،واسترجاعها ،وتشغيلها ،وطباعتها...الخ ،وتساعد في إعداد القوائم
والتقارير.
الناشر املكتبي :لوضع وثائق ومستندات ،مع مزج النص مع الصور والرسوم ،والبحث ،واالسترجاع ،والوصول السريع للبيانات املطلوبة،
وتحديد املعلومات واملعرفة ،وفي إرسال الوثائق عن طريق االقراص املمغنطة ،والشبكات.
ً
التنظيم اإللكتروني للمواعيد :لتخزين جدول املواعيد الخاصة باملدير ،واسترجاعه ،ومراجعته في أي وقت ،وأيضا وسيلة لتوصيل املعلومات
واملعرفة.
نظام إدارة الوثائق :يستخدم في شبكة العمل ،ويستعمل لنقل الصور الخاصة بالوثائق إلى أشكال رقمية ،وتوفير املعرفة واملعلومات
للمستخدم ،وتصوير الوثائق التاريخية ،وتخزينها ،واسترجاعها عند الحاجة.

ً
ثانيا :إدارة املعرفة
 .1منظورات إدارة املعرفة
تتنوع املنظورات التي تناولت إدارة املعرفة ،وهي (ضحاوى واملليجي:)2010 ،
• املنظوراإلداري Management Perspective
ويستند هذا املدخل على اعتبار إدارة املعرفة مجموعة عمليات ،تسعى إلى اكتساب ،وتطوير ،ونشر املعرفة بين العاملين في املنظمة ،وذلك لتحقيق
الفعالية املنظمية ،وربط أنشطة إدارة املعرفة باملفاهيم ،والعمليات اإلدارية.
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املنظورالتكنولوجي Technological Perspective

ويستند هذا املدخل على ربط تكنولوجيا املعلومات بإدارة املعرفة؛ ألن املعرفة شيئ يمكن تخزينه ،وتصنيفه ،ونقله ،وتوزيعه باستخدام تكنولوجيا
املعلومات ،لدعم إدارة املعرفة ،مما يؤدي إلى تسهيل التعاون بين العاملين ،داخل وخارج املنظمة ،وتدعيم التواصل ،والتفاعل بينهم ،وتعزيز اإلبداع،
وتحقيق الفعالية في نقل ،ونشر املعرفة بين مستويات املنظمة.
•

املنظورالثقافي /السلوكي Cultural- Behavioral Perspective

ويعتمد هذا املدخل على أهمية تغيير الثقافة املنظمية ،والسلوك املنظمي في املنظمة ،واعتبار عمليات إدارة املعرفة هي املحرك األساس ي في املنظمة،
التي تدار باملعرفة ،وليس التكنولوجيا ،وعلى األفراد تقبل التغيير .وإذا توفرت الثقافة اإليجابية في املنظمة؛ فإنها توجه العاملين إلى تقديم األفكار الجديدة
املبدعة ،وبالتالي تميز املنظمة ،أي أن العوامل الثقافية ،لها تأثيرها على التغيير املنظمي في املنظمة.
• املنظوراالقتصادي Economic Perspective
ً
ويستند هذا املدخل على ربط املعرفة برأس املال الفكري ،أو اعتبارها عنصرا من عناصره ،أي أن املعرفة هي فقط آلية إلدارة رأس املال الفكري ،وهو
يؤكد أن نجاح املنظمة ال يعتمد فقط على املوارد املادية ،بل يعتمد بشكل أكبر على إدارة األصول املعرفية في العنصر البشري وثقافته ومعرفته املنظمية.
• املنظوراالجتماعي Social Perspective
ً
ً
وينطل ققق هق ققذا امل ققدخل مق ققن اعتب ققار املعرفق ققة بنيان ققا اجتماعيق ققا ،وعملي ققة تق ققدفق املعرف ققة ،وتوليق ققدها ،ونش ققرها ،واسق ققتخدامها ،فيعط ققي معنق ققى واسق ققع
للمعرفة ،ويؤكد أن بناء املعرفققة يتضققمن البنققاء االجتمققاعي للمعرفققة ،ولققيس عبققارة عققن مققدخالت فقققط ،وأن املعرفققة التققي تبنققى يققتم تجسققيدها فققي املنظمققة مققن
خ ققالل التب ققادل االجتم ققاعي ،والنش ققر ،والتط ققوير املس ققتمر للمعرف ققة املنظمي ققة  ،وإنتاجه ققا بش ققكل إب ققداعي ،والتأكي ققد عل ققى أن املعرف ققة ه ققي تعل ققم مس ققتمر ف ققي إط ققار
اجتماعي.
• املنظورالشامل Comprehensive Approach
ويستند املنظور الشامل إلى وصف أبعاد بنائية إلدارة املعرفة ،وهي ثمانية أبعاد :تحديد املعرفة ،وتشخيصها ،واكتسابها ،وتطويرها ،وتقاسمها،
ً
ً
واستخدامها ،واالحتفاظ بها ،وتشاركها ،ويضيف املدخل الشامل إلدارة املعرفة بعدا جديدا ،وهو نمذجة العمليات  Processes Modelingوهدفه تصنيف
املعرفة ،ورسم خريطة معرفية؛ لتحديد من يمتلك املعرفة في املنظمة ،برموز سهلة الفهم تساعد املستخدمين.
ً
اعتمدت املنظورات السابقة على أسس فكرية مختلفة ،ومداخل متنوعة ،لكنها ليست منعزلة عن بعضها ،وإنما تتكامل معا ،وتشكل مجموعة واحدة
من العناصر املختلفة ،وتتكامل أسسها ،وهي العنصر البشري ،وتكنولوجيا املعلومات ،والعمليات.
 .2عمليات إدارة املعرفة
وسيتم فيما يأتي تناول عمليات إدارة املعرفة األكثر إشارة لدى الباحثين ،وهي:
•

تشخيص املعرفة Diagnosis of Knowledge

أشار البطاينة واملشاقبة ( ) 2010إلى أن تشخيص املعرفة هي عملية تحديد ما هو متوفر من معرفة ،وما على املنظمة معرفته .وعلى املعرفة أن تظهر
املعرفة وتستثمرها ،وخاصة املعرفة الضمنية؛ ألنه يصعب اكتشافها ،ويتطلب هذا إعداد خرائط املعرفة لتحديد مسارات ومكامن املعرفة ،لتسهل
استخدام العاملين لها واستثمارها.
•

اكتساب املعرفة Acquisition of Knowledge

حيث يتم الوصول إلى املعرفة ،واكتسابها ،والتحكم بها ،والسيطرة عليها (امللكاوي .)2007 ،وهي عملية الحصول على املهارات ،والعالقات ،واملعرفة من
مصادرها املختلفة ،مثل املصادر الداخلية التي تشكل املعرفة الضمنية ،أو من املعارف واملصادر الخارجية للمنظمة ،ومن املعلومات التي تجمع من خالل
ً
الخبراء واألبحاث ،أيضا تكتسب املعرفة من التعاون مع شركات أخرى واستقطاب عاملين جدد( .البطاينة واملشاقبة)2010 ،
•

توليد املعرفة Generation of Knowledge

وهي عملية تكوين املعرفة ،واشتقاقها ،وإيجادها ،والوصول إلى معرفة جديدة ،أو تطويرها ،ويمكن توليد املعرفة بتشكيل اتحادات ،أو بتوظيف عمال
جدد ،وتظهر عملية توليد املعرفة بشكل أكبر في املنظمة املتغيرة باستمرار بطبيعة عملها ،بعكس املنظمة التي تعمل بشكل روتيني( .البطاينة واملشاقبة،
)2010
• تخزين املعرفة
وهي عملية االحتفاظ باملعرفة ،وتخزينها بصورة دائمة ومستمرة ،بمستودعات املعرفة ،والذاكرة املنظمية .وتوجد املعرفة في املنظمة في خمسة
مواقع وهي :أدوار وهيكل املنظمة ،واألفراد ،وممارسات املنظمة ،وهيكل موقع العمل ،وثقافة املنظمة .ونجاح إدارة املعرفة يعتمد بشكل أساس على
نجاح إدارة التوثيق( .البطاينة واملشاقبة)2010 ،
Storage of Knowledge
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توزيع املعرفة Distribution of Knowledge

تنتقل املعرفة إذا توفرت لها وسيلة النقل املتفهمة لهذه املعرفة ،وكذلك توفير الحافز ،وإزالة املعوقات التي تمنع هذا النقل .وتنشر ،وتنقل
املعرفة بأشكال مختلفة ،مثل أن تنقل بواسطة هجرة العقول البشرية (الخناق .)2009 ،وأضاف امللكاوي ( )2007أنه تتم عملية التوزيع ونشر املعرفة
من خالل التدريب ،وعملية التعلم والتعليم ،والبريد اإللكتروني ،وغيرها من طرق النشر املتاحة.
• تطبيق املعرفة Application of Knowledge
وتتمثل في االستخدام ،واملمارسة ،واالستفادة من املعرفة في الواقع العملي ،والتطبيق الفعال يؤدي إلى االبتكار ،واإلبداع ،وتحسين األداء.
(البطاينة واملشاقبة)2010 ،
الدراسات السابقة:
أما عن الدراسات السابقة
• فقد أجرت العبرية ( )2018دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى الثقافة املنظمية بجامعة السلطان قابوس ،وتحديد مستوى الرضا الوظيفي
ً
ألعضاء هيئة التدريس ،وتم استخدام املنهج الوصفي ،ولجمع البيانات استخدمت الدراسة االستبانة ،وتكونت العينة من ( )260عضوا تم
ً
اختيارهم بأسلوب العينة املتاحة غير االحتمالية ،ومن نتائج الدراسة جاء مستوى الثقافة املنظمية في الجامعة مرتفعا ،كما توجد عالقة ارتباط
قوية وإيجابية بين مستوى الثقافة املنظمية ،ومستوى الرضا الوظيفي.
• وأجرى ماس ماشوكا ( Mas-Machuca (2014دراسة بهدف استكشاف وشرح العالقة بين القيادة كأحد عوامل النجاح الحاسمة وبين نجاح
ممارسات إدارة املعرفة ،في املؤسسات كثيفة املعرفة والتي يتمثل نشاطها األساس ي في توليد املعرفة ونشرها ،مثل :املؤسسات التعليمية ،ومراكز
البحث العلمي والتطوير ،واملنظمات االستشارية ،في منطقة كاتالونيا في إسبانيا .واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة
ً
كأداة للدراسة ،تكونت العينة من ( )110فردا .ومن نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين البعد اإلستراتيجي للقيادة ونجاح ممارسات إدارة
املعرفة ،وأهمية القيادة في تحسين توليد ونشر املعرفة في هذه املؤسسات ،ومن ثم مساعدة املعلمين واملديرين على زيادة فعالية التعلم واالبتكار
والتطوير.
• وأجرت العامر ( )2018دراسة هدفت التعرف إلى واقع إدارة املعرفة كمدخل لتحقيق معايير الجودة من وجهة نظر قيادات اإلدارات التعليمية،
والتعرف على معوقات تطبيقها .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واستعانت الدراسة بأداة االستبانة التي طبقت على قيادات اإلدارات
التعليمية بمنطقة القصيم وعددها ( )199من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام .ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك موافقة بين
أفراد عينة الدراسة على تطبيق إدارة املعرفة كمدخل لتحقيق معايير الجودة في إدارات التعليم ،وأن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على
وجود معوقات تؤثر على ممارسة إدارة املعرفة كمدخل لتحقيق معايير الجودة.
• وأجرى دايان وآخرون ) Dayan et al. (2017دراسة بهدف تقييم العالقات املتداخلة بين إدارة املعرفة واستراتيجية املنظمة ألهميتهما في نجاح املؤسسة،
تكونت عينة الدراسة من ( )200من خبراء إدارة املعرفة األكاديميين واملمارسين في جميع أنحاء العالم .واعتمدت الدراسة أداة املقابلة لجمع البيانات .ومن
نتائج الدراسة ظهور تأثيرات إلدارة املعرفة على استراتيجية املؤسسة من حيث صياغتها وتنفيذها ،وإن إدارة املعرفة تزيد من تحسين فرص نجاح املنظمات
في التطور والتنافس من خالل الدمج بين إدارة املعرفة وأهدافها وطرقها في صياغة إستراتيجية املنظمة ،فهي من أفضل الطرق لجعل إستراتيجيتها أكثر
فعالية.
ُ
• وأجرى البوسعيدي ( )2016دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة مديري مدارس التعليم ما بعد األساس ي بسلطنة عمان ملهارات إدارة
ً
ً
املعرفة ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تمثلت العينة من كل أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )94مديرا ومديرة في
محافظتي شمال وجنوب الباطنة ،وقد استخدم الباحث أداتين في دراسته وهما االستبانة وذلك لقياس درجة ممارسة مهارات إدارة املعرفة ،وأداة
املقابالت البؤرية ملعرفة آراء عدد من املديرين حول سبل تطوير مهاراتهم في ضوء إدارة املعرفة ،ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن درجة
ممارسة مديري مدارس التعليم ما بعد األساس ي بسلطنة ُعمان ملهارات إدارة املعرفة كانت كبيرة.
مشكلة الدراسة:
تعتمد تقنيات وآليات إدارة املعرفة على بنيتها املنظمية األساسية .وتتكون البنية املنظمية إلدارة املعرفة في السياق املنظمي من مكونات ،هي :بنية
املنظمة ،وثقافتها ،واملعرفة العامة ،والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .إال أن هناك تحديات حول ممارسات إدارة املعرفة أهمها :قلة توفر الوقت
للعاملين إلدارة املعرفة ،وقلة تشجيع املنظمة على مشاركة املعرفة ،والفهم املنقوص إلدارة املعرفة وأهميتها ،وقلة القدرة على قياس الفوائد املتحصلة
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من إدارة املعرفة (بيسرا وسابيروال .)2014 /2010 ،كما أوضح عبدالحافظ واملهدي ( )2015أن قلة وجود ثقافة منظمية ناجحة ،ونقص املوارد والبنية
ً
التحتية ،وضعف الهيكل املنظمي ،وقلة تطبيق التكنولوجيا ،هي من العوامل املنظمية التي تؤثر سلبا في التشارك املعرفي.
ً
وبالرغم من جهود سلطنة ُعمان في إدارة املعرفة ،إال إنه ما زال هناك بعض القصور في تطبيق إدارة املعرفة في املجال التربوي متمثال في وزارة
التربية والتعليم واملدارس واملديريات التابعة لها ،والذي أظهرته نتائج العديد من الدراسات على الصعيد املحلي ،فأشارت دراسة البلوش ي ( )2011إلى أن
تطبيق إدارة املعرفة في مكاتب اإلشراف التربوي ودوائر املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم تعاني من العديد من الصعوبات في عملية التطبيق ،وهذه
الصعوبات تأتي بدرجة توافر عالية ومتوسطة ،كما توصلت دراسة الجهوري ( )2015إلى أن واقع عمليات تنمية املوارد البشرية في إدارة املعرفة في وزارة
التربية والتعليم جاءت بدرجة متوسطة.
وأشارت دراسات أخرى إلى وجود مشكالت في البنية املنظمية بأبعادها املختلفة في وزارة التربية والتعليم ،فقد أشارت دراسة الكلباني ( )2011إلى
ضرورة التركيز على أكثر قيم الثقافة املنظمية اإليجابية السائدة في املديرية العامة للمدارس الخاصة لتحسين األداء ،حيث لم تحصل بعض القيم مثل:
التطوير والتحسين املستمر ،واإلنماء املنهي ،على املستوى املطلوب .وأشارت دراسة املزروعي ( )2013إلى أن الثقافة املنظمية السائدة في وزارة التربية
والتعليم في سلطنة ُعمان جاءت بمستوى أقل مما هو مطلوب ،وتتجه الثقافة املنظمية السائدة فيها نحو إدارة العمليات وإدارة العالقات فقط،
وأظهرت دراسة املسروري ( )2013أن درجة توافر كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مدارس ما بعد األساس ي لم تكن بالدرجة املطلوبة ،ومن
ثم أشار إلى ضرورة تنفيذ الورش والبرامج التدريبية بهدف إكساب الهيئة التدريسية كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومن املنطلق ذاته نجد أن هيكل وثقافة املنظمة ،والقيادة اإلدارية ،والتكنولوجيا املستخدمة لها أهمية كبيرة في العمليات املنظمية في املنظمة،
وفي ذلك ما يؤكد افتراض العالقة بين أبعاد البنية املنظمية وإدارة املعرفة ،ومن ثم ومن أجل تدعيم وتقوية إدارة املعرفة وتحقيق نتائج إيجابية في
الجانب اإلداري واملنظمي ،ووضع إطار وأسس لتطبيق إدارة املعرفة؛ فيتطلب هذا دراسة دور البنية املنظمية في إدارة املعرفة ،ومن هنا جاءت هذه
الدراسة لبيان دور البنية املنظمية بأبعادها( :الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية ،والثقافة املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات) في ممارسات إدارة املعرفة،
في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.
أسئلة الدراس ـ ــة:
تمثلت أسئلة الدراسة في اآلتي:
 .1ما درجة ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة بالبنية املنظمية (الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية ،والثقافة املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات) في املديرية
العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؟
 .2ما اآلليات املقترحة لتعزيز دور البنية املنظمية في إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؟
أهمية الدراسة:
تجسدت أهمية الدراسة الحالية في ناحيتين وهما:
• األهمية النظرية :تستمد الدراسة أهميتها من حيوية الزاوية التي تتناولها وهي البنية املنظمية ودورها في ممارسة إدارة املعرفة ،وذلك كون إدارة
املعرفة واملعلومات وسيلة وأداة إستراتيجية يجب تنظيمها وإدارتها كباقي األصول املنظمية األخرى ،بخاصة أنها ترتبط بكافة عناصر التنظيم في
ً
ً
املؤسسة (السيد .)2013 ،كما أن الدراسة تأتي تعزيزا وتزامنا مع الرؤية املستقبلية "عمان  ،"2040وفي ظل مواكبة نتاجات الثورة الصناعية
الرابعة والتي لها تأثيرها على مختلف املجاالت ومنها التعليم واملعرفة ،باإلضافة إلى ذلك فإنه يؤمل أن تقدم هذه الدراسة إضافة للنتاج الفكري
العربي والعاملي في موضوع دور البنية املنظمية في ممارسات إدارة املعرفة ،والتركيز على املفاهيم اإلدارية الحديثة ،وزيادة املعرفة وإثراء املعلومات
في هذا املجال الهام من مجاالت اإلدارة الذي يحظى باهتمام الباحثين واملختصين ،ومن املتوقع أن تسهم كذلك في فتح املجال لدراسات أخرى
مكملة للموضوع ،ومطبقة في مجاالت ومنظمات أخرى.
• األهمية التطبيقية :تأتي أهمية الدراسة التطبيقية في سعيها للكشف عن ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة بالبنية املنظمية ،ومن ثم مساهمتها في
تعريف إدارات وأقسام املديرية املبحوثة بأهمية أبعاد البنية املنظمية كمقومات أساسية من مقومات ممارسة وتمكين إدارة املعرفة .كما تتمثل
أهميتها فيما تخرج به من نتائج ومقترحات تسهم في تطوير البنية املنظمية التي لها دورها في ممارسات إدارة املعرفة ،ويؤمل من الدراسة أن تساعد في
تصميم برامج تدريبية إدارية ،لتطوير مهارات العاملين ملمارسة عمليات إدارة املعرفة وتبني برامجها وتطبيقاتها وتطوير العمل اإلداري.
حدود الدراسة:
ولضبط مسار الدراسة تأطرت بالحدود اآلتية:
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• الحدود املوضوعية :تناولت الدراسة دور البنية املنظمية في ممارسات إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ،من
حيث أربعة أبعاد للبنية املنظمية ،وهي( :الهيكل املنظمي ،القيادة اإلدارية ،الثقافة املنظمية ،تكنولوجيا املعلومات) .ومبرر االعتماد على هذه األبعاد
األربعة للبنية املنظمية؛ هو كونها مكونات رئيسية تتكون منها املنظمات في السياق املنظمي ،حسب ما أوضح ذلك األدب النظري.
• الحدود البشرية :املوظفون الذين يشغلون وظيفة إدارية :مديري الدوائر ونوابهم ،ورؤساء األقسام اإلدارية ،واملوظفين اإلداريين ،بدوائر وأقسام
املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط في سلطنة ُعمان.
• الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة على املديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسقط بسلطنة ُعمان.
• الحدود الزمنية :تم تطبيق الدراسة ضمن اإلطار الزمني للعام الدراس ي 2020/2019م.
مصطلحات الدراسة:
البنية املنظمية ( :)Organizational Structure
البنية التنظيمية "هي اإلطار الذي يحدد العالقات الرسمية بين املستويات املنظمية املختلفة ،ونطاق اإلشراف والرقابة لكل من املديرين
واملشرفين ،والنظم الالزمة للتأكد من فاعلية التواصل والتنسيق واالتصال ،وتكامل الجهود بشكل فعال بين اإلدارات املختلفة في كافة املجاالت" (دافت
وآخرون .(Daft et al., 2010, p90
ً
وتعرف البنية املنظمية إجرائيا بأنها القاعدة األساسية في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ،ولها أبعاد هي :بعد الهيكل املنظمي،
أي الشكل الذي يحدد مستويات املؤسسة والوظائف والعالقات ،وبعد القيادة اإلدارية أي قدرة القائد على اإلقناع والتأثير في مرؤوسيه لتحقيق أهداف
مشتركة ،وبعد الثقافة املنظمية ،أي القيم واملفاهيم التي يتشارك فيها األفراد في املؤسسة ،وبعد تكنولوجيا املعلومات ،الذي يزود املؤسسة باملعلومات
الضرورية.
إدارة املعرفة ( :)Knowledge Management
وتعرف إدارة املعرفة على أنها هندسة وتنظيم البيئة اإلنسانية والعمليات ،التي تساعد املنظمة على إنتاج املعرفة وتوليدها ،من خالل اختيارها
وتنظيمها واستخدامها ،ونشرها وتحويل املعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها املنظمة لألشخاص املناسبين ،في الوقت املناسب ،ليتم تنظيمها في
األنشطة اإلدارية املختلفة ،وتوظيفها في صنع القرارات الرشيدة وحل املشكالت ،والتعلم املنظمي ،والتخطيط اإلستراتيجي( .نور الدين ،2010 ،ص .)31
ً
ويمكن أن يعرفها الباحثون إجرائيا بأنها :اتجاه ومفهوم إداري ،يستخدم من أجل االستفادة من أشكال املعرفة ،باستخدام عمليات إدارة املعرفة،
وهي (تشخيص املعرفة ،واكتساب املعرفة ،وتوليد املعرفة ،وتوزيع املعرفة ،وتطبيق املعرفة) ،وتوظيف إدارة املعرفة في عمليات اإلدارة األساسية
والفرعية مثل التخطيط واتخاذ القرار في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.

منهج الدراسة:

ً
استنادا على األدب النظري ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،بأسلوب البحث الكمي .واملنهج الوصفي كما بينه جاسم وجواد ( )2014بأنه
التصور الدقيق للعالقات املتبادلة بين املجتمع واالتجاهات وامليول والرغبات والتطور ،بحيث يعطي البحث صورة للواقع الحياتي ،ووضع مؤشرات وبناء
ً
تنبؤات مستقبلية .وقد تم استخدامه في الدراسة الحالية؛ نظرا ملناسبته لطبيعة الدراسة ،واألهداف التي سعت إلى تحقيقها ،من حيث وصف الواقع
ً
وصفا كما هو موجود ،وتحليله ،وتفسيره ،والوصول إلى استنتاجات تسهم في معرفة وفهم ذلك الواقع ،وتحسينه وتطويره .وهنا تم وصف وتحليل واقع
البنية املنظمية ودورها في ممارسات إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ،ثم تقديم آليات مقترحة تسهم في تطوير هذا
الدور وتعزيزه.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع املوظفين الذين يشغلون وظائف إدارية ،في دوائر املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط .وبلغ عدد
أفراد مجتمع الدراسة (ً )485
فردا ،باالعتماد على الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية ،الذي يصدر عن دائرة اإلحصاء والخريطة املدرسية باملديرية
العامة للتخطيط وضبط الجودة بوزارة التربية والتعليم (دائرة اإلحصاء والخريطة املدرسية باملديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة،)2019 ،
ً
والجدول ( )1يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة باملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وفقا ملتغير املستوى الوظيفي.
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ً
جدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا ملتغير املستوى الوظيفي (ن= )485
املستوى الوظيفي
مدير دائرة ونائبه

املحافظة
مسقط

رئيس قسم

موظف إداري

41

420

24

املصدر( :دائرة اإلحصاء والخريطة املدرسية باملديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة)2019 ،

عينة الدراسة:
تم اختيار العينة بطريقة العينة االحتمالية العشوائية البسيطة ،من املجتمع األصلي ممن يشغلون وظيفة إدارية :مدير دائرة ،ونائب مدير دائرة،
ورئيس قسم ،وموظف إداري ،وتم استهداف عينة الدراسة والحصول على استجابات األفراد بطريقة التطبيق اإللكتروني ألداة الدراسة .وشكلت العينة
ً
( )146فردا ،يمثلون ما نسبته ( )%30من حجم مجتمع الدراسة.
أداة الدراسة:
تم تصميم االستبانة كأداة رئيسية للدراسة ،واستخدمت لجمع البيانات واملعلومات الالزمة ،فيما يتعلق بموضوع الدراسة وأسئلتها ،وتم االعتماد
في تصميم وبناء أداة الدراسة ً
بناء على األدب النظري ،فكانت االستفادة منها في تحديد أبعاد البنية املنظمية (الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية،
ً
والثقافة املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات) .وتم أيضا االستفادة من أدوات الدراسات السابقة ذات العالقة ،كدراسة كل من :الجعيد (،)2017
ومقدادي ( ،)2018واملحروقي ) ،ALmahruqi (2018والتي تناولت هذه األبعاد كمتطلبات أساسية في إدارة املعرفة .وتكونت أداة الدراسة من أربعة
أبعاد للبنية املنظمية( :الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية ،والثقافة املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات) .بهدف التعرف على دور البنية املنظمية في
ممارسات إدارة املعرفة.
واقتصرت االستبانة في صورتها النهائية على ( )24عبارة ،تندرج كل ( )6عبارات تحت كل بعد من األربعة أبعاد للبنية املنظمية ،وقد تم فيها
استخدام مقياس ذو تدرج ثالثي لإلجابة عن العبارات (غير موافق ،محايد ،موافق) ،ولها درجات ( )3 ،2 ،1على التوالي .والجدول ( )2يوضح املعيار
اإلحصائي لإلجابة عن عبارات االستبانة باستخدم مقياس ثالثي.
جدول ( :)2تصنيف درجات مقياس ثالثي
التصنيف

غيرمو افق

محايد

مو افق

الدرجة

1

2

3

الخصائص السيكومترية لألداة:
للتأكد من كفاءة األداة ومناسبتها ،ولكي تبنى األداة بطريقة علمية؛ تم التحقق من أداة الدراسة باستخدام الخصائص السيكومترية ألدوات
البحث :الصدق ،والثبات ،كما يأتي:
 .1صدق األداة:
تم التحقق من صدق أداة الدراسة بالتالي:
• الصدق الظاهري -صدق املحتوى
للتحقق من صدق األداة اتبعت الدراسة طريقة الصدق الظاهري وصدق املحكمين ،فبعد بناء االستبانة في صورتها األولية تم استطالع آراء
ً
املحكمين .وهذه الطريقة كما أوضح أبو عواد وآخرون ( )2007أنها تعتمد على فكرة صدق املحتوى والصدق الظاهري معا ،فاألداة تكون صادقة إذا كان
مظهرها يدل على ذلك من حيث شكلها ،وتطابق عباراتها مع الهدف الذي تقيسه ،وأما صدق املحتوى بالوقوف على مدى وضوح العبارات ،وانتماء كل
عبارة للبعد الذي تندرج تحته .فتم عرض األداة على مجموعة من املتخصصين في املجال الذي تقيسه أداة الدراسة ،وتم ً
بناء على مالحظاتهم إضافة
متغيرات ديموغرافية أخرى ،وتعديل بعض املفردات من حيث الصياغة والوضوح ،وحذف بعضها وذلك بحذف عبارتين من كل بعد ليقتصر كل بعد
على ست عبارات فقط ،وتغيير املقياس من تدرج خماس ي إلى تدرج ثالثي ،وتم االعتماد على حكمهم في أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه.
• معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation Coefficient
ولحساب صدق األداة من حيث صدق العبارات ومدى ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تندرج تحته؛ تم حساب معامل بيرسون بين درجة كل عبارة
والبعد الذي تنتمي إليه ،ويبين الجدول ( )3معامالت صدق األداة.
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جدول ( :)3قيم معامالت ارتباط بيرسون لعبارات األداة
القيادة اإلدارية

الهيكل املنظمي

الثقافة املنظمية

تكنولوجيا املعلومات

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

**0,73

7

**0,74

13

**0,79

19

**0,63

2

**0,75

8

**0,80

14

**0,82

20

**0,72

3

**0,81

9

**0,80

15

**0,84

21

**0,66

4

**0,84

10

**0,83

16

**0,80

22

**0,76

5

**0,82

11

**0,79

17

**0,81

23

**0,73

6

**0,85

12

**0,74

18

**0,82

24

**0,77

ً
** دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.01

يتضح من الجدول ( )3أن معامالت صدق العبارات تراوحت بين ( ،)0,85 -0,63وقد جاءت بأكملها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( ،)0.01أي بنسبة ثقة  %99ونسبة شك وخطأ  ،%1وقد تراوحت معامالت ارتباط عبارات بعد الهيكل املنظمي بين ( ،)0,85 -0,73وقد تضمن البعد
العبارة ( )6والتي جاءت بقيمة ( )0,85وهي أعلى قيمة من القيم ،بينما تراوحت في بعد القيادة اإلدارية بين ( ،)0,83 -0,74وتراوحت في بعد الثقافة
ً
املنظمية بين ( ،)0,84 -0,79وأخيرا بعد تكنولوجيا املعلومات تراوحت فيه معامالت االرتباط بين ( ،)0,77 -0,63فال توجد عبارات تقل فيها نسبة الثقة
عن املعدل االفتراض ي ،مما يؤكد ذلك تمتع االستبانة بدالالت صدق تناسب أغراض الدراسة ،ويشير إلى توجه األداة نحو قياس الهدف الذي صممت
ألجله.
 .2ثبات األداة:
للتحقق من ثبات األداة ،تم استخدام معامل الثبات بطريقة البناء الداخلي أو التناسق الداخلي لألداة وهي من طرق تقدير الثبات .واإلجراء يكون
ً
بإعطاء املقياس مرة واحدة ،وتقدير درجات املقياس كامال ،ثم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ (أبو عالم .)2004 ،فتم حساب معامل االتساق الداخلي
أللفا كرونباخ ()Cranbach’s Alpha؛ ألنه وكما بين ذلك عبد الرحمن ( )1998هو أنسب الطرق لحساب ثبات األوزان ،التي تستخدم في البحث املسحي
كاالستبانة ،الختبار مدى ترابط األبعاد مع بعضها في األداة ،واختبار وجود اتساق بين األبعاد والعبارات ،فكلما كانت العبارات متجانسة في البعد الذي
تقيسه كان التناسق بينها ً
عاليا .كما يوضح ذلك الجدول (.)4
جدول ( :)4معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد أداة الدراسة
رقم البعد

أبعاد االستبانة

عدد العبارات

معامل الثبات أللفا كرونباخ

1

الهيكل املنظمي
القيادة اإلدارية
الثقافة املنظمية
تكنولوجيا املعلومات

6

0,887

6

0,872

6

0,897

6

0,809

2
3
4

القيمة الكلية لألداة

24

0,951

ويتضح من خالل الجدول ( ) 4بحساب معامل الثبات لألداة ككل ،ولكل بعد من أبعاد األداة ،أن معامالت الثبات في استجابات أفراد العينة جاءت
مرتفعة؛ فنجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة تراوحت بين ( ،)0,897 -0,809وكان معامل الثبات في البعد الثالث بعد الثقافة
ً
ً
ً
التنظيمية ،هو األعلى ثباتا من بين األبعاد؛ حيث بلغ ( .)0,897وقد بلغ معامل الثبات العام ألبعاد االستبانة معدال مرتفعا يوحي بالثقة في النتائج؛ حيث
ً
بلغ معامل ألفا كرونباخ لألداة ككل ( ،)0,951وهو معامل ثبات عالي جدا ،وهذا يشير إلى أن األداة تتسم بدرجة مرتفعة من الثبات ،وصالحة ألغراض
الدراسة الحالية.

نتائج الدراسة:
نتائج السؤال األول:
من أجل اإلجابة عن السؤال األول والذي نصه" :ما درجة ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة بالبنية املنظمية (الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية،
والثقافة املنظمية  ،وتكنولوجيا املعلومات) ،في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؟" ،تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
املعيارية ،واألهمية النسبية (الرتبة) الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل بعد من أبعاد البنية املنظمية ،حسب درجة ممارسات إدارة املعرفة ،والرتبة
وفق املتوسط الحسابي ،والجدول ( )5يوضح ذلك.
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألبعاد البنية املنظمية (ن=)146
م
1
2
3
4

أبعاد البنية املنظمية
الهيكل املنظمي
القيادة اإلدارية
الثقافة املنظمية
تكنولوجيا املعلومات
أبعاد األداة ككل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الرتبة

2,06

0,625

2

1,93

0,615

4

2,05

0,638

3

2,28

0,541

1

2,08

0,533

درجة املمارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

أظهرت النتائج املوضحة في الجدول ( )5أن الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد البنية املنظمية ،جاءت بدرجة متوسطة،
بمتوسط حسابي على األداة ككل بلغ ( ،)2,08وانحراف معياري منخفض بلغ () 0,533؛ مما يدل على قلة تشتت استجابات أفراد العينة عن متوسطها؛
ً
مما يعني تقارب االستجابات وتجانس البيانات .ويالحظ التقارب بين جميع األبعاد في أنها جميعا جاءت بدرجة ممارسة متوسطة ،حيث تراوحت
املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد البنية املنظمية بين ( ،)2,28 -1,93وانحرافات معيارية تراوحت بين ()0,638 -0,541؛ مما يدل
على أن درجة ممارسات إدارة املعرفة املرتبطة بالبنية املنظمية في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط كانت متوسطة لدى أفراد العينة.
وجاء في املرتبة األولى ُبعد تكنولوجيا املعلومات حيث حصل على متوسط حسابي ( ،)2,28وبدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة ،يليه كل من ُبعد
الهيكل املنظمي والثقافة املنظمية على التوالي ،إذ بلغت متوسطاتها ( ،)2,05 ،2,06بينما جاء ُبعد القيادة اإلدارية في املرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط
حسابي ( )1,93وبدرجة ممارسة متوسطة.
وملعرفة تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل بعد من أبعاد البنية املنظمية على حدة؛ تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية،
واألهمية النسبية (الرتبة) لكل عبارة من عبارات األبعاد األربعة ،حيث جاءت حسب األبعاد كاآلتي:
البعد األول :الهيكل املنظمي
ويوضح الجدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد الهيكل املنظمي ،وترتيب الجدول حسب تسلسل العبارات في أداة
الدراسة.
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد الهيكل املنظمي
رقم
العبارة
1

2

3

4

5

6

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
يتصققف الهيكققل املنظمققي للمديريققة باملرون ققة والتكيققف مققع البيئققة واالس ققتجابة
السريعة للمتغيرات واالستفادة من التراكم املعرفي.
يتم تحديد موقع كل موظف في الهيكل املنظمي بقدر ما يتمتع به من معرفة
تتناسب مع صالحياته.
يس ق ققمح الهيك ق ققل املنظم ق ققي بانس ق ققياب املعرف ق ققة وت ق ققدفقها ف ق ققي املديري ق ققة لتحقي ق ققق
التوازن املعرفي.
يس ققاعد الهيك ققل املنظم ققي عل ققى إزال ققة الح ققدود ب ققين امل ققوظفين م ققن أج ققل تعزي ققز
ثقافة العمل بروح الفريق وتكوين جماعات تعلم.
ي ق ققوفر الهيك ق ققل املنظم ق ققي الف ق ققرص املطلوب ق ققة لتب ق ققادل الخب ق قرات واملع ق ققارف ب ق ققين
املوظفين بسرعة ويسر.
ً
يزيقد الهيكققل املنظمقي إمكانققات وفقرص إنتققاج املعرفقة داخليققا وتسقهيل تبادلهققا
وتداولها بين مستويات املديرية.
الهيكل املنظمي ككل

درجة
املمارسة
متوسطة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2,12

0,775

2

1,90

0,791

6

متوسطة

2,03

0,765

5

متوسطة

2,05

0,832

4

متوسطة

2,15

0,782

1

متوسطة

2,10

0,740

3

متوسطة

2,06

0,625

متوسطة

يتبين من الجدول ( )6أن ُبعد الهيكل املنظمي بلغ متوسطة الحسابي ( ،)2,06أي بدرجة ممارسة متوسطة للبعد ككل ،حيث تراوحت املتوسطات
الحسابية لعبارات البعد بين ( ،)2,15 -1,90أي جميع عباراته جاءت بدرجة ممارسة متوسطة.
البعد الثاني :القيادة اإلدارية
ويوضح الجدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد القيادة اإلدارية ،وترتيب الجدول حسب تسلسل العبارات في أداة
الدراسة.
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البنية املنظمية ودورها في ممارسات إدارة املعرفة للمديرية العامـة للتربيـة والتعليـم بمحافظـة مسقـط
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد القيادة اإلدارية
رقم
العبارة

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
توجد رؤية استراتيجية إلدارة املعرفة في املديرية ،ويتم تطبيقها على كافة املستويات
اإلدارية.
تس ققعى القي ققادة اإلداري ققة إل ققى ت ققوفير بيئ ققة عم ققل مالئم ققة لألف قراد بم ققا ي ققدعم ق ققدراتهم عل ققى
إيجاد معارف جديدة.
توفر القيادة اإلدارية فرص التعلم املستمر لزيادة إنتاج املعرفة.
تدعم القيادة اإلدارية صناع وعمال املعرفة.
تركققز القي ققادة اإلداري ققة علققى ك ققل العملي ققات املتعلق ققة بتوليققد ومش ققاركة وتخ ققزين وتط ققوير
وتطبيق املعرفة.
تف ققوض القي ققادة اإلداري ققة ص ققالحيات واس ققعة للع ققاملين م ققن أج ققل رف ققع مس ققتوى املعرف ققة
والخبرة لديهم.
القيادة اإلدارية ككل

7

8

9
10
11

12

درجة
املمارسة
متوسطة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

1,94

0,798

4

2,03

0,796

1

متوسطة

1,97

0,800

2

1,90

0,803

5

1,95

0,755

3

متوسطة
متوسطة
متوسطة

1,83

0,773

6

متوسطة

1,93

0,615

متوسطة

ومن الجدول ( )7يتضح أن بعد القيادة اإلدارية جاء بمتوسط حسابي ( ،)1,93بدرجة ممارسة متوسطة للبعد ككل ،حيث تراوحت املتوسطات
الحسابية لعبارات البعد بين ( ،)2,03 -1,83أي أن عباراته كلها جاءت بدرجة ممارسة متوسطة.
البعد الثالث :الثقافة املنظمية
ويوضح الجدول ( )8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد الثقافة املنظمية ،وترتيب الجدول حسب تسلسل العبارات في أداة
الدراسة.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد الثقافة املنظمية
رقم
العبارة

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
يوجد لدى املديرية منهجية متكاملة لتعزيز الثقافة املنظمية الداعمة للمعرفة.
يتيح املناخ املنظمي الفرصة للتشارك املعرفي بين العاملين.
توفر املديرية الوقت الكافي للعاملين ملشاركة وتطبيق املعرفة.
تتالئم وتتوافق القيم السائدة في املديرية مع مبدأ االستمرار في التعلم الذاتي.
تدعم املديرية فعاليات متنوعة لتوليد املعرفة والتشارك بها.
تتوفر املعلومات واملعرفة لكل املوظفين واملستفيدين ،ويمكن الوصول إليها
واستخدامها بسهولة.
الثقافة املنظمية ككل

13
14
15
16
17
18

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

1,91

0,733

4

2,10

0,785

1

2,10

0,808

1

2,10

0,785

1

2,03

0,813

3

2,05

0,791

2

2,05

0,638

درجة
املمارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ويظهر الجدول ( )8أن بعد الثقافة املنظمية بلغ متوسطه الحسابي ككل ( ،)2,05أي بدرجة ممارسة متوسطة للبعد بشكل عام ،فتراوحت
املتوسطات الحسابية في البعد بين ( ،)2,10 -1,91أي كل عباراته جاءت بدرجة ممارسة متوسطة.
البعد الرابع :تكنولوجيا املعلومات
ويوضح الجدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد تكنولوجيا املعلومات ،وترتيب الجدول حسب تسلسل العبارات في
أداة الدراسة.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد تكنولوجيا املعلومات
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

رقم
العبارة
19

تتق ققوفر شق ققبكة اتصق ققاالت داخليق ققة لتسق ققهيل نقق ققل األفكق ققار واملعرفق ققة بق ققين كافق ققة الوحق ققدات فق ققي
املديرية.

2,53

0,716

1

20

يوجد لدى املديرية برامج محوسبة إلدارة املوارد البشرية وتحديد احتياجاتهم املعرفية.

2,38

0,744

3

21

تستخدم املديرية (أنظمة الذكاء االصطناعي) ،مثل :النظم الخبيرة للحصول على املعرفة.

1,81

0,746

6

عالية
متوسطة

22

تستخدم املديرية (أنظمة قاعدة املعرفة) مثل :قواعد البيانات ،لتخزين املعرفة.

2,27

0,792

5

23

توظق ققف املديريق ققة (أنظمق ققة املكتق ققب) مثق ققل :البريق ققد اإللكترونق ققي ،ونظق ققام الق ققرد الصق ققوتي ،لنشق ققر
املعرفة وتوزيعها.

2,40

0,792

2

متوسطة
عالية

2,32

0,751

4

متوسطة

2,28

0,541

24

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

ً
تتققيح املديريققة الققدعم والتسققهيالت التقنيققة املناسققبة إلتاحققة املعلومققات الكترونيققا
بشكل مستمر على مدار الساعة.
تكنولوجيا املعلومات ككل

درجة
املمارسة
عالية

متوسطة
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وتشير نتائج الدراسة في الجدول ( )9أن درجات املمارسة للعبارات في بعد تكنولوجيا املعلومات جاءت منها بدرجات ممارسة متوسطة وأخرى
بدرجات ممارسة عالية ،وجاءت املتوسطات الحسابية لعبارات البعد بين ( ،)2,53 -1,81وبلغ املتوسط الحسابي لبعد تكنولوجيا املعلومات ككل ()2,28
وبدرجة ممارسة متوسطة للبعد بشكل عام.
نتائج السؤال الثاني:
ومن أجل اإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه" :ما اآلليات املقترحة لتعزيز دور البنية املنظمية في إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية
والتعليم بمحافظة مسقط؟" تمت اإلجابة عنه بتحليل األدب النظري والتوصل منه إلى عدد من اآلليات املقترحة.
مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:
مناقشة نتائج السؤال األول:
أوضحت نتائج السؤال األول الذي هدف إلى الكشف عن درجة ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة بالبنية املنظمية وكما يالحظ من الجدول ( )6أن الدرجة الكلية
الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد البنية املنظمية ،جاءت بدرجة ممارسة متوسطة.
وبصفة عامة تشير هذه النتيجة إلى أهمية البنية املنظمية بأبعادها في دعم إدارة املعرفة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة مسقط ،إال أن هذه األبعاد في بعض
جوانبها ما زالت في حاجة إلى الوقوف عليها ألجل تعزيز وتطوير دورها في ممارسات إدارة املعرفة .ويدعم هذا ما أشارت إليه نتائج دراسات كل من :كونج بيشاي نوند
( ،Kongpichayanond (2013وبارهيزجر وكيارزم ( ،Parhizger and Kiarazm (2015ودايان وآخرون ) ،Dayan et al. (2017والعنزي ( ،)2019التي
توصلت إلى ضرورة أن تمارس املؤسسات وقياداتها اإلدارية ،إدارة املعرفة بشكل كبير ودرجة مرتفعة؛ ملا لها من تأثير قوي وإيجابي على االبتكار املؤسس ي ،والجودة
الشاملة ،وتأثيرها على إستراتيجية املنظمات ،ودورها األساس ي في كسب امليزة التنافسية ،وتحقيق األهداف اإلستراتيجية ،وتحسين جودة الخدمات في املؤسسات.
وتسهم أبعاد البنية املنظمية في تعزيز ممارسات إدارة املعرفة ،بحسب ما أظهرته عدد من الدراسات منها :الجعيد ( ،)2017ومقدادي ( )2018بأن
الهيكل املنظمي ،والقيادة اإلدارية ،والثقافة املنظمية ،وتكنولوجيا املعلومات ،هي متطلبات إلدارة املعرفة ،حيث يوجد أثر وعالقة بينها وبين إدارة
املعرفة .ومن ثم ً
ونظرا ملا تتميز به ممارسات إدارة املعرفة من أهمية وتأثير إيجابي في املنظمات ،وكون البنية املنظمية تمثل األساس الذي تقوم عليه
إدارة املعرفة؛ فيستدعي تعزيز دورها بما يحقق دعمها ملمارسات إدارة املعرفة ،بتوفير هيكل منظمي مرن ،وثقافة تنظيمية داعمة ،وقيادة إدارية غير
تقليدية ،وتكنولوجيا معلومات ُمفعلة وشاملة.
ُ
وقد تعزى نتيجة الدراسة الحالية إلى أسباب؛ ربما يكون منها ندرة الدورات التدريبية في املديرية في مجال إدارة املعرفة ،وممارساتها ،وهذا ما
أشارت إليه الحاتمية ( )2017حين أوصت بإعداد دورات للتعريف بمفهوم التشارك املعرفي .وقد يكون من األسباب املركزية في العمل ،وقلة تفويض
ً
بعض األعمال للموظفين ،وهذا ما أشار إليه الرشيدي ( )2015في دراسته .وقد يكون أيضا قلة االهتمام باملكافآت لتشجيع مشاركة املعرفة؛ حيث
أوصت الخروصية ( )2015باستحداث نظام واضح للمكافآت ،لتشجيع وتعزيز التشارك في املعرفة.
وقد تشابهت نتائج أبعاد البنية املنظمية ككل ،في الدراسة الحالية ،مع نتائج دراسة كروان ( )2017بأن أثر متطلبات إدارة املعرفة :الثقافة املنظمية ،والهيكل
املنظمي ،والقيادة اإلدارية ،والوعي املعرفي ،على األداء املؤسس ي ،جاء ككل بدرجة متوسطة ،بينما اختلفت مع نتيجة دراسة الرشيدي ( )2015فجاءت فيها هذه
األبعاد ككل بدرجة مرتفعة ،ومع دراسة املحروقي ) ALmahruqi (2018حيث جاءت الثقافة املنظمية ،والهيكل املنظمي ،وتكنولوجيا املعلومات ،كممكنات
إلدارة املعرفة متوفرة بشكل عال.
ومن حيث ترتيب أبعاد البنية املنظمية فقد حصل بعد تكنولوجيا املعلومات على درجة ممارسة أعلى ملمارسات إدارة املعرفة من بين بقية األبعاد،
حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )2,28واالنحراف املعياري ( ،)0,541وبينما اتفقت نتيجة هذا البعد مع دراسة مقدادي ( )2018في حصوله على املرتبة األولى،
إال أنها تعارضت مع نتيجة دراسة الجعيد ( )2017والتي جاء فيها في املرتبة األخيرة كمتطلب إلدارة املعرفة .وتشير النتيجة إلى أهمية دور تكنولوجيا املعلومات
في ممارسات إدارة املعرفة ،وبأن إدارة املعرفة تمارس بشكل أكبر في هذا البعد عن بقية األبعاد؛ ويدعم هذه النتيجة دراسة واتشردامرونجكن
( ،Watcharadamrongkun (2012والتي أشارت إلى أن تكنولوجيا املعلومات لها تأثير قوي على إدارة املعرفة وعملياتها ،ومن ثم تحسين األداء املنظمي.
ُويعزى حصول تكنولوجيا املعلومات على املرتبة األولى؛ إلى وفرة املعلومات واملعرفة ،بحيث ال يمكن حفظها واسترجاعها بالطرق التقليدية ،بل
ً
يحتاج ذلك إلى استخدام التكنولوجيا بوسائلها وتطبيقاتها الحديثة ،حيث أن التقدم التكنولوجي واملعرفي نتج عنه تراكم املعرفة بصورة مستمرة ،أيضا
ُ
تأثر املديرية املبحوثة كمؤسسة تربوية بالثورة الصناعية الرابعة الذي نتج عنها مهارات ومفاهيم جديدة ،وبالتالي ظهور أساليب حديثة في الجانبين
األكاديمي واإلداري ،لنشر وتوظيف املعرفة ،ومن ثم أهمية تطوير أنظمة تكنولوجيا املعلومات.
وبحصول بعد تكنولوجيا املعلومات في الدراسة الحالية على درجة ممارسة متوسطة؛ فإنه بهذا اختلف مع دراسة كروان ( )2017لحصول بعد
تكنولوجيا املعلومات فقط من بين بقية األبعاد على درجة مرتفعة كمتطلب من متطلبات إدارة املعرفة في أثره على زيادة األداء املؤسس ي ،كما تعارضت
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مع نتيجة دراسة بن تفات ومناصرية ()2017؛ التي أظهرت بأن بعد تكنولوجيا املعلومات جاء بدرجة مرتفعة كمتطلب لتطبيق إدارة املعرفة ،ومتوفر
بدرجة مرتفعة لدى أفراد العينة.
كما جاءت ممارسات إدارة املعرفة املرتبطة ببعد الهيكل املنظمي في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( ،)2,06وانحراف معياري ( .)0,625وتشير إلى
دور الهيكل املنظمي في ممارسات إدارة املعرفة ،حيث تمارس بشكل متوسط في بعد الهيكل املنظمي ،ويدعم هذه النتيجة دراسة بارهيزجر وكيارزم
( Parhizger and Kiarazm (2015التي أشارت إلى أن الهيكل املنظمي كأحد العوامل املنظمية له تأثير فاعل ومهم على عمليات إدارة املعرفة.
ُويعزى حصول بعد الهيكل املنظمي على املرتبة الثانية؛ إلى سهولة االتصال بين مستويات املديرية املبحوثة ،وبينها وبين املدارس التابعة لها ،وذلك من خالل
تفعيل البوابة التعليمية اإللكترونية؛ فهي تتيح تبادل املعلومات ،واألفكار ،والخبرات ،واآلراء بشكل أكبر وأسرع ،واالنخراط في املجتمع املعرفي.
وبحصول بعد الهيكل املنظمي في الدراسة الحالية على درجة ممارسة متوسطة؛ فقد اختلف مع دراسة مقدادي ( )2018حيث حصل على درجة
مرتفعة.
وقد جاءت ممارسات إدارة املعرفة في بعد الثقافة املنظمية في املرتبة الثالثة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )2,05واالنحراف املعياري (،)0,638
بينما جاءت الثقافة املنظمية في دراسة املحروقي ( ALmahruqi (2018في الترتيب األول من بين ممكنات إدارة املعرفة.
وتعزى نتيجة بعد الثقافة املنظمية إلى أسباب؛ ربما يكون منها وجود ثقافة (الدور) في بعض املستويات العليا؛ فتكون فيها ممارسة الرسمية
والبيروقراطية ،وحسب ما جاء في استجابات األفراد قلة وضوح منهجية شاملة في املديرية تعزز من الثقافة املنظمية التي تدعم ممارسات إدارة املعرفة،
وعليه يجب زيادة غرس ثقافة التغيير والتطوير في املديرية.
وبحصول بعد الثقافة املنظمية على درجة ممارسة متوسطة؛ فقد اختلف مع دراسة العبرية ( )2018حيث جاء مستوى الثقافة املنظمية مرتفعاً.
ً
وأخيرا جاء بعد القيادة اإلدارية بدرجة ممارسة أقل إلدارة املعرفة من بين بقية األبعاد ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )1,93واالنحراف املعياري
( ،)0,615وتتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرشيدي ( )2015والتي جاء فيها مجال القيادة اإلدارية في املرتبة األولى.
ُويعزى هبوط بعد القيادة اإلدارية إلى ا ملرتبة األخيرة؛ إلى أسباب تعود إلى املديرية املبحوثة من وجهة نظر العينة ،ومن تلك األسباب :تأثير
البيروقراطية في حالة الرغبة في تحسين الوضع املعرفي للموظف ،وندرة التدريب واالطالع على التطورات الحديثة ،وقلة اهتمام القيادة اإلدارية
ً
باالحتياجات الفعلية التي تدعم املعرفة ،وأيضا ربما لقلة توفر الخبرة اإلدارية لدى بعض القيادات اإلدارية .في ضوء ما سبق نستطيع القول بأنه من
الضروري بمكان ممارسة القيادات اإلدارية في املديرية لنمط قيادي يتناسب مع االتساع املعرفي ،وضرورة امتالك تلك القيادة اإلدارية للتأثير اإليجابي
على جميع املوظفين باختالف شخصياتهم وقدراتهم.
وبحصول بعد القيادة اإلدارية في الدراسة الحالية على درجة ممارسة متوسطة؛ فقد اختلف مع دراسة مقدادي ( )2018التي جاء فيها بدرجة
مرتفعة ،وبعد مناقشة نتائج أبعاد البنية املنظمية بشكل عام ،يتم مناقشة كل بعد من هذه األبعاد على حدة وذلك على النحو اآلتي:
البعد األول :الهيكل املنظمي
ُ
بالنظر إلى الجدول ( )7يالحظ أن بعد الهيكل املنظمي جاء بدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة للبعد ككل ،من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
وكانت العبارة ( )5التي نصها "يوفر الهيكل املنظمي الفرص املطلوبة لتبادل الخبرات واملعارف بين املوظفين بسرعة ويسر" ،في املرتبة األولى في املحور ،على
أعلى مستوى من املمارسة ،بمتوسط حسابي ( ،)2,15وتدل هذه النتيجة على ممارسة تبادل املعرفة والخبرات والتشارك بها في املديرية ،و ُيعزى حصول هذه
الفقرة على أعلى ترتيب؛ إلى توفر مناخ مناسب لتحقيق التعاون في العمل ،والعمل بروح الفريق ،والعالقات املتبادلة ،ووجود تنسيق بين فرق العمل؛ مما يؤدي
إلى التواصل الفعال بين العاملين ،ومن ثم تبادل املعرفة ،كما أن طبيعة تنفيذ األنشطة في أقسام كل وحدة تنظيمية في املديرية ،بحيث يوجد تداخل في أعمال
ً
األقسام؛ فيتيح فرصا عديدة لتبادل املعارف والخبرات.
وقد تلت هذه العبارة في درجة املمارسة العبارة رقم ( )1والتي تنص على "يتصف الهيكل املنظمي للمديرية باملرونة والتكيف مع البيئة واالستجابة
السريعة للمتغيرات واالستفادة من التراكم املعرفي" فقد حصلت على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( ،)2,12وتدل النتيجة على أنه برغم املركزية والرسمية في
الهيكل املنظمي في املديرية ،إال إنه يوجد مرونة في العمل ومواكبة للتطورات واملتغيرات ،واستفادة من املعرفة املتراكمة ،وبوجود ش يء من املرونة والتجديد في
العمل فهذا يعني أن تزيد فرصة اإلبداع واالستفادة من املعارف في مواجهة وتقبل املتغيرات .وقد ُيعزى ذلك إلى وجود عالقات بين املوظفين في العمل في كل
ً
قسم في املديرية ،وأيضا عقد االجتماعات في املديرية ملناقشة األفكار وتبادل اآلراء واملشاركة في صنع القرارات ،مما يؤدي ذلك إلى االستفادة من املعرفة،
وإيجاد حلول للمتغيرات الطارئة ،واتفقت النتيجة مع نتيجة الرشيدي ( )2015في أن الهيكل املنظمي املرن يسمح باستيعاب املتغيرات الطارئة ،واختلفت مع
دراسة مقدادي ( )2018فجاءت هذه العبارة بدرجة مرتفعة.
وتلي ما سبق من حيث الرتبة العبارة رقم ( )6فقد جاءت في املرتبة الثالثة ،والتي تنص على "يزيد الهيكل املنظمي إمكانات وفرص إنتاج املعرفة
ً
داخليا وتسهيل تبادلها وتداولها بين مستويات املديرية" وتشير نتيجتها إلى أن هناك توليد للمعرفة في املديرية بمتوسط حسابي ( ،)2,10وقد يعود ذلك
إلى أن الهيكل املنظمي في املديرية ،وكما هو واضح من نتيجة العبارة السابقة ،يوفر الفرص امل طلوبة لتبادل املعرفة بسرعة ويسر ،وبالتالي فإن ذلك
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ينعكس على توليد املعرفة الجديدة؛ فمن خالل إيجاد نمط للعمل الجماعي ،واملشاركة باملعرفة ،وتبادل التجارب؛ فهذا املناخ يساعد في اكتساب وتوليد
ً
معارف أخرى ،ويبدو ذلك في املديرية واضحا من خالل وجود عدة قاعات مجهزة ومخصصة للتدريب ،وإقامة ورش للعمل التطبيقي ،ومن ثم يسهل
تداولها بين مستويات املديرية .إال إن هذه العبارة لم تزل تمارس بدرجة متوسطة ،وربما يعود ذلك لنمط الهيكل التنطيمي بتعدد املستويات باملديرية،
ً
كما أن كثيرا من األعمال اإلدارية تعمل بشكل روتيني ،فتوليد املعرفة وتبادلها بدرجة مرتفعة ،يحتاج إلى تقليل عدد املستويات لتسريع تبادل املعرفة،
وبيئة متجددة في عملها باستمرار لتزيد من توليد معرفة جديدة.
في حين كانت العبارة ( )2والتي نصها "يتم تحديد موقع كل موظف في الهيكل املنظمي بقدر ما يتمتع به من معرفة تتناسب مع صالحياته" ،هي
األقل وفي الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1,90وتدل هذه النتيجة على أن أفراد العينة يرون أن مواقعهم الوظيفية وترقياتهم ،قد ال تكون مبنية
في كثير من األحيان على املعرفة والخبرة التي يمتلكوها ،وبالتالي ال يتم إعطائهم صالحيات تتناسب مع معرفتهم ،ومن ثم ال يقدر املوظف على تطبيق
معرفته بشكل كبير وفعال؛ ألنه ليس لهذه املعرفة عالقة مباشرة بموقعه الوظيفي ،ومن هنا يمكن القول بأن الهيكل املنظمي إما أن يعزز وإما أن يعرقل
إدارة املعرفة ،وهذا ما أوضحه املحروقي ) ALmahruqi (2018في دراسته؛ بأن تزويد املوظفين بالسلطة الكافية ،وحد أدنى من اإلشراف التفتيش ي
املتصيد ألخطائهم ،سوف يشجعهم ويعزز ثقتهم ،بقدرتهم على اإلبداع.
واختلفت نتيجة عبارات هذا البعد مع دراسة مقدادي ( )2018والتي جاءت فيها عبارات بعد الهيكل املنظمي  -مع اختالف نوعية العبارات-
باستجابات جميعها مرتفعة .ومن الواضح أن ُبعد الهيكل املنظمي جاء في املرتبة الثانية وبدرجة ممارسة متوسطة ملا له من دور في ممارسات إدارة
املعرفة ،إال إنه ما زال يستلزم تعزيز دوره في ذلك.
البعد الثاني :القيادة اإلدارية
ُ
وفي الجدول ( )8أظهرت النتائج أن بعد القيادة اإلدارية جاء بدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة للبعد ككل ،من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة.
وكان أعالها العبارة ( )8والتي نصها "تسعى القيادة اإلدارية إلى توفير بيئة عمل مالئمة لألفراد بما يدعم قدراتهم على إيجاد معارف جديدة"
بمتوسط حسابي ( ،)2,03وتدل هذه النتيجة على أن بيئة العمل في املديرية تالئم ً
نوعا ما ممارسات إدارة املعرفة ،وذلك بتحفيز قدرات املوظفين على
ً
توليد املعارف الجديدة .وكون القيادة تحرص على توفير بيئة تدعم إدارة املعرفة؛ فهذا يعني كما هو واضح أن بيئة العمل في املديرية يتوفر فيها نوعا ما
اهتمام من قبل القيادة اإلدارية بالعالقات اإلنسانية ،واتصال مستمر بينها وبين املوظفين ،واهتمام بمقترحاتهم ،وتحفيزهم ،مما ينتج عن بيئة كهذه
ابتكار للمعارف ،ومما يدل على ذلك ما أوضحه الجاموس ( )2013بأن قادة املعرفة يحرصون على تحفيز االبتكار ،وتشكيل جماعات العمل ،والتفاعل
املستمر مع الجميع في املديرية.
في حين جاءت بقية العبارات بمتوسط حسابي قليل ،ومنها العبارتان ( ،)7و( )10اللتان تنصان على" :توجد رؤية استراتيجية إلدارة املعرفة في
املديرية ،ويتم تطبيقها على كافة املستويات اإلدارية" ،و"تدعم القيادة اإلدارية صناع وعمال املعرفة"؛ قد حصلتا على الرتبتين ( ،)4و( )5بمتوسطين
حسابيين ( ،)1,94و( )1,90على التوالي ،وهذا يدل على أن دعم القيادة اإلدارية ملمارسات إدارة املعرفة ال يتم بشكل متكامل ،فرؤية القيادة اإلدارية
إلدارة املعرفة غير واضحة للموظفين وال يتم شرحها لهم ،وال يتم تطبيقها بشكل واضح ومتكامل ،كما اتضح من استجابات األفراد ،مما يعني أنه يستلزم
القيادة اإلدارية أن تتبنى رؤية واضحة إلدارة املعرفة ،وأن تكون لديها قدرة أكبر على شرح الرؤية للموظفين ،ثم تسعى لتحقيقها وتطبيقها بشمولية في
جميع املستويات اإلدارية .كما تدل النتيجة إلى قلة اهتمام القيادة اإلدارية بعمال وصناع املعرفة ،و ُيعزى ذلك إلى أن مفهوم عمال وصناع املعرفة مفهوم
جديد ،وغير متداول بكثرة في املديرية ،مما يؤدي إلى قلة معرفة دورهم ،وبالتالي يؤثر على دعمهم من قبل القيادة ،لذلك فدعم القيادة إلدارة املعرفة ال
يمكن أن يحدث بدون دعم قوي لعمال ُ
وصناع املعرفة ،وتمكينهم ملمارسة كافة عمليات إدارة املعرفة.
وقد تلت العبارتين السابقتين العبارة ( )12والتي تنص على "تفوض القيادة اإلدارية صالحيات واسعة للعاملين من أجل رفع مستوى املعرفة والخبرة
لديهم" فجاءت في املرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )1,83فقط ،مما يدل أن بعض األفراد ال يتم تفويضهم بشكل كبير مما يخفض مستوى الخبرة لديهم،
ً
بحسب ما جاء في استجابات األفراد ،و ُيعزى حصول هذه العبارة على أقل ترتيب في البعد؛ ربما بسبب املركزية في العمل ،بحيث يصعب معها أحيانا استخدام
ً
عملية تفويض الصالحيات بشكل كافي وواسع ،فيقل مع ذلك فرص التمكين ،والخبرة ،مما ينعكس سلبا على مستوى معرفة وخبرة الفرد.
واختلفت نتيجة عبارات هذا البعد مع نتيجة دراسات كل من الرشيدي ( )2015والتي جاءت فيها عبارات بعد القيادة اإلدارية -مع اختالف نوعية
العبارات -باستجابات تراوحت بين املرتفعة واملتوسطة .وهنا يمكن القول أن ُبعد القيادة اإلدارية في دوره في ممارسات إدارة املعرفة يحتاج إلى إعادة نظر
فيه ألهميته في البنية املنظمية ،فممارسات إدارة املعرفة تتطلب قيادة إدارية فاعلة وداعمة بصورة أوسع حتى يتم ممارستها بالدرجة املطلوبة.
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البعد الثالث :الثقافة املنظمية
ويظهر الجدول ( )9أن ُبعد الثقافة املنظمية جاء بدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة للبعد بشكل عام ،من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
حيث كانت العبارات ( ،)14و( ،)15و( )16والتي نصوصها على التوالي "يتيح املناخ املنظمي الفرصة للتشارك املعرفي بين العاملين" ،و"توفر املديرية
الوقت الكافي للعاملين ملشاركة وتطبيق املعرفة" ،و"تتالئم وتتوافق القيم السائدة في املديرية مع مبدأ االستمرار في التعلم الذاتي" ،في املرتبة األولى،
حسب املتوسط الحسابي الذي بلغ لكل منها ( ،)2,10وبدرجة ممارسة متوسطة ،وتدل هذه النتيجة على أن الثقافة املنظمية في املديرية تدعم إدارة
املعرفة بإتاحة مناخ عمل يشجع على التشارك املعرفي ،وتوفير وقت لتطبيق املعرفة ،ومبدأ االستمرار في التعلم الذاتي كقيمة سائدة في املديرية ،وتدل
النتيجة كذلك على أن مناخ العمل الجيد ،وتوفير الوقت ،ومبدأ التعلم املستمر ،هي عوامل أساسية وال بد منها لنجاح ممارسات إدارة املعرفةُ ،ويعزى
ذلك إلى أن املناخ املنظمي الجيد يقوم في أساسه على التحفيز ،والتعاون ،والتفاعل بين األفراد ،وفرصة تبادل املعرفة ،كما أن توفير املديرية للوقت
ً
يعطي للموظفين فرصا لحضور ورش العمل واملؤتمرات والفعاليات املتنوعة ،باإلضافة إلى حرص األفراد على التعلم الذاتي ،فال بد أن ينتج عن كل هذا
تشارك وتطبيق للمعرفة ،كما اتضح من استجابات عينة الدراسة .وبذلك على الثقافة املنظمية في املديرية الحرص على االستمرار في تعزيز وجود هذه
العوامل الالزمة إلدارة املعرفة ،وهي :املناخ املنظمي ،والوقت ،ومبدأ التعلم الذاتي وبشكل أكبر مما هي عليه ،ومما يدل على ذلك ما أظهرته نتيجة
الفارسية ( )2015أن التأثير اإليجابي للثقافة املنظمية يساعد في تطوير بيئة العمل بغرس القيم اإليجابية وتعزيزها ومن ضمن هذه القيم العمل
الجماعي الذي يساعد في تبادل املعارف واألفكار.
ً
في مقابل ذلك جاءت في الرتبة الرابعة واألخيرة -نظرا لتكرار الرتبة األولى على ثالث من العبارات حسب املتوسط الحسابي -العبارة ( )13والتي نصها
" يوجد لدى املديرية منهجية متكاملة لتعزيز الثقافة املنظمية الداعمة للمعرفة" هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ( .)1,91وتشير هذه النتيجة إلى قلة
وضوح املنهجية التي تتبعها املديرية ،فيما يخص نشر الثقافة املنظمية اإليجابية املساندة إلدارة املعرفة ،أو يوجد نقص في بعض جوانبها ،وال ُتطبق
بشكل متكامل .وعليه ال بد من عمل املديرية بمنهجية تساند الثقافة املنظمية فيها ،والتي بدورها تدعم إدارة املعرفة؛ وذلك بغرس ثقافة إدارة املعرفة،
وإدراك كل املوظفين ألهمية وفوائد إدارة املعرفة ،وأهمية ممارستها ،وفوائد التشارك بها ،ثم تطوير مهارات املوظفين ومعارفهم ،والعمل وفق قيم
ومعايير ،وأفكار مشتركة بين كل املوظفين ،وبذلك تدعم الثقافة املنظمية إدارة املعرفة ،وقد اختلفت نتيجة هذه العبارة مع نتيجة مقدادي ()2018
حيث كانت بدرجة مرتفعة.
واختلفت نتيجة عبارات هذا البعد مع نتيجة دراسة العبرية ( )2018والتي جاءت فيها عبارات الثقافة التنظيمية  -مع اختالف نوعية العبارات -
باستجابات مرتفعة .ويتبين من خالل نتيجة ُبعد الثقافة املنظمية أنه يحتاج إلى تعزيز دوره بشكل كبير في ممارسات إدارة املعرفة ،لتعزيز الثقافة
املنظمية املساندة إلدارة املعرفة.
البعد الرابع :تكنولوجيا املعلومات
ويالحظ في الجدول ( )10أن ُبعد تكنولوجيا املعلومات جاء بدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة للبعد بشكل عام ،من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة.
جاءت ثالث عبارات منها بدرجة ممارسة عالية ،تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( ،)2,53 -2,38تتصدرها في الرتبة األولى العبارة ( )19والتي
نصها "تتوفر شبكة اتصاالت داخلية لتسهيل نقل األفكار واملعرفة بين كافة الوحدات في املديرية" ،وتليها في املرتبة الثانية العبارة (" )23توظف املديرية
(أنظمة املكتب) مثل :البريد اإللكتروني ،ونظام الرد الصوتي ،لنشر املعرفة وتوزيعها" وهي عبارات تتمحور حول نقل ونشر وتوزيع املعرفة ،وكما ذكر
الخناق ( ) 2009أن املعرفة تنتقل إذا توفرت لها وسيلة النقل املتفهمة لهذه املعرفة .وتدل النتيجة على توفير بنية تحتية تكنولوجية في املديرية ،تشمل
الكثير من الخدمات التي تسهم في ممارسة إدارة املعرفة.
وتلت ذلك العبارة ( )20التي جاءت في الرتبة الثالثة ،والتي تنص على "يوجد لدى املديرية برامج محوسبة إلدارة املوارد البشرية وتحديد
ُ
احتياجاتهم املعرفية" ،وتعزى نتيجة حصول هذه العبارة على درجة عالية؛ إلى أنه ربما لوجود تسهيالت تكنولوجية في املديرية تعمل على توفير وتبادل
املعلومات واالطالع على الجديد فيما يخص العمل ،ومن ثم إتاحة فرص التدريب للموظفين حسب االحتياجات املعرفية ،ومن ذلك وجود البوابة
اإللكترونية ،والتي من برامجها التنمية املعرفية ،ومن أنظمتها نظام إدارة التدريب اإللكتروني ،واتفقت نتيجة العبارة مع نتيجة دراسة مقدادي ()2018
فقد جاءت فيها بدرجة مرتفعة ً
أيضا.
بينما جاءت الثالث عبارات األخرى من عبارات البعد بدرجة ممارسة متوسطة ،تراوحت متوسطاتها بين ( ،)2,32 -1,81وفيها جاءت باملرتبة األخيرة
العبارة ( )21والتي نصها "تستخدم املديرية (أنظمة الذكاء االصطناعي) مثل :النظم الخبيرة ،للحصول على املعرفة ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1,81وهذا
يدل على أن الطرق الحديثة الكتساب املعرفة مثل النظم الخبيرة ال تستخدم بشكل كبير ،و ُيعزى حصول هذه العبارة على أقل ترتيب ،إلى قلة توفير
واستخدام بعض البرامج واألنظمة التكنولوجية التي تساعد في إدارة املعرفة مثل :النظم الخبيرة ،ومن ثم يكون الحصول على املعرفة واكتسابها
محدودا ،وقلة التنوع في مصادر الحصول على املعرفة ،ويعود ذلك لحداثة أنظمة الذكاء االصطناعي .ويؤكد هذا طيطي ( )2010حيث أشار أن من أبرز
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تطبيقات الذكاء االصطناعي في إدارة املعرفة النظم الخبيرة ،ويمكن القول أن النظم الخبيرة تستطيع دعم عمليات ادارة املعرفة ألنها تستخدم في جميع
مراحل التخزين والتطبيق واملشاركة في املعرفة .واتفقت نتيجة هذه العبارة مع دراسة كروان ( )2017التي أوضحت أنه ما زال االعتماد في حل املشاكل
على العنصر البشري من ذوي الخبرات واملهارات العالية ،الذي يوظف املعارف واملعلومات املتوفرة لديه في حل املشكالت بطريقة فنية وعلمية ،وال
يعتمد في ذلك على البرمجيات والذكاء االصطناعي.
واتفقت نتيجة عبارات هذا البعد مع نتيجة دراسة الرشيدي ( )2015والتي جاءت فيها عبارات بعد تكنولوجيا املعلومات -مع اختالف نوعية
العبارات -باستجابات تراوحت بين درجة مرتفعة ودرجة متوسطة .وبالرغم من الرتبة األعلى التي حصل عليها ُبعد تكنولوجيا املعلومات ،وحصول بعض
ً
فقراته على استجابات بدرجة ممارسة عالية ،خالفا مع بقية األبعاد التي اقتصرت االستجابات على عباراتها بدرجة ممارسة متوسطة ،وقد ُيعزى ذلك
إلى جهود وزارة التربية والتعليم ملواكبة اقتصاد املعرفة ،إال إنه يستلزم تعزيز دوره باستمرار وبصورة أوسع؛ ليواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة
والتي لها تأثيرها على مجال التعليم واملعرفة.
مناقشة نتائج السؤال الثاني
وهدف السؤال الثاني إلى تقديم بعض اآلليات املقترحة لتعزيز دور البنية املنظمية في إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة
مسقط ،ولذلك ومن خالل الرجوع إلى عدد من املراجع واألدبيات ،وباالستعانة باإلطار النظري ،والدراسات السابقة؛ تم استخالص عدد من اآلليات املقترحة
لتعزيز دور البنية املنظمية في إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؛ لكل بعد من أبعاد الدراسة على النحو اآلتي:
 .1الهيكل املنظمي
ً
• تخفيف الرسمية في العمل؛ من أجل إتاحة فرصة لإلبداع والتفكير ،فالقواعد واإلجراءات الصارمة وحرفية تطبيق التعليمات؛ يؤثر سلبا على
إنشاء املعرفة الجديدة وتوليدها.
• التقليل من مركزية القرار؛ إلتاحة الفرص للموظفين وتشجيعهم على املشاركة في ممارسات إدارة املعرفة.
• عند تحديد صالحيات املوظف ،يجب األخذ في االعتبار ما يمتلكه من قدرات معرفية ،بحيث يتناسب عمله مع معرفته.
• تفعيل االتصال الصاعد والهابط ،واألفقي والرأس ي؛ ملا له من أهمية في نقل املعلومات واملشاركة باملعرفة ،ألن قلة االتصاالت بين املستويات
ً
اإلدارية يؤثر سلبا على تطبيق إدارة املعرفة ،وأن تعمل املديرية على توزيع املعرفة عبر قنوات االتصال ،واستثمارها واستخدامها في تطوير وتجديد
املنظمة.
• توفير مناخ منظمي يصلح للتدفق املعرفي ،ويتميز باالستقاللية في حل املشاكل ،واتخاذ القرارات ،وتهيئة بيئة مالئمة لتفاعل املوظفين ،الذي يؤدي
إلى اكتساب خبرات سابقة واكتشاف معارف جديدة.
• إيجاد عالقات بين العاملين في عملية توزيع املعرفة؛ حتى يكون هناك إمكانية لتبادل املعرفة بشكل أوسع وعدم تركيزها فقط عند اإلدارة العليا.
• تجميع األنشطة وتنظيمها ،بحيث يقوم بها فريق عمل متنوع الخبرات؛ حتى يساهم في التقاط املعرفة وتقاسم الخبرات.
• كسر الروتين اليومي في العمل ،عن طريق التدوير الوظيفي ،وإثراء العمل بمهام مختلفة؛ مما يزيد من فرص استقطاب املعرفة.
• تكوين فرق العمل ،يشكل فيها أعضاء الفريق حلقة وصل وتنسيق بين الدوائر؛ فيزيد من تبادل املعرفة ،وبالتالي تطوير العمل ،وابتكار أفكار
جديدة.
• استحداث وظيفة (مدير املعرفة) في املديرية ،ليقوم بعمليات تصميم ،وتنفيذ ،واملراقبة على املعرفة املنظمية ،على أن يكون لديه معرفة وخبرة
بالتكنولوجيا ،وإدارة التغيير.
 .2القيادة اإلدارية
• تطوير معايير الختيار القيادة اإلدارية ،التي تدعم إدارة املعرفة ،كأن تتسم القيادة اإلدارية بالقيادة الذكية؛ ومن ذلك حسن التصرف ،وقدرة على إيجاد
ً
اتجاهات إيجابية في عالقات العمل وبيئة العمل بفاعلية ،والرغبة في التطوير ،والتركيز على التغيير وليس األعمال الروتينية ،أيضا الحرص على التعلم
الذاتي ،وامتالك مهارات في التكنولوجيا ،وقدرة على التأثير اإليجابي على املوظفين.
• تبني القيادة اإلدارية لرؤية متكاملة وواضحة إلدارة املعرفة ،وتوفر لتنفيذها كافة اإلمكانات الالزمة ،وأن تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ الرؤية،
ومتابعة ممارسات إدارة املعرفة ،بحيث تكون إدارة املعرفة من أولويات اهتمام القيادة اإلدارية.
• عمل القيادة اإلدارية وفق خطة إستراتيجية خاصة بإدارة املعرفة ،لها أهدافها ،وإجراءاتها ،وآليات تنفيذها ،وبرنامجها الزمني.
• تخصيص موارد مالية ومادية خاصة بإدارة املعرفة.
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• حرص القيادة اإلدارية على التنمية الذاتية؛ باالطالع على الجديد من املعرفة ،وتطوير القائد ألفكاره ،وتقبل نقدها ،وتبادل آرائه مع آراء املوظفين
ومقترحاتهم.
ً
ً
ً
ُ
• دعم ُعمال وصناع املعرفة معنويا وإداريا وفنيا ،واالرتقاء بعملهم ،وتذليل الصعوبات التي تعترضهم ،والتعريف بهم.
• وجود الشفافية عند اختيار قادة املعرفة ،أو مدير املعرفة ،ويكونوا ممن يمتلكون املقومات القيادية ،ومن لهم بصمة واضحة ،واتجاه إيجابي
عالي نحو إدارة املعرفة.
• تمكين املوظفين ،بحيث ال يتفرد القائد اإلداري بصنع القرار ،أو إصدار التعليمات املفصلة ،أو اتباع نمط االتصال الهابط من القائد إلى
املوظفين فقط ،بل تشجيع املوظفين على املبادأة واالبتكار ،ومدهم بالثقة ،واستخدام تفويض السلطة ،والتعاون في إنجاز العمل.
• إقامة عالقات إنسانية مع املوظفين ،واالستعانة بهم لتسهيل مواكبة التطورات ،واإلملام باملعارف واألفكار ،وزيادة االبتكار.
• توفير القيادة اإلدارية ملناخ منظمي مالئم لإلبداع والتفكير ،وجعل بيئة العمل متغيرة ومتجددة ،والتقليل من أسباب مقاومة التجديد والتغيير
عند بعض العاملين؛ فبيئة العمل الحركية واملتجددة تدعم القدرة على توليد معرفة جديدة.
• بناء قيادة إدارية تتميز بالحيوية ،واإلبداع ،واملرونة ،واملهارات ،والعمل على تطويرها؛ لتكون القيادة اإلدارية قدوة للعاملين في البحث عن املعرفة
وطرق امتالكها.
• توثيق األفكار اإلبداعية للموظفين ،وتطويرها للتمكن من استثمارها ،وتحفيز قدرات املوظفين ،ومهاراتهم الفكرية ،وخبراتهم املتراكمة،
وتشجيعهم على إبراز مواهبهم وإمكانياتهم ،والحرص على اكتشاف العاملين املبدعين واملتميزين واألذكياء ،واالهتمام باملبتكرين.
ً
• تشكيل فرق العمل؛ فالعمل الجماعي يعطي الحماس والدافعية ،ويوفر مناخا لالنتماء والنشاط ،مما يؤدي إلى املشاركة باملعرفة الضمنية ،مع وجود
الثقة املتبادلة ،مما يسهم في إنشاء معرفة جديدة.
• توفير املكافآت التي تشجع املوظفين وفرق العمل ،على تقاسمهم للخبرة واملعرفة التي يمتلكوها ،وتقديم حوافز عند اكتشافهم فكرة جديدة ،أو
عند تطبيق واستثمار املعارف.
• الحرص على تدريب وتأهيل املوظفين ،ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم بشكل مستمر ،وإتاحة فرص التعلم املستمر ،والتطوير املنهي؛ من أجل
تمكينهم من ممارسة إدارة املعرفة ،وبما يضمن تطبيقها وتطويرها ،وتمكين العاملين من االستفادة من املعرفة ،بما يرفع من أداء العمل.
 .3الثقافة املنظمية
• إصدار دليل معرفي يتضمن عمليات إدارة املعرفة ،وشرحها ،وآليات تطبيق كل عملية منها ،ودور البنية املنظمية في املديرية في تطبيقها.
• التوسع في غرس ثقافة إدارة املعرفة بين املوظفين في املديرية ،من حيث مفهومها واملفاهيم املرتبطة بها ،وفوائد تطبيقها ،وعملياتها ،وسبل دعمها،
وترسيخ املفاهيم واالتجاهات اإليجابية نحو ممارسات إدارة املعرفة ،وبناء قيم الثقة والشفافية والتعاون ،وتوظيف طرق فاعلة لنشر ثقافة إدارة
املعرفة ،كاملنتديات اإللكترونية ،أو موقع إلكتروني خاص باملديرية.
• االسترشاد بالثقافة املنظمية ،وقيمها ،ومعتقداتها ،مثل :االهتمام بالتطوير والتغيير ،وقواعد العمل ،وأساليب التعامل في العمل ،والعمل
الجماعي ،عند وضع الخطط اإلستراتيجية في املديرية ،التي تدعم ممارسات إدارة املعرفة.
• إيجاد الثقافة املنظمية التكيفية والحركية في بيئة العمل؛ التي يكون لها دور مهم في تطوير املديرية ،ومواكبة التقدم التكنولوجي ،والجودة،
ومختلف األفكار؛ فعند توظيف مثل هذه الثقافة يكون التغيير بتكاليف أقل ،ونجاح كبير.
• دعم الثقافة املنظمية اإليجابية ملهارات املوظف وإمكاناته املعرفية ،وإيجاد اتجاه إيجابي لديه نحو استمرار التحاقه بالبرامج التدريبية ،وورش
العمل التطبيقية؛ لتطوير قدراته ومهاراته ،بما يدعم ممارساته إلدارة املعرفة.
• توظيف الثقافة املنظمية كبعد تحفيزي للموظفين ،من خالل تحفيزهم بحافز مادي ،أو معنوي على مشاركتهم باملعرفة التي يمتلكوها ،ولتطبيقهم
ممارسات وأنظمة وبرامج إدارة املعرفة ،مع توفير مناخ منظمي ،وتخصيص وقت كافي لذلك ،كتنظيم اللقاءات والندوات في املديرية وخارجها.
• توظيف الثقافة املنظمية في تطوير طريقة تفكير املوظفين ،وطرق االستفادة من املعلومات واملعارف ،وأساليب اتخاذ القرارات ،والتجديد
واالبتكار ،لتحقيق ميزة تنافسية.
• االطالع على الدراسات الجامعية املنشورة في مجال إدارة املعرفة ،لالستفادة من نتائج ومقترحات وتوصيات هذه البحوث والدراسات ،في تطوير الثقافة
املنظمية الداعمة ملمارسات إدارة املعرفة.
• عمل بحوث وأوراق عمل وتقارير ،تعزز من الثقافة التنظيمية الداعمة إلدارة املعرفة ،ثم عقد حلقات نقاشية حول نتائجها ،واالستفادة من
املقترحات املقدمة في تحديد جوانب القوة والضعف ،لدور املديرية في تعزيز ممارسات إدارة املعرفة.
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• تكوين ثقافة منظمية حركية مرنة ،حتى تتغلب على الشكل البيروقراطي ،والنظام املركزي القائم في املديرية.
• نشر ثقافة التشارك املعرفي ،وتنويع أساليب تقاسم وتبادل املعرفة الضمنية؛ كاللقاءات العلمية ،واملنتديات اإللكترونية ،وفرق العمل ،وغيرها.
• تطوير الثقافة املنظمية الداعمة إلدارة املعرفة؛ باستقطاب خبراء يتميزون بالفكر واإلبداع ،وقدرتهم على مواكبة املعارف املتدفقة وإدارتها ،ثم تصميم
خرائط معرفية عن الخبراء ،من داخل املديرية أو من يتم استقطابهم ،وتهيئة وإعداد العاملين للعمل بمفهوم إدارة املعرفة وممارساتها في املديرية.
• العمل على استقطاب واستحواذ املعرفة بأساليب متنوعة ،وتعدد مصادر اكتشاف املعرفة وامتالكها والحصول عليها ،بين الطرق التقليدية
والحديثة ،وعدم االعتماد على أسلوب واحد.
• توفير بنك للمعرفة الصريحة في دوائر املديرية ،تكون متاحة لجميع املوظفين.
• رفع مستوى املعرفة والوعي بطرق األمن املعلوماتي ،واملحافظة على برامج اإلدارة اإللكترونية الخاصة باملديرية ،ومنع تسرب املعرفة الخاصة بأمن
املديرية مثل قواعد البيانات عند تبادل وتوزيع املعرفة داخل وخارج املديرية ،وتدريب املوظفين باستمرار على هذه الطرق.
 .4تكنولوجيا املعلومات
• تزويد كل دائرة في املديرية بالبرامج اإللكترونية الالزمة في عملهم ،مما يسهل االحتفاظ باملعرفة وتخزينها ،وييسر تبادل وتوزيع ونشر املعرفة،
والتحول إلى العمل اإللكتروني بشكل أكبر ،ومتابعة استمرارية فعالية توظيف التكنولوجيا بما يدعم إدارة املعرفة.
• توجيه املوظفين الستخدام مختلف أنظمة تكنولوجيا املعلومات في عملهم ،التي تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم ،وتحديث معارفهم ،بما يدعم
إدارة املعرفة.
• توفير أنظمة تكنولوجيا املعلومات املساعدة في إدارة املعرفة ،وتدريب املوظفين على استخدامها في كل املستويات اإلدارية.
• استثمار املعرفة املخزنة ،واختيار نظم جديدة تساهم في تيسير عملية تطبيقها ،واالستفادة منها في عمليات اإلدارة والعمل اإلداري.
• إتاحة الفرصة للموظفين لالطالع على نظام قواعد املعرفة ،املستخدم لخزن املعرفة؛ ليستفيدوا من الخبرة املكتسبة واملعرفة املكدسة لحل
املشكالت.
• دعم املديرية لجماعات الخبرة املستخدمة ملشاركة املعرفة ،من خالل أنظمتها ،مثل :املشاركة الجماعية اإللكترونية ،مثل :استخدام املؤتمرات
املباشرة ،والحوارات اإللكترونية ،ومؤتمرات الفيديو ،وغيرها؛ ألنها تدعم املشاركة باملعرفة بشكل كبير ،وتوفر التكلفة في العمل الجماعي.
ً
• إيجاد بيئة معرفة في املديرية ،عن طريق استخدام خرائط املعرفة للمديرية ،والشرائح الرقمية ،وغيرها ،وأيضا نشر مفهوم املعرفة الرقمية،
واستخدام تطبيقات نظام املعلومات ،وتدريب املوظفين عليها.
ً
• التوسع أكثر في استخدام أنظمة ابتكار املعرفة ،مثل نظم التصميم بالحاسوب ،واستخدامها مثال في إدارة الوثائق الخاصة باملديرية.
• توفير بعض أنظمة الذكاء االصطناعي؛ لقبض املعرفة واكتسابها ،مثل :النظم الخبيرة ،ثم توظيفها في حل املشكالت ،واتخاذ القرارات في املديرية.
• إنشاء موقع مستقل على بوابة عمان التعليمية اإللكترونية ،يحمل مسمى إدارة املعرفة.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،محمد (2010أ) .إعادة الهيكلة اإلدارية للمؤسسات العربية للتعامل مع التحديات واألزمات املعاصرة في ضوء تداعيات األزمة املالية
العاملية .الدار الجامعية.
 .2البطاينة ،محمد ،واملشاقبة ،زياد .)2010( .إدارة املعرفة بين النظرية والتطبيق .دار جليس الزمان.
ُ
 .3البلوش ي ،حسين .)2011( .واقع إدارة املعرفة في دوائر تنمية املوارد البشرية ومكاتب اإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.
]رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
ُ
 .4البوسعيدي ،حمد ( .)2016تطوير مهارات مديري مدارس التعليم ما بعد األساس ي بسلطنة عمان في ضوء إدارة املعرفة .عالم التربية:)54(17 :
.236 -175
 .5بيسرا ،إرما ،وسابيروال ،راجيف ( .)2014إدارة املعرفة النظم والعمليات (محمد وهبيُ ،مترجم) .اإلدارة العامة للطباعة والنشر( .العمل األصلي
نشر في .)2010
 .6بن تفات ،عبد الحق ،ومناصرية ،رشيد ( .)2017تشخيص واقع توفر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املديرية الجهوية التصاالت الجزائر بورقلة.
املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية.224 -215 :7 :
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 .7جاسم ،مازن ،وجواد ،علي ( .)2014البحث العلمي أساسيات ومناهج ،اختبار الفرضيات ،تصميم التجارب .مكتبة املجتمع العربي للنشر
والتوزيع.
 .8الجاموس ،عبد الرحمن .)2013( .إدارة املعرفة في منظمات األعمال وعالقتهما باملداخل اإلدارية الحديثة .دار وائل للنشر والتوزيع.
 .9الجعيد ،عبدهللا .)2017( .أثر تطبيق إدارة املعرفة على أداء القادة في املنظمات التطوعية :دراسة تطبيقية على املنظمات التطوعية العاملة
باململكة العربية السعودية] .أطروحة دكتوراه ،جامعة أم درمان اإلسالمية[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .10الجهوري ،راشد ( .)2015تنمية املوارد البشرية بوزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان في ضوء مدخل إدارة املعرفة] .رسالة ماجستير ،جامعة السلطان
قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
ُ
 .11الحاتمية ،عزة ( .)2017التشارك املعرفي بين األطباء واملمرضين من وجهة نظر ممرض ي مستشفى بدر السماء بالخوض في سلطنة عمان :دراسة
متعددة] .رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .12حمدي ،سمير ( .)2013القيادة اإلدارية في بناء الدولة واملجتمع .مكتبة زين الحقوقية واألدبية.
 .13حمود ،خضير ( .)2010منظمة املعرفة .دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .14الخروصية ،رحمة ( .)2015النية السلوكية لألكاديميين في كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس نحو التشارك في املعرفة :تطبيق نظرية الفعل
املبرر ] (TRA).رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .15الخناق ،سناء ( .)2009نظام هندسة املعرفة استخدام تكنولوجيا املعلومات في تمثيل املعرفة .دار القطوف للنشر والتوزيع.
 .16دائرة اإلحصاء والخريطة املدرسية باملديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة ( .)2019الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية .وزارة التربية
والتعليم.
 .17الدهان ،أميمة ،رمضان ،زياد ،سالم ،فؤاد ،ومخامرة ،محسن ( .)1989املفاهيم اإلدارية الحديثة .مديرية املكتبات والوثائق الوطنية.
 .18دوبرين ،أندروج ( .)2011القيادة :ممارسات ومهارة وخالصات بحوث (وليد شحادةُ ،مترجم) .منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب( .العمل
األصلي نشر في .)2006
 .19الرشيدي ،سعد ( .)2015متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية بمدينة تبوك من وجهة نظر القادة التربويين] .رسالة ماجستير،
جامعة مؤتة[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .20السيد ،أسامة ( .)2013إدارة املعرفة .دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.
 .21ضحاوى ،بيومى ،واملليجى ،رضا ( .)2010توجهات اإلدارة التربوية الفعالة في مجتمع املعرفة .دار الفكر العربي.
 .22طه ،طارق ( .)2006التنظيم :النظرية  -الهياكل – التطبيقات .دار الفكر الجامعي.
 .23طيطي ،خضر ( .)2010إدارة املعرفة التحديات والتقنيات والحلول .دار الحامد للنشر والتوزيع.
 .24العامر ،آالء ( .)2018واقع إدارة املعرفة كمدخل لتحقيق معايير الجودة :دراسة تطبيقية على قيادات إدارات التعليم بمنطقة القصيم] .رسالة
ماجستير ،جامعة القصيم[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .25عبد الحافظ ،ثروت ،واملهدي ،ياسر ( .)2015واقع ممارسة التشارك املعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس :دراسة تطبيقية على كليات التربية في
بعض الجامعات العربية .مجلة العلوم التربوية والنفسية.517 -479 :)4(16 :
 .26عبد الرحمن ،سعد ( .)1998القياس النفس ي النظرية والتطبيق .دار الفكر العربي.
 .27العبرية ،زكية .)2018( .الثقافة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس وعالقتها برضاهم الوظيفي] .رسالة
ماجستير ،جامعة السلطان قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .28أبو عالم ،رجاء محمود ( .)2004مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية (ط .)4.دار النشر للجامعات.
 .29العنزي ،حمود ( .)2019دور عمليات إدارة املعرفة في تحسين مستوى جودة الخدمات املقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في
دولة الكويت] .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .30أبو عواد ،فريال محمد ،عباس ،محمد خليل ،العبس ي ،محمد مصطفى ،ونوفل ،محمد بكر ( .)2007مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم
النفس .دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 .31الفارسية ،أنغام ( .)2015تأثير ال ثقافة التنظيمية على األداء الوظيفي في مؤسسات املعلومات :املكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس
ً
أنموذجا] .رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .32قنديل ،عالء ( .)2010القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار .دار الفكر ناشرون وموزعون.
786

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص790- 766 :

البنية املنظمية ودورها في ممارسات إدارة املعرفة للمديرية العامـة للتربيـة والتعليـم بمحافظـة مسقـط

الخنبشية وآخرون

 .33كروان ،محمد ( .)2017أثر متطلبات إدارة املعرفة على األداء املؤسس ي للبنوك التجارية األردنية] .رسالة ماجستير ،جامعة عمان العربية[ .قاعدة
معلومات دار املنظومة.
 .34الكعبي ،جواد ( .)2014مسارات الثقافة التنظيمية .دار الكتاب الجامعي.
ُ
 .35الكلباني ،فهد ( .)2011واقع الثقافة التنظيمية في املديرية العامة للمدارس الخاصة بسلطنة عمان في ضوء تطبيق معايير الجودة الشاملة.
]رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .36كمال ،بو الشرش ( .)2015الثقافة التنظيمية واألداء في العلوم السلوكية واإلدارية .دار األيام للنشر والتوزيع.
 .37كنعان ،نواف ( .)2007القيادة اإلدارية .دار الثقافة للنشر والتوزيع.
ُ
 .38املزروعي ،خميس ( .)2013دور الثقافة التنظيمية في استراتيجيات تطوير السلوك اإلداري في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان] .رسالة
دكتوراه ،جامعة تونس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .39املسروري ،فهد ( .)2013توافر كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى معلمي الدراسات االجتماعية بمرحلة التعليم ما بعد األساس ي
بسلطنة ُعمان] .رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .40مسلم ،عبدهللا ( .)2015إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات .دار املعتز للنشر والتوزيع.
 .41مقدادي ،عمر ( .)2018مستوى تطبيق متطلبات إدارة املعرفة في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي في إقليم الشمال] .رسالة ماجستير ،جامعة آل
البيت[ .قاعدة معلومات دار املنظومة.
 .42املكاوي ،عاطف ( .)2013القيادة اإلدارية .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.
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Abstract: This study aims at exploring the degree to which the knowledge management associated with the
organizational structure (organizational chart, administrative leadership, organizational culture and
information technology) is practiced in the Directorate General of Education in Muscat Governorate. It also
aims at proposing mechanisms to enhance the role of organizational structure in practicing Knowledge
management in that Directorate.
To conduct this study, the descriptive approach was adopted where quantitative data was collected using a
questionnaire containing (24) statements distributed into the four dimensions of the organizational structure.
To verify the suitability of the questionnaire, the psychometric properties, validity and reliability, of the tool
were used. The face validity was measured by investigating the trustees' opinions, internal validity of
statements and dimensions was measured by Pearson coefficient, and the internal consistency was measured
by Alpha Cronbach. The results indicated that the questionnaire was characterized by a high degree of validity
and reliability. The study sample included (146) individuals which means (30%) of the study population that
amounted to (485) individuals.
Quantitative data were analyzed by calculating the arithmetic means and standard deviations. The results
showed that the degree of knowledge management practices in each dimension of the organizational
structure (organizational chart, administrative leadership, organizational culture and information
technology) in the Directorate General of Education in Muscat Governorate is medium among the individuals
of the study sample.
Based on the results of the field study, the study proposes some mechanisms for each dimension of the
organizational structure to enhance its role in improving knowledge management practices in the Directorate
General of Education in Muscat Governorate. The study ended with suggesting a group of related studies that
can be conducted in the future.

Keywords: organizational structure; knowledge management; organizational chart; administrative leadership;
organizational culture, information technology; Directorate General of Education in Muscat Governorate.
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امللخص:
هدف البحث للكشف عن فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية في تنمية مهارات النشاءات الهندسية في الرياضيات لدى طالبات الصف
العاشر في فلسطين ،واتبع البحث املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعة التجريبية الواحدة ذات القياس (قبلي -بعدي) ،حيث قام
الباحثون ببناء أدوات الدراسة واملتمثلة في اختبار معرفي ،وبطاقة تقييم لقياس مهارات النشاءات الهندسية ،والتي تم تطبيقهما على عينة
قوامها ) (22طالبة من طالبات الصف العاشر ،من مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للبنات .وقد خلص البحث إلى فاعلية البيئة التعليمية
اللكترونية في تنمية مهارات النشاءات الهندسية ،حيث بلغ معدل الكسب بالك ( ،)1.37كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في االختبار املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق
لصالح التطبيق البعدي ،كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر
في بطاقة التقييم ملهارات النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق لصالح التطبيق البعدي .وقد أوص ى البحث بتوظيف بيئات التعلم
إلكترونية في تعليم النشاءات الهندسية ،والعمل على عقد دورات تدريبية في التعليم اللكتروني للمعلمين.
الكلمات املفتاحية :بيئة تعليمية إلكترونية؛ مهارات النشاءات الهندسية؛ الرياضيات.

املقدمة:

ّ
تعد الوسائل التكنولوجية جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل وخارج الفصل الدراس ي ،وعلى الرغم من أن تقنيات أخرى مثل السبورة والقلم
مقبولة أيضا ،إال أن طالب الجيل الحالي في املدارس والجامعات ال يمكن أن يروا العالم دون تكنولوجيا.
التقدم التكنولوجي في مجال التعليم ،أصبح ّ
ّ
التعلم اللكتروني جزء من مشهد جديد ،يوفر التعلم التلقائي ،من خالل استخدام أجهزة
ومع
الحاسوب من قبل الطالب من جميع األعمار والخلفيات ،حيث تمكنهم من التفاعل والتعاون والتعلم.
ّ
الرقمية بأن لها أثر كبير على التعليم والتدريب ،انعكس هذا األثر من النموذج أحادي االتجاه الذي يعتمد على
"هذا وتتميز الثورة املعلوماتية
املعلم إلى النموذج متعدد االتجاهات والقائم على احتياجات املتعلم ،ولقد ساهم النترنت وشبكة املعلومات الدولية في بزوغ فجر جديد للتعليم
والتعلم ،فقد ساعد النترنت على بناء شبكة من املصادر التعليمية املتجددة دائمة التدفق” (عبد العزيز.)7 ، 2008 ،
لذلك فإنه من األهمية بمكان تطبيق املبادئ التقنية في تسهيل عملية التعليم والتعلم ،حيث تزيد هذه التقنية من فرص الوصول للمعلومات من
قبل املعلم املحترف ،كما تعزز مفاهيم التعليم وتجعل عملية التعليم والتعلم أكثر بساطة.
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وقد ظهرت بعض التقنيات الحديثة في مجال التعلم اللكتروني التي أسهمت في إيصال الكثير من املعلومات واملهارات بكفاءة عالية ،حيث تشير
كثير من البحوث إلى إمكانية االستفادة من التعليم اللكتروني وتطبيقاته في املجال التعليمي ،مثل دراسة الغامدي ( )2009التي أكدت على فاعلية
التعلم اللكتروني في زيادة التحصيل الدراس ي ،ودراسة الرفاعي ( )2010التي أكدت أيضا على أن استخدام البرامج الحاسوبية لها تأثير أكبر من التدريس
بالطريقة العادية على تحصيل الطالب.
"ومن بين تلك املتغيرات التي يتصف بها العالم املعاصر ،تلك الثورة العلمية التكنولوجية ،والتقدم التقني الذي نشهده على كل األصعدة ،وعلى
ذلك يجب على التربية أن تستجيب لهذه الثورة العلمية التكنولوجية ،بحيث تعكس برامجها ومقرراتها وأنشطتها عناصر هذه الثورة ،بشكل يسمح
لألجيال املعاصرة بالتكيف مع طبيعة العصر الذي يعيشونه ،وأن يستفيد التعليم من تقنيات تلك الثورة التكنولوجية في تفعيل أنشطته وتسهيل
مهامه وتحقيق أهدافه" ( توفيق.)245 ،2003 ،
ويشير عبد الحميد )(47 ،2005إلى أن "التعليم اللكتروني قد ساهم في تجاوز العديد من املشكالت الخاصة بتقديم الخدمات التعليمية في
املجتمع ،ودعم نظم التعليم عن بعد وتفريد التعليم وتلبية حاجاته ،حتى أصبح منظومة تعليمية لها عناصرها وأدواتها وتعمل في إطار النسق العام،
الذي ال تحده قيود الزمان واملكان وضرورات االتصال املباشر داخل الفصول الدراسية التقليدية".
وقد عرف هورتن وهورتن ( )Horton and Horton, 2003املفهوم الشامل للتعلم اللكتروني بأنه أي استخدام لتقنية الويب واالنترنت لحداث
التعلم .وعرفه هندرسن ( )Henderson, 2002بأنه التعلم عن بعد باستخدام تقنية الحاسب.
ويعرفه بسيوني ) (217 ،2007بأنه "شكل من أشكال التعلم عن بعد كطريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسب والشبكات
والوسائط املتعددة وبوابات النترنت لتوصيل املعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وبأقل تكلفة ،وبطريقة تيسر إدارة العملية التعليمية والتحكم وحصر
قياس وتقييم أداء املتعلمين".
ومع تطور مجاالت التكنولوجيا في التعليم يؤكد عقل وآخرون) (3، 2012أن" البيئات التعليمية اللكترونية أحد أهم املجاالت في تكنولوجيا
التعليم اللكتروني ،كما يتطلب استخدام البيئات التعليمية اللكترونية العداد الجيد من حيث تصميمها وتطويرها واستخدامها وإدارتها وفق معايير
محددة من أجل ضمان فاعلية توظيفه في العملية التعليمية".
وبناء على ذلك يرى الباحثون أهمية استخدام بيئات التعلم اللكترونية ،حيث أنها وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من
طور التلقين إلى طور البداع والتفاعل وتنمية املهارات ،حيث تستخدم أحدث الطرق في مجاالت التعليم الفردي أو الجماعي أو النشر العلمي باعتماد
ّ
الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها وصفحات الويب ،مما يرسخ مفهوم التعليم الفردي أو الذاتي؛ حيث يتابع املتعلم تعلمه حسب طاقته وقدرته
لديه من خبرات ومهارات سابقة ،ويعتمد التعلم اللكتروني على الحاسوب والشبكات في نقل املعارف واملهارات ويضم تطبيقاته
وسرعة تعلمه ووفقا ملا ِ
التعلم عبر الويب والتعلم بالحاسوب وغرف التدريس االفتراضية والتعاون الرقمي ويتم تقديم محتوى الدروس عبر النترنت والوسائل السمعية
والفيديو واألقراص املدمجة ،بحيث تتحقق املتعة والرغبة في التعلم لدى طلبة جيل القرن الحادي والعشرين ،والذين يعيشون ثورة تكنولوجية غير
مسبوقة.
ونظرا لفاعلية بيئات التعلم اللكترونية فقد تتابعت الدراسات التي تناولتها كمتغير مستقل لدراسة أثرها على كل من زيادة التحصيل وتنمية
املهارات املختلفة ،و في جميع التخصصات حيث كشفت كل من دراسة شامية ( )2018و دراسة السعودي ( )2018و دراسة الغامدي وعافش ي )(2017
و دراسة شحاته) (2017ودراسة عقل وآخرون ) )2012عن فاعلية البيئة التعليمية اللكترونية في تنمية الجوانب املهارية.
وبينت دراسة الغامدي) (2017فاعلية البيئة التعليمية اللكترونية لتوظيف التعلم النشط في تنمية إنتاج القصص الرقمية ،وأكدت دراسة
السيد ) )2016فاعلية البيئة التعليمية اللكترونية في تنمية املفاهيم ،أما دراسة أمجد ( )Amjad, 2005فقد عملت على التحقق من مكاسب بيئات
التعلم اللكترونية.
وللتعلم اللكتروني أنواع عديدة صنفها بسيوني ) )2007إلى نوعان هما التعلم اللكتروني املتزامن ،وهو التعلم الذي يحتاج إلى تواجد املتعلم
واملعلم في آن واحد ويتواصلون مباشرة باستخدام طرق مثل منتديات النقاش أو املحادثة الفورية أو تلقي الدروس عبر فصول افتراضية .والتعلم
اللكتروني غير املتزامن حيث ال يتطلب أن يتواجد املعلم واملتعلم في نفس الوقت ،وإنما يحصل املتعلم على الدروس وفق برنامج دراس ي في األوقات
واألماكن التي تناسبه من خالل بعض التقنيات مثل :أشرطة الفيديو ،والبريد اللكتروني .ويعد نمط التعلم اللكتروني في البحث الحالي هو الدمج بين
النوعين ،من خالل شرح الدروس بشكل متزامن عبر تقديم الدروس املسجلة ومناقشة الطالبات ومتابعة تطبيقاتهن مباشرة ،كذلك إتاحة املادة
التعليمية ليتسنى لهن ولغيرهن االستفادة منها والرجوع إليها وقت الحاجة ،وبما يناسبهن ،وبذلك تمكن الباحثون من الجمع بين مزايا كال النوعين من
التعليمي اللكتروني ،والتغلب على بعض مشكالتهم.
أما من ناحية توظيف الحاسوب والتقنيات الحديثة في تدريس الرياضيات فيرى املغيرة) )247 ،1989بأن الحاسب وسـيطا جيـدا لتعلم
الرياضيات ،ولعل من أهم األسباب التي تدعو إلى استخدام الكمبيوتر ،في تعليم وتعـلم الرياضيـات هو التحسن الكبير في اتجاهات املعلمين ،والتـالميذ
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نحو دراسـة الرياضيـات إضـافة إلى حتمية مواجهة املدارس واملناهج للتطور املعرفي ،والتقني الهائل ،ومسايرته ،فيما تتيح شبكة النترنت الفرصة
للمتعلم أن يـتعلم ذاتيا وأن يتعلم من خالل األقران ،ومن خالل خبرات معلمين ،وموجهين ،ومتخصصين في تلك الشبكة.
وتحتل الرياضيات مكانا متميزا بين العلوم ،إذ تعتبر أم العلوم وخادمتها وعند الحديث عن تطوير العملية التعليمية في املدارس ،ال يمكننا إغفال
الدور الهام والفعال الذي تقوم به مادة الرياضيات في تنمية املهارات العقلية والحياتية للمتعلمين.
ومع هذا الدور املتعاظم للرياضيات أصبح من األهمية بمكان إعداد أجيال املستقبل ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ،وهذا يتطلب إعدادا
قويا في الرياضيات ،والبحث عن طرق تدريس جديدة وفعالة.
وتعد الهندسة أحد علوم الرياضيات ،أو أولها في نظر بن سيناء ،وهو علم يتعامل مع النقطة ،املستقيم ،السطح ،الفضاء ويؤدي إلى دراسة
األشكال من حيث مجموع قياسات زواياها ،مساحاتها ،حجمها وتأثير الحركات عليها ،كما يهتم بتحديد درجات تقوس السطح.
والنشاءات الهندسية أحد فروع الهندسة ،فقد كان الخط املستقيم والدائرة أشكاال أساسية عند الغريق ،حيث كان يستخدم في رسمها الحافة
املستقيمة والفرجار ،وقيل أن العالم الغريقي أفالطون رفض استخدام األدوات الهندسية األخرى ،كذلك برع بها البابليون وقدماء املصريين أديب
(.)3 ،2009
ولم تكن النشاءات الهندسية مجرد وصفات ،بل براهين هندسية حقيقية مبررة بتطبيقات عملية؛ فطوال حقبة الرياضيات العربية السالمية،
تمت دراسة العديد من مشاكل النشاءات الهندسية :فأبو الوفاء (حوالي  998 – 940م) مثال ،عمل في العديد من النشاءات مستعمال املسطرة
واملدور ،وكانت له طرق خاصة ومبتكرة لكيفية الرسم واستعمال اآلالت ،كما أن البيروني (حوالي  1048 – 973م) حذا حذوه كذلك.
مما سبق يمكننا القول بأن" النشاءات الهندسية تشكل جزءا كبيرا من أنشطة الرياضيات التي شغلت علماء الرياضيات على مدار التاريخ ،عالوة
على الدور الذي تلعبه في تدريس الهندسة وتشكيل فهم الرياضيات ككل ،حيث تعد مشكالت النشاءات الهندسية أحد املوضوعات املثيرة واملحركة
لدوافع املتعلمين لتعلم الهندسة ،كما أنها تساعد على تصور األشكال الهندسية وفهم خصائصها والعالقات بينها ،مما يعطي حافزا قويا للنشاط
والتفكير الرياض ي والهندس ي" (الدمرداش و الحنفي.)5 ،2019،
ومع ذلك فإن موضوع النشاءات الهندسية في الرياضيات يفتقر لالهتمام من قبل املؤسسات التعليمية في الوطن العربي ،لذلك ارتأت وزارة
التربية والتعليم في فلسطين إدراج وحدة خاصة بالنشاءات الهندسية في منهاج الرياضيات للصف العاشر ،ومع أهمية تلك الخطوة ،إال أن املناهج
بشكل كامل بحاجة لإلثراء في هذا الجانب ،كما أن الحاجة ماسة لتطوير أدوات ووسائل حديثة تساعد في تدريس هذا املوضوع.
لذا كان لزاما على املختصين في مجال تطوير العملية التعليمية االعتماد على أحدث الطرق والوسائل الحديثة ،لضمان نجاح وفعالية عملية
التدريس ،وذلك باالعتماد على التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في التدريس ،حيث يعتبر الحاسوب التعليمي أحد أبرز وأهم الوسائل التكنولوجية
الحديثة املستخدمة في عملية التدريس الفعال.
ولقد حقق الحاسوب نجاحا كبيرا في تعليم الرياضيات وتعلمها وتعد البرمجيات الحاسوبية الجاهزة مجاال هاما لتطبيق التقنيات في تعليم
الرياضيات وتعليمها ،كما تعد برمجية ) (smart notebookبرمجية متعددة املهام ويمكن استخدامها في الهندسة ،وفي رسم النشاءات الهندسية ،وكما
تدعم اللغة العربية في استخدامها ،وتعتبر هذه البرمجية أحد املعينات لجعل عملية التعلم سهلة وممتعة ،إذ يتمكن الطالب من رسم األشكال
الهندسية بسهولة ،حيث يتوفر بالبرنامج الفرجار والحافة املستقيمة ويمكن استخدامهم والتحكم بهم بسهولة ويسر ،حيث يعتبر الفرجار والحافة
املستقيمة هما األداتان الرئيسيتان لإلنشاء الهندس ي .ويمكننا القول بأن املزايا التي يتمتع بها الحاسوب والبرامج التعليمية بشكل عام ،وبرنامج (smart
) notebookبشكل خاص لها تأثير كبير على تنمية وتعزيز قدرات املتعلم في مهارات النشاءات الهندسية ،كما ولها دور كبير في رفع املستوى التعليمي
للفرد.
مشكلة الدراسة:
قام الباحثون باستطالع أراء معلمي املرحلة الثانوية حو ل الصعوبات التي يواجهها املعلمون والطلبة في وحدة النشاءات الهندسية ،حيث أكدوا
على تدني مستوى التحصيل الدراس ي في وحدة النشاءات الهندسية ،كما أن هناك صعوبات في الفهم العميق لهذه النشاءات؛ إذ أن وقت الحصة ال
يسمح بالتكرار والتعمق في املادة التعليمية ،وقد أكد املعلمون أنه ومع كثرة خطوات النشاء الهندس ي ودقتها ،نسيان الطالبات لها بعد النهاء من
عرضها ،لذلك ارتأى الباحثون ضرورة العمل الجاد لحل هذه املشكلة .وسعوا للبحث عن وسائل مساعدة للعمل على تنمية مهارات النشاءات
الهندسية لدى الطلبة.
ومما استجد على سير العملية التعليمية في املدارس والجامعات على مستوى فلسطين خاصة والعالم عامة في العام (2020م) ،انتشار فايروس
كورونا (كوفيد ،)19-حيث ظهر أن من وسائل الوقاية من الفيروس االبتعاد عن املخالطة والتجمعات ومنها التجمعات الدراسية في املدارس والجامعات،
حيث أغلقت جميع املؤسسات التعليمية ،وجلس الطلبة واملعلمون في منازلهم ،مما يلقي باملسؤولية على أصحاب القرار .فكان من الضروري البحث عن
الطرق املالئمة الستمرار العملية التعليمية ،وذلك بتحويل العملية التعليمية إلى التعليم اللكتروني.
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لذلك ارتأى الباحثون ضرورة استخدام وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على التواصل املستمر مع الطالبات ونقل الدروس إلى البيت ،والتواصل
بشكل متزامن لإلجابة عن تساؤالتهن وإدارة النقاش والحوار معهن ،وتقديم الدروس وشرح الخطوات لإلنشاء الهندس ي عبر فيديوهات معدة خصيصا
لذلك ،عبر استخدام برامج للرسم والنشاء الهندس ي وتسجيل الدروس بالصوت والصورة.
وقد سعى الباحثون للتوصل ألحدث التطبيقات التكنولوجية والبرامج الحاسوبية املستخدمة في العملية التعليمية ،والتي يمكنها أن تخدم عملية
تدريس وحدة النشاءات الهندسية ،فكان برنامج) (Smart Notebookللرسم الهندس ي ،والذي قرروا استخدامه إلى جانب برامج تسجيل سطح املكتب
مثل ) ،)Recorderوإنشاء مجموعات تعليمية مغلقة عبر الفيس بوك ( )Facebookوالواتساب ( ،)Whatsappلضمان التواصل املستمر واملتزامن مع
الطالبات .وتتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
" ما فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية في تنمية مهارات اإلنشاءات الهندسية في الرياضيات لدى طالبات الصف العاشر؟ "
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مهارات النشاءات الهندسية املراد تنميتها لدى طالبات الصف العاشر؟
 .2ما صورة البيئة التعليمية اللكترونية املقترحة لتنمية مهارات النشاءات الهندسية لدى طالبات الصف العاشر؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في االختبار املعرفي ملهارات
النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق ،تعزى للبيئة التعليمية اللكترونية ؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في بطاقة التقييم ملهارات
النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق ،تعزى للبيئة التعليمية اللكترونية ؟
 .5هل تحقق البيئة التعليمية اللكترونية فاعلية تزيد عن ) (1.2وفقا ملعامل بالك للكسب املعدل في تنمية الجانبين املعرفي واألدائي ملهارات
النشاءات الهندسية؟
فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥0.05بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في االختبار املعرفي ملهارات
النشاءات الهندسية قبل وبعد تطبيق بيئة التعلم اللكترونية.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في بطاقة التقييم ملهارات
النشاءات الهندسية قبل وبعد تطبيق بيئة التعلم اللكترونية.
 .3ال تحقق البيئة التعليمية اللكترونية فاعلية تزيد عن )  (1.2وفقا ملعامل بالك للكسب املعدل.
أهداف الدراسة:
هدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:
 .1الكشف عن الفروق ذات الداللة الحصائية بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في االختبار املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية قبل
وبعد التطبيق.
 .2الكشف عن الفروق ذات الداللة الحصائية بين متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في بطاقة التقييم ملهارات النشاءات الهندسية قبل
وبعد التطبيق.
 .3الكشف عن فاعلية بيئة التعلم اللكترونية في تنمية مهارات النشاءات الهندسية في الجانبين املعرفي واألدائي لدى طالبات الصف العاشر.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية البحث أنه قد:
 .1يقدم بيئة تعليمية إلكترونية تحتوي فيديوهات شارحة لإلنشاءات الهندسية املتضمنة في منهاج الصف العاشر في مادة الرياضيات كدليل
للطالب وللمعلمين املستجدين معدة باستخدام برنامج ) ،(Smart Notebookوالتي قد تؤدي إلى تنمية مهارات النشاءات الهندسية لدى
املتعلمين ،وتمكنهم من التعلم الذاتي.
 .2يقدم أدوات قياس (اختبار معرفي وبطاقة مالحظة) مبنية بطريقة علمية ومنهجية ،تتسم بالصدق والثبات.
 .3قد يفيد الطلبة في رسم النشاءات الهندسية باستخدام برنامج ) ،(Smart Notebookكما قد تكون اتجاهات إيجابية لديهم نحو التعلم.
 .4قد يفيد املختصين في تخطيط وتطوير املناهج لتوسيع نطاق تدريس النشاءات الهندسية في املقررات الدراسية.
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حدود الدراسة:
اقتصر هذا البحث على:
الحد املكاني :مدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنات التابعة لوزارة التربية والتعليم بمنطقة شرق غزة.
الحد الزماني :الفصل الدراس ي الثاني ).(2019-2020
الحد البشري :طالبات الصف العاشر األساس ي في مدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنات وعددهن ( )22طالبة.
الحد املوضوعي :فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية في تنمية مهارات النشاءات الهندسية من منهاج الرياضيات ،الجزء الثاني ،للصف العاشر األساس ي.
مصطلحات الدراسة:
ورد في البحث مجموعة من املصطلحات الجوهرية تم تعريفها إجرائيا ،وجاءت على النحو التالي:
• البيئة التعليمية اإللكترونية:
ويعرفها عبد املجيد وإبراهيم ( ( 2018بأنها "شكل من أشكال التعلم عبر شبكة النترنت يتم من خاللها إدارة عملية التعلم وتنظيمها بحيث تقدم
املواد التعليمية املختلفة للمتعلمين ومن ثم مشاركتهم في الحوار ،واملناقشة بينهم وبين املعلم أو مع بعضهم البعض من خالل موقع أو بيئة التعلم
التشاركي".
ويعرفها الباحثون إجرائيا بأنها بيئة تقنية مرنة ،تتخطى حدود الزمان واملكان يتم من خاللها تناول مهارات النشاءات الهندسية لطالبات الصف
العاشر عبر النترنت ،ويتخللها عرض فيديوهات مسجلة ومعدة باستخدام برنامج ( (Smart Notebookللرسم الهندس ي ،كما ويتحقق من خاللها
الحوار والنقاش ،وتتقدم من خاللها الطالبات لالختبارات اللكترونية لقياس مدى تنمية املعارف واملهارات املتعلقة بالنشاءات الهندسية.
• مهارات اإلنشاءات الهندسية:
يعرف النشاء الهندس ي على أنه "مجموعة من الجراءات املعيارية لنشاء كيانات هندسية مثل منصف زاوية باستخدام الفرجار والحافة
املستقيمة فقط " ).(Lim, 1997, p138
ويعرفها عبيد واملفتى ونوح ( ،1988ص  )101على أنها "عملية هندسية يتم بها إجراء معين باستخدام الحافة املستقيمة والفرجار ،وذلك دون
استخدام القياس في األطوال أو الزوايا".
ويعرفها الباحثون إجرائيا بأنها تنفيذ إجراءات معيارية لنشاء كيانات هندسية باستخدام الحافة املستقيمة والفرجار فقط ،دون استخدام
مقاييس لألطوال أو الزوايا ،ويتم حساب مهارات النشاءات الهندسية من خالل الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على االختبار املعرفي وبطاقة التقييم
املستخدمة في البحث الحالي.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدم الباحثون في هذه الدراسة كل من املنهج الوصفي التحليلي ،ويعرف الجبوري ) (Al Gbory, 2012, p179املنهج الوصفي التحليلي بأنه
"وصف دقيق ومنظم وأسلوب تحليلي للظاهرة أو املشكلة املراد بحثها ،من خالل منهجية عملية للحصول على نتائج عملية وتفسيرها بطريقة موضوعية
وحيادية بما يحقق أهداف البحث وفرضياته" ،حيث قاموا بتحليل وحدة "النشاءات الهندسية" من منهاج الرياضيات للصف العاشر.
كما استخدم الباحثون املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعة التجريبية الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي ،والذي يعرفه الجرجاوي
) (Al Gergawi, 2010, p76بأنه عبارة عن تغيير متعمد ومضبوط للشروط املحددة لظاهرة ما ،ومن ثم مالحظة التغيرات الناتجة في هذه الظاهرة ذاتيا
وتفسيرها.
عينة الدراسة:
ّ
ّ
اختار الباحثون عينة من طالبات مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للبنات بطريقة قصدية ،وقد تكونت العينة من ( )22طالبة من طالبات
الصف العاشر ممن تتوفر لديهن المكانات املادية لتلقي التعليم اللكتروني في املنزل.
أدوات الدراسة:
بناء أدوات الدراسة:
لبناء أدوات الدارسة قام الباحثون بتحليل ال وحدة السادسة (وحدة النشاءات الهندسية ) من كتاب الرياضيات للصف العاشر ،وذلك لتحديد
األهداف التعليمية ،والتي سيعد االختبار املعرفي بناء عليها ،كذلك لتحديد مهارات النشاءات الهندسية املطلوبة في منهاج الصف العاشر.
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ا
أول  :بناء الختباراملعرفي ملهارات اإلنشاءات الهندسية:
بعد اطالع الباحثون على األدبيات التربوية وبعض البحوث والدراسات السابقة ،بهدف وضع مواصفات لالختبار املعرفي ملهارات النشاءات
الهندسية ،وباالستعانة بنتائج تحليل محتوى وحدة النشاءات الهندسية ،تم إعداد جدول املواصفات واألوزان النسبية لكل هدف حسب نتائج تحليل
املحتوى ،وفي ضوء ما سبق قام الباحثون بإعداد اختبار معرفي ملهارات النشاءات الهندسية ،وقد اتبعوا الجراءات التالية لتصميم وبناء االختبار:
 .1الهدف من الختبار:
تم تحديد الهدف من االختبار بقياس الجانب املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية لدى طالبات الصف العاشر ،وقد تم تقسيم أهداف املادة
العلمية إلى ثالثة مستويات أساسية )معرفة ،تطبيق ،استدالل).
 .2جدول األوزان النسبية:
قام الباحثون بإعداد االختبار بناء على جدول األوزان النسبية الذي أعد في ضوء تحليل املحتوى .كما في الجدول (.)1
وقد كان هناك بعض الفروق بين الوزن النسبي لألهداف في املنهاج ،وبين تمثيلها بأسئلة االختبار ،وذلك النتماء بعض األسئلة ألكثر من هدف،
حيث قام الباحثون باحتسابها وفق الهدف العام للسؤال.
جدول ( :)1جدول األوزان النسبية لالختبار املعرفي
النسبة ا ٌ
ملئوية
لألهداف

عدد األسئلة

النسبة املئوية
لألسئلة

رمز السؤال املنتمي ملستوى الهدف

9

% 11.8

4

%17.3

السؤال األول12- 11- 3- 1 :

10

%13

4

%17.3

السؤال األول 13- 5 :

الستدلل
املعرفة
التطبيق
الستدلل
املعرفة
التطبيق
الستدلل
املعرفة
التطبيق

8

%10.5

2

% 8.7

السؤال األول 7- 4 :

3

% 3.9

2

%8.7

9

%11.8

3

%13

3

%3.9

1

%4.4

8

% 10.5

2

%8.7

13

%17.1

1

%4.4

3

%3.9

2

%8.7

2

% 2.6

-

%0

7

%9.2

2

%8.7

الستدلل

السؤال األول 16- 15 :
السؤال الثاني7- 3- 2 :
السؤال األول 10 :
السؤال األول 14 - 6 :
السؤال الثاني5 :
السؤال األول 8- 2 :
السؤال األول 9 :
السؤال الثاني6 :
-

مستوى
األهداف
املعرفة
التطبيق

الدرس

إنشاءات
هندسية
()1
إنشاءات
هندسية
()2

التكرار

السؤال الثاني4- 1 :

املثلث
املضلعات
املنتظمة

املجموع

1

%1.3

-

%0

76

%100

23

%100

 .3صياغة الختبار:
تم وضع نوعين من األسئلة ،األول موضوعي من نوع اختيار من متعدد ،ويتكون من ) (16فقرة ،لكل فقرة أربعة بدائل ،والثاني مقالي يتكون من )(7
فقرات لتنفيذ مهارات النشاءات الهندسية املطلوبة.
وقد تم تنفيذ االختبار إلكترونيا ،ملا يتمتع به من صفات السهولة والسرعة بالتصحيح وإعطاء النتيجة الفورية لألسئلة املوضوعية.
وقد عمل الباحثون في صياغة أسئلة االختيار من متعدد في االختبار على وضوح العبارات ،التزام الدقة ،واالبتعاد عن استعمال صيغ النفي في
بداية العبارة املراد الجابة عنها.
 .4وضع تعليمات الختبار:
وقد كتب الباحثون نبذة مختصرة عن الدراسة وتعليمات االختبار اللكتروني في بداية النموذج ،بحيث ترشد الطالبات إلى كيفية الجابة
الصحيحة عن مفردات االختبار.
 .5صدق الختبار:
وللتأكد من أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه ،واالطمئنان بأنه يمكن بناء تفسيرات معينة بناء على درجات االختبار ،قام الباحثون بعرض
االختبار على مجموعة من املحكمين املختصين في مجال املناهج وطرق التدريس ،ومدرس ي رياضيات ،ومشرفين ،وقد بلغ عددهم) (6محكمين ،وذلك
لألخذ بآرائهم حول:
• الصياغة اللغوية السليمة.
• مطابقة األسئلة للمنهاج )وحدة النشاءات الهندسية من كتاب الرياضيات للصف العاشر).
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• مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار.
وقد ّ
تم إجراء التعديالت على بعض فقرات االختبار ،وذلك أخذا بما هو مناسب من مالحظات املحكمين ،وذلك بالتشاور مع املشرفين.
 .6تجريب الختبار:
ّ
طبق الباحثون االختبار على عينة استطالعية من طالبات الصف الحادي عشر ،قوامها ) (36طالبة ،حيث قام الباحثون بوضع رابط االختبار في
أحد مجموعات الصف الحادي عشر اللكترونية ،وقد أجريت التجربة االستطالعية الختبار مهارات النشاءات الهندسية بهدف:
• التأكد من صدق وثبات االختبار.
• حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
التأكد من صدق وثبات الختبار:
• صدق الختبار :وهو أن يقيس االختبار ما صمم لقياسه (فرج )254 :1999 ،لذلك اتبع الباحثون مؤشرات عدة للتحقق من صدق االختبار ،وهي:
 .1صدق املحكمين :وللتأكد من أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه ،قام الباحثون بعرض االختبار املكون من ( )23فقرة ،على مجموعة من املحكمين
املختصين في مجال املناهج وطرق التدريس ،ومشرفين ،ومدرس ي رياضيات من ذوي الخبرة ،وقد بلغ عددهم( (6محكمين ،وذلك لألخذ بآرائهم حول
الصياغة اللغوية السليمة ،ومطابقة األسئلة للمنهاج )وحدة النشاءات الهندسية من كتاب الرياضيات للصف العاشر) ،ومناسبة البدائل لكل
فقرة من فقرات االختبار .وقد تم األخذ بما هو مناسب من مالحظات املحكمين.
 .2صدق التساق الداخلي (صدق القياس) :وقد عرفه (األغا واألستاذ )110 :2007 ،بأنه" قوة االرتباط بين درجات كل مستوى من مستويات
األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل سؤال من أسئلة االختبار بمستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه ".لذلك قام الباحثون
بالتحقق من صدق االتساق الداخلي بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية ،حيث قاموا بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من
فقرات االختبار وبين درجة البعد الذي تنتمي إليه ،كذلك حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة البعد والدرجة الكلية لالختبار ،والجداول التالية
توضح ذلك:
جدول ( :)2يوضح معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار اإلنشاءات الهندسية وبين املستوى الذي تنتمي إليه
البعد
مستوى
املعرفة

مستوى
الستدلل

رقم الفقرة

معامل الرتباط

1
3
6
11
12
14
15
16
2
4
7
8
10

*0.347
*0.348
*0.422
**0.461
0.319
0.195
**0.469
**0.433
**0.523
**0.645
**0.653
**0.606
**0.638

البعد
مستوى
التطبيق

رقم الفقرة

معامل الرتباط

5
9
13
17
18
19
20
21
22
23

*0.388
**0.498
*0.380
**0.543
**0.434
**0.547
**0.471
**0.559
0.074
**0.446

** قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية )  ( 35وعند مستوى دللة ) 0.4182 = (α= 0.01
* قيمة" ر" الجدولية عند درجة حرية )  ( 35وعند مستوى دللة ) 0.3246 = (α= 0.05

يتضح من جدول ( )2أن جميع فقرات االختبار جاءت مرتبطة مع الدرجة الكلية للمستوى الذي تنتمي إليه ،عدا الفقرات ( ،)12-14 -22لذلك
تمت إعادة صياغتهم نظرا ألهميتهم .وبذلك يمكن االستدالل بأن جميع فقرات االختبار منتمية ملستواها املعرفي ،و أن االختبار يتسم باالتساق الداخلي.
جدول ( :)3يوضح معامالت الرتباط بين كل مستوى معرفي وبين الدرجة الكلية لالختبار
املجال
مستوى املعرفة
مستوى التطبيق
مستوى الستدلل

معامل الرتباط الكلي
**0.700
**0.923
**0.795

مستوى الدللة
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01

يوضح الجدول( )3أن جميع معامالت االرتباط لكل املستويات دالة إحصائيا ،مما يعني أن االختبار يتمتع بصدق بنائي مناسب ،وأنه جاهز
للتطبيق.
• ثبات الختبار :ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف" (األغــا ،)1997 ،وقــام البــاحثون
بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا ،كما يلي:
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 .1طريقة التجزئة النصفية :وقد تم تجزئة فقرات االختبار إلى نصفين ) فقرات فردية ،وفقرات زوجية ،و تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة
النصفية باستخدام حزمة البرمجة الحصائية ) ،(SPSSونتيجة لعدم تساوي الفقرات استخدم الباحثون معامل جتمان ،وكان معامل
الثبات) ،(0.768مما يدل على أن االختبار يتمتع بمستوى عال من الثبات.
 .2طريقة معادلة كرونباخ ألفا :واستخدم الباحثون معادلة كرونباخ الفا لقياس الثبات ،نظرا لتنوع أسئلة االختبار بين املوضوعية و املقالية،
باستخدام البرنامج الحصائي ) (SPSSلقياس الثبات ،وقد بلغ معامل الثبات ( ،)0.714وهو معامل ثبات مناسب.
وبناء على ما سبق من قياس كل من معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز ،كذلك قياس صدق وثبات االختبار ،يكون الباحثون قد اطمأنوا
لمكانية تطبيق االختبار على عينة ّ
الدراسة.
حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار:
ويعرف معامل الصعوبة أنه " النسبة املئوية من الطالبات اللواتي أجبن عن السؤال إجابة خاطئة مقسوم على عدد الطالبات
• معامل الصعوبةِ :
اللواتي حاولن الجابة" )عفانة ونشوان ،2017،ص. (237
وقد قام الباحثون بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار ،حيث تراوحت بين ( )0.67-0.25بمتوسط ) ،)0.42مما يشير إلى أن جميع
فقرات االختبار تقع ضمن املستوى املطلوب لدرجة الصعوبة والذي يتراوح بين (.)0.2-0.8
• معامل التمييز :وهو "قدرة الفقرة على التمييز بين الطالبات اللواتي يتمتعن بقدر أكبر من املعارف والطالبات األقل قدرة في مجال معين من
املعارف" (ملحم،2005 ،ص.(239
وقام الباحثون بحساب معامل التمييز لفقرات االختبار ،حيث تراوحت بين ( )0.72-0.12بمتوسط بلغ ( ،)0.37مما يشير إلى أن جميع فقرات
االختبار تقع ضمن املستوى املطلوب لدرجة التميز .وبناء على ذلك تم قبول جميع فقرات االختبار ،حيث وقعت ضمن املستوى املطلوب للصعوبة
والتمييز.
ا
ثانيا :بناء بطاقة تقييم مهارات اإلنشاءات الهندسية:
قام الباحثون بإعداد بطاقة تقييم ملهارات النشاءات الهندسية لدى طالبات الصف العاشر ،حيث لم يتسنى لهم اللقاء املباشر مع الطالبات
ملالحظة أدائهن؛ بسبب إغالق املؤسسات التعليمية بسبب انتشار فايروس كورونا (كوفيد ،)19-فقمن بإرسال تطبيقاتهن إلكترونيا ،وقد ّاتبع الباحثون
الخطوات التالية لعداد بطاقة التقييم:
 .1تحديد الهدف من بطاقة التقييم.
 .2إعداد بطاقة التقييم.
 .3صدق بطاقة التقييم.
 .4ثبات بطاقة التقييم.
 .1تحديد الهدف من بطاقة التقييم :وتهدف بطاقة التقييم لقياس مدى امتالك طالبات الصف العاشر ملهارات النشاءات الهندسية املقررة معهم
في منهاج الرياضيات.
 .2إعداد بطاقة التقييم :بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة املتعلقة باملهارات وبالنشاءات الهندسية ،كدراسة النجار ( 2012م)،
والدمرداش والحنفي ( 2018م) ،وأبو عميرة )1993م) ،ودراسة اتاسوري وكربوز ( 2018م) ،قام الباحثون بإعداد بطاقة التقييم وذلك باالعتماد
على تحليل قائمة مهارات النشاءات الهندسية الواردة في كتاب الرياضيات للصف العاشر ،ثم صياغة بطاقة التقييم ،حيث اشتملت على أربع
محاور رئيسة وهي (مهارة توظيف الفرجار ،مهارة توظيف الحافة املستقيمة ،تنفيذ الخطوات ،الخراج النهائي ) واثنا عشر محورا فرعيا ،وأعطيت
كل فقرة وزن مدرج ثالثي لدرجة التقان وهي (درجة كبيرة -درجة متوسطة -درجة ضعيفة) ويقابله (.)1-2-3
 .3صدق بطاقة التقييم :قام الباحثون بالتأكد من صدق بطاقة التقييم عن طريق:
• صدق املحكمين :قام الباحثون بعرض بطاقة التقييم في صورتها األولية على مجموعة من الخبراء واملختصين في املناهج وطرق التدريس،
ومشرفين ،ومعلمين ،وذلك للتحقق من صدق البطاقة ،وطلب منهم إبداء آرائهم في :مدى انتماء الفقرات ملهارات النشاء الهندس ي ،الصحة
العلمية والسالمة اللغوية ،إمكانية الحذف والضافة،حسب ما يرونه مناسبا.
ثم قام الباحثون بإجراء بعض التعديالت املطلوبة على بطاقة التقييم ،وتكونت الصورة النهائية من ( )4محاور رئيسة و ) (12مهارة فرعية.
• صدق التساق الداخلي :قام الباحثون بتطبيق البطاقة على عينة استطالعية مكونة من ( )20طالبة من طالبات الصف الحادي عشر،
والالتي سبق لهن دراسة وحدة النشاءات الهندسية ،وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي ،ثم قاموا بحساب معامل االرتباط) بيرسون (
بين كل فقرة ومجالها باستخدام البرنامج االحصائي)  ،(SPSS-22و يوضح الجدول ( )4معامالت االرتباط بين كل فقرة ومجالها.
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جدول( :)4قيم معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية للمجال
م

املجال

1
2

توظيف استخدام
الفرجار

املهارة

قيمة الرتباط

يوضح الرسم تركيز الفرجار بشكل دقيق في املكان املناسب.

**0.837

يوضح الرسم ثبات فتحة الفرجار عند تكرار رسم األقواس.

**0.843

األقواس مرسومة بإتقان.

**0.670

يوضح الرسم أن النقاط محددة على خط األعداد باستخدام الفرجار ،و دون االستعانة
باملسطرة املدرجة.

**0.796

النقاط موصولة بدقة باستخدام الحافة املستقيمة.

**0.833

يحتوي النشاء على الخطوط الالزمة فقط ،وبما هو مناسب.

**0.685

يتضح من الرسم ابتداء النشاء بصورة صحيحة.

**0.724

خطوات النشاء منفذة بشكل متسلسل.

**0.794

ال توجد خطوات عشوائية أو غير الزمة مضافة لإلنشاء املطلوب.

**0.860

9

تم تبرير خطوات النشاء رياضيا (بالبرهان).

**0.877

10

خطوات تنفيذ النشاء (كتابة) مصاغة بصورة صحيحة.

**0.711

يتميز النشاء بالنظافة والترتيب.

**0.948

النشاء منفذ بالكامل حسب املطلوب.

**0.888

3
4

5

توظيف استخدام
الحافة املستقيمة

6
7

تنفيذ الخطوات

8

11

اإلخراج النهائي

12

قيمة) ر ( الجدولية عند درجة حرية (  (19ومستوى دللة ) 0.455 = (0.05
قيمة) ر ( الجدولية عند درجة حرية (  (19ومستوى دللة ) 0.575 = (0.01

يالحظ من جدول( )4أن جميع فقرات بطاقة التقييم دالة إحصائيا ،مما يدلل على صدق بطاقة التقييم.
ثم قام الباحثون بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للبطاقة وذلك للتأكد من االتساق الداخلي ملجاالت البطاقة ،كما
هو موضح في جدول (.)5
جدول ( :)5معامالت الرتباط بين كل مجال من مجالت البطاقة والدرجة الكلية للبطاقة
املجال

قيمة الرتباط

الدللة

توظيف استخدام الفرجار

**0.922

دال عند)( 0.01

توظيف استخدام الحافة املستقيمة

**0.823

دال عند)( 0.01

تنفيذ الخطوات

**0.877

دال عند)( 0.01

اإلخراج النهائي

**0.924

دال عند)( 0.01

قيمة) ر ( الجدولية عند درجة حرية (  (19ومستوى دللة ) 0.455 = (0.05
قيمة) ر ( الجدولية عند درجة حرية (  (19ومستوى دللة ) 0.575 = (0.01

ويتضح من الجدول ) (5أن جميع محاور بطاقة التقييم مرتبطة بالدرجة الكلية للبطاقة ،ارتباطا ذو داللة إحصائية ،وهذا يدل على صدق
االتساق الداخلي لبطاقة التقييم.
 .4ثبات بطاقة التقييم :قام الباحثون بحساب معامل الثبات بعدة طرق ،متمثلة في التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا ،وثبات املالحظين ،كما يلي:
• طريقة التجزئة النصفية :تم حساب ثبات البطاقة بطريقة التجزئة ،ونتيجة لعدم تساوي الفقرات استخدم الباحثون معامل جتمان ،وكان
معامل الثبات= )  ،(0.885مما يدل على أن البطاقة تتمتع بمستوى عال من الثبات.
• طريقة معادلة كرونباخ ألفا :واستخدم الباحثون معادلة كرونباخ لقياس الثبات ،باستخدام البرنامج الحصائي ) )SPSS-22لقياس الثبات ،وقد
بلغ معامل الثبات ( ،)0.849وهو معامل ثبات مناسب.
• اتفاق املالحظين :قام الباحثون بالتأكد من ثبات البطاقة ،من خالل قيام أحد الباحثين بتطبيق بطاقة التقييم على ( )10طالبات ،ثم قام باحث
أخر بالتقييم لحساب معامل االتفاق ،وذلك باستخدام املعادلة التالية ).(Cooper, 1973, p27
معامل االتفاق= نقاط االتفاق % 100 *-
(نقاط االتفاق  +نقاط االختالف)
وكانت النتيجة كما هي موضحة في الجدول (: )6
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جدول( :)6معامل التفاق بين املقيم األول والثاني ببطاقة التقييم
الطالبة

املقيم األول

املقيم الثاني

التفاق

الختالف

معامل التفاق

1
2
3
4
5
6
7
8
9

15.00
20.00
22.00
25.00
20.00
18.00
38.00
19.00
22.00

16.00
21.00
23.00
23.00
19.00
16.00
38.00
21.00
24.00

15.00
20.00
22.00
23.00
19.00
16.00
38.00
19.00
22.00

1
1
1
2
1
2
0
2
2

%93.75
%95.3
%95.6
%92.00
%95
%88
%100
%91
%92

10

16.00

15.00

15.00

1

%93.75
%94.2

متوسط الثبات الكلي

من الجدول ) (6نالحظ أن أعلى نسبة لالتفاق بين املالحظين هي) ، (%100وأقل نسبة لالتفاق هي ) ،(%88وأن متوسط الثبات الكلي هو (%
) ،94.2وبذلك يمكننا القبول بثبات املالحظين حيث زادت نسبته عن ).)% 80
وبناء على ما سبق من قياس كل من صدق وثبات البطاقة ،يمكن تطبيق بطاقة التقييم على عينة الدراسة.
تصميم بيئة التعلم اإللكترونية:
تعتبر البيئة التعليمية اللكترونية بيئة تقنية يتم من خاللها تقديم املوضوعات الدراسية بطريقة تفاعلية وبأسلوب شيق ،وقد عرفها (عقل
وآخرون )2013 ،بأنها منظومة متكاملة وتفاعلية لتقديم املقرر في ضوء استراتيجية تعليمية محددة.
ّ
ولتصميم البيئة التعليمية اللكترونية ،اطلع الباحثون على األدب التربوي ،واستعرضوا العديد من نماذج التصميم ،وقد ارتأوا اتباع نموذج
(خميس )417 ،2003 ،في تنفيذ خطوات الدراسة ،ويعتبر النموذج من النماذج الوافية للتصميم التعليمي ،والذي توصل إليه بعد دراسة وتحليل ثالثة
عشرة نموذجا أجنبيا إضافة إلى نموذج الجزار ،ويتكون النموذج من خمس مراحل رئيسة وهي( :التحليل ،التصميم ،التطوير ،التقويم ،النشر
واالستخدام واملتابعة) ّ
واتبع الباحثون جميع خطوات النموذج الرئيسية ،وفيما يلي توضيح للخطوات التي قاموا بها:
املرحلة األولى :مرحلة التحليل  :وقد قام الباحثون بالخطوات التالية ،لجراء عملية التحليل:
•
•
•

•

•

تحليل املشكلة وتقديرالحاجات :وقد تمثلت املشكلة في تنمية مهارات النشاءات الهندسية لدى طالبات الصف العاشر.
تحديد األهداف العامة التي ينبغي أن يتمكن منها املتعلمون  :وقد قام الباحثون بتحليل محتوى وحدة النشاءات الهندسية للصف العاشر،
وأعدوا قائمة باألهداف املتوفرة في الوحدة ،والتي يسعون لتحقيقها.
ّ
تحديد طبيعة املشكلة ،وأسبابها :الحظ الباحثون وجود مشكلة لدى الطالبات تمثلت في:
 .1تعدد خطوات النشاءات الهندسية وتسلسلها ،مما يؤدي لنسيانها بعد مرور وقت قصير.
 .2عدم انتظام الدراسة في املؤسسات التعليمية ،بسبب تفش ي فايروس كورونا (كوفيد.)19 -
اقتراح الحلول التعليمية املمكنة واملناسبة للمشكالت :وقد وضع الباحثون بعض الحلول ،تمثلت في:
 .1إعداد مادة تعليمية يمكن للطالبات الرجوع إليها في أي زمان ومكان ،فقاموا بإعداد فيديوهات تعليمية تشرح جميع مهارات النشاءات
الهندسية باستخدام برنامج ).)smart notebook
 .2التواصل مع الطالبات عبر بيئة تعليمية إلكترونية ،لشرح الدروس ،وإدراج الفيديوهات املعدة ،والتواصل املستمر للمناقشة وإعطاء التغذية
الراجعة والتقييم وإجراء االختبارات.
تحليل خصائص املتعلمين وسلوكهم املدخلي :ارتأى الباحثون ضرورة أن تكون عينة الدراسة من الطالبات الالتي لديهن القدرة على التواصل
اللكتروني ،من خالل توفر جهاز متصل بالنترنت ،كذلك امتالك مهارة استخدام االنترنت ،والتعامل مع تطبيقات جوجل درايف ( Google
 ،)driveلذلك تم اختيار عينة من طالبات الصف العاشر ممن يمتلكن هذه المكانات ،بالضافة إلى الدافعية وامليول واالهتمام ،وذلك من خالل
ترشيح أنفسهن ،وتزكية املعلمات لهن لخوض هذه الدراسة.

• تحليل املوارد في البيئة التعليمية :وقد تمثلت هذه املوارد في:
 .1محتوى إلكتروني :يتمثل في إعداد مواد تعليمية لشرح مهارات النشاءات الهندسية ،باستخدام برنامج ) ،(smart notebookوتسجيل سطح
املكتب باستخدام ) ،(smart recorderكذلك استخدام ) (VSDC Free Video Editorملونتاج الفيديو.
 .2بيئة إلكترونية  :وشملت تطبيقات ) Facebookو  ،) Whatsappكذلك تطبيقات ( )Google driveلجراء عملية التقويم وتنفيذ االختبارات.
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املرحلة الثانية :مرحلة التصميم :وقد قام الباحثون باتباع خطوات النموذج في مرحلة التصميم ،وتمثلت في:
• تصميم األهداف السلوكية :وقد قام الباحثون بتحليل وحدة النشاءات الهندسية الستنتاج األهداف السلوكية ،حيث صنفوا األهداف وفــق
مستويات العمق املعرفي لنورمان ويب وهي (املعرفة ،التطبيق ،االستدالل) ،ثم قاموا بإعداد جدول األوزان النسبية لتحديد الــوزن النســبي لكــل
هدف في الوحدة ،كما هو موضح في جدول (.)2
•
.1

تصميم أدوات القياس :وتم تصميمها حسب نموذج خميس ( )2003وفقا للخطوات التالية:
تحديد نوع األداة :وتمثلت أدوات الدراسة في:

• اختبار معرفي ملهارات النشاءات الهندسية.
• بطاقة تقييم املنتج ،ملهارات النشاءات الهندسية.
 .2تحديد عدد األسئلة املناسبة لكل هدف  :وقد تم بناء جدول املواصفات ملعرفة الوزن النسبي لكل هدف ،وتمثيله في أسئلة االختبار.
 .3صياغة األسئلة صياغة صحيحة وواضحة ،وقد تم عرض األسئلة على مجموعة من املحكمين للتأكد من ذلك.
• تصميم إستراتيجية تنظيم املحتوى وتتابع عرضه :وقد التزم الباحثون بتنظيم وتتابع موضوعات وحدة النشاءات الهندسية في كتاب
الرياضيات ،حيث اتسم ترتيبها باملنطقية.
• تحديد طرق واستراتيجيات التعليمّ :
واتبع الباحثون إستراتيجية الجمع بين العرض واالكتشاف.
• تصميم سيناريو التفاعالت التعليمية:حيث قام الباحثون بتحديد زمن مناسب للحصة ،بحيث تتواجد جميع الطالبات في مجموعة الواتس
اب ،وتعرض خاللها املادة التعليمية املسجلة باستخدام برنامج ( )smart notebookلشرح النشاء الهندس ي ،ثم تتناقش املعلمة مع
الطالبات بمحتواها ،كما تستثير تفكيرهم لالكتشاف والتوصل لحلول ملشكالت مشابهة يتم طرحها ،ثم تقوم الطالبات بتنفيذ مهارات
النشاء الهندس ي املطلوبة ،وإرسالها للمعلمة ،لتقوم بتصحيحها وتقديم التغذية الراجعة ،ويتم إدراج املادة التعليمية بمجموعة الفيس
بوك ،لكي يتسنى للجميع الرجوع إليها واالستفادة منها.
• اختيارمصادر التعلم ووسائله املتعددة  :والتي تمثلت في فيديوهات تعليمية قام الباحثون بإعدادها وتسجيلها ،ومجموعات حاضنة للنقاش
والتفاعل متمثلة في مجموعة ) ،(Facebookومجموعة ( ،(whatsappكذلك استخدام تطبيقات ( )Google Driveلتنفيذ االختبارات،
واستقبال أعمال الطالبات.
املرحلة الثالثة :مرحلة التطوير :ويتم بها تحويل التصميمات واملخططات إلى منتجات تعليمية جاهزة لالستخدام ،وقد تمثلت في إعداد البيئة
التعليمية اللكترونية متمثلة بمجموعتين إحداها على الواتس أب ) (whatsappواألخرى على الفيس بوك ) ،)Facebookكذلك تسجيل املادة
التعليمية حيث تم إعداد ( (35فيديو ،لشرح مهارات النشاءات الهندسية ،باستخدام برنامج ) ،(smart notebookوتم تسجيل سطح املكتب
باستخدام ) ،(smart recorderكذلك استخدام ) (VSDC Free Video Editorملونتاج الفيديو ،وإعداد أدوات الدراسة متمثلة باالختبار املعرفي
اللكتروني املعد باستخدام تطبيقات ) ،(Google Driveوبطاقة تقييم املنتج ،كما قام الباحثون بإعداد دليل للمعلم .ويوضح الشكل ( )1مكونات البيئة
التعليمية اللكترونية املستخدمة في الدراسة:

شكل ( :)1مكونات البيئة التعليمية اإللكترونية املستخدمة في الدراسة

املرحلة الرابعة :مرحلة التقويم :بعد االنتهاء من تطوير البيئة التعليمية اللكترونية ،قام الباحثون باختبار صالحيتها والتأكد من سهولة استخدامها
وإمكانية الوصول للمواد التعليمية املعدة ،وذلك عن طريق تجربتها من قبل عدة مستخدمين ومن أجهزة مختلفة ،كما قام الباحثون بتقويم األدوات،
للتأكد من صدقها وثباتها ،وسنأتي على ذكر طرق تقويم األدوات املستخدمة الحقا.
املرحلة الخامسة :مرحلة النشر والستخدام واملتابعة :وفيها ّتمت إضافة الطالبات إلى املجموعات اللكترونية ومباشرة تنزيل الدروس وشرحها
ومتابعتها ،وفي النهاية القيام بعملية التقويم باستخدام اختبار إلكتروني.
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املعالجات اإلحصائية:
لتحقيق أهداف البحث ،استخدمت الباحثون رزمة من املعالجات الحصائية باستخدام برنامج املعالجة الحصائي( ،(SPSS-22وبرنامج
( ،)Microsoft Excelوتمثلت هذه الحصاءات في:
• اختبار) (dependent Samples T- Testللتعرف على الفروق بين مجموعتين مرتبطتين (قبل وبعد التطبيق).
• اختبار( (Shapiro-Wilkللتحقق من اعتدالية توزيع البيانات.
• اختبار ويلك وكسون ) (Wilcoxon-Testالالبارمتري وذلك للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات عينتين مرتبطتين بتوزيع غير اعتدالي
لنتائج بطاقة التقييم.
• حساب معامل حجم التأثير) مربع ايتا( و (  )dكوهين لحساب الداللة العملية للبيئة املقترحة ،ومعامل الكسب لبالك.

نتائج الدراسة:

ا
أول  :النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
ينص السؤال األول من أسئلة البحث على " :ما مهارات اإلنشاءات الهندسية املراد تنميتها لدى طالبات الصف العاشر؟"
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحثون بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث ،ثم قاموا بتحليل وحدة
النشاءات الهندسية من كتاب الرياضيات املقرر للصف العاشر ،الستخراج املهارات الواردة في هذه الوحدة ،ومن ثم تم اعتماد جميع املهارات املقررة،
وجدول( )7يوضح قائمة بهذه املهارات.
جدول ( :)7قائمة مهارات اإلنشاءات الهندسية املقررة على طالب الصف العاشر
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
مهارة تنصيف قطعة مستقيمة
مهارة تنصيف زاوية
مهارة إنشاء زوايا مختلفة
مهارة نقل الزاوية
مهارة تمثيل حاصل الضرب وناتج القسمة إنشائيا
مهارة تمثيل الجذور
مهارة إنشاء املثلثات متساوية الساقين ومتساوية األضالع
مهارة إنشاء املضلعات املنتظمة

ا
ثانيا  :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة البحث على ":ما البيئة التعليمية اإللكترونية املقترحة لتنمية مهارات اإلنشاءات الهندسية لدى طالبات الصف
العاشر؟ "
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون بمراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع ،ثم قاموا بتصميم بيئة التعلم
اللكترونية ،وقد اتبعوا نموذج (خميس )417 ،2003 ،في تنفيذ خطوات التصميم ،ويتكون النموذج من خمس مراحل رئيسة وهي:
املرحلة األولى  :مرحلة التحليل:
حيث قام الباحثون بإجراء عملية التحليل للمشكلة واألهداف العامة وكذلك تحديد طبيعــة املشــكلة ومــن ثــم اقتــراح الحلــول التعليميــة املمكنــة واملناســبة
للمشكالت ،كما تم تحديد خصائص املتعلمين وسلوكهم ،وتحليل املوارد في البيئة التعليمية.
املرحلة الثانية :مرحلة التصميم:
حيث قام الباحثون باتباع خطوات النموذج في مرحلة التصميم ،وتمثلت في تصميم األهداف السلوكية ،أدوات القياس ،استراتيجية تنظيم
املحتوى ،وتحديد طرق واستراتيجيات التعليم ،كذلك تصميم سيناريو التفاعالت التعليمية واختيار مصادر التعلم.
املرحلة الثالثة :مرحلة التطوير:
في هذه املرحلة تم تحويل التصميمات واملخططات إلى منتجات تعليمية جاهزة لالستخدام ،تمثلت في إعداد البيئة التعليمية اللكترونية ،كذلك
تسجيل املادة التعليمية ،ومن ثم تسجيل سطح املكتب باستخدام ) ،(smart recorderكذلك استخدام ) (VSDC Free Video Editorملونتاج
الفيديو ،وإعداد أدوات الدراسة متمثلة باالختبار املعرفي اللكتروني املعد باستخدام تطبيقات ) ،(Google Driveوبطاقة تقييم املنتج ،كما قام
الباحثون بإعداد دليل للمعلم.
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املرحلة الرابعة :مرحلة التقويم:
قام الباحثون باختبار صالحيتها والتأكد من سهولة استخدامها وإمكانية الوصول للمواد التعليمية املعدة ،كما قام الباحثون بتقويم األدوات،
للتأكد من صدقها وثباتها.
املرحلة الخامسة :مرحلة النشروالستخدام واملتابعة:
حيث ّتمت إضافة الطالبات إلى املجموعات اللكترونية ومباشرة تنزيل الدروس وشرحها ومتابعتها ،واجراء عملية التقويم النهائية.
ا
ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
وينص السؤال الثالث على ":هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطي درجات طالبات الصف
العاشرفي الختباراملعرفي ملهارات اإلنشاءات الهندسية قبل وبعد تطبيق البيئة التعليمية اإللكترونية ؟ "
ولإلجابة عن السؤال الثالث ،قام الباحثون بصياغة الفرض التالي" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥0.05بين
متوسطي درجات طالبات الصف العاشر في االختبار املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق ،تعزى للبيئة التعليمية اللكترونية ".
وللتحقق من هذا الفرض ،قام الباحثون بالتحقق أوال من اعتدالية توزيع البيانات وذلك باستخدام اختبار(  (Shapiro-Wilkحيث كان حجم
العينة) ، (22فكانت النتيجة تشير إلى أن القيمة االحتمالية ( )Sig.كانت ( ،)0.183وهي أكبر من مستوى الداللة ) ،)0.05مما يعني أن التوزيع طبيعيا.
وبعد تأكد الباحثين من اعتدالية توزيع البيانات قاموا باستخدام اختبار ( )Tلعينتين مرتبطتين " "Paired-Samples T Testوذلك للمقارنة بين
متوسط درجات عينة الدراسة في االختبار املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق ،وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)8
جدول ( :)8نتائج اختبار )  (Tلدللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار املعرفي ملهارات اإلنشاءات الهندسية
التطبيق القبلي
املجال

قيمة ) (T

قيمة
الدللة

مستوى
الدللة

0 .000

دالة إحصائيا
دالة إحصائيا

التطبيق البعدي

متوسط حسابي

انحراف معياري

متوسط حسابي

انحراف معياري

املجال األول :املعرفة

3.590

1.469

7.318

0 .893

9.551

املجال الثاني :التطبيق

3.136

0 .990

15.045

1.430

46.877

0 .000

املجال الثالث:
الستدلل

3.363

1.292

4.181

0 .906

2.961

0 .007

دالة إحصائيا

املجموع الكلي

10.090

2.524

26.55

2.577

24.322

0.000

ا
دالة إحصائيا

يتبين من جدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات في االختبار املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية لصالح
التطبيق البعدي لالختبار ،تعزى للبيئة التعليمية اللكترونية.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ،أي أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين متوسطي
درجات طالبات الصف العاشر في االختبار املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق ،تعزى للبيئة التعليمية اللكترونية ".
ولحساب حجم األثر الناتج عن توظيف بيئة تعليمية قائمة على التعلم اللكتروني في تنمية الجانب املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية ،قام
الباحثون بحساب مربع ايتا ) )η2وحجم األثر( .) d
ويوضح جدول ( )9حجم تأثير البيئة التعليمية اللكترونية على تنمية كل مجال من مجاالت االختبار املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية.
جدول ( :)9يوضح قيمة مربع إيتا ( ( η2وحجم األثر) (dملجالت الختبار املعرفي
املجال

T

η2

D

حجم األثر

املعرفة
التطبيق
الستدلل
املجموع الكلي

9.551

0.812

4.167

46.877

0.990

20.421

2.961

0.294

1.292

24.322

0.965

10.612

كبير
كبير
كبير
كبير

*  0.14كبير 0.06 ،متوسط 0.04 ،صغير.

ويتضح من الجدول ( )9أن قيم كل من مربع ايتا " "η2وحجم االثر " "dكبير لكل من مستوى املعرفة والتطبيق واملجموع الكلي لالختبار ،وكبير
ملستوى االستدالل ،مما يدلل على األثر الكبير للبيئة التعليمية القائمة على التعليم اللكتروني في تنمية مهارات النشاءات الهندسية.
ويرجع الباحثون هذه النتيجة ألسباب عديدة ،منها :طبيعة البيئة التعليمية اللكترونية ،حيث أتاحت البيئة لكل طالبة فرصة التعلم الفردي
حسب قدراتها وظروفها ،كما ساعدت في إمكانية وصول الطالبات للدروس املسجلة في أي زمان ومكان ،مع تكرار املشاهدة والتقديم والتأخير حسب
الحاجة ،وعملت البيئة التعليمية اللكترونية على التخلص من سلبيات البيئة التقليدية من حيث التقيد بالوقت واملكان ،كما ساعدت على تحفيز
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جميع الطالبات للمشاركة والنقاش دون خجل أو خوف ،كذلك التفاعل مع بعضهن البعض .وزاد استخدام البيئة التعليمية اللكترونية واملواد
التعليمية املصورة من دافعية ورغبة الطالبات في التعلم ،حيث يجدن بها املتعة والفائدة .وركزت بيئة التعلم اللكترونية على التقويم بأشكال عدة،
حيث تسليم التكاليف املطلوبة ،وتقديم التغذية الراجعة الفورية والتي ساعدت الطالبات على معرفة نقاط الضعف وتقويتها ،وكان الستخدام برنامج
) (Smart Notebookاألثر البالغ في جذب الطالبات ملتابعة الدروس ،حيث املؤثرات البصرية والسمعية .ساعد قيام الباحثون بتقويم الطالبات
واختبارهن إلكترونيا ،في تخفيف التوتر الناجم عن جو االختبارات ،كما أتاح لهن فرصة اختيار الوقت املناسب للتقدم لالختبار في إطار الزمن املتاح.
وساعد استخدام الباحثون لنموذج خميس في إعداد بيئة التعلم اللكترونية املناسبة.
وتتفق نتائج الدراسة مع عدة دراسات تهدف إلى الكشف عن فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية في تنمية الجوانب املهارية مثل  :دراسة شامية (2018
م) ،ودراسة السعودي ( 2018م)،و دراسة الغامدي وعافش ي )2017م( ،ودراسة شحاته )2017م(  ،ودراسة رودريغيز وآخرون (Rodríguez et al,
) ،2016ودراسة عبد العزيز ( 2013م) ،ودراسة عقل وآخرون).)2012
ا
رابعا  :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
ويــنص الســؤال الرابــع عل ــى" :هــل توجــد ف ــروق ذات دللــة إحصــائية عن ــد مســتوى دللــة ( )α ≥0.05ب ــين متوســطي درجــات طالب ــات الصــف العاشــرف ــي
بطاقة التقييم ملهارات اإلنشاءات الهندسية قبل وبعد تطبيق البيئة التعليمية اإللكترونية؟".
وللتحقق من هذا الفرض ،قام الباحثون بالتحقق أوال من اعتدالية توزيع البيانات وذلك باستخدام اختبار( (Shapiro-Wilkحيث أن حجم
العينة). (22
وبناء على نتائج اختبار ) (Shapiro-Wilkتبين للباحثين أن توزيع نتائج بطاقة التقييم يتبع التوزيع الغير الطبيعي ،لذلك استخدم الباحثون
اختبار ويلك وكسون " "Wilcoxon – Testالالبارمتري وذلك للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات عينتين مرتبطتين ) األداء القبلي والبعدي (
في بطاقة تقييم الجانب األدائي ملهارات النشاءات الهندسية .والجدول( )10يوضح ذلك:
جدول ( :)10نتائج اختبار" "Wilcoxon – Testلدللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة تقييم مهارات اإلنشاءات
الهندسية
املجال
توظيف استخدام الفرجار

توظيف استخدام الحافة
املستقيمة

تنفيذ الخطوات

اإلخراج النهائي

املجموع

البيان
الرتبة السالبة
الرتبة املوجبة
التساوي
املجموع
الرتبة السالبة
الرتبة املوجبة
التساوي
املجموع
الرتبة السالبة
الرتبة املوجبة
التساوي
املجموع
الرتبة السالبة
الرتبة املوجبة
التساوي
املجموع
الرتبة السالبة
الرتبة املوجبة
التساوي
املجموع

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة " " Z

قيمة الدللة

مستوى الدللة

00

00

00

-4.070-b

0.000

0.01

21

11

231

1
22
00

00

00

21

11

231

-4.091-b

0.000

0.01

1
22
1

1

1

20

11.5

230

-4.020-b

0.000

0.01

1
22
00

00

00

21

11

231

-4.041-b

0.000

0.01

1
22
00

00

00

22

11.5

253

-4.117-b

0.000

0.01

00
22

**القيمة الحرجة املطلقة للدرجة املعيارية عند مستوى داللة 2.58 = 0.01
*القيمة الحرجة املطلقة للدرجة املعيارية عند مستوى داللة 1.96 = 0.05

يتضح من جدول ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات في بطاقة التقييم ملهارات النشاءات الهندسية قبل وبعد
التطبيق لصالح التطبيق البعدي لبطاقة التقييم.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ،أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين متوسطي
درجات طالبات الصف العاشر في بطاقة التقييم ملهارات النشاءات الهندسية قبل وبعد التطبيق.
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حجم تأثير البيئة التعليمية اإللكترونية على األداء العملي:
لدراسة حجم تأثير البيئة التعليمية اللكترونية على تنمية مهارات النشاءات الهندسية ،قام الباحثون باستخدام معادلة معامل االرتباط الثنائي
لرتب األزواج املرتبطة" " Rprbومعادلة " "dcohenوذلك لحساب حجم التأثير عند استخدام "ويلكوكسون" للعينتين املرتبطتين.
يوضح جدول ( )11حساب حجم األثر"  " Rprbلكل مجال من مجاالت بطاقة التقييم :
جدول (: )11قيمة حجم الثر"  " Rprbلكل مجال من مجالت بطاقة التقييم ملهارات اإلنشاءات الهندسية
املجال
توظيف استخدام الفرجار
توظيف استخدام الحافة املستقيمة
تنفيذ الخطوات
اإلخراج النهائي
املجموع

T

Rprb

231

0.826087

231

0.826087

230

0.818182

231

0.826087

253

1

حجم األثر
كبير
كبير
كبير
كبير
ا
كبيرجدا

يتضح من جدول ( )11أن حجم التأثير لجميع مجاالت بطاقة التقييم كانت كبيرة ،بينما كانت كبيرة جدا للمجموع النهائي ،مما يدلل على فاعلية
البيئة التعليمية اللكترونية في تنمية الجانب األدائي ملهارات النشاءات الهندسية.
ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن البيئة التعليمية اللكترونية ساعدت على وصول الطالبات املستمر للمحتوى التعليمي ،واملعد بشكل سلس
وجذاب ،كما أتاحت البيئة التعليمية اللكترونية للطالبات التدقيق في آلية استخدام الفرجار والحافة املستقيمة ،ومتابعة تسلسل الخطوات وتبريرها
هندسيا ،فكانت النتائج هي إخراج نهائي دقيق لإلنشاء املطلوب ،كذلك أتاحت البيئة التعليمية اللكترونية لكل طالبة فرصة التعلم الفردي وذلك
حسب قدراتها الذاتية ،وعززت من ميول الطالبات نحو التعلم ،وجعلتهن أكثر تفاعال ،كما منحت الطالبات فرصة املمارسة العملية لجميع املهارات
والتواصل املستمر للمناقشة والحوار وإعطاء التغذية الراجعة.
ّاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من شامية ( 2018م) ،ودراسة عقل وآخرون)  2012م) ،ودراسة السعودي ( 2018م) ،ودراسة الغامدي
وعافش ي ) ،)2017ودراسة شحاته ) 2017م( ،ودراسة رودريغيز وآخرون ) ،(Rodríguez et al, 2016و دراسة عبد العزيز ( 2013م) ،وذلك في إظهار
فاعلية البيئة التعليمية اللكترونية في تنمية جوانب مهارية مختلفة ،واختلفت معها في نوع املهارة وهي مهارات النشاءات الهندسية في هذه الدراسة.
ا
خامسا  :النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:
ا
ينص السؤال الخامس على " :هل تحقق البيئة التعليمية اإللكترونية فاعلية تزيد عن ) (1.2وفقا ملعامل بالك للكسب املعدل في تنمية الجانبين
املعرفي واألدائي ملهارات اإلنشاءات الهندسية ؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال ،قام البــاحثون بــالتحقق مــن صــحة الفرضــية " ال تحقـق البيئــة التعليميــة اللكترونيـة فاعليــة تزيــد عــن ) (1.2وفقــا ملعامــل
بالك للكسب املعدل في تنمية الجانبين املعرفي واألدائي ملهارات النشاءات الهندسية ".
وذلك باستخدام معادلة معامل بالك للكسب املعدل لحساب الفاعلية:
معادلة معامل بالك للكسب املعدل = املتوسط البعدي – املتوسط القبلي  +املتوسط البعدي – املتوسط القبلي
النهاية العظمى
النهاية العظمى-املتوسط القبلي
ويوضح الجدول ( )12معامل الكسب بالك لالختبار املعرفي.
جدول ( :)12معامل بالك للكسب املعدل لالختبار املعرفي
املجال

املتوسط القبلي

املتوسط البعدي

النهاية العظمى

معامل بالك

املعرفة
التطبيق
الستدلل

3.590

7.318

8

1.311

3.136

15.045

17

1.559

3.363

4.181

5

0.663

املجموع الكلي

10.090

26.55

30

1.375

يتضح من الجدول ( )12تحقق نسبة كسب عالية في مستوى املعرفة والتطبيق واملجموع الكلي لالختبار املعرفي ،بينما لم يحقق مستوى
االستدالل النسبة املطلوبة حيث بلغ ()0.663؛ إذ أن نسبة األهداف في املنهاج بمستوى االستدالل قليلة جدا ،حيث التركيز على مستويات املعرفة
والتطبيق ،لذلك يرى الباحثون ضرورة التركيز على تنمية هذا الجانب مستقبال.
وتدل هذه النتيجة على فاعلية البيئة التعليمية اللكترونية في تنمية الجانب املعرفي ملهارات النشاءات الهندسية لدى طالبات الصف العاشر.
يوضح الجدول ( )13معامل بالك للكسب املعدل لبطاقة التقييم :
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جدول ( :)13معامل بالك للكسب املعدل لبطاقة التقييم
املجال

املتوسط القبلي

املتوسط البعدي

النهاية العظمى

معامل بالك

توظيف استخدام الفرجار
توظيف استخدام الحافة املستقيمة

4.909

10.954

12

1.356

2.318

5.363

6

1.334

تنفيذ الخطوات

3.409

7.909

9

1.304

اإلخراج النهائي
املجموع

3.727

7.590

9

1.162

14.590

31.363

36

1.291

يتضح من الجدول ( )13تحقق نسبة الكسب املعدل املطلوبة لكل من استخدام الفرجار واستخدام الحافة املستقيمة وتنفيذ الخطوات ،كذلك
للدرجة الكلية لالختبار املعرفي والتي بلغت معدل كسب ) ،(1.291بينما لم يحقق الخراج النهائي النسبة املطلوبة ،لكنه كان قريبا منها ،مما يدلل على أن
البيئة التعليمية اللكترونية كانت فاعلة في تنمية الجانب األدائي ملهارات النشاءات الهندسية لدى طالبات الصف العاشر.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ،والذي ينص على أنه " تحقق البيئة التعليمية اللكترونية فاعلية تزيد عن ) (1.2وفقا
ملعامل بالك للكسب املعدل في تنمية الجانبين املعرفي واألدائي ملهارات النشاءات الهندسية ".
وبذلك يكون الباحثون قد أجابوا عن جميع أسئلة الدراسة ،وتحققوا من صحة فرضياتها ،وتوصلوا إلى فاعلية البيئة التعليمية اللكترونية في
تنمية مهارات النشاءات الهندسية بجانبيها املعرفي واألدائي.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة شامية ( )2018ودراسة السعودي ( )2018ودراسة الغامدي وعافش ي ) (2017ودراسة شحاتة
) ،(2017ودراسة الغامدي ) )2017ودراسة السيد ) )2016ودراسة علي ) ،(Ali, 2016ودراسة ) ،(Ahmad, 2015و دراسة عقل وآخرون) ،)2012حيث
أكدت جميع هذه الدراسات فاعلية البيئة التعليمية اللكترونية في تنمية األداء املهاري.
التوصيات:
في ضوء ما توصل إليه الباحثون من نتائج ،فإنهم يوصون بما يلي:
• ضرورة توظيف بيئات التعلم اللكترونية في تنمية مهارات النشاءات الهندسية ،ملا لها من أثر بالغ في تنمية الجوانب املعرفية واألدائية للطلبة،
كما أنها تتماش ى مع التطور التكنولوجي املتسارع ،وتلبي احتياجات الطلبة.
• أظهرت النتائج أن االستدالل لم يحقق مستوى كسب كبير ،لذلك يوص ي الباحثون بابتكار وسائل تساعد على تنمية التفكير االستداللي لدى
الطلبة.
• نتيجة لعدم تمكن الباحثون من استخدام املنهج التجريبي ذو املجموعتين نتيجة لوجود أزمة  ،Covid19يوص ى الباحثين بتطبيق الدراسة
باستخدام هذا املنهج.

املراجع:
ا
أول :املراجع العربية:
 .1األغا ،إحسان ) .(1997البحث التربوي عناصره ،مناهجه ،أدواته .ط ، 3غزة.
 .2األغا ،إحسان واألستاذ ،محمود ( .)2007مقدمة في تصميم البحث التربوي.ط، 5غزة:مكتبة الطالب ،الجامعة السالمية .
 .3أديب ،عادل نسيم ( .)2009الهندسة التحليلية .دار املنهل.
 .4بسيوني ،عبد الحميد ( .)2007التعليم اللكتروني والتعليم الجوال) .د.ط( .بيروت :دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.
 .5التميمي ،عبد الرحمن ) .(2006واقع استخدام التعليم اللكتروني في تدريس الرياضيات .باملرحلة الثانوية في ضوء معايير NCTMببعض الدول
املختارة دراسة مقارنة (رسالة دكتوراه غير منشورة( .كلية التربية .جامعة أم القرى .السعودية.
 .6الجبوري ،حسين محمد ( .)2012منهجية البحث العلمي مدخل لبناء املهارات البحثية .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .7الجرجاوي ،زياد بن علي بن محمود ( .)2010القواعد املنهجية التربوية بناء االستبيان .الطبعة الثانية ،سلسلة أدوات البحث العلمي .ط .1غزة :
مطبعة أبناء الجراح.
 .8أبو حطب ،فؤاد ،وصادق ،آمال ( .)1980علم النفس التربوي .ط . 2مكتبة األنجلو املصرية :القاهرة.
 .9خميس ،محمد ) .(2015مصادر التعلم اللكتروني .دار السحاب :القاهرة.
 .10خميس ،محمد عطية ( .)2006تكنولوجيا إنتاج مصادر التعلم .ط .1القاهرة .دار السحاب.
 .11الدمرداش ،محمد والحنفي ،أمل ( .)2019النشاءات الهندسية ( تدريبات عملية) .مصر.
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 .12الدمرداش ،محمد السيد أحمد ،وأمل محمد مختار الحنفي ( .)2018استخد ام النشاءات الهندسية في تنمية بعض جوانب التعلم الهندسية
والرياضية ومستويات التفكير الهندس ي لدى الطالب املعلمين شعبة الرياضيات .مجلة تربويات الرياضيات :الجمعية املصرية لتربويات الرياضيات
.125 - 70 :)10(21
 .13الراشد ،فارس بن إبراهيم )1424هـ) .التعليم اللكتروني واقع وطموح .ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اللكتروني .مدارس امللك فيصل .الرياض.
 .14زيتون ،حسن ) . (2005رؤية جديدة في التعليم التعلم اللكتروني :املفهوم-القضايا– التطبيق -التقييم .الرياض:الدار الصوتية للتربية.
 .15السيد ،مصطفى .)2016(.فاعلية تصميم بيئة تعلم إلكتروني تشاركي في تنمية مفاهيم محركات بحث الويب غير املرئية ومعتقدات الكفاءة
الذاتية لدى طالب كلية التربية .العدد  122 -مجلة القراءة واملعرفة – مصر.
 .16شامية ،سحر ( .)2018فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية في تنمية مهارات تصميم االختبارات اللكترونية لدى طالبات كلية التربية بالجامعة
السالمية بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة السالمية .غزة .فلسطين.
 .17شحاته ،نشوى ) .)2017تصميم بيئة تعلم إلكترونية في ضوء النظرية التواصلية وأثرها في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب كلية التربية .
تكنولوجيا التربية-دراسات وبحوث -مصر.
 .18أبو شحادة ،كفاية ( .)2016فاعلية برنامج مقترح في العلوم قائم على التعلم املدمج في تنمية املفاهيم العلمية والتفكير االستقصائي وال تجاه نحو
املادة لدى تالميذ املرحلة األساسية العليا في فلسطين .رسالة دكتوراه .معهد الدراسات التربوية .جامعة القاهرة.
 .19شقفة ،رمزي ) .(2008برنامج تقني في ضوء املستحدثات التقنية لتنمية بعض املهارات اللكترونية في منهاج التكنولوجيا لدى طالبات الصف
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Abstract: The research aimed to reveal the effectiveness of E-learning environment in developing geometric
construction skills in mathematics among 10th graders in Palestine. and the research followed the quasiexperimental curriculum by designing one experimental group (Pre- post). And the researchers built the
study tools represented in a cognitive test and an assessment card to measure geometric construction skills,
which were applied to a sample of (22) 10th grade female students from Ali bin Abi Talib Secondary School
for Girls. The research concluded the effectiveness of the electronic educational environment in developing
geometric construction skills, as the black gain rate was (1.37), as well as the existence of statistically
significant differences at the level of significance (α = 0.05) between the average scores of the 10th grade
students in the cognitive test of geometric construction skills before & after the application in favor of the
post application, there were also statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05)
between the mean scores of the tenth grade students in the assessment card for geometric construction skills
before and after the application in favor of the post application. The research recommended employing
electronic learning environments in teaching geometric constructions، and working on holding training
courses in e-learning for teachers.

Keywords: E-learning environment; geometric construction skills.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعي،
على عينة مكونة من ( )528طالبا وطالبة من جامعة الشرقية في سلطنة ُعمان ،موزعين حسب النوع االجتماعي ،واملستوى الدراس ي ،والكلية
العلمية ،باستخدام مقياسين هما :مقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (BFI-
 ،)10إذ أشارت النتائج إلى أن درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي كانت في املستوى املتوسط بمتوسط حسابي ( )2.41ونسبة مئوية
( ،)%48في حين كانت سمة املقبولية هي السمة األكثر شيوعا لدى عينة الدراسة ،يليها سمتا االنفتاحية ،ويقظة الضمير ،وكانت سمتا
االنبساطية والعصابية هما األقل شيوعا ،كما وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سلبية بين درجة استخدام مواقع التواصل
االجتماعي والسمات الشخصية :املقبولية ،يقظة الضمير ،االنبساطية ،وعالقة ارتباطية موجبة مع السمات :االنفتاحية ،والعصابية،
وأشارت نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد املعياري إلى أن السمات الشخصية ّ
فسرت ما يقارب ( )%27من التباين في درجة استخدام
مواقع التواصل االجتماعي ،وأن جميع السمات الشخصية كان لها داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
الكلمات املفتاحية :العوامل الخمس الكبرى للشخصية؛ مواقع التواصل االجتماعي؛ الشخصية اإلنسانية.

املقدمـة:
تعد دراسة الشخصية اإلنسانية من أهم املواضيع التي تناولها علم النفس ،وأكثرها تعقيدا ،إال أنه يبقى أكثر مواضيع علم النفس حيوية ،وقد
تناولت العديد من النظريات هذا املجال؛ مما أدى إلى تعدد طرق قياسه طبقا للمنظور الذي تتبناه كل من هذه النظريات .كذلك تعددت وتنوعت
املفاهيم حول الشخصية وماهيتها ،إذ ظهر العديد من النظريات والتفسيرات التي حاولت التعبير عن مفهوم الشخصية اإلنسانية .إذ يشير ريكمان
( (Ryckman, 2008بأنها مجموعة من الخصائص الفردية التي تنظم سلوك الفرد وتفاعله مع املوجودات من حوله ،ولها تأثير ملموس في دافعية الفرد
وطريقة تفكيره وفهمه لألشياء من حوله .ويرى ايزنك ( (Eysenck, 2013بأن الفروقات الفردية تسهم في تشكيل نمط شخصية الفرد ،وتوجهاته،
والتنبؤ بطريقة تفاعله واستجابته مع املثيرات من حوله ،كما ُينظر إليها بأنها األفكار واالنفعاالت التي ّ
تميز طريقة الفرد في الت ّ
كيف مع العالم املحيط به
(.)Santrock, 2011
ّ
يعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية الذي طوره كوستا وماكري ( (Costa & McCare, 1985من أهم النماذج والتصنيفات التي فسرت
سمات الشخصية اإلنسانية في الوقت الحاضر ،إذ القى قبوال كبيرا من الباحثين وعلماء النفس ،ويعد أكثر نماذج الشخصية انتشارا في مجال علم
الشخصية ،وعلم النفس االجتماعي ،وعلم النفس الصناعي ،وعلم النفس اإلكلينيكي ( ،)Rosellini & Brown, 2011ويهدف النموذج إلى تصنيف
السمات الشخصية في خمس فئات أساسية ،ويمتاز هذا النموذج بالثبات النسبي ) ،)Saucier, 2002ويشتمل على خمس سمات هي:
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السعودي وآخرون

 .1النفتاحية ( :)Opennessترتبط سمة االنفتاحية بالسمات التي تركز على أهمية االنفتاح على خبرات األخرين ومشاعرهم ،وتعكس مدى النضج
العقلي للفرد ،ومدى التسامح والسالم لدى األفراد ( ،)Douglas et al., 2016كما ترتبط أيضا بالدافعية اإليجابية في التعاون مع األخرين،
والرغبة في اكتشاف الذات ،واالبتكار ،واالستقاللية في البحث عن املعلومات ،كما أن أصحاب هذا العامل يحبون الفن ،وليست لديهم توجهات
نحو السياسة)Soldz & Vaillant, 1999( .
 .2النبساطية ( :)Extraversionيتمتع أصحاب سمة االنبساطية باتجاهات إيجابية نحو تقدير اإلنجازات ،والتفاعالت االجتماعية ،وتقدير
العادات االجتماعية ،كما يتمتعون بقدر عال من النشاط ،والتحفيز الذاتي بينما يتجنبون الهدوء والتحفظ واالنطواء ،كما أن حضورهم
االجتماعي قوي جدا ،ويعملون على توسيع دائرتهم االجتماعية بشكل فعال)Roccas et al., 2002( .
 .3العصابية (  :)Neuroticismوتسمى أحيانا الذهانية ،وتتضمن مدى عدم التوافق بين السمات االنفعالية لدى الفرد ،ويمتاز األفراد أصحاب
سمة العصابية بقدر عال من اإلحساس بعدم األمان ،الحزن ،االكتئاب ،القلق ،العدائية واالندفاع ،ويرتبط أصحاب سمة العصابية بشكل سلبي
بتقدير الذات ،وااليمان بقدراتهم األدائية ،والضبط الذاتي)Judge et al., 2002( .
 .4يقظة الضمير ( :)Consciousnessيتميز أصحاب سمة يقظة الضمير بالنجاح ،املثابرة ،اإلخالص ،تحمل املسؤولية ،التفاني ،والتنظيم ( Roccas
 .)et al., 2002كما أنهم يتصرفون بحكمة في املواقف الحياتية املختلفة ،ويلتزمون بالواجبات وفقا ملا تمليه عليهم ضمائرهم ،وقيمهم األخالقية.
()McCrae & Costa, 1989
 .5املقبولية ( :)Agreeablenessتعبر املقبولية لدى األفراد عن السمات التي تركز على مراعاة رغبات األخرين ،واحترام مشاعرهم واستيعابهم ،يميل
أصحاب سمة املقبولية بشكل إيجابي نحو التفاعل االجتماعي ،وتكوين صداقات قوية مع األخرين ،وعالقات أسرية ناجحة ،وتكون صفاتهم
الشخصية مرنة ،مثل :عدم التعصب لرأيهم ،ويؤثرون األخرين على أنفسهم .كما أن أصحاب هذه السمة لديهم ميل سلبي نحو األنانية ،وعدم
التسامح والعدوانية)Ozer & Benet, 2006( .
ّ
التأثر بما حولها ،ومما ال شك فيه بأن ّ
تطور الحضارة البشرية الحالية ،وظهور شبكة املعلومات أعطى
تتميز الشخصية البشرية بأن لها صفة
الشخصية البشرية مجاال كبيرا للتأثر .إذ أن الشخصية هي نتاج التفاعل بين األفراد ،وما يحيط بهم من متغيرات ،لذا فإن مواقع التواصل االجتماعي
أثرت بشكل كبير على شخصية اإلنسان ،حيث ازدادت فرص التفاعل مع اآلخرين ،مع ّ
تطور شبكة املعلومات في التفاعل مع األخرين ،باإلضافة إلى زيادة
فرص تبادل املعلومات ،ومتابعة اآلخرين ،وخلق فرص عمل افتراضية ( .)Jones & Fox, 2009ويمكن تعريف مواقع التواصل االجتماعي بأنها الصفحات
التي تتيح للمستخدم إنشاء ملف شخص ي يحتوي العديد من الصفات التي يستطيع عرضها على االخرين ،والتعامل بهذه الشخصية االفتراضية مع باقي
األشخاص (.)Jenkins, 2008
يحتل االتصال مكانة محورية في حياة البشر وأسباب رفاهيتهم ،وقد أتاحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فرصا جديدة في مجال التواصل
فتعددت أشكاله ووسائله وتأثيراته ،ويعد التواصل ظاهرة اجتماعية تقوم على عالقة متبادلة بين طرفين أو أكثر بأساليب وأدوات مختلفة ،سواء كانت
إلكترونية من خالل مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت ،أو عن طريق االتصال املباشر بين األفراد ،وأتاحت مواقع التواصل االجتماعي على شبكة
اإلنترنت عصرا جديدا من االتصال ّ
الفعال بين أفراد املجتمع ،إذ جذبت هذه املواقع املاليين من املستخدمين ،وأصبحت جزءا من املمارسات اليومية
لألفراد واملجتمعات ،ال سيما طالب الجامعات نظرا إل قبالهم املتزايد على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ،ورغبتهم املتواصلة في تكوين شبكة من
العالقات مع أفراد من مجتمعات مختلفة.
تشير اإلحصاءات إلى أن واحدا من بين شخصين من سكان العالم يستخدم مواقع التواصل االجتماعي ،إذ يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي ( )3.8مليار مستخدم في العالم ،بما يمثل نحو ()%50من سكان العالم ( ،)Routley, 2018وفي سلطنة ُعمان أظهرت نتائج استطالع حول
استخدام وسائل التواصل االجتماعي الذي أجراه املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات في شهر مارس ( )2019أن نسبة ( )%94من ُ
العمانيين ممن يبلغون
ثمانية عشر سنة ،وأكثر يمتلكون أو يستخدمون حسابات على مواقع وسائل التواصل االجتماعي ،وأن أكثر هذه الوسائل انتشارا هو تطبيق "الواتس
آب" الذي يستخدمه ( )%93من مرتادي مواقع التواصل االجتماعي يليه "يوتيوب" بنسبة ( ،)%71ثم "أنستجرام" بنسبة ( .)%50كما وأشار االستطالع
إلى أن املتوسط اليومي الستخدام وسائل التواصل االجتماعي بلغ ( )6ساعات يوميا ،وأن أكثر األوقات استخداما لوسائل التواصل االجتماعي هي الفترة
مـن الساعة الثامنة مساء إلى الثانية عشرة صباحا .أما عن أسباب استخدام وسائل التواصل االجتماعي فجاء التواصل مع األهل واألصدقاء أهم
التعرف على األخبار ،واألحداث الجارية بنسبة ( ،)%47ويعتقد أكثر من نصف ُ
ّ
العمانيين ( )%52أن استخدام وسائل
األسباب بنسبة ( ،)%91يليه
التواصل االجتماعي له أثر إيجابي بدرجة أو بأخرى على حياتهم االجتماعية والعملية ،في حين يرى ( )%48منهم وجود أثر سلبي لهذه املواقع( .املركز
الوطني لإلحصاء واملعلومات)2019 ،
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السعودي وآخرون

الدراسات السابقة:
وبالنظر إلى العالقة بين درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى ،فقد أظهرت العديد من الدراسات بأن
بعض السمات تتأثر بشكل أكبر من السمات األخرى ،مثل :العصابية ،االنفتاحية واالنبساطية ( .)Zywica & Danowski, 2008وفيما يلي عرضا
ملجموعة من هذه الدراسات:
•

أجرى كيركابرون وآخرون ( )Kircaburun et al., 2020دراسة هدفت إلى التحقق من مدى تأثير السمات الشخصية على دوافع استخدام مواقع
التواصل االجتماعي  ،وأنواع هذه املواقع لدى الطالب الجامعيين ،على عينة مكونة من ( )1008طالبا جامعيا ،تتراوح أعمارهم بين ( )32-17سنة
بمتوسط ( )20سنة ،وأشارت النتائج إلى أن هناك مجموعة من الدوافع املختلفة وراء استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وأن الطالب يختلفون
في دوافعهم نتيجة تباينهم في سماتهم الشخصية ،وأن هناك ارتباطا إيجابيا بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي والسمات الشخصية:
العصابية واملقبولية ،وارتباطا سالبا بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي والسمات الشخصية :االنبساطية ،ويقظة الضمير ،واالنفتاحية.

•

وقام وايت وآخرون ) (Whaite et al., 2018بدراسة هدفت إلى تقص ي العالقة بين خصائص الشخصية باستخدام نموذج سمات الشخصية
الكبرى ،واستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،والعزلة االجتماعية ،على عينة مكون من ( )1768شابا من الواليات املتحدة األمريكية ،تراوحت
أعمارهم بين ( )32-19سنة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط لوجستي منظم بين السمات الشخصية ،ومدى استخدام مواقع التواصل
االجتماعي ،إذ كان هناك ارتباطا عاليا بين درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي وسمة العصابية ،في حين كان االرتباط منخفضا لدى سمة
االنبساطية ،ومتوسطا مع بقية السمات.

•

وأجرت قدورة ( )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبعض سمات الشخصية والصحة
النفسية لدى طالب جامعة الجزيرة في السودان ،إذ تكونت عينة الدراسة من ( )404طالبا وطالبة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية،
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سلبية بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي والصحة النفسية ،باإلضافة لوجود عالقة سلبية بين
درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي والسمات الشخصية (االنطوائية ،واالنبساطية) ،كما وأشارت النتائج لعدم وجود فروق في مستوى
استخدام مواقع التواصل االجتماعي تعزى إلى متغيرات :النوع االجتماعي ،والتخصص العلمية ،ومكان السكن.

• وفي دراسة قام بها محمود وفاروق ( (Mahmood and Farooq, 2016هدفت إلى التعرف على تأثير بعض املتغيرات الشخصية على إدمان الفيس
بوك ،استخدمت الدراسة مقياس (برغن) إلدمان الفيس بوك ،ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية ،وتكونت العينة من ( )150طالبا في
قسم العلوم اإلدارية ،حيث أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االنبساطية ،العصابية ،واالنفتاح وإدمان استخدام الفيس بوك،
أيضا اثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين إدمان الفيس بوك والتحصيل األكاديمي.
• أجرى املوافي وآخرون ( )2014دراسة هدفت إلى ّ
التعرف على استخدامات طالب الجامعة ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته بالعوامل الخمسة
الکبرى في الشخصية .وتكونت عينة الدراسة من ( )600طالبا جامعيا في جامعة املنصورة ،وأظهرت نتائج الدراسة بأن أعلى استخدام ملواقع
التواصل االجتماعي كان لدى العصابيين ،في حين كان أقل استخدام لدى سمة يقظة الضمير ،وكانت درجة االستخدام متوسطة ومتقاربة لدى
السمات الشخصية األخرى.
• وقامت كوريا وآخرون ( )Correa et al., 2013بدراسة هدفت إلى دراسة العالقة بين بعض سمات الشخصية الخمسة الكبرى واستخدام مواقع
التواصل االجتماعي ،لدى عينة مكونة من ( )1432طالبا في جامعة تكساس ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام
مواقع التواصل االجتماعي وسمتي :االنفتاحية والعصابية ،وأشارت نتائج تحليل االنحدار أن السمات الشخصية ّ
فسرت ما يقارب ( )%13من
التباين في استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،لهذا تعد السمات الشخصية متنبئ جيد باستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
ً
• وأخيرا أجرى هوجس وآخرون ( (Hughes et al., 2012دراسة هدفت إلى مقارنة نوع موقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك ،وتويتر) وفقا للسمات
الشخصية ،على عينة مكونة من ( )300مراهقا أمريكيا ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين سمات الشخصية ،ونوع مواقع التواصل
االجتماعي ،وأن األفراد ضمن سمتي :االنفتاحية واالنبساطية يميلون أكثر نحو استخدام (تويتر) ،في حين كان هناك تفضيل لدى السمات
الشخصية :العصابية ،يقظة الضمير ،املقبولية نحو استخدام موقع (فيسبوك).
يتضح من الدراسات السابقة التي استهدفت العالقة بين السمات الشخصية الخمسة الكبرى ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعي أنها كانت
على األغلب دراسات أجنبية ،مقارنة بالدراسات التي أجريت في البيئة العربية ،وأن الدراسات التي أجريت في البيئة العربية تناولت بعض سمات
الشخصية وليس جميعها ،ولم تستخدم أي من الدراسات العربية قائمة العوامل الخمس الكبرى للشخصية املختصرة ( ،)BFI-10كما ّ
يتضح أيضا أن
جميع الدراسات أشارت لوجود عالقة بين السمات الشخصية ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعي ،إال أنها اختلفت في طبيعة العالقة وفقا للسمات
الشخصية الخمسة ،وتأتي هذه الدراسة للتحقق من طبيعة العالقة بين السمات الشخصية الخمسة الكبرى ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعي
لدى طالب جامعة الشرقية في سلطنة ُعمان.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
أصبحت مواقع التواصل االجتماعي ظاهرة عاملية واسعة االنتشار ،استطاعت أن تجعل الشباب عامة وطالب الجامعات بصفة خاصة يتعلقون
بها بشكل كبير؛ نظرا للخدمات املتعددة التي أتاحتها ،والتي تتعلق بالدرجة األولى باهتماماتهم وتطلعاتهم .الحظ فريق البحث من خالل املالحظة اليومية
أن نسبة انتشار ظاهرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي تزداد يوما بعد يوم بين طالب الجامعة ،وفي جميع مرافق الجامعة ،وأحيانا أثناء
املحاضرات ،حيث أصبحت مواقع التواصل االجتماعي جزءا من املمارسات اليومية الضرورية لطالب الجامعة ،وأن هناك تفاوتا بين طالب الجامعة في
درجة استخدام هذ ه املواقع ،لذا فإن الكشف عن طبيعة العالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،والسمات الشخصية ،يؤدي إلى ّ
التعرف
على أسباب هذا التفاوت في االستخدام ،ال سيما تلك التي تعود إلى تباين الطالب في سماتهم الشخصية ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة لدراسة العالقة
بين السمات الشخصية الخمسة الكبرى ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة الشرقية في سلطنة ُعمان ،وتسعى الدراسة إلى
اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما سمات الشخصية الخمس الكبرى األكثر شيوعا لدى طالب جامعة الشرقية؟
 .2ما مستوى وطبيعة استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة الشرقية؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية واستخدام مواقع التواصل االجتماعي ؟
أهمية الدراسة:
• األهمية النظرية:
تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تستهدف ظاهرة اجتماعية تتزايد باستمرار من يوم إلى آخر واملتمثلة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين
طالب الجامعة ،والذي قد يصل أحيانا إلى مرحلة اإلدمان  ،وفي كونها تستهدف عالقة هذه الظاهرة بالسمات الشخصية لديهم ،كما أن الفئة العمرية
املستهدفة (طالب الجامعات) هي من أهم فئات املجتمع ،وأكثرها حيوية ،وفي املقابل أكثرها استخداما ملواقع التواصل االجتماعي.
• األهمية العملية:
 .1توفير مقاييس نفسية ذات خصائص جيدة؛ لقياس املتغيرات املستهدفة في الدراسة وهي :استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،العوامل الخمس
الكبرى للشخصية.
 .2الكشف عن طبيعة العالقة بين السمات الشخصية ودرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وإمكانية التنبؤ بدرجة استخدام مواقع
التواصل االجتماعي في ضوء السمات الشخصية.
 .3االستفادة من نتائج الدراسة وتوصياتها في تصميم برامج ارشادية وتدريبية لطالب الجامعات ،تساعد في تقليل من سمات العصابية لديهم،
وتوعيتهم باالستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1معرفة السمات الشخصية الخمس الكبرى األكثر شيوعا لدى طالب جامعة الشرقية.
 .2تقص ي درجة وطبيعة استخدام طالب جامعة الشرقية ملواقع التواصل االجتماعي.
 .3الكشف عن العالقة بين درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي والسمات الشخصية.
 .4الكشف عن مقدار التنبؤ بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ضوء السمات الشخصية.
حدود الدراسة:
ُ
• الحدود املكانية :جامعة الشرقية في سلطنة عمان.
• الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي (.)2021/2020
• الحدود البشرية :طالب جامعة الشرقية املسجلين خالل العام الدراس ي (.)2021/2020
• الحدود املوضوعية :دراسة العالقة بين السمات الشخصية الخمسة الكبرى ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
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تعريف املصطلحات:

• العوامل الخمس الكبرى للشخصية :هي خمسة عوامل أساسية لوصف الشخصية اإلنسانيةُ ،يمثل كل منها تجريدا ملجموعة من السمات
املتناغمة ،توصل إليها العلماء والباحثون في ميدان الشخصية من خالل األدلة العلمية للبحوث التجريبية ،وهي :املقبولية ،يقظة الضمير،
االنفتاحية ،االنبساطية ،العصابية (.)Mc care & Costa, 1996
ّ
وتعرف إجرائيا بالدرجة األعلى التي يحصل عليها الطالب على أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية املختصر ( A Brief Version of the
 )Big Five Personality Inventory, BFI-10من إعداد (.)Rammstedt & John, 2007
• مو اقع التواصل الجتماعي :منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ،و من ثم ربطه من خالل نظام
اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات ،أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية (راض ي ،2003 ،ص .)23
ّ
وتعرف درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي إجرائيا بأنها :الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي
املستخدم في الدراسة.

إجراءات الدراسة:
منهجية الدراسة:
ّ
تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة؛ لوصف وتحليل وتفسير نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة ،ودراسة العالقة االرتباطية بين
العوامل الخمس الكبرى للشخصية ،ودرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب جامعة الشرقية املسجلين خالل العام الدراس ي ( ،)2021/2020والبالغ عددهم تقريبا ( )4295طالبا
وطالبة ،منهم ( )751ذكورا ،و ( )3536إناثا .في حين تكونت عينة الدراسة من ( )528طالبا وطالبة ،من مختلف الكليات والسنوات واملستويات
ّ
ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد ومجتمع عينة الدراسة.
الدراسية،
جدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة
املستويات

املتغير

ذكور
إناث
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
اآلداب
اإلدارة
القانون
الهندسة
العلوم

النوع االجتماعي

السنة الدراسية

الكلية

املجموع

عدد أفراد
املجتمع

عدد أفراد
العينة

النسبة املئوية

751

76

10.1%

3536

452

12.8%

1313

205

15.6%

1148

115

10.0%

1070

128

12.0%

406

42

10.3%

350

38

10.9%

1801

210

11.7%

1428

150

10.5%

376

51

13.6%

282

46

16.3%

400

71

17.8%

4295

528

12.3%

أدوات الدراسة:
ً
أول :مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية املختصر
تم استخدام قائمة العوامل الخمس الكبرى لسمات الشخصية املختصر (A Brief Version of the Big Five Personality Inventory, BFI-
 )10من إعداد ( ،)Rammstedt & John, 2007ويتكون املقياس من ( )10فقرات خماسية التدريج على مقياس ليكرت ( 1غير موافق بشدة 5 ،موافق
بشدة) ،تقيس خمس سمات للشخصية هي :املقبولية ( ،)Agreeablenessيقظة الضمير ( ،)Consciousnessاالنفتاحية ( ،)Opennessاالنبساطية
( ،)Extraversionالعصابية ( .)Neuroticismبواقع فقرتين لكل سمة ،إحداهما إيجابية واألخرى عكسية (سلبية) ،إذ تتراوح الدرجة على كل سمة بين
( ،)10-2وليس للمقياس درجة ّ
كلية.
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ً
ثانيا :مقياس درجة استخدام مو اقع التواصل الجتماعي
ألغراض الدراسة تم تطوير مقياسا لدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،من خالل االستعانة بمجموعة من الدراسات من أهمها :نومار
( ،)2012سعودي ( ،)2014قدورة (ّ ،)2017
وتكون املقياس في صورته النهائية من ( )24فقرة خماسية التدريج ( 1أبدا 5 ،دائما) ،وللحكم على درجة
استخدام مواقع التواصل االجتماعيّ ،
تم تقسيم مدى الدرجات إلى أربعة فئات من خالل قسمة مدى الدرجات وهو ( )4=1-5على عدد الفئات (،)1=4/4
وبالتالي يكون طول الفئة ( ،)1وتكون الفئات كاآلتي )1.99-1.00( :منخفض )2.99-2.00( ،متوسط )3.99-3.00( ،مرتفع )5.00-4.00( ،مفرط ،مع
مراعاة عكس تدريج الفقرات السلبية.
صدق أداتي الدراسة:
ّ
بعد إعداد أدوات الدراسة تم عرضها على مجموعة من املحكمين املختصين في علم النفس ،القياس والتقويم ،اإلرشاد النفس ي والتربوي ،بلغ
عددهم ( )11محكما ،وذلك للتحقق من مالئمة الفقرات لألبعاد التي تنتمي إليها ،وللتأكد من وضوح الصياغة اللغوية للفقرات ،ومدى مالئمة الفقرات
للبيئة ُ
العمانية ،إذ تم تعديل بع ض الفقرات في ضوء توجيهات املحكمين؛ لتظهر املقاييس بالصورة النهائية املالئمة للتطبيق.
و ّ
للتحقق من صدق البناء ألداتي الدراسة ،تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرات ،والدرجات على األبعاد التي تنطوي تحتها،
ملقياس سمات الشخصية ،في حين تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرات ،والدرجات على كامل املقياس ،ملقياس درجة استخدام
ّ
ويوضح الجدول ( )2معامالت االرتباط بين الفقرات واألبعاد.
مواقع التواصل االجتماعي،
جدول ( :)2معامالت الرتباط بين الفقرات واألبعاد وكامل األداة
الفقرة

االرتباط مع
ُ
البعد

الفقرة

العوامل الخمس الكبرى

االرتباط مع
األداة

الفقرة

االرتباط مع
األداة

درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

1

**0.69

1

2

**0.73

2

3

**0.70

3

4

**0.78

4

5

**0.48

13

**0.34

14

**0.47

15

**0.49

16

**0.46
**0.45
**0.61
**0.37
**0.56

**0.89

5

**0.39

17

6

**0.71

6

**0.42

18

**0.51

7

**0.77

7

**0.35

19

**0.54

8

**0.78

8

**0.64

20

**0.60

9

**0.84

9

**0.49

21

**0.65

10

**0.67

10

**0.43

22

**0.53

11

**0.52

23

**0.36

12

**0.39

24

**0.38

ً
**معامل ارتباط دال إحصائيا عند مستوى دللة (.)0.01

يتضح من الجدول ( )2أن معامالت االرتباط بين الفقرات واألبعاد ملقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية تراوحت بين ( ،)0.89-0.67في حين
تراوحت معامالت االربتاط بين الفقرات والدرجة الكلية على مقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين ( ،)0.65-0.34إذ كانت جميع قيم
معامالت االرتباط مرتفعة ،ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.01مما يدل على الترابط بين الفقرات ،واألبعاد ،والدرجة الكلية ،ويؤكد أن
املقياسين يتمتعا بقدر مرتفع من صدق البناء.
ثبات أداتي الدراسة:
تم التحقق من ثبات مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية باستخدام طريقة ثبات االستقرار ،من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين
التطبيقين على عينة تجريبية ّ
مكونة من ( )89طالبا وطالبة ،وتراوحت قيم معامالت ثبات االستقرار للسمات الخمس بين ( ،)0.83-0.71وهي معامالت
ثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة ،كما تم التحقق من ثبات مقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بطريقتي االستقرار ،واالتساق
الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوبلغت قيمتيه ( )0.89 ،0.87على التوالي ،وهي قيم ثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض
الدراسة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

ً
أول :النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
ً
لإلجابة عن السؤال األول" :ما سمات الشخصية الخمس الكبرى األكثر شيوعا لدى طالب جامعة الشرقية"؟ تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ،على العوامل الخمس الكبرى للشخصية ،وكانت النتائج كما هو موضح في جدول (.)3
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية على مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية
ُ
البعد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الرتبة

8.19

1.39

1

املستوى
مرتفع
مرتفع

املقبولية
يقظة الضمير

7.49

1.54

3

االنفتاحية

7.61

1.57

2

مرتفع

االنبساطية

5.98

1.28

5

متوسط

العصابية

6.05

1.79

4

متوسط

يالحظ من الجدول ( )3أن سمة الشخصية األكثر شيوعا لدى أفراد عينة الدراسة هي سمة املقبولية ،بمتوسط حسابي ( ،)8.19تليها سمة
االنفتاحية ،بمتوسط حسابي ( ،)7.61ثم سمة يقظة الضمير ،بمتوسط حسابي ( ،)7.49وكانت سمتا العصابية واالنبساطية هما األقل ،بمتوسط
حسابي ( )5.98 ،6.05على التوالي.
ّ
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) (Whaite et al., 2018ودراسة ( ،(Correa et al., 2013ويمكن تفسير تمتع طالب جامعة الشرقية بدرجة عالية
من املقبولية (الطيبة) من خالل الصفات التي يتحلى بها الطالب الجامعيون مثل :الكفاءة الذاتية والتعاطف مع اآلخرين ،وامليل ملساعدة اآلخرين،
ّ
باإلضافة إلى أن مظاهر النمو تكتمل لدى الطالب الجامعي ،مما يمكنه من السعي نحو االستقاللية ،وتصبح لديه القدرة على تكوين العالقات املشبعة
بالثقة واالحترام ،وكذلك يمكن تفسير الدرجات املرتفعة على سمة يقظة الضمير إلى أن الطالب في هذه املرحلة يصبح مؤهال الستغالل طاقاته
وإمكانياته؛ مما يولد لديه الشعور باملسؤولية ،والقدرة على الضبط الذاتي ،والتفكير قبل القيام بأي فعل ،وفيما يخص الدرجات املرتفعة أيضا على
سمة االنفتاحية ،فقد تعزى إلى أن الطالب في هذه املرحلة يميلون الكتشاف اهتماماتهم وميولهم ،باإلضافة لقدرتهم على االستكشاف واالبتكار
ّ
واالستنتاج ،وينظرون إلى العالم كمكان للتعلم ،واالطالع على تجارب وخبرات حياتية جديدة ،أما فيما يخص الدرجات املتوسطة على سمة العصابية،
والذي يدل على انخفاض مستوى القلق واالكتئاب والعدوانية لديهم ،ال سيما بوجود دراسة سابقة على نفس مجتمع الدراسة (السعودي ،قيد النشر)
أثبتت أنهم يتمتعون بمقدار مرتفع من الصحة النفسية ،وتقدير الذات ،وفيما يخص الدرجات املتوسطة أيضا على سمة االنبساطية فقد تعزى إلى
تعرض الطالب إلى العديد من الضغوط أثناء الفترة املاضية بسبب التعليم عن ُبعد ،والتباعد االجتماعي املرافق لجائحة كورونا ،مما أثر بشكل لم
يمكنهم من ممارسة السلوكات االجتماعية الخاصة بهذه السمة مثل :املشاركة االجتماعية ،والحديث بكثرة.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الثاني" :ما مستوى وطبيعة استخدام وسائل التواصل الجتماعي لدى طالب جامعة الشرقية"؟ تم حساب املتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واملستوى لفقرات مقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وكانت النتائج كما هو موضح في جدول (.)4
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية لفقرات مقياس درجة استخدام مواقع التواصل الجتماعي
الفقرات
استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي يخلصني من الشعور بالوحدة
أشاهد أفالم العنف والقتال على مواقع التواصل االجتماعي
أشعر بأن الحياة بدون مواقع التواصل االجتماعي مملة
استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي أبعدني عن زمالئي وأسرتي
استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي يجعلني أكثر ثقة بنفس ي

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

املستوى

3.12

1.11

مرتفع

1.65

0.92

منخفض

3.25

1.17

مرتفع

2.16

1.13

2.85

1.18

1.43

0.69

متوسط
متوسط

أتعرض للخداع من قبل آخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي
استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي يزيد من حصيلتي املعرفية

3.93

0.86

يشكو أفراد أسرتي من كثرة استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي

2.56

1.26

متوسط

أفضل التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي عن التواصل مع األسرة

2.01

1.10

متوسط

تعجبني العالقات التي تتجاوز بعض القيود عبر مواقع التواصل االجتماعي

2.03

1.21

متوسط

2.65

1.13

متوسط

3.30

1.21

مرتفع

أستخدم مواقع التواصل االجتماعي أثناء املحاضرات
ّ
أعبر عن رأيي بحرية عبر مواقع التواصل االجتماعي

منخفض
مرتفع
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2.74

1.04

1.31

0.72

متوسط

مواقع التواصل االجتماعي تتسبب في غيابي املتكرر عن املحاضرات
عندما أغلق أحد مواقع التواصل االجتماعي أجد رغبة قوية في العودة إليه

2.83

1.20

أشعر بالندم بعد قضاء وقت طويل في استخدام أحد مواقع التواصل االجتماعي

3.21

1.29

مرتفع

استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي يصيبني باالنطواء واالنعزال

2.15

1.14

متوسط

استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي يعوضني عن غياب األصدقاء

2.65

1.32

متوسط

2.23

1.21

متوسط

2.97

1.36

2.45

1.26

1.79

1.10

استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي يؤثر سلبا في تحصيلي الدراس ي
ّ
أشعر بأن استخدامي ملواقع التواصل االجتماعي أثر على نظام نومي
أعاني من آالم في يدي ورقبتي من متابعة مواقع التواصل االجتماعي

منخفض
متوسط

متوسط
متوسط
منخفض
منخفض

تلهيني متابعة مواقع التواصل االجتماعي عن األكل
أشاهد املقاطع اإلباحية على مواقع التواصل االجتماعي

1.34

0.79

أتعرض للتنمر من آخرين على مواقع التواصل االجتماعي

1.32

0.68

منخفض

الكلي

2.41

0.51

متوسط

ّيتضح من الجدول ( )4أن درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في املستوى املتوسط بمتوسط حسابي ( ،)2.41ونسبة مئوية بلغت (،)%48
وأن األداء كان مرتفعا على الفقرات :التعبير عن اآلراء ،زيادة الحصيلة املعرفية ،التخلص من الشعور بالوحدة ،في حين كان األداء منخفضا على
الفقرات التي تحمل في طياتها املمارسات واالستخدامات السلبية ملواقع التواصل االجتماعي ،مثل :مشاهدة األفالم االباحية ،مشاهدة أفالم العنف،
ّ
ويوضح الجدول ( )5طبيعة استخدام طالب جامعة الشرقية ملواقع التواصل االجتماعي.
التغيب عن املحاضرات ،التعرض للتنمر،
جدول ( :)5التكرارات والنسب املئوية لطبيعة استخدام مو اقع التواصل الجتماعي
العدد

الفئات

الفئات

النسب املئوية

موقع التواصل
تويتر

العدد

النسب املئوية

ساعات االستخدام
أقل من ساعتين

53

10.0%

فيسبوك

13

2.5%

 4-2ساعات

129

24.4%

واتس اب

358

67.8%

 6-4ساعات

183

34.7%

يوتيوب

154

29.2%

أكثر من  6ساعات

163

سناب شات

191

36.2%

انستجرام

318

60.2%

114

21.6%

30.9%

وقت االستخدام
 6صباحا 2-مساء

37

7.0%

 2مساء10 -مساء

196

37.1%

علمية وثقافية

328

62.1%

 10صباحا  6-صباحا

71

13.4%

سياسية

36

6.8%

في أي وقت

224

42.4%

تجارية

120

22.7%

اجتماعية

غرض االستخدام

ترفيهية
رياضية
أخرى

درجة االستخدام
منخفض

94

17.8%

متوسط

345

65.3%

48

9.1%

مرتفع

61

11.6%

11

2.1%

مفرط

28

5.3%

420

79.5%

373

70.6%

ويشير الجدول ( )5إلى أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما من قبل الطالب هو (واتس اب) بنسبة ( )%68يليه (انستجرام) بنسبة
( ،)%60وأقلها استخداما هو (الفيسبوك) بنسبة ( ،)%2.5وأن أكثر أغراض استخدام مواقع التواصل االجتماعي انتشارا هي االجتماعية (،)%80
الترفيهية ( ،)%71الثقافية والعلمية ( ،)%62وأقلها انتشارا هي األغراض السياسية ( ،)%7وأن معظم الطالب يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي
ألكثر من ساعتين يوميا ،وأن ( )%42يستخدمونها في أي وقت من اليوم ،و( )%37يستخدمونها من الساعة الثانية مساء لغاية الساعة العاشرة مساء،
وأخيرا ووفقا لنتائج مقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي كان ( )%65من الطالب يستخدمونها بمستوى متوسط ،و( )%5فقط بشكل
مفرط.
وتدل هذه النتيجة على أن الطالب يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ضمن الحد املعقول دون إفراط ،إذ بلغ نسبة الطالب الذين كان لديهم
إفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي ( )%5فقط من مجموع عينة الدراسة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (قدورة ،)2017 ،ولتفسير
هذه النتيجة ال بد من اإلشارة إلى ُبعدين لالستخدام هماُ :
البعد الكمي ،ويتعلق بالفترة الزمنية لالستخدام ،وكان منخفضا ،وقد يعزى هذا االنخفاض
إلى أن أفراد عينة الدراسة هم من الطالب الجامعيين ،إذ أن الوقت املخصص لديهم الستخدام هذه املواقع يكون أقل من الفئات األخرى ممن هم في
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مستواهم العمري؛ بسبب انشغالهم باألنشطة واملهام الدراسية ،ال سيما في ظل التعليم عن ُبعد ،والذي يتطلب عادة وقت أطول للدراسة من التعليم
الوجاهي.
البعد النوعي املتعلق بطبيعة االستخدام ،والذي ّ
أما الجانب اآلخر وهو ُ
يفسر أيضا في ضوء طبيعة عينة الدراسة (طالب الجامعة) ،حيث أظهر
نسبة كبيرة من الطالب أن استخدامهم كان لألغراض العلمية والثقافية ،وكذلك االجتماعية للتواصل مع األصدقاء واألقارب ،أي أن معظم
استخداماتهم تركزت على الجوانب اإليجابية ملواقع التواصل االجتماعي ،ومن جانب آخر ابتعدوا عن االستخدامات واملمارسات السلبية ملواقع
التواصل االجتماعي ،حيث كانت استجابات الطالب منخفضة على فقرات مقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالسلوكات
السلبية ،مثال :مشاهدة أفالم العنف والقتال ( ،)1.65التأخر والغياب عن املحاضرات ( ،)1.31مشاهدة املقاطع االباحية ( ،)1.34التعرض أو ممارسة
التنمر واالبتزاز ( ،)1.32االلتهاء عن األكل (.)1.79
ً
ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الثالث" :هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية واستخدام مو اقع
التواصل الجتماعي "؟ تم حساب معامالت االرتباط (بيرسون) بين الدرجات على مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،والدرجات الفرعية لكل
سمة على مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية ،وكما هو ّ
موضح في الجدول (.)6
جدول ( :)6معامالت ارتباط بيرسون بين السمات الشخصية ودرجة استخدام مو اقع التواصل الجتماعي
املقياس

مواقع
التواصل

املقبولية

يقظة
الضمير

االنفتاحية

االنبساطية

العصابية

مواقع التواصل

1

**-0.31

**-0.51

0.05

-0.04

**0.27

1

**0.40

**0.14

0.06

**-0.25

1

*0.12

*0.10

**-0.35

1

0.04

**-0.15

1

**-0.13

املقبولية
يقظة الضمير
االنفتاحية
االنبساطية
العصابية

1

ً
**معامل ارتباط دال إحصائيا عند مستوى دللة (.)0.01
ً
*معامل ارتباط دال إحصائيا عند مستوى دللة (.)0.05

ويتضح من الجدول ( )6وجود عالقة ارتباطية سلبية ودالة إحصائيا بين درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،والسمات الشخصية:
املقبولية ويقظة الضمير ،في حين كانت العالقة موجبة ودالة إحصائيا مع سمة العصابية ،وكانت هناك عالقة منخفضة موجبة مع سمة االنفتاحية،
وعالقة منخفضة سالبة مع سمة االنبساطية .وفيما يخص االرتباطات بين السمات الشخصية فقد كان هناك معامالت ارتباط سالبة ودالة إحصائيا
بين جميع السمات مع سمة العصابية ،في حين كانت معامالت االرتباط موجبة ودالة إحصائيا بين السمات األخرى ،باستثناء وجود عالقة ضعيفة بين
سمتي االنفتاحية ويقظة الضمير مع سمة االنبساطية.
كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد املعياري ( )Standard Multiple Linear Regressionللتنبؤ بمتغير درجة استخدام مواقع
التواصل االجتماعي من خالل متغير سمة الشخصية ،إذ تم بداية التحقق من أهم شروط هذا التحليل وهي :التوزيع الطبيعي للقيم املعيارية للبواقي،
ّ
ويوضح
حيث بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار كوملوغروف-سميرنوف ) )0.25( (Kolmogorov-Smirnovوبالتالي فإن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي،
الجدول ( )7نتائج تحليل التباين األحادي ،ومعامل االرتباط املتعدد؛ للتحقق من داللة نموذج التنبؤ ،فيما ّ
يوضح الجدول ( )8نتائج تحليل االنحدار
املتعدد املعياري.
جدول ( :)7نتائج تحليل التباين األحادي ومعامل الرتباط املتعدد للتحقق من دللة نموذج التنبؤ
متوسط املربعات

قيمة F

الدللة

املصدر

مجموع املربعات

درجة الحرية

37.07

0.00

النموذج

20769.50

5

4153.90

الخطأ
املجموع ّ
املعدل

58497.47

522

112.06

79266.97

527

متوسط املتغير التابع

57.92

R2

0.28

معامل االرتباط املتعدد R

0.53

املعدلR2

0.27

ّ
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يالحظ من الجدول ( )7وجود داللة احصائية للنموذج املستخدم للتنبؤ بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وبالتالي وجود فروق ذات
داللة إحصائية في أداء أفراد عينة الدراسة على مقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي تعزى لالختالف في السمات الشخصية ،وبلغ مربع
ّ
ّ
معامل االرتباط املتعدد املعدل والذي يعبر عن نسبة التباين املشترك بين املتغير التابع واملتغيرات املستقلة من خالل مربع معامل االرتباط املتعدد ( Adj
 )R2تساوي ( ،)0.27أي أن السمات الشخصية تفسر ( )%27من التباين في درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وتشير هذه القيمة إلى أن حجم
التأثير ( )Effect Sizeمرتفعا ،وفقا ملا أشار إليه ( (Cohen, 1992حيث يعتبر حجم التأثير قليال إذا كان بين ( ،)0.12-0.02ومتوسطا إذا كان بين (-0.13
 ،)0.25ومرتفعا إذا كان أكبر من (.)0.26
جدول ( :)8نتائج تحليل النحدار املتعدد املعياري
معامل النحدار
املعياري

الخطأ املعياري

املتغير

معامل النحدارغير
املعياري

ثابت االنحدار

86.21

املقبولية

-2.51

-0.14

يقظة الضمير

-6.72

-0.42

0.68

االنفتاحية

1.99

0.13

0.60

3.33

العصابية

1.46

0.11

0.56

1.82

0.014

االنبساطية

-1.62

-0.09

0.72

-1.48

0.037

قيمة ت

دللة ت

T

Sig

5.11

16.88

0.000

0.73

-3.41

0.001

-9.87

0.000
0.001

يتضح من الجدول ( )8أن جميع السمات الشخصية كان لها قدرة على التنبؤ بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،إذ كانت مستوى داللة
جميع قيم (ت) أقل من ( ،)0.05وكانت السمات :االنفتاحية ،والعصابية تتنبأ بشكل إيجابي بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،في حين تنبأت
السمات :املقبولية ،يقظة الضمير ،االنبساطية بشكل سلبي بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،أي أن درجة استخدام مواقع التواصل
االجتماعي تزداد لدى ذوي السمات العصابية ،واالنفتاحية ،وتقل لدى ذوي السمات :املقبولية ،ويقظة الضمير ،واالنبساطية ،وعليه يمكن استخالص
معادلة التنبؤ بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي باستخدام معامالت االنحدار غير املعيارية كاآلتي:
درجة استخدام مو اقع التواصل الجتماعي =  )2.51( – 86.21املقبولية – ( )6.72يقظة الضمير  )1.99( +النفتاحية  )1.46( +العصابية –
( )1.62النبساطية
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة (قدورة ،)2017 ،ودراسة ( ،(Correa et al., 2013ودراسة ((Hughes et 2012
 ،al.,ودراسة ( ،(Kircaburun et al., 2020ودراسة ( ،(Mahmood & Farooq, 2016ودراسة ) ،(Whaite et al., 2018وقد تعزى العالقة اإليجابية بين
سمة العصابية واستخدام مواقع التواصل االجتماعي إلى أن األفراد العصابيين -والذين يتصفون بالقلق ،واالكتئاب ،وانخفاض تقدير الذات -يميلون
التكيف مع البيئة املحيطة ،ومع أفراد املجتمع ،إذ ت ّ
ّ
فضل هذه الفئة التفاعل مع املجتمعات
أكثر الستخدام مواقع التواصل االجتماعي نتيجة سوء
االفتراضية املتمثلة في مواقع التواصل االجتماعي ،باعتباره أقل تهديدا من التفاعل الواقعي مع اآلخرين ،وفي هذا الصدد يشير (العصيمي )2010 ،إلى أن
األفراد يستخدمون اإلنترنت من أجل التواصل االجتماعي ،والحاجة إلى التنشئة االجتماعية ،ويبحثون عن األشخاص املشابهين لهم ليتواصلوا معهم،
وكذلك يرى (النوبي )2010 ،أن االفراد الذين يعانون من مشكالت أو ضغوط نفسية مثل الشعور بالوحدة واالكتئاب ،يتبنون إدراكات سلبية عن
كفاءتهم االجتماعية ويفضلون االندماج االجتماعي من خالل اإلنترنت ألنه أكثر أمانا وأقل خطرا بالنسبة لهم ،وفيما يخص العالقة اإليجابية أيضا مع
سمة االنفتاحية ،بالرغم من عدم داللتها اإلحصائية ،إال أنها قد تعزى إلى رغبة األفراد املستمرة في هذه السمة لالكتشاف ،وحب االستطالع لديهم،
وتقديرهم للفنون يدفعهم باتجاه استخدام مواقع التواصل االجتماعي الشباع هذه الرغبات ،واكتشاف العالم االفتراض ي ،وتوظيف هذه املواقع للبحث
عن اهتماماتهم الفنية املختلفة.
أما بخصوص العالقة السلبية بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي والسمات الشخصية :املقبولية ،ويقظة الضمير ،واالنبساطية ،فيمكن
تفسيرها من خالل الخصائص التي يتمتع بها األفراد ضمن هذه السمات واملتمثلة في القدرة على الحفاظ على العالقات مع اآلخرين ،والكفاءة الذاتية،
والثقة بالنفس ،ودفء املشاعر والعالقات ،واالنجاز األكاديمي ،يجعلهم يميلون إلى التواصل الواقعي مع اآلخرين عوضا عن التواصل االفتراض ي،
ّ
ويكرسون معظم أوقاتهم لالنجاز األكاديمي وأداء مهامهم وأنشطتهم الدراسية ،بدال من قضاء أوقات طويلة على مواقع التواصل االجتماعي.
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التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،تم اقتراح مجموعة من التوصيات على النحو اآلتي:
•

تقديم برامج إرشادية ،ودورات تدريبية لطالب الجامعات تهدف إلى :التوعية باالستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي ،والتوعية باآلثار
السلبية لالفراط في استخدام هذه املواقع ،تعزيز التواصل الواقعي ،وتنمية املهارات الحياتية املختلفة لديهم ،املساعدة على التخلص من
خصائص وسمات الشخصية العصابية ،والتي قد تدعم إدمانهم على مواقع التواصل االجتماعي.
إجراء املزيد من الدراسات حول العالقة بين السمات الشخصية الخمسة الكبرى مع سمات نفسية أخرى.

•

إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على فئات عمرية ،ومجتمعات أخرى.

•

استخدام األدوات التي تم إعدادها في الدراسة الحالية من قبل الباحثين اآلخرين؛ ملا تتمتع به من خصائص سيكومترية جيدة.

•

الشكروالتقدير:
تم إجراء هذا البحث بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث والبتكار في سلطنة عمان ،في إطار برنامج التمويل الجماعي .بموجب اتفاقية رقم
( .)MoHERI/BFP/UoB/01/2020
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Abstract: The study aimed to discover the nature of the relationship between the Big Five personality traits
and the usage of social media. The research sample of (528) male and female undergraduates from AL
Sharqiyah university in the Sultanate of Oman distributed according to gender, academic level, and scientific
college. The results indicated that the use of social media platforms was at a mediocre level with an average of
(2.41) and at a percentage of 48%. Moreover, the results demonstrated that agreeableness is the most
common trait followed by openness to experience and conscientiousness, extraversion and neuroticism as the
least common traits. Further results showed that there is a negative correlation between the degree of social
media platform usage and agreeableness, and extraversion, as well as a positive correlation with openness to
experience and neuroticism. In the analytical findings of the standard multiple linear regression, the data
pointed that the personality traits explained up to (27%) of the variety in social media platform use and all
the personality traits had a statistical significance in predicting the degree of social media use.

Keywords: Big Five personality traits; social media, personality.
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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين أساليب إدارة األزمات والصالبة النفسية ،في ضوء متغيرات :الجنس ،وعدد سنوات
ً
ً
تم اختيارهم بطريقة العينة املتيسرة .ولتحقيق أهداف ّ
الخبرة ،واملستوى اإلداري .تكونت عينة ّ
أكاديميا َ
الدراسة ،قام
الدراسة من ( )59قائدا
الباحثان باستخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،وتطوير مقياس ألساليب إدارة األزمات ومقياس للصالبة النفسية .أشارت نتائج الدراسة إلى أن
أبعاد التعاون واملواجهة واالحتواء جاءت بدرجة مرتفعةـ بينما جاء بعد الهروب بدرجة منخفضة ،وجاء مستوى الصالبة النفسية بدرجة
متوسطة .كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في ممارسة أساليب إدارة األزمات تعزى إلى متغير الجنس .باإلضافة إلى ذلك ،أشارت
النتائج إلى وجود فروق في ممارسة أساليب إدارة األزمات تعزى إلى الخبرة لصالح ذوي سنوات الخبرة األعلى .ووجود فروق في ممارسة أساليب
ً
إدارة األزمات لصالح املستوى اإلداري األعلى .ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين بعد االلتزام والصالبة النفسية ككل من جهة وكل من
ً
إحصائيا بين بعد التحدي ،وبعد التعاون .وأوصت ّ
الدراسة عدة توصيات من أهمها:
بعد املواجهة ،والتعاون ،واالحتواء .وعالقة إيجابية دالة
تقديم البرامج اإلرشادية للقادة األكاديميين التي تعمل على تدعيم وتعزيز صالبتهم النفسية ،من خالل مؤسسات الصحة النفسية ،واإلرشاد
النفس ي الحكومية وغير الحكومية.
الكلمات املفتاحية :إدارة األزمات؛ الصالبة النفسية؛ القادة األكاديميين؛ جائحة كورونا.

املقدمة:

ً
ي ّ
عد البحث في إدارة األزمات  Crises Managementموضوع حديث العهد نسبيا في ميدان إدارة املصادر البشرية؛ إذ أصبحت إدارة األزمات تمثل
سمة أساسية للمؤسسات الحكومية في ظل هذه البيئة الدینامیكیة ،وهذه األزمات تهدد استمرارية املؤسسة وتهدد بقائها وقدرتها على مواصلة تقديم
خدماتها ،كما َّأنها تضع سمعتها وصورتها أمام املجتمع على املحك ما لم تستطع هذه املؤسسة التعامل مع األزمات من خالل اإلدارة َّ
الفعالة ملراحل األزمة
املختلفة سواء قبل أو أثناء أو بعد وقوعها ،مما یساعد املؤسسة على مواجهتها بفاعلية.
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ً
تهديدا كب ًيرا ال يمكن التنبؤ به يكون له تأثير سلبي على املنظمة أو املؤسسة أو املساهمين إذا تم
يعرف الي ) )Lai, 2010األزمة بأنها حدث يمثل
التعامل معها بشكل غير الئق ،أما ميشيل ( )Michèle, 2001يرى بأن األزمة تمثل مرحلة صعبة تشكل حالة من االضطراب تتعلق بأشياء ما أو بأفكار
َّ
والفعال لحل األزمة ،أما كونستانتينيدس Constantinides,
معينة .ویرى شنغ بأن إدارة األزمات ) )Cheng, 2011عبارة عن القدرة على االتصال السريع
) )2013عبارة عن محاولة منهجية لتحديد وكشف األزمات املحتملة واتخاذ اإلجراءات والتدابير ملنع حدوثها واحتواء تأثيرها والتخلص من آثارها.
يمكن تقسيم األزمة زمنيا إلى ثالث مراحل:)Lai, 2010) :
مرحلة ما قبل األزمة :وتركز هذه املرحلة على الوقاية واإلعداد ،ومرحلة االستجابة لألزمة :وتتعامل هذه املرحلة مع األزمة وكيفية إعادة بناء سمعة
املنظمة أو الفرد املتضررة .ومرحلة ما بعد األزمة :وتستعد هذه املرحلة لألزمة القادمة بما في ذلك توفير معلومات املتابعة.
باإلضافة إلى ذلك ،تحتوي عملية إدارة األزمات على خمسة أساسيات ( )Burnett, 1998وهي:
ً
أوال :املكونات :وهي مجموعة من الشروط السابقة (الداخلية  /الخارجية) التي تحدد درجة السيطرة التي تتمتع بها املنظمة على بيئتها ،وكذلك قابليتها
لألزمة.
ً
ثانيا :تصنيف األزمات (على أساس القابلية للتحكم ،والسيطرة ،والعواقب اإليجابية أو السلبية ،والتشابهات الهيكلية) التي تعمل بمثابة نظام األولي
للكشف عن األزمات.
ً
ثالثا :آلية تقييم األزمات :تأخذ في االعتبار املعايير التالية؛ مستوى التهديد النسبي ،والقيود الزمنية ،وصناع القرار املعنيين ،وكمية املعلومات ونوعيتها،
واآلثار القصيرة والطويلة األجل في حالة اتخاذ إجراء  /عدم اتخاذ إجراء.
ً
رابعا :إنشاء هيكل تنظيمي إلدارة األزمات على املستويين الفردي والتنظيمي.
ً
خامسا :آلية لتقييم نجاح الحلول.
ً
تحديداّ ،
يعد أسلوب إدارة األزمة من أهم األساليب املؤثرة في تطور األزمة ،وتتنوع هذه األساليب ولكل منها أثره الهام في تطور وتنامي
بشكل أكثر
األزمة ،ومن هذه األساليب ):(Shrivastava, Mitroff and Alpaslan, 2013
 .1الهروب :ويسعى الفرد إلى االبتعاد عن مواجهة األزمة بسبب عجزه سواء من حيث املعرفة أو قلة خبرته أو تدني امكاناته املادية؛ حيث يلجأ إلى
الهروب واالبتعاد عن الحدث .ويأخذ الهروب عادة عدة اشكال كالتنصل من املسؤولية وااللقاء بها على الغير ،والتبرير باسثاط الفشل على
اآلخرين ،واالنشغال بمواضيع اخرى ،والتظاهر بالسيطرة على األزمة.
 .2التعاون :ويتم من خاللها تشكيل فرق للتعاون في مواجهة األزمة ،والتشاور في إدارتها ،وتوزيع األدوار بينهم.
 .3االحتواء :ويتم العمل على حصر األزمة في أضيق نطاق لها ،ودحض الشائعات ،وتسخير االمكانات املادية ملواجهة األزمة ،واستيعاب الضغوط
الناشئة عن األزمة.
 .4املواجهة :ويتم العمل من خاللها على جمع املعلومات الالزمة ملواجهة األزمة ،وتحديد االمكانيات األزمة ،والتنسيق مع مؤسسات املجتمع ،ووضع
جدول أولويات ،وخفض التوتر ،واتباع سياسة الباب املفتوح ،وتوظيف وسائل التكنولوجيا.
ت ّ
عد األزمات جزء من املنظمة له آثار على جميع عناصر املنظمة األخرى ()Burnett, 1998؛ لذا حدد معهد إدارة األزمات األمريكي أربعة أنواع
لألزمات في التعليم العالي وفق ما أشار إليه سميث وميلر ( )Smith and Miller, 2002وهي:
ً
• األزمات املفاجئة :وهي من أكثر األزمات اهتماما لدى األفراد مثل :الكوارث الطبيعية ،والحرائق ،والعنف الجامعي.
• األزمات الغريبة :وهي بعكس األزمات املفاجئة ،بحيث ال يمكن عمل خطط ملواجهة هذه األزمات غير املتوقعة والتي تحدث في الحرم الجامعي :مثل
الحوادث التي تحدث بسبب املصاعد.
• األزمات اإلدراكية :وهي األزمات التي تحدث بسبب اإلشاعات على هذه املؤسسات.
• األزمات املشتعلة :وهي أكثر األزمات التي تواجها اإلدارات الجامعية ،وتبدأ هذه األزمات صغيرة وداخلية ثم تتطور مع األيام ،وال تصبح أزمة حقيقة
إال عند إكتشافها من قبل أحد املستفيدين من هذه األزمات.
وضح جينتري ( )Gentry, 19994مجموعة من اآلثار النفسية التي ترتبط بحدوث األزمات ،وتختلف قدرات األفراد بالتكيف مع الضغوط الناتجة
ً ً
عن املوقف من خالل الطريقة التي يفسرون بها املوقف املسبب لألزمة ،باإلضافة إلى وقت التدخل يلعب دورا مهما في التخفيف من اآلثار الناتجة عن
األزمة ،فاألفراد الذين يعيشون األزمة يشعرون بتأثيرات نفسية تسبب لهم مشكالت في ستة مجاالت رئيسية وهي:
أوال :التفكير غير املنظم ( : )Disorganized Thinkingمثل إهمال التفاصيل املهمة أو املشكالت التي تربط بين األفكار واألحداث مع بعضها البعض
بشكل منطقي.
ثانيا :االنهماك بأنشطة غير مفيدة ( )Preoccupation With In Significationفي محاولة لضبط األفكار غير املنظمة والقلق ،فاألفراد أثناء حدوث
األزمات يميلون إلى القيام بأنشطة غير مهمة مثل القلق بسبب حدوث كارثة ،ويحتاج األفراد إلى تدخل من أجل التركيز على األنشطة املهمة.
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ثالثا :التعبير عن العدائية والبعد االنفعالي ( :)Expression Of Hostility and Emotional Distancingبعض األفراد اثناء حدوث األزمة يفقدون
السيطرة على سلوكهم لذا يصبحون عدائيين نحو أي شخص يتدخل باملوقف ،ويشعرون بالغضب ،بينما يقوم آخرون بردود فعل فيها بعد انفعالي
وسلبية مبالغ فيها ،وال يشارك اآلخرين انفعاالتهم والشعور بعدم القدرة على التعبير على الفرح وفي مثل هذه الحاالت ينتبه املرشد إلى تعزيز مظاهر
القوة لدى الفرد.
رابعا :االندفاعية ( :)Impulsivenessفي حين يتجمد بعض األفراد في موقف ما يقوم آخرون بأفعال مباشرة استجابة للموقف بدون اعتبارات للنتائج،
والفشل في تقييم مدى مالئمة استجاباتهم ربما يطور أزمة مستقبلية.
خامسا :االعتمادية ( :)Dependenceتعد االعتمادية اثناء حدوث األزمة استجابة طبيعية وربما تكون غير ضرورية قبل أن يسترد الفرد استقالليته وقد
يحتاج استعادة االستقاللية فترات زمانية متباينة بين األفراد.
سادسا :تهديد الهوية ( :)Threat to Identityوهي ظرف داخلي وعملية تفاعلية ،فعندما تحدث األزمة فأن ذلك يهدد مفهوم الذات لدى الفرد وعالقاته
االجتماعية ،وتحدث األزمة بسبب فشل أساليب التكيف املعتادة لدى الفرد ،لذلك يشعر الفرد بأن هويته الشخصية مفككة ،وتسبب له نقص
بالتوازن.
يبدأ التدخل النفس ي في األزمة عندما يحاول املرشد النفس ي أو األخصائي اإلكلينيكي أن يتدخل في حياة الفرد أو العائلة للتخفيف من آثار األزمة،
ً
معتمدا على تيسير وتعبئة املصادر التي تعرضت ألضرار مباشرة ،ويسعى املرشد النفس ي من خالل التدخل إلى مساعدة املتعرضين لالزمة على تحديد
العوامل الوقائية ،والقوة الداخلية ،والصالبة النفسية ،أو عوامل املرونة التي يمكن استخدامها لتعزيز االنا .ويبلغ التدخل النفس ي في األزمات ذروته
عندما يتم استعادة الوظائف املعرفية ،وتحل األزمة ،ويتحقق اإلتقان املعرفي (.)Yeager and Roberts, 2005
تعد الصالبة النفسية من أهم متغيرات الوقاية لآلثار السلبية املتمثلة بالضغوط واألزمات والصدمات .وهي مجموعة من الخصائص النفسية
تشمل متغيرات االلتزام ،ووضوح الهدف ،والتحكم والتحدي ،وهذه الخصائص من شأنها املحافظة على الصحة النفسية ،والجسمية ،واألمن النفس ي،
بالرغم من التعرض لألحداث الضاغطة ( .)Ganellen and Blarney,1984
تعتبر كوباسا ) (kopasaمن أوائل من وضع األساس ملصطلح الصالبة النفسية ،حيث الحظت أن بعض الناس يستطيعون تحقيق ذواتهم
وإمكاناتهم الكامنة برغم تعرضهم للكثير من اإلحباطات والضغوط ،لذلك فقد كانت ترى أنه يجب التركيز على األشخاص األسوياء الذين يشعرون
ً
بقيمتهم ويحققون ذواتهم وليس املرض ى .وقد أكدت كوباسا ( ،)Kobasa, 1979أن األشخاص ذوي الصالبة النفسية املرتفعة هم أكثر صمودا،
ً
ً
ً
ً
ً
ومقاومة ،وإنجازا ،وضبطا داخليا ،وقيادة ،واقتدارا ،ونشاطا ويكونوا قدرة على االستفادة من أساليب مواجهتهم للضغوط ،بحيث تفيدهم في خفض
تأثير األحداث الضاغطة من خالل رؤيتها من منظور واسع ،وتحليلها إلى مركباتها الجزئية.
هناك العديد من العلماء الذين عرفوا الصالبة النفسية ومنهم بروكس وجولدستن ( )Brooks and Goldstein, 2005الذي عرف الصالبة
النفسية بأنها قدرة الفرد على التعامل بفعالية مع الضغوط النفسية والقدرة على التكيف مع التحديات والصعوبات اليومية .وكما عرفها مخيمر
( )2012بأنها اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كل املصادر النفسية والبيئية املتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث
الحياة الضاغطة .بينما عرفها زاده ( )Zadeh, 2017بأنها نمط املواقف واالستراتيجيات التي تطور الثقة والحماس للعمل الدؤوب في ظل الظروف
الضاغطة والكوارث املحتملة التي تحولها إلى فرص للنمو.
تتكون الصالبة النفسية من ثالثة أبعاد رئيسة ):(Kobasa, 1979
• االلتزام :ويعني اعتقاد الفرد حقيقة وأهمية وقيمة ذاته وفيما يفعل ،ويمكن أن يتضح ذلك من خالل قيمة الحياة التي تكمن في والء الفرد لبعض
ً
ً
هدفا ومعنى يعيش من أجله .وي ّ
عد مكون االلتزام من أكثر مكونات الصالبة النفسية ارتباطا بالدور الوقائي
املبادئ والقيم ،واعتقاده أن لحياته
ً
مصدرا ملقاومة مثيرات املشقة.
للصالبة بوصفها
• التحكم :ويعني االستقاللية والقدرة على اتخاذ القرار ومواجهة األزمات ،كما يشير التحكم إلى اعتقاد الفرد أنه بإمكانه أن يكون له تحكم فيما
يلقاه من أحداث ،ويتحمل املسؤولية الشخصية عما يحدث له ،ويتضمن التحكم :القدرة على اتخاذ القرار واالختيار من بين بدائل متعددة.
والقدرة على التفسير والتقدير لألحداث الضاغطة واملواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعية كبيرة لإلنجاز والتحدي .فالتحكم يمثل التوجه
للشعور والتصرف كما لو كان للفرد القدرة على التأثير في مواجهة املواقف املتنوعة للحياة بدال من االستسالم والشعور بالعجز عند مواجهة
كوارث وطوارئ الحياة.
ً
• التحدي :ويشير إلى اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير وضروري للنمو أكثر من كونه تهديدا له ،مما يساعده على
املبادأة واستكشاف البيئة ،ومعرفة املصادر النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد على مواجهة الضغوط بفاعلية ،ويظهر التحدي في اقتحام
املشكالت لحلها ،والقدرة على املثابرة وعدم الخوف عند مواجهة املشكالت.
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لذا فإنه أصبح من الضروري إدارة األزمات بكفاءة أكبر عن طريق التشريعات الوطنية ،وقوانين الكوارث واألزمات الوبائية والفيروسية وادماجها
ضمن تشريعات الدول واملنظمات ،كما هو الحال اآلن في مكافحة وباء فيروس كورونا الذي يحصد أرواح اآلالف في جميع أنحاء العالم ،بدأنا نلمس أثر
األزمة على جميع جوانب حياتنا .مع استمرار العالم في إغالق املدارس والجامعات والشركات إلى تشجيع أعداد متزايدة من الناس على العمل من املنزل،
ً
يواجه عالم العمل تغييرات جذرية وآفاقا غامضة لم يشهدها من قبل.
ً
ً
لقد أدت جائحة كورونا إلى تعرض كافة فئات املجتمعات لتغيير غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة ،تغيرا طرأ قهرا على نمط حياتي ،فدمر اقتصاد
ً
العديد من الدول ،وأثر على أنظمة الرعاية الصحية في جميع دول العالم ،ومنع التنقالت وأوقف رحالت الطيران ،وبات العالم أسيرا لجائحة كورونا
( ،(Viswanath & Monga, 2020باإلضافة إلى ما تم فرضة على معظم سكان العالم من إجراءات الحجر املنزلي الصارمة ،والقيود املفروضة على
ً
السفر ،والفحص واملراقبة املستمرة ،وأيضا القدر الكبير من املعلومات الخاطئة املنتشرة في وسائل التواصل االجتماعي( .)Banerjee,2020فأصبح
الناس يعيشون حالة من الهلع والقلق والتوتر على نطاق واسع لم تشهده البشرية على األقل منذ فترة ليست بقصيرة ).(Velavan & Meyer, 2020
ً
ً
نتيجة لهذه الجائحة ،بذلت دول العالم جهودا عظيمة في سبيل مكافحة ذلك ،وفي األردن بذلت الحكومة األردنية جهودا جبارة استباقية ملواجهة
ً
هذه الجائحة؛ فعلى سبيل املثال ،اعلنت رئاسة الوزراء عن تعليق الدوام في املدارس والجامعات منذ تاريخ  2020/3/8حفاظا على سالمة الطلبة
ً
ومنسوبي هذه املدارس والجامعات ،واستبدلت ذلك بالتعليم اإللكتروني والذي أثبت نجاحه بشكل فعال .وبشكل أكثر تحديدا ،عملت إدارة جامعة
الحسين بن طالل على متابعة قرار رئاسة الوزراء بإيقاف التعليم داخل الحرم الجامعي كوسيلة ملواجهة هذه الجائحة؛ إال أنها حرصت على سير العملية
ً
التعليمية واإلدارية بكل سهولة ويسر؛ فجميع دوائر الجامعة وكلياتها تعمل إلكترونيا وعن بعد في سبيل الحفاظ على سير العمليىة التعليمية؛
ً
فالتدريس لن يتوقف يوما والواجبات واالختبارات تسير بشكل طبيعي ،ومراسالت املنسوبين وخدماتهم اإلدارية تسير بشكل اعتيادي.
ّ
الدراسات السابقة:
قد اجريت العديد من ّ
الدراسات في بعض الدول ملعرفة دور بعض املؤسسات للتعامل مع بعض األزمات.
• فقد هدفت دراسة البيرقدار ( )2011إلى التعرف على مستوى الضغط النفس ي وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية بجامعة
ً
املوصل .تكونت عينة ّ
الدراسة من ( )843طالبا وطالبة ،وقد استخدمت الباحثة مقياس الصالبة النفسية ومقياس الضغط النفس ي .أظهرت
ً
ً
نتائج ّ
الدراسة أن مستوى الضغط النفس ي والصالبة النفسية لدى الطلبة كان منخفضا .ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بـين كل بعد
من أبعاد الضغط النفس ي والدرجة الكلية وبين أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
• أجرى عاشور ( (Ashour, 2011التعرف إلى درجة توفر عناصر إدارة األزمات في جامعة اليرموك في األردن من وجهة نظر رؤساء األقسام
األكاديميين .استخدم الباحث االستبانة على عينة مكونة من ( )44رئيس قسم أكاديمي .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توفر عناصر إدارة
األزمات في جامعة اليرموك جاءت بدرجة "متوسطة" على األداة ككل.
• قام العبدلي ( )2012بدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط لدى عينة من طالب املرحلة
ً
ً
الثانوية بمكة املكرمة .تكونت عينة ّ
الدراسة من ( )200طالبا من املتفوقين دراسيا والعاديين .تم استخدام مقياس للصالبة النفسية ،ومقياس
ألساليب مواجهة الضغوط .أظهرت نتائج ّ
الدراسة أن مستوى الصالبة النفسية وأبعادها أعلى منه لدى العاديين كما أن املتفوقين استخدموا
أساليب املواجهة اإليجابية ،كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين غالبية أساليب مواجهة الضغوط من جهة
والصالبة النفسية وأبعادها من جهة أخرى لدى الطالب العاديين واملتفوقين.
• أجرت الزعبي ( )2014دراسة هدفت إلى التعرف على درجة توفر عناصر إدارة األزمات في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد في األردن من
وجهة نظر رؤساء األقسام فيها ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة إلدارة األزمات ،تكونت عينة الدراسة من ( )37رئيس
قسم في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد ،أظهرت النتائج توفر عناصر إدارة األزمات في مديريات التربية والتعليم في مديريات محافظة
إربد بدرجة مرتفعة ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توفر عناصر إدارة األزمات تعزى ملتغيرات الجنس والخبرة.
• أجرى ماكغينيس ومارشاند ) (Mc Guinness and Marchand, 2014دراسة هدفت إلى الكشف عن عملية االتصال أثناء األزمات بين
الجامعات والطالب في مؤسسات التعليم العالي في اململكة املتحدة .استخدام منهج دراسة الحالة ،وتم جمع البيانات بإجراء املقابالت املتعمقة
ً ً
ً
ً
على ( )12طالبا وموظفا .وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن الجامعات لم تولي اهتماما كبيرا لعملية االتصال أثناء األزمات بين الجامعات والطالب.
• قامت الزعبي وسعيد ( (Al-Zoubi- Said, 2014بدراسة هدفت التعرف إلى مؤشرات حدوث األزمات اإلدارية والتربوية في الجامعات األردنية من
ً
للدراسة .تكونت عينة ّ
وجهة نظر الطلبة .تم تحقيق أهداف الدراسة باستخدام االستراتيجية املسحية واالستبانة كأداة ّ
الدراسة من ) (407طالبا.
أظهرت نتائج الدراسة على وجود مؤشرات تدل على حدوث أزمة في الجامعات األردنية بدرجة عالية.
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• هدفت دراسة سالم ( )2015إلـى التعـرف علـى مستوى الصالبة النفسية بأبعادها الثالثة ( اإللتزام ،التحكم ،التحدي) وتقـدير الذات والرضا
ً
الوظيفي ،والتعرف على العالقة بين الصالبة النفـسية وتقـدير الذات والرضا الوظيفي وذلك لدى عينة تكونت من ( )54فردا .استخدمت الباحثة
مقاييس الصالبة النفسية وتقدير الذات والرضا الوظيفي .أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الصالبة النفسية بأبعادهـا الثالثـة لدى عينة
ً
الدراسة ،كما تو جد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا الـصالبة النفـسية وكل من تقدير الذات والرضا الوظيفي.
• أجرت الطويل ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الصالبة النفسية وعالقته باالكتئاب والقلق والضغط النفس ي لدى مقدمي
الرعاية الصحية ملرض ى السرطان بدولة الكويت في ضوء بعض املتغيرات .تكونت عينة ّ
الدراسة من ( )115فرد من مقدمي الرعاية الصحية.
ً
وأظهرت نتائج ّ
الدراسة أن مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد العينة كان مرتفعا ،وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط سالب بين الصالبة النفسية
وكل من القلق واالكتئاب ،وعدم وجود ارتباط بين الصالبة النفسية والضغط النفس ي.
• أما دراسة طيفور( )2018فقد هدفت إلى التعرف على كيفية إدارة األزمات بكليات جامعة حائل من خالل تحديد مصادر األزمات واالستراتيجيات
املستخدمة للتعامل معها من وجهة نظر القيادات األكاديمية .تم بناء مقياس إلدارة األزمات .تكونت عينة ّ
الدراسة من ( )37من القيادات
األكاديمية .أظهرت النتائج اشارت نتائج الدراسة إلى أن أساليب تحويل مسار األزمة وفريق العمل واالحتواء جاءت بدرجة مرتفعةـ بينما جاء بعد
ً
الهروب بدرجة منخفضة ،كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مصادر األزمات تعزى الختالف متغيرات :الجنس ،وسنوات الخبرة ،والرتبة
ً
األكاديمية ،واملسمى الوظيفي ،كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات املستخدمة تعزى الختالف متغير الخبرة ولصالح ذوي
ً
سنوات الخبرة األعلى ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات املستخدمة تعزى الختالف متغيرات الجنس ،والرتبة األكاديمية،
واملسمى الوظيفي.
• هدفت دراسة عبدالرحمن ( )2019إلى الكشف عن واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية ،ومعرفة أثر كل من املتغيرات )النوع
االجتماعي ،والكلية ،والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة) في تقديرات أفراد عينة ّ
الدراسة ،حول واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية.
ً
تكونت عينة ّ
الدراسة من ( )240عضوا وعضوة .قامت الباحثة بتطوير استبانة .أظهرت نتائج الدراسة أن واقع إدارة األزمات في جامعة بالبلقاء
التطبيقية جاء بمستوى متوسط .ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدارة األزمات تعزى ملتغير سنوات الخبرة ،ولصالح ( 11سنة
فأكثر).
ّ
يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة حسب علم الباحثان قلة في الدراسات التي بحثت في إدارة املؤسسات التعليمية إلدارة األزمات
ً
وعالقتها بالصالبة النفسية ،ونظرا لحداثة هذه الجائحة فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن أساليب إدارة األزمات وعالقتها بالصالبة النفسية لدى
القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا.
مشكلة ّ
الدراسة:
نتيجة للتطورات املتالحقة في بيئة عمل املؤسسات الحكومية والسياسية والدولية واإلعالمية ،أصبح حدوث األزمات املشكالت والكوارث -وبائية-
ً
ً
فيروسية -حروب يجعل األفراد واملجتمعات تعاني نفسيا وصحيا كما هو الحال عليه العالم اآلن بسبب فيروس كورونا .وتختلف هذه األزمات في شدة
ً
ً
تأثيرها ودرجة تكرار حدوثها ،وبالرغم من تعدد وتباين األزمات فإن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها املميزة لها ،والتي تتطلب أسلوبا معينا إلدارتها
والتصدي لها ،إذ أن اإلدارة التي تمتلك الصالبة النفسية ولديها صفات معرفية وعاطفية وسلوكية وتتفاعل مع جميع األطراف فإن مثل هذه اإلدارة
ً
لديها القدرة على التعامل اإليجابي في مواجهة األزمات والكوارث من منظورها الصحيح ومواجهتها بطريقة ّ
أقل تهديدا ،أو التخفيف من اآلثار السلبية
املصاحبة لها ،والعمل على تحويل آثارها لصالح املنظمة ،ولذلك ازداد اهتمام املفكرين اإلداريين باألزمات من أجل تالفيها أو الحد من خطورتها عند
حدوثها بالفعل؛ مما يتطلب من كل الجهات وضع برامج وخطط طارئة ملواجهة هذه الظروف والحد من آثارها للحد األدنى ،ومراعاة ردود األفعال
املحتملة لجميع االطراف املتأثرة باألزمة .وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في أساليب إدارة األزمات وعالقتها بالصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية
بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا .وبشكل أكثر تحديدا حاولت ّ
الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما أساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا؟
 .2هل تختلف أساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا باختالف متغيرات الجنس (ذكور،
إناث) ،وسنوات الخبرة ( 5سنوات فأقل 10-6 ،سنوات ،أكثر من  11سنوات) ،واملستوى اإلداري (رئيس قسم ،نائب عميد ،مساعد عميد ،عميد
كلية)؟
 .3ما مستوى الصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا؟
 .4هل توجد عالقة ارتباطية بين أساليب إدارة األزمات والصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة
كورونا؟
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أهمية ّ
الدراسة:
الناحية ّ
الدراسة من ّ
الدراسة ،كما ت ّ
النظرّية بما توفره من أدب تربوي ودراسات سابقة حول متغيرات ّ
تكمن أهمية هذه ّ
عد من الدراسات األولى
التي بحثت في أساليب إدارة األزمات وعالقتها بالصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ظل جائحة كورونا.
من الناحية العملية يؤمل من هذه ّ
الدراسة في لفت انتباه املسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة إلدخال مفاهيم جديدة في إدارة األزمات والتعافي
منها في املستقبل وهي أساليب إدارة األزمات ،وما تتضمنه من موارد بشرية متدربة ،وأماكن مناسبة ومنتشرة ،وتنسيق وتعاون مع املنظمات والجمعيات
لبناء قاعدة موحدة إلدارة هذه األزمة في مجتمعنا ،ومحاولتها تطوير أساليب العمل والشعور باملسؤولية اتجاه الجامعة ملواجهة أزمة جائحة فيروس
كورونا ،كما يؤمل االستفادة من نتائج هذه ّ
الدراسة في وضع االستراتيجيات والبرامج اإلرشادية التي يمكن أن تساعد في تحسين الصالبة النفسية لدى
القيادات األكاديمية.
أهداف ّ
الدراسة:
تهدف ّ
الدراسة إلى:
 .1الكشف عن أساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا؟
 .2الكشف عن الفروق في أساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا باختالف متغيرات
الجنس (ذكور ،إناث) ،وسنوات الخبرة ( 5سنوات فأقل 10-6 ،سنوات ،أكثر من  11سنوات) ،واملستوى اإلداري (رئيس قسم ،نائب عميد،
مساعد عميد ،عميد كلية)؟
 .3الكشف عن مستوى الصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا؟
 .4الكشف عن العالقة بين أساليب إدارة األزمات والصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا؟
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 .1إدارة األزمات :التعامل مع األزمات من أجل تجنب حدوثها من خالل التخطيط للحاالت التي يمكن تجنبها ،واجراء االستعداد لألزمات التي يمكن
التنبؤ بحدوثها في إطار نظام يطبق مع هذه الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض التحكم في النتائج أو الحد من آثارها التدميرية(عبدالعال.)2009 ،
ائيا على أنه :الدرجة التي سيحصل عليها القائد األكاديمي على مقياس إدارة األزمات املستخدم في ّ
ويعرف إجر ً
ّ
الدراسة الحالية.
 .2الصالبة النفسية :هي مجموعة من سمات الشخصية التي تعمل كمصدر مقاومة في مواجهة أحداث الحياة (.)Skomorovsky & Sudom, 2011
ائيا على أنه :الدرجة التي سيحصل عليها القائد االكاديمي على مقياس الصالبة النفسية املستخدم في ّ
ويعرف إجر ً
ّ
الدراسة الحالية.
 .3فيروس كورونا املستجد  :Covied-19هو ذلك الفيروس الذي ينتمي إلى فيروسات الكورونا املعروفة والتي قد تسبب املرض لإلنسان والحيوان،
ً
والذي وصفته منظمة ّ
الصحة العاملية بالجائحة ،والذي ظهر مؤخرا في مدينة يوهان الصينية في نهاية  ،2019وتظهر أعراضه املرضية في الحمى
واإلرهاق والسعال الجاف واآلالم (.)WHO, 2020
محددات ّ
الدراسة:
يمكن تقسيم حدود ّ
الدراسة إلى اآلتي:
الحد املكاني :جامعة الحسين بن طالل/األردن.
الحد الزماني :أجريت هذه ّ
الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي .2021/2020
الحد البشري :اقتصرت هذه ّ
الدراسة على القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل بشكل محدد.

الطريقة واإلجراءات
منهج ّ
الدراسة:
الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي في البحث ،إذ حاولت ّ
استخدمت ّ
الدراسة الكشف عن أساليب إدارة األزمات وعالقتها بالصالبة النفسية لدى
القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا.
مجتمع ّ
الدراسة وعينتها:
الدراسة من جميع القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل وذلك خالل الفصل ال ّدراس ي األول للعام ّ
تكون مجتمع ّ
الدراس ي (.(2021/2020
والبالغ عددهم ( )69قائد وقائدة .أما عينة ّ
الدراسة فتكونت من ( )59قائد وقائدة وهي عينة ممثله للمجتمع ( .)Sekaran & Bougie, 2014وقد تم
اختيارهم بطريقة العينة املتيسرة ،والجدول( )1يوضح توزيع أفراد مجتمع ّ
الدراسة وفقا ملتغيراتها.
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الدراسة وفقا ملتغيرات ّ
جدول( :)1توزيع أفراد مجتمع ّ
الدراسة
املتغيرات

الفئات

التكرار

النسبة

الجنس

ذكر

49

83.1

أنثى

10

16.9

عميد كلية

10

16.9

نائب عميد

10

16.9

مساعد عميد

13

22.0

رئيس قسم

26

44.1

5سنوات فأقل

17

28.8

6-10

16

27.1

أكثر من  11سنة

26

44.1

املجموع

59

100.0

املستوى اإلداري

عدد سنوات الخبرة

أداتي ّ
الدراسة:
أوال :مقياس إدارة األزمات:
ّ
قام الباحثان بتطوير مقياس أساليب إدارة األزمات بالرجوع إلى بعض الدراسات السابقة (سماعته والخدام 2016؛ وعبدالعال .)2009 ،وتكون
املقياس من ( )34فقرة لقياس أساليب إدارة األزمات موزعة على أربعة مجاالت هي :الهروب وخصص له ( 8فقرات) ،واملواجهة وخصص له ( 9فقرات)،
والتعاون وخصص له ( 9فقرات) ،واالحتواء وخصص له ( 8فقرات).
دالالت صدق املقياس:
صدق املحتوى :للتحقق من صدق املحتوى ،تم عرض مقياس إدارة األزمات على ثماني من املحكمين املتخصصين في اإلرشاد النفس ي وعلم النفس
التربوي ،والقياس والتقويم في بعض الجامعات ،إلبداء رأيهم في املقياس سواء من حيث مناسبة فقراته ألهداف البحث أو مدى تغطيتها للجوانب
واملجاالت املقصودة في ّ
الدراسة ً
وبناء على مالحظات املحكمين فقد أجريت بعض التعديالت حيث ظهرت املقياس بصورته النهائية.
تم تطبيق املقياس على عينة مماثلة مكونة من ( )30من القادة األكاديميين ،ومن خارج عينة ّ
صدق البناء :لحساب صدق البناءّ ،
الدراسة املستهدفة،
ّ
وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس إدارة األزمات واألبعاد التي تتبع له ،كما هو مبين في الجدول (.)2
جدول( :)2قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس إدارة األزمات والدرجة الكلية للمقياس
األبعاد

التعاون

االحتواء

الهروب

املواجهة

الهروب

1

املواجهة

0.60

1

التعاون

0.89

0.84

1

األحتواء

0.79

0.69

0.74

1

الدرجة الكلية للمقياس

0.92

0.87

0.84

0.90

الدرجة
الكلية

1

يتبين من الجدول( )2أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ( ،)0.92-0.84وتراوحت قيم معامالت
االرتباط لألبعاد بين ( ،)0.89-0.60وكذلك تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه من جهة والدرجة الكلية للمقياس من جهة
أخرى ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات و أبعادها بين ( ،)0.91-0.44وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات مع الدرجة الكلية بين
(.)0.85-0.54
دالالت ثبات املقياس:
للتحقق من ثبات مقياس "أساليب إدارة األزمات" بطريقة االختبار وإعادة االختبار( ،)Test-Re-testتم توزيع املقياس على عينة مماثلة مكونة من
( )30من القادة األكاديميين ،ومن خارج عينة الدراسة ،وتم تطبيق املقياس على نفس العينة مرة أخرى بعد مرور أسبوعين ،وتم حساب معامل ارتباط
بيرسون بين مرتي التطبيق .وقد بلغ معامل الثبات لبعد الهروب ( ،)0.62ولبعد املواجهة ( ،)0.77وبعد التعاون ( ،)0.91وبعد االحتواء ( ،)0.87وبلغت
الدرجة الكلية للمقياس( .)0.92وكذلك تم التحقق من ثبات املقياس باستخدام االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وقد بلغت قيمة
كرونباخ ألفا لبعد الهروب ( ،)0.70ولبعد املواجهة ( ،)0.83ولبعد التعاون ( ،)0.93ولبعد االحتواء ( .)0.79وبلغت الدرجة الكلية للمقياس(.)0.92
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ثانيا :مقياس الصالبة النفسية
ّ
استخدم الباحثان النسخة املختصرة من مقياس الصالبة النفسية املطور من قبل بارتون ) (Bartone, 1995ويتكون املقياس من ( )15فقرة
لقياس مستوى الصالبة النفسية موزعه على ثالثة أبعاد :االلتزام وخصص له ( 5فقرات) ،والتحدي وخصص له ( 5فقرات( ،والتحكم وخصص له (5
فقرات).
صدق املقياس بصورته األصلية:
قام بارتون )ِ ،(Bartone, 1995بالتحقق من صدق املقياس من خالل تحليل االنحدار التنبؤي ملقياس الصالبة النفسية ،بتطبيقه على عينة
مكونه من ( )125من الجنود العاملين بالوحدات الطبية في الواليات املتحدة االمريكية ،وأظهرت النتائج القدرة التنبؤية ملقياس الصالبة النفسية للتنبؤ
باالكتئاب.
صدق املقياس للدراسة الحالية:
ألغراض ّ
الدراسة الحالية ّ
تم ترجمة املقياس من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية ،وتم ترجمة النسخة املعربة إلى اللغة االنجليزية للتأكد من دقة
الترجمة.
ّ
صدق املحتوى :للتحقق من صدق املحتوى ،تم عرض مقياس الصالبة النفسية على ثماني من املحكمين املتخصصين في االرشاد النفس ي وعلم النفس
التربوي ،والقياس والتقويم في بعض الجامعات ،إلبداء رأيهم في املقياس سواء من حيث مناسبة فقراته ألهداف البحث أو مدى تغطيتها للجوانب
واملجاالت املقصودة في ّ
الدراسة ً
وبناء على مالحظات املحكمين فقد أجريت بعض التعديالت حيث ظهرت املقياس بصورته النهائية.
تم تطبيق املقياس على عينة مماثلة مكونة من ( )30من القادة األكاديميين ،ومن خارج عينة ّ
صدق البناء :لحساب صدق البناءّ ،
الدراسة املستهدفة،
ّ
وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس الصالبة النفسية واألبعاد التي تتبع له ،كما هو مبين في الجدول (.)3
جدول( :)3قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الصالبة النفسية والدرجة الكلية للمقياس
االلتزام

األبعاد
االلتزام
التحكم
التحدي
الدرجة الكلية للمقياس

التحكم

التحدي

الدرجة الكلية

1
0.75

1

0.84

0.76

1

0.89

0.78

0.90

1

يتبين من الجدول( )3أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ( ،)0.90-0.75وتراوحت قيم معامالت
االرتباط لألبعاد بين ( ،)0.84-0.74وكذلك تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه من جهة والدرجة الكلية للمقياس من جهة
أخرى ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات و أبعادها بين ( ،)0.94-0.63وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات مع الدرجة الكلية بين
(.)0.88-0.52
ثبات املقياس النسخة األصلية:
قام بارتون )ِ ،(Bartone, 1995بالتحقق من ثبات املقياس بطريقة االختبار وإعادة االختبار( ،)Test-Re-testبتطبيقة على عينة مكونه من ()700
من الجنود العاملين بالوحدات الطبية في الواليات املتحدة االمريكية ،وتم تطبيق املقياس على نفس العينة مرة أخرى بعد مرور ثالثة أشهر ،وتم حساب
معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق .وقد بلغ معامل الثبات لبعد االلتزام ( ،)0.77ولبعد التحكم ( ،)0.71وبعد التحدي ( ،)0.70وبلغت الدرجة
الكلية للمقياس(.)0.83
ثبات املقياس للدراسة الحالية:
ّ
للتحقق من ثبات مقياس "الصالبة النفسية" في الدراسة الحالية بطريقة االختبار وإعادة االختبار( ،)Test-Re-testتم توزيع املقياس على عينة
مماثلة مكونة من ( )30من القادة األكاديميين ،ومن خارج عينة ّ
الدراسة ،وتم تطبيق املقياس على نفس العينة مرة أخرى بعد مرور أسبوعين ،وتم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق .وقد بلغ معامل الثبات لبعد االلتزام ( ،)0.79ولبعد التحكم ( ،)0.84وبعد التحدي ( ،)0.94وبلغت
الدرجة الكلية للمقياس( .)0.93وكذلك تم التحقق من ثبات املقياس باستخدام االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وقد بلغت قيمة
كرونباخ ألفا لبعد االلتزام ( ،)0.88ولبعد التحكم ( ،)0.91ولبعد التحدي ( .)0.77وبلغت الدرجة الكلية للمقياس(.)0.90
تصحيح املقياسين:
لإلجابة على فقرات املقياسين ،تم تدريج سلم االستجابة حسب تدريج ليكرت الخماس ي ،حيث تتراوح اإلجابة على جميع فقرات املقياس ما بين
ً
ً
ً
ً
ً
(دائما ،غالبا ،احيانا ،نادرا ،ابدا) وتقابلها الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي لجميع الفقرات ،استخدم املعيار اإلحصائي اآلتي بناء على املتوسطات
الحسابية اعلى عالمة -اقل عالمة/عدد املستويات ،أي  ،1.33 = 1/3-5وبالتالي تصبح املستويات كالتالي  2.33-1منخفض 3.67-2.34 ،متوسط5-3.68 ،
مرتفع.
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إجراءات ّ
الدراسة:
ً
تم تنفيذ ّ
الدراسة وفقا للخطوات اآلتية:
 .1إعداد اداتي ّ
الدراسة بصورتها األولية.
 .2التأكد من صدقها وثباتها بتحكيمها وتطبيقها على عينة استطالعية.
ّ
 .3تحديد مجتمع ّ
الدراسة حسب السجالت الرسمية في جامعة الحسين بن طالل ،واختيار عينة تمثل مجتمع الدراسة.
ً
 .4توزيع اداتي ّ
الدراسة على العينة املستهدفة الكترونيا.
 .5جمع وتدقيق نسخ املقياس الصالحة للتحليل ،وإدخال بياناتها إلى الحاسوب ،إلجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة.
ً
ّ
 .6استخالص النتائج ،ومن ثم مناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج في ضوء أسئلة ّ
الدراسة والخروج بالتوصيات املناسبة استنادا إلى نتائج الدراسة.

نتائج ّ
الدراسة:
السؤال األول :ما أساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية بجامعة
الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا
مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

املجال

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املستوى

1

4

2

2

4.08

.563

3

3

4.04

.624

4

1

االحتواء
املواجهة
التعاون
الهروب

4.09

.648

2.31

.460

مرتفع
مرتفع
مرتفع
منخفض

يبين الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.09-2.31حيث جاء االحتواء في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (،)4.09
وبمستوى مرتفع ،بينما جاء الهروب في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.31وبمستوى منخفض.
السؤال الثاني :هل تختلف أساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا باختالف متغيرات
الجنس (ذكور ،إناث) ،وسنوات الخبرة ( 5سنوات فأقل 10-6 ،سنوات ،أكثر من  11سنوات) ،واملستوى اإلداري (رئيس قسم ،نائب عميد ،عميد
كلية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية بجامعة
الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا حسب متغيرات الجنس ،واملستوى اإلداري ،وسنوات الخبرة ،والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا
حسب متغيرات الجنس ،واملستوى اإلداري ،وسنوات الخبرة
الجنس

املستوى اإلداري

الخبرة

الهروب

املواجهة

التعاون

االحتواء

2.28

4.09

4.08

4.12

.475

.571

.582

.604

2.50

4.06

3.86

3.95

.335

.547

.810

.854

2.18

4.58

4.76

4.80

.560

.447

.313

.329

2.32

4.11

4.06

4.18

.550

.620

.661

.426

2.30

4.07

3.87

4.06

.314

.629

.620

.763

2.38

3.89

3.85

3.81

.446

.519

.549

3.82

3.70

3.97

ذكر

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

أنثى

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

عميد كلية

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

نائب عميد

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

مساعد عميد

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

رئيس قسم

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

.459

 5سنوات فأقل

املتوسط الحسابي

2.40

832

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص840- 824 :

الرواد & العظامات

أساليب إدارة األزمات وعالقتها بالصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية....
االنحراف املعياري

.444

.515

.681

.591

6-10

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

2.39

4.03

4.05

3.90

.395

.574

.499

.620

أكثر من  11سنة

املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

2.21

4.29

4.26

4.29

.503

.520

.571

.666

ً
ً
يبين الجدول ( )5تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألساليب إدارة األزمات لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن
طالل في ضوء جائحة كورونا بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس ،واملستوى اإلداري ،وسنوات الخبرة .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين
املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي جدول (.)6
جدول ( :)6تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس ،واملستوى اإلداري ،وسنوات الخبرة على مجاالت أساليب إدارة األزمات
مصدر التباين

املجاالت

الجنس

الهروب

.433

املواجهة
التعاون
االحتواء

.002

1

.231

1

.231

.121

1

.121

املستوى اإلداري

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

1

.433

2.015

.162

.002

.009

.926

.907

.345

.386

.537

الهروب
املواجهة
التعاون

.231

3

.077

.358

.784

3.126

3

1.042

4.223

.010

5.717

3

1.906

7.498

.000

االحتواء

5.870

3

1.957

6.219

.001

الهروب
املواجهة
التعاون

.378

2

.189

.880

.421

2.152

2

1.076

4.360

.018

2.786

2

1.393

5.481

.007

االحتواء

.662

2

.331

1.053

.356

الخطأ

الهروب
املواجهة
التعاون
االحتواء

11.182

52

.215

12.831

52

.247

13.218

52

.254

16.360

52

.315

الكلي

الهروب
املواجهة
التعاون

12.281

58

18.379

58

22.593

58

االحتواء

24.331

58

الخبرة

يتبين من الجدول ( )6اآلتي:
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ألثر املستوى اإلداري في جميع املجاالت باستثناء الهروب ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة
ً
إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول (.)6
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ألثر الخبرة في جميع املجاالت باستثناء الهروب ،واالحتواء ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة
ً
إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول (.)7
جدول ( :)7املقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر املستوى اإلداري على املواجهة ،والتعاون ،واالحتواء
املتوسط
الحسابي
املواجهة

التعاون

عميد كلية
نائب عميد
مساعد عميد
رئيس قسم
عميد كلية
نائب عميد
مساعد عميد

عميد كلية

نائب عميد

مساعد
عميد

رئيس قسم

4.58
4.11

.47

4.07

.51

.04

3.89

*.68

.22

.18

4.76
4.06

*.70

3.87

*.88

.18
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رئيس قسم
عميد كلية
نائب عميد

االحتواء

الرواد & العظامات
*.91

3.85

.02

.21

4.80

مساعد عميد
رئيس قسم

4.18

.63

4.06

*.74

.12

3.81

*.99

.37

.25

* دالة عند مستوى الداللة (.)α=0.05

يتبين من الجدول ( )7اآلتي:
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بين عميد كلية ورئيس قسم وجاءت الفروق لصالح عميد كلية في املواجهة.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بين عميد كلية من جهة وكل من نائب عميد ،ومساعد عميد ،ورئيس قسم من جهة أخرى وجاءت
الفروق لصالح عميد كلية في التعاون.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بين عميد كلية من جهة وكل من مساعد عميد ،ورئيس قسم من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح
عميد كلية في االحتواء.
جدول ( :)8املقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر الخبرة على املواجهة ،والتعاون
عدد سنوات الخبرة

األبعاد
املواجهة

التعاون

املتوسط
الحسابي

 5سنوات فأقل

5سنوات فأقل

3.82

6-10

4.03

.21

أكثر من  11سنة

4.29

*.48

5سنوات فأقل

3.70

6-10

4.05

.35

أكثرمن  11سنة

4.26

*.57

6-10

أكثرمن  11سنة

.27

.22

* دالة عند مستوى الداللة (.)α=0.05

يتبين من الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بين  5سنوات فأقل و أكثر من  11سنة
سنة في كل من بعد املواجهة ،والتعاون.

وجاءت الفروق لصالح أكثر من 11

السؤال الثالث :ما مستوى الصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية بجامعة
الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا ،والجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملستوى الصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا
مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

3

2

1

3

2

املجال
التحكم
االلتزام
التحدي
مقياس الصالبة النفسية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املستوى

3.68

.416

3.42

.457

3.03

.485

3.38

.286

مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )9أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.68-3.03حيث جاء التحكم في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ()3.68
وبمستوى مرتفع ،بينما جاء التحدي في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.03وبمستوى متوسط ،وبلغ املتوسط الحسابي ملستوى الصالبة
النفسية ككل ( ،)3.38وبمستوى متوسط.
السؤال الرابع :هل توجد عالقة ارتباطية بين أساليب إدارة األزمات والصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في
ضوء جائحة كورونا؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين أساليب إدارة األزمات والصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية بجامعة
الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا ،والجدول ( )10يوضح ذلك.
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جدول ( :)10معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين أساليب إدارة األزمات والصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة
كورونا
األبعاد
الهروب

املواجهة

معامل االرتباط ر
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط ر
الداللة اإلحصائية
العدد

التعاون

معامل االرتباط ر
الداللة اإلحصائية
العدد

االحتواء

معامل االرتباط ر
الداللة اإلحصائية
العدد

ً
* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
ً
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

االلتزام

التحدي

التحكم

مقياس الصالبة
النفسية

-.090

.002

.214

.057

.496

.988

.103

.669

59

59

59

59

**.387

.082

.059

*.281

.002

.539

.658

.031

59

59

59

59

*.333

*.332

.123

**.425

.010

.010

.353

.001

59

59

59

59

**.469

.079

-.044

*.273

.000

.554

.739

.036

59

59

59

59

يتبين من الجدول ( )10اآلتي:
ً
• وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين االلتزام من جهة وكل من املواجهة ،والتعاون ،واالحتواء.
ً
• وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين التحدي ،والتعاون.
ً
• وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الصالبة النفسية ككل من جهة وكل من املواجهة ،والتعاون ،واالحتواء.

مناقشة النتائج:
أظهرت نتائج السؤال األول حصول بعد االحتواء في املرتبة األولى .وقد يرجع الباحثان هذه النتيجة بأن جاء بعد االحتواء باملرتبة األولى في ضوء
قدرة أفراد العينة على استيعاب الضغوط املتولدة عن األزمة ،وقدرتهم على االجتماع وااللتقاء الدائم واملستمر مع مختلف املنسوبين .باإلضافة إلى
ذلك ،فقد سخرت جامعة الحسين بن طالل كل اإلمكانات املادية الحتواء األزمة بدقة وبسرعة عالية .كما أصدرت الجامعة عدة نشرات من شأنها
دحض االشاعات من أجل احتواء األزمة.
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (طيفور )2018 ،والتي أشارت إلى حصول بعد االحتواء على الدرجة املرتفعة.
فيما يتعلق بحصول بعد املواجهة على املرتبة الثانية وبمستوى مرتفع على أن الجامعة عملت عدة مرات منذ بدء انتشار الجائحة على جمع
املعلومات املتعلقة بها ،وتحديد ما قد يلزم من أجل مواجهتها .وعملت على رفع الروح املعنوية لدى كل املنسوبين في الجامعة .ووضعت الجامعة كل
إمكانياتها من خالل نشر أرقام هواتف اإلداريين للتواصل في حال أي حاجة قد تحصل .وتوظيف كل إمكانياتها التقنية.
قد يرجع الباحثان النتيجة املتعلقة بأن حل بعد التعاون باملرتبة الثانية وبمستوى مرتفع؛ فمنذ نشوء األزمة عملت الجامعة بروح الفريق الواحد،
فعملت الجامعة على بروح الفريق الواحد من أجل التعاون في احتواء األزمة ،كما عملت على تنسيق الجهود بين املنسوبين في مختلف قطاعات الجامعة.
والعمل على االستماع لوجهات نظر اآلخرين واستشارتهم في مختلف املجاالت.
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (طيفور )2018 ،والتي أشارت إلى حصول بعد فريق العمل على الدرجة املرتفعة.
أما فيما يتعلق ببعد الهروب ،فقد جاء بدرجة متدنية نتيجة ما يتصف به القادة األكاديميين في جامعة الحسين بن طالل من تحمل للمسؤولية
من حيث تصميمهم وقدرتهم العالية على مواجهة أعمالهم وما يطلب منهم ،وتوظيف كل ما يتوفر لديهم من إمكانيات في سبيل مواجهة األزمة .لذ لم
ً
يهرب القائد األكاديمي في الجامعة من مواجهة جائحة كورونا ،ما يعني أن درجة هذا البعد جاءت بدرجة منخفضة .وتتفق نتائج هذه الدراسة جزئيا مع
دراسة عاشور ( (Ashour, 2011إلى التعرف إلى درجة توفر عناصر إدارة األزمات في لدى أفراد العينة بدرجة متوسطة.
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (طيفور )2018 ،والتي أشارت إلى حصول بعد الهروب على الدرجة املنخفضة.
أظهرت نتائج السؤال الثاني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αتعزى ألثر الجنس في جميع األبعاد .وقد يرجع الباحثان هذه
النتيجة بأن جميع القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل على قدر عال من املسؤولية بغض النظر عن جنسهم ذكورا ام اناثا؛ فهم مؤهلين
وذوي درجة عالية من املؤهالت العلمية والخبرات اإلدارية الكافية .باإلضافة إلى تشابه الظروف الخاصة بالعمل داخل الجامعة ،وان التعليمات املعمول
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بها داخل الجامعة واضحة لكال الجنسين ،كما أن جميـع القادة األكاديميين بالكليات تعرضوا لنفس االزمات املتعلقة بالطلبة واملدرسين والكـادر اإلداري
واملرافق والتجهيزات واملقررات الدراسية ،وبالتالي عدم وجود فروق في درجة توفر عناصر إدارة األزمات من وجهة نظر أفراد العينة بغض النظر عن
ً
اختالف جنسهم .وتتفق نتيجة ّ
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة( الزعبي ،)2014 ،والتي اشارت إلى وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات
املستخدمة إلدارة االزمات تعزى الختالف متغير الجنس.
ً
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (طيفور ،)2018 ،والتي اشارت إلى وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات املستخدمة تعزى
الختالف متغير الجنس.
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ملتغير املستوى اإلداري في بعد االحتواء واملواجهة والتعاون ولصالح عميد كلية .وقد يرجع
الباحثان هذه النتيجة إلى أن تقدير درجة أساليب إدارة األزمة جاءت مرتفعة لصالح عميد كلية نتيجة الخبرات والقدرات على اتخاذ القرارات؛ إذ أن
عميد الكلية من ذوي اصحاب الخبرات العالية ويتعرضون باستمرار إلى اتخاذ القرارات ،وبالتالي هم األقدر على مواجهة الضغوط وإدارة األزمات
بالحكمة والعقالنية.
ً
تختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (طيفور )2018 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات املستخدمة
تعزى الختالف متغير الخبرة املسمى الوظيفي.
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بين  5سنوات فأقل و أكثر من  11سنة وجاءت الفروق لصالح أكثر من  11سنة في كل من املواجهة،
ً
والتعاونّ .
وتعد هذه النتيجة منطقية عموما حيث أن زيادة سنوات الخبرة تجعل الفرد أكثر قدرة وكفاءة؛ لذا فإن خبرة القادة األكاديميين مكنتهم من
مواجهة الجائحة وجاءت درجة تقديرهم مرتفعة على أبعاد التعاون واملواجهة واالحتواء نتيجة الخبرة والكفاءة التي يتمتعون بها ،ما يعني كلما زادت خبرة
الفرد زادت معرفته وكفاءته .أظهرت نتائج السؤال الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب إدارة األزمات تعزى ملتغير سنوات الخبرة ولصالح
ً
 11سنة فأكثر .وقد يرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة ّ
الدراسة الذين لديهم عدد سنوات خبرة  11سنة فأكثر منطقيا لديهم الخبرة واملعرفة
املتراكمة؛ ملواكبتهم العديد من األزمات بسبب طول مدة خدمتهم في الجامعات ،كذلك منهم من تولى مناصب إدارية وقيادية داخل الجامعة .
ً
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (طيفور ،)2018 ،والتي اشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات املستخدمة تعزى
الختالف متغير الخبرة ولصالح ذوي سنوات الخبرة األعلى.
أظهرت نتائج السؤال الثالث أن مستوى الصالبة النفسية لدى القادة األكاديميين كانت متوسطة .وقد يرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن مستوى
ّ
ـود التي تبذلها جامعة الحسين بن طالل في انتقاء العناصر الكفؤة لشغل
الصالبة النفســية والتماســك وااللتزام والــتحكم الشخص ي ،بأنها محصـلة للجه ِ
املناصب اإلدارة في الجامعة ،وذلك بسبب اإلعداد الجيـد والتـدريب املتواص ِـل للقادة االكاديميين وتهيئــة بيئــة العمــل املناســبة وتقديم الحوافز والدعم
ً
املناسب لهم .فعندم يتمتع الفرد بصالبة نفسية يجد نفسه متخذا دون أن يشعر أساليب عدة ملكافحة األزمات والضغوطات املحيطة ،حتى يصل إلى
مرحلة التوازن النفس ي الداخلي والخارجي.
تختلف نتيجة هذه ّ
الدراسة مع نتيجة دراسة كل من (سالم2015 ،؛ الطويل )2017 ،والتي اشارتا إلى أن مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد
ً
العينة كان مرتفعا.
ً
أظهرت نتائج السؤال الرابع وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين بعد االلتزام والصالبة النفسية ككل من جهة وكل من بعد املواجهة ،والتعاون،
واالحتواء .وقد يرجع الباحثان هذه النتيجة كمــا أشــارت كوباسا أنــه مــع ازديــاد مســؤوليات الشــخص ،وتعــدد األدوار التــي يمارسها في حياته وزيادة
الضغوط عليه ،فإن ذلك يؤدي إلى تطوير مستوى صالبة أعلـى وآثار إيجابية أفضل للصالبة النفسـية فـي مواجهة أعباء الحياة وأحداثها الضاغطة لدى
األفراد ) .)Reinhoudt, 2004باإلضافة إلى أهمية الصالبة النفسية ،ودورها الجوهري واملحوري ال سيما في ظل انتشار األزمات والضغوطات النفسية
بشكل كبير في العالم ،كما هو الحال في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ،فهي ت ّ
عد أحد أهم أسباب الوصول بالفرد إلى درجة عالية من االستقرار
النفس ي والقدرة على مواجهة ضغوط الحياة ،فهي تعمل على ترحيب الفرد وتقبله للتغيرات واملشكالت التي يتعرض لها ،و على هذا األساس تعمل
الصالبة النفسية كمصدر مقاومة لضغوطات األحداث اليومية التي يتعرض لها الفرد في مختلف جوانب حياته اليومية بدرجة عالية من التحمل،
فالفرد الذي يتمتع بصالبة نفسية يمكنه من مواجهة األزمات التي تواجهه ،وذلك من خالل وضع برامج وخطط طارئة ملواجهة هذه األزمات والحد من
آثارها للحد األدنى ،واستيعاب الضغوط الناشئة عن هذه الجائحة.
ً
وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين التحدي ،والتعاون .وقد يرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن أفراد عينـة الدراسة طبيعة عملهـم كمدرسين
أكسبهم الوعي الجيد للتحلي بضبط الـنفس والثقة والقـدرة علـى التكيـف والتعاون النـاجح مـع األزمات ،ومشكالت الحيـاة  ،وأن تمتع عينة ّ
الدراسة بقدر
كافي من املعرفة يجعلهم علـى قـدر كبيـر مـن الســيطرة والضــبط اثناء األزمات والتكيف معها ولديهم القدرة على تحـدي الظروف الصعبة التـي تقـف فـي
ً
طـريقهم .وبذلك ت ّ
عد الصالبة النفسية مصدرا للمقاومة والصمود والوقاية من اآلثار التي تحدثها الضغوطات على الصحة النفسية والجسدية لألفراد
ً
ً
ً
وأن األفراد األكثر صالبة نفسية أقل تعرضا للضغوط وأنهم أكثر صمودا وإنجازا وقيادة ( .)Kobasa, 1979ويشير التحدي إلى اعتقاد الفرد بأن ما يطرأ
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ً
من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير لالهتمام وضروري للنمو واالزدهار أكثر من كونه مثيرا للخوف ومصدر للتهديد ،إن هذا املزيج يولد بدوره متانه
ً
ودافعا للفرد لتحويل الظروف واألزمات العاصفة إلى خصوبة ونهضة ذاتية على كافة األصعدة والجوانب ،فكلما ارتفع معدل الصالبة النفسية لدى
ً
ً
الفرد وضع األزمات والكوارث في منظورها الصحيح ،حيث إنه سيكون أيضا قادرا على تحليلها بطرق ذكية يكون معدل التهديد فيها أقل ،فيتكون لديه
اعتقاد إيجابي في فاعليته ومقدرته على ممارسة كل األحداث الضاغطة دون التعرض لوعكات نفسية.
ً
هذا ما أشار إليه توماس ( )Thomas, 1998بأن األفراد الذين يتمتعون بالصالبة النفسية كانوا أكثر نشاطا وإيجابية في تحمل األعباء وكانوا
يقدمون استراتيجيات في مواجهة املصاعب والكوارث ،وأنهم أكثر قدرة على التحكم والتحدي.
التوصيات:
ّ
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يوص ي الباحثان بما يلي:
• تعزيز وعي إدارات الجامعات بأهمية إدارة األزمات ،وتبصيرهم بدورهم الهام في إدارة األزمات ،والتغلب عليها في البيئة الجامعية قبل وأثناء وبعد
حدوثها.
• االهتمام بإنشاء فريق عمل للكشف عن وجود أزمة في وحدات وكليات الجامعة املختلفة أو التنبؤ بها قبل حدوثها ملحاولة تجنبها أو تجنب أثارها
السلبية.
• تقديم البرامج اإلرشادية للقادة األكاديميين التي تعمل على تدعيم وتعزيز صالبتهم النفسية ،من خالل مؤسسات الصحة النفسية ،واإلرشاد
النفس ي الحكومية وغير الحكومية.
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Abstract: The current study aims to reveal the relationship between methods of crises management and
psychological hardness in light of variables of gender, number of years of experience, and administrative
level. The sample of the study consisted of (59) academic leaders who were chosen using convenience
sampling technique. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the correlational
research method and develop scales for crises management methods and the psychological hardness. The
results of the study indicated that the dimensions of cooperation, confrontation and containment came to a
high degree, while the dimension of escape came at a low degree, and the level of psychological hardness
came to a moderate degree. The results also indicated that there no statistically significant differences in the
practice of crisis management methods due to gender. In addition, the results indicated that there are
statistically significant differences in the practice of crisis management methods due to years of experience
in favor of those with higher years of experience. The results also indicated that there are statistically
significant differences in the practice of crisis management methods in favor of the higher administrative
level. Furthermore, there is a positive statistically significant relationship between the dimension of
commitment and mental toughness on the one hand and each dimension of confrontation, cooperation, and
inclusion. Finally, there is a positive statistically significant relationship between the challenge dimension
and the cooperation dimension. The study recommended several recommendations, the most important of
which are: Providing counseling programs for academic leaders to support and enhance their psychological
hardiness through mental health institutions, and governmental and non-governmental psychological
counseling.
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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم مدى فعالية برنامج تدريبي يستند على مبادئ برنامج صن رايز  Son-Rise Programفي خفض
السلوكيات النمطية ،وتحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .تم تطبيق البرنامج التدريبي على طفلين
من ذوي اضطراب طيف التوحد ،تبلغ أعمارهم ( 9و10سنوات) واملتواجدين بأحد مراكز التخصصية للرعاية النهارية بمنطقة الجوف .حيث
تم االعتماد على املنهج شبه التجريبي (التصميم القبلي -البعدي) ،أسفرت نتائج الدراسة عن تحقيق تأثير إيجابي فعال للبرنامج التدريبي في
خفض درجة السلوكيات النمطية لدى الطفلين على مقياس السلوك النمطي إذ انخفضت درجة الطفلين من ( 18 ،16درجة) إلى (12 ،10
درجة) ،كما انخفضت درجاتهما على مقياس قصور التفاعل االجتماعي من ( )18 ،19إلى ( )13،12وأنه يمكن تطبيق البرنامج في مراكز الرعاية
النهارية.
الكلمات املفتاحية :اضطراب التوحد؛ برنامج صن رايز؛ السلوك النمطي؛ التفاعل االجتماعي.

املقدمة:

ُيشير مصطلح اضطراب طيف التوحد إلى مدى واسع من األعراض ،ومستويات مختلفة من الشدة .ويتضمن اضطرابات كانت منفصلة في
السابق :التوحد التقليدي ،ومتالزمة أسبرجر ،واضطراب التفكك الطفولي وأحد األشكال غير املحددة لالضطراب النمائي الشامل.
نظرا لتعدد األعراض واختالف مستوياتها وشدتها فإنه يجب إعداد برامج عالجية للتدخل تستند على أسس متنوعة لتناسب احتياجات وقدرات
كل طفل ،مع الوضع في االعتبار أنه ال يوجد عالج الضطراب طيف التوحد بشكل تام؛ إال أن العالج كلما كان مبكرا ومناسبا لخصائص وقدرات الطفل
كلما أدى إلى تغيير كبير في حياة الطفل.
قد تم تطوير مجموعة متنوعة من طرق العالج لتحسين التفاعل االجتماعي والتواصل لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؛ ومنها العالج
التطبيقي تحليل السلوك ) Applied Behavior Analysis (ABAعلى أساس نظريات التعلم ،واستخدام األساليب السلوكية .وتتضمن بعض برامج
العالج تدريب الوالدين على مبادئ ) ،(ABAلتطبيقه في املنزل واستخدام االستراتيجيات السلوكية مع أطفالهم للتدريب على االستجابة وزيادة حافز
املشاركة في التواصل والتفاعل االجتماعي )(Thompson and Jenkins, 2016
على مدى السنوات األربعين املاضية ،انتقل عالج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من نهج قائم على املعالج مع القليل من التدخالت األبوية
إلى التركيز على األسرة بأكملها ،وظهر ما يسمى بنظرية "أنظمة األسرة" والتي ترى أن األسرة وحدة تفاعلية ،وأن العوامل التي تؤثر على الفرد تؤثر بدورها
على بقية األسرة .وبالتالي تحتاج برامج التدخل إلى إشراك أفراد األسرة في تنفيذ خطة العالج (Factor, Ollendick, Cooper, Dunsmore, Rea,
).Scarpa, 2019; Williams,2001
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من البرامج التي تعتمد فكرة إشراك األسرة في العالج برنامج صن رايز  ،Son-Riseإذ تستند فلسفته العالجية على فكرة االنضمام إلى عالم الطفل
بدال من أخذ الطفل إلى عالم الكبار ،ويطبق البرنامج في املنزل كبيئة طبيعية للطفل ،مع الحرص على تصميم بيئة مترابطة وآمنة أوال ،ثم بعد ذلك
تطبيق االستراتيجيات التعليمية املناسبة لتحسين املهارات بشكل كبير في جميع مجاالت التعلم ،والنمو والتواصل (Autism Canada
).Foundation,2011; Davis, 2006
قد تم تطويره من قبل كوفمان  Kaufmanكمدخل عالجي مكثف يقوم على العمل الفردي مع الطفل ،والقبول الغير مشروط لخصائص
وسلوكيات الطفل ،وطبق على ذوي اضطراب طيف التوحد من مختلف أنحاء العالم في جو من املتعة واملرح .ويعتمد برنامج صن رايز مجموعة من
الخطوات أهمها تأسيس عالقة حميمية بين الوالدين أو املدرب والطفل ،وجعل الطفل يستمتع بالتعليم؛ وذلك بتقديم الحب الخالي من األحكام،
والتشجيع املستمر للطفل أثناء التعرف على عامله ،وجعل الطفل يتخطى التصرفات التكرارية ،باالنضمام إلى سلوكيات الطفل التكرارية ،والتواصل
بالعين ،والتفاعل االجتماعي من خالل اللعب التفاعلي ،واستخدام الطاقة واإلثارة والحماس لدى الطفل في بيئة آمنة خالية من املشتتات
)(Turkington, and Anan, 2007, P.147-148; Williams, 2001

يضع البرنامج اآلباء كمعلمين رئيسيين ومعالجين ومديرين لبرامج أطفالهم ،ويستخدم املنزل باعتباره البيئة األكثر رعاية للطفل ،ويشترك البرنامج
مع البرامج األخرى في فكرة أن يقض ي الوالدين أو املعالج وقتا في التفاعل مع الطفل ،ويفهم عالم الطفل من منظور الطفل ،ويختلف برامج صن رايز في
أنه يحتاج إلى وجود غرفة ألعاب منفصلة ،قد يقض ي بها الطفل ( 30ساعة) في األسبوع (Thompson and Jenkins, 2016) .في البداية لم يستند
البرنامج على أسس محددة؛ ولكن كانت الفكرة قائمة على العاطفة وحب الوالدين لطفلهما ،وعدم وضع أي محددات لسلوك الطفل أو أي واجبات
عليه الوفاء بها ،وتحاول األسرة التكيف معه والدخول إلى عامله بدال من إجباره على التكيف مع األسرة فهو يؤكد على التفاعل االجتماعي العفوي ،ثم
يستخدم الفنيات املستخدمة في مناهج تنموية أخرى ،مثل التغذية املرتدة ،التعزيز ،التجاهل ولكنها تختلف في أن الراشد ال يبدأ التفاعل مع الطفل بل
مواز طاملا كان ذلك ضروريا حتى يبدأ الطفل في التفاعل (Kaufman, Ishikuma and Kaufman-Packer, 1991; LaRue 2013 p.
ينخرط في تقليد ٍ
;2939

تهتم برامج التدخل األخرى مع ذوي اضطراب طيف التوحد بتطوير العالقات ،واملهارات ،واألداء األكاديمي ،ولكن في بعض األحيان ال تلقي باال
بتحسين مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي وبناء عالقة جيدة بين الوالدين والطفل ).(Dawson, et al. 2010; Ingersoll, 2010
يختلف صن رايز عن التدخل السلوكي الذي يعتمد نظام مكافأة السلوك املناسب في التعليم في اعتبار العالقة نفسها هي املكافأة؛ فالفكرة
األساسية هي تحفيز الطفل إليجاد طرق للتقرب إلى والديه واملدربين للعمل معه ،وذلك من خالل إظهار اتجاهات القبول والتعاطف للطفل مهما كانت
قدراته ،ومساعدة الوالدين على تعلم األساليب الالزمة للتواصل مع طفلهم ،باالندماج في التقليد املوازي لسلوك الطفل وإظهار االهتمام بذلك طاملا
كان ذلك ضروريا حتى يبدأ الطفل في التفاعل طوال فترة التدخل ،كما أن شعور الوالدين بالتفاؤل نحو مستقبل طفلهم يكون حافزا لتعلمه العديد من
املهارات(Houghton, Schuchard, Lewis and Thompson, 2013) .
تتعدد فوائد برنامج صن رايز منها التواصل البصري ،ومشاركة اللعب مع اآلخرين من خالل مشاركة املدرب سلوكيات الطفل والتقرب منه،
ومعرفة قدراته ودوافعه لوضع أساس التدريب على املهارات .وعلى الرغم من الفوائد السابقة؛ إال أن هناك انتقادات وجهت للبرنامج :منها أن اندماج
الوالدين أو املدرب مع الطفل في سلوكه التكراري يعد تعزيزا لسلوك سلبي لدى الطفل ،ويجب أن تكون تعليمات أولياء األمور متسقة مع رفضهم
للسلوكيات السلبية ،إال أن البعض يرى أن مشاركة سلوكيات الطفل التكرارية يسهم في كشف أسبابها ،ومن ثم العمل على خفضها أو تعديلها
) .(Wang, 2008كما أن البرنامج يؤكد على عدم املشاركة في السلوكيات العدوانية مثل الضرب أو الصراخ ،وأن تكون ردود أفعال الوالدين أو املدرب
هي عدم االستجابة سواء بإيماءات الوجه أو لفظيا والتحرك بهدوء بجانب الطفل أي تجاهل هذه السلوكيات ،ثم يتم بعد ذلك التوضيح للطفل طريقة
التعبير املناسبة (Nijhof, Joha and Pekelharing,1998).واالنتقاد اآلخر أن برنامج صن رايز يرى أن اضطراب طيف التوحد ال يستمر مدى الحياة،
مما يعطي أمال غير واقعي للوالدين ،ولكن رغم أن االضطراب هو إعاقة مستمرة طوال حياة الفرد؛ إال أن هذا املبدأ يشجع وينمي التفاؤل لدى الوالدين
واملهنيين نحو العمل مع األطفال(Autism Treatment Center of America, 2002, p. 19; Brown, 2001) .
قد تم التحقق من فعالية أساليب برنامج صن رايز ،فقد أكد ( )%21من العائالت املشاركة بعد مض ي ( 6أشهر) على التدريب وجود مميزات
مجد ومكلف ماديا ).(Factor et al., 2019
للبرنامج ،و( )%13من األسر يرون أنه ال يوجد عيوب للبرنامج ،و ( )%40من األسر يرون أن البرنامج غير ٍ
الدراسات السابقة:
ومن الدراسات التي تناولت تقييم فعالية برنامج صن رايز في البيئة العربية واألجنبية:
• دراسة سانت جورجس ) Saint-Georges et al. (2020التي أسست برنامج للتدخل مع طفل توحدي قائم على املبادئ األساسية لبرنامج صن
رايز؛ فقد تم التدريب داخل غرفة صفية صغيرة ،ولم تقل عدد ساعات التدريب عن ( 10ساعات) في األسبوع .واعتمدت فنيات التدريب على
تشجيع التواصل التلقائي الذي يديره الطفل ،وتعزيز مهارات التفاعل االجتماعي من خالل اللعب مع األقران ،ودعم اإليجابية ،والتعلم القائم
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على تسلسل املهارة .وتراوحت أعمار املشاركين في الدراسة ما بين ( 9-5سنوات) ،واستخدمت الدراسة مقياس تقييم التوحد في مرحلة الطفولة
( )CARSوامللف النفس ي التربوي ،ومقياس فينالند للسلوك التكيفي .وأظهرت النتائج تحسينات كبيرة في سلوك األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد بمرور الوقت.
• هدفت دراسة مصطفى ومحمد وبشرى ( )2019إلى وضع بروفيل نفس ي ألطفال اضطراب طيف التوحد على مقياس مهارات التفاعل االجتماعي
كما يدركه اآلباء في ضوء برنامج صن رايز ،وقد شارك في الدراسة (74من والدي األطفال) بمحافظة أسيوط بمصر .واستخدمت مقياس الطفل
التوحدي ،وقائمة سلوكيات التفاعل االجتماعي املدرك لوالدي األطفال .وطبق البرنامج التدريبي اإلرشادي على ( )8من أمهات األطفال .وأظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل االجتماعي املدرك من والدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وفقا للنوع أو العمر.
وإدراك الوال دين ملظاهر خلل التفاعل االجتماعي ،وتحسن بعض جوانبه بعد جلسات البرنامج.
•

•

•

•

•

•

•

طبقت دراسة الحديبي ( )2019برنامجا لتدريب األمهات على برنامج صن رايز في تحسين التواصل لدى أطفالهم التوحديين .واشتملت العينة على
( )103من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،واستخدمت الدراسة قائمة سلوكيات التواصل البصري املدرك ألمهات ذوي اضطراب
طيف التوحد ،واستمارة املقابلة ألمهات األطفال .وأسفرت النتائج عن فعالية البرنامج في تحسين مهارات التواصل البصري لدى األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد.
ترى دراسة ثومبسون وجنكيز( Thompson and Jenkins )2016أن برنامج صن رايز يعد برنامجا مكثفا يركز على الطفل لعالج التوحد،
ويتضمن استراتيجيات تعزيز التفاعالت االجتماعية التي يبدأها الطفل ،ويعتبر تدريب الوالدين عنصر مهم في برنامج العالج املنزلية طويلة املدى.
وهدفت الدراسة إلى تقييم األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الذين تلقوا آباؤهم تدريبا ملدة خمسة أيام على برنامج صن رايز .واستخدمت
الدراسة قائمة مراجعة تقييم عالج التوحد قبل كل دورة ثم فحص التغييرات في درجات اآلباء الذين نفذوا العالج بكثافة منخفضة ،والعالج عالي
الكثافة في منازلهم في الفترة الفاصلة بين الدورات .وأفادت النتائج أن التدخل ببرنامج صن رايز أسفر عن تحسينات في التواصل االجتماعي
والحس ي واملعرفي وزيادة الوعي لدى أطفالهم ،وأن الفوائد مرتبطة بزيادة ساعات العالج في األسبوع.
هدفت دراسة العجمي ( )2015إلى قياس فاعلية برنامج صن رايز في تطوير مهارات التواصل غير اللفظي والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد .تكونت عينة الدراسة من (60طفال ) تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية .واستخدمت الباحثة قائمة تقدير
مهارات تطوير التواصل غير اللفظي ،والتفاعل االجتماعي من إعداد الباحثة ،وقامت الباحثة بتدريب أسر األطفال على برنامج صن رايز على مدار
(20جلسة) ملدة شهر ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين املجموعة الضابطة والتجريبية في مهارات التواصل غير اللفظي والتفاعل
االجتماعي لصالح املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في املهارات.
درست دراسة هوتن واخرون ) Houghton et al. (2013آثار برنامج صن رايز في تحسين التواصل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد .وتكونت عينة الدراسة من ( 12طفال) مقسمين إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،تراوحت أعمارهم ما بين ( 78 -47شهرا) .وأوضحت
النتائج زيادة في القدرة على التفاعل االجتماعي والتواصل اإليمائي غير اللفظي لألطفال وزيادة مدة التفاعالت االجتماعية الثنائية وإجمالي الوقت
الذي يقضيه الطفل في االندماج مع املجتمع وتحسن التفاعل بعد العالج.
هدفت دراسة كوسفاك وجون وجلبرج ) Kossyvaki, Jones and Guldberg (2012إلى تحديد تأثير نمط تفاعل الراشدين على التواصل
الطبيعي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .استخدمت الدراسة املنهج التجريبي على مجموعة من ( 6أطفال) توحديين ،تراوحت أعمارهم ما
بين ( 5-4سنوات) و(3مدرسين) ،تم تسجيل فيديو لكل طفل بإجمالي ساعتين ،وشملت أربعة أنشطة تفاعلية بين املدرسين واألطفال بهدف تعزيز
التواصل التلقائي .وأسفرت النتائج عن تأثير أسلوب التواصل الذي يستخدمه الراشدين على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأن تقليد
جميع محاوالت االستجابة التي يصدرها الطفل لها تأثير كبير في تحسن التواصل التلقائي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
عرضت دراسة دافيس ) Davis (2006ملدى جدوى برنامج صن رايز لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم "دراسة حالة" لطفل توحدي
يبلغ من العمر(7سنوات) واستخدمت مقابالت الوالدين ،وتسجيل لجلسات لعب الطفل فيديو ،وأظهرت النتائج بعد تحليل جلسات اللعب
املسجلة تحسنا في التواصل بالعين ،والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين ،وانخفاضا في السلوكيات النمطية لدى الطفل ،وأن التحسن ال يقتصر على
الطفل فحسب ،بل يؤثر أيضا على ألسرة بأكملها.
هدفت دراسة وليامز ) Williams (2006إلى تقييم تطبيق الوالدين لبرنامج صن رايز بعد حضورهم لدورة تدريبية أولية ،وتم تنفيذ البرنامج
على طفلهم داخل املنزل بعد إعداد البيئة املناسبة لذلك .وقد استخدمت الدراسة أداتي االستبيانات ،واملقابلة لجمع بيانات عن التركيبة
السكانية لألسرة .وقد أشارت النتائج إلى أنه عادة ال تلتزم األسر بتنفيذ البرنامج دائما بمنهجية صحيحة ،كما سلطت الضوء على التحديات
املنهجية من املحتمل أن تصادف في أي تقييم مستقبلي لهذا وما شابه من تدخالت مع ذوي اضطراب طيف التوحد.
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• حاولت دراسة وليامز ووشارت ) Williams and Wishart (2003الكشف عن تأثير مشاركة األسرة في البرنامج العالجي صن رايز للطفل
التوحدي والوقوف على اإليجابيات والسلبيات املحتملة لهذه املشاركة ،والتغيرات مع مرور الوقت وعالقتها بخصائص وأنماط الطفل خالل عام
كامل ،وتم إعداد دورة تدريبية أولية في استخدام برنامج التقويم االستراتيجي لألسرة .وأسفرت النتائج عن انخفاض مستويات اإلجهاد األسري في
جميع الحاالت مع مرور الوقت .وأن هناك عالقة قوية مع تصورات الوالدين وفعالية التدخل ،وخفض مشكالت الحياة األسرية.
• دراسة وليامز) Williams (2001هدفت إلى الكشف عن آثار التدخل املبني على مبادئ برنامج صن رايز واستخدمت الدراسة تسجيالت فيديو
تعرض تعامل األسرة مع الطفل .وأظهرت النتائج تغييرات في أساليب تعامل األم تدل على نجاح العالج ،وكذلك تغييرات في سلوك الطفل مما يدل
على تأثير التدريب على األسر ،وكذلك املحترفين الذين يقدمون املشورة لهذه األسر.
مما سبق يتضح أن برنامج صن رايز قد استخدم منذ سبعينات القرن املاض ي ورغم ذلك ال يملك الشهرة في مراكز التربية الخاصة وقد يكون غير
متوفر معلومات عنه ،كما أوضحت الدراسات السابقة أن برنامج صن رايز قد أثبت فعالية في تحسين التواصل والتفاعل االجتماعي لدى األطفال
التوحديين ،ولكن لم تتطرق الدراسات إلى أثره في خفض السلوكيات النمطية ،كانت عينة الدراسة في معظم الدراسات هي طفل واحد.
تقدم مؤسسات رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة خدمات مناسبة لألطفال ،ولكن تقييم "املناسب وغير املناسب" يتم من قبل هذه
املؤسسات ،ويعتمد أيضا على الخدمات واملوارد املتاحة وليس األسرة ).(Williams and Wishart, 2003
تحتاج معظم األسر إلى مشاركة املؤسسات في تقديم الرعاية ألطفالهم من خالل بعض البرامج الخاصة باألسرة ،وامتالك قدر من الخبرة
ليكتشفوا بأنفسهم ما يحتاجه أطفالهم ،وكيف يمكنهم الحصول عليه ،وبرنامج صن رايز هو برنامج غير تقليدي يطلب من اآلباء االنضمام إلى الطفل في
أي نشاط يجذب انتباهه  -سواء كان نشاطا نمطيا أو سلوكيات متكررة ،ويساعد هذا التفاعل في بناء عالقات قوية تدرب الطفل على كيفية التواصل
مع اآلخرين .وأظهرت الدراسات التجريبية تأثيرا إيجابيا على املدى الطويل عند التدخل ببرنامج صن رايز في وقت مبكر مع األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،وال يعتمد منهج البرنامج على اكتشاف قدرات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،بل السماح لألطفال باملشاركة في األنشطة لتطوير
القدرات االجتماعية والتواصلية ،وهو مفيد أيضا في مساعدة األطفال ذوي االضطرابات السلوكية الشديدة .وقد يستخدم برنامج صن رايز في مراكز
التربية الخاصة كخطوة تمهيدية إلعداد األطفال لاللتحاق باملدارس العادية ).(Saint-Georges et al., 2020
قد تم تطبيق برنامج صن رايز كبرنامج للتدخل مع ذوي اضطراب طيف التوحد في البيئات الغربية وأن الدراسات العربية التي تناولت هذا البرنامج
كانت موجهة للوالدين ولم يختبر أثره على األطفال التوحديين ونظرا لقلة عدد الدراسات في هذا الجانب ،وأن البرنامج لم يحظ بالدعم العلمي الكافي،
وال يزال امليداني التربوي بحاجة إلى املزيد من املعلومات ،وإجراءات التدخل ألنه على عكس أساليب العالج األخرى ال يهدف إلى تصحيح سلوك محدد بل
تحدد فائدته من خالل فعالية استراتيجياته في تواصل وتفاعل الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد مع املدرب ،والهدف من البرنامج هو زيادة التفاعل
االجتماعي التلقائي وزيادة مدة التفاعالت االجتماعية ،وعلى الرغم من أن دراسات الحالة تشير إلى أن صن رايز فعال مع األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،وتظهر نتائج عدد من الدراسات دور مقدمي الرعاية الذين اعتمدوا أفكار صن رايز في تحسن السلوك االجتماعي والتواصل لدى األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ) (Thompson and Jenkins, 2016ولم تتطرق إلى أثره على السلوكيات النمطية لذا يعد تدريب مقدمي الرعاية على فنيات
برنامج صن رايز وجعله نهج تنموي يعتزم تنفيذه في مراكز رعاية األطفال ذوي اضطراب التوحد ميزة حاسمة من شأنها أن تساعد في توضيح فعاليته
السيما على خفض السلوكيات النمطية ،فالبرنامج بحاجة إلى متدربين أو مساعدين لتطبيقه ويحتاج إلى تطبيقه داخل مراكز الرعاية امللتحق بها الطفل
كبديل لألسرة خاصة عندما يكون الوالدان أو أحدهما لديه عمل خارج املنزل معظم اليوم ،كما أن األطفال يقضون وقتا كبيرا من اليوم داخل مراكز
الرعاية النهارية ،لذا سوف يتم تطبيق استراتيجيات برنامج صن رايز للدراسة الحالية داخل أحد هذه املراكز لتقييم فعاليته .وتحاول الدراسة الحالية
اإلجابة على التساؤل الرئيس ي اآلتي:
ما مدى فعالية برنامج تدريبي قائم على مبادئ برنامج صن رايزفي خفض السلوك النمطي وتحسين التفاعل االجتماعي لدى ذوي اضطراب طيف
التوحد؟
فروض الدراسة:
 .1تختلف درجة الطفلين (ف ،ع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس التتابعي.
 .2تختلف درجة الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس التتابعي.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تقديم برنامج تدريبي يستند على مبادئ برنامج صن رايز ،وقياس أثره في خفض السلوكيات النمطية ،وتحسين مهارات
التفاعل االجتماعي لدى بعض األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:
األهمية النظرية :تلقي الدراسة الضوء على برنامج صن رايز كبرنامج عالجي لذوي اضطراب طيف التوحد.
األهمية التطبيقية :تقدم الدراسة تصورا عمليا لخفض السلوكيات النمطية ،وتحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدى ذوي اضطراب طيف التوحد.
كما تساعد األخصائيين واملعنيين باألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على تنمية مهاراتهم للعمل مع هؤالء األطفال.
مصطلحات الدراسة:
برنامج ) : the Son Rise Program (SRPوصف ألول مرة من قبل كوفمان كعالج لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وذلك بانضمام أو تقليد الوالد
أو املعالج لسلوك الطفل املتكرر والنمطي مما يساعد على تحفيز التفاعل االجتماعي لدى الطفل ،وهو عالج فردي مكثف يتم في غرفة لعب خالية من
املشتتات من خالل النشاط املشترك والتشجيع على التفاعل االجتماعي والتواصل .ويستخدم برنامج صن رايز مع األفراد التوحديين وذوي اإلعاقات
النمائية األخرى ).(LaRue 2013 p. 2939
اضطراب طيف التوحد ) Autism Spectrum Disorders (ASDهو اضطراب نمائي عصبي يتميز بخصائص رئيسية هي قصور في التفاعل والتواصل
االجتماعي ،وسلوكيات تكرارية واهتمامات نمطية .وتظهر هذه الخصائص قبل عمر  3سنوات ،ثم تتباين هذه الخصائص بعد ذلك بين األطفال تباينا
كبيرا وفقا لدرجة النمو ،واملهارات اللغوية ،والعمر الزمني ) (VandenBos, 2015وتم تشخيص املشاركين من قبل املركز امللحقين به.
السلوكيات النمطية  :Stereotyped Behaviorsهي السلوكيات غير الطبيعية التي تتميز بالتكرار ،والصالبة ،وعدم املرونة ،وعدم املالءمة للسياق،
وعدم القدرة على التكيف .وتشمل :الحركية النمطية ،وسلوكيات التحفيز واالستثارة الذاتية ،وإيذاء الذات وسلوكيات التكرار اللفظي" املصاداة" .وتؤثر
السلوكيات النمطية على التفاعالت االجتماعية املناسبة ،وتعلم السلوكيات املقبولة ،وقد تسبب ضررا جسديا كبيرا ) ،(LaRue 2013, p. 2557ويتم
التقييم في هذه الدراسة بمقياس جيليام.
التفاعل االجتماعي  :social Interactionهو قدرة الفرد على التحرك نحو اآلخرين ،وحرصه على التعاون معهم ،واالتصال بهم ،والتواجد بينهم،
واالهتمام بأمورهم ،والعمل على جذب انتباههم واهتمامهم نحوه ،ومشاركتهم انفعاليا ،والتواصل معهم ،والسرور لتواجده بينهم (عبد هللا.)86 :2008 ،
ويتم التقييم في هذه الدراسة بمقياس جيليام.
حدود الدراسة:
اشتملت الدراسة على أربعة حدود:
حدود زمانية :تم تطبيق البرنامج التدريبي للدراسة الحالية خالل الفصل الدراس ي الثاني الفترة من شهر فبراير إلى مايو للعام 2020م.
حدود مكانية :طبقت أدوات الدراسة في أحد مراكز الرعاية النهارية بمنطقة الجوف باململكة العربية السعودية.
حدود بشرية :طفلين من ذوي اضطراب طيف التوحد.
حدود موضوعية :برامج تدريبية لخفض حدة أعراض اضطراب طيف التوحد.

إجراءات الدراسة:
املنهج املستخدم:
تستخدم الدراسة الحالية املنهج شبه التجريبي (التصميم القبلي -البعدي) ،وذلك لتحديد مدى فعالية البرنامج التدريبي القائم على مبادئ برنامج
صن رايز؛ إذ يمثل البرنامج التدريبي املتغير املستقل ،في حين تمثل السلوكيات النمطية ،ومهارات التفاعل االجتماعي املتغيرات التابعة.
حاالت الدراسة:
تم تطبيق البرنامج التدريبي على طفلين توحديين من أطفال أحد مراكز التربية الخاصة بمنطقة الجوف .ورغم أن فكرة البرنامج صن رايز وضعت
لتنفذ باملنزل من قبل الوالدين؛ إال أن الدراسة الحالية سوف تطبق البرنامج في أحد املراكز الخاصة بعد إعداد حجرة مخصصة للطفلين دراستي الحالة
تلقي الجلسات بها ،وإعداد مدربتين لتنفيذ البرنامج ،كل مدربة مسئولة عن حالة من الحالتين.
الطفل (ف):
يبلغ الطفل (ف) من العمر ( 9سنوات) ،وترتيبه الثالث بين إخوته ،وال يعاني من أمراض مزمنة ،وتم تحويله إلى مركز للرعاية النهارية في تاريخ /4/9
 1438هـ ،وطبق عليه بعض املقاييس؛ مثل مقياس بينيه :الصور الخامسة وحصل على معدل ذكاء ( .)40كما طبق عليه مقياس كارز للتوحد وحصل
فيه على درجة ( ،)57مما يفسر على أنه يعاني من توحد شديد.
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يتقن الطفل (ف) بعض املهارات االستقاللية مثل :األكل بمفرده ،والجلوس باملكان الصحيح واختيار اللعبة التي يريدها ،ولكنه ال يستطيع
الذهاب إلى الحمام بمفرده ،ويحتاج مساعدة في بعض املهارات مثل ارتداء البنطلون ،ولبس الحذاء والجوربين .وال يمتلك الطفل لغة تعبيرية رغم أن
لغته االستقبالية جيدة ،فهو يفهم الكالم املوجه له بشكل جيد ،ويصدر بعض األصوات غير املفهومة ،ويحب اللعب بمفرده وخاصة بالكرة ،وغالبا ما
يلعب وحده إذا كان اللعب جماعيا ،وال يتفاعل مع األخرين ،ولكنه يتعرف على أقرانه بالسالم عليهم كل صباح عندما توجهه املعلمة ،ويتواصل بصريا،
ويستجيب عند مناداته بإسمه ،ويشير للش يء الذي يرغب به .ويمكنه التعرف على بعض الصور ويطابق بين األشياء املتشابهة ،ويستجيب لألوامر التي
تلقى عليه.
غير أنه يعاني من تشتت االنتباه وعدم التركيز ملدة طويلة ،ويردد األصوات غير املفهومة ،ويقوم بالرفرفة وتشبيك األصابع عندما يكون سعيدا.
ويظهر أصواتا عند أداء ش يء يعرفه مثل ألعاب التركيب واملطابقة ،وكذلك يظهر هذه السلوكيات النمطية عند الغضب والتوتر ،وتنخفض تلك
السلوكيات إذا جذب انتباهه ش يء جديد ال يعرفه .ويقوم بتشبيك اليدين ببعضها البعض ،وهز الجسم إلى األمام والخلف قبل البدء بأي عمل أو مهمة،
ويزداد هذا السلوك عندما يكون املكان مزدحما.
قد طبق على الطفل (ف) مقياس السلوك النمطي وحصل فيه على درجة ( ،)16وتعد هذه درجة مرتفعة تحتاج إلى التدخل لخفضها .ومن أهم
هذه السلوكيات النمطية لديه" :إطالة النظر في األشياء من حوله" ،و"ينقر بأصابعه أمام عينه" ،و"يهتز لألمام والخلف" ،و"يقوم بحركات خاطفة
وسريعة ومندفعة عند االنتقال من مكان إلى آخر".
كما طبق على الطفل (ف) مقياس قصور التفاعل االجتماعي ،وقد حصل على درجة ( )19وهي تعبر عن درجة قصور مرتفعة في جانب التفاعل
االجتماعي ،وأبرز السلوكيات التي تحتاج لتعديل "ينسحب من املواقف االجتماعية" ،و"يتصرف بخوف" ،وال يستجيب لالنفعاالت العاطفية
كاألحضان" .وقد ركز البرنامج التدريبي للطفل (ف) على السلوكيات التي بها قصور ،ثم تم تطبيق املقاييس السابقة مرة أخرى بعد االنتهاء من البرنامج
على الطفل (ف).
الطفل (ع):
الطفل (ع) يبلغ من العمر ( 10سنوات) ،وهو األكبر بين أخوته ،إذ لديه ( 3أخوة) عاديين ،تم تشخيصه بالتوحد الشديد في مركز التأهيل
الشامل ،وأحيل إلى مركز للرعاية النهارية في 1437-5هـ .ويعيش مع والدته وزوجها وإخوته نظرا النفصال والديه .وتستطيع أسرته توفير املتطلبات
األساسية والرعاية الصحية لطفلهم .ويتميز بمظهر مرتب ونظيف ،ويرتدي زي موحد للحضور للمركز ،ولم يقم بتغيير نمط مالبسه للمركز منذ اليوم
األول.
يتسم الطفل (ع) بأنه خفيف الوزن ،ومتوسط الطول ،ويتمتع بصحة بدنية جيدة ،ويحب الحركة واأللعاب الحركية ،وليس لديه حساسية
لألطعمة ،كما ال يعاني من أمراض وراثية أو مزمنة ،أو أي مشاكل حسية ،كما ال يوجد تاريخ وراثي لدى أسرته .ويتناول دواء لخفض فرط الحركة
الشديد الذي يعاني منه.
كانت فترة الحمل طبيعية ،ولكن أثناء عملية الوالدة كان هناك نقص في األكسجين .وقد الحظت األم بعض املؤشرات التي تدل على نمو غير
طبيعي لدى الطفل (ع) مثل صعوبة في التواصل ،وإصدار بعض األنماط السلوكية كأصوات غير مفهومة ،ونشاط حركي زائد وتشتت في االنتباه ،وضرب
رأسه عند الغضب ،ومظاهر لعب غير طبيعية ،وتأخر في الكالم إذ بدأ النطق عندما كان عمره (6سنوات) ،يصدر كلمات عشوائية ،ويجيب (بنعم أو ال)
عند سؤاله عما يرغب فيه.
يعبر عن رغبته أو حماسة أو انزعاجه بشد يديه ،والنظر لهما ملدة ( 5ثوان) مع إصدار صوت شبيه بالصراخ ،وتنتابه نوبات من الغضب والتوتر
يزيد فيها سلوكه النمطي وإصدار األصوات غير املفهومة ،ويقوم بشد شعر زمالئه وضربهم وكذلك ضرب االخصائية وخدش يديها .ويغطي أذنيه عند
سماع صوت مرتفع ،ويردد بعض األغاني والكلمات بشكل عشوائي ،ويعبر عما يرغب به باإلشارة إليه دون النطق به ،وغالبا يلعب بمفرده دون مشاركة
زمالئه ،وهو شديد العناد يحاول الهرب من أي عمل يكلف به ،ويخرج كثيرا من املقعد ولكن يعود له عندما تأمره املعلمة بذلك مباشرة .وال يهتم بوجود
زمالئه في الفصل ،كما ال يقوم بمصافحتهم أثناء الدخول ،وال يحب اللعب الجماعي ،يبتعد عند محاولة إدماجه مع زمالئه أو إجباره على اللعب معهم.
الطفل (ع) لديه تواصل بصري جيد ،ويستجيب عند مناداته باسمه ،ويستجيب لبعض األوامر البسيطة والروتينية التي تطلب منه ،ويستطيع
مطابقة األشكال واأللوان والصور وتركيب البازل .ولديه استقاللية في خلع وارتداء مالبسه وحذائه ،وتناول طعامه وشرب املاء من الكوب مباشرة،
ويحتاج إلى مساعدة في تفريش أسنانه ،والذهاب إلى الحمام.
تم تطبيق اختبار وكسلر للذكاء لتحديد نسبة الذكاء ،ولكنه لم يستجب له ،لذلك لم يتم تحديد نسبة ذكائه .وحصل على درجة ( )54في اختبار
(كارز) ،أي أن لديه اضطراب توحد شديد .وحصل على ( 18درجة) على مقياس السلوك النمطي مما يدل على شدته ،وكانت أكثر السلوكيات النمطية
حدة لديه "يدور أو يتحرك في دوائر" ،و"يرفرف بيديه أمام وجهه" ،و"يهتز لألمام والخلف" ،و"يصدر أصواتا عشوائية غير مفهومة" .وكانت درجته على
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مقياس التفاعل االجتماعي مرتفعة ( 18درجة) ،وأكثر السلوكيات شدة "يتجنب االتصال بالعين"" ،ال يقلد اآلخرين في اللعب"" ،ينسحب من املواقف
االجتماعية".
أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية األدوات اآلتية لتحقيق أهدافها:
 .1مقياس ي التفاعل االجتماعي والسلوك النمطي
هما مقياسان فرعيان من مقياس جيليام لتشخيص التوحدية (شعبان ،)2015 ،ويستخدم املقياس في تقييم األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين
ثالثة إلى اثنين وعشرين عاما.
البعد األول :السلوكيات النمطية  :Stereotyped Behaviorsوعباراته من ( ،)14-1وتصف السلوكيات النمطية واملشكالت الحركية والسلوكيات.
البعد الثاني :التفاعل االجتماعي  :Social interactionوعباراته من ( ،)42-29وتقيس قدرة الطفل على التفاعل مع األحداث واألفراد اآلخرين.
قد تم تقنين املقياس على ( )308من ذوي اضطراب طيف التوحد تراوحت أعمارهم ما بين ( 3إلى  21سنة) وأنه يتمتع بمعامل ثبات ()0.899
والذي يعد مؤشرا مرتفعا على ثبات املقياس ،كما أن املقياس يتميز بمعدل صدق مناسب ،وتم التأكد من خالل صدق املحتوى ،وصدق املضمون،
واالتساق الداخلي ،فكانت معامالت االرتباط بين املقاييس الفرعية دالة عند ( ،)0.01وكذلك ارتباط املقاييس الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس
(شعبان.)2015،
يستجيب الوالدان أو مقدم الرعاية للطفل على عبارات املقياس باختيار بديل يعبر عن سلوك الطفل ويضع دائرة حوله .وتعتبر الدرجة على
مقياس السلوك النمطي من ( )13-11مرتفعة ،ومن ( )10-3متوسطة ،وأقل من ( )3منخفضة .وتقدر درجات قصور التفاعل االجتماعي كما يلي من (-14
 )16مرتفعة ،ومن ( )13-6متوسطة ،وما دون ( )5منخفضة .وتم تقييم الطفلين وفقا للمعايير السابقة على السلوك النمطي والتفاعل االجتماعي.
 .2البرنامج التدريبي القائم على مبادئ برنامج ( Son-Rise Programإعداد الباحثة)
استعانت الدراسة ببعض الدراسات ذات الصلة عند إعداد البرنامج التدريبي (Davis, 2006; Houghton et al. 2013; Thompson and
)Jenkins, 2016; Williams and Wishart 2003; Williams, 2001; Zink, Diniz, Rodrigues dos Santos, and Guaré, 2016
تم إعداد غرفة صغيرة للتفاعل بين شخصين ،توفر املساحة رؤية الحدود من قبل الطفل ،والغرفة مصممة لتقليل املحفزات الحسية غير
املرغوبة فاإلضاءة خافتة ،واألصوات منخفضة وتحتوي الغرفة على أرفف بعيدة عن متناول الطفل لتخزين األشياء بشكل مرئي ،وتوفير عدد قليل من
العناصر املرئية مثل أرجوحة ،ومثيرات ملسية مثل مكعبات األلوان ،وسمعية مثل آلة موسيقية ،باإلضافة إلى الكتب املصورة والدمى.
تقوم فكرة البرنامج التدريبي على االنضمام إلى عالم الطفل دون أي توقعات لردود فعل إشارات وحركات الطفل .ثم يتم تعليم الطفل وتعديل
سلوكه بعد التعرف على الخصائص الحسية للطفل التي تساعده على التعلم مثل :املثيرات البصرية لدى بعض األطفال ،واللمسية مع السمعية لدى
البعض اآلخر .ويجب أال تقل عدد ساعات التدخل عن ( 30ساعة) في األسبوع بشكل محدد داخل غرفة اللعب ،ومدة الجلسة هي ساعة ونصف،
وتتضمن إتاحة الفرصة للطفل لقيادة املوقف واللعب بشكل حر ،ثم يتم خاللها تعليم مهارة أو تعديل سلوك ما .وعندما يبدأ الطفل في التواصل
يستجيب املدرب على الفور .ف على سبيل املثال عندما ينظر الطفل نحو املدرب  -بعد أن كان الطفل واملدرب منشغلين بتدوير عجالت سيارات مقلوبة -
يشيد املدرب بالطفل قائال "مرحبا"" ،شكرا لك" بحماس وتعبير مبالغ فيه ،ثم ينخرط مع الطفل في نشاطه وحثه على القيام بسلوك جديد :دفع املدرب
سيارته نحو سيارة الطفل ،أو دحرجة سيارة املدرب نحو سيارة الطفل ،ويقول "دعنا نلعب بالسيارات" ،إذا استمر الطفل في التفاعل يمكن تغيير
النشاط باقتراح أنشطة جديدة ،وعندما يتوقف الطفل ويعود إلى سلوكه التكراري يقلد املدرب سلوكه مرة أخرى إلى أن يتواصل معه ثانية ،ثم يبدأ في
نشاط جديد مع الطفل .وقد تتضمن الجلسات :رسم ،وكتابة وتلوين وقراءة قصة وموسيقى وأناشيد ولعب بوسائل املوصالت ،وألعاب حركية جري
وقفز.
ويستند البرنامج على مجموعة أسس يجب مراعاتها عند تطبيق الجلسات:
 .1إقامة عالقة متبادلة بين الراشد والطفل وأن يكون الراشد نشطا ومتحمسا أثناء الجلسة.
 .2استخدام املوسيقي لضبط الطفل ،واتباع قيادة الطفل بتقليد أصواته وحركاته وتصرفاته كما يؤديها.
 .3االنتباه والتجاوب مع الطفل.
 .4السماح للطفل بقيادة املوقف أو النشاط والسماح بالتوقف املؤقت.
 .5تقديم الدعم املناسب وتعزيز السلوك الذي يقوم به الطفل.
 .6مشاركة الطفل في سلوكه وإضافة كلمة مناسبة كل فترة أو تعلم جزء من مهارة.
 .7أخذ الوقت املناسب للمراقبة واالنتظار واالستماع للطفل.
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 .8تحفيز التواصل البصري باستخدام مثيـرات مثــل القبعــات ،الخشخيشــات أو وضــع طعــام محبــب ،أو دميــة مفضــلة لديــه بجانــب عينــين املــدرب أثنــاء
أداء الروتين اليومي للطفل.
األهداف العامة للبرنامج التدريبي:
• خفض السلوكيات النمطية للطفلين (ف ،وع).
• تحسين مهارات التفاعل االجتماعي للطفلين (ف ،وع).
األهداف الفرعية:
• أن يخفض الطفل سلوك االهتزاز لألمام والخلف.
• أن يتقبل الطفل االنفعاالت العاطفية كاألحضان.
• أن يقلل الطفل من إصدار األصوات النمطية.
• أن يخفض الطفل سلوك رفرفة اليدين.
• أن يقلد الطفل اآلخرين في مواقف مختلفة
• أن يتعرف الطفل على أصوات الطيور والحيوانات.
• أن يتواصل الطفل بصريا مع اآلخرين.
مدة تطبيق البرنامج:
استغرق تطبيق البرنامج ( )60جلسة ملدة فصل دراس ي كامل ،بواقع خمس جلسات أسبوعيا ،مدة الجلسة ساعة ونصف بأحد مراكز التربية
الخاصة .سوف يتم االكتفاء بعرض نموذجين للجلسات
نموذج ( )1إلحدى جلسات البرنامج التدريبي
الهدف طويل املدى :أن يخفض الطفل سلوك االهتزاز لألمام والخلف
الهدف قصير املدى :أن يتوقف الطفل عن اهتزاز جسمه ملدة خمس دقائق.
األهداف الفرعية:
الوسائل واألدوات املستخدمة :ألعاب تركيب ،كروت تصنيف حسب الشكل.
أساليب التعزيزاملستخدمة :معزز لفظي :أحسنت ،بطل ،شاطر ،ومعزز اجتماعي :التصفيق ،ومعزز نشاطي (اللعب بفقاعات الصابون).
زمن الجلسة :ساعة ونصف
الفنيات املستخدمة في الجلسة :جذب انتباه الطفل من خالل تقليد سلوكه ،الحث (جسدي ،لفظي ،إيمائي) ،التعزيز (لفظي ،رمزي ،مادي)،
النمذجة ،لعب الدور.
إجراءات الجلسة:
ذهبت املدربة مع الطفل إلى غرفة اللعب ،وكان داخل الغرفة ألعاب تركيب ،وكروت تصنيف .في البداية تركت املدربة الفرصة للطفل يلعب
ويتحرك كيف يشاء ،ثم جلس وظل يمارس سلوكه النمطي هو االهتزاز إلى األمام والخلف وقد شاركته املدربة سلوكه إلى أن بدأ ينتبه إليها ،وبدأ يتواصل
بصريا معها ،وضعت املدربة أمامه بطاقات ملونة بشكل يجذب انتباه الطفل ،وأمسكت املدربة بيد الطفل ،وتشير بها على بطاقة بها شكل مثلث لونها
أحمر ،وأخرى خضراء........... ،وغيرها من األلوان لنفس الشكل مع شرح الصورة للطفل ،ثم قامت باألداء بشكل عملي أمام الطفل ،وتوجيه الطفل
لفظيا وإيمائيا لتصنيف كل الصور التي تحمل شكل املثلث معا على اختالف ألوانها .ثم تمسك بيد الطفل وتشير على البطاقة أخرى تحمل شكل الدائرة
مع ذكر العمل املطلوب له وتوجهه لفظيا وإيمائيا.
تكرر نفس الفعل مع البطاقات األخرى ،وكان يتخلل الجلسة من وقت آلخر عودة الطفل إلى سلوكه النمطي .وكانت استجابت املدربة في كل مرة
مشاركة الطفل ،وأداء نفس سلوكه حتى يعود من نفسه إلى البطاقات واالنتباه إليها ومواصلة النشاط والهدف من النشاط هو شغل وقت الطفل ألنه
يمارس سلوك االهتزاز لألمام والخلف كلما شعر بامللل والضيق.
نموذج ( )2جلسات البرنامج التدريبي
الهدف طويل املدى :تحسين التفاعل االجتماعي "مشاركة اللعب مع اآلخرين".
الهدف قصير املدى :أن يقلد الطفل (ع) اآلخرين في مواقف مختلفة.
األهداف اإلجرائية:
 .1أن ينظر الطفل (ع) إلى الشكلين -التي اختارتهما املدربة ( 4من 5محاوالت).
 .2أن ينظر الطفل (ع) إلى املدربة أثناء تركيبها لألشكال ( 4من 5محاوالت).
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 .3أن يختار الطفل (ع) القطع املكونة للشكل بصورة صحيحة ( 4من 5محاوالت).
 .4أن يركب الطفل (ع) األشكال بمساعدة املدربة ( 4من 5محاوالت).
 .5أن يؤدي الطفل (ع) خطوات العمل بصورة صحيحة ( 4من 5محاوالت).
 .6أن يبني الطفل (ع) الشكل بصورة صحيحة ( 4من 5محاوالت).
الوسائل واألدوات املستخدمة :ألعاب تركيب متنوعة األشكال واأللوان .
زمن الجلسة :ساعة ونصف
الفنيات املستخدمة :جذب انتباه الطفل من خالل تقليد سلوكه ،الحث (جسدي ،لفظي ،إيمائي) ،التعزيز (لفظي ،رمزي ،مادي) ،النمذجة ،لعب
الدور.
أساليب التعزيز :تعزيز لفظي ،وتعزيز رمزي ،وتعزيز مادي.
إجراءات الجلسة:
ذهبت املدربة مع الطفل إلى غرفة اللعب ،وأحضرت مجموعة من املكعبات ذات األلوان واألشكال واألحجام املختلفة وتركت الطفل يلعب بحرية
ويقود املوقف ،وشاركته اللعب بنفس طريقته "كان يرمي املكعبات على األرض" .وعندما بدأ الطفل في التواصل بصريا وانتبه إلى وجود املدربة معه؛
استجابت املدربة على الفور للطفل ،وتبادلت النظر مع الطفل قائلة "مرحبا" ،كيف حالك" بحماس وتعبير مبالغ فيه -ثم وجهت الحديث للطفل وقالت
"ما رأيك أن نلعب هكذا" ،وبدأت تحث الطفل على القيام بسلوك جديد وهو تركيب املكعبات ذات اللون األحمر معا ،ثم املكعبات ذات اللون األصفر
.....وغيرها ،وذلك كان مناسبا لقدرات الطفل واهتماماته ،وعندما توقف الطفل وعاد إلى سلوكه التكراري أخذت املدربة في تقليده مرة أخرى إلى أن
تواصل الطفل معها ثانية ،ثم بدأت في نشاط جديد ،وهو جعل الطفل يشاركها في تركيب املكعبات حسب الشكل ،ثم عرضت املدربة على الطفل ثالث
صور ألشكال من املكعبات وطلبت منه اختيار واحدة منها لتقليدها ،ثم تشاركوا معا في اختيار املكعبات املناسبة ،وبدأت املدربة في تركيبها وكان الطفل
يعطيها املكعب ثم تبادال األدوار.1
تم تنفيذ باقي الجلسات لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي لكل من الطفلين بنفس الفكرة وهي إتاحة الفرصة ملمارسة السلوكيات التي يرغبها
وقيادة الطفل للموقف ثم التدخل معه بفنيات تعديل السلوك املناسبة له.
جدول يوضح أنشطة البرنامج التدريبي وإجراءات التطبيق
رقم النشاط

موضوع
الجلسة

األهداف السلوكية

األدوات

مرحلة
التمهيد
للبرنامج
مرحلة
التنفيذ
1

تحديد حجم
املشكلة

تطبيق مقياس جليام
تحديد درجة التفاعل االجتماعي والسلوك
النمطي لدى الطفلين
 أن يتعرف األطفال على املدربتين. مشاركة املدربة للطفل في سلوكه النمطي. مصافحة املدربة الطفل بشكل مرح.أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة إلى تقليد
سلوكه.
أن يستجيب الطفل بالتفات نحو مصدرالصوت.
 أن ينظر الطفل إلى املدربة.أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليد
سلوكه.
أن ينظر الطفل الى فقاعات الصابون.أن ينظر الى عين املدربة من خالل فعات
الصابون.
 أن يقلد الطفل املدربة في طريقة اللعب. أن يمسك الطفل املعزز بيده.-أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون

املقاييس املستخدمة في
الدراسة

2

1

التعارف بين
األطفال
واملدربة.
التواصل
البصري مع
املدربة.

3

التواصل
البصري مع
اآلخرين من
خالل األلعاب
الجماعية

4

التواصل

لعبة فقاعات الصابون

الفنيات

ع ـ ـ ـ ـ ــدد الجلس ـ ـ ـ ـ ــات
التـ ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغرقها
تطبيق النشاط
2

التقليد
التعزيز

4

ال توجد

النمذجة
التقليد،
والتعزيز.

3

لعبة فقاعات الصابون.

النمذجة
والتلقين،
والتعزيز،
الواجب
املنزلي

2

املعزز املفضل لدى

التغذية

3

عندما يتوقف الطفل ويعود إلى سلوكه التكراري تستمر املدربة في تقليد سلوكه التكراري إلى أن يتواصل مرة أخرى مع املدربة.
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البصري مع
اآلخرين

5

خفض إصدار
األصوات
النمطية من
خالل تقليد
بعض األصوات

6

خفض إصدار
األصوات
النمطية من
خالل تقليد
بعض األصوات

7

8

خفض سلوك
االهتزاز لألمام
والخلف

9

خفض سلوك
االهتزاز لألمام
والخلف

قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل إلى املعزز الذي تشير بهاملدربة جانب عينها.
أ-ن ينظر الطفل إلى عين املدربة.
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يردد الطفل صوت الديك. أن يتوقف الطفل عن إصدار األصواتالنمطية.
أن يستبدل األصوات النمطية بصوتالديك.
 أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
 أن يستمع الطفل إلى صوت القطة.أن يردد الطفل صوت القطةأن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يردد الطفل صوت كلب.أن يستبدل األصوات النمطية بصوتالكلب.
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يشارك زمالئه بالبالون.أن يلعب بالبالونات مع املدربة.أن يشارك زميله في اللعب بالبالونأن يقلل الطفل سلوك االهتزاز لألماموالخلف  35الى  30مرة.
 أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يلعب بصندوق األشكال الهندسية
أن يستخرج ثالثة من األشكال الهندسية(املربع ،املثلث ،الدائرة

الطفل

الراجعة،
الحث
اللفظي
والبدني،
والتعزيز.

لعبة على شكل ديك
صورة ديك ،صوت ديك
ُمسجل

التغذية
الراجعة
التعزيز
الحث
اللفظي

5

لعبة على شكل قطة
صورة قطة ،صوت قطة
ُمسجل

التغذية
الراجعة
التعزيز
الحث
اللفظي

3

لعبة على شكل كلب
صورة كلب صوت كلب
ُمسجل

التغذية
الراجعة
التعزيز
الحث
اللفظي

3

كيس من البالون

التغذية
الراجعة،
التلقين
اللفظي،
والبدني
التعزيز،
النمذجة،
لعب الدور

3

صندوق األشكال
الهندسية

النمذجة

3

10

لعب الدور،
الحث
البدني،
التعزيز،
التغذية
الراجعة

أن يقلل الطفل سلوك االهتزاز لألماموالخلف من  30الى  25مرة
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
 أن يلعب بالرمل أن يبحث عن لعبة السيارةاملفقود في الرمل.
 أن يقلل سلوك االهتزاز لألمام والخلف من20الى  15مرة

هيام صالح

صندوق به رمل ملون،
بعض الدمى الصغيرة.

النمذجة

3

لعب الدور،
الحث
البدني،
التعزيز،
التغذية
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الراجعة
11

تقبل
االنفعاالت
العاطفية
كاألحضان.

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يتقبل الطفل الربت على الكتفأن يتقبل الطفل االقتراب الجسدي –
الحمل-
أن يتقبل الطفل االحتضان من املدربة.

12

تقليد اآلخرين
في اللعب
بالحبل

13

تقليد اآلخرين
في اللعب
باملكعبات

14

تقليد اآلخرين
في اللعب بكرة
السلة

15

خفض سلوك
الرفرفة
بالضغط على
الطين
والصلصال

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينتبه الطفل إلى وجود األطفال الذينيلعبون بلعبة الحبل.
أن ينظر الطفل إلى وجود األطفال الذينيلعبون بلعبة الحبل.
أن يشارك الطفل األطفال الذين يلعبونبلعبة الحبل
أن يقلد الطفل اآلخرين عند اللعب بلعبةالحبل بعدد محاوالت .
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل إلى املكعبات.
أن يمسك الطفل مجموعة املكعبات.
أن يختار املكعبات املطلوبة لتكوين الشكل.
أن يكون شكال مقلدا للنموذج الذي أمامه.
أن يقارن بين الشكل الذي كونه والنموذج.
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الى الكرة بتركيز.أن يمسك الطفل بالكرة بشكل جيد.
مون
أن ينظر الطفل إلى اآلخرين يوهم ر الكرة
لبعضهم.
أن يمسك الطفل بالكرة امللقاة إليه بشكل
جيد.
أن يعاود الطفل رمي الكرة من تلقاء نفسه
صحيح.
أن يرمي الطفل الكرة في الحلقة من مسافة
قريبة بشكل صحيح
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل الى الصلصال.
أن يختار لون الصلصال املفضل لديه.
 أن يضغط الطفل على الصلصال عندمايصدر سلوك الرفرفة.
أن يشعر الطفل باألثر اإليجابي الستبدال
السلوك.

النمذجة،لع
ب الدور

3

الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
النمذجة
لعب الدور،
التعزيز
حث لفظي،
وبدني

3

مكعبات ذات ألوان
وأحجام مختلفة

النمذجة
لعب الدور،
التعزيز
حث لفظي،
وبدني،
التغذية
الراجعة.

3

لعبة كرة سلة بكامل
أدواتها ،من :عمود،
شبكة ،كرة.

النمذجة

3

لعب الدور،
التعزيز
حث لفظي،
وبدني،
التغذية
الراجعة.

صلصال

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

3
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16

خفض سلوك
الرفرفة باملش ي
على اليدين

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل إلى املدربة وهي تمش ي علىيديها.
 أن يمش ي الطفل على يديه عندا يطلب ذلك.أن يمش ي الطفل على يديه عند قيامهبسلوك الرفرفة.

ال يوجد

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

17

خفض سلوك
الرفرفة
بالضغط على
كرة مطاطية

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يستبدل سلوك الرفرفة بسلوك أكثر
قبوال.
 أن يضغط الطفل على كرة صغيرة عندمايصدر سلوك الرفرفة.
أن يشعر الطفل باألثر اإليجابي الستبدال
السلوك غير املرغوب بالسلوك املرغوب.

كرة مطاطية معززات
مادية

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

4

18

خفض سلوك
الرفرفة عن
طريق التعبير
عن رغباته
باستخدام
الصور.

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطالب إلى الصورة التي تعبر عن
حاجاته.
أن يشير الطالب إلى الصورة املناسبة التيتعبر عن حاجاته.
اني يفدم الطفل الصورة التي تعبر عن
حاجاته إلى املدربة.

مجموعة من الصور
تعبر عن احتياجات
الطفل اليومية

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

4

النتائج وتفسيرها:
الفرض األول والذي ينص على :تختلف درجة الطفلين (ف ،وع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس التتابعي.
بعد االنتهاء من تطبيق جلسات البرنامج التدريبي تم تطبيق مقياس السلوك النمطي على الطفلين (ف ،وع) كانت الدرجة التي حصل عليها الطفل
(ف) في التطبيق البعدي هي ( 10درجة) ،أي أن درجة السلوك النمطي قد انخفضت لدى الطفل إذ كانت في التطبيق القبلي ( 16درجة) ،وفي القياس
التتابعي الذي تم بعد ( 10ألسابيع) من االنتهاء من تطبيق البرنامج وكانت الدرجة ( )11على نفس املقياس .وانخفضت درجات الطفل (ع) على القياس
البعدي فكانت (12درجة) وكانت في القياس القبلي ( 18درجة) ،وكانت في القياس التتابعي (12درجة) مما يدل على تحقق الفرض األول واستمرار أثر
البرنامج التدريبي بعد توقف الجلسات على الطفلين (ف ،وع) .ويوضح الشكل ( )1درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد
تطبيق البرنامج والقياس التتابعي.
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20
18

18

16

16
الحالة فـ

14

الحالة ع
12

12

10

10

12
11

8

قبلي

بعدي

تتابعي

شكل ( :)1درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد تطبيق البرنامج والقياس التتابعي.

تعد هذه النتيجة منطقية ،إذ أن فكرة البرنامج التدريبي قائمة على فلسفة برنامج صن رايز التي تعتمد على تقليد السلوكيات التكرارية للطفل
وترك له املجال للقيام بالسلوكيات التي يرغب فيها مما يؤدي إلى حالة من اإلشباع يكتسبها الطفل؛ ومن ثم يتوقف عن ممارسة هذه السلوكيات ،كما أن
مشاركة مقدم الرعاية للطفل في ممارسة سلوكياته النمطية يسهم في جذب انتباه الطفل إلى وجود مثير مختلف وهو املعلم ،ثم قيام املعلم بعد ذلك
بأداء سلوك جديد يجذب انتباه الطفل ويجعله ينشغل بتقليده أو مراقبته مما يؤدي إلى خفض السلوكيات النمطية التي عادة ما يكون سبب ظهورها
الشعور بالتوتر ،أو للحصول على إشباع حاجاتهم ،أو االستثارة الحسية ،أو عند القلق ،أو الفشل في أداء نشاط ما نظرا لصعوبته (LaRue 2013, p.
).2557
يعتمد برنامج صن رايز مجموعة من الخطوات أهمها تأسيس عالقة حميمية بين الوالدين أو املدرب والطفل ،وجعل الطفل يستمتع بالتعليم
وذلك بتقديم الحب الخالي من األحكام ،والتشجيع املستمر للطفل أثناء التعرف على عامله ،وتقديم جلسات لعب مليئة بالطاقة في بيئة معدة خصيصا
للطفل ،كل هذا يجعل الطفل يتخطى التصرفات التكرارية ،ويستجيب للبرامج التعليمية بفعالية وحماس(Turkington, and Anan, 2007, P.147-
).148
الفنيات التي استخدمت مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد كاالبتسام ،واستخدام الصور ،واألشياء امللموسة ،وإعادة تمثيل الطفل للدور،
وكون الجلسات فردية جعل االهتمام منصب على ال طفل وال يتشتت مع األطفال اآلخرين كل ذلك أسهم في خفض السلوكيات النمطية . (Chiang,
)2009

تطبيق الجلسات في غرفة تتميز بالبساطة ،وعدم وجود مشتتات والسماح للطفل باالستمتاع بوقته وتناول طعامه ،والقيام باألنشطة كل هذه
العوامل لها تأثير إيجابي على تحسن الحالة املزاجية للطفل مما ينعكس على خفض السلوكيات النمطية .وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما أسفرت
عنه دراسة ) Williams (2001أن هناك تأثيرا إيجابيا فعاال للبرنامج التدريبي على سلوكيات الطفل التوحدي .ودراسة ) Davis (2006عن جدوى برنامج
صن رايز في خفض السلوكيات النمطية لدى الطفل التوحدي.
يمكن عزو انخفاض السلوكيات النمطية لدى الطفلين (ف ،وع) إلى معرفة أسباب هذه السلوكيات ،إذ لوحظ عليهما أنهما يرددان األصوات غير
املفهومة ،ويقومان بالرفرفة وتشبيك األصابع عند الغضب والتوتر وتشبيك اليدين ببعضها البعض ،وهز الجسم إلى األمام والخلف قبل البدء بأي عمل
أو مهمة ،ويزداد هذا السلوك عندما يكون املكان مزدحما .وكانت بيئة العمل الحالية بيئة هادئة خالية من املشتتات مما سمح بإعطاء الحرية للطفل،
ومن ثم خفض ترديد األصوات والرفرفة التي يصدرها الطفل بسبب التوتر والغضب ،كما أن الغرفة التي تعقد بها الجلسات ال يوجد بها سوى الطفل
واملدربة فقط فكان املكان خال من االزدحام ،وتعطي املدربة للطفل أيضا كل اهتمامها ،فال يخش ى صعوبة البدء في النشاط ،وبالتالي يختفي السبب وراء
صدور سلوك تشبيك األيدي وهز الجسم إلى األمام والخلف.
الفرض الثاني والذي ينص على :تختلف درجة الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس
التتابعي.
بعد االنتهاء من جلسات البرنامج التدريبي للطفلين (ف ،وع) وتطبيق مقياس قصور التفاعل االجتماعي؛ قد حصل الطفل (ف) على درجة (،)13
و( 13درجة) في القياس التتابعي ،بينما حصل على درجة ( )19في التطبيق القبلي .والطفل (ع) حصل على ( )12في التطبيق البعدي ،و( 13درجة) في
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القياس التتابعي ،و( )18في التطبيق القبلي أي أن درجات الطفلين (ف ،وع) انخفضت مما يدل على أثر البرنامج التدريبي في خفض قصور التفاعل
االجتماعي ،إذ انتقال الطفالن من فئة القصور الشديد إلى القصور املتوسط في جانب التفاعل االجتماعي ،وهذا يعني تحقق الفرض الثاني للدراسة.
ويوضح الشكل ( )2درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج والقياس التتابعي.
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شكل ( :)2درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج والقياس التتابعي

يمكن تفسير هذه النتيجة أن األطفال يستمتعون أثناء الجلسات بتناول الوجبات الخفيفة وأداء األنشطة الفردية الحرة ،واللعب الهادئ،
وتطبيق التدخل بشكل يومي في بيئة مؤسسة الرعاية بدون إحداث تغييرات كبيرة على الجدول الزمني ،واملدربة تكون قريبة من الطفل ،واستخدمت معه
الحد األدنى من الكالم ،واإلشارات غير اللفظية لزيادة الفهم وتوضيح األنشطة ،وأثناء ذلك كان يتم التقليد ،واالستجابة لجميع املحاوالت التواصلية بما
في ذلك االستجابات "غير الالئقة" التي كانت تصدر من الطفل مما ساهم في جذب االنتباه والتعبير عن املشاعر من قبل الطفل وهي وظائف التواصل
االجتماعي .وهذا يتفق مع نتيجة دراسة ) Kossyvaki et al. (2012التي ترى أن تقليد جميع محاوالت االستجابة للتواصل مع األطفال والتغير في
األسلوب التفاعلي للراشدين لها تأثير كبير على تحسن التواصل التلقائي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
ترى دراسة ) Chiang (2009أن الحركات البسيطة كاالبتسام والكالم البسيط ،واستخدام الصور ،واألشياء امللموسة ،وإعادة تمثيل الطفل للدور
لها أثر كبير في تحسين التواصل والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وجميع هذه الفنيات استخدمت مع الطفلين (ف ،وع)
مما كان له أثر في تحسين التفاعل االجتماعي لديهما .كما أن تعلم الطفل مهارات التواصل تجعل التفاعالت أقل إرهاقا ،وتشجع على النظرة اإليجابية
تجاه الطفل(Williams, and Wishart, 2003) .
يتفق ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية من تحسن التفاعل االجتماعي لدى دراستي الحالة مع ما أسفرت عنه دراسة ) Davis (2006من
جدوى برنامج صن رايز في تحسين التواصل بالعين ،والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين لدى األطفال ذوي اضطراب طيف بالتوحد وأسرهم من خالل
"دراسة حالة" لطفل توحدي يبلغ من العمر ( 7سنوات) ،ودراسة الحديبي ( )2019التي توصلت إلى فعالية البرنامج في تحسين مهارات التواصل البصري
لدى األطفال ،ودراسة العجمي ( )2015عن فعالية برنامج صن رايز في تحسن التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
أوضحت نتائج دراسة ) Houghton et al. (2013فعالية برنامج صن رايز في زيادة القدرة على التفاعل االجتماعي ،والتواصل اإليمائي غير
اللفظي ،وزيادة مدة التفاعالت االجتماعية الثنائية وإجمالي الوقت الذي يقضيه الطفل في االندماج مع املجتمع لدى األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد.
فالطفل يكون خامال ،ولكن إذا وضع في سياق بيئي اجتماعي سليم يظهر لديه سلوكيات تفاعلية وتنمي لديه مهارات أخرى؛ فبرنامج صن رايز له
فوائد واسعة النطاق منها تحسين قدرة الطفل على املبادأة بالتواصل ،وزيادة الوقت الذي يقضيه في التفاعل املتبادل مع شخص راشد .( Koegel,
) Vernon and Koegel, 2009ويتشابه ذلك مع ما أظهرته نتائج دراسة ) Saint-Georges et al. (2020من جدوى وفعالية نموذج التدخل باستخدام
منهج تعليمي فردي مدرب واحد لكل طفل مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
تعتمد فلسفة برنامج صن رايز على تقليد السلوكيات التكرارية للطفل كطريقة لتحفيز التفاعل االجتماعي املتبادل بناء على سلوك الطفل
واهتماماته .وزيادة االنتباه والتركيز على املثيرات املحيطة ،واللعب بطريقة أكثر فائدة مما يحسن من التفاعالت غير اللفظية وتقديم فرص متكررة
للتواصل ).(Chiang and Carter, 2008
كما تؤكد إجراءات البرنامج على التفاعل االجتماعي الذي بدأه الطفل ،وفقا لسياق التعلم املناسب له ،والتركيز على تحسين التوجه االجتماعي
والقدرات االجتماعية التواصلية (أي املشاركة االجتماعية) .فالفكرة األساسية في برنامج صن رايز هي أن الطفل سيتم تحفيزه إليجاد طرق للتواصل مع
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والديه واملدربين والعمل معه من خالل إظهار اتجاهات القبول والتعاطف الثابت واملستمر لهذا الطفل ويستمر ذلك إلى أن يعتبر الطفل العالقة نفسها
هي املكافأة التي ينبغي الحصول عليها)(Houghton et al., 2013; Ingersoll, 2010

الخالصة والتوصيات:
أسفرت نتائج هذه الدراسة عن فعالية البرنامج التدريبي املستخدم في خفض بعض أعراض اضطراب طيف التوحد لدى طفلي من األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد .ولوحظ استجابة األطفال وإقبالهم على الجلسات التدريبية املستخدمة والقائمة على فكرة برنامج صن رايز ،مما يشجع على
استخدام هذه االستراتيجيات على فئات مختلفة من ذوي اضطراب طيف التوحد بأعمار مختلفة .وال شك أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
تعد ذات قيمة تربوية؛ إال أن هناك حاجة إلى املزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج ،وتالفي أوجه القصور بها ،إذ أن محدودية الحاالت يجعل من
الصعب استخالص استنتاجات عامة حول األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،كما أن تعميم النتائج لم يكن هدف رئيس ي للدراسة ،ولكن الهدف هو
تطوير وتنفيذ تدخل قائم على املمارسة ،ووصف تأثيره على األطفال .ويحتاج برنامج صن رايز إلى املزيد من األبحاث على عينات أكبر ،وإعدادات أخرى
مختلفة كأن يطبق باملنزل أو بمدارس التعليم العام أو باملدارس الخاصة ،ويمكن تغيير شركاء التواصل (املدربين) ليكونوا من األقران أو األشقاء .كما أن
هناك حاجة إلى تطبيق صن رايز على األطفال األكبر سنا والبالغين من ذوي اضطراب طيف التوحد.
الدراسات املقترحة:
• مدى فعالية برامج التدخل املكثفة واملنزلية على أشقاء األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
• مدى فعالية برنامج صن رايز مع األطفال األكبر سنا من ذوي اضطراب طيف التوحد.
• فعالية برنامج صن رايز مع املناهج الدراسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي األداء داخل املدرسة.
• فعالية التدريب باستخدام مبادئ برنامج صن رايز في تحسين التواصل لدى ذوي اضطراب طيف التوحد.
• الكشف عن مشاعر أشقاء أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وتجربتهم في مشاركة والديهم في تنفيذ التدخل ببرنامج صن رايز.
• أثر برنامج صن رايز على التفاعالت داخل األسرة عندما يأخذ الوالدان دور املعالج.
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Abstract: The present study aimed to evaluate the effectiveness of a training program based on the principles
of the Son-Rise Program in reducing stereotypical behaviors and improving social interaction skills in children
with autism spectrum disorder. The training program has been administered to two children with autism
spectrum disorder, aged (9 and 10 years), enrolled in one of the specialized centers for day care in Al-Jouf
region. The study used the semi-experimental approach (pre-post design). The resultes revealed that the
training program has achieved a positive, effective in related to reducing the scores of stereotyped behaviors
of the two children on the stereotyped behavior subscale. The scores of two children decreased from (16, 18)
to (10, 12), and their scores on the scale of social interaction subscale from (19, 18) to (13,12). The program
can be applied in day-care centers.

Keywords: autism spectrum disorder; the Son-Rise Program; stereotyped behaviors; social interaction.
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امللخص:
هدف البحث الوقوف على درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها في اإلشراف التربوي من وجهة نظر املشرفين بسلطنة
ً
ُعمان في ضوء بعض املتغيرات ،واستخدم البحث املنهج الوصفي ،وتكونت عينة البحث من عينة عشوائية مكونة من ( )181مشرفا ،طبقت
عليهم استبانة مكونة من ( )52فقرة ،موزعين على أربعة محاور أساسية .أظهرت النتائج أن درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في
االشراف التربوي بسلطنة ُعمان جاءت منخفضة؛ وبمتوسط حسابي ( ،)1.64ونسبة مئوية ( ،)%54.6وقد جاء محور املتطلبات البشرية في
املرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ( )1.82ونسبة مئوية ( ،)%60.6بينما جاء محور املتطلبات اإلدارية في املرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي ()1.56
ً
ونسبة مئوية ( ،)%52وقد جاءت درجة أهمية تطبيق إدارة املعرفة عالية من وجهة نظر املشرفين بسلطنة ُعمان ،وبمتوسط حسابي (،)2.64
ونسبة مئوية ()%88؛ وقد كانت املتطلبات البشرية هي األكثر أهمية ،بمتوسط حسابي ( ،)2.69ونسبة مئوية ( ،)%89.6بينما جاءت املتطلبات
التشريعية والتنظيمية في املرتبة األخيرة من حيث األهمية ،بمتوسط حسابي ( ،)2.57ونسبة مئوية ( ،)%85.6ولم تظهر النتائج أية فروق ذات
داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة الكلية لدرجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة أو أهميتها تعزي ملتغير الجنس ،أو جهة العمل ،أو
الوظيفة.
الكلمات املفتاحية :إدارة املعرفة؛ متطلبات تطبيق إدارة املعرفة؛ اإلشراف التربوي.

املقدمة:
شهدت البشرية على مر العصور العديد من الثورات منها :االجتماعية ،والصناعية ،والعلمية ،والتكنولوجية ،ساهمت جميعها في تحديد
مالمح العصر الحديث ،الذي يعتمد بشكل أساس ي على التقنية الهائلة واالنفجار املعرفي.
تعتبر املعرفة عصب منظمات اليوم ،ووسيلة إدارية حديثة للتكيف مع متطلبات العصر ،ومع تزايد دور املعرفة في إنجاح املنظمات
ومساهمتها في الوصول بتلك املنظمات إلى االقتصاد العاملي الجديد ،الذي أصبح يعرف باقتصاد املعرفة  ،knowledge Economyوالذي يعتمد
على رأس املال الفكري ،وعلى التنافس من خالل القدرات البشرية أكثر من العناصر التقليدية ،وضع تحدي أمام املنظمات للبحث عن أفضل
858

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 -3ص878-858 :

درجة التو افر واألهمية ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظراملشرفين.....

صالح الدين & الفارسية

الطرق إلدارتها ،فقد حدث تحول في العالقة بين املعرفة واإلدارة ،أي التحول إلى مرحلة إدارة املعرفة ،فاإلدارة تحولت من مجرد مجال يستفيد من املعرفة
إلى مستوى أعلى يتحكم بها ،أي أن اإلدارة قد قفزت فوق املعرفة ،فأصبحت تحكم في مسارها وفي ضبط جغرافيتها (حامد.)2006 ،
وقد أشار شوي ويونغ ( )Choy & Yong, 2005إلى أن إدارة املعرفة تبرز كتحدي تنظيمي وإداري للمنظمات ،السيما مع الدور البارز الذي تلعبه
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحفز لتطوير املعرفة ،وتمكين املنظمات من املنافسة بشكل أفضل من أجل البقاء والتميز .ومن ثم أصبحت إدارة
املعرفة أفضل طريقة يمكن للمنظمات اعتمادها للتكيف مع التحديات والتغيرات الكبرى؛ حيث تسعى إلى تقديم حلول للمنظمات من خالل استثمار
املعرفة واملوارد ،وبناء ذاكرة املعرفة ،والتركيز على تبادل املعرفة ،واملشاركة فيها من خالل الوصول املنتظم ( ،)Tadros & others, 2013وقد عرف روث
ولي ) (Roth & Lee, 2009إدارة املعرفة بأنها عملية مستمرة تتضمن أنشطة متنوعة تتمثل في تشخيص وتصميم وتنفيذ بناء املعرفة ،ونقلها وتبادلها؛
لتحقيق الهدف األساس ي لها ،وهو االستفادة من املعرفة الفردية والتنظيمية للمؤسسة للوصول إلى أفضل أداء ،وبالتالي الحفاظ على امليزة التنافسية.
وعلى الرغم من االعتراف بالدور الحيوي إلدارة املعرفة في نجاح املنظمات ،إال أن املسؤولين عن التعليم بدأوا في السنوات األخيرة فقط؛ التفكير
بكيفية استخدام أنظمة املعرفة في خلق بيئات تعليمية فعالة ،ومدى تأثير استخدام البيانات واملعرفة في تحويل املؤسسات التعليمية ،وتمكينها؛ لتكون
قادرة على تجديد نفسها باستمرار (.)Kaya, 2019
وبالتالي يجب أن تقف املؤسسات التربوية املتطورة على رأس قائمة املؤسسات الساعية للحصول على املعرفة املتجددة ،وتوظيفها ،مما يتطلب قادة
تربويين ممكنين ،قادرين على انجاز األعمال بطرق مبتكرة وتفكير خالق ،األمر الذي سيؤدي إلى إنتاجية متميزة من خالل توظيف هؤالء القادة واألفراد
باعتبارها رأس املال املعرفي والفكري للمؤسسة (القداح.)2017 ،
وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى أهمية إدارة املعرفة في رفع مستوى العملية التعليمية ،وتحقيق أهدافها بأفضل العوائد وأقل
التكاليف ،فيري تشينغ ( )Cheng,2015أن تطبيق إدارة املعرفة في املؤسسات التعليمية يؤدي إلى تغيير السياسة التربوية؛ حيث يساعدها على تعزيز
قدرتها على التخطيط ومواجهة التحديات التي تعوق اإلصالحات التربوية ،ودعم املعلمين المتالك هوية مهنية كصناع للمعرفة .كما أشار ( Mohammad
 )& Jose, 2016إلى أن إدارة املعرفة في القطاع التعليمي أصبحت ضرورة ملحة؛ ألنها تتيح الفرصة للتركيز على تبني الخيارات الصحيحة واملناسبة ،وزيادة
القوة الفكرية التي تتصف باملسؤولية وااللتزام ،ولديها القدرة على تبادل الخبرات ،وتخزين وتصميم املعرفة ،ونشرها وإعادة استخدامها.
ويعد مجال اإلشراف التربوي من املجاالت املهمة في املؤسسة التربوية ،التي تتعامل مع املعرفة وبنائها ،وبالتالي يجب إعادة النظر في أهداف اإلشراف
التربوي؛ لتحقق متطلبات مجتمع املعرفة (الحربي ،)2012 ،وأضاف املنصوري ( )2011أن اإلشراف التربوي أحد املجاالت التربوية الفاعلة التي تتعامل مع
نشر وتطبيق املعرفة واالفادة منها؛ نتيجة لكون املشرف التربوي أحد أركان خط الدفاع األول الذي يتصدى ملواجهة املشكالت الواقعية ،وإليجاد حلول
ابداعية لها؛ وجب عليه أن يمارس إدارة املعرفة ،ويعمل على نشرها وتطبيقها.
وتكمن أهمية إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي في كونها توجه يعتمد برأس املال البشري باعتباره أهم املوارد في املؤسسة التعليمية(عبد الهادي،
 ،)2002والنظر إليه كاستثمار يعود على املؤسسة بالفائدة؛ فتأتي الرغبة في االحتفاظ بمعارفه وخبراته ،والتقليل من فقدان أصوله املعرفية نتيجة
احتمالية التسرب وترك العمل ،ويتم ذلك من خالل قيام املؤسسة بتجميع املعارف الضمنية ونقلها ونشرها إلى اآلخرين ،وتقلل من التكاليف من خالل
تجنب األخطاء وذلك بجمع وتخزين املعارف وجعلها في متناول األفراد ،وتعمل على زيادة اإلنتاجية من خالل جعل املعرفة متوفرة بشكل سريع وسهل(
الكبيس ي.)2005 ،
ويظهر دور املشرف التربوي كأحد صناع املعرفة الذين يقومون ببناء املعرفة كجزء من عملهم ،ويقوم بتوفير املوجودات أو املوارد غير املادية التي
تصبح حيوية للنجاح والنمو التنافس ي ،وبربط وتنظيم املعلومات مع بعضها البعض ،وعبر التقييم املستمر للمعلومات املحفوظة في األنظمة التقنية
(الخطيب ومعايعة2009 ،؛ العلي وآخرون2006 ،؛ القطارنة.)2011 ،
كما يقوم املشرف التربوي بدور مدير إدارة املعرفة؛ حيث يقوم ببناء عالقات عمل جيدة مع اإلدارة العليا ومع العاملين في األقسام األخرى ،وهذا
الدور يتطلب منه القيام بالعديد من املهام واملسؤوليات كما أوردها على ( )2013وهي :نشر وتشجيع مشاركة املعرفة والتعلم املستمر ،تصميم وتنفيذ
ومراقبة واإلشراف على البنية األساسية للمعرفة الخاصة باملنظمة ،االتصال بموردي املعرفة واملعلومات الخارجية ،التمتع بدرجة عالية من العلم بالتوثيق
واملكتبات ،ولديه خبرة بمجاالت إعادة هندسة املعلومات الحديثة ،إدارة التغيير ،وتطوير املنظمات.
ويعتمد نجاح إدارة املعرفة على ثالثة جوانب رئيسة هي :املتطلبات املسبقة ،والعمليات ،والنتائج؛ فاملتطلبات املسبقة ضرورية لدعم العمليات
الحيوية إلدارة املعرفة ،وذلك لتحقيق النتائج املرجوة ،ويتم ذلك من خالل تحليل عوامل التمكين املؤثرة في نجاحها ،والتي تنتظم في ثالث فئات رئيسة:
الفردية والتنظيمية والتكنولوجية (.)Nunes & others, 2017
ومن ثم يتطلب تطبيق إدارة املعرفة باملؤسسات التعليمية بشكل عام ،وفي اإلشراف التربوي بشكل خاص مجموعة من املتطلبات من أهمها ما يلي(:
التكريتي2004 ،؛ ملكاوي2007 ،؛ طيطي2010 ،؛ ضحاوي واملليجي2010 ،؛ نبيل2016 ،؛ الكبيس ي2005 ،؛ عبد الوهاب2006 ،؛ أبو زيد2005 ،؛
859

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 -3ص878-858 :

درجة التو افر واألهمية ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظراملشرفين.....

صالح الدين & الفارسية

 )Shalmani & Toorani, 2016صياغة رؤية للمؤسسة يشترك فيها جميع العاملين ،وتوضح كيفية إدارة األصول املعرفية ،وإنشاء نظام معلوماتي داخل
املؤسسة ،مما يسهل تبادل املعرفة والحصول على مصادرها ويتيح الفرصة لنقلها وتقاسمها ،وتكوين فريق إدارة املعرفة باملؤسسة ،وتطوير وتنمية قدرات
املشرفين التربويين ،وتحسين البيئة التربوية وإيجاد ثقافة تنظيمية داعمة للمعرفة وانتاجها وتقاسمها ،وتوفير بنية تحتية تنظيمية متطورة ،ووجود هيكل
تنظيمي مرن ،واإلدارة االستراتيجية لألصول املعرفية باملؤسسات ،واالبتكار والتأكيد على فرص التعلم املستمر لألفراد ،توفير الفرص لألفراد للمشاركة
في الحوار والبحث ،ودفع املشرفين التربويين للتطوير واملشاركة بالرؤيا الجماعية ،وتركيز االهتمام على تدفق املعرفة أكثر من تخزينها ،والتركيز على الحاالت
املتميزة في املؤسسة من خالل املقارنات املرجعية للعمليات ،وتوفير نظام شامل للحوافز واملكافآت ،وإعادة هندسة العمليات اإلدارية داخل املؤسسة،
واستثمار املعرفة التنظيمية ،والتوجه نحو نمط املؤسسة التعليمية املتعلمة ،والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وهناك عدة دراسات تناولت إدارة املعرفة ومتطلباتها؛ منها دراسات ركزت على عمليات إدارة املعرفة في املؤسسات التعليمية مثل :دراسة الشمراني
( )2017التي توصلت إلى أن عملية تخزين املعرفة كانت من أكثر عمليات إدارة املعرفة ممارسة ،أما عمليتي تشخيص املعرفة واكتساب املعرفة وتوليدها؛
فقد جاءتا بدرجة ممارسة ضعيفة ،بينما توصلت عدة دراسات منها دراسة أحمد وآخرون ( ،)2017والحربي ( ،)2015وشاهين ( ،)2015وموس ى ()2012
إلى أن تطبيق إدارة املعرفة جاء بدرجة متوسطة ،بينما أظهرت دراسة الحبسية ( )2012أن دور إدارة املعرفة في تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملين
جاء بدرجة كبيرة جدا ،وكذلك توصلت دراسة ) (Awang & et al, 2011إلى أن تطبيق نماذج إدارة املعرفة باملدرسة له دور إيجابي في تطوير العملية
التعليمية ،كما اسفرت دراسة ) (Lung Lee & et al, 2010عن أن تطبيق إدارة املعرفة باملدرسة كان بدرجة كبيرة.
وهناك دراسات أخرى ركزت على متطلبات تطبيق إدارة املعرفة مثل دراسة حسين والرشيد ( )2018التي توصلت إلى أن واقع هذه املتطلبات على
املستوى الكلي جاء بدرجة مرتفعة ،في حين توصلت دراسة الطويس ي ( )2017إلى ضرورة تطوير أدوار ومهام اإلشراف والتشريعات املنظمة له؛ وأظهرت
دراسة أبو الوفا ( )2012أن درجة توافر متطلبات إدارة املعرفة في أقسام اإلشراف التربوي جاءت متوسطة .بينما وجدت دراسة )(Roth & Lee, 2009
أن هناك مجموعة من املعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة املعرفة منها :امليزانية ،والثقافة التنظيمية ،واالتصال.
وفي سلطنة عمان ،يعد اإلشراف التربوي أحد أهم جوانب العملية التربوية ،وحظي باهتمام كبير في ظل رؤية تطوير النظام التعليمي ،انطالقا من
الرؤية املستقبلية لالقتصاد العماني ( 2020آل رحمة ،)2017 ،وقد بذلت العديد من الجهود لتطوير اإلشراف التربوي بعدة أساليب –على سبيل املثال
ال الحصر -تنظيم ملتقيات وحلقات عمل تربوية ،ندوات لتطوير املمارسات الخاصة باإلشراف التربوي ،والتي أكدت على ضرورة االبتكار والتنويع في
األساليب اإلشرافية ،وتبني ثقافة العمل الجماعي داخل املؤسسات التربوية( .العلوية)2014 ،
وقد أبدت وزارة التربية والتعليم اهتمامها بإدارة املعرفة في املجال التربوي ،وقامت بالعديد من املشروعات والبرامج التطويرية منها :األخذ باملفاهيم
الحديثة في اإلشراف التربوي ،وسعي دائرة اإلشراف التربوي إلى "تمكين الفئات اإلشرافية من أداء أدوارها على الوجه األكمل؛ حيث أصبحت الحاجة
ملحة إلى تفعيل األداء النوعي للمشرف التربوي"( .وزارة التربية والتعليم)2017 ،
مشكلة الدراسة:
على الرغم من الجهود املبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطنة لتطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي ،إال أنه ما زال هناك قصور في
املمارسات اإلشرافية إلدارة املعرفة ،كما أشارت إليها الدراسات السابقة ،فقد أوضحت دراسة( البلوش ي )2011،أن درجة توافر عمليات إدارة املعرفة
في دوائر تنمية املوارد البشرية ومكاتب اإلشراف التربوي جاءت بدرجة متوسطة ،وأن هناك صعوبات تواجه تطبيق إدارة املعرفة في دوائر تنمية املوارد
البشرية جاءت بين املتوسطة والعالية ،كما أشارت دراسة (الجهوري )2016 ،إلى أن عمليات تدريب وتخطيط وتقويم األداء لتنمية املوارد البشرية في
ضوء مدخل إدارة املعرفة جاءت بين املتوسطة والضعيفة ،كما وصلت دراسة الحبسية ( )2012إلى وجود قصور لدى العاملين باملديريات التعليمية في
الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة في تنمية املهارات اإلدارية لديهم.
ً
فضال عما سبق ،أوصت العديد من الدراسات السابقة مثل :دراسة البلوش ي ( )2011ودراسة البلوشية ( )2013ودراسة الجهوري ( )2016ودراسة
الحبسية ( )2017ودراسة القاسمية ( )2009ودراسة املنصوري ( )2011بتبني ثقافة تنظيمية داعمة إلدارة املعرفة ،والعمل على توفير متطلبات تطبيق
إدارة املعرفة في قطاع التعليم ،واألخذ بمبادئ االقتصاد املعرفي في تطوير النظام التربوي ،وإجراء املزيد من الدراسات حول عمليات إدارة املعرفة
ومتطلبات تطبيقها.
وفي ضوء ما سبق يتضح أن هناك حاجة إلجراء هذا البحث الذي يتناول متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان.
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أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة اإلجابة عن في األسئلة التالية:
.1

ما درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر املشرفين؟
ما درجة أهمية متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر املشرفين؟

.3

هل توجد فروق ذات داللة إحص ا ا ا ااائية ( )α ≤ 0.05في درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها من وجهة نظر املش ا ا ا اارفين تعزي ملتغير
الجنس أو الوظيفة أو جهة العمل؟

.2

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة التالي إلى تحقيق ما يلي:
 .1تحديد درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان.
 .2تحديد درجة أهمية متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان.
ً
 .3الكشف عن أي فروق دالة إحصائيا في تقديرات املشرفين املتعلقة بمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة ودرجة أهميتها وفقا ملتغير الجنس أو الوظيفة
أو جهة العمل.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل:
 .1قلة الدراسات العمانية التي تناولت متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من حيث توافرها وأهميتها.
 .2قد تفيد نتائج البحث واجراءاته املقترحة املسؤولين في وزارة التربية والتعليم في اتخاذ إجراءات التي تسهم في زيادة تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف
التربوي واملؤسسات التربوية ،مما يؤدي إلى جودة العملية التعليمية ككل.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:
• الحدود املوضوعية :اقتصر البحث في تناوله ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة على املتطلبات األربع اآلتية :التشريعية والتنظيمية ،واإلدارية،
والبشرية ،واملادية والتكنولوجية.
• الحدود البشرية :تناول البحث جميع املشرفين (العموم -األوائل -التربويين) بديوان عام الوزارة ،وبدوائر تنمية املوارد البشرية في املديريات
التعليمية باملحافظات.
• الحدود املكانية :تم تطبيق أداة البحث على جميع املحافظات التعليمية بالسلطنة وعددهم ( )11محافظة.
• الحدود الزمانية :من شهر فبراير  2019إلى شهر مايو 2020م.
مصطلحات الدراسة:
إدارة املعرفة  :Knowledge Managementهناك عدة تعريفات إلدارة املعرفة منها ما يلي:
• مجموعة من العمليات التي تتضمن تحديد وتخطيط األصول الفكرية ،ورأس املال الفكري واملعرفي في املؤسسة ،وابتكار وتوليد معرفة جديدة بهدف
تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل نشر معرفتها التنظيمية ،وتقاسم املمارسات الجيدة ،واستخدام تكنولوجيا املعلومات (ضحاوي
واملليجي ،2010 ،ص.)377
• "مجموعة العمليات املساعدة للمنظمة في الحصول على املعرفة بما فيها من (بيانات ،ومعلومات ،واتجاهات ،وخبرات ،وقدرات) توجه األنشطة
الضرورية في حياة املنظمة كاتخاذ القرارات ،وحل املشكالت ،وكافة أعمال التخطيط ،والتنظيم ،والتنسيق ،والتوجيه ،والرقابة ،وتعمل على تحقيق
األهداف" (نور الدين ،2010 ،ص.)32
• إدارة العمليات التي تحكم خلق ونشر واستخدام املعرفة بدمج التكنولوجيا وهيكل املنظمة واألفراد؛ إليجاد تعلم فعال ،وحل مشكالت ،واتخاذ
قرارات باملنظمة (العلي وآخرون2006 ،؛ علي.)2013 ،
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• العمليات التي تساعد املنظمات على اكتساب املعرفة وتوليدها واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل املعلومات والخبرات الضرورية
التي تملكها املنظمة إلى األنشطة اإلدارية املختلفة (الزامل.)2003 ،
وباستقراء التعريفات السابقة إلدارة املعرفة يمكن تعريف إدارة املعرفة إجرائيا بأنها مجموعة من العمليات التي تمكن جميع العاملين في اإلشراف
التربوي بسلطنة عمان من توظيف املعرفة في مجال عملهم وابتكارها وامتالكها ونشرها واملشاركة بها ،من خالل توافر مجموعة من املتطلبات لتطبيق
إدارة املعرفة في العمل اإلشرافي ،والتي يتم قياسها من خالل األداة التي تم إعدادها لهذه الغاية.
متطلبات إدارة املعرفة:
ً
تعرف املتطلبات بشكل عام بأنها “االحتياجات الالزمة إلنجاز عمل ما ،والقيام به وفق معايير محددة مسبقا” (بدوي ،)42 ،1977 ،كما يحددها
قاموس أكسفورد ) (Oxford, 1993,732بأنها ش يء يستلزم وجوده أو هو ش يء يجب توافره أو هو الش يء الذي تكرر أهمية وجوده وهو شرط لتحقيق
نتائج معينة.
ً
ومن ثم تعرف متطلبات إدارة املعرفة إجرائيا بأنها الشروط واالحتياجات التشريعية والتنظيمية ،واإلدارية ،والبشرية ،واملادية والتكنولوجية الالزمة
لتمكين جميع العاملين في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من توظيف املعرفة في مجال عملهم وابتكارها وامتالكها ونشرها واملشاركة بها.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهـج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي باعتباره "الطريقة البحثية التي يعتمد عليها الباحثون في الحصول على معلومات وافية ودقيقة تصور الواقع
ً
ً
تحليال ً
ودقيقا ،الستخالص دالالتها ،والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة (الكسباني.)86 ،2012 ،
كافيا
االجتماعي ،وتسهم في تحليل ظواهره
مجتمع الدراسة وعينتها:
يمثل مجتمع الدراسة جميع املشرفين العموم واألوائل في ديوان عام وزارة التربية والتعليم ،وجميع املشرفين األوائل والتربويين بدوائر تنمية املوارد
البشرية في املديريات التعليمية بمحافظات السلطنة ،للعام الدراس ي  ،2020/2019والبالغ عددهم ( )11مشرف عام ،و(  )44مشرف أول بالوزارة ،و(
 )77مشرف أول باملديريات التعليمية ،و ( )1276مشرف تربوي (وزارة التربية والتعليم ،)103 ،2019 ،وقد تم تطبيق االستبانة إلكترونيا عبر البريد
اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي؛ حيث كانت االستبانة متاحة لجميع امل شرفين بصرف النظر عن نوع املحافظة التابع لها أفراد العينة ،وقد
وصل عدد املستجيبين على االستبانة ( )181مشرف بسلطنة عمان ،والجدول التالي يوضح خصائص عينة الدراسة.
ج ــدول ( :)1الخصائص الديموغر افية لعينة الدراسة (الجنس ،مكان/جهة العمل ،الوظيفة)
املتغيــر

املستـوى

الجنس

ذكر

98

أنثى
الوظيفة

مكان /جهة العمل

العــدد

النسبـة ()%
54.1

83

45.9

املجموع

181

%100

مشرف عام

4

2.2

مشرف أول

14

7.7

مشرف تربوي

163

90.1

املجموع

181

%100

الوزارة

15

8.3

املديرية

166

91.7

املجموع

181

%100

يتضح من الجدول ( )1أن نسبة الذكور تقترب من نسبة اإلناث املشاركة في الدراسة؛ حيث كانت نسبة الذكور واالناث ( )%45.9 ،%54.1على
التوالي ،وأن معظم عينة الدراسة من املشرفين التربويين ( )%90.1من املديريات التعليمية باملحافظات؛ حيث تبلغ نسبتهم (.)%91.7
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أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم تصميمها من خالل مراجعة ،وتحليل األدبيات املرتبطة بموضوع البحث ،وكذلك
االستفادة من األدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة مثل دراسة القاسمية ( ،)2009الحبوب ( ،)2010املنصوري ( ،)2011الحبسية (،)2012
الشاعر ( ،)2012الحربي ( ،)2012البلوشية ( ،)2013الجهوري ( ،)2016القداح ( ،)2017وكروان (.)2017
وتضمنت االستبانة في صورتها األولية جزأين؛ الجزء األول ارتبط بالبيانات األولية مثل الجنس ومكان العمل والوظيفة ،والجزء الثاني يحتوي على
متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي ،واملقسمة إلى أربعة محاور أساسية هي :املحور األول :املتطلبات التشريعية والتنظيمية ( 13عبارة)،
واملحور الثاني :املتطلبات اإلدارية ( 11عبارة) ،واملحور الثالث :املتطلبات البشرية ( 14عبارة) ،أما املحور الرابع :املتطلبات املادية والتكنولوجية (14
عبارة) ،وتم تحديد اإلجابات فيها حسب مقياس ليكرت الثالثي لدرجة التوافر بدرجة (كبيرة -متوسطة -قليلة) ،ودرجة األهمية بدرجة (كبيرة -متوسطة-
قليلة).
صدق أداة الدراسة:
• الصدق الظاهري لألداة
للتحقق من مدى صدق االستبانة في قياس ما وضعت لقياسه تم تحكيمها في صورتها األولية من قبل مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة
واالختصاص في اإلدارة التربوية ،وفي ضوء مقترحاتهم ومالحظاتهم تم إجراء التعديالت التي اجمعوا عليها ،وتعديل صياغة بعض العبارات التي اقترحوا
ضرورة إعادة صياغاتها ،وفي ضوء آرائهم تم إعداد االستبانة ،ومن ثم تطبيقها على العينة االستطالعية.
• صدق االتساق الداخلي لألداة
ملعرفة صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم حساب معامل االرتباط بيرسون  Pearson correlationبين درجة كل محور من محاور االستبانة
ً
بالدرجة الكلية لالستبانة ككل على عينة استطالعية من ( )30مشرفا من خارج عينة الدراسة ،وجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجة كل محورمن محاور االستبانة واالستبانة ككل
املحاور

املتطلبات التشريعية
والتنظيمية

املتطلبات
اإلدارية

املتطلبات
البشرية

املتطلبات املادية
والتكنولوجية

الدرجة الكلية

1

**0.903

**0.784

**0.657

**0.934

**0.903

1

**0.821

**0.656

**0.948

**0.784

**0.821

1

**0.528

**0.881

**0.657

**0.656

**0.528

1

**0.801

**0.934

**0.948

**0.881

**0.801

1

املتطلبات التشريعية
والتنظيمية
املتطلبات اإلدارية
املتطلبات البشرية
املتطلبات املادية
والتكنولوجية
الدرجة الكلية
(**) دالة عند 0.01

يبين الجدول رقم ( )2معامالت ارتباط بيرسون بين محاور االستبانة وبين الدرجة الكلية؛ حيث يالحظ وجود عالقة طردية قوية بين جميع محاور
االستبانة ،وكذلك بين املحاور واالستبانة ككل؛ فقد تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.948 – 0.528وهي جميعها دالة عند مستوى داللة ( )α≥0.01
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ثبات ألفا لكرو نباخ ) (Cronbach’s Alpha Coefficientلحساب اتساق درجات أفراد العينة
االستطالعية (ن= ،)30والجدول ( )3يوضح معامالت الثبات.
جدول ( :)3معامالت ثبات ألفا كرو نباخ ملحاورأداة البحث
محاور االستبانة

عدد املفردات

معامل ألفا كرو نباخ

املتطلبات التشريعية والتنظيمية

13

0.919

املتطلبات اإلدارية

11

0.933

املتطلبات البشرية

14

0.932

املتطلبات املادية والتكنولوجية

14

0.944

52

0.974

االستبانة ككل
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يتضح من خالل الجدول ( )3أن قيمة معامل ألفا لكرو نباخ ملحاور االستبانة تراوحت بين ( ،)0.944 -0.919أما االستبانة ككل فقد بلغ معامل
الثبات لها ( ،)0.974وهذا يشير إلى أن أداة الدراسة تتسم بالثبات وتصلح ألغراض البحث الحالي.
األساليب اإلحصائية:
استخدمت املعالجات اإلحصائية والوصفية املناسبة في استخراج النتائج لكل سؤال من أسئلة البحث باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSكما يلي:
 .1تم استخدام معامل االرتباط ألفا كرونباخ ( ،)Alpha Cronbachومعامالت ارتباط بيرسون ( ،)Pearsonللتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة.
 .2تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول والثاني.
 .3تم استخدام اختبار ( ،)T-Testلإلجابة عن السؤال الثالث؛ لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين؛ للتعرف على وجود فروق تعزى
ملتغير الجنس.
 .4تم استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)ON WAY ANOVAلبيان داللة الفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر ،ولإلجابة عن السؤال الثالث ،وللتعرف
على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الوظيفة ،ومكان /جهة العمل ،وتم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين املتوسطات
الحسابية ً
وفقا ملتغير الوظيفة.
واعتمد البحث على مقياس ليكرت الثالثي إلجابات عينة الدراسة والذي تكون من (كبيرة ،متوسطة ،قليلة) ودرجاتها على التوالي ( ،)1 ،2 ،3والجدول
رقم ( )4يوضح هذا املقياس ،وذلك من خالل حساب مدى الفئات باملعادلة التالية:
املدى = (أعلى قيمة –أقل قيمة)  /عدد الفئات = (0.67 =3 / )1-3

جدول( :)4الحدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت الثالثي
درجة التو افر /األهمية

املتوسط الحسابي (طول الخلية)

منخفضة
متوسطة
كبيرة

من  1إلى أقل من 1.67
من  1.67إلى أقل من 2.34
من  2.34إلى 3

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ا
أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال األول" :ما درجة تو افرمتطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظراملشرفين"؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على كل محور من محاور أداة الدراسة،
وجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية لدرجة تو افرمتطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظر
املشرفين
املحور

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسبة
املئوية

الرتبة

درجة التوفر

م
1

املتطلبات التشريعية والتنظيمية

1.61

0.399

%53.6

2

منخفض

2

املتطلبات اإلدارية

1.56

0.457

%52

4

منخفض

3

املتطلبات البشرية

1.82

0.441

%60.6

1

متوسط

4

املتطلبات املادية والتكنولوجية

1.57

0.439

%52

3

منخفض

الدرجة الكلية

1.64

0.379

%54.6

منخفض

يتضح من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت بين ( ،)1.82 –1.56وبنسب مئوية تباينت ما بين (%52
و ،)%60.6وهذا يدل على أن درجة توافر متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر املشرفين جاءت بين املنخفض
واملتوسط؛ حيث جاء محور املتطلبات البشرية في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )1.82وبنسبة مئوية ( )%60.6وبدرجة توافر متوسطة ،بينما جاء محور
املتطلبات اإلدارية في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)1.56وبنسبة مئوية ( )%52وبدرجة توافر منخفضة .وبلغ املتوسط الحسابي لالستبانة ككل
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( )1.64وبنسبة مئوية ( )%54.6وبدرجة توافر منخفضة ،مما يدل ذلك على أن الدرجة العامة لتوافر متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة
عمان من وجهة نظر املشرفين منخفضة.
وقد يرجع ذلك إلى نهج املركزية الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ،والذي يؤدي للحد من تطبيق األساليب واملداخل اإلدارية الحديثة في
األقسام والدوائر؛ فعادة ما يكون تطبيق مدخل إدارة املعرفة في املستويات اإلدارية العليا ،كما قد يرجع إلى قلة وجود الوعي الكافي في دوائر تنمية املوارد
البشرية باملديريات إلى أهمية تطبيق متطلبات إدارة املعرفة باألقسام اإلشرافية للمواد ،وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (البلوش ي )2011،في أن
درجة توافر عمليات إدارة املعرفة في دوائر تنمية املوارد البشرية ،ومكاتب اإلشراف التربوي جاءت بدرجة متوسطة ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة
حسين والرشيد ( )2018في واقع توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية بمدينة تبوك جاءت بدرجة مرتفعة.
وملعرفة تقديرات املشرفين لفقرات محاور أداة الدراسة (املتطلبات التشريعية والتنظيمية ،واملتطلبات اإلدارية ،واملتطلبات البشرية ،واملتطلبات
املادية والتكنولوجية) تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية لفقرات األداة؛ وقد تم تناول كل محور على حدا على
النحو التالي:
 .1النتائج املتعلقة باملحوراألول (درجة تو افر املتطلبات التشريعية والتنظيمية)
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تو افر املتطلبات التشريعية والتنظيمية في اإلشراف التربوي من وجهة نظر املشرفين مرتبة
ا
تنازليا
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1.92

0.604

%64

1.84

0.668

%61.33

2

1

توفير ثقافة منظميه داعمة إلدارة املعرفة بالوزارة

1.83

0.604

%61

3

متوسطة

6

توافر هيكل تنظيمي بالوزارة يساعد على تطبيق إدارة املعرفة.

1.79

0.683

%59.67

4

متوسطة

7

توفير حزمة الوظائف اإلدارية واملهنية الخاصة بإدارة املعرفة.

1.72

0.644

%57.33

5

متوسطة

3

وجود تشريع خاص إلدارة املعرفة على كافة املستويات.

1.69

0.635

%56.33

6

متوسطة

12

توفير وحدة إدارية متخصصة تزود األقسام املختلفة بالبيانات واملعلومات
الالزمة.

1.68

0.656

%56

7

متوسطة

9

تحديد آليات لتعاون الوزارة مع املنظمات الرائدة في إدارة املعرفة.

1.56

0.635

%52

8

منخفضة

10

بناء فرق عمل لتبادل املعرفة والخبرات واملهارات بين املشرفين.

1.56

0.669

%52

9

منخفضة

5

توافر نظام تحفيز الستقطاب الكفاءات املتميزة من خارج الوزارة.

1.56

0.576

%52

10

منخفضة

13

توافر قسم خاص لحفظ امللكية الفكرية للمشرفين.

1.33

0.567

%44.33

11

منخفضة

8

إنشاء مراكز إبداع معرفي داخل الوحدات اإلدارية باإلشراف التربوي.

1.31

0.541

%43.67

12

منخفضة

11

توافر قسم خاص لالستشارات املعرفية.

1.24

0.502

%41.33

13

منخفضة

املتطلبات التشريعية والتنظيمية ككل

1.61

0.399

% 53.67

م

2
4

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
وجود قيم ومعتقدات مشتركة خاصة بثقافة تبادل املعرفة ونشرها لدى
املشرفين.
وضع الوزارة نظام محدد إلدارة املعرفة على كافة املستويات اإلشرافية.

النسبة
املئوية

الرتبة

درجة
التو افر

1

متوسطة
متوسطة

منخفضة

يتبين من الجدول ( )6أن املتوسطات الحسابية لفقرات محور املتطلبات التشريعية والتنظيمية تراوحت بين ()1.92 – 1.24؛ وبنسبة مئوية تراوحت
بين( %64و )%41.33؛ حيث كانت الفقرة ( )2في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)1.92وبنسبة مئوية (  )%64وبدرجة متوسطة ،وقد يرجع ذلك بسبب
العالقات اإلنسانية بين املشرفين التربويين ،ووجود القيم واملعتقدات املشتركة بينهم؛ مما يسمح بتبادل املعارف واملهارات واألفكار ،وتتفق النتيجة مع
دراسة شاملاني وتوراني ( )Shalmani & Toorani, 2016بأنه لتحقيق أقص ى استفادة من املوارد البشرية واملادية؛ البد من إنشاء وتوليد الفضاء االجتماعي
والتواصل الكلي الشبكي بين الجميع باملدرسة .في املقابل كانت الفقرة ( )11هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.24وبنسبة مئوية( ،)%41.33وبدرجة
ً
منخفضة ،وقد يعزى ذلك لعدم وجود مثل هذا القسم ،يكون معنيا بصورة مباشرة باالستشارات املعرفية في الهيكل التنظيمي الخاص باملديرية العامة
للموارد البشرية ،أما املستوى العام ملحور املتطلبات التشريعية والتنظيمية ككل فقد بلغ املتوسط الحسابي( )1.61ونسبة مئوية ()%53.67؛ أي جاء
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بدرجة منخفضة ،وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود هيكل تنظيمي للمديرية العامة للموارد البشرية يتسم باملرونة تتدفق فيه املعلومات في كل
االتجاهات ،وقلة إعطاء الصالحيات وتفويض السلطات بصورة كافية للمشرفين التربويين باملدارس ،وضعف عملية االتصال بين املشرفين واإلدارة العليا
باملديرية ،وكذلك قلة إشراك املشرفين التربويين في صنع القرار واتخاذه ،وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة كروان(  )2017التي أظهرت أن أثر املتطلبات
التشريعية والتنظيمية إلدارة املعرفة على األداء املؤسس ي كانت بدرجة متوسطة.
.2

النتائج املتعلقة باملحورالثاني (درجة تو افراملتطلبات اإلدارية)

ا
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تو افر املتطلبات اإلدارية في اإلشراف التربوي من وجهة نظر املشرفين مرتبة تنازليا
النسبة املئوية

الرتبة

م
11

اعتماد نظام ملراقبة جودة املمارسات املتنوعة للمشرفين.

1.82

0.724

%60.67

1

متوسطة

10

عقد اللقاءات واالجتماعات الدورية لتشارك املعرفة بين املشرفين.

1.67

0.723

%55.67

2

متوسطة

5

دعم الوزارة للعالقات اإلنسانية بين املشرفين.

1.65

0.705

%55

3

منخفضة

7

قيام الوزارة بتحديد املعارف الواجب أن يكتسبها املشرفون التربويون بصفة
دورية.

1.65

0.681

%55

4

منخفضة

1.60

0.681

%53.33

5

منخفضة

4

االهتمام باألفكار واملقترحات التي يقدمها املشرفون.

1.59

0.631

%53

6

منخفضة

9

تطوير عدد من املؤشرات لتقييم اإلنتاج املعرفي لدى املشرفين التربويين

1.54

0.628

%51.33

7

منخفضة

2

اشتمال التقارير السنوية على كيفية مساهمة رأس املال املعرفي في تطوير
العمل اإلشرافي.

1.49

0.629

%49.67

8

منخفضة

8

وجود آلية( نظام) لتقييم املعرفة املوجودة لدى املشرفين واالحتفاظ بها.

1.49

0.638

%49.67

9

منخفضة

6

بناء استراتيجية الستثمار رأس املال الفكري لتطوير العمل اإلشرافي.

1.35

0.553

%45

10

منخفضة

3

توافر حوافز لتشجيع االبتكار واإلبداع لدى املشرفين.

1.30

0.559

%43.33

11

منخفضة

املتطلبات اإلدارية ككل

1.56

0.457

%52

1

الفقرات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
التو افر

وضع خطة واضحة لتطبيق إدارة املعرفة في الوزارة ومديرياتها

منخفضة

يتضح من الجدول ( )7أن املتوسطات الحسابية لفقرات محور املتطلبات اإلدارية جاءت بين ( )1.82 – 1.30وبنسب مئوية تراوحت بين ( % 60.67
و  ،)%43.33حيث كانت الفقرة ( )11في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )1.82ونسبة مئوية ( ،)%60.67وبدرجة متوسطة ،وقد يرجع ذلك إلى كثرة األعباء
املنوطة باملشرف التربوي من جانب ،وكذلك تقارير أداء املوظف والتي ال يعتد بها في الترقيات ،مما سبب إحباط للفئة املجيدة من املشرفين التربويين،
ً
وبالتالي انعكس سلبا عليهم؛ فضعفت رغبتهم في تحسين وتنويع ممارساتهم اإلشرافية ،وقد اتفقت النتيجة مع دراسة شاهين ()2015؛ حيث أظهرت أن
درجة امتالك وممارسة املشرفين لخصائص مجتمع املعرفة بدرجة متوسطة.
في املقابل كانت الفقرة ( )3هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.30ونسبة مئوية بلغت ( )%43.33وبدرجة منخفضة ،وقد يعود السبب في ذلك إلى
ً
قلة وعي املشرفين التربويين بأهمية املبادرات التربوية ،وعدم تلقيهم التدريب املناسب والالزم لتكون جزءا من ثقافة العمل لديهم رغم توفر البيئة املحفزة
ً
لذلك؛ حيث شملت املبادرات الفئة اإلشرافية خالل السنوات األربع األخيرة ،ولم تقتصر املنافسة على فئة املعلمين واإلدارة املدرسية كما كانت سابقا،
واتفقت النتيجة مع دراسة مكنيل(  (McNeil, 2011في قلة توافر االلتزام اتجاه املبادرات ،وقلة املوارد املالية والتكنولوجية ،وندرة الحوافز واملكافآت،
واملفاهيم الخاطئة اتجاه االستدامة.
أما بالنسبة لدرجة محور املتطلبات اإلدارية ككل؛ فقد جاء بدرجة منخفضة؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي(  ،)1.56ونسبة مئوية( ،)%52وقد ويرجع
ذلك إلى قلة عدد املشرفين التربويين وعدم تناسبه مع أعداد املعلمين باملدارس الحكومية ،مما أدى إلى انخفاض جودة الخدمة اإلشرافية ،وعدم اعتماد
ً
برنامج تقييمي واضح يتسم بالشفافية ألداء املشرف التربوي؛ حيث دوما يكون االعتماد على الرقابة الذاتية في األداء ،مما ساهم في تراجع أداء بعض
املشرفين التربويين نحو تطبيق أدوات وأساليب إدارية وإشرافية حديثة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مافودزا ونجالوب (Mavodza & Ngulube,
) 2012والتي أكدت على عدم وجود برامج تحفز على التعلم وإدارة املعرفة ،مما سبب صعوبة في إيجاد ثقافة تعزيز املعرفة.
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النتائج املتعلقة باملحورالثالث (درجة تو افراملتطلبات البشرية)

ا
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تو افر املتطلبات البشرية في اإلشراف التربوي من وجهة نظر املشرفين مرتبة تنازليا
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسبة املئوية

3

استعداد املشرفين لتبادل املعرفة مع اآلخرين.

2.38

0.709

% 79.33

1

4

تحمل املشرفين مسؤولية تطوير أنفسهم مهنيا.

2.32

0.656

%77.33

2

متوسطة

5

مشاركة املشرفين في فرق العمل مختلفة املستويات.

2.26

0.694

%75.33

3

متوسطة

2

اطالع املشرفين على املعارف الجديدة في التخصص.

2.06

0.693

%68.67

4

متوسطة

7

وجود الوعي الكافي بإدارة املعرفة وفوائدها لدى املشرفين.

1.80

0.697

%60

5

متوسطة

13

حث املشرفين التربويين على اظهار معرفتهم الضمنية.

1.75

0.674

%58.33

6

متوسطة

1

توافر الحماس لدى املشرفين في مجال البحث العلمي

1.69

0.687

%56.33

7

متوسطة

6

استخدام البحث العلمي لتوليد املعرفة الجديدة املرتبطة بالعمل.

1.68

0.681

%56

8

متوسطة

8

تبادل الخبرات الناجحة في اجراء البحوث بين املشرفين.

1.62

0.636

%54

9

منخفضة

14

احتفاظ الوزارة باملشرفين الذين يسهمون في بناء املعرفة وتشاركها.

1.60

0.705

%53.33

10

منخفضة

11

تزويد املشرفين بالخبرات واملهارات الالزمة إلدارة املعرفة لدى املشرفين.

1.59

0.631

%53

11

منخفضة

12

سيادة جو من الثقة املتبادلة واالنفتاح داخل الوزارة مما يعزز من تطوير املعارف لدى
املشرفين.

1.58

0.625

%52.67

12

منخفضة

10

توفير برامج للتنمية املهنية للمشرفين في ادارة املعرفة.

1.57

0.685

%52.33

13

منخفضة

تشجيع املشاركة في املعرفة من خالل إعداد البحوث العلمية بين التخصصات املختلفة.

1.56

0.652

%52

14

منخفضة

املتطلبات البشرية ككل

1.82

0.441

%60.67

م

9

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

الرتبة

درجة
التو افر
مرتفعة

متوسطة

يتضح من الجدول ( )8أن املتوسطات الحسابية لفقرات محور املتطلبات البشرية تراوحت بين ( )2.38–1.56وبنسبة مئوية تراوحت بين (%79.33
و)%52؛ حيث كانت الفقرة ( )3في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)2.38وبنسبة مئوية ( ،)%79.33وبدرجة توافر مرتفعة ،وقد يرجع ذلك إلى توسع
الثقافة املعلوماتية للمشرفين التربويين بسبب توظيف الحواسيب والتواصل اإللكتروني الشبكي املشترك ،وكذلك توظيف البوابة التعليمية في إعداد
ً
ُ
التقارير والزيارات والخطط  ....الخ بصورة جيدة أدى للسماح بتبادل املعرفة ،وقد تعزى هذه النتيجة أيضا إلى وضوح وتعزيز فلسفة العمل الجماعي
لتبادل األفكار والخبرات بين املشرفين التربويين ،وكذلك تشجيع بعض املشرفين على توليد األفكار االبتكارية ،ومشاركة املعرفة وتطوراتها من خالل
ملتقيات إشرافية منظمة على مستوى املديريات ،لتكون بمثابة بيئة جاذبة لتبادل ونقل األفكار املعرفية واملهارية ،واختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة
محمد وجوس ) (Mohammed & Jose, 2016في أن هناك حاجة في املجال التربوي لزيادة القوة الفكرية املتاحة داخل املؤسسة لتبادل الخبرات املختلفة.
في املقابل كانت الفقرة ( )9هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.56وبنسبة مئوية( ،)%52وبدرجة منخفضة ،وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم
وجود حوافز مادية أو تشجيعية للمشرفين الذين لديهم سبق في إعداد البحوث العلمية ،كما أن عدم األخذ بنتائج الدراسات العلمية ومقترحاتها أضعف
قيمة البحوث لدى املشرفين ،وكذلك كثرة األعباء اإلدارية والفنية وزيادة املدارس وعدد املعلمين في املدرسة الواحدة التي يشرف عليه املشرف الواحد
ً
أدت إلى تركيز عمل املشرف على الزيارات الصفية ومتابعة املعلمين وتقييمهم وإعداد التقارير وفقا للخطة اإلشرافية الثقيلة أدت إلى إهمال هذا الجانب،
وقد اتفقت النتيجة مع دراسة مافودزا ونجالوب ( (Mavodza & Ngulube, 2012والتي توصلت إلى أهمية التركيز على ايجاد مناخ تكنولوجي يدعم عملية
التعلم والتعليم وأنشطة البحث العلمي ،وقد جاء محور املتطلبات البشرية ككل بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )1.82ونسبة مئوية
( ،)%60.67وهذا يعود إلى ضرورة تعزيز عدد املشرفين التربويين ووضع عدد محدود من املدراس لإلشراف عليها ،والتركيز على التحفيز للمشرف املجيد،
وتقليل األعباء اإلدارية ومشاركة املشرفين في اللجان املقيمة واملتابعة والتي ال تمت بصلة ملهامه وظيفته األصلية ،والتأكيد على وضع نظام واضح في املتابعة
والرقابة ألداء املشرفين التربويين.
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النتائج املتعلقة باملحورالرابع (درجة تو افراملتطلبات املادية والتكنولوجية)
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تو افر املتطلبات املادية والتكنولوجية في اإلشراف التربوي من وجهة نظر املشرفين
ا
مرتبة تنازليا
الفقرات

م

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

7

توفير نظام الكتروني إلعداد التقارير في مجال اإلشراف التربوي.

2.13

0.796

%71

4

توفير شبكة اتصاالت داخلية وخارجية بين الوزارة واملديريات والدوائر واالقسام
والوحدات.

2.01

0.753

%67

2

3

نشر املوقع اإللكتروني بالوزارة للممارسات األفضل املتعلقة بإدارة املعرفة.

1.70

0.691

%56.67

3

متوسطة

توفير البحوث والدراسات في مكتبات الوزارة ودوائر التدريب لتطوير العمل اإلشرافي.

1.68

0.697

%56

4

متوسطة

9

وجود تسهيالت تكنولوجيه تساعد على التشارك املعرفي مثل منتديات املناقشة
اإللكترونية وأنظمة الدعم االجتماعي.

1.66

0.702

%55.33

5

منخفضة

13

توفير نظام فعال للبيانات واملعلومات اإلشرافية (يتميز بالدقة والحداثة والسرعة).

1.62

0.686

%54

6

منخفضة

وجود موقع الكتروني للمشرفين التربويين لتبادل األفكار واملعرفة والخبرات.

1.57

0.701

%52.33

7

منخفضة

وجود نظام دائم لصيانة موجودات املعرفة واملحافظة عليها.

1.50

0.629

%50

8

منخفضة

2

توفير البنية التحتية إلدارة املعرفة على كافة املستويات اإلشرافية.

1.43

0.616

%47.67

9

منخفضة

11

انشاء قاعدة بيانات باألبحاث التي يجريها املشرفون.

1.42

0.624

% 47.33

10

منخفضة

1

إصدار مجلة دورية خاصة باألبحاث واألوراق العلمية التي ينجزها املشرفون.

1.37

0.616

% 45.67

11

منخفضة

14

تسهيل االنفاق على برامج إدارة املعرفة.

1.37

0.569

%45.67

12

منخفضة

8

وجود نظام للحوافز لتشجيع فرق العمل التي تقوم بأجراء البحوث واملشاريع املشتركة.

1.33

0.568

%44.33

13

منخفضة

وجود مصادر لتمويل البحوث واملشاريع املشتركة في العمل اإلشرافي.

1.25

0.515

%41.67

14

منخفضة

املتطلبات املادية والتكنولوجية ككل

1.57

0.440

%52.33

12

5
10

6

النسبة
املئوية

الرتبة

درجة
التوفر

1

متوسطة
متوسطة

منخفضة

يتبين الجدول ( )9أن املتوسطات الحسابية لفقرات محور املتطلبات املادية والتكنولوجية تراوحت بين ( )2.13 –1.25وبنسبة مئوية تراوحت بين
( %71و )%41.67؛ حيث كانت الفقرة ( )7في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)2.13وبنسبة مئوية بلغت( ، )%71بدرجة متوسطة ،وقد يعود السبب في
ذلك إلى الخدمات التقنية والفنية التي يقدمها نظام البوابة التعليمية في إعداد التقارير الفنية للزيارات اإلشرافية واالستطالعية والتقييمية للمشرف
التربوي ،وكذلك خطط برامج اإلنماء املنهي والخطط الدراسية ،وكل ما يتعلق بالتحصيل الدراس ي وتقويم أداء الطلبة ،أدى إلى اقتناع املشرفين التربويين
بفاعلية نظام البوابة التعليمية الذي ساعد في طريقة إعداد التقارير الفنية ،واالستفادة من التغذية الراجعة السابقة.
في املقابل كانت الفقرة ( )6هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.25وبنسبة مئوية بلغت( ،)%41.67بدرجة منخفضة ،وربما يعزو ذلك إلى ضعف
وجود مخصصات مالية إلعداد البحوث من قبل الوزارة ،واقتصار هذا الدور على مجلس البحث العلمي ،وتمويل بعض املؤسسات الحكومية والخاصة،
والتي تكون قليلة ومحصورة على نوعية معينة من البحوث ،وقد اتفقت النتيجة مع دراسة ( )Mavodza, and Ngulube 2012بضرورة االهتمام بإيجاد
مناخ تكنولوجي يدعم عملية التعلم والتعليم وأنشطة البحث العلمي ،أما مستوى محور املتطلبات املادية والتكنولوجية ككل جاء بمستوى منخفض؛
حيث بلغ املتوسط الحسابي ( ،)1.57وبنسبة مئوية بلغت( ،)%52.33وقد يرجع السبب إلى قلة توافر األجهزة واألدوات والوسائل الالزمة لعملية تطبيق
إدارة املعرفة للمشرفين التربويين ،وعدم توفر قاعات ببعض املدارس تكون خاصة باملشرفين التربويين ،تتوفر بها كافة الخدمات واملتطلبات املادية
ً
والتكنولوجية التي يحتاجها أثناء عمله باملدرسة ،وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة كال من روث ولي ) ، (Roth, & Lee, 2009واختلفت هذه النتيجة
مع دراسة كروان ( )2017التي جاء مجال تكنولوجيا املعلومات فيها بمستوى مرتفع.

868

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 -3ص878-858 :

درجة التو افر واألهمية ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظراملشرفين.....

صالح الدين & الفارسية

ا
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني" :ما درجة أهمية متطلبات توظيف إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظراملشرفين"؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية الستجابات عينة الراسة وكانت النتائج كما في
جدول ( ،)10والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية لدرجة أهمية متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظر
املشرفين
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النسبة
املئوية

الرتبة

درجة األهمية

1

املتطلبات التشريعية والتنظيمية

2.57

0.515

%85.6

4

عالية

2

املتطلبات اإلدارية

2.62

0.545

%87

3

عالية

3

املتطلبات البشرية

2.69

0.493

%89.6

1

عالية

4

املتطلبات املادية والتكنولوجية

2.66

0.532

%88.6

2

عالية

الدرجة الكلية

2.64

0.488

%88

املحور

م

عالية

يتضح من الجدول ( )10أن املتوسطات الحسابية الستجابات املشرفين تراوحت بين ( ،)2.69 –2.57وبنسب مئوية تباينت ما بين (- %85.6
ً
 ،)%89.6وهذا يدل على أن درجة أهمية متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر املشرفين عالية؛ حيث كان محور
املتطلبات البشرية هو األكثر أهمية بمتوسط حسابي ( ،)2.69وبنسبة مئوية ( )%89.6وقد يعود السبب في ذلك إلى زيادة وعي املشرفين التربويين بإدارة
املعرفة وفوائدها ،وأن قياس فعالية تطبيق إدارة املعرفة يعتمد على قدرة العنصر البشري والكفاءات اإلشرافية ،وأن املتطلبات البشرية هي أحد املقومات
األساسية لنجاح العمل ،ولتطوير مستوى أدائهم البد زيادة قدرتهم ورغبتهم نحو العمل من خالل توفير التدريب املناسب وتوفير بيئة العمل املحفزة،
وزيادة الحوافز وتقنين سياسة الترقية واعتمادها على مبدأ الكفاءة ،واتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة الشاعر( )2012ودراسة تادروس وآخرون (Tadros
) & others, 2013التي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وتطوير املوارد البشرية ،وقد جاء بعده في الرتبة الثانية محور
ُ
املتطلبات املادية والتكنولوجية بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.66ونسبة مئوية بلغت ( ،)%88.6وتعزى هذه النتيجة إلى أهمية توافر الجانب التقني
التكنولوجي واملعدات الالزمة واألجهزة والوسائل املعينة ،وتوفر اإلمكانات املالية الداعمة لتطبيق إدارة املعرفة ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة مكنيل
) )McNeil, 2011في أن أهم التحديات التي تواجه تطبيق إدارة املعرفة ،هي :قلة توافر االلتزام تجاه املبادرات ،وقلة املوارد املالية والتكنولوجية.
بينما جاء محور املتطلبات اإلدارية في املرتبة الثالثة من حيث األهمية بمتوسط حسابي ( ،)2.62وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%87وقد يعزى إلى عدم
وجود خطة واضحة لتطبيق إدارة املعرفة في الوزارة ومديرياتها ،وقلة توافر حوافز تشجع االبتكار لدى املشرفين ،وعدم تطوير مؤشرات لتقييم اإلنتاج
املعرفي لهم
وجاء محور املتطلبات التشريعية والتنظيمية في املرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.57وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%85.6وقد يرجع
السبب في ذلك إلى وضوح السياسات التعليمية والهياكل التنظيمية ،واللوائح والقوانين املنظمة للعمل ،واألطر العامة للمهام الوظيفية بالوزارة ،مما أدى
إلى أن تكون األهمية لهذا املحور األخيرة ،واختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة الطويس ( )2017التي أكدت على ضرورة تطوير أدوار ومهام اإلشراف
والتشريعات املنظمة له.
ا
ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α ≤ 0.05في درجة تو افرمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها من
وجهة نظراملشرفين تعزي ملتغيرالجنس أو الوظيفة أو جهة العمل؟"
لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين وكذلك تحليل التباين األحادي  ،ONE WAY ANOVAوقد تم عرض النتائج املتعلقة
بالسؤال على النحو التالي:
ا
 .1النتائج املتعلقة بدرجة تو افرمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغير الجنس:
ً
للوقوف على داللة الفروق في درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغير الجنس تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين،
وكانت النتائج كما في جدول (.)11
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ا
جدول ( :)11نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في درجة تو افرمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغير الجنس
ذكور

الجنس

أناث
قيم

املحور

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

1.64

0.439

0.345
1.56

1.62

0.485

0.412
1.49

1.88

0.492

0.363
1.75

1.63

0.479

0.380
1.51

الدرجة الكلية

1.69

0.419

0.317
1.58

املتطلبات
التشريعية
والتنظيمية

2.55

0.531

0.498
2.59

املتطلبات
اإلدارية

2.60

0.545

0.546
2.66

املتطلبات
البشرية

2.67

0.510

0.474
2.71

املتطلبات
املادية
والتكنولوجية

2.65

0.524

0.545
2.67

القيمة االحتمالية
ة
(ت)

درجة التوفر

املتطلبات
التشريعية
والتنظيمية
املتطلبات
اإلدارية
املتطلبات
البشرية
املتطلبات
املادية
والتكنولوجية

1.3
0.165 9
4
2.0
0.047 0
0
1.9
0.052 5
2
1.8
0.063 7
3
2.0
0.039 8
5

الداللة
االحصائي
ة
غير دالة
دالة
غير دالة
غير دالة
دالة

-

-

درجة األهمية

-

-

0
.
0.544
0
6
9
0
.
0.442
7
7
0
0
.
0.699
3
8
7
0
.
0.739
3
3
4

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

-

الدرجة الكلية

2.62

0.485

2.66

0.494

0
.
0.574
5
6
4

غيردالة

يتضح من الجدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة املشرفين لدرجة توافر متطلبات توظيف إدارة املعرفة ،ودرجة
ً
أهميتها لدى املشرفين التربويين تبعا ملتغير الجنس ،فيما عدا محور املتطلبات اإلدارية والدرجة الكلية فيما يرتبط بدرجة التوافر لصالح الذكور ،وربما
يعزى ذلك إلى طبيعة الذكور وقدرتهم على تحمل العديد من الصعوبات ،وقلة تذمره من أي قصور في املتطلبات اإلدارية ،وقدرته على التأقلم مع الوضع
بصورة واقعية ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الخرابشة ( )2016والتي توصلت نتائجها إلى أن درجة تطبيق إدارة املعرفة كانت متوسطة في مجال
إدراك دور إدارة املعرفة ،وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور ،كما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الحبسية ( )2012التي أظهرت نتائجها
ً
عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغير الجنس.
ا
 .2النتائج املتعلقة بدرجة تو افرمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغير مكان /جهة العمل (الوزارة  /املديرية)
ً
للوقوف على داللة الفروق في درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغير مكان العمل تم استخدام اختبار (ت) والجدول ( )12يبين
نتائج التحليل:
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ا
جدول ( :)12نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في درجة تو افرمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغيرمكان /جهة العمل
مكان العمل

م

املديرية

الوزارة
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)

القيمة
االحتمالية

الداللة
االحصائية

1.73

0.466

1.59

0.393

1.242

0.216

غير دالة

1.79

0.490

1.54

0.449

2.039

0.043

دالة

2.02

0.437

1.799

0.438

1.860

0.065

غير دالة

املتطلبات املادية
والتكنولوجية

1.67

0.382

1.57

0.445

0.989

0.371

غير دالة

الدرجة الكلية

1.80

0.382

1.62

0.377

1.742

0.083

غير دالة

2.57

0.423

2.57

0.524

0.051

0.959

غير دالة

2.65

0.395

2.62

0.558

0.224

0.823

غير دالة

2.76

0.288

2.69

0.507

0.513

0.609

غير دالة

املتطلبات املادية
والتكنولوجية

2.648

0.372

2.66

0.545

0.089-

0.929

غير دالة

الدرجة الكلية

2.66

0.319

2.635

0.502

0.181

0.857

غير دالة

املتطلبات التشريعية
والتنظيمية
املتطلبات اإلدارية

درجة التوفر

املتطلبات البشرية

املتطلبات التشريعية
والتنظيمية
املتطلبات اإلدارية

درجة األهمية

املتطلبات البشرية

يتضح من الجدول رقم ( )12أن القيمة االحتمالية لجميع املحاور أعلى من مستوى الداللة ( ،)α=0.05مما يدل ذلك على عدم وجود فروق ذات
ً
داللة إحصائية في تقديرات املشرفين لدرجة توافر متطلبات توظيف إدارة املعرفة ،ودرجة أهميتها لدى املشرفين التربويين تبعا ملتغير جهة العمل ،ماعدا
محور املتطلبات اإلدارية فيما يرتبط بدرجة التوافر ،فكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املشرفين العاملين بالوزارة واملشرفين العاملين باملديريات
ً
التعليمية لصالح املشرفين العاملين بالوزارة ،وقد يرجع ذلك إلى أنه نظرا لتواجد مقر عمل املشرفين العموم وبعض املشرفين األوائل في ديوان عام الوزارة
بالقرب من أصحاب القرار؛ فإن ذلك يسمح لهم بمعرفة درجة توافر املتطلبات اإلدارية أكثر من املشرف التربوي أو املشرف األول باملديرية ،كاملشاركة في
وضع الخطط االستراتيجية وصنع القرار ،واعتماد نظم مراقبة جودة املمارسات اإلشرافية ،وتحديد املعارف التي سيكتسبها املشرفون التربويين ،وتحديد
آليات املتابعة والتقييم ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو الوفا ( )2012التي أظهرت عدم وجود فروق لدى أفراد العينة تعزى للتخصص وللمديرية
التابع لها ،واختلفت النتيجة مع دراسة املنصوري( )2011التي أظهرت وجود فروق حول درجة تطبيق عمليات إدارة املعرفة في جامعة السلطان قابوس
تعزى للكلية.
ا
 .3النتائج املتعلقة بدرجة تو افرمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغير الوظيفة (مشرف عام -مشرف أول -مشرف تربوي)
ً
للوقوف على داللة الفروق في درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغير الوظيفة تم استخدام تحليل التباين  ANOVAوجدول
( )13يبين نتائج التحليل.
ا
جدول ( :)13نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في درجة تو افرمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا ملتغيرللوظيفة

املحاور

األبعاد
املتطلبات التشريعية
والتنظيمية

درجة التوفر

املتطلبات اإلدارية

املتطلبات البشرية

مصادر التباين
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

0.542

2

0.271

28.251

178

0.159

28.793

180

1.646

2

0.823

35.938

178

0.202

37.584

180

0.660

2

0.330

34.323

178

0.193

ف

1.708

4.077

1.712

مستوى
الداللة

0.184

0.019

0.184

اتجاه
الداللة
غير دالة
ً
إحصائيا

دالة
ً
إحصائيا
غير دالة
ً
إحصائيا
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التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
التباين الكلي

املتطلبات املادية
والتكنولوجية

الدرجة الكلية

املتطلبات التشريعية
والتنظيمية

املتطلبات اإلدارية

درجة األهمية

املتطلبات البشرية

املتطلبات املادية
والتكنولوجية

الدرجة الكلية

34.983

180

0.184

2

0.092

34.611

178

0.194

34.795

180

0.636

2

0.318

25.265

178

0.142

25.900

180

0.289

2

0.145

47.455

178

0.267

47.744

180

0.660

2

0.330

52.850

178

0.297

53.511

180

0.520

2

0.260

43.165

178

0.243

43.685

180

0.312

2

0.156

50.720

178

0.285

51.032

180

0.386

2

0.193

42.552

178

0.239

42.938

180

0.473

2.239

0.542

1.112

1.071

0.548

0.807
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0.624

0.110

0.582

0.331

0.345

0.579

0.448

غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ا
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ا
إحصائيا

يتضح من نتائج الجدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات املشرفين في جميع املحاور وفق لدرجة التوافر ،وكذلك درجة
ً
األهمية ،فيما عدا محور املتطلبات اإلدارية فيما يتعلق بدرجة التوافر ،وجدت فروق ذات داللة إحصائية وفقا للوظيفة ،وملعرفة لصالح أي وظيفة؛
استخدم البحث اختبار شيفيه املوضح في الجدول رقم (.)14
ا
جدول ( :)14اختبارشافيه للمقارنات البعدية على درجة التوافر(محور املتطلبات اإلدارية) وفقا ملتغير الوظيفة
األبعاد

املتوسط
2.09

املتطلبات اإلدارية

1.73
1.53

الوظيفة
مشرف عام
مشرف أول
مشرف تربوي

مشرف عام

مشرف أول

مشرف تربوي
*

*

يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفروق ملحور املتطلبات اإلدارية حسب الوظيفة ،تكون بين املشرف العام واملشرف التربوي لصالح املشرف
العام؛ حيث حصل على متوسط حسابي أكبر من املتوسط الحسابي للمشرف التربوي ،وقد يرجع ذلك إلى الخبرة الطويلة التي يتمتع بها من يحمل مسمى
ً
ً
مشرف عام والتي تكون دوما أطول ،والخبرة بدورها تساعد الفرد على التعرف بصورة أكبر على املتطلبات اإلدارية لتطبيق إدارة املعرفة ،نظرا لتمرسهم
مجال العمل ،وإملامهم التام بالخطة االستراتيجية التطويرية العامة لإلشراف التربوي ،وقد اختلفت مع دراسة املنصوري ( )2011التي أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،تعزى ألثر متغير الرتبة األكاديمية.
توصيات البحث ومقترحاته:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها البحث ،فإن أهم ما يوص ي به البحث ويقترحه ما يلي:
• أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في وضع االستراتيجية املناسبة لتطبيق إدارة املعرفة بما يتفق والسياسة العامة الستراتيجية عمان 2040م.
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• عقد دورات متخصصة للمشرفين التربويين في كافة املديريات التعليمية في مجال إدارة املعرفة ،وخاصة في البرامج التقنية التي تدعم النواحي الفنية
كبرامج الفيديو كونفرنس ملتابعة تنفيذ املعلم للحصص بشكل مباشر ،ومتابعة وتقييم مدى أهميتها في تطوير العمل اإلشرافي ،والتأكيد على تنمية
املهارات القيادية الالزمة للمشرف التربوي وتفويضه في بعض الصالحيات في املتابعة اإلشرافية.
• توفير املتطلبات املالية والتقنية ملساعدة املشرفين التربويين على تطبيق إدارة املعرفة ،ووضع نظام حوافز ومسابقات مقننة تعزز املبادرات التربوية
في مجال اإلشراف التربوي ،وإنشاء صندوق لدعم البحوث التربوية تحت إشراف وتمويل من وزارة التربية والتعليم.
• توفير قاعات ونظم اتصال حديثة وأجهزة ،بحيث تكون إلزامية في كل مدرسة للمشرفين التربويين ،وإنشاء قاعدة بيانات بحثية بوزارة التعليم
تتضمن كافة البحوث املنشورة والدوريات واملؤتمرات ورسائل املاجستير والدكتوراه وكافة الجهود البحثية من منتسبي الوزارة لتحفيزهم.
• االهتمام بإنشاء واستحداث وحدة خاصة مستقلة (قسم) تابعة للمديرية العامة لإلشراف التربوي معني بتطبيق إدارة املعرفة.
• تشجيع املشرفين التربويين على البحث العلمي واالهتمام بتعزيزهم واالستفادة من نتاج دراساتهم لتحسين العملية اإلشرافية وتطويرها.
بحوث مقترحة:
• معوقات إدارة املعرفة بمدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان :دراسة نوعية.
• استراتيجية مقترحة لتطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان.
• إدارة املعرفة مدخل لتحقيق التميز اإلداري باملدارس العمانية.
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Abstract: The research aimed to determine the degree of availability of knowledge management
requirements and its importance in educational supervision from the point of view of supervisors in the
Sultanate of Oman in light of some variables.
The research used the descriptive method, and the research sample consisted of (181) supervisors, to whom
a questionnaire, consisting of (52) Paragraphs, was applied., divided into four main axes. The results showed
that the degree of availability of requirements for applying knowledge management in educational
supervision in the Sultanate of Oman was low. With a mean (1.64) and a percentage (54.6%), where the
human requirements came first, with a mean (1.82) and a percentage (60.6%), while the administrative
requirements came in the last, with a mean (1.56) and a percentage. (52%), the degree of importance of
applying knowledge management was high from the point of view of supervisors in the Sultanate of Oman,
with a mean of (2.64), and a percentage (88%). The human requirements were the most important, with a
mean (2.69) and a percentage (89.6%), while the legislative and regulatory requirements came in the last in
terms of importance, with a mean (2.57) and a percentage (85.6%). The results did not show any statistically
significant differences in the estimates of the total sample members to the degree of availability or
importance of the application of knowledge management requirements due to the variable of gender,
workplace, or job.

Keywords: knowledge management; knowledge management requirements; educational supervision.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التحقق من فعالية برنامج تدريبي قائم على التعلم التعاوني في تنمية تحقيق الذات لدى طالب الصف الثالث
الثانوي ،والتحقق من استمرار أثر البرنامج لدى العينة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبا مقسمة إلى مجموعتين متكافئتين أحدهما
ضابطة وأخرى تجريبية ،وكانت أدوات الدراسة هي (مقياس تحقيق الذات) مستخدمة املنهج التجريبي ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
إحصائيا بين متوسط درجات املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس تحقيق الذات وأبعاده في القياس البعدي ،لصالح املجموعة
التجريبية ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات املجموعة التجريبية في القياسين (القبلي ،والبعدي) لصالح القياس
البعدي على مقياس تحقيق الذات وأبعاده وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية على
مقياس تحقيق الذات في القياسين البعدي والتتبعي ،أي استمرارية فعالية البرنامج الذي تعرضت له املجموعة التجريبية ،ومن أهم
التوصيات الدراسة تضمين املناهج التعليمية ألنشطة وطرق تدريس تسهم في تنمية تحقيق الذات لدى الطالب.
الكلمات املفتاحية :التعلم التعاوني؛ تحقيق الذات؛ برنامج تدريبي.

املقدمــة:
شهدت السنوات األخيرة اهتماما ملحوظا من املؤسسات التربوية في مختلف دول العالم لتطوير األساليب التي تدفع الفرد وتشجعه على القيام
بمزيد من التفاعل ،واملشاركة ،والنشاط ،والهدف من ذلك هو توفير بيئة تعلم تعاونية تتيح للفرد الفرصة للتفاعل مع زمالئه ،وتنمية االتجاهات
اإليجابية نحوهم ،وتنمية روح التعاون لديهم.
ويشير إبراهيم بهلول ( )14 :2012إلى أهمية التعلم التعاوني ودوره في إكساب األفراد بعض السمات الدالة على الصحة النفسية مثل :النضج
العاطفي ،والعالقات االجتماعية الناجحة ،والثقة باآلخرين ،واالستقاللية ،وتحمل املسؤولية ،كما أنه ينمي الدافعية ،ويزيد من الشعور بالثقة
املتبادلة ،واملثابرة في بذل الجهد ،وفرض نوع من التواصل االجتماعي ،وذلك ألن من مبادئه الكل يكافأ أوال يكافأ أحد.
وبذلك يتيح التعلم التعاوني للفرد التفاعل االجتماعي وخاصة مع زمالئه؛ مما يجعله ينتقل من التمركز حول ذاته إلى التمركز حول الجماعة
والفرد عندما يشارك أقرانه ويتعاون معهم تقل عنده نزعة األنانية والعدوانية ،وتنمى لديه مفاهيم املشاركة ،والتعاون ،واالحترام ،والشخصية
االجتماعية ).(Caissi, Wilson 2009: 109
وتؤيد ألفت فوده ( )90 :2003أن فعالية التعلم خالل مجموعات صغيره تؤدى إلى الحصول على العديد من الخبرات ،ولكي يتحقق التعلم
التعاوني املثمر ال بد من وجود عدة عناصر أساسية هي االعتماد اإليجابي املتبادل الذى يتحقق من خالل األهداف وإعطاء املكافآت واملسؤولية الفردية
التي تؤكد على التمكن الفردي من التكليفات والتفاعل املباشر بين الطالب ،واستخدام املهارات االجتماعية إلنجاز املهمة ،واالستخدام السليم ملهارات
التفكير ،وجدير بالذكر أن التعاون يقلل من مستوى القلق لدى الطالب ويزيد من مشاعر األمن وينمي املهارات العديدة لدى الطالب.
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ويشير حمزة أبو النصر؛ محمد جمل ( )27 :2005إلى أن التعلم التعاوني من خالل مجموعات صغيرة يمكن أن يطبق مع كل مستويات الطالب
العمرية وكذلك كل مستويات التعلم من املرحلة االبتدائية وحتى الدراسة الجامعية.
ويوضح خضر مخيمر؛ أبو زيد محمد ( )22 :2014أن التعلم التعاوني يعزز الدافعية إلى التعلم – خاصة الدافعية الداخلية أو الذاتية – بدرجة
أكبر من التعلم التنافس ي والتعلم الفردي .فالطالب الذين يتعاونون مع أقرانهم ويتعاون أقرانهم معهم يتمتعون بمستوى من الدافعية ،والطالب في
املجموعات التعاونية يسعون بدوافع ذاتية واهتمام كبير إلى تحقيق النجاح للمجموعة وليس لكل واحد بمفرده.
كما أن التعلم التعاوني يعمل على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الخبرات التعليمية ونحو املعلمين واملتعلمين ،وخبرات التعلم التعاوني ترتبط
بمستويات من تقدير الذات وتحقيقها ،وتسهل من اكتساب املفاهيم واملدركات (زيد البتال.)139 :2013 ،
كما أن تحقيق الذات مؤشر هام من مؤشرات الصحة النفسية للطالب بصفة عامة وطالب املرحلة الثانوية بصفة خاصة حيث يمر الطالب في
هذه املرحلة العمرية بمجموعة من التغيرات الجسدية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية؛ مما يؤثر في تكوين شخصيتهم واستقاللها ويساعد تحقيق
الذات الطالب على تكوين هويته الخاصة ،مما دفع الباحثة للتحقق من ذلك من خالل الدراسة الحالية ).(Johnnie, 2002
كما أن خبرات املراهق الحياتية ما تزال محدودة فإنه يكون مذبذبا وغير متيقن من أمره ويسعى دائما إلى تحقيق هويته؛ لذا فإنه قد يلعب أدوارا
متضادة كأ ن يظهر استقاللية أو اعتمادية أو جدية أو عدم اكتراث في نفس الوقت ،وينطبق هذا على معظم الجوانب التي يمر بها املراهق ،األكاديمية
واالجتماعية والجسمية واالنفعالية ،إال أنه غالبا ما ينهي مرحلة املراهقة بتكوين هويته الخاصة (محمد عيد.)16 :2012 ،
لذلك يالحظ أن كثيرا من املراهقين في صراع دائم بين ما يرونه وما يفعلونه معا ،وبين ما تسمح به األعراف السائدة في البيئة وينتج عن هذا
الصراع كثير من اإلحباط والقلق والكآبة ،إذ أنه عندما ال يتوافق سلوك الشخص مع أفكاره سوف يدخل في صراع داخلي يعبر عنه على شكل توتر وقلق
دائمين (نبيل حافظ.)63 :2013 ،
وبما أن مرحلة الدراسة الثانوية تقابل مرحلة املراهقة املتوسطة وهي مرحلة انتقالية فإن هناك حاجات ملحة للمراهقين ،ومن هذه الحاجات
امللحة الحاجة إلى تحقيق الذات ،والتي يستطيع من خاللها تحقيق إمكانياته وتنميتها إلى أقص ى حد ممكن ،ولكن ما يوجهه املراهقون من ضغوطات في
العصر الحاضر سواء كانت في املدرسة أو في األسرة أو في البيئة املحيطة أو في التقدم التكنولوجي جعل تحقيق إمكانياتهم أمرا ليس بالسهل ،وقد يكون
األمر له مساوئه على املراهق إذا لم يتلقى املراهق التوجيه اإلرشاد الالزم له ليتعلم كيف يواجه هذه الضغوط ومدى تأثيرها على شخصيته (غازي
العتيبي.)12 :2010 ،
فاإلنسان اجتماعي بطبعه محتاج لغيره ويحتاج إليه ،فهو يحتاج للتعاون مع غيره ،والتعاون جهد يعكس شراكة حقيقية وال تتحقق هذه الشراكة
إال إذا كان طرفا التعاون محققين لذواتهم ،أما إذا كان أحد طرفي التعاون يمثل ذاتا معتمدة على اآلخرين فإن التعاون لن ينجح؛ ألن الذات االتكالية غير
مؤهلة للتعاون مع غيرها ،ولعل فشل الكثير من صور التعاون في حياة األفراد واملجموعات مرده لعدم احترام هذا التسلسل في االنتقال من املستوى
األدنى (الذات املعتمدة على اآلخرين ) إلى الذات املحققة ثم الذات املتعاونة ،يقول كوفي "ليس بإمكاننا أن نحقق نجاحا مع اآلخرين ما لم ندفع ثمن
النجاح مع أنفسنا (تلي عبدالرحمن.)11 :2013 ،
مشكلة الدراسة:
شهدت اآلونة األخيرة اهتمام بالطرق واألساليب التي تيسر عملية التعلم؛ مما أدى إلى ظهور العديد من أساليب وطرق التعلم التي تهتم بشكل
أعمق باملمارسات الفعلية والتطبيقات داخل حجرة الدراسة كأنماط التفاعل ونظم التغذية الراجعة ،وإدارة الصف ،إال أن استخدام املجموعات
الصغيرة في التدريس والتعلم داخل حجرة الدراسة والتعاون بين أفرادها لم يحظ إال بقدر قليل من االهتمام رغم أهميته في تحفيز الطالب للمشاركة
اإليجابية الفعالة ،ومراعاته للفروق الفردية بين الطالب ،وخلق بيئة تعلم مناسبة خالية من القلق والتوتر .إال أن النظام التعليمي السائد نظام
تقليدي ،لم يكن املتعلم فيه هو محور العملية التعليمية وال يكون سوى مستقبل للمعارف واملعلومات دون أن تتاح له فرصة ممارستها وتطبيقها؛
ولذلك قد تحول عدد من الباحثين عن االهتمام بالتفاعل بين املعلم والطالب إلى االهتمام بتحليل التفاعل بين الطالب أنفسهم خالل عملهم الجماعي
(هدي عبد الفتاح.)7 :2014 ،
وتعد الحاجة إلى تحقيق الذات الغرض األسمى الذي يتحرك من أجل تحقيقه كل الدوافع األخرى ويلعب تحقيق الذات دورا كبيرا فشعور الشباب
بالعجز عن تحقيق ذواتهم وإيجاد الدور املناسب لهم في املجتمع وعندها يشعر الفرد بالتوتر ،وفقدان القيمة واملعنى في الحياة( .فوزية الحاج علي،
)33 :2009
تنبثق مشكلة البحث من الربط بين أساليب التعلم وتحقيق الذات لدى املراهقين حيث أن ازدياد الضغوط النفسية وتأثيرها املباشر على
املراهقين يؤثر في تفاعل وتعامل املراهقين من جهة وعلى األشخاص املوجودين في بيئتهم من جهة ثانية ،حيث أصبح االهتمام باملدرسة وما يحدث فيها
وما تحتويه من عناصر ضرورة تمليها الظروف االجتماعية والحضارة العاملية.
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األمر الذي يؤكد ضرورة االهتمام بالعوامل التي تؤثر على العملية التعليمية في املدرسة ،واكتشاف أشكال االضطرابات النفسية مهما كانت
صورها بأساليب علمية موضوعية وبخاصة في املرحلة الثانوية التي تتزامن مع مرحلة املراهقة واإلعداد للرشد حفاظا على كيان املجتمع ومساعدة
املدرسة على أداء رسالتها( .عبد الرزاق سويلم ؛ خليل سليمان)181 :2001 ،
حيث أن مرحلة املراهقة تتسم بالعديد من التغيرات العضوية والنفسية التي قد تبعث على القلق والتوتر ،فإن تلك التغيرات اإلضافية املتالحقة
التي تحيط بالطالب قد تضيف إليه عبئا نفسيا ،وخاصة نوعية أساليب التعلم املقدمة للطالب املراهقين في تلك املرحلة ،وزيادة في الضغوط يتطلب
فهمها والتعامل معها بما يحقق له االستقرار النفس ي ،وزيادة قدرته على التعامل اإليجابي ،ومواجهة التحديات للوصول لجودة الحالة النفسية للطالب
املتعلم( .صالح الدين الشريف .)231 :2000 ،من هنا كان اإلحساس بمشكلة البحث والتي فرضت ضرورة اإلجابة عن أسئلة الدراسة.
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة االتية:
 .1هل توجد فروق بين متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية وطالب املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده؟
 .2هل توجد فروق بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده؟
 .3هل توجد فروق بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتتبعي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده؟
فروض الدراسة:
تختبر الدراسة الفروض التالية:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية وطالب املجموعة الضابطة في
التطبيق البعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده تعزى لصالح املجموعة التجريبية".
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي
ملقياس تحقيق الذات وأبعاده تعزى لصالح التطبيق البعدي.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي
ملقياس تحقيق الذات وأبعاده.
أهـداف الدراســة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1الكشف عن فعالية برنامج تدريبي (التعلم التعاوني) في تنمية تحقيق الذات لدى طالب الصف الثالث الثانوي.
 .2الكشف عن فعالية برنامج تدريبي (التعلم التعاوني) في تنمية تحقيق الذات لدى طالب الصف الثالث الثانوي بعد انتهاء تطبيق برنامج الدراسة
املستخدم.
أهميــة الدراسـة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها مما يلي:
 .1تعد استجابة لالتجاهات التي تنادي بضرورة االهتمام بأساليب واستراتيجيات التعلم إلكساب الطالب القدرة على اإلنجاز الفعلي ،اإلبداع
والتخيل ،التجديد وتحليل األفكار؛ مما يساعد على تنمية تحقيق الذات لدى الطالب.
 .2تدريب الطالب على استخدام التعلم التعاوني مما يفيد في تحسن مستواهم في التعليم والحيا ة ،وتحقيق ذواتهم.
 .3طبيعة العينة ومجتمع الدراسة ،حيث املرحلة العمرية املهمة وهي مرحلة املراهقة ،ملا لها من أهمية قصوى في حياة الطالب؛ وتعزى تلك األهمية
للتغيرات الفسيولوجية والتنموية التي تطرئ على الطالب في هذه املرحلة.
 .4توجه نظر القائمين على العملية الت عليمية االهتمام ببناء استراتيجيات قائمة علي التعلم التعاوني؛ ملا له عظيم األثر في تعليم الطالب والطالب
وكافة املتعلمين في املراحل التعليمية املختلفة.
حـدود الدراسـة:
• حدود موضوعية :انحصرت هذه الدراسة في التعرف على فاعلية برنامج (التعلم التعاوني) ،وأثره في تنمية تحقيق الذات لدي طالب املرحلة
الثانوية.
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• حدود مكانية :تم تطبيق الدراسة في مدرسة بنها بمدينة (بنها).
• حدود زمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول من عام 2020 / 2019م.
• حدود بشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طالب الصف الثالث الثانوي.
املفاهيم اإلجرائية للدراسة:
• التعلم التعاوني :تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه "نموذج تعليمي يشمل مواقف ،وحوارات ،وأنشطة اجتماعية ،وطرق وأساليب متعلقة باملادة
الدراسية ،يشترك فيها طالب املرحلة الثانوية على شكل مجموعات صغيرة ،من طالب ذوي مستويات تحصيلية مختلفة لتحقيق هدف محدد
يتمثل في إنجاز املهام مما يؤدي للمشاركة الفعالة واإليجابية بين الطالب بعضهم البعض ،وإكسابهم تحقيق الذات"
• تحقيق الذات :تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه "ميل فطري ونزعة أساسية واحتياج يكمن داخل الفرد ويجعله يكافح من أجل الوصول لتحقيق
إنجازاته من خالل استطاعته الستغالل امكانياته ألقص ى مستوى يستطيع الوصول إليه ،وأن يدرك ما لديه من قدرات ويتقبلها حتى يستطيع أن
يثبت وجوده داخل أسرته أو بين األقران ،أي يحقق الفرد وجوده باملجتمع الخارجي بالصورة التي يرى فيها ذاته.
وتحقيق الذات يتكون من األبعاد التالية في هذه الدراسة:
 .1الثقة بالنفس :يعني اعتزام الفرد لذاته وثقته البالغة في نفسه بأنه قادر على تحقيق أهدافه وطموحاته مهما واجهته الصعاب.
 .2التفاؤل :هو توقع اإلنسان أن الغد أفضل من اليوم ،وأن الغد أو املستقبل يحمل الكثير من بشائر األمل والخير والتفاؤل لإلنسان وأن
اإلنسان مهما واجه معاناة أو تحديات و مصاعب دائما يوجد جانب مشرق في الحياة يعطي لإلنسان أمال في املستقبل.
• فاعلية الذات :هي مدى قدرة الفرد على التخطيط الجيد والتفكير السليم مع اتخاذ القرارات املناسبة وأيجاد طرق ووسائل ممكنة؛ بحيث
يستطيع الفرد التعامل مع جميع املواقف.
• القدرة على اإلنجاز :هي قدرة الفرد على إنجاز مهامه وأعماله ومسئولياته في الوقت املحدد مع قدرته على توظيف إمكاناته وقدراته من أجل بلوغ
أهدافه ،واملستوى الذي يتطلع إليه وتقاس درجة تحقيق الذات لدى الطالب بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على مقياس تحقيق الذات
املستخدم في الدراسة أو على أي بعد من أبعاده.

اإلطار النظري:
يتناول اإلطار النظري التعلم التعاوني الذي يساعد على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الخبرات التعليمية ،وتحقيق الذات الذي يعتبر مؤشرا هاما
من مؤشرات الصحة النفسية ،وذلك على النحو التالي:
ً
أوال :التعلم التعاوني:
هو طريقة حديثة في التعليم تبتعد في أسلوبها عن الطرق التقليدية ،كاللوح والطبشورة ،حيث أ ّنها تستخدم طريقة التشارك بين الطالب في
النقاش ،فيجلسون بشكل دائري ويعرض كل طالب أفكاره ووجهة نظره للجميع حتى يستفيد كل فرد من اآلخر في التفكير والوصول للحلول( .عادل
محمد)140 :2014 ،
فوائد التعلم التعاوني:
يرى عبادة الخولي ( )27 :1997أن هذه طريقة من التعلم تخفف على الطالب الرهبة من الدراسة والخوف من طريقة التعليم التقليدية التي ينفرد
بها املعلم في التفكير ،كما أنها تساعد على تبادل األفكار بين الطالب ومعرفة جميع وجهات النظر التي ّ
تؤدي إلى اكتشاف حلول ونتائج جديدة ومهمة .كما
يضيف ) (Brandt, Ellsworth, 2011:15أنه من فوائد التعلم التعاوني ما يلي:
• تعزيز روح التعاون لدى األفراد ،وإثارة جو املرح الذي يعطي الراحة للطالب.
• اتاحة الفرصة لكل طالب بأن يسأل زمالءه ويستعين بهم بدال من املعلم عندما يحتاج لذلك.
• طريقة التعلم التعاوني تستخدم أيضا في مجاالت عديدة ليس فقط التدريسّ ،
وتعد من أهم الطرق في العالج النفس ي الجماعي فيستمع املرض ى
لبعضهم البعض ويطرح كل مريض حل ملشكلة اآلخر.
شروط التعلم التعاوني:
من شروط التعلم التعاوني ما يلي ):(Lee luck,2015:126
ّ
ّ
ّ
• أن ّ
تتكون املجموعة من ( )4أفراد أو ( )6على األكثر ،على أال تكون أكثر من ذلك؛ حتى ال يؤثر على تركيز املجموعة ويشتتهم.
• ال يعتمد كل من الطلبة على اآلخر؛ فهذه الطريقة تقوم على التعاون فيما بينهم والعمل الجماعي.
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• أن يكون املعلم مرجعا للطالب في كل األوقات فيسألوه بما ال يعرفوه.
• كما يذكر ) (Davidson, 2006:201من شروط التعلم التعاوني التالي:
• أن يتناقش الطالب مع بعضهم البعض ،وأن يأخذ كل فرد في املجموعة برأي الفرد اآلخر دون الحياد عن املجموعة ،أو أن يعتبر أي فرد نفسه
مستقال عن اآلخر.
• االنضباط وعدم استغالل الوقت املعطى للمجموعة في اللهو ،يجب أن يلتزم كل طالب في املناقشة وعدم التكلم بال فائدة.
خطوات تطبيق التعلم التعاوني:
يسير التعلم التعاوني بعدة خطوات منها )(Jocobs, etal, 2011: 196; Johnson, Johnson& Smith, 2000:88
• أن ّ
يحدد املعلم أفراد املجموعة التي ّ
تتكون من  6أفراد على األكثر.
• يعطي لكل فرد من أفراد املجموعة رقما ي ّ
عرف به.
ّ
تسمى كل مجموعة باسم محدد أو تعطى لقبا ملعرفتها.
•
• يعطي لكل مجموعة موضوعا ليبحث فيه كل أفراد املجموعة ويتناقشوا فيه ويسألهم املعلم بعض األسئلة ،بعد أن ينتهوا من النقاش وطرح
األفكار فيما بينهم.
ّ
يحدد املعلم فردا في املجموعة يمثلها ويتكلم بالنيابة عنها ،ولكن في بعض األحيان يفضل املعلم أن يتكلم جميع األفراد ويشاركوا في الحديث
•
والنقاش للتأكد من فهم جميع األفراد للموضوع.
• بعد االنتهاء من النقاش مع جميع أفراد املجموعة يطلب املعلم مدونة باألسئلة التي طرحت عليهم مع إجاباتها.
• يجب أن ّ
يحدد املعلم مدى نجاحه في تحقيق األهداف املرجوة ،من تشكيل املجموعات لتطبيق طريقة التعلم التعاوني.
ّ
تعد طريقة التعلم التعاوني من أنجح الطرق على اإلطالق خاصة في املواد التي تحتاج إلى الكثير من املناقشة والتواصل بين املعلم والطلبة ،فهذه
•
ّ
الطريقة سهلت النقاش فيما بينهم دون إثارة الفوض ى وإضاعة الوقت.
ً
ثانيا :تحقيق الذات:
هي عملية تنمية قدرات ومواهب الذات اإل نسانية وفهم الفرد لذاته وتقبلها مما يساعد على تحقيق االتساق والتكامل والتناغم ما بين مقومات
الشخصية وتحقيق التوافق بين الدوافع والحاجات والناتج من ذلك( .زبيدة امزيان )24 :2007،
ويختلف مصطلح تحقيق الذات من شخص إلى آخر وبصفة عامة ،ويمكن القول بأن معناه النمو الكامل عند الشخص أو وصوله إلى ما يمكن أن
يصل إليه مستخدما قدراته وإمكانياته الكامنة التي تعتبر الجسر الذي يصل إلى ما يريد ،ووجود الرغبة في أن يصل به الفرد إلى مرحلة الكمال وأقص ى
ما يتمناه ،وصوال إلى أفضل صور الصحة النفسية ،وإن الفرد بهذه القدرات واإلمكانيات وامليول والرغبات يحاول أن يحقق ذاته ،فالطفل يجاهد من
السن املبكرة جدا وبشتى أنواع املحاوالت ليجعل من نفسه الشخص الذي سيصبحه في املستقبل.
خصائص األفراد املحققين لذاتهم:
يحدد "ماسلو" خصائص األفراد املحققين لذاتهم في اآلتي ):)Cer &sahin ,2017
• لديهم منظور أكثر فاعلية للواقع :يمكنهم هذا املنظور من إدراك العالم من حولهم بطريقة سليمة وفعالة ،فهم يرون الحقيقة كما هي وليس كما
يأملون.
• تقبل الذات واآلخرين والطبيعة :فهم ال ينهمكون في نقد عيوبهم وفشلهم وضعفهم ،وال يحملون أنفسهم مشاعر ذنب وخزي وقلق ،بل يشعرون
بالرضا عن أنفسهم ويتقبلون طبيعتهم اإلنسانية ،ويتقبلون الناس من حولهم.
• مركزية املشكلة :يرتبطون بالواجب نحو املجتمع ،فهم ال يتمركزون حول ذواتهم فهم يعملون من خالل إطار مرجعي ويستطيعون التفرقة بين ما
هو مهم وما هو غير مهم.
• االستقالل الذاتي عن الثقافة والبيئة :فهم يتحملون املسؤولية ولديهم القدرة على ضبط وتوجيه الذات والقدرة على التحكم فيها.
• التجديد املستمر في تقدير األشياء :لديهم القدرة على تقييم األحداث العادية في حياتهم بشعور من التجديد واملتعة ،فخبراتهم الذاتية وعملهم
اليومي مصدر متعة وشوق ال ينقطع.
• الخبرات الغامضة أو بالغة الذروة :حيث يأتون باكتشافات غير متوقعة يعيشون لحظات من اإلثارة الشديدة والتوتر العالي يعقبها هدوء واسترخاء
باملعرفة وتقديم الجديد.
• االهتمام االجتماعي :يميلون إلى عالقات شخصية أكثر عمقا مع اآلخرين من عالقات األفراد العاديين ،ويتسمون بقدرة على التعاطف مع اآلخرين.
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• التمييز بين الوسائل والغايات :فهم يميزون بين الوسائل التي تستخدم لتحقيق الغايات وفي كثير من األحيان يستمتعون بتلك الوسائل لذاتها دون
السعي إلى تحقيق أهداف ورائها.
• الحس الفلسفي للدعابة :يتمتع محققو الذات بقدرة على إطالق الدعابة والنكات ،إال أن الدعابة لديهم تثير مشكلة أو توصل لهدف خلفها أو
تعالج مغزى ما.
• اإلبداع :فهم مبدعون واعتبر ماسلو أن اإلبداع صميم وجود اإلنسان.
وتشير نادية بنداري ( )37 :2012إلى نظرة آدلر إلى الذات باعتبارها تنظيم يحدد للفرد شخصيته وفرديته التي تظهر معها طبيعة خبراته التي تحدد
له أسلوبه املتميز في الحياة ،وملا كانت الذات هي مركز الشخصية التي تتجمع حولها كل النظم األخرى وهي التي تمد الشخصية بالتوازن والثبات؛ فإن
تحقيق الذات أفضل أشكال التوازن والتكامل واالمتزاج املتجانس لجميع جوانب الشخصية.
ويؤكد طلعت منصور؛ وفيوال الببالوي ( )2005أن تحقيق الذات هو غاية الصحة النفسية أو الشخصية السوية ،كما أنه يمكن النظر إلى نموذج
الشخص املحقق لذاته على أنه غاية اإلرشاد والعالج النفس ي وذلك باعتباره شخصا يقوم بتحسين وتوظيف طاقاته.
ويشير عبد اللطيف النعيم ( )271 :2010أن ماسلو صاحب مصطلح تحقيق الذات وصاحب النظرية القائمة على افتراض أن جميع األفراد هم
أفراد جيدون بالفطرة ويجب أن يحظوا بنمو نفس ي سوي وعادي ويتحقق ذلك عندما يتم إشباع جميع رغباتهم وفقا لهرم الحاجات ،ويؤكد ماسلو أن
لكل فرد طبيعة داخلية لها بعض الحاجات األساسية تتمثل تلك الحاجات األساسية في (الحاجات الرئيسة للحياة ،وحاجات األمان ،واالنتماء والحب
"أو العاطفة .االحترام .التقدير" ،وتقدير الذات ،وتحقيق الذات) وترتب تلك الحاجات وفقا لتأثيرها على النمو والصحة النفسية وهي كالتالي :حاجات
الحياة (البقاء على قيد الحياة) ،وحاجات األمان ،وحاجات االنتماء ،وحاجات التقدير ،وأخيرا حاجات تحقيق الذات.
ويشير مضحي املصلوخي ( )214 :2012أن تحقيق الذات إذا صار غاية في حد ذاته فإنه يتعارض مع خاصية تجاوز الذات أو التسامي بالذات والتي
تعنى (حاجة الفرد العميق لالرتباط بش يء ما خارج ذاته ويهب نفسه له) وهذه الخاصية املميزة للوجود اإلنساني باإلضافة إلى ذلك فتحقيق الذات ما هو
إال نتيجة أو أثر أي نتيجة أو أثر لتحقيق املعنى وينبغي أن يظل تحقيق الذات هكذا ،وذلك ألن اإلنسان ال يحقق ذاته إال بقدر تحقيقه ملعنى في هذا
العالم ،وعلى العكس من ذلك إذا شرع الفرد في تحقيق ذاته بدال من أن يحقق معنى من املعاني ،فإن تحقيق الذات يفقد مبرراته في الحال.
يذكر غازي العتيبي ( ) 78- 77 :2010أن نظرية ماسلو بوضعها لتحقيق الذات على قمة التنظيم الهرمي للحاجات اإلنسانية األساسية واعتبارها
لألشخاص املحققين لذواتهم بأنهم هم الذين يتمتعون بمقومات السالمة النفسية فهي بحاجة إلى توسيع وتعميق وتأصيل ملفهوم تحقيق الذات،
فتحقيق الذات عند هذا الحد الذى تفسره نظرية ماسلو ال يضمن استمرار هذه السالمة وال يكفي لدعم هذا املستوى الذى وصل إليه الفرد ،فليس
املهم أن تصل إلى القمة ولكن املهم أن تحتفظ بها ،ولعل هذا يؤول بنا إلى أن نؤكد جانبا أخر في تحقيق الذات نحاول به توسيع وتعميق وتأصيل مفهومه
ونعني به " استمرارية تحقق الذات" أي استمرارية الشخصية في النماء واالرتقاء.
ويشير عادل عبدالجبار ( ) 46 - 45 :2002أن تحقيق الذات من خالل وجهة نظر التحليل النفس ي  :نظرت إلى اإلنسان نظرة تشاؤمية مشيرا إلى أن
اإلنسان تحكمه غرائزه وأنه في حالة صراع دائم بين دوافع أولية ال تقبلها الجماعة وبين مطالب اجتماعية ،وأن اإلنسان يسعى دائما إلى االحتفاظ بحالة
من الثبات ،وإلى خفض التوتر وتجاهل فرويد تحقيق الذات ،بينما ترادف هورني  Horneyبين تحقيق الذات والصحة النفسية ونمو الذات الحقيقة،
حيث تتميز الشخصية املحققة لذاتها باالستقاللية والسعي الدائب إلشباع الحاجات فى ضوء القيم واملثل .وتحقيق الذات يتمثل في :نمو الذات
الحقيقية بما يتضمنه من نمو إلمكانيات الفرد ،وتشير هورني إلى أن الفرد الذي يفشل في تحقيق ذاته وإمكانياته يكون صورة خيالية غير واقعية عن
تحقيق الذات ال تتناسب مع إمكانياته فيترتب على هذا الفشل كراهيته للذات وعجز الفرد عن تقدير أموره بنفسه وال يستطيع الفرد مواجهة ما يقابله
من صعوبات.
يشير صالح الشعراوي ( )27 :2011تحقيق الذات من خالل وجهة النظر السلوكية ،أن فرويد ركز على الغرائز ودورها في تحريك السلوك اإلنساني
وأشار إلى تشاؤمه بشأن الطبيعة اإلنسانية الشريرة وأهم ل تحقيق اإلنسان لذاته وإمكانياته ،وكذلك السلوكية قد أهملت أيضا تحقيق اإلنسان لذاته
حيث نظرت إلى اإلنسان في ضوء املثير واالستجابة وأن سلوك اإلنسان رد فعل ملثير معين أو أنه نتيجة لتدعيم استجابات معينة وأهملوا الحديث عن
تحقيق الذات ولم يركزوا على خبرات الفرد وركزوا فقط على السلوك الظاهر وأهملوا كل ما يجرى بداخل الكائن الحي.
كما يذكر عزيز حنا ومحمد عبد الظاهر وكاظم هاشم ( )121 :2002أن باندورا في نظرته إلى اإلنسان من خالل مفهوم نظام وتنظيم الذات ،ومن
خالل املالحظة وعملية التحكم واالستجابة وخصائص وتنظيم الذات مع تأثير العوامل الخارجية (أي البيئة) والعوامل املعرفية ،حيث ركز على أهمية
املتغيرات الشخصية التي تتمثل في فاعلية الذات ،وتكتسب الذات هذه الفاعلية من عدة عوامل مختلفة مثل :اإلنجازات األدائية ،والخبرات البديلة،
واإلقناع اللفظي ،واالستثارة االنفعالية ،ومن ثم فإن فاعلية الذات كمنبئ للسلوك والدوافع ال يتم إال من خالل التعلم باملالحظة ،حيث تنمية السلوك
من خالل النمذجة ،والتي يتم من خاللها تغيير السلوك غير املرغوب فيه حيث تكتمل بذلك مفهوم نمو الشخصية من خالل خبرات التعلم االجتماعي
التى تلعب دورا في نمو سلوك الشخص وتعديله.
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يوضح لويس مليكة ( )98 - 97 : 2001تحقيق الذات من خالل وجهة نظر االتجاه اإلنساني ،أن املذاهب اإلنسانية ترتبط في علم النفس عامة
ارتباطا وثيقا بما أسماه ماسلو ( القوى الثالثة) في علم النفس بوصفها قوى مضادة للتقاليد املسيطرة للكل من التحليل النفس ي والسلوكية ،ويأخذ
اإلنسانيون اإلنسان بوصفه محددا ومقيدا ففي األول بواسطة غرائز ال شعورية ،وفي السلوكية اشتراط بيئي ويرى اإلنسانيون أن هذه النظرة تنقص
من قدرة اإلنسان فال تراه إنسانا كامال له غرض وقيم واختبارات وحقوق وقدرة على تقرير املصير بدال من النظر إليه كما لو كان ضحية عاجزة لقوى ال
شعورية أو لتدعيم بيئي واإلنسان في نظر اإلنسانية له إرادة حرة يمكن أن يعظم من خاللها إمكانيات نموه وسعادته وإعالء الدوافع اإلنسانية التي من
شأنها تنمية الدافع إلى تحقيق الذات ،كما يقوم االتجاه اإلنساني على أسس تختلف تماما عن األسس التي تقوم عليها نظرية التحليل النفس ي التي ترى
أن اإلنسان محتوم بغرائزه ،ويختلف كذلك مع السلوكية التي ترى اإلنسان فقط في ضوء املثير واالستجابة ،ويقدم املذهب اإلنساني نظرة متفائلة عن
اإلنسان ويركز على جوانب الصحة النفسية وعلى الطبيعة الخيرة لإلنسان كما يركز على املستقبل ،وينظر إلى اإلنسان على أنه في تطور ونمو يدفعه
دائما لتحقيق ذاته.
الدراسات السابقة:
نظرا لندرة الدراسات التي جمعت بين متغيري الدراسة (التعلم التعاوني – تحقيق الذات) – في حدود علم الباحثة – تناولت الباحثة الدراسات
القريبة إلى متغيري الدراسة على النحو التالي:
• دراسة جميل الفاخوري ( :)1992هدفت الدراسة إلى تحديد أثر طريقة التعلم التعاوني في تحصيل العلوم ومفهوم الذات لدى طالب الصف
التاسع ،مقارنة بأثر الطريقة التقليدية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )58طالبا من طالب الصف التاسع ،وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين
األولى تجريبية تدرس بطريقة التعلم التعاوني ،والثانية ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وكان من نتائج
الدراسة :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات األكاديمية
لصالح املجموعة التجريبية ،في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء املجموعتين على مقياس مفهوم الذات النفسية
والجسيمة واالجتماعية.
• دراسة ) (Punch & Baverly,1997هدفت التعرف إلى تأثيرات بيئات التعلم التعاوني والتنافس ي والفردي على السلوك وفعالية الذات والتحصيل
وكانت عينة الدراسة )(179طالبا بالصف الخامس واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وكان من نتائج هذه الدراسة أن الطالب الذين عملوا في
بيئة التعلم التعاوني كان لديهم فروق ذات داللة إحصائية عالية فى فعالية الذات والتحصيل من الذين عملوا في بيئة التعلم التنافس ي.
• دراسة نصر عبداملجيد ( :)2003وهدفت الدراسة ملعرفة مدى فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني على التحصيل األكاديمي والدافع
لإلنجاز ،وتقدير الذات والقابلية للعمل التعاوني لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )140طالبا وطالبة وتم تقسيم
العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية (تعلم تعاوني) والثانية ضابطة ( تعلم تقليدي) ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وكان من نتائج هذه
الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار الدافع لإلنجاز لصالح طالب املجموعة
التجريبية ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين في التطبيق البعدي الختبار تقدير الذات لصالح طالب املجموعة التجريبية.
• دراسة ) (Nichols & Miller,2007وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير التعلم التعاوني الجماعي على التحصيل والتوجه نحو الهدف وفعالية
الذات ،كانت عينة الدراسة ) (62طالبا قسموا إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية مجموعة التعلم التعاوني وهى عبارة عن ) (31طالبا ،ومجموعة
ضابطة مجموعة املحاضرة وهي عبارة عن ) (31طالبا ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وكان من نتائج هذه الدراسة أن طالب التعلم
التعاوني أظهروا مكاسب أعلى بكثير من طالب املجموعة الضابطة في التحصيل والتوجه نحو الهدف وفعالية الذات ،حدوث انعكاس تام وارتداد
في التحصيل والدافعية عندما انتقل طالب املجموعة التعاونية إلى شكل املحاضرة التقليدية.
• دراسة إبراهيم القاعود ( :)2010التي استهدفت تحديد أثر طريقة التعلم التعاوني في التحصيل ومفهوم الذات لدى طالب الصف العاشر في
األردن ،وتكونت عينة الدراسة من ( )41طالبا في الصف العاشر موزعين على مجموعتين (األولى تجريبية) وهي مجموعة التعلم التعاوني )والثانية
ضابطة) وهي مجموعة التعلم التقليدي ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وكان من نتائج هذه الدراسة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
في متوسط أداء املجموعتين على مقياس مفهوم الذات.
• دراسة سهير سليم ( :)2010استهدفت التعرف إلى أثر التعلم التعاوني في تنمية تقدير الذات لدى الطالب ،وتكونت عينة الدراسة من ()120
طالبا وقسمت العينة ملجموعتين األولى تجريبية (تعلم تعاوني) والثانية ضابطة (تعلم تقليدي) ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وكان من
نتائج هذه الدراسة :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تقدير
الذات لصالح املجموعة التجريبية ،كما وجدت فروق بين التطبيق القبلي والبعدي الختبار تقدير الذات في املجموعة التجريبية لصالح التطبيق
البعدي.
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• دراسة عادل شوشان ( :)2013هدفت الدراسة التعرف إلى أثر برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات التفكير وفاعلية الذات
األكاديمية في مادة اللغة االنجليزية ،وتكونت العينة من ( )62طالبا وطالبة من طالب الصف الثالث االعدادي وتم تقسيم العينة إلى ( )32طالبا
باملجموعة التجريبية و( )30باملجموعة الضابطة وتوصلت النتائج إلى وجود فروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية على مقاييس فاعلية
الذات األكاديمية وتنمية التفكير لصالح املجموعة التجريبية.
• دراسة منى سعيد رشيدي ( :)2013هدفت الدراسة التعرف إلى أثر التعلم التعاوني في تنمية بعض املهارات االجتماعية وفاعلية الذات لدى
جماعات النشاط املدرس ي من ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت وتوصلت النتائج إلى وجود فروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية على
مقاييس فاعلية الذات لصالح املجموعة التجريبية.
من العرض السابق للدراسات نجد أن جميعها تهتم بدراسة تأثير التعلم التعاوني على الذات فمنها يدرس تأثير التعلم التعاوني على مفهوم الذات
مثل دراسة إبراهيم القاعود ( ،)2010وعلى تقدير الذات مثل دراسة سهير سليم ( ،)2010وأخرى درست تأثير التعلم التعاوني على فاعلية الذات مثل
دراسة عادل شوشان ( )2013وذلك يثبت لنا ان ما يحدث في التعلم التعاوني من البيئة التعليمية اإليجابية وعالقة الطالب بزمالئه ،واملعلم ،وهذا كله
يساعده على تكوين مفهوم عن ذاته وتقدير ذاته فيصبح لديه فاعلية ذاتيه تساعده على تحقيق طموحه وتحقيق ذاته ،فنجد أن الطالب يحقق ذاته
بعد تكوين مفهوم الذات وتقديرها وفاعليتها وذلك سعيا وراء التفوق واألفضلية والكمال التام.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج التجريبي وهو املنهج املالئم لطبيعة الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة بنها واملقدر عددهم ب ( )520طالبا .تراوحت أعمارهم من ( )18-16سنة،
وجميعهم من االقسام العلمية واألقسام األدبية.
عينــة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من عينة قوامها ( )60طالب من طالب الصف الثالث الثانوي بمدرسة بنها الثانوية ،تراوحت أعمارهم بين ( )18 - 16عام.
أداة الدراسة:
قامت الباحثة بإعداد مقياس تحقيق الذات لطالب املرحلة الثانوية ،كأداة للدراسة ،حيث قامت بمراجعة اإلطار النظري املتعلق باملوضوع ،كما
قامت باالطالع على بعض املقاييس التي تناولت تحقيق الذات ومنها مقياس نعيمة جمال شمس الدين)1981( ،؛ ممدوح الكناني)1983( ،؛ طلعت
منصور وفيوال الببالوي)1986( ،؛ نادية بنداري)1987( ،؛ صالح الشعراوي)1989( ،؛ فوزية الحاج علي)1989( ،؛ نبيل شرف الدين)1993( ،؛ غازي
العتيبي .)1999( ،وفي ضوء ذلك تم إعداد مقياس تحقيق الذات كالتالي:
 .1صياغة مفردات املقياس :من خالل املصادر السابقة ،وبناءا على تعريفات تحقيق الذات قامت الباحثة بصياغة مجموعة من املفردات وعددها
( )48مفـردة لقياس تحقيق الذات لدى طالب املرحلة الثانوية ،وزعت على ثالثة أبعاد.
 .2طريقة االجابة على املقياس :يحدد املفحوص درجة انطباق املفردة عليه باختيار بديل واحد من ثالثة بدائل هي (نعم ،أحيانا ،ال) ،تتراوح درجة
املفحوص بين ( )3 – 1درجات لكل مفردة ،حيث يعطى البديل نعم (ثالث درجات) ،البديل أحيانا (درجتان) والبديل ال (درجة واحدة) إذا كانت
املفردة موجبة وبالعكس إذا كانت املفردة سالبة.
الخصائص السيكو مترية ملقياس تحقيق الذات:
ً
أوال :صدق املقياس :لحساب صدق املقياس تم استخدام صدق املحكمين ،والصدق الظاهري ،والصدق التمييزي ،وفيما يلي توضيح ذلك:
 .1صدق املحكمين :تم عرض املقياس في صورته األولية على عشرة محكمين من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس؛ للحكم على املقياس ،وعلى
مدى مناسبته لعينة الدراسة ،ومدى صالحية مفردات املقياس للتطبيق ،والحكم على دقة الصياغة ،واقتراح التعديالت الالزمة ،وكانت نسب
اتفاق السادة املحكمين على عبارات مقياس تحقيق الذات ،ال تقل عن ( )%80في جميع العبارات ،وبالتالي لم تستبعد الباحثة أية عبارة من
عبارات املقياس.
 .2الصدق الظاهري :قامت الباحثة بتطبيق مقياس تحقيق الذات على عينة التقنين ،والتي بلغ قوامها ( )80طالبا من طالب املرحلة الثانوية ،تتراوح
أعمارهم من ( )18 – 16عاما ،واتضح للباحثة أن التعليمات الخاصة باملقياس واضحة ومحددة ،وأن العبارات تتصف أيضا بالوضوح التام
ّ
الظاهري.
وسهولة الفهم؛ مما يؤكد أن مقياس تحقيق الذات يتمتع بالصدق
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الصدق التمييزي (صدق املقارنة الطرفية) :قامت الباحثة بحساب الصدق التمييزي (صدق املقارنة الطرفية)؛ وذلك للتحقق من القدرة
التمييزية للمقياس ،وما إذا كان املقياس يميز (تمييزا فارقا) بين املستوى امليزانى املرتفع واملستوى امليزاني املنخفض ،واتبعت الباحثة الخطوات
اآلتية لحساب الصدق التمييزي:

• ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية وعددهم ( )80فردا ترتيبا تنازليا.
• تحديد  %27من العدد الكلى للدرجات من أول الترتيب التنازلي ومن آخره ،أي تم تحديد أول ( )22فردا من الترتيب كأفراد للمستوى امليزاني
املرتفع ،وآخر ( )22فردا من الترتيب كأفراد للمستوى امليزانى املنخفض.
ّ
ستوي امليزانيين عن طريق استخدام اإلحصاء البارامتري ،واملتمثل في اختبار "ت" للداللة
• حساب الفرق بين متوسطات درجات األفراد في م
اإلحصائية للعينتين املستقلتين ،والجدول اآلتي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول ( :)1داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة امليزان املرتفع واملنخفض على مقياس تحقيق الذات
مقياس تحقيق الذات
الثقة بالنفس

املجموعة

املتوسط

االنحراف
املعياري

املستوى املرتفع

34,636

1,677

املستوى املنخفض

22

2,672

34,772

0,972

21,454

2,667

34,045

1,617

22,454

2,873

33,290

4,847

33,863

1,641

138,090

1,715

87,454

9,101

املستوى املرتفع
املستوى املنخفض
املستوى املرتفع
املستوى املنخفض

التفاؤل
فاعلية الذات

املستوى املرتفع
املستوى املنخفض
املستوى املنخفض
املستوى املرتفع

القدرة على اإلنجاز
الدرجة الكلية

درجات
الحرية
42

42

42

42

42

قيمة
(ت)

الداللة
sig

18,783

دالة عند 0,01

22

دالة عند 0,01

16,485

دالة عند 0,01

14,584

دالة عند 0,01

25,644

دالة عند 0,01

يتضح من جدول ( )1أن الفرق بين امليزانين املرتفع واملنخفض في جميع األبعاد والدرجة الكلية دال إحصائيا عند مستوى ( )0.01وفى اتجاه
املستوى امليزاني املرتفع ،مما يعني تمتع املقياس بصدق تمييزي قوي لقياس تحقيق الذات.
ً
ثانيا :ثبات املقياس :قامت الباحثة بحساب معامل الثبات على عينة الدراسة االستطالعية التي بلغ عددها ( )80طالبا من طالب املرحلة الثانوية ،حيث
رصدت نتائجهم في اإلجابة على املقياس ،وقد استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية لكل من سيبرمان ،Spearman
وجتمان  ،Guttmanوطريقة إعادة التطبيق ،باستخدام برنامج ( )SPSS 18على النحو اآلتي:
 .1طريقة ألفا كرونباخ:
تم حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ ( ،(Cronbach's Alphaباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للبيانات
( ،(SPSSوتم الحصول على معامل ثبات ( )0,958للدرجة الكلية ،و ( )0,849لبعد الثقة بالنفس ،و ( )0,823في بعد التفاؤل ،و ( )1,843في بعد فاعلية
الذات ،و ( )0,862في بعد القدرة على اإلنجاز ،وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية ،تجعلنا نطمئن إلى استخدامه كأداة للقياس في هذه
الدراسة.
 .2طريقة التجزئة النصفية:
َّ
تعمل تلك الطريقة على حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي مقياس تحقيق الذات ،حيث تم تجزئة املقياس إلى نصفين متكافئين ،يتضمن
القسم األول درجات الطالب في األسئلة الفردية ،ويتضمن القسم الثاني درجات الطالب في األسئلة الزوجية ،ث َّم حساب معامل االرتباط بينهما ،ويوضح
الجدول اآلتي الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
جدول ( :)2الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس
املفردات
الجزء األول
الجزء الثاني

العدد

معامل ألفا
لكرونباخ

24

0,946

24

0,910

معامل
االرتباط

معامل سبيرمان
براون

معامل الثبات لجتمان

0,757

0,862

0,850

يتضح من جدول ( )2أن معامل ثبات مقياس تحقيق الذات يساوي ( ،)0,862وهو معامل ثبات يشير إلى أن املقياس على درجة عالية من الثبات،
وهو يعطي درجة من الثقة عند استخدام مقياس تحقيق الذات كأداة للقياس في البحث الحالي ،وهذا يعد مؤشرا على أن مقياس تحقيق الذات يمكن
أن يعطي النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على العينة وفى ظروف التطبيق نفسها.
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 .3طريقة إعادة التطبيق:
وتقوم هذه الطريقة على أساس تطبيق املقياس على العينة االستطالعية مرتين متتاليتين ،يكون الفاصل بينهما فترة كافية ال تساعد الفرد على
تذكر مفردات املقياس ،ويدل االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني على معامل استقرار (ثبات) االختبار ،وعليه قامت الباحثة
بتطبيق املقياس املكون من ( )48عبارة على العينة االستطالعية البـالغ عددها ( )80طالبا وطالبة من طالب املرحلة الثانوية ،وبعد مض ي أسبوعين تم
إعادة تطبيقه مرة أخرى على نفس العينة ،ثم قامت الباحثة بتفريغ الدرجات ،وباستخدام معامل االرتباط (بيرسون) بين نتائج التطبيقين ظهرت قـيمة
معامل الثبات ( )0,972بين الدرجة الكلية لكال التطبيقين ،وهي قيمة دالة عند مستوى  ،0,01مما يشير إلى ثبات املقياس حسب طريقة إعادة التطبيق.
البرنامج القائم على التعلم التعاوني:
تم تصميم البرنامج القائم على التعلم التعاوني في مقرر األحياء الصف الثالث الثانوي (تخصص علمي علوم) وفقا للخطوات التالية:
 .1التخطيط للبرنامج :تمت خطوات التخطيط للبرنامج على مجموعة من األسس كما يلي:
•
أ.
ب.

أسس التخطيط
تحديد األهداف للبرنامج (أهداف عامة – أهداف إجرائية).
بناء مجموعات غير متجانسة من الطالب املرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي ،علمي علوم (املجموعة التجريبية) وتضم املجموعة الواحدة
( )5أفراد ،ويعطى اسم لكل مجموعة يستمر معها طوال جلسات البرنامج.
تحديد دور كل طالب في املجموعة (قائد – قارئ  -مستوضح – ميقاتي -مقرر) باإلضافة إلى املهمة التي ينجزها في إتمام النشاط .
تحديد أساليب التقييم (أداء الفرد داخل الجماعة – أداء املجموعة ضمن املجموعات -التقييم من خالل التقرير الذاتي للطالب) .
تحديد معايير النجاح واإلنجاز الفردي والجماعي.
تحديد املكافآت ألفضل مجموعة وألفضل فرد متعاون داخل املجموعة.

•
أ.

أسس التنفيذ
ترتيب ورشة العمل (املعمل) ،وذلك بتخصيص مكان لكل مجموعة يسمح بجلوس املجموعة بطريقة تسمح برؤية بعضهم البعض بسهولة على
شكل دائرة أو صفوف متواجهة بحيث تكون وجوههم متقابلة وتسمح للباحث ومعاونيه بمتابعة ومالحظة الطالب بسهولة.
توزيع األدوار على الطالب داخل كل مجموعة (املقرر -القارئ  -القائد  -امليقاتي  -املستوضح) .وكذلك توزيع املهام عليهم.
وضع وسائل اإليضاح مناسبة تسمح برؤية الطالب جميعا لها بسهولة.
تقوم الباحثة بشرح النشاط نظريا وعمليا أمام الطالب مع ترك الفرصة للطالب للمناقشة واالستفسار.
تقوم الباحثة بتوجيه املجموعات إذا لزم األمر أثناء قيامهم بالنشاط مع تدوين مالحظاته في بطاقات مالحظاته للطالب ،وبطاقات تقييم أداء كل
مجموعة في أنشطة البرنامج.

ج.
د.
ه.
و.

ب.
ج.
د.
ه.
•
أ.
ب.
ج.

.2

أسس التقييم:
تحديد املجموعة األفضل من خالل تقييم املجموعات وتحديد أفضل طالب متعاون بكل مجموعة في ضوء بنود بطاقتي املالحظة الخاصة بتقييم
أداء الطالب وأداء املجموعة.
تقديم املكافآت ألفضل مجموعة وألفضل طالب متعاون.
مناقشة الباحثة للمجموعات في النشاط وتوضح الباحثة أن املناقشة تؤثر على نتائج املجموعات بعد كل جلسة مع األخذ في االعتبار ،تقييم
الطالب للجلسة من خالل كتابة تقريرهم ،من خالل بطاقات التقرير الذاتي ،املتضمنة (عنوان النشاط – الزمن – اسم املجموعة – اسم قائد
املجموعة – عدد أعضاء املجموعة – أسماء أعضاء املجموعة واملهام املوكلة لكل عضو – خطوات إجراء وتنفيذ النشاط – الصعوبات والعقبات
التي واجهت املجموعة في العمل معا – املقترحات التي يراها الطالب لتحسين األداء في املرات القادمة).
ً
األهداف العامة للبرنامج طبقا ألسس التعلم التعاوني:

• تنمية التفاعل بين الطالب املراهق وزمالئه وبين الطالب واملعلم.
• تحقيق االعتماد اإليجابي املتبادل بين الطالب املراهقين باملرحلة الثانوية.
• إكساب الطالب املراهقين باملرحلة الثانوية مهارات التفاعل االجتماعي مثل :التعاون واحترام رأي الغير ،والبعد عن الذاتية ،وعدم التحيز لآلراء
الشخصية.
• مساعدة الطالب على تكوين نظرة إيجابية عن ذاته.
• مساعدة الطالب لتحقيق أعلى مستوى إنجاز وتحقيق التقدم والتفوق.
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• مساعدة الطالب على التحكم في البيئة من خالل التخطيط ألي عمل واتخاذ القرارات ملسايرة البيئة بما يتناسب معه.
• مساعدة الطالب الكتساب بعض الخصائص لتنمية تحقيق الذات لديه مثل إدراكه للواقع ،وتقبل الذات وتقبل اآلخرين ،التوحد مع الناس
وتحسين العالقات مع اآلخرين.
• إتاحة الفرصة أمام الطالب للتعبير عن رأيه بحرية لتنمية تحقيق الذات لديه وجعله يشعر بالتفاؤل والرضا عن النفس والثقة بها.
 .3الحدود اإلجرائية للبرنامج:
• الحدود الزمنية :تم تنفذ البرنامج على مدى ( )8أسابيع بمعدل ( )4 : 2جلسات أسبوعيا تبعا لنوع النشاط ،حيث تستغرق كل جلسة (أ) في كل
نشاط ( )180دقيقة بمعدل ( )4حصص للنشاط ،وكل جلسة (ب) تكون تبعا لنوع النشاط ،وكان النشاط (األول  ،والثاني  ،الثالث  ،والرابع ،
والخامس)  180دقيقة بمعدل ( ) 4حصص للنشاط ،والنشاط (السادس  ،والسابع  ،والثامن)  540دقيقة بمعدل ( )12حصة على ثالثة أيام
متتالية.
• الحدود املكانية :تم تنفيذ البرنامج في ورش العمل (معمل األحياء) بمدرسة بنها الثانوية.
• الحدود البشرية :تم تطبيق البرنامج على ( )30طالبا ،ممن يمارسون األنشطة املعملية املقررة.
 .4األنشطة التي بني عليها البرنامج:
من خالل املحتوى الدراس ي ملادة األحياء بالصف الثالث الثانوي (تخصص علمي علوم) قامت الباحثة بتحليل املحتوى ملجموعة من األنشطة
املقررة بالفصل الدراس ي األول باملرحلة الثانوية (الصف الثالث) .وذلك من حيث (املحتوى – والوسائل واألدوات املستخدمة – والخامات املستخدمة في
كل نشاط -والعدد واألدوات – واألجهزة املستخدمة -وطريقة كل نشاط وخطوات تنفيذه – وعدد الساعات الالزمة لتنفيذ كل نشاط).
 .5الخطوات اإلجرائية للتعلم التعاوني:
• دوراملعلم:
أ .إعداد مصادر التعلم واألدوات والوسائل الالزمة للمجموعات.
ب .تقسيم املجموعات وكل مجموعة تضم ( )5أفراد وكل مجموعة لها اسمها املعروفة به طوال جلسات البرنامج مع تحديد وقت إنجاز املهمة.
ج .تحديد دور كل طالب باملجموعة وتحديد مهمته في النشاط.
د .مراقبة املجموعات وتوجيهها هو وزمالئه من نفس التخصص وتوجيه السلوكيات وتدوين ما يالحظه.
ه .تصحيح أخطاء الطالب ،ومناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة.
و .تذليل العقبات التي تواجه الطالب وحثهم على التقدم إلنجاز املهام التعاونية وإتمام النشاط.
ز .عرض املفاهيم الجديدة وتوضيح الغامض منها على الطالب.
ح .تقييم أداء الطالب واملجموعات ومقارنة األداء للمجموعات للوصول ألفضل مجموعة وأفضل طالب متعاون ،ومكافأة أفضل مجموعة وأفضل
طالب متعاون بكل مجموعة.
• دورالطالب:
أ .استالم أوراق العمل الخاصة بالنشاط واألدوات والوسائل الالزمة إلتمام مهام النشاط.
ب .على كل طالب أن يعرف دوره في املجموعة (قائد – قارئ  -مقرر – ميقاتي  -مستوضح) واملهمة التي ينجزها إلتمام النشاط.
ج .مساعدة زمالئه أثناء املناقشة وأثناء التنفيذ للنشاط.
 .6األساليب املستخدمة في التعلم التعاوني:
تشتمل التعلم التعاوني على مجموعة من األساليب تتمثل في:
• أسلوب املحاضرة :وفيه وضحت الباحثة أهمية التعلم التعاوني وأهمية البرنامج وما يحتويه من أنشطة في تعليم الطالب في املدرسة باملرحلة
الثانوية أو في حياتهم االجتماعية والعملية .ويشرح املعلم عن طريق املحاضرة املعلومات الجديدة على الطالب.
• أسلوب املناقشة والحوار :وتدور بين الطالب واملعلم وبين الطالب وبعضهم البعض والتي تتم في صورة األسئلة التمهيدية التي تقدمها الباحثة قبل إجراء
النشاط ،واملناقشات التي تتم قبل وأثناء وبعد تنفيذ النشاط ومناقشة املشكالت والعقبات التي تواجههم قبل وأثناء التنفيذ.
• أسلوب العمل والتنفيذ :تكلف الباحثة الطالب باملهام التعاونية وتقوم كل مجموعة بالتعاون بين أعضائها فى إنجاز النشاط طبقا ملا شاهدوه من
قبل الباحثة في تنفيذ النشاط خطوة بخطوة أمام الطالب قبل أن يقوموا بالتنفيذ ،ومناقشة كل خطوة مع الطالب.
• ثم تكلف الطالب في كل مجموعة بكتابة تقرير بعد كل جلسة ،وهو عبارة عن تقييم الطالب للجلسة متضمنا (عنوان النشاط ،الزمن ،اسم
املجموعة ،اسم قائد املجموعة ،عدد أعضاء املجموعة ،أسماء أعضاء املجموعة ،املهام املوكلة لكل عضو باملجموعة ،الخطوات املتبعة في إجراء
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تنفيذ النشاط ،العقبات التي واجهت املجموعة أثناء العمل معا في تنفيذ النشاط ،املقترحات التي يراها أفراد كل مجموعة لزيادة كفاءة أفرادها في
املرات القادمة).
 .7الوسائل واألدوات:
تختلف الوسائل وتتعدد تبعا الختالف املهام التي يكلف بها الطالب في كل نشاط .وقد راعت الباحثة في هذه الوسائل واألدوات ما يلي:
الواقعـية -البساطة  -الجاذبية -التنوع  -عنصري األمن واألمان -مناسبتها ملوضوع النشاط  -أن تخاطب الوسيلة أكبر عدد من حواس الطالب.
ومن الوسائل واألدوات والخامات التي تستخدمها الباحثة :بطاقات أوراق العمل الخاصة بكل نشاط ،السبورة وملحقاتها (طباشير ألوان  -ممحاة)،
بطاقات أدوار األعضاء وما يتطلبه كل دور (قائد -قارئ  -مقرر -ميقاتي  -مستوضح) ،بعض اللوحات التوضيحية الالزمة لكل نشاط ،بعض املجسمات،
لوحات ورق لرسم النشاط  .أو كراسات اسكتش  ،وأقالم رصاص وأطقم املثلثات ( )60-30و (. )45
 .8خطوات السير في الجلسة:
• تحديد أهداف الجلسة :تحديد األهداف العامة والخاصة املرجوة من كل نشاط وذلك في صورة سلوكية.
• تنظيم املجموعات :تقسم الباحثة الطالب إلى مجموعات .وذلك بترك الفرصة للطالب الختيار بعضهم البعض حتى يتوفر االنسجام والجو
النفس ي الالئق للعمل على أن يكون عدد أعضاء املجموعة ( )5أفراد وأن تأخذ كل مجموعة اسم تعرف به طوال جلسات البرنامج وإعطاء كل
طالب بكل مجموعة رقم وهو نفس الرقم للكرس ي الذي يجلس عليه.
• تنسيق املقاعد :تبدأ كل مجموعة في تنسيق مقاعدها بطريقة تسمح ألعضاء كل مجموعة برؤية بعضهم البعض بصورة واضحة تسمح للباحث
وزمالئه من نفس التخصص للمتابعة واملالحظة بسهوله
• توزيع األدوار :تحدد الباحثة دور كل عضو في املجموعة ،بحيث يكون لكل مجموعة (قائد -قارئ  -مستوضح -مقرر  -ميقاتي) ،توزع عليهم بطاقات
بالدور وما يتطلبه ذلك الدور .مع مراعاة أن كل فرد باملجموعة سيلعب دورا مختلف في كل جلسة عن الدور السابق له في الجلسة السابقة ،بحيث
مع نهاية البرنامج يمارس كل طالب األدوار األربع ة مع مراعاة تدوير األدوار من نشاط لنشاط داخل كل مجموعة (لعب األدوار) ،وتوضح الباحثة
مهام كل دور كالتالي:
أ .يتمثل دور القائد في :تنظيم العمل داخل املجموعة بحيث يشارك جميع أفرادها في النشاط وفي املناقشة ،ومنح كل عضــو مــن أعضــاء املجموعــة
فرصة للحديث وعدم السماح ألحد باحتكار الجلسة.
ب .يتمثل دورالقارئ في :قراءة التكليفات بصوت مرتفع أمام الجميع ،وكذلك قراءة النتائج التي تم التوصل إليها من قبل املجموعة.
ج .يتمثــل دوراملق ــررف ــي :تس ــجيل مــا تتوص ــل إلي ــه املجموع ــة مــن إجاب ــات وإنج ــاز امله ــام املوكلــة للمجموع ــة ،وتق ــديم تقري ــر نهــائي ع ــن عم ــل املجموع ــة
املشترك فيه كل أعضاء املجموعة متضمنا العديد مــن النقــاط املشــار إليهــا مســبقا وأهمهــا وخطــوات النشــاط والعقبــات التــي واجهــت املجموعــة فــي
العمل معا ،املقترحات التي يراها أعضاء املجموعة لزيادة الكفاءة بالجلسات القادمة.
د .يتمثل دور املستوضح في :التأكد من فهم كل عضو باملجموعة إلجراءات وخطوات النشاط ،وطلب املزيد من الشرح أو التوضيح أو إعطاء أمثلــه
تزيد من فهم أعضاء املجموعة من قبل العضو املسئول عن شرح املهمة التي ينجزها ،وطلب املساعدة من املعلم عند الحاجة لذلك.
ه .يتمثل دورامليقاتي في إعالم الزمالء باملجموعة ببداية كل مهمة ونهايتها ،ومتابعة الوقت والتنبيه بعدم إضاعته.
 .1التمهيد للنشاط :تمهد الباحثة للنشاط بأسئلة تستثير انتباه الطالب وتشويقهم ملعرفة موضوع النشاط .ثم تقوم الباحثة بشرح النشاط
وتوضيحه أو كيفية تنفيذه أمام الطالب خطوة بخطوة وذلك تبعا ملتطلبات كل نشاط على أن تسمح الباحثة بالحرية للطالب للمناقشة
والستفسار أثناء أو بعد الشرح أو التنفيذ.
 .2توزيع املهام وبدء العمل داخل املجموعات :بعد التأكد من فهم الطالب ملتطلبات النشاط ،تركت الباحثة فرصة للتعايش والتفاهم بين أفراد كل
مجموعة على حد ة حول فهم إجراءات ومتطلبات النشاط .ثم تتسلم كل مجموعة أوراق العمل الخاصة بالنشاط وبطاقات األدوار وتحديد دور
كل فرد بكل مجموعة (قائد  -قارىء – مقرر -مستوضح  -ميقاتي) .ومهمة كل فرد بالنشاط .ثم تبدأ كل مجموعة بالتعاون بين أعضائها بإنجاز
النشاط.
 .3التقــييم :ويشمل:
• تقييم أداء الطالب داخل مجموعات العمل من خالل:
أ .األداء داخل الجماعة :وذلك من خالل بطاقة مالحظة الطالب ،يتم تطبيقها من قبل الباحثة ومعاونيها بهدف التحقق من تقدم كل طالب في
مجموعته في ضوء أسس التعلم التعاوني وتسفر هذه البطاقة عن أفضل طالب متعاون في كل مجموعة.
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ب .تقييم املجموعة ضمن املجموعات :من خالل بطاقة تقييم أداء الطالب ،بعد إجراء املناقشات قبل وأثناء وبعد التنفيذ تجمع أعمال
املجموعات وتقيم املناقشات ومنتج التنفيذ لكل مجموعة ويتم ذلك من خالل بطاقة تقييم أداء املجموعات لتسفر عن أفضل إنتاج باإلضافة
إلى مدى تعاون أفراد املجموعة.
• تقييم الطالب للجلسة وما تم فيها:
وذلك من خالل بطاقات التقرير الذاتي ،حيث توزع على كل مقرر باملجموعة بطاقات التقرير الذاتي وترك ( )10دقائق ،يشترك فيها كل مقرر
وزمالئه باملجموعة في عمل التقرير.
تقيم صالحية البرنامج للتطبيق (صدق البرنامج وصالحيته):
وتم عرض البرنامج على ( )4محكمين (علم النفس واملناهج وطرق تدريس العلوم) ،للحكم على صالحية البرنامج من حيث مدى مالءمة ومناسبة
كل من األهداف ،واملحتوى واألنشطة ،والوقت املحدد لكل نشاط ،ومدى مالءمة ومناسبة الوسائل واألدوات املستخدمة ،مدى مالءمة ومناسبة طريقة
تنظيم ورشة العمل (معمل األحياء) ،ومدى مناسبة األدوار التي تقوم بها ( املعلم – الطالب) ،مدى مالءمة ومناسبة التقييم داخل املجموعة (بطاقة
املالحظة – بطاقة تصحيح أداء املجموعات ،وبطاقة التقرير الذاتي للطالب) ،ومدى مالءمة ومناسبة رسومات األنشطة وطريقة تنفيذ كل نشاط ،مدى
مالءمة ومناسبة طريقة وخطوات رسم كل نشاط ،طريقة وخطوات تنفيذ كل نشاط ،ومدى مناسبة وسائل التقويم املتبعة في البرنامج؛ وقد أجمع
املحكومون على مناسبة البرنامج وصالحيته للتطبيق.
خطوات تطبيق الدراسة:
 .1اختيار عينة الدراسة الحالية :وعددها ( )60طالبا تراوحت أعمارهم بين ( )18 -16عام ،وتم اختيارهم من طالب املرحلة الثانوية بالصف الثالث
الثانوي (تخصص علمي علوم) ،بمدرسة بنها الثانوية.
 .2التصميم التجريبي :استخدمت الباحثة طريقة املجموعتين ،حيث قسمت الطالب إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،مع مراعاة
التكافؤ بينهما ثم التطبيق القبلي ملقاييس الدراسة (تحقيق الذات) على املجموعتين.
 .3تطبيق البرنامج على املجموعة التجريبية من طالب مدرسة بنها الثانوية باستخدام التعلم التعاوني" لنتعلم معا واستغرق ذلك ثمانية أسابيع من
الفصل الدراس ي األول لعام (2020 – 2019م)
 .4التطبيق البعدي :ملقياس تحقيق الذات على كل من املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ،وذلك بعد االنتهاء من تطبيق برنامج التعلم
التعاوني على (املجموعة التجريبية).
 .5التطبيق (التتبعي) :مقياس تحقيق الذات بعد التطبيق البعدي بفترة زمنية (ثالثون يوما) ،ملعرفة استمرار أثر التعلم التعاوني في تنمية تحقيق
الذات لدى طالب املجموعة التجريبية.

نتائج الدراســة (مناقشتها وتفســيرها):
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والفرض الخاص به والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية وطالب املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده تعزى لصالح املجموعة
ُّ
للتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت الباحثة بالكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية ،ومتوسطات درجات
التجريبية".
املجموعة الضابطة على مقياس تحقيق الذات بعد تطبيق البرنامج ،وذلك باستخدام اختبار "ت"  ،T - Testلعينتين مستقلتين (صالح مراد:2000 ،
 )243والجدول التالي يوضح النتائج:
متوسطي عينة الدراسة في التطبيق البعدي ملقياس تحقيق الذات
جدول ( :)3نتائج اختبار(ت) الختبار داللة الفروق بين
ِّ
أبعاد
املقياس
الثقة بالنفس
التفاؤل
فاعلية الذات
القدرة على
اإلنجاز
الدرجة الكلية

املجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

31,866

3,830

17,566

3,738

31,766

4,157

17,766

3,339

16,060

3,772

31,900

3,347

32,333

4,566

17,866

3,510

127,866

14,929

70,833

12,097

قيمة
(ت)

sig

درجات
الحرية

14,633

دالة عند 0.01

58

14,379

دالة عند 0.01

58

15,494

دالة عند 0.01

58

13,757

دالة عند 0.01

58

16,257

دالة عند 0.01

58

الداللة

قيمة

حجم التأثير

η2
0,335
0,331
0,348
0,321
0,359

0,822
0,819
0,831
0,812
0,839
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ًّ
إحصائيا عند مستوى ( )α≤0.01بين متوسطات درجات طالب املجموعة التجريبية ومتوسطات درجات
يتضح من جدول ( )3وجود فروق دالة
طالب املجموعة الضابطة على مقياس تحقيق الذات بأبعاده (الثقة بالنفس ،التفاؤل ،فاعلية الذات ،القدرة على اإلنجاز ،الدرجة الكلية) ،بعد تطبيق
البرنامج (القياس البعدي) ،وذلك لصالح املجموعة التجريبية؛ وكانت قيم مربعات أيتا للدرجة الكلية واألبعاد مناسبة ،وكان حجم تأثير البرنامج في
تحسين تحقيق الذات وأبعاده لدى أفراد املجموعة التجريبية كبيرا حيث تخطى ( )0.8مما يؤكد تحقق الفرض األول.
ويشير ذلك إلى تنمية تحقيق الذات لدى طالب املجموعة التجريبية بعد تقديم برنامج التعلم التعاوني لهم حيث يكتسب الطالب العديد من
املهارات من معلمهم سواء أثناء املناقشة والتحاور واالستفسار وإلقاء األسئلة ،وترك الحرية والفرص الكاملة للطالب للتعبير عن أرائهم ،وإعطاء الحلول
البديلة ،واحترام أراء اآلخرين والتعلم التعاوني ينمي الثقة بالنفس عند الطالب التي تقوم بدورها في تنمية تقدير الذات وتقبلها والسعي لتحقيقها ويكون
الناتج هو تنمية تحقيق الذات؛ حيث أشار رفعت بهجت ( )54 :2003أن التعلم التعاوني يكسب الطالب القبول والتدعيم والثقة والحب ،حيث تحدث
الخبرات التعاونية التي يكتسبها الفرد شعورا قويا بأنه فرد محبوب في مجموعة التعلم التعاوني التي ينتمي إليها وأنه مقبول من الطالب اآلخرين الذين
يهتمون بتدعيمه ،كما أن خبرات التعلم التعاوني تثير مستويات عليا من احترام الذات ويشير على املوسوي ( )115-114 :1993أن تنمية قدرة املتعلم
على التعبير بوضوح عن أدائه ومعلوماته وأفكاره ،ومشاعره ،وأنماط سلوكه ،مما ينمي مفهوم الذات اإليجابي.
وترى الباحثة أن التعلم التعاوني يقوم بتنمية تحقيق الذات لدى الطالب من خالل أنه يساعد الطالب على تحرير طاقاته وإمكاناته التي تساعده
على النجاح ،ويزيد من التقييم اإليجابي الذ ي يشعر به الطالب تجاه نفسه ( قدراته -طاقاته -إمكاناته -مظهره  -عالقاته مع اآلخرين -نجاحه) كما ينمي
الصداقات القوية ،وتقديم املساعدة لآلخرين ،مع االجتهاد في الدراسة ،والشعور بالرضا عن الحياة ،والتوافق ،والثقة بالنفس ،والصحة النفسية
الجيدة ،وتشير الباحثة أن كل ما تقدم ينصهر في بوتقة مفهوم الذات الجيد ،وتقبل الذات وتقديرها وتنمية تحقيق الذات ،والسعي الدائ م لتحقيقها.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05
ُّ
وللتحقق من
بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده تعزى لصالح التطبيق البعدي"
صحة هذا الفرض ،قامت الباحثة بالكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس
تحقيق الذات وأبعاده ،وذلك باستخدام اختبار "ت"  ،T - Testلعينتين مرتبطتين ،والجدول وجدول ( )4يبين ذلك.
جدول ( :)4نتائج اختبار(ت) الختبار داللة الفروق في درجات املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي البعدي ملقياس تحقيق الذات
أبعاد
املقياس

نوع التطبيق

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الثقة بالنفس

القبلي
البعدي
القبلي

التفاؤل
فاعلية الذات
القدرة على
اإلنجاز
الدرجة الكلية

البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

درجات
الحرية

قيمة
(ت)

sig

18,927

دالة عند

17,866

4,344

31,866

3,830

29

15,2000

3,122

29

23,473

31,766

4,157

14,533

3,170

29

22,442

31,9000

3,772

17

3,342

32,333

4,566

64,6000

8,015

127,866

14,929

الداللة

قيمة
2

حجم التأثير

η

0,566

0,938

0.01

دالة عند

0,618

0,954

0.01

دالة عند

0,607

0,951

0.01
29

18,183

دالة عند

0,566

0,938

0.01
29

30,075

دالة عند

0.675

0,971

0.01

يتضح من جدول ( )4وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس تحقيق الذات
وأبعاده (الثقة بالنفس ،التفاؤل ،فاعلية الذات ،القدرة على اإلنجاز ،الدرجة الكلية) ،وذلك لصالح القياس البعدي ،وكانت قيم مربعات أيتا للدرجة
الكلية واألبعاد كبيرة ،وكان حجم تأثير البرنامج في القياس البعدي كبيرا ،يقترب من الواحد الصحيح مما يعني تحقق الفرض الثاني للدراسة.
ويشير ذلك إلى تنمية تحقيق الذات لدى الطالب املراهقين بعد تقديم برنامج التعلم التعاوني للمجموعة التجريبية ،ويتفق ما توصلت إليه
الباحثة من نتائج مع دراسة جميل الفاخوري ()122:1992؛ ودراسة سهير سليم ( )139 :1998ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن التعلم التعاوني له
تأثير واضح على الذات من ( فعالية ،وتقبل ،وتقدير ،وتحقيق) وعلى التحصيل لدى الطالب فمن خالل التعلم التعاوني يمكن تعلم مهارات جديدة من
خالل مالحظة اآلخرين والتواصل معهم من أجل التعلم فيؤدي ذلك لرفع مستوى فعالية الذات للتعلم ،وتقبلها ،وتقديرها والسعي الدائم لتحقيقها
وتشير ميرسكى ) (Mersky,1993:85إلى أن بناء مجموعة التعلم التعاوني (طالب مرتفع الفعالية ،وطالب متوسط الفعالية ،وطالب منخفض
الفعالية) ،وقد يؤثر إيجابيا على فعالية الذات االجتماعية ،والصداقة بين الطالب ،والشعور بتقدير اآلخرين للطالب ،واملشاركة اإليجابية بتقديم
املساعدة لآلخرين وطلب املساعدة منهم وقت الحاجة ،والتعبير عن الرأي بحرية ،والشعور بالرضا عن الذات والحياة.
892

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص897- 879 :

نجالء الشيمي

فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني وأثره في تنمية تحقيق الذات لدي طالب املرحلة الثانوية

ترى الباحثة أن أنشطة التعلم التعاوني تساعد الطالب على فهمه لذاته ولقدراته وإمكاناته ،فيسعى لتحقيق ذاته في ضوء قدراته وإمكاناته حيث
تتكون لدية صورة إيجابية عن ذاته ،وخاصة عندما يتوصل إلى أهدافه ،ويتوصل لنتائج األعمال التي كلف بها بصورة تعاونية ،وفي جو يسوده التقدير
االجتماعي ممن حوله ،واملحبة واأللفة بينه وبين زمالئه في مجموعته التعاونية ،وبينه وبين معلمه الذى يعتبر مرشدا وموجها له عند اللزوم؛ مما يؤدي
ألن تكون املحصلة تنمية تحقيق الذات بصورة إيجابية وملحوظة؛ وتذكر رباب إسماعيل ( )127، 126 :2006أن أنشطة التعلم التعاوني تسهم على
تنمية ثقة الطالب بذاتهم من خالل إبداء الطالب برأيه في موضوع النشاط ،أو مبادرته باإلجابة عن األسئلة التي تطرحها الباحثة ،وكذلك أثناء الحديث
مع زمالئه ،وعرض ما يكلف به من أعمال مع زمالئه في املجموعة أو الفصل ،مما أدى إلى تنمية الثقة بالذات ،وتحسين صورة الذات عند الطالب ،وتقبل
الذات ،والسعي لتوكيدها وتنمية تحقيق الذات؛ وتؤكد الباحثة أن أنشطة التعلم التعاوني تساعد الطالب في التعبير عن مشاعرهم املوجبة تجاه
زمالئهم فى الجماعة ،ومن خالل مشاعر األلفة واملودة التي تكونت لدى الطالب تجاه زمالئهم ،واحترامهم لقواعد األنشطة أثناء تأدية النشاط،
وانتظارهم لدورهم فيها ،ومراعاتهم الهدوء واملحبة واأللفة أثناء الحديث مع زمالئهم؛ مما يؤدى ذلك إلى تنمية تحقيق الذات.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05
ُّ
للتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت
بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده".
الباحثة بالكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس تحقيق الذات وأبعاده ،وذلك
باستخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ،والجدول التالي يبين نتائج التحليل.
جدول ( :)5نتائج اختبار(ت) الختبار داللة الفروق في درجات املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي ملقياس تحقيق الذات
القياس
الثقة بالنفس
التفاؤل
فاعلية الذات
القدرة على اإلنجاز
الدرجة الكلية

نوع التطبيق

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي

31,866
32,133
31,766
31,733
31,9000
31,6000
32,333
31,966
127,866
126,4000

3,830
3,266
4,157
2,911
3,772
3,190
4,566
3,908
14,929
7,902

درجات
الحرية

قيمة (ت)

29

0,294

غير دالة

29

0,051

غير دالة

29

0,491

غير دالة

29

1,056

غير دالة

29

0,717

غير دالة

الداللة sig

يتضح من جدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس تحقيق
الذات وأبعاده ،مما يشير الستمرارية أثر البرنامج بعد توقفه ،وأن جلسات البرنامج التي كانت تسعي لتنمية تحقيق الذات لدى الطالب بالتعليم الثانوي،
قد أثرت بشكل كبير وحققت املرجو منها وهي إدراك فعال للواقع وفيه يستطيع األشخاص املحققون لذواتهم رؤية ما هو إيجابي وما هو سلبي في سمات
اآلخرين ،وهم أكثر تحررا من التفاؤل والتشاؤم والتشويهات األخرى للواقع ،وكذلك تقبل الذات واآلخرين والطبيعة ،وهم أكثر قبوال ألنفسهم وهم
يعرفون نقاط قوتهم وضعفهم ،وهم بنفس األسلوب يتقبلون اآلخرين دون حاجة إلى تغييرهم وال يتوقعون الكمال في أنفسهم أو اآلخرين ،وأقل ميال
إلصدار األحكام على ذواتهم وعلى اآلخرين ،فهم يفتقدون إلى حد ما للشعور بالخزي والقلق ،وكذلك يتمتعون بالتلقائية والبساطة والطبيعية وعدم
التصنع ويدركون جيدا دوافعهم الحقيقية وعواطفهم ،وقدراتهم واختياراتهم وكذلك التمركز على املشكالت فهم ال يتمركزون حول ذواتهم ،وال يهتمون
باملشكالت التي ال تستحق االهتمام ولكنهم متمركزون حول ما يقومون به ويهتمون عادة باملشكالت خارجهم وهم يطبقون أسسا فلسفية وأخالقية في
تناولهم العميق للمشكالت ،ويحتاجون إلى العزلة والخصوصية دون أن يشعروا بالوحدة النفسية ،وليس لديهم حاجة ماسة إلى اآلخرين طاملا أن
حاجاتهم إلى الحب واالنتماء قد أشبعت بالفعل وهم يشعرون بالراحة سواء في وجود اآلخرين أو غيابهم.
توصيات الدراسة:
توص ي الدراسة بما يلي:
 .1تضمين املناهج التعليمية ألنشطة وطرق تدريس تسهم في تنمية تحقيق الذات لدى الطالب.
 .2تدريب املعلمين واملعلمات في املدراس على خطوات التعلم التعاوني وتفعليها بالشكل الصحيح.
 .3االهتمام بالبيئة الصفية الجيدة التي تشجع الطالب على التفاعل املثمر مع وزمالئه واملعلم وطرح آرائه وافكاره في جو من الديمقراطية لتحقيق
ذاته.
مقترحات الدراسة:
تقترح الدراسة القيام بالدراسات التالية:
 .1الضبط االنفعالي وعالقته بتحقيق الذات لدى طالب املرحلة الثانوية.
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أثر التعلم التعاوني على دافعية االنجاز والتحصيل لدى طالب املرحلة الثانوية.
أثر املناخ األسري على تحقيق الذات لدى طالب املرحلة الثانوية.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم أحمد بهلول ( .)2012فعالية استخدام احدى استراتيجيات التعلم التعاوني فى كل من التحصيل النحوي واستبقاء املعلومات واالتجاه
نحو املادة النحوية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي .مجلة كلية التربية :باملنصورة62-2 :50 .
 .2إبراهيم القـاعــود ( .)2010أثر طريقة التعليم التعاوني في التحصيل في الجغرافيا ومفهوم الذات لدى طالب الصف العاشر في األردن .مجلة مركز
البحوث التربوية :جامعة قطر.172 – 131 :)7(4 .
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Abstract: The study aimed to verify the effectiveness of a training program based on cooperative learning in
developing self-realization among third-grade secondary students, and to verify the continuing impact of the
program on the sample.
The sample of the study consisted of (60) students divided into two equal groups, a control group and the
other experimental, and the study tools were (Self-Achievement Scale) using the experimental approach, The
results showed that there were statistically significant differences between the average scores of the
experimental and control groups on the Self-Achievement Scale and its dimensions in the post-measurement,
in favor of the experimental group, as well as the existence of statistically significant differences between the
average scores of the experimental group in the two measures (pre and post) in favor of the postmeasurement on the Self-Achievement Scale and its dimensions. Likewise, there are no statistically
significant differences between the average scores of the experimental group members on the SelfAchievement Scale in the post and tracer measurements, i.e. the continuity of the program’s effectiveness
that the experimental group was exposed to. One of the most important recommendations of the study is the
inclusion of educational curricula for activities and teaching methods that contribute to the development of
students ’self-realization.

Keywords: Collaborative Learning; Self-realization; training program.
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امللخص:
هدف البحث إلى التعرف على التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ بالنهوض األكاديمي لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،باستخدام
املنهج الوصفي (االرتباطي/الفارقي /التنبؤي) ،وطبق على عينة بلغت  343طالبا وطالبة بجامعة أم القرى ،طبق عليهم مقياس النهوض
األكاديمي ومقياس التعلم املنظم ذاتيا ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ،ودالة إحصائيا لدى طلبة جامعة أم القرى بين
النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا
وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -االحتفاظ بالسجالت واملراقبة -التسميع والحفظ -طلب املساعدة االجتماعية) .وتراوحت معامالت
االرتباط بين  0.360و ،0.536وأظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للنهوض األكاديمي لصالح الذكور ،ولصالح طلبة
التخصصات النظرية ،وظهرت فروقا ذات داللة إحصائية لدى الذكور على أبعاد النهوض األكاديمي( :اهتزاز الثقة ،والعالقة بين الطالب
واملعلم) ،ولدى طلبة التخصصات النظرية على بعدي (فاعلية الذات والعالقة بين الطالب واملعلم) ،ولقد أظهر الذكور فروقا ذات داللة
إحصائية في الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده ،كما ظهرت فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي في
الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده لصالح مرتفعي النهوض األكاديمي ،وتوصلت النتائج إلى أن التعلم املنظم ذاتيا يتنبأ بداللة
إحصائية بالنهوض األكاديمي ،وكانت األبعاد األكثر إسهاما هي( :وضع الهدف والتخطيط ،وطلب املساعدة االجتماعية).
الكلمات املفتاحية :التعلم املنظم ذاتيا؛ النهوض األكاديمي؛ طلبة الجامعة؛ جامعة أم القرى؛ مكة املكرمة.

املقدمة:
يسعى طلبة الجامعة إلى املض ي قدما في دراستهم األكاديمية لتحقيق طموحاتهم وتوجهاتهم نحو وظيفة املستقبل ،كالطب ،أو الهندسة ،أو التربية
والتعليم ،وغيرها؛ إال أنه في أثناء مشوارهم الدراس ي تواجههم الكثير من املحن والتحديات والعقبات األكاديمية ،ويحتاج الطلبة ملجابهتها إلى قدر عال
من اإليجابية والدافعية لإلنجاز ،والثقة بالذات والقدرات العلمية.
وقد يتعرض بعض الطلبة إلى اإلحباطات واملخاطر أثناء مسيرتهم الدراسية ،األمر الذي من شأنه التقليل من دافعيتهم أو تثبيطها نحو املض ي
قدما في مجالهم الدراس ي ،األمر الذي يجعلهم بحاجة إلى النهوض األكاديمي  Academic buoyancyالذي يزود الطلبة بطاقة تساعدهم للتغلب على
اإلجهاد ،وعلى اإلحباط الذي قد يواجهونه في البيئة الدراسية ،وهو يعمل على تشيع الطالب والطالبات على الدراسة ،وإبداء مشاركاتهم األكاديمية ،هذا
باإلضافة إلى االستمتاع بالدراسة ،والشعور بالثقة واحترام الذات ،والرغبة في مشاركة األصدقاء( .الزغبي)2018 ،
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ويعبر مفهوم النهوض األكاديمي عن مواجهة الطالب ملشكالته األكاديمية اليومية من خالل استجابات إيجابية تتضمن مقاومة للتحديات التي
يواجهها في حياته الدراسية اليومية ) ،) Martin & Marsh,2008 aولقد عبر بعض الباحثين عن مصطلح النهوض األكاديمي Academic buoyancy
بمسميات أخرى مرادفة له؛ مثل" :الطفو األكاديمي"( .محمود2018 ،؛ عابدين2018 ،؛ حليم ،)2019 ،و"الطفو الدراس ي" (مصطفى2014 ،؛ بالل،
)2020
وتم اشتقاق مصطلح "النهوض األكاديمي" -أساسا -بمختلف مترادفاته من بحوث "الصمود األكاديمي" الذي عرف في أعمال كل من الباحثين
"مارتن ومارش" اللذين توصال إلى أن الصمود األكاديمي يعبر عن تحمل الطالب للمحن الشديدة التي تعرضه إلى الخطر أثناء مسيرته الدراسية؛ في حين
أن النهوض األكاديمي يكمن في مواجهة التحديات واملشكالت البسيطة في الحياة الدراسية اليومية ،مثل :انخفاض الدرجات ،وقلق االختبارات،
واملنافسات بين الطلبة (عابدين2018 ،؛ حليم ،)2019 ،كما يتضمن مصطلح النهوض األكاديمي التعامل بإيجابية مع العقبات والصعوبات األكاديمية،
فقد عرف بأنه قدرة الطالب على التعامل مع العقبات والصعوبات من خالل مسيرته األكاديمية ، (Martin&Marsh, 2008 a: 168).وهو يمثل السلوك
الذي يضمن محافظة الطلبة على كفاءتهم األكاديمية ،إضافة إلى التكييف اإليجابي مع املشكالت التي تواجههم في رحلتهم األكاديمية أثناء الدراسة
( ،)Bakhshaee, Hejazi, Dortaj & Farzad, 2016: 94ولقد أشارت سميث ) Smith (2016إلى أن النهوض األكاديمي يمثل حالة من االتزان والثبات
االنفعالي لدى الطلبة ،تمكنهم من مواجهة األحداث التي قد يمرون بها إما بسبب درجات متدنية قد حصلوا عليها ،أو لفشلهم في إتمام بعض املهام
األكاديمية ،وأضافت أن الطلبة الذين يتمتعون بالنهوض األكاديمي لديهم املقدرة على تخطي األزمات واملحن الدراسية ،للتحول من حالة الفشل إلى
حالة التقدم والنجاح األكاديمي.
وقد بدأ تفسير مفهوم "النهوض األكاديمي" من خالل نموذج نظري سمي بنموذج (عجلة الدافعية واالندماج) قدمه مارتن ومارش )(2006
 ،Martin & Marshحيث قسم نموذج الدافعية إلى عوامل تقوم إما بتعزيز أو بإضعاف الدافعية ،واالندماج واملشاركة األكاديمية باألفكار واملشاعر
والسلوكيات ،وتم اعتبار العوامل التي تعزز الدافعية في هذا النموذج على أنها تكيفية ،في حين تم اعتبار العوامل التي تضعف تلك الدافعية عوامل غير
تكيفية ،ولقد وضح ليم ومارتن ) Liem & Martin (2012األفكار والسلوكيات التي تقع ضمن األبعاد التكيفية وغير التكيفية ،وتتضمنها عجلة
الدافعية واالندماج ،وتتمثل هذه األفكار والسلوكيات تبعا لذلك في أربعة أبعاد ،وهي:
 .1األفكار املعززة (التي تسهل عملية التعلم) :تحتوي على فعالية الذات  ،Self-Efficacyوتتضمن ثقة الطلبة بأدائهم أثناء الدراسة ،وتوجه هدف
اإلتقان  ،Mastery orientationويتضمن توجه الطلبة نحو تطوير أدائهم الدراس ي ومعلوماتهم ،والقيمة  Valuingالتي تتضمن إدراك الطلبة
ألهمية العمل األكاديمي الذي يشاركون به خالل الدراسة وقيمته وفائدته.
 .2السلوكيات املعززة (التي تسهل عملية التعلم) :تحتوي على املثابرة  ،Persistenceوتتضمن إصرار الطالب على تقديم املشاركة الصفية واملحافظة
عليها ،والتخطيط  Planningالذي يتضمن تخطيط الطلبة ألعمالهم األكاديمية ،وإدارة املهمة  ،Task managementوتتضمن تنظيم الطلبة
ألوقاتهم التي يبذلونها في الدراسة ،وذلك من خالل جداول زمنية ،إضافة إلى االهتمام بترتيب املكان الدراس ي.
 .3األفكار املعرقلة (التي تعرقل عملية التعلم) :تحتوي على القلق  ،Anxietyوتتضمن مدى شعور الطلبة بالقلق أثناء التفكير في األعمال الدراسية،
وتجنب الفشل  ،Failure avoidanceوهو يتضمن دافعية الطلبة لألداء الدراس ي مع تجنب القيام بعمل سيئ أو مخيب لآلمال ،والضبط غير املؤكد
 ،Uncertain controlويتضمن عدم ثقة الطالب بجودة أدائه ،إضافة إلى عدم معرفته بطرق تجنب األداء الدراس ي السيئ.
 .4السلوكيات املعرقلة (التي تعرقل عملية التعلم) :تحتوي على العجز الذاتي  ،Self- handicappingويتضمن تخلي الطلبة عن فرص النجاح
األكاديمي بالعزوف عن الدراسة باعتبار أن ذلك يعد عذرا لإلخفاق الدراس ي ،وتجنب املشاركة  Disengagementالتي تتضمن ميل الطلبة إلى
العزوف -إجماال -عن األداء األكاديمي والتحصيل الدراس ي.
وبعد نموذج (عجلة الدافعية واالندماج) الذي قدمه مارتن ومارش ) ،Martin & Marsh (2006تم إجراء املزيد من الدراسات من الباحثين مارتن
ومارش ) Martin & Marsh (2008 bأنفسهما ،وتوصلوا خاللها إلى أن هناك خمسة منبئات مفترضة للنهوض األكاديمي ،تعتبر بمثابة مكونات رئيسة له،
وذلك بعد دراسة طبقوها على طلبة الثانوية في خمس مدن أسترالية ،وتوصلوا من خاللها إلى خمسة عوامل محددة لقدرة الطلبة على تجاوز املحن
األكاديمية ،واعتبروا بأنها مكونات تناسب قياس النهوض األكاديمي ،وهذه املكونات هي:
 .1فاعلية الذات  :Self- Efficacyتمثل ثقة الطالب بقدرتهم على الفهم واألداء الجيد في املدرسة ،ومقدرتهم على مواجهة التحديات ،وتقديم أفضل
أداء دراس ي.
 .2اهتزاز الثقة  :Uncertain Controlتمثل عدم تيقن الطالب بشأن كيفية أداء عمل يخص الدراسة على نحو جيد ،أو عدم تيقنه من كيفية تجنبه
لألداء الدراس ي السيئ.
 .3املشاركة األكاديمية  :Academic Engagementتتضمن املثابرة ،واالستمتاع بالدراسة ،واملشاركة في الصف ،والطموح الدراس ي ،وتقييم املدرسة.
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 .4القلق : Anxietyيتعلق بالشعور بالتوتر وعدم االرتياح لدى الطلبة عند تفكيرهم بواجباتهم املدرسية أو اختباراتهم.
 .5العالقة بين املعلم والطالب  :Teacher- Student Relationshipتتعلق بتصورات الطالب حول كيفية تعاملهم مع معلميهم ،واحترام معلميهم لهم.
اعتبر العديد من الباحثين في مجال النهوض األكاديمي بأن مقومات النهوض األكاديمي التي تظهر لدى الطلبة ،تتمثل في ثقة الطالب بنفسه
وبقدراته ،ومقاومة قلق االختبار بشكل مناسب ،والدافعية نحو الدراسة ،وفعالية الذات ،والتحكم فيها ،وتحديد األهداف األكاديمية ،باإلضافة إلى
املقدرة الجيدة على التواصل االجتماعي ،واملشاركة الصفية ،واالستمتاع بالجو الدراس ي ،واألنشطة التعليمية ،مع وجود عالقات جيدة مع املعلمين
وزمالء الدراسة ،فضال عن دعم الوالدين ،والتعاون مع املؤسسات املجتمعية (الزغبي2018 ،؛ عابدين2018 ،؛ الخضيري والزغول.)2019 ،
وهذا ما أكدته دراسة عطية ( )2020التي هدفت إلى التعرف على مستوى النهوض األكاديمي ومستوى عادات العقل لدى  216طالبا من الطالب
العاديين واملتفوقين بالصف األول الثانوي بمدينة الزقازيق بجمهورية مصر العربية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى النهوض األكاديمي لدى الطالب
املتفوقين كان مرتفعا ،ومتوسطا لدى الطالب العاديين ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين النهوض األكاديمي
وعادات العقل( :املثابرة ،التساؤل وحل املشكالت ،الدقة ،التحكم في االندفاع ،توظيف املعارف السابقة في مواقف جديدة ،االستعداد الدائم للتعلم،
وروح املخاطرة) لدى الطالب العاديين واملتفوقين دراسيا.
كما أشارت دراسة بالل ( )2020إلى الدور الذي يقوم به الطفو (النهوض) األكاديمي تجاه صمود الطالب في مواجهة أزمات وتحديات الدراسة،
وعالقة الطفو (النهوض) الدراس ي بالصمود األكاديمي الذي يعبر عن التغلب على الصعوبات الحادة واملزمنة التي تهدد تطور الطالب التعليمي ،وتضمنت
الدراسة  183طالبا من طلبة املرحلة الثانوية بمدارس تبوك الحكومية ،ووضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الطفو الدراس ي والصمود
األكاديمي ،وأنه يمكن التنبؤ بمستوى الصمود األكاديمي من خالل معرفة مستوى الطفو الدراس ي.
كذلك وجدت دراسة آزدي وأبدول أهزادي ) ،Azadi & Abdollahzadeh (2020أنه باإلمكان التنبؤ بالنهوض األكاديمي لدى الطلبة من خالل
كفاءتهم املدركة وتنظيمهم املعرفي لالنفعال ،وتكونت عينة الدراسة من  200طالب من طلبة الصف الثاني الثانوي بمدينة أصفهان بإيران ،وأظهرت
النتائج أن التنظيم املعرفي بأبعاده والكفاءة املدركة لدى الطلبة تنبأت بنهوضهم األكاديمي ،وأن إدراك الطالب ملا يمتلكونه من كفاءة ذاتية ،إضافة إلى
استخدامهم إلستراتيجيات التنظيم املعرفي لالنفعال تعمل على رفع مستوى نهوضهم األكاديمي بشكل دال إحصائيا.
وقد أوضحت دراسة عابدين ( )2018التي هدفت إلى معرفة التأثير املباشر وغير املباشر للطفو (النهوض) األكاديمي على قلق االختبار ،والثقة
بالنفس ،والتوافق األكاديمي لدى عينة تكونت من  318من طالب وطالبات املرحلة الثانوية بمدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية ،وجود تأثير
مباشر وآخر غير مباشر للطفو األكاديمي على كل من الثقة بالنفس والتوافق األكاديمي لدى الطلبة ،كما بينت النتائج أن الشعور بقلق االختبار كان
يظهر بصورة أقل لدى الطلبة الذين يمتلكون مستويات عالية من الطفو األكاديمي ،كما وجد أن الطفو األكاديمي يؤثر في زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم،
إضافة إلى أنهم أظهروا توافقا أكاديميا.
كما قامت جمعة ) Gomaa (2018بدراسة هدفت من خاللها إلى التحقق من طبيعة العالقة بين الدافعية والتحصيل الدراس ي ،وبين الطفو
(النهوض) األكاديمي ،لدى عينة تكونت من  250طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس من كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن
وجود عالقة ارتباطية قوية وموجبة بين كل من الطفو األكاديمي والتحصيل الدراس ي ،وبين الدافعية والتحصيل الدراس ي ،وأن كل من متغيري الطفو
األكاديمي والدافعية قد أظهرا اسهاما داال إحصائيا تنبأ بالتحصيل الدراس ي لدى الطلبة.
وهدفت دراسة يان وهايفر والحوري ) Yan, Hiver, and Al- Hoorie (2018إلى اختبار مدى قدرة النهوض األكاديمي في مواجهة الضغوط
والتحديات كجزء من وضع الدراسة عبر اإلنترنت  Online courseأثناء تعلم اللغة الثانية ،حيث تم تجميع بيات  787طالبا وطالبة يدرسون لغة ثانية
بجامعة كوريا الشمالية ،وأسفرت النتائج عن قدرة تنبؤ النهوض األكاديمي بتحصيلهم الدراس ي.
وبالرغم من حاجة الطلبة إلى النهوض األكاديمي ،وهو املصطلح الذي يطلق على مجمل ما يحتاجه الطالب في مواجهة العقبات اليومية التي
يواجهها في حياته الدراسية؛ إال أنه يتطلب لحصوله تعامل الطالب مع مجريات حياته األكاديمية اليومية بشكل مختلف ،بدأ من تنظيم املعرفة التي
يتلقاها ،ووضع األهداف واالستراتيجيات التي تعين على االحتفاظ بها ألكبر مدى ،انتهاء بطلب املساعدة من املحيطين أثناء محاوالته فهم املادة العلمية
وأداء الواجبات ،ويمكن التعبير عن ذلك -إجماال" -بالتعلم املنظم ذاتيا" . Self-Regulated Learning
إن عملية اكتساب املعلومات لدى املتعلم من العمليات املعقدة التي قد يتعرض فيها إلى الكثير من الصعاب واإلحباطات ،وهو يقوم من خاللها
ببناء املعلومات التي يحصلها أثناء العملية التعليمية ،إذ هو بحاجة إلى تطوير مهارات خاصة في تعامله مع هذه املعلومات ،ومنها تنظيم املعلومة
وتنسيقها ،األمر الذي يسهل عليه عملية حفظها واسترجاعها ،ويمكن وصف ذلك كله بعملية "التعلم املنظم ذاتيا" ،التي -غالبا -يرتفع معها أداء
الطالب أكاديميا ،حيث إن الطالب املنظم ذاتيا يتسم بالدافعية العالية ،واالستعداد الكبير للمشاركة واملثابرة لوقت أطول أثناء أداء املهام التعليمية،
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باإلضافة إلى ممارسة الخبرات التعليمية بكفاءة وبطرق متنوعة ،مع تحديد األهداف التعليمية بوضوح (الجراح،
؛.)Sadeghi & Geshnigaui, 2016
يعتبر التعلم املنظم ذاتيا  Self-Regulated Learningمن املفاهيم املعاصرة التي تبحث في استغالل اإلمكانات الداخلية لدى املتعلم لتنظيم
ممارساته التعليمية وتحقيق نتائج أفضل أثناء استذكار الدروس وفهمها ،وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على انسجامه املعرفي مع املادة العلمية ،ومدى
دافعيته الذاتية للتعلم ،األمر الذي ييهئ للطالب اختيار أدواته في العملية التعليمية بعناية ،فضال عن التفاعل مع البيئة التعليمية وما يلحقها من
عالقات اجتماعية بضبط ومهارة ( .(Linder, 2002
إن العالم باندورا ) Bandura (2002من أوائل العلماء الذين تطرقوا إلى عملية التنظيم الذاتي لدى املتعلمين ،ضمن نظريته املعرفية االجتماعية،
حيث فسر ضبط املتعلمين لسلوكهم أثناء العملية التعليمية على أنه يصدر من خالل تصوراتهم واعتقاداتهم حول النتائج املترتبة على ما يقومون به من
سلوك أثناء عملية تعلمهم ،وأكد أن عملية التنظيم الذاتي لدى الطالب تساعده على تغيير سلوكه املتعلم نحو األفضل.
لقد تنوعت تعاريف الباحثين للتعلم املنظم ذاتيا إال أنها اتفقت في مجملها على أنه يتضمن عملية بناء للمعلومات ،وتحديد الهدف من التعلم،
واملشاركة الفعالة ،وكل ذلك عبر استراتيجيات ومهارات معرفية محددة ،يعرفها بنتريك ) Pintrich (1990: 33أنه عبارة عن استراتيجيات يستخدمها
الطالب لتنظيم املعرفة ،كاالستراتيجيات املعرفية وما وراء املعرفية ،واستراتيجيات إدارة املصادر التعليمية؛ أما زيمرمان )Zimmerman (1995: 217
فيعرف التعلم املنظم ذاتيا ،على أنه عملية عقلية معرفية منظمة ،يشارك فيها املتعلم في عملية تعلمه بشكل نشط إلى حين تحقيق هدفه من التعلم،
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخصائص التي يمتلكها الطالب املنظم ذاتيا ،مثل :امتالك الدافعية العالية ،واملشاركة في عملية التعلم مع استخدام
مهاراته املعرفية ،ومنها :التكرار والربط والتنظيم ،فضال عن املهارات ما وراء املعرفية ،ويرى كذلك بأن الشخص الذي يمتلك مهارة التعلم الذاتي يكون
شخصا ذو كفاءة أكاديمية عالية ،ويمتلك طاقة وحيوية وشغف بالتعلم ،كما يمتلك املقدرة على تنظيم تعلمه ،والتخطيط والتوجه نحو إنجاز
األهداف ،مع مشاركة إيجابية وفاعلة في بيئته التعليمية .وعرف بمبتوني ) Bembenutty (2006: 221التعلم املنظم ذاتيا (باختصار) ،على أنه تلك
العملية التي يضع املتعلم أهدافه من خاللها ،ويراقب ما تعلمه ،وينظمه ،ويتحكم فيه.
وقد حدد زيمرمان ) Zimmerman (1990ثالثة مكونات أساسية للتعلم املنظم ذاتيا تقود إلى عملية تعليمية متطورة وذات كفاءة عالية ،وهذه
املكونات هي :استراتيجية الهدف ،والوسيلة ،والتغذية الراجعة الذاتية ،واإلقرار بأهمية التجهيز والعمل.
في حين حدد بنتريك وديجورت ) Pintrich & DeGroot (1990ثالثة مكونات مختلفة للتعلم املنظم ذاتيا ،فتمثل املكون األول في االستراتيجيات ما
وراء املعرفية للتالميذ ،كالتخطيط واملراقبة والتعديل ،وتضمن املكون الثاني إدارة املهام األكاديمية الصفية وسيطرتهم عليها ،من خالل املثابرة على أداء
املهمة ،وعزل املشتتات ،واالهتمام باملشاركة املعرفية ،بينما تضمن املكون الثالث االستراتيجيات املعرفية التي يستخدمها الطلبة -حقيقة -أثناء العملية
التعليمية التي تساعدهم على تحقيق مستوى أعلى في التحصيل الدراس ي ،كفهم الدروس وتذكرها ،وذلك من خالل عمليات التسميع والتفسير
والتنظيم.
أما بوردي وآخرون ) Purdie, Hattie & Douglas (1996فقد حددوا أربعة مكونات للتعلم املنظم ذاتيا ،أولها وضع أهداف عامة وخاصة،
والتخطيط لها في أنشطة محددة ،وذلك وفق جدول زمني معين ،بينما تضمن املكون الثاني خاصية االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،من خالل تسجيله
ومراقبته لألنشطة التي ترتبط بتحقيق أهدافه ،وتسجيل ما يتوصل إليه من نتائج ،أما املكون الثالث فتمثل في حفظ املادة العلمية مع ممارسة
تسميعها سواء أكان ذلك جهريا أو بطريقة صامتة ،في حين اشتمل املكون الرابع على طلب التلميذ املساعدة االجتماعية في فهم املادة العلمية ،أو في حل
الواجبات ،إما من أحد أفراد أسرته ،أو من معلميه ،أو حتى من زمالئه.
وتعتبر مكونات التعلم املنظم ذاتي ا وثيقة الصلة بمقومات النهوض األكاديمي ،حيث أشار كل من( :الزغبي2018 ،؛ وعابدين2018 ،؛ والخضيري
والزغول )2019 ،إلى مقومات عدة لها تأثير محفز للنهوض األكاديمي عند الطلبة ،تتضمن( :الثقة بالنفس ،ومقاومة قلق االختبار ،والدافعية للدراسة،
فعالية الذات والتحكم فيها ،وتحديد األهداف الدراسية ،والتواصل االجتماعي الجيد ،واملشاركة الصفية واالستمتاع بالجو الدراس ي واألنشطة
التعليمية ضمن عالقات جيدة مع املعلمين وزمالء الدراسة) ،وهذه املقومات ليست ببعيدة عن مكونات التعلم املنظم ذاتيا التي حددها بوردي
وآخرون ) Purdie, Hattie and Douglas (1996فقد تضمنت( :تحديد الطالب ألهدافه العامة والخاصة مع التخطيط لها ،واحتفاظ الطالب
بسجالت ملراقبة انشطته ملتابعة نتائج مدى تحقق أهدافه ،باإلضافة إلى مكون طلب املساعدة االجتماعية من األهل واملعلمين والرفاق لفهم املادة
العلمية واملهام الدراسية على أكمل وجه).
وقد كشفت بعض الدراسااات واألبحاااث عاان نتااائج مخيبااة لآلمااال ،كااان أبرزهااا أناه منااذ بدايااة اسااتقالل الطلبااة عاان والااديهم فااي التعلاايم واالعتماااد علااى
الذات في التعامل مع املعلومات الدراسية منذ املرحلااة الدراسااية املتوسااطة؛ يباادأ الطلبااة فااي بناااء معتقاادات ذات تااأثير ساالبي علااى دافعيااتهم ،مثاال :انخفاااض
قدرتهم على تنظيم املعلومة والتعامل معها (.(Corpus, McClintic- Giber & Hayenga, 2009) (Usher & Pajares, 2008
2010؛ Zimmerman, 1990
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ويساعد التعلم املنظم ذاتيا الطالب على تحديد أهدافه داخل العملية التعليمية ،والتخطيط لها بشكل منظم ،ويستطيع من خالله مراقبة أدائه
األكاديمي ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى كفاءته الذاتية وتحصيله األكاديمي على املدى البعيد (الجراح2010 ،؛ .)Thiede, 1999
ولقد تناولت الدراسات السابقة بعض املتغيرات ذات الصلة بالتعلم املنظم ذاتيا ،أو بأحد مكوناته لدى الطلبة وبين النهوض األكاديمي ،ومنها
دراسة حليم ( )2019التي هدفت إلى فحص العالقة بين الطفو (النهوض) األكاديمي وبين توجهات أهداف اإلنجاز التي تعتبر ذات صلة وثيقة بمكون
التعلم املنظم ذاتيا (وضع الهدف والتخطيط) لدى طلبة الصف األول ثانوي بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية ،وتكونت عينة الدراسة من
 365طالبا وطالبة ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الطفو (النهوض) األكاديمي بجميع مكوناته لصالح الذكور ،كما أن توجهات
أهداف اإلنجاز تتنبأ بشكل دال إحصائيا بالطفو (النهوض) األكاديمي بجميع أبعاده ،وأظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين أبعاد
الطفو األكاديمي( :فاعلية الذات ،السيطرة غير املؤكدة ،االندماج األكاديمي ،العالقات املتبادلة بين املعلم والطالب) وبين توجهات أهداف اإلنجاز ،في
حين كان هناك ارتباط سالب دال إحصائيا بين بعد (القلق) وبين توجهات أهداف اإلنجاز لدى الطلبة ،كما أظهرت فروقا فردية ذات داللة إحصائية بين
الجنسين لصالح الذكور في توجهات الهدف نحو اإلنجاز في بعد (اإلتقان /إقدام).
في هذا السياق ،كشفت دراسة الخضيري والزغول ( )2019عن طبيعة العالقة بين العجز املتعلم الذي يتضمن فقدان األمل واليأس وعدم ثقة
الفرد بقدراته وبين التعلم املنظم ذاتيا ،وذلك لدى  560طالبة في الصف التاسع األساس ي بمحافظة املفرق باألردن ،وأظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين التعلم املنظم ذاتيا بجميع أبعاده التي تضمنت( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة،
التسميع والحفظ ،وطلب املساعدة االجتماعية) ،وبين العجز املتعلم بجميع أبعاد ه (بعد الدافعية ،البعد السلوكي ،البعد املعرفي ،والبعد االنفعالي).
كما دعمت دراسة راميلي وكوشيني ) Rameli & Koshini (2018دور التنظيم الذاتي والتوجهات نحو هدف اإلنجاز في تحفيز النهوض األكاديمي
لدى الطلبة ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى كفاءة برنامج مقترح يعتمد على استراتيجية التوجه نحو هدف اإلنجاز وخطوات التنظيم
الذاتي لدراسة مادة الرياضيات في التنبؤ بالنهوض األكاديمي لد ى طلبة املرحلة املتوسطة بمدينة ماليزيا ،وبعد تطبيق البرنامج املقترح وقياس النهوض
األكاديمي لديهم ،تبين نجاح النموذج املقترح للبرنامج الذي اعتمد على تحديد توجهات هدف اإلنجاز ،كما أظهرت النتائج تنبؤ التنظيم الذاتي بنهوض
الطلبة األكاديمي في مادة الرياضيات.
إضافة إلى ذلك قامت الزغبي ( )2018بدراسة تأثير التعلم االجتماعي الوجداني في النهوض األكاديمي الذي يعد ذو صلة وثيقة بمكون (طلب
املساعدة االجتماعية) ضمن مكونات التعلم املنظم ذاتيا ،حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير برنامج قائم على التعلم االجتماعي الوجداني
في تحسين مستوى النهوض األكاديمي لدى عينة تكونت من  67طالبة متعثرة أكاديميا بجامعة طيبة باملدينة املنورة باململكة العربية السعودية ،ولقد تم
تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،حيث خضعت املجموعة التجريبية إلى برنامج يتضمن التدرب على مهارات التعلم االجتماعي
الوجداني ،وتكون من خمس مراحل /تضمنت مهارات- 1 :الوعي الذاتي-2 ،الوعي االجتماعي (التفاعل بإيجابية مع اآلخرين)-3 ،إدارة الذات- 4 ،اتخاذ قرار
مسؤول-5 ،إدارة العالقات (إقامة عالقات تعاون مع اآلخرين) ،وقامت الطالبات من املجموعتين التجريبية والضابطة باالستجابة على مقياس النهوض
األكاديمي ،والذي يتضمن خمسة أبعاد (فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،والعالقة بين املعلم والطالب) ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس النهوض األكاديمي بجميع أبعاده لصالح املجموعة التجريبية ،مما يدل على أن طلب املساعدة االجتماعية
والتعاون مع اآلخرين يزيد من مستوى النهوض األكاديمي لدى الطلبة.
وكشفت دراسة صديقي وجيشنيجاني ) Sadeghi & Geshnigani (2016دور التعلم املوجه ذاتيا  Self- directed learningفي التنبؤ بالنهوض
األكاديمي لدى عينة تكونت من  369طالبا وطالبة بجامعة "لوريستن" للعلوم الطبية بإيران ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة
إحصائية بين التعلم املوجه ذاتيا وأبعاده( :الضبط الذاتي والرغبة في التعلم) وبين النهوض األكاديمي لدى الطلبة بشكل عام؛ إال أن الطالبات حققن
مستوى أعلى من الطالب في التعلم املوجه ذاتيا ،إضافة إلى أن كال من الضبط الذاتي والرغبة في التعلم قد تنبأ بداللة إحصائية بالنهوض األكاديمي لدى
طلبة الجامعة.
كما هدفت دراسة الجراح ( )2010إلى الكشف عن مستوى التعلم املنظم ذاتيا وتأثيره على التحصيل الدراس ي لدى  331طالبا وطالبة بجامعة
اليرموك باألردن ،وأظهرت النتائج أن الطلبة يمتلكون مستوى مرتفع من التعلم املنظم ذاتيا في التسميع والحفظ بشكل عام لدى الجنسين ،في حين
تفوق الذكور في جانب تنظيم وضع الهدف والتخطيط ،كما أظهر طلبة السنة الرابعة تفوقا داال إحصائيا فيما يتعلق بتنظيم االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة وطلب املساعدة االجتماعية ،مقارنة بطلبة السنة الثانية والثالثة ،باإلضافة إلى أن املستوى املرتفع من التعلم املنظم ذاتيا أظهر تنبؤا داال
إحصائيا باملستوى املرتفع للتحصيل األكاديمي لدى طلبة الجامعة ،وتنبأ بعديا بوضع الهدف والتخطيط واالحتفاظ بالسجالت ،ومراقبة التحصيل
األكاديمي للطلبة.
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ويتضح مما سبق أن النهوض األكاديمي يتضمن ثقة الطالب بنفسه ،واالستمتاع بمشاركاته األكاديمية ،واتزانه تجاه القلق من االختبارات،
وإيجابية العالقات املتبادلة بينه وبين معلميه ،كما أن النهوض األكاديمي يدعم تحصيل الطالب الدراس ي وتفوقه ،ويجعله أكثر صمودا ملواجهة األزمات
في مسيرته األكاديمية ،كما أنه يرتبط بتنظيم الذات والتوجهات نحو هدف اإلنجاز ،وبإدراك لكفاءة الذاتية والتنظيم املعرفي لالنفعال ،وبعالقات
الطالب االجتماعية ،وطلب املساعدة في الدراسة من األهل والزمالء واملعلمين ،وهي التي تتصل بشكل أو بآخر بالتعلم املنظم ذاتيا ومكوناته التي حددها
بوردي وآخرون ) Purdie, Hattie & Douglas (1996وتضمنت تحديد الطلبة ألهدافهم العامة والخاصة والتخطيط لها ،واالحتفاظ بسجالت مراقبة
أنشطتهم ملتابعة نتائج تحقق األهداف ،فضال عن طلب املساعدة االجتماعية من األهل واملعلمين والرفاق بغرض فهم املادة العلمية واملهام الدراسية
على النحو املطلوب ،وعليه يهدف البحث الحالي إلى التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
أظهرت الدراسات السابقة أن النهوض األكاديمي يتصل اتصاال وثيقا بإدارة الطالب لذاته وأفكاره ،وضبط انفعاالته وسلوكياته بشكل عام
(عابدين ،)2018 ،األمر الذي يزيد قدرته للتغلب على اإلجهاد واإلحباط الذي قد يواجهه في حياته الدراسية ،ويجعله أكثر صمودا في مواجهة أزماتها
(بالل ،)2020 ،وهذا يقود إلى ارتفاع مستوى تحصيله الدراس ي ( ،) Gomaa, 2018وتفوقه (عطية ،)2020 ،ويعاني طلبة الجامعة -كثيرا -من ضعف
الدافعية وضعف الثقة في التخطيط ،األمر الذي يشعرهم بصعوبة مواجهة احتياجاتهم األكاديمية ) ،(Rameli & Kosnin, 2018وهم بحاجة إلى
ممارسة التعلم بشكل أكثر تنظيما في حياتهم الدراسية ،فمن خالل ذلك يتمكنون من تحديد أهدافهم ،ومراقبة عملية تعلمهم ،وتنظيمها ،والتحكم
فيها (.)Bembenutty, 2006
ولقد أوضحت العديد من الدراسات كدراسة الزغبي ( )2018وجود عالقة وطيدة بين النهوض األكاديمي وبعض مكونات التعلم املنظم ذاتيا ،مثل:
طلب املساعدة االجتماعية من اآلخرين ،وتحديد األهداف (Rameli & Koshini, 2018؛ حليم ،)2019 ،كما تبين إمكانية التنبؤ بنهوض الطلبة
األكاديمي من خالل عملية التعلم املوجه ذاتيا ( ،) Sadeghi & Geshnigani, 2016ومن خالل تنظيم الذات والتوجهات نحو هدف اإلنجاز ( & Rameli
Koshini, 2018؛ حليم ،)2019 ،ومن خالل إدراك الكفاءة الذاتية والتنظيم املعرفي لالنفعال )(Azadi &Abdollahzadeh, 2020؛ إال أن هناك ندرة -
تحديدا -في الدراسات التي تتناول طبيعة العالقة والقدرة التنبؤية للتعلم النظم ذاتيا وأبعاده( :تحديد الطالب لألهداف العامة والخاصة مع التخطيط
لها ،واالحتفاظ بسجالت مراقبة األنشطة ،وطلب املساعدة االجتماعية من قبل األهل واملعلمين والرفاق) للنهوض األكاديمي لدى طلبة املرحلة
الجامعية ،وهذ ما يحاول البحث الحالي التوصل إليه.
يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1هل يمكن التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة( :ذكور /إناث/العينة ككل)؟
 .2هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين
الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم
القرى بمكة املكرمة (ذكور /إناث/العينة ككل)؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب
واملعلم) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية)
لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي)؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي من طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة( :ذكور /إناث/العينة ككل)؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على:
 .1إمكانية التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى( :ذكور /إناث/العينة ككل) بمكة املكرمة.
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معرفة العالقة بين النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم
املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية).
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين
الطالب واملعلم) لدى طلبة جامعة أم القرى تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي).
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده (وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس (ذكور /اناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي).
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجات التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي من طلبة جامعة أم القرى( :ذكور /إناث/العينة ككل) بمكة املكرمة.

أهمية الدراسة:
تتضح أهمية البحث في النقاط التالية:
 .1تطرقه ملوضوع النهوض األكاديمي املهم في دعم املتعلم في مسيرته الدراسية ،والذي يمده بالثقة في اإلمكانات والتصدي للصعوبات والتحديات
األكاديمية التي يواجهها باستمرار ،األمر الذي يزود الطلبة بطاقة تساعدهم على التغلب على اإلجهاد واإلحباط ،وبالتالي التفوق الدراس ي وارتفاع
مستوى التحصيل العلمي لديهم.
 .2إثراء املكتبة العربية بنتائج علمية حول طبيعة العالقة بين النهوض األكاديمي والتعلم املنظم ذاتيا ،ومدى أهمية التعلم املنظم ذاتيا لدى الطلبة
وإسهامه في نهوضهم أكاديميا.
 .3تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثين واملربين -نظريا وتطبيقيا -من خالل توظيف املعرفة التي تم التوصل إليها في املجال التربوي واإلرشادي ،وذلك
لعمل برامج إرشادية خاصة بالنهوض األكاديمي والتعلم املنظم ذاتيا للطلبة لزيادة دافعيتهم للدراسة واالستمتاع بها ،والشعور بالثقة في
اإلمكانات ،واحترام الذات ،إضافة إلى العالقات الجيدة مع املعلمين والزمالء.
محددات الدراسة:
التزمت الدراسة باملحددات التالية:
• الحدود املوضوعية :تتحدد الدراسة باملوضوع الذي تتناوله وهو التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ للنهوض األكاديمي لدى طلبة جامعة أم القرى بمدينة
مكة املكرمة.
• الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة البكالوريوس بجامعة أم القرى بمدينة مكة املكرمة من التخصص العلمي (التطبيقي)
واألدبي (النظري).
• الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 1443-1442 :ﻫ 2021-2020 /م.
• الحدود األدائية :تتحدد نتائج الدراسة بطبيعة األدوات املستخدمة فيها ،وهما مقياس النهوض األكاديمي من إعداد الزغبي ( ،)2018ومقياس
التعلم املنظم ذاتيا الذي قننه الجراح ( )2010على البيئة األردنية ،واعتمده الشريم والالال ( )2015على البيئة السعودية ،ويرجع املقياس في
صورته األولية الى النسخة العربية التي اعدها أحمد ( )2007ملقياس التعلم المنظم ذاتيا لبوردي ورفاقه )Purdie, Hattie & Douglas (1996
• الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة على عينة من طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة أم القرى بمدينة مكة املكرمة.
مصطلحات الدراسة:
• النهوض األكاديمي :Academic Buoyancy
تعرف الزغبي ( )397 :2018النهوض األكاديمي بأنه" :سلوك إيجابي وبناء وتكيف ألنواع التحديات والنكسات واملحن التي يمر بها الطالب بشكل
مستمر خالل مراحل إعدادهم األكاديمي" ،وتتمثل مكوناته فيما يلي:
 .1فاعلية الذات  :Self -efficacyيشير إلى اعتقاد الطالب وثقتهم بقدرته على الفهم واألداء الدراس ي الجيد ،مع القدرة على التعامل بنجاح في
مواجهة التحديات.
 .2اهتزازالثقة  :Uncertain Controlيشير إلى عدم ثقة الطالب بقدرته على األداء الجيد ،أو حتى على تجنب األداءات والنتائج غير املرضية.
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املشاركة األكاديمية  :Academic Engagementتشمل استمرارية الطالب في األداء األكاديمي ،واالستمتاع بالدراسة ،واملشاركة في األنشطة
الدراسية ،والطموح العلمي ،وتقدير قيمة املدرسة وتقييمها.
القلق  :Anxietyيتضمن تعبير الطالب عن توتره وعدم ارتياحه عند التفكير في األداء التعليمي أو االمتحانات ،وشعوره بالقلق أو الخوف من عدم
األداء الجيد للمهام الدراسية واالمتحانات.
العالقة بين املعلم والطالب  :Teacher -Student Relationshipيشمل تصورات الطلبة عن كيفية تعاملهم مع معلمهم واحترام معلميهم لهم.
وتعرف الدراسة الحالية النهوض األكاديمي :بأنه استجابة الطلبة ملقياس النهوض األكاديمي املستخدم بالبحث الحالي (مقياس النهوض األكاديمي
للزغبي عام .)2018

• التعلم املنظم ذاتيا :Self-organized learning
يعرف الجراح ( )339 :2010التعلم املنظم ذاتيا بأنه" :قدرة الطالب على وضع أهداف عامة ،وأهداف خاصة ،والتخطيط لها وفق جدول زمني
محدد ،والقيام باألنشطة املرتبطة بتحقيق تلك األهداف" ،وتتمثل مكونات التعلم املنظم ذاتيا فيما يلي:
 .1وضع الهدف والتخطيط  : Objective and planningيتضمن مقدرة الطالب على وضع أهداف عامة وأهداف خاصة ،والتخطيط لها وفق
جدول زمني محدد ،مع القيام باألنشطة ذات الصلة بتحقيق أهدافه.
 .2االحتفاظ بالسجالت واملر اقبة  : Keeping records and monitoringيعبر عنه بمقدرة الطالب على مراقبة نشاطاته التي يقوم بها لتحقيق
أهدافه ،وتسجيل نتائجه التي حققها.
 .3التسميع والحفظ  : Recitation and memorizationيتمثل من خالل حفظ الطالب للمادة العلمية وتمكنه من تسميعها بصورة جهرية أو
صامتة.
 .4طلب املساعدة االجتماعية  : Social assistance requestيتمثل من خالل سؤال الطالب ملعلميه أو زمالئه ملساعدته في فهم الدروس
والواجبات.
وتعرف الدراسة الحالية التعلم املنظم :بأنه استجابة الطلبة على مقياس التعلم املنظم ذاتيا املستخدم بالبحث الحالي ،وهو مقياس التعلم
املنظم ذاتيا لبوردي وهاتي ودوجالس  Purdie, Hattie & Douglasعام  1996ترجمة أحماد (.)2007

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي( :االرتباطي/الفارقي /التنبؤي) ،وذلك لدراسة التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ للنهوض األكاديمي لدى طلبة
جامعة أم القرى في مكة املكرمة ،ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات جامعة أم القرى بمدينة مكة املكرمة ،والبالغ عددهم  101931طالبا وطالبة ،خالل الفصل
الدراس ي األول من العام الجامعي 1443-1442 :ﻫ 2021-2020 /م ،وتمثلت العينة من  343طالبا وطالبة بجامعة أم القرى ممن يدرسون بالتخصصات
النظرية والتطبيقية ،من مستويات دراسية متنوعة تراوحت من املستوى األول وحتى املستوى الثامن (جدول  ،)1وكان عدد الطالب الذكور  171طالبا
بنسبة ( %49.9بينهم  88طالبا من التخصصات التطبيقية بنسبة  ،%25.7و 83طالبا من التخصصات النظرية بنسبة  ،) %24.2أما عدد الطالبات
فقد بلغ  172طالبة بنسبة ( %50.1بينهم  64طالبة من التخصصات التطبيقية بنسبة  ،%18.7و 108طالبة من التخصصات النظرية بنسبة ،)%31.5
وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة النهائية تبعا للمستوى والنوع والتخصص ن=343

التخصص
تطبيقي
املستوى

األول
الثالث
الرابع

التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي

نظري

33

43

9.6

12.5

37

35

10.8

10.2

10

24

2.9

7
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التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي

الخامس
السادس
السابع
الثامن
ذكور

النوع

إناث

العتيبي وآخرون
24

41

7

12

15

19

4.4

5.5

21

13

6.1

3.8

12

16

3.5

4.7

88

83

25.7

24.2

64

108

18.7

31.5

أدوات الدراسة:
أوال :مقياس النهوض األكاديمي:
اعتمدت أمل الزغبي ( )2018في بناء عبارات مقياس النهوض األكاديمي على مقياس النهوض األكاديمي  Academic buoyancyلكل من مارتن
ومارش ) ،(Martin & March, 2008 bوتكون املقياس في صورته النهائية من  25موقفا موزعين على األبعاد الخمسة للمقياس ،فيلي كل موقف ثالث
استجابات تتفاوت من حيث مستوى القدرة على النهوض األكاديمي يشار إليها بالبدائل :أ(ثالث درجات)،ب(درجتان)،ج(درجة واحدة)،وتشير الدرجة
املرتفعة لكل من األبعاد األول ،والثالث ،والخامس( :فاعلية الذات ،املشاركة األكاديمية ،العالقة بين الطالب واملعلم) إلى ارتفاع مستويات فاعلية
الذات ،واملشاركة األكاديمية ،والقدرة على التواصل مع املعلمين ،أي بما يشير إلى ارتفاع مستوى النهوض األكاديمي ،وتشير الدرجة املنخفضة للبعدين
الثاني ،والرابع( :اهتزاز الثقة ،القلق) إلى ارتفاع مستوى اهتزاز الثقة ،ومستوى القلق ،بينما تشير الدرجات املرتفعة للبعدين إلى ارتفاع مستوى النهوض
األكاديمي ،وللتحقق من الصدق الظاهري للمقياس؛ تم عرضه على مجموعة من املحكمين املتخصصين ،فوصلت عدد مواقف املقياس بعد هذا
اإلجراء إلى ( )20موقفا موزعين على األبعاد الخمسة للمقياس ،وتم حساب صدق املقياس باستخدام الصدق التالزمي مع مقياس النهوض األكاديمي
لطالب املحاسبة الذي أعده بايوسنج ) piosang (2016وذلك بعد ترجمته وتعريبه ،وحساب ثباته على البيئة السعودية ،على عينة مكونة من 300
طالب وطالبة بجامعة طيبة ،وقد بلغ معامل ألفا لألبعاد الفرعية املكونة للمقياس املترجم وللمقياس ككل-0,647-0،756-0,547-0,760-0,800( :
 )0,825على التوالي ،وبحسب معامل االرتباط بين درجات العينة في املقياسين في الدرجة الكلية ،وقد بلغ معامل االرتباط بين الدرجات في املقياسين
 0,885مما يشير إلى صدق املقياس املعد .وللتحقق من ثبات املقياس تم حساب ألفا لكرونباخ ،وحساب الثبات ملفردات كل بعد فرعي من أبعاد املقياس
وذلك في حالة حذف الدرجة املفردة من الدرجة الكلية للمقياس ،كما بلغت قيمة معامل ألفا العام لكل بعد فرعي من أبعاد املقياس-0,665-0,691( :
 )0,739-0,611-0,706على التوالي ،مما يشير إلى أن جميع العبارات ثابتة ،كما تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل االرتباط بين
كل مفردة والبعد الفرعي الذي تنتمي إليه ،ووجد أن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى ( ،)0,01كما بلغت معامالت ارتباط األبعاد الخمسة
بالدرجة الكلية للمقياس )0.710-0,758-744,|0-0,823-0,786( :وهي جميعها مرتفعة ودالة عند مستوى ( ،)0,01مما يدل على االتساق الداخلي
للمقياس.
وقد تم التحقق من صدق وثبات املقياس في البحث الحالي بعد تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  50طالبا وطالبة من طلبة مرحلة
البكالوريوس جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وتم التحقق من الصدق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين بين درجة كل عبارة
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك حساب معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس ،وحساب معامالت االرتباط البينية بين أبعاد
املقياس ،كما يتضح في الجداول التالية:
جدول (:)2

يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ملقياس النهوض األكاديمي ن=50

رقم
العبارة

بعد فاعلية
الذات

رقم
العبارة

بعد اهتزاز
الثقة

رقم
العبارة

بعد املشاركة
األكاديمية

رقم
العبارة

بعد القلق

رقم
العبارة

بعد العالقة بين
الطالب واملعلم

1
2
3
4
5

**0.728
**0.680
**0.710
**0.758
**0.728

6
7
8
9
10

**0.654
**0.625
**0.712
**0.726
**0.687

11
12
13
14
15

**0.389
**0.704
**0.532
**0.772
**0.567

16
17
18
19
20

**0.657
**0.629
**0.641
**0.815
**0.757

21
22
23
24
25

**0.637
**0.655
**0.739
**0.702
**0.669

** دالة عند مستوى ()0.01
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه جاءت موجبة ،وذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ،)0,01وقد تراوحت معامالت االرتباط لفقرات البعد األول بين ( ،)0.758 -0.680أما بالنسبة ملعامالت ارتباط فقرات البعد الثاني
فقد تراوحت بين ( ،)0.726 -0.625في حين تراوحت معامالت ارتباط فقرات البعد الثالث بين ( ،)0.772 – 0.389بينما تراوحت معامالت ارتباط فقرات
البعد الرابع بين ( ،)0.815-0.629وتراوحت معامالت ارتباط فقرات البعد الخامس بين (.).0.739 -0.637
جدول ( :)3يوضح معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية ملقياس النهوض األكاديمي ن=50

األبعاد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس

1

فاعلية الذات
اهتزاز الثقة

**0.758

3

املشاركة األكاديمية
القلق

**0.813

5

العالقة بين الطالب واملعلم

**0.723

2

4

**0.840
**0.793

**دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية ملقياس النهوض األكاديمي جاءت موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى
(.)0,01
جدول ( :)4يوضح معامالت االرتباط البينية ملقياس النهوض األكاديمي ن=50

األبعاد

فاعلية الذات

اهتزاز الثقة

فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم

1
**0.625

1

املشاركة
األكاديمية

القلق

**0.512

**0.610

1

**0.533

**0.577

**0.494

1

*0.305

**0.458

**0.590

**0.793

العالقة بين الطالب
واملعلم

1

** دالة عند مستوى * ،0.01دالة عند مستوى داللة 0.05

يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباطات بينية بين أبعاد مقياس النهوض األكاديمي ،فقد جاءت معامالت االرتباط جميعها موجبة وذات
داللة إحصائية عند مستوى (.)0,01
كما تم التحقق من الثبات للمقياس عن طريق حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس ،حيث بلغت معامالت ارتباط مقياس النهوض
األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات -واهتزاز الثقة -واملشاركة االكاديمية -والقلق -والعالقة بين الطالب واملتعلم) والدرجة الكلية ،على التوالي-0.759( :
.)0.893 -0.694 -0.724 -0.720 -0.735
كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سيبرمان-بروان ،وكانت على التوالي،)0.786 -0.702 -0.719 -0.711 -0.740 -0.777( :
وبمعادلة جتمان ،كانت على التوالي ،)0.785،-0.701 -0.696 -0.712 -0.736 -0.746( :وتشير النتائج السابقة إلى أن املقياس بكل أبعاده يتمتع بدرجة
جيدة من الصدق والثبات ،مما يعطي ثقة لتطبيقه واستخدامه في البحث الحالي.
هذا وتم استخدام مقياس التعلم املنظم ذاتيا الذي عدله (الجراح )2010 ،على النسخة املعربة التي أعدها (أحمد )2007 ،ملقياس التعلم املنظم
ذاتيا  Self-organized learningالنسخة األجنبية التي أعدها بوردي ورفاقه ( ،)Purdie, Hattie & Douglas, 1996حيث قاام أحماد ( )2007بتعريباه
وتقنيناه علاى البيئاة املصارية ،وقد اقتصر املقياس في أربعة أبعاد للااتعلم امل اانظم ذاتيا ،ه ااي( :وض ااع اله اادف والتخط اايط ،واالحتفاظ بالسجالت واملراقبااة،
والتسااميع والحفااظ ،وطلااب املساااعدة االجتماعية) ،وقد تكون املقياس بصورته النهائية من ( )28فقرة موزعة بواقع ( )7فقرات للبعد الواحد ،ويجياب
الطالاب على املقياس مان خالل تادريج خماساي وفقاا ملقيااس ليكارت ( ،)5-1وتوزعت فقرات املقياس في أربعة مكونات ،هي :وضع الهدف ،والتخطيط،
وفقراته ،)25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1( :واالحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،وفقراته ،)26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2( :التسميع والحفظ ،وفقراته،15 ،11 ،7 ،3( :
 ،)27 ،23 ،19وطلب املساعدة االجتماعية ،وفقراته.)28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4 ( :
وللتحقق من صدق املقياس على البيئة األجنبية قام بوردي ورفاقه ( )Purdie, Hattie & Douglas, 1996بالتحقق عن طريق صدق التحليل
العاملي ،وذلك على عينة بلغ عددها ( )254من طلبة املرحلة الثانوية ،وكشف التحليل عن أربعة عوامل ،هي :وضع الهدف والتخطيط ،واالحتفاظ
بالسجالت واملراقبة ،والتسميع والحفظ ،وطلب املساعدة االجتماعية ،وذلك بعد حذف الفقرات التي يقل تشبعها عن ( ،)0.30وقد فسرت العوامل
مجتمعة ( )0,51من التباين ،وللتأكد من ثبات املقياس قام بوردي ورفاقه ( )Purdie, Hattie & Douglas, 1996بالتحقق من ثبات النسخة األجنبية
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للمقياس بطريقة االختبار وإعادة االختبار (ثبات اإلعادة) ،وذلك بتطبيقه ،وإعادة تطبيقه على عينة الصدق ،وقد تراوحت قيم معامل الثبات بين
(.)0.81 -0.69
كما قام (أحمد )2007 ،بالتحقق من صدق املقياس على البيئة العربية ،من خالل التحقق من الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على مجموعة
من العرب املتخصصين في اللغة اإلنجليزية وعلم النفس؛ لضمان سالمة الترجمة ،وقد أخذ بمالحظات املحكمين ،وأجرى التعديالت املطلوبة ،إضافة
إلى أنه أجرى التحليل العاملي للمقياس على عينة تكونت من ( )160طالبا من طلبة كلية التربية باملنصورة في مصر ،وقد حافظ املقياس على أبعاده
وفقراته كما في النسخة األصلية ،كما قام بحساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس مع البعد الذي تنتمي إليه على عينة تكونت من ( )80طالبا
من طلبة كلية التربية ،وقد تراوحت هذه القيم بين ( ،)0,782-0,389وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05كما قام (الجراح)2010 ،
بالتحقق من الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على محكمين وقد أضافوا بعض التعديالت اللغوية على املقياس ،ثم قام بالتحقق من صدق البناء على
عينة تكونت من ( )60طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس بجامعة اليرموك باألردن ،وتم حساب معامالت ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه ،وقد
تراوحت هذه القيم بين ( ،)0.76 -0.28إضافة إلى حساب معامل ارتباط كل بعد بالبعد والدرجة الكلية للمقياس ،وتراوحت القيم بين (،)0.82 -0.36
وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05باإلضافة إلى أن الجراح ( )2010قام بالتحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه
على مجموعة من املحكمين في األردن؛ لزيادة التأكد من سالمة الصيانة اللغوية ،وقام بحساب معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس،
وتراوحت القيم بين ( ،)0,76 -0,28إضافة إلى حساب معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس ،وتراوحت القيم بين ( )0,82 -0,36وكانت جميعها
ذات داللة إحصائية.
وتحقق أحمد ( )2007من ثبات املقياس من خالل تطبيقه على ( )80طالبا من طلبة كلية التربية باملنصورة بمصر ،وإعادة تطبيقه بعد مرور
أسبوعين على التطبيق األول ،وقد تراوحت القيم بين ( ،)0,84-0,78كما قام (الجراح )2010 ،بالتحقق من ثبات املقياس باستخدام طريقة االختبار،
وإعادة االختبار بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول ،على عينة تكونت من ( )60من طلبة البكالوريوس بجامعة اليرموك باألردن ،واتضح أن معامل
االستقرار يتراوح ما بين ( )0.78 -0.64إضافة إلى أنه قام بحساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ،وكان معامل االتساق الداخلي للمقياس يتراوح ما
بين ( ،)0.75 -0.61ويتضح من خالل ذلك أن املقياس يتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة تشجع على استخدامه في الدراسة الحالة.
ولتقنين املقياس على البيئة السعودية قام الشريم والالال ( )2015بالتحقق من الصدق الظاهري للمقياس ملعرفة مدى مناسبته على البيئة
السعودية ،وذلك من خالل عرضه على عشرة أساتذة متخصصين في علم النفس والتربية بجامعة القصيم ،وقد اجمعوا على مناسبة صياغة العبارات
اللغوية للبيئة السعودية ،كما تأكد الباحثان من صدق بناء املقياس من خالل تجربته على عينة استطالعية تكونت من ( )40طالبا وطالبة بجامعة
القصيم باململكة العربية السعودية ،وتم حساب معامل ارتباط كل عبارات املقياس بالبعد الذي تنتمي إليه ،حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
( ،)0,69 -0,28وكانت جميعها ذات داللة إحصائية ،كما تم حساب معامالت االرتباط لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،وتراوحت القيم بين (-0,46
 ،)0,73هذا باإلضافة إلى أن الباحثين قاما بالتحقق من ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ ،وإعادة االختبار ،وذلك على العينة االستطالعية نفسها،
حيث تراوحت قيم ألفا كرونباخ املتعلقة باألبعاد بين ( ،)0,79 -0,64وبلغت قيمة الدرجة الكلية للمقياس ( ،)0,82وجميعها قيم مقبولة ،كما تراوحت
قيم معامالت ثبات االستقرار ألبعاد املقياس بطريقة إعادة التطبيق بين ( ،)0,80 -0,70وبلغت الدرجة الكلية للمقياس ( ،)0,86وهي قيم مرتفعة تدل
على أن املقياس يتمتع بمؤشرات ثبات مقبولة على البيئة السعودية.
الصدق والثبات ملقياس التعلم املنظم ذاتيا في البحث الحالي:
تم التحقق من صدق وثبات املقياس واتساقه الداخلي بعد تطبيقه على عينة الدراسة األولية البالغ عددها ( )50طالبا وطالبة بجامعة أم القرى،
وللتحقق من صدق وثبات املقياس بالبحث الحالي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك
معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس ،إضافة إلى حساب معامالت االرتباط البينية ،كما توضحه الجداول التالية:
جدول ( :)5يوضح معامالت ارتباط فقرات مقياس التعلم املنظم ذاتيا بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ن=50

رقم
الفقرة

بعد وضع الهدف والتخطيط

رقم
الفقرة

بعد التسميع والحفظ

1
5
9
13
17
21
25

**0.625
**0.522
**0.602
**0.625
**0.744
**0.708
**0.718

3
7
11
15
16
23
27

**0.796
**0.739
**0.583
**0.603
**0.752
**0.418
**0.786
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رقم
الفقرة

بعد االحتفاظ بالسجالت واملراقبة

رقم
الفقرة

بعد طلب املساعدة االجتماعية

2
6
10
14
18
22
26

**0.727
**0.610
**0.614
**0.702
**0.441
**0.716
**0.324

4
8
12
16
20
24
28

**0.563
**0.581
**0.702
**0.389
**0.693
**0.619
**0.653

** دالة عند مستوى 0,01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه جاءت موجبة وذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ،)0.01كما تراوحت معامالت االرتباط لفقرات البعد األول بين ( ،)0.744 –0.522أما بالنسبة ملعامالت ارتباط فقرات البعد الثاني
فقد تراوحت بين ( ،)0.727 –0.324في حين معامالت ارتباط فقرات البعد الثالث ،فقد تراوحت بين ( ،)0.796 –0.418بينما معامالت ارتباط فقرات
البعد الرابع تراوحت بين (.)0.693 -0.389
جدول ( :)6يوضح معامالت االرتباط البينية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا ن=50

التسميع والحفظ

أبعاد مقياس التعلم ملنظم ذاتيا

وضع الهدف
والتخطيط

االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة

وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية

1
**0.663

1

**0.571

**0.697

1

**0.456

*0.325

**0.485

طلب املساعدة االجتماعية

1

** دالة عند مستوى * 0.01دالة عند مستوى داللة 0.05

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط البينية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا جاءت جميعها موجبة ،وذات داللة إحصائية عند مستويي
( )0,01و(.)0,05
كما تم التحقق من الثبات للمقياس عن طريق حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس ،حيث بلغت معامالت ارتباط مقياس التعلم
املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -واالحتفاظ بالسجالت واملراقبة -والتسميع والحفظ -وطلب املساعدة االجتماعية) والدرجة الكلية على
التوالي ،)0.885 -0.710 -0.799 -0.702 -0.708( :كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سيبرمان-بروان ،وكانت على التوالي-0.747( :
 ،)0.870 -0.810 - 0.849 -0.720وبمعادلة جتمان ،كانت على التوالي ،)0.870 -0.804 -0.845 -0.716 -0.741( :وتشير النتائج السابقة إلى أن املقياس
بكل أبعاده يتمتع بدرجة جيدة من الصدق والثبات ،مما يعطي الثقة لتطبيقه ،واستخدامه في البحث الحالي.

نتائج الدراسة:
السؤال األول :وينص على :هل يمكن التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع
والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
تمت اإلجابة عن هذا التساؤل خالل مرحلتين ،األولى باستخدام االنحدار الخطي البسيط بطريقة  ،Enterوالثانية من خالل تحليل االنحدار
املتعدد بطريقة  ،Stepwiseوذلك على النحو اآلتي:
 .1التنبؤ بالنهوض األكاديمي (املتغير التابع) من الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا (املتغير املستقل) باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط
باستخدام طريقة  ،Enterوذلك كما يلي:
جدول ( :)7يوضح معامالت انحدار التعلم املنظم ذاتيا املنبئة بالنهوض األكاديمي لدى عينة الدراسة ن= 343

املتغير املستقل

املتغير التابع

الثابت

التعلم املنظم ذاتيا

النهوض
األكاديمي

27.397

املتعدد R

نسبة التباين
املفسر R2

االرتباط
0.537

0.288

قيمة بيتا β
0.537

قيمة ت وداللتها
**11.68

قيمة (ف) وداللتها
**136.64

** دالة عند مستوى ()0.01
يتضح من نتائج الجدول السابق صالحية نموذج االنحدار الخطي البسيط ،نظرا الرتفاع قيمة "ف" املحسوبة  136,64عن نظيرتها الجدولية 6,76

عند مستوى داللة ( ،)0.01كما يتضح اسهام الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا في التنبؤ بالنهوض األكاديمي لدى عينة الدراسة ،حيث كانت معامالت
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انحدار التعلم املنظم ذاتيا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01وبلغت قيمة معامل بيتا  ،0.537كما بلغت نسبة التباين املفسر  ،0.288وهذا
يشير إلى أن التعلم املنظم ذاتيا يفسر  % 28.8من التباين في النهوض األكاديمي ،ويمكن صياغة املعادلة التنبؤية كما يلي:
النهوض األكاديمي =  X 0.537 + 27.397الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا
 .2التنبؤ بالنهوض األكاديمي (املتغير التابع) من خالل أبعاد التعلم املنظم ذاتي ا (املتغير املستقل) وذلك باستخدام تحليل االنحدار املتعدد Multiple
 Regression Analysisاعتمادا على طريقة التحليل املتتابع  Stepwise Regressionبغرض تحديد األهمية النسبية للمتغيرات املستقلة (أبعاد
التعلم املنظم ذاتيا) ،وللوقوف على أهم هذه املتغيرات لتحديد التباين في قيمة املتغير التابع (النهوض األكاديمي) ،وذلك كما يلي:
جدول ( :)8يوضح معامالت االرتباط ألبعاد التعلم املنظم ذاتيا املنبئة بالنهوض األكاديمي لدى عينة الدراسة ن= 343

املتغيرات املستقلة

املتغير التابع

الثابت

االرتباط املتعدد R

نسبة التباين
املفسر R2

قيمة بيتا β

قيمة ت وداللتها

قيمة (ف)
وداللتها

وضع الهدف والتخطيط
طلب املساعدة االجتماعية

النهوض
األكاديمي

27.71

0.557

0.310

0.385

**5.51

**75.64

0.204

** دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من الجدول السابق أن أقوى األبعاد اسهاما في التنبؤ بالدرجة الكلية للنهوض األكاديمي هما بعدي( :وضع الهدف والتخطيط ،وطلب
املساعدة االجتماعية) ،حيث كانت معامالت االنحدار دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01وكانت قيم معامل بيتا  0.385لبعد وضع الهدف
والتخطيط ،و 0.204لبعد طلب املساعدة االجتماعية ،وكانت نسبة اسهامهما قد بلغت  ،0.310وذلك يشير إلى أن بعدي( :وضع الهدف والتخطيط –
طلب املساعدة االجتماعية) يسهمان بنسبة  %31من التباين في النهوض األكاديمي ،ويمكن صياغة املعادلة التنبؤية كما يلي:
النهوض األكاديمي =  x0.385 +27.71وضع الهدف والتخطيط  x 0.204 +طلب املساعدة االجتماعية
السؤال الثاني :ينص على :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النهوض األكاديمي و أبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزازالثقة ،املشاركة األكاديمية،
القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملر اقبة ،التسميع والحفظ،
طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى( :ذكور /إناث) ،والعينة الكلية بمكة املكرمة؟
لإلجابة عن ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق،
العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -االحتفاظ بالسجالت واملراقبة-التسميع والحفظ -طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة كما يلي:
جدول ( :)9معامالت ارتباط بيرسون بين النهوض األكاديمي وأبعاده ،والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى (ذكور /اناث) ،العينة ككل ،ن=
العينة

األبعاد

وضع الهدف
والتخطيط

343
االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة

التسميع والحفظ

طلب املساعدة
االجتماعية

الدرجة الكلية

ذكور

فاعلية الذات
اهتزازالثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزازالثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزازالثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية

**0.401

**0.410

**0.342

**0.322

**0.391

**0.471

**0.477

**0.419

**0.453

**0.483

**0.496

**0.473

**0.451

**0.460

**0.498

**0.464

**0.472

**0.393

**0.411

**0.462

**0.556

**0.570

**0.521

**0.537

**0.579

**0.549

**0.559

**0.486

**0.501

**0.555

**0.454

**0.319

**0,300

**0.400

**0.418

**0.527

**0.459

**0.365

**0.407

**0.502

**0.446

**0.416

**0.350

**0.387

**0.454

**0.467

**0.391

**0.337

**0.413

**0.460

**0.372

**0.346

**0.232

**0.368

**0.378

**0.534

**0.449

**0.360

**0.468

**0.518

**0.418

**0.350

**0.309

**0.355

**0.395

**0.505

**0.469

**0.396

**0.435

**0.497

**0.453

**0.417

**0.383

**0.408

**0.456

**0.461

**0.418

**0.360

**0.409

**0.454

**0.473

**0.458

**0.375

**0.457

**0.487

**0.542

**0.497

**0.421

**0.485

**0.536

إناث

العينة الكلية

**دالة عند مستوى 0.01
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تشير النتائج بالجدول السابق بالنسبة لعينة الذكور من طلبة جامعة أم القرى إلى أن معامالت االرتباط بين النهوض األكاديمي وأبعاده والتعلم
املنظم ذاتيا وأبعاده ،موجبة ودالة إحصائيا ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( 0.322و ،)0.579وكان أكبر معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية
ملقياس التعلم املنظم ذاتيا وبين بعد العالقة بين الطالب واملعلم ،بينما كان أقل معامل االرتباط بين فاعلية الذات وطلب املساعدة األكاديمية.
وبالنسبة لعينة اإلناث من طلبة جامعة أم القرى كانت معامالت االرتباط لديهم بين النهوض األكاديمي وأبعاده والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده
جميعها ،موجبة ودالة إحصائيا ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( 0,300و )0.518وكان أكبر معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ملقياس
النهوض األكاديمي والدرجة الكلية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا ،في حين كان أقل معامالت االرتباط بين فاعلية الذات والتسميع والحفظ.
وبالنسبة ملعامالت االرتباط بين النهوض األكاديمي وأبعاده والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده لدى العينة الكلية من طلبة جامعة أم القرى ،جاءت
جميعها موجبة ودالة إحصائيا ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( 0.360و ،)0.536وكان أكبر معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ملقياس
النهوض األكاديمي والدرجة الكلية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا ،بينما كان أقل معامالت االرتباط بين القلق والتسميع والحفظ.
السؤال الثالث :وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في النهوض األكاديمي و أبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة
األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري/
تطبيقي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين متعدد االتجاهات ،باإلضافة إلى حساب املتوسطات الحسابية ،وذلك كما يلي:
جدول ( :)10يوضح نتائج تحليل التباين متعدد االتجاهات ملقياس النهوض األكاديمي بأبعاده تبعا للنوع والتخصص لدى طلبة جامعة أم القرى ن= 343

مصدر
التباين

النوع

التخصص

النوع *
التخصص

مجموع املربعات

املتغير التابع
النهوض األكاديمي وأبعاده
فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية

قيمة ف

الداللة

درجة الحرية

متوسط املربعات

0.155
0.014

8.185

1

8.185

2.035

33.482

1

33.482

6.045

3.183

1

3.183

0.689

0.407

13.287

1

13.287

1.999

0.158

50.858

1

50.858

7.628

0.006

449.782

1

449.782

4.395

0.037

33.575

1

33.575

8.346

0.004

15.072

1

15.072

2.721

0.100

5.125

1

5.125

1.109

0.293

21.444

1

21.444

3.227

0.073

37.784

1

37.784

5.667

0.018

516.111

1

516.111

5.043

0.025

3.871

1

3.871

0.962

0.327

0.386

1

0.386

0.569

0.742

11.502

1

11.502

2.488

0.116

17.163

1

17.163

2.583

0.109

0.038

1

0.038

0.006

0.940

235.251

1

235.251

2.299

0.130

جدول ( :)11يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية النهوض األكاديمي و أبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا ملتغيري النوع (ذكور /إناث)،
والتخصص (نظري /تطبيقي) ن=343
فاعلية الذات

املتغيرات

ذكور
النوع

اناث

املتوسط
الحسابي
االنحراف
املعياري
املتوسط
الحسابي
االنحراف
املعياري

اهتزاز الثقة

املشاركة
األكاديمية

القلق

العالقة بين
الطالب واملعلم

الدرجة الكلية

13.7310

13.4678

13.6059

13.4035

13.1345

67.3059

2.20377

2.53513

2.36417

2.69112

2.70936

10.96096

13.5233

12.9535

13.4882

13.1163

12.4128

65.5176

1.81757

2.19199

1.92227

2.47759

2.46341

9.36140
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التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ بالنهوض األكاديمي لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة
تطبيقي

املتوسط
الحسابي
االنحراف املعياري

نظري

املتوسط
الحسابي
االنحراف املعياري

التخصص

العتيبي وآخرون

13.3026

13.0329

13.4267

13.0066

12.4671

65.2133

2.19584

2.27400

2.07039

2.69042

2.69392

10.08593

13.8848

13.3508

13.6421

13.4607

13.0157

67.3579

1.83169

2.45753

2.21546

2.48940

2.52248

10.24661

يتضح من جدولي ( 10و  )11وجود فروق دالة إحصائيا لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة في الدرجة الكلية للنهوض األكاديمي تعزى ملتغير
الجنس( :ذكور /إناث) ،حيث كانت قيمة ف=  4,395بمستوى داللة ( ،)0,03وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الذكور.
كما توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد اهتزاز الثقة ،حيث كانت قيمة ف=  6,045بمستوى داللة ( ،)0,01وبمعاينة قيم املتوسطات
الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الذكور .كذلك وجدت فروق دالة إحصائيا في بعد العالقة بين الطالب واملعلم حيث كانت قيمة ف= 7,628
بمستوى داللة ( ،)0,006وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الذكور.
أما فيما يتعلق بالفروق ذات الداللة اإلحصائية التي تعزى إلى متغير التخصص( :نظري /تطبيقي) ،فقد وجدت فروق دالة إحصائيا لدى طلبة
جامعة أم القرى بمكة املكرمة في الدرجة الكلية للنهوض األكاديمي تعزى ملتغير التخصص( :نظري /تطبيقي) ،حيث كانت قيمة ف=  5,043بمستوى
داللة ( )0,02وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الطلبة ذوي التخصصات النظرية .كما وجدت فروق دالة إحصائيا
تعزى للتخصص على أبعاد مقياس النهوض األكاديمي ،حيث كانت قيمة "ف" لبعد فاعلية الذات تعادل  8,346بمستوى داللة ( ،)0,004وبمعاينة قيم
املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الطلبة ذوي التخصصات النظرية ،كذلك وجدت فروق دالة إحصائيا بين الطلبة تعزى إلى متغير
التخصص في بعد العالقة بين الطالب واملعلم ،حيث كانت قيمة "ف" تعادل  0,018عند مستوى داللة ( ،)0,01وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية
يتضح أن الفروق كانت لصالح الطلبة ذوي التخصصات النظرية ،كما أوضحت نتائج تحليل التفاعل ما بين النوع والتخصص عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية على مقياس النهوض األكاديمي ككل وال على أبعاده.
السؤال الرابع :وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ،
طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين متعدد االتجاهات (جدول  ،)13باإلضافة إلى حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية (جدول  ،)12ويتضح ذلك فيما يلي:
جدول ( :)12يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا ملتغيري الجنس:
(ذكور /إناث) والتخصص( :نظري /تطبيقي) ن=343
النوع

االحصائي الوصفي

وضع الهدف
والتخطيط

االحتفاظ
بالسجالت
واملراقبة

التسميع والحفظ

طلب املساعدة
االجتماعية

الدرجة
الكلية

ذكر

متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري

30.88

30.67

31.39

30.67

123.62

4.04

3.97

3.53

4.24

14.92

28.51

27.80

29.56

28.62

114.52

4.66

5.07

4.48

5.12

17.22

أنثى

جدول ( :)13يوضح نتائج تحليل التباين متعدد االتجاهات للتعلم املنظم ذاتيا و أبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور/إناث)
والتخصص( :نظري /تطبيقي) ن= 343
مصدر
التباين
الجنس

التخصص

املتغير التابع

مجموع املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف

الداللة

وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية
وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة

510.478

1

510.478

26.774

0.000

699.301

1

699.301

33.517

0.000

291.340

1

291.340

17.778

0.000

388.154

1

388.154

17.532

0.000

7363.079

1

7363.079

28.299

0.000

42.188

1

42.188

2.213

0.138

12.044

1

12.044

0.577

0.448
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الجنس *
التخصص

التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية
وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية

العتيبي وآخرون

9.490

1

9.490

0.579

0.447

46.571

1

46.571

2.104

0.148

394.839

1

394.839

1.518

0.219

1.515

1

1.515

0.079

0.778

1.087

1

1.087

0.052

0.820

178.

1

0.178

0.011

0.917

0.368

1

0.368

0.017

0.897

1.481

1

1.481

0.006

0.940

تشير نتائج تحليل التباين املتعدد الواردة في جدول ( )13إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة من طلبة
جامعة أم القرى بمكة املكرمة في التعلم املنظم ذاتيا تعزى إلى متغير الجنس ،وكانت الفروق جميعها لصالح الذكور ،حيث ظهرت فروق ذات داللة
إحصائية على الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا ،وكانت قيمة "ف"  28.299عند مستوى داللة ( ،)0.01وبمعاينة قيم املتوسطات في الجدول ()12
اتضح أن قيمة املتوسط الحسابي 123.62للذكور كانت أعلى منها لدى اإلناث  ،114.52كما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد مقياس التعلم
املنظم ذاتيا :وضع الهدف ،والتخطيط ،حيث كانت قيمة "ف"  26.774عند مستوى ( )0.01بمتوسط الحسابي  30.88للذكور أعلى منه لدى اإلناث
 ،28.51وفي بعد االحتفاظ بالسجالت واملر اقبة كانت قيمة "ف"  33.517عند مستوى داللة ( )0.01بمتوسط حسابي  30.67للذكور أعلى من
املتوسط الحسابي لإلناث ،27.80وفي بعد التسميع والحفظ كانت قيمة "ف"  17.448عند مستوى داللة ( )0.01بمتوسط حسابي لدى الذكور مقداره
 31.39يزيد عن املتوسط الحسابي لدى اإلناث والبالغ  ،29.56وفي بعد طلب املساعدة االجتماعية كانت قيمة "ف"  17.532عند مستوى داللة ()0.01
بمتوسط حسابي مقداره  30.67لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث  ،28.62وبذلك يتضح أن مجمل الفروقات الدالة التي ظهرت على مقياس التعلم
املنظم ذاتيا ككل وجميع أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) تبعا ملتغير
الجنس كانت لصالح الذكور.
أما بالنسبة ملتغير التخصص( :نظري /تطبيقي) ،فيتضح من نتائج تحليل التباين املتعدد (جدول  )13عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى
طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،التسميع والحفظ ،طلب
املساعدة االجتماعية) تعزى للتخصص الدراس ي( :نظري /تطبيقي).
كما يتضح من نتائج تحليل التباين املتعدد (جدول  )13عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تعزى
للتفاعل بين النوع والتخصص في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،التسميع والحفظ ،طلب
املساعدة االجتماعية).
السؤل الخامس :وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -االحتفاظ
بالسجالت واملر اقبة-التسميع والحفظ -طلب املساعدة االجتماعية) لدى مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي من طلبة جامعة أم القرى بمكة
املكرمة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،إضافة إلى حساب اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،ويتضح ذلك
فيما يلي:
جدول ( :)14يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ونتائج اختبار(ت) لداللة الفروق بين طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة مرتفعي ومنخفض ي
النهوض األكاديمي في درجات التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده ن=343
التعليم املنظم ذاتيا

النهوض األكاديمي

العدد

وضع الهدف والتخطيط

منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي

االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية

املتوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

35

24.94

5.8

307

30.23

4.01

35

25.17

4.5

307

29.68

4.4

35

27.5

4

307

30.8

3.9

35

25.4

5.9

307

30.11

4.4

35

102.9

20.2

307

120.9

15.3

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

7.00-

0.01

5.534.645.746.32-

0.01
0.01
0.01
0.01
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العتيبي وآخرون

يوضح الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي بالنسبة للدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا
وجميع أبعاده لصالح مرتفعي النهوض األكاديمي ،حيث بلغت قيمة "ت"  6.32عند مستوى داللة ( )0.01بين منخفض ي ومرتفعي النهوض األكاديمي على
الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا ،كما بلغت قيمة "ت" لبعد وضع الهدف والتخطيط  7.00عند مستوى داللة ( ،)0.01وفي بعد االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة بلغت قيمة "ت"  5.53عند مستوى داللة ( ،)0.01وفي بعد التسميع والحفظ بلغت قيمة "ت"  4.64عند مستوى داللة ( ،)0.01وكذلك بلغت
قيمة "ت" لبعد طلب املساعدة االجتماعية  5.74عند مستوى داللة ( ،)0.01وكانت الفروق في جميع األبعاد والدرجة الكلية لصالح مرتفعي النهوض
األكاديمي.
مناقشة النتائج:
• أظهرت نتائج السؤال األول إمكانية التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا ،وأظهرت أن بعدي( :وضع الهدف والتخطيط ،وطلب
املساعدة االجتماعية) من أكثر أبعاد التعلم املنظم ذاتيا اسهاما في النهوض األكاديمي ،وهذا يؤكد حجم العالقة بين املتغيرين التي تم من خاللها
التنبؤ بالنهوض األكاديمي الذي يمد الطالب بالدافعية والطاقة العالية في مواجهة الصعاب والتحديات؛ للمض ي قدما في املسيرة التعليمية من
قبل ممارسة الطلبة ملهارات التعلم املنظم ذاتيا في مسيرتهم العلمية ،السيما من خالل وضع األهداف والتخطيط لها ،وعدم التردد في طلب
املساعدة االجتماعية من املحيطين في حال مواجهة أية صعوبات أثناء العملية التعليمية ،فضال عن مهارات التعلم املنظم ذاتيا األخرى ،مثل:
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ومتابعة األداء األكاديمي بجدية ،والحرص على حفظ الدروس أوال بأول وتسميعها بانتظام ،وتنسجم نتيجة هذا
التساؤل مع سياق الدراسات السابقة كدراسة الجراح ( )2010التي أثبتت إمكانية التنبؤ باملستوى املرتفع للتحصيل األكاديمي من خالل ممارسة
طلبة الجامعة للتعلم املنظم ذاتيا وما يتضمنه من مكونات ،ودراسة صديقي وجيشنيجاني ) Sadeghi & Geshnigani (2016التي أثبتت نتائجها
إمكانية التنبؤ بالنهوض األكاديمي لدى طلبة الجامعة من خالل التعلم املوجه ذاتيا الذي يتضمن الضبط الذاتي والرغبة في التعلم ،كما تنبأت
دراسة راميلي وكوشيني ) Rameli & Koshini (2018أيضا ،بدور التنظيم الذاتي بالنهوض األكاديمي للطلبة في مادة الرياضيات ،وتشير نتيجة
التساؤل الخامس -إجماال -إلى أهمية الدور البارز الذي يقود إليه تنظيم الطالب لتعلمه وتحديد أهدافه والتخطيط لها ،وتنظيم ما أنجزه في
العملية التعليمية في سجالت يمكنه من خاللها متابعة تطور أدائه ،مع حرصه الدائم على حفظ واستذكار دروسه وعدم الخجل من سؤال
اآلخرين حول ما يستعص ي عليه من دروس ،ملا لتلك االستراتيجية التي يتبعها بعض الطالب من األثر الواضح في نهوضهم األكاديمي خالل مسيرتهم
التعليمية.
• كما أظهرت نتائج السؤال الثاني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين النهوض األكاديمي وجميع أبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة
األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) وبين التعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده (وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة،
التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) وذلك لدى جميع أفراد العينة من الذكور واإلناث من طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،حيث
ارتبطت مواجهة العقبات اليومية التي تواجه الطلبة في مسيرتهم الدراسية بتنظيمهم للمعلومات ،ووضع األهداف واالستراتيجيات التي تعين على
االحتفاظ بها ،إضافة إلى طلب املساعدة من املحيطين في فهم املادة العلمية وإنجاز الواجبات الدراسية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة التي ارتبط فيها النهوض األكاديمي بعالقة ذات داللة إحصائية بالتنظيم املعرفي ) ،(Azadi & Abdollahzadeh, 2020وبتوجهات أهداف
اإلنجاز (حليم.)2019 ،
• وبينت نتائج السؤال الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائية في النهوض األكاديمي لصالح الطالب بجامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وعلى وجه
الخصوص في بعدي( :اهتزاز الثقة ،والعالقة بين الطالب واملعلم) ،كما أظهر طلبة التخصصات النظرية فروقا ذات داللة إحصائية في بعدي
النهوض األكاديمي املتعلقة بفعالية الذات والعالقة بين الطالب واملعلم ،ويظهر من نتيجة التساؤل الثاني أن الطالب كانوا يتمتعون بثقة أكبر
بقدراتهم ،وكانت عالقاتهم وطيدة مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مقارنة بالطالبات ،وقد يعود ذلك إلى طبيعة الذكور التي تتسم بالجرأة ،على
النقيض من سمة الخجل التي تنتشر -غالبا -بين اإلناث ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حليم ( )2019التي كانت فيها الفروق في النهوض
األكاديمي بين طالب املرحلة الثانوية لصالح الذكور أيضا.
• كما بينت نتائج السؤال الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده لصالح الطالب بجامعة أم القرى بمكة
املكرمة ،في حين لم تكن هناك أي فروق دالة تعزى إلى التخصص الدراس ي( :نظري /تطبيقي) ،واتفقت نتيجة هذا التساؤل -جزئيا -مع دراسة
الجراح ( )2010حيث أظهر فيها طالب الجامعة تفوقا على الطالبات في جانب تنظيم وضع الهدف والتخطيط؛ إال أنها اختلفت معها في تفوق
الطالب على الطالبات في جميع أبعاد التعلم املنظم ذاتيا ،كذلك لم تظهر فروق دالة بين الطالب والطالبات في بعد (التسميع والحفظ) ،وترى
الباحثات أن ذلك االختالف بين الذكور واالناث قد يعود إلى طبيعة املجتمع السعودي التي تتوقع من الذكور مسؤوليات أكبر ،حيث تتم تنشئة
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الذكر على أن يكون قادرا على تحمل املسؤولية ،وعلى ذلك يتم تنشئته أيضا ألن يكون أكثر تنظيما ألموره الحياتية بشكل عام ،وأن يكون قادرا على
التخطيط ووضع األهداف ،في حين أن اإلناث في املجتمع السعودي -غالبا -ما يتم التعامل معهن على أنهن بحاجة إلى العون والدعم من اآلخرين،
ويتم -كثيرا -التشكيك بقدرتهن على التخطيط ووضع األهداف بشكل مناسب ،وعليه فإن التنشئة وفقا لهذه التوجهات تؤثر على األداء الفعلي
للشخص.
• كذلك أظهرت نتائج السؤال الخامس وجود فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاد ه لصالح مرتفعي النهوض األكاديمي،
وذلك ملا يتسم به الطلبة ذوي التعلم املنظم ذاتيا من الدافعية الداخلية العالية واالستقاللية واالستعداد للمشاركة واإلصرار واملثابرة على أداء
املهمات التعليمية ) ،(Zimmerman, 1995وتتسق نتيجة هذا التساؤل مع سياق نتائج دراسة عطية ( )2020حول تمتع الطلبة ذوي النهوض
األكاديمي بسمات خاصة لعادات العقل ،من أبرزها :املثابرة ،والتساؤل ،وحل املشكالت ،والدقة والتحكم في االندفاع ،وتوظيف املعارف السابقة
في مواقف جديدة ،إضافة إلى اتسامهم بروح املخاطرة وابداء االستعداد الدائم للتعلم.
التوصيات واملقترحات:
• ضرورة وضع برامج تعليمية وإرشادية تسهم في زيادة ممارسة الطلبة في جميع مراحلهم الدراسية ،وخاصة الجامعية للتنظيم الذاتي للتعلم ،وذلك
من خالل تدريبهم على وضع األهداف بشكل جيد والتخطيط لها ،مع التركيز على مهارة املواظبة في حفظ الدروس مع تسميعها؛ للتأكد من ثبات
املعلومات في الذاكرة ،باإلضافة إلى عدم التأخر في طلب املساعدة االجتماعية أثناء الدراسة ،وذلك من املحيطين بالطالب كأفراد أسرته ومعلميه
وأصدقائه ،ملا لذلك من أثر بالغ في نهوض الطالب أكاديميا وذلك يمده بالطاقة الالزمة التي يواجه من خاللها التحديات واإلجهاد واإلحباط في
البيئة الدراسية.
• تنظيم ندوات ولقاءات وبرامج للمعلمين باملدارس وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأولياء األمور واملربين حول توعية الطلبة بأهمية وانعكاسات
التعلم املنظم ذاتيا على حياتهم العلمية ومسيرتهم األكاديمية.
• إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث حول موضوع النهوض األكاديمي عند الطلبة ،والسعي وراء الكشف عن عالقته بالعديد من املتغيرات ،إضافة
إلى اجراء الدراسات املقارنة بين مختلف املراحل التعليمية؛ للوقوف على مقومات النهوض األكاديمي واستثمارها من الطلبة في مختلف املراحل
التعليمية.
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Abstract: The research aimed to identify Self-Regulated Learning as a predictor of Academic Buoyancy
among students of Umm Al-Qura University in Makkah, using the descriptive (correlative / differential /
predictive) approach, the sample size was 343 male and female students completed the Academic Buoyancy
Scale and the Self-Regulated Learning. The results showed a positive statistically significant correlation
between Academic Buoyancy and its dimensions (self-efficacy, confidence vibration, academic participation,
anxiety, student-teacher relationship), and Self-Regulated Learning and its dimensions (goal setting and
planning, keeping records and monitoring, listening and memorizing, requesting social assistance), the
correlation coefficients for the sample ranged between 0.360 and 0.536. In addition, the results indicated
the significant differences in the overall degree of Academic Buoyancy in favor of males, and theoretical
disciplines. Also, males showed differences on the dimensions of Academic Buoyancy (confidence vibration,
and student-teacher relationship), while students of theoretical disciplines showed statistically significant
differences on (self-efficacy, student-teacher relationship). Males showed statistically significant differences
in the overall score of Self-Regulated Learning and its dimensions. Also, there was statistically significant
differences between the high and low Academic Buoyancy in the total degree of Self-Regulated Learning and
its dimensions in favor of high-ranking Academic Buoyancy. Moreover, the results proved that Academic
Buoyancy can be predicted by Self-Regulated Learning, and the two dimensions (goal setting and planning,
and requesting social assistance) were the most contributed.

Keywords: Self-Regulated Learning; Academic buoyancy; University Students; Umm Al-Qura University;
Makkah Al-Mukarrma.
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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في سلطنة عمان ،والبالغ عددهم ( )540فردا
متزوجا ،منهم ( )224ذكور )316( ،إناث .اعتمد الباحثان املنهج الوصفي .كما تم استخدام مقياس التوافق الزواجي هيندريك ( Hendrick,
 ،)1988وأظهرت نتائج الدراسة مستوى مرتفع من التوافق الزواجي ،كما أظهرت فروق دالة في مستوى التوافق الزواجي تبعا ملتغير الجنس
لصالح الذكور ،وفروق دالة تبعا ملتغير عدد سنوات الزواج لصالح من مر على زواجهم ( )5 –2سنوات ،بينما لم تكن هناك فروق دالة تبعا
ملتغير العمر وعدد األبناء.
الكلمات املفتاحية :التوافق الزواجي؛ األسرة؛ الزواج؛ العالقات الزوجية؛ املتزوجون.

املقدمة:
الزواج هو عقد بين رجل وامرأه ،وهو النظام الذي خلقه هللا ،وحثت عليه الشريعة اإلسالمية كما توضحه اآلية الكريمة "ومن آياته أن خلق لكم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ،وجعل بينكم مودة ورحمة ،إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون" وهو الطريقة التي رض ي بها املجتمع ،وأقرها لتنظيم
العالقة بين الجنسين وإلشباع الحاجة الفطرية لدى الذكر واألنثى ،ويشتمل الزواج على مجموعة متناسقة من العادات والتقاليد تكفل للطرفين معرفة
واجباتهما وما سيترتب عليهما من مسؤوليات مستقبليه ،وكذلك تكفل لهما معرفة حقوق كل منهما من الطرف اآلخر حتى يعيشا بصوره متوافقة
ومرضيه قدر املستطاع ،وهذا التوافق الزواجي هو أحد املوضوعات التي اهتم بها العلماء والباحثين منذ العصور القديمة لتأثيره في سعادة األزواج أول،
ثم تنشئة البناء ،واخيرا في بناء املجتمع.
يعد الزوجان متوافقان زواجيا إذا كانت سلوكيات كل منهما مقبولة من اآلخر ،وقام كل طرف بواجباته نحو اآلخر ،وأشبع حاجاته ،وأمتنع عن كل
ما يؤذيه ،أو يفسد عالقته به أو بأسرتيهما (الداهري .)2008 ،وقد أورد سبينر ( )Spanier, 1967في تحقيقه العديد من التعاريف التي تم استخدامها
خالل السنوات الخمس واألربعين املاضية ،كتعريف كوتريل ( )Cottrell, 1933للتوافق الزواجي بأنه عملية يحاول فيها األزواج إعادة تمثيل املواقف التي
حصلوا عليها في عوائلهم السابقة ،وتعريف لوك و ويليامسون ( )locke and Williamson, 1958للتوافق الزواجي بأنه امليل الى تجنب أو حل النزاعات،
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والشعور بالرضا عن الزواج ،وعن الشريك ،وتقاسم املصالح واألنشطة املشتركة ،وتحقيق التوقعات الزوجية ،وهنالك تعريف آخر للتوافق الزواجي
لباورمان ( )Bowerman, 1964بأنه السلوك الذي يعمل على تقليل الختالفات بين الزوجين فيما يتعلق بحالة زوجية معينة.
توجد العديد من املفاهيم ذات الصلة بالتوافق الزواجي كالنجاح الزواجي والرضا الزواجي والستقرار الزواجي ،والتكيف الزواجي ،حيث يعد
التوافق الزواجي من أكثر املفاهيم استخداما في الزواج ورعاية األسرة ،ويتميز بوفرة التعريفات التي يصعب تحديدها حتى من العلماء انفسهم حيث ل
يستطيعون تحقيق توافق في اآلراء حول تعريف املفاهيم وتشغيلها واستخدامها (.)Spanier, 1967
يتضمن مفهوم التوافق الزواجي جوانب كثيرة منها السعادة الزوجية ،الرضا الزواجي ،التفاعل الزواجي ،والنجاح الزواجي ،وتستخدم هذه
املصطلحات بكثرة لتشير إلى نفس الش يء ،وأحيانا تشير كل منها إلى ش يء مختلف ،ومفهوم الرضا الزواجي أكثر شيوعا ويتصل بالجانب الوجداني في حين
مفهوم التوافق الزواجي أكثر عموما ويتصل بالجانب السلوكي ،بينما التفاعل الزواجي فهو التأثير املتبادل بين زوجين ،وتتحقق السعادة الزوجية عندما
يتمتع الزوجان بمستوى عال من الشعور بالتوافق والرضا الزواجي( .الخفاف)2013 ،
العوامل املؤثرة في التو افق الزواجي
هناك ثالث مجموعات أساسية من العوامل املؤثرة ،أطلقت على املجموعة األولى اسم العوامل اللوجيستيكية وتتمثل في عدة أمور منها مدة
الخطوبة ،العمر ،املستوى التعليمي ،املستوى القتصادي ،الوظيفة والسكن ،أما املجموعة الثانية فهي العوامل الشخصية كالخلفية األسرية،
والصحة النفسية والجسمية ،واملجموعة الثالثة هي املجموعة التفاعلية وتتمثل في العوامل العاطفية والسلوكية كالشعور بالحب والثقة املتبادلة
واملساواة والحميمية ،والتفاق حول اسلوب الحياة وتأييد الشريك( .بلميهوب)2010 ،
حاول العديد من علماء النفس والجتماع والباحثين الكشف عن تلك العوامل املساعدة في تحقيق السعادة الزوجية ،والتوافق الزواجي،
وبمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة تم التوصل الى عدة عوامل مؤثرة متعلقة بأساليب املعاملة الزوجية في مدى التوافق الزواجي ،حيث أن
األساليب غير السوية كالتسلط والنبذ والقسوة واإلهمال والتدليل تلعب دور في سوء التوافق الزواجي ،بينما مراعاة املشاعر واملرونة في التعامل تزيد
من التكيف بين الزوجين( .زعتر)2000 ،
تعتبر الشخصية والعوامل الوراثية ،واختالف التنشئة ،وكذلك الجانب العا طفي والجنس ي والجانب القتصادي ،كلها عوامل مؤثرة في التوافق
الزواجي ،كذلك طفولة الزوجين ،وسن الزواج ،وتدخل األهل ،واإلنجاب من ضمن تلك العوامل( .عبيد)2014 ،
إن الختيار الصحيح لشريك الحياة من عوامل التوافق الزواجي ،فكلما زادت القدرة على تحديد معايير اختيار شريك الحياة كاملعيار الديني
والجتماعي والقتصادي والعلمي ومعيار الشخصية والوظيفة ،كلما زاد التوافق الزواجي( .قمرة)2019 ،
أما سوء التوافق الزواجي فقد تعددت البحوث والدراسات حول العوامل املسببة له ،وطرحت تحت مسميات منها :أسباب التفكك األسري،
أسباب الخالفات الزوجية ،أسباب الطالق ،معوقات التوافق الزواجي ،إل أنها كانت تدور حول محور واحد وهو عوامل وأسباب سوء التوافق الزواجي.
(الراشد)2016 ،
فيمكن أن يكون أداء الدور ألحد الزوجين غير متفق مع توقعات الطرف اآلخر ،وتكون العادات والقيم واملعايير والرغبات الشخصية للطرفين في
صراع ،وقد يكون الختيار الزواجي الخاطئ ،والخلفية األسرية غير السعيدة ،والغيرة ،والهوة بين الحاجات الشعورية والحاجات الالشعورية ،وسوء
التوافق الجنس ي ،كلها من عوامل سوء التوافق الزواجي ،وكذلك الفرق الكبير في العمر يؤدي إلى سوء الفهم في الكثير من املجالت مما يؤدي إلى سوء
التوافق الزواجي ،والتباين الكبير في املستوى التعليمي بين الزوجين يؤدي الى الفتور وضعف التفاعل مما يؤدي إلى التفكك والنفصال ،والختالف
والفوارق الكبيرة في املستوى الجتماعي والثقافي والقتصادي تؤدي إلى صعوبة في الستمرار في الزواج ،كما أنه يوجد عالقة سلبية بين سوء التوافق
الجنس ي والتوافق الزواجي( .العزة2000 ،؛ طلبة2002 ،؛ مهدي2012 ،؛ الشطي2005 ،؛ شريف)2012 ،
مجاالت التو افق الزواجي
للتوافق الزواجي مجالت عديدة تم ذكرها في عدة دراسات كدراسة كل من (الداهري2008 ،؛ مؤمن2008 ،؛ البلوي2015 ،؛ صحاف2015 ،؛
حولي )2019 ،وهي كالتالي:
 .1املجال الجتماعي :فالشخص املتوافق اجتماعيا هو الذي يسلك وفقا لألساليب الثقافية السائدة في مجتمعة.
 .2املجال القتصادي :حين يكون مصدر الدخل مشترك بين الزوجين فإن هذا الدخل يسهم في استمرار العالقة حتى لو كانت الروابط الزوجية
ضعيفة ،وكذلك قد يستمر الزواج غير املتوافق حين تكون الزوجات من ذوات الدخل املنخفض مع محدودية الدعم القتصادي ،وفي املقابل قد
يقلل الدخل الكبير للزوجة من الرغبة في الستمرار في عالقة غير سعيدة ،كما يؤثر عمل الزوجة على الزواج حين يقل الوقت املخصص لألدوار
األسرية.
 .3املجال العاطفي :ويعني الشعور بالحب واملودة والعتبار والتقدير والرتباط العاطفي والنفس ي املتبادل بين الزوجين.

921

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص933- 920 :

مستوى التو افق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في سلطنة ُعمان وعالقته باملتغيرات الديموغر افية

املقبالي & الفواعير

 .4املجال الجنس ي :ويعني فهم ومعرفة وإدراك معنى الجنس ودوافعه وغاياته وأهدافه ،وأن يسعى كال الزوجين ملعرفة ما يرض ي شريكه لتكوين مفهوم
مشترك وأسلوب متناسب ليستطيع كل واحد منهما من إشباع رغبات الطرف اآلخر.
 .5املجال الديني :ويعني تمتع الزوجين بالقيم والفضائل الدينية ،حيث يساعد ذلك على زيادة التماسك والوقاية من التفكك.
 .6املجال الثقافي :فانتماء الزوجين إلى أسرتين مختلفتين يؤدي إلى اكتساب كل منهما لخبرات مختلفة قد تشكل قاموس خاص بكل زوج.
تفسير التو افق الزواجي حسب نظرية التبادل االجتماعي
يعتبر هومانز ( )Homansمن أوائل علماء النفس الجتماعي الذين نظروا للسلوك اإلنساني على أنه عالقة متبادلة ،وطور نظرية أطلق عليها
(نظرية التبادل) ،لتفسير العمليات الجتماعية ،وتنطلق فكرة النظرية من كون التفاعالت الجتماعية تمثل مادة خام لصنع العالقات الحميمية،
واملكسب الناتج من تلك التفاعالت يتمثل في إدراك املميزات والعيوب ،ويقيم الناس عالقاتهم في ضوء ما يقدمونه لألخرين مقارنة بما ينالونه هم
باملقابل ،ويعتبر التوافق الزواجي إدراك الزوجين للمكاسب التي تعود عليه من العالقة أو املساهمات التي يقدمها للعالقة الزوجية( .عواودة)2019 ،
إن املكسب الناتج عن التفاعل بين الزوجين يؤثر على شكل العاطفة ،فإذا كان املكسب على شكل مكافأة فالعاطفة الناتجة عنه تكون إيجابية،
وإذا كان املكسب على شكل تكلفة ،فالعاطفة تكون سلبية (مهدي .)2012 ،فحسب النظرية فأي شخص سيترك العالقة الزوجية إذا لم تحقق له ربح
نفس ي أو إذا عرضته لخسارة نفسية ،حيث يتخلى عن الشخص الذي يمنعه من إشباع حاجاته ،وينجذب للشخص الذي يرض ي حاجاته( .مرس ي،
)1999
بينما يمكن أن يستمر الفرد في عالقة زوجية غير مرضية في حالة وجود حواجز قوية تجعل من الطالق أمرا صعبا ،كأن تكون البدائل لهذه
العالقة قليلة ،فقرار الطالق يتأثر باملعتقدات الدينية ،والعتبارات القتصادية ،وقوانين الطالق ،والخوف من املجهول( .مؤمن)2008 ،
الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تناولت التوافق الزواجي ،حيث استطاع الباحثان الحصول على مجموعة منها سواء في البيئة العمانية أو العربية أو
األجنبية.
• فقد أظهرت دراسة اإلبراهيم ( )2007العالقة بين التوافق الزواجي واملهارات الزوجية وبعض املتغيرات الديموغرافية ،على عينة مكونه من ()510
زوجة من العامالت في محافظة إربد ،وبينت النتائج أن الزوجات العامالت غالبا ما يمارسن املهارات الزواجية التالية :حل املشكالت ،التصال
الفعال ،والتعبير العاطفي ،كما أظهرت النتائج أن النساء املتزوجات العامالت في القطاع التربوي يتمتعن بالتوافق الزواجي في املجال النفس ي
العاطفي ويليه الفكري ،فالقتصادي ثم الجتماعي ،وتوجد فروق ذات دللة إحصائية بين التوافق الزواجي واملهارات الزوجية ،ول توجد فروق بين
املهارات الزواجية والتوافق الزواجي تعزى ملتغير عمر الزوجة ،واملستوى القتصادي وعدد البناء ،بينما توجد فروق دالة تعزى ملتغير عدد سنوات
الزواج لصالح من مض ى على زواجهن ( )10 – 6سنوات.
• بحثت دراسة الجمالي( )2008تأثير عدد من املتغيرات وهي عمر الزوجين ومدة الزواج وإنجاب األطفال على درجة التوافق الزواجي ،وطبقت الدراسة
على عينه مكونة من  162زوجا وزوجة بواقع ( 81زوج  ،و 81زوجة) بطريقة عشوائية ،حيث تراوحت أعمارهم بين  45-25سنة ،وجميعهم من
العاملين في املؤسسات الحكومية بمحافظة مسقط ،واستخدمت مقياس التوافق الزواجي الذي أعدته الباحثة ،ويتكون من ( 40مفرده) وأظهرت
النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التوافق الزواجي حسب متغير الجنس ،كما أظهرت فروق دالة إحصائيا في متغير العمر الزمني لصالح
األزواج األكبر سنا ،كما لم يتأثر التوافق الزواجي بمدة الزواج ،وبإنجاب األطفال.
• في حين هدفت دراسة التباوي ( )2012إلى التعرف على التوافق الزواجي وعالقته بضغوط العمل ،وعلى العالقة الرتباطية بين التوافق الزواجي
ومتغيرات عدد البناء ،املستوى التعليمي ،مدة الزواج ،والجنس ،وتكونت عينة الدراسة من ( )245موظف وموظفة من املتزوجين بجامعة بنغازي،
واستخدمت الباحثة مقياس التوافق الزواجي ل أسامة عبدالرازق ( ،)2003ومقياس ضغوط العمل ل بوصالح عبدالقادر ( )2004حيث أظهرت
النتائج أن مستوى التوافق الزواجي وأبعاده لدى عينة الدراسة كان مرتفعا ،ويوجد ارتباط موجب دال إحصائيا بين الدرجة الكلية للتوافق الزواجي
وأبعاده وضغوط العمل ،كما بينت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائية بين التوافق الزواجي وكل من (الجنس ،املستوي التعليمي ،ومدة
الزواج ،وعدد األطفال).
• جاءت دراسة الهنائي ( )2013للتعرف على بعض من العوامل املسهمة في سوء التوافق الزواجي كما يدركها القائمون على لجان التوفيق واملصالحة
واملترددين عليها ،وتم اختيار عينتين ،األولى تتكون من ( )12عضو من األعضاء القائمين على لجان التوفيق واملصالحة ،والثانية تتكون من ()15
أسرة من محافظة مسقط ،وتم استخدام مقياس سوء التوافق الزواجي من وجهة نظر أعضاء لجان التوفيق واملصالحة وبعض املتزوجين املترددين
عليها ،وأظهرت نتائج الدراسة بأن ترتيب العوامل املسهمة في سوء التوافق الزواجي كما قدرها أعضاء اللجان كالتالي (الشخص ي -العاطفي-التنظيمي -
الجنس ي) ،أما ترتيب العوامل كما قدرها املتزوجين كالتالي (العاطفي -التنظيمي -الشخص ي -الجنس ي).
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• كما قامت دراسة الخطايبة ( )2015بالتعرف على مقومات التوافق الزواجي لدى عينة مكونه من ( )388زوجا وزوجة من العاملين في املدارس
الحكومية ،واستخدمت استبانة معدة مسبقا ،ولم تظهر نتائج اختبار التباين أي فروقات تعزى ملتغير الجنس ،حجم األسرة ومكان القامة بينما
ووجدت فروق تعزى إلى املؤهل العلمي والدخل الشهري وكانت الفروق لصالح ذوي التعليم العالي ،وذوي فئة الدخل املرتفع.
• كما هدفت دراسة صحاف ( )2015إلى بحث التوافق الزواجي وعالقته بالستقرار األسري لدى عينة من املتزوجين بمدينة مكة املكرمة ،كما هدفت
إلى التحقق من وجود فروق في التوافق الزواجي تبعا لختالف املستوى القتصادي ،والعمر ،واملستوى التعليمي ،وتم اختيار عينة مكونه من ()459
زوج وزوجة ،منهم ( )213زوجة ،و( )246زوج من مدينة مكة املكرمة ،واستخدمت الباحثة مقياس التوافق الزواجي من إعداد (العنزي،)2010 ،
ومقياس الستقرار األسري من إعداد (محتار ،)1999 ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق الزواجي وجميع أبعاد الستقرار
األسري ،ول توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات التوافق الزواجي تعزى ملتغير العمر ،وتوجد فروق ذات دللة إحصائية بين
متوسطات درجات التوافق الزواجي تعزى ملتغير املستوى القتصادي للزوج في اتجاه دخل الزوج أقل بكثير من مستوى دخل الزوجة ،كما توجد
فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات الستقرار األسري لدى مرتفعي ومنخفض ي التوافق الزواجي لصالح مرتفعي التوافق الزواجي.
• قامت دراسة القضاة ( )2016بتقص ي العالقة بين املهارات الزوجية والتوافق الزواجي ،وتكونت العينة من ( )173سيدة متزوجة حديثا في مدينة
عمان بطريقة العينة املتاحة ،واستخدم مقياس ي املهارات الزواجية والتوافق الزواجي من إعداد الباحثة ،وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية
دالة إحصائيا بين امتالك املهارات الزواجية للمتزوجات حديثا والتوافق الزواجي لديهن ،كما بينت أن كل من بعد (مهارة حل املشكالت ،مهارة
التصال ،ومهارة التعبير النفعالي) ملقياس املهارات الزواجية كانت مرتفع ،وأما بعد (إعادة البناء املعرفي) لنفس املقياس كان متوسط ،كما أظهرت
النتائج مستوى مرتفع ملقياس التوافق الزواجي بجميع أبعاده ،ووجدت فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات الفئات العمرية املختلفة في
امتالك املهارات الزواجية ،وفي مستوى التوافق الزواجي ،وعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في امتالك املهارات الزوجية وفي مستوى التوافق
الزواجي تعزى ملتغير املؤهل التعليمي أو عمل الزوجة.
• سعت دراسة قمرة ( )2019للتعرف على العالقة بين التوافق الزواجي ومعايير اختيار شريك الحياة ،وتم جمع البيانات من عينة عشوائية مكونة
من ( )123أسرة من خالل استبيان البيانات العامة ،واستبيان التوافق الزواجي ،واستبيان معايير اختيار شريك الحياة ،وأظهرت النتائج أنه كلما
زادت القدرة على تحديد معايير اختيار شريك الحياة بمحاورها "املعيار الجتماعي ،املعيار الديني ،املعيار القتصادي ،املعيار العلمي ،معيار
الشخصية ،معيار الوظيفة" كلما زاد التوافق الزواجي ،كما أظهرت النتائج أن تعليم الزوج كان من أكثر العوامل املؤثرة على التوافق الزواجي يليه
تعليم الزوجة ،ويأتي مهنة الزوج في املرتبة الثالثة ،وأخيرا عمر الزوجة في املرتبة الرابعة.
• كما هدفت دراسة القرني ( )2019إلى دراسة التجاه نحو الحوار األسري وعالقته بالتوافق الزواجي ،باستخدام املنهج الوصفي الرتباطي على عينة
مكونة من ( )217زوجا وزوجة ،وقام الباحث بتطوير مقياس التوافق الزواجي من إعداد فرج وعبداللة ( )1999والذي استخدمه العمودي ()2001
في البيئة السعودية ،وقام الباحث بإعداد مقياس الحوار األسري ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية بين التوافق الزواجي وأبعاده وبين
الحوار األسري وأبعاده.
• في حين قامت عواودة ( )2019بدراسة العالقة بين املهارات الزواجية وعالقتها بالرضا الزواجي لدى املتزوجات حديثا في محافظة رام هللا والبيرة،
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي الرتباطي مع عينة مكون من ( ،)10065من املتزوجات حديثا ،وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية للمهارات
الزواجية كانت مرتفعة ،ودرجة الرضا الزواجي متوسطة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا على مقياس املهارات الزواجية تبعا
ملتغير العمل ،وكانت الفروق دالة تبعا ملتغيرات العمر لصالح املستوى العمري األعلى ،واملستوى التعليمي لصالح املستوى التعليمي األعلى ،وتوجد
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين املهارات الزواجية والرضا الزواجي بلغت ( )0.561إذ جاءت طردية موجبة ،وأشار تحليل النحدار أن املهارات
الزواجية تتنبأ بالرضا الزواجي ،إذ فسرت املهارات الزواجية ( )%33.2من التباين في مستوى الرضا الزواجي.
• أما دراسة السلمي ( )2020فبحثت العالقة بين التوافق الزواجي وتربية البناء ،وتمت الدراسة على عينة تتكون من ( )136زوجة في الرياض،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت استبانة مقسمة إلى عدة محاور (التوافق الفكري ،التوافق الجتماعي ،التوافق النفس ي ،تربية البناء)،
وأظهرت الدراسة وجود عالقة طردية بين التوافق الفكري والنفس ي وبين التقارب في املستوى التعليمي والتقارب العمري  ،كما أظهرت الدراسة أن
أولد األزواج املتوافقين قادرين على التفاعل الجتماعي بشكل جيد ،ومستقرين نفسيا.
مشكلة الدراسة:
بالرجوع لنسب الطالق في السلطنة اتضح أن تلك النسب في ازدياد من سنة  2015إلى سنة  ،2017ثم انخفضت مع انخفاض عدد وثائق الزواج
في سنة  ،2018وعاودت الرتفاع في  ،2019كما أن عدد الطلبات الشرعية في لجان التوفيق واملصالحة في ارتفاع مستمر على مستوى السلطنة منذ سنة
 2015إلى سنة  ، 2019كما بينتها اإلحصائيات( .وزارة العدل)2020 ،
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فظهرت الحاجة لدراسة التوافق الزواجي ومعرفة أثر بعض املتغيرات التصنيفية عليه ،لزيادة رفاهية املجتمع من جهة عن طريق استغالل النتائج
في البرامج املخصصة لرفع نسبة التوافق الزواجي ،ولحل بعض املشاكل الجتماعية من جهة أخرى ،كمشكلة الزيادة في نسب الطالق ،والزيادة في نسب
الدعاوي الشرعية في املحاكم ولجان التوفيق واملصالحة.
أسئلة الدراسة:
 .1ما مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في سلطنة عمان؟
 .2هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى التوافق الزواجي تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،عدد البناء ،عدد سنوات
الزواج)؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى ما يلي:
 .1التعرف على مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في سلطنة عمان.
 .2الكشف عن الفروق ودللتها اإلحصائية في مستوى التوافق الزواجي والتي تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،عدد البناء ،عدد
سنوات الزواج).
أهمية الدراسة:
ا
أوال :األهمية النظرية:
إن دراسة التوافق الزواجي له أهمية كبيرة في مجال اإلرشاد الزواجي ،حيث يوجه اهتمام القائمين لوضع توصيات من شأنها رفع مستوى التوافق
الزواجي في املجتمع ،كما تمثل هذه الدراسة أهمية في البحوث املقارنة على مستوى عاملي أو على مستوى التغير في املجتمع الواحد في السنوات القادمة.
ا
ثانيا :األهمية التطبيقية:
تكمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في إمكانية التخطيط لبناء برامج وتقنيات لرفع مستوى التوافق الزواجي ،وبناء برامج إرشاد جمعي
للمتزوجين ،كما تفيد واضعي السياسات لتدريب العاملين في اإلرشاد الزواجي وتحسين أدائهم ،وتكمن األهمية أيضا في اعداد ادوات قياس تتوافر فيها
الخصائص السيكومترية املطبقة على البيئة العمانية.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في سلطنة عمان من محافظة البريمي
الحدود الزمانية  :تم تطبيق هذه الدراسة خالل شهر نيسان (أبريل) من العام 2020
الحدود املكانية :سلطنة عمان -محافظة البريمي.
الحدود البشرية :تكمن الحدود البشرية في العينة التي طبقت عليها الدراسة من املتزوجين في محافظة البريمي بسلطنة عمان.
مصطلحات الدراسة:
التو افق الزواجي Marital Adjustment
يعد لوك ووالنس ( )locke and Wallace, 1959من أوائل العلماء الذين عرفوا التوافق الزواجي ووفقا لتعريفهما فالتوافق الزواجي هو " تبني كل
من الزوج والزوجة لفكرة التشارك مع اآلخر ،وتقبل القيم األساسية في التعايش املشترك وفي العالقة بينهما "
بينما عرف سبينر ( )Spanier, 1976التوافق الزواجي بأنه محصلة تفاعل أربعة عوامل وهي درجة مرتفعة من التفاق بين الزوجين ،ودرجة
منخفضة من التفاعل السلبي والشجار والخصام ،ودرجة مرتفعة من األعمال املشتركة ،وعدد قليل من املشكالت ذات العالقة بالجانب العاطفي
والجنس ي.
أما الباحثان فيعرفان التوافق الزواجي نظريا بأنه :قدرة الزوجين على الستمرار في حياة زوجية متكيفة ومتوائمة وتخطي ما يواجهانه من خالفات
زوجية بصورة فعالة .أما إجرائيا فهي :الدرجة التي يحصل عليها املتزوج أو املتزوجة من خالل إجابته على فقرات التوافق الزواجي.
منهج الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة وتساؤلتها تم استخدام املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة الحالية حيث يدرس الظاهرة كما هي في الواقع ويصفها
وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا وصفيا وكميا.
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع املتزوجين /املتزوجات في سلطنة عمان خالل فترة تطبيق الدراسة ،وذلك في شهر أبريل  2020والذي بلغ عددهم
وفقا إلحصائيات وزارة العدل ( )9792فردا متزوجا.
عينة الدراسة:
اختار الباحثان عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )42زوجا وزوجة من مجتمع الدراسة األصلي ،وطبقت عليها أداة الدراسة بهدف التحقق من
مناسبتها ألفراد العينة األساسية ،واستخراج خصائصها السيكومترية (الصدق والثبات) بالطرق اإلحصائية املالئمة.
بعد ذلك اختار الباحثان عينة الدراسة األساسية بالطريقة العشوائية العنقودية .حيث تم اختيار املتزوجين في محافظة البريمي كعينة أساسية.
وفي محاولة لتقدير حجم العينة األصلي ،تم تحديد عدد األسر في املحافظة استنادا إلى تعداد  2010الصادر من (املركز الوطني لإلحصاء،)2010 ،
حيث بلغ العدد  ،5939وكان هذه التعداد آخر تعداد يتطرق لعدد األسر ،فتم إضافة عدد وثائق الزواج الجديدة خالل تسع سنوات لحقة منذ 2011
إلى  ،2019وطرح من الناتج عدد وثائق الطالق الجديدة خالل نفس السنوات والتي تم الحصول عليها من إحصائيات (وزارة العدل )2020 ،وذلك
كاآلتي:عدد األسر في تعداد  )5939 ) 2010مضافا إليها وثائق الزواج الجديدة خالل تسع سنوات ( )5164ليصبح العدد( ،)11103بعد ذلك تم طرح
عدد وثائق الطالق خالل تسع سنوات والبالغ عددها ( ،)1311ليصبح العدد الكلي للمتزوجين في محافظة البريمي ( )9792متزوجا ومتزوجة .وقد تكونت
عينة الدراسة الذين أجابوا على أداة الدراسة من ( )540زوجا وزوجة من محافظة البريمي بسلطنة عمان .وبذلك تمثل عينة الدراسة (.)% 5.5
أداة الدراسة:
استخدم الباحثان في هذه الدراسة مقياس التوافق الزواجي لهيندريك ( ،)Hendrick, 1988وهو نسخة مطورة من مقياس Dyadic Adjustment
) Scale (DASلسبينر والذي يعتبر من أوسع املقاييس استخداما ،وتم تطوير املقياس ليتكون من  7فقرات .وقد تم اختيار املقياس لألسباب التالية:
 .1مناسبة املقياس ألهداف الدراسة.
 .2وضوح فقرات املقياس ومناسبتها لعينة الدراسة.
 .3تمتع املقياس بخصائص سيكومتريه جيدة.
 .4استخدام املقياس بدراسات سابقة أجنبية.
 .5ترجمة املقياس لعدة لغات.
 .6قلة وجود مقاييس تقيس مستوى التوافق الزواجي ومطبقة في البيئة العربية.
 .7قلة عدد فقراته.
ترجمة مقياس التو افق الزواجي
مرت عملية ترجمة مقياس التوافق الزواجي ل هيندريك ( )Hendrick, 1988بعدة اجراءات كما يأتي:
 .1تم ترجمة املقياس من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم متخصص.
 .2تم ترجمة النسخة العربية إلى اللغة اإلنجليزية بواسطة مترجم آخر ،بهدف استيضاح مدى دقة الترجمة واستيفائها للمعنى.
 .3قورنت النسخة اإلنجليزية األصلية مع النسخة اإلنجليزية املترجمة ،ونتيجة لذلك أجريت بعض التعديالت الطفيفة في بعض الفقرات أو الكلمات.
 .4استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس بصورته العربية.
صدق املقياس:
تم حساب صدق املقياس بطريقتين :الصدق الظاهري وصدق الفقرات وهي كما يأتي:
ا
أوال :الصدق الظاهري:
للتحقق من الصدق الظاهري تم عرض املقياس في صورته األولية على  10محكمين مختصين في اإلرشاد النفس ي ،والصحة النفسية ،وعلم النفس
التربوي ،وطلب منهم إبداء آرائهم ،وإضافة التعديالت املناسبة .وقد أجمع املحكمون على مالئمة فقرات املقياس لغرض الدراسة ،وانتمائها للبعد الذي
تندرج تحته ،وسالمة الصياغة اللغوية ،وقد كان هناك إجماع على وضوح الفقرات ومالئمتها وسالمتها اللغوية.
ثـ ا
ـانيا :صدق الفقرات
تم حساب صدق الفقرات من خالل حساب معامالت ارتباط بيرسون ملعرفة درجة ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
كما هو موضح في الجدول (.)1
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جدول ( :)1معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية للمقياس (ن =)42
رقم الفقرة

معامل االرتباط

1
2
3

**0 .872
**0 .834
**0 .773

4

**0 .609

5

**0 .800

6

**0 .782

7

**0 .767

ا
**دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من جدول ( )1أن جميع فقرات مقياس التوافق الزواجي تتمتع بمعامل ارتباط جيد ودال إحصائيا عند مستوى دللة ( ،)0.01مما يشير إلى
معامل ارتباط مناسب للفقرات .
ثبات املقياس:
للتحقق من ثبات مقياس التوافق الزواجي ،تم حساب معامل الثبات للمقياس ككل باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ) .(Cronbach's Alphaحيث
بلغت قيمة ألفا لكرونباخ ( ،)0.89مما يشير إلى أن املقياس يتمتع بثبات مرتفع ومناسب ألهداف الدراسة.
تصحيح املقياس:
يشمل املقياس املستخدم في هذه الدراسة ( )7فقرات ،صيغت  5فقرات منها بشكل إيجابي ،وضع لها تدرج خماس ي كاآلتي (كبيرة جدا =  ،5كبيرة
= ،4متوسطة= ،3قليلة= ،2قليلة جدا= )1أما الفقرتين السلبيتين فقد أعطيت لها الدرجات التالية ( كبيرة جدا=  ،1كبيرة =  ،2متوسطة =  ،3قليلة =
 ،4قليلة جدا = .)5
وألجل استخراج الدرجة الكلية للمقياس يتم حساب املتوسطات الحسابية للمقياس ككل ولكل فقرة من فقرات املقياس ،وتشير الدرجة العالية
ملقياس التوافق الزواجي إلى أن املتزوج متوافق زواجيا بدرجة مرتفعة جدا ،كما تشير الدرجة املنخفضة للمقياس إلى تدن التوافق الزواجي.،وقد َتضمن
املقياس تعليمات متعلقة باملحافظة على السرية ،وعدم استخدام املعلومات ألغراض أخرى غير البحث العلمي.

النتائج ومناقشتها:
 .1مستوى التو افق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في محافظة البريمي
لإلجابة على التساؤل األول للدراسة والذي ينص على :ما مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في محافظة البريمي ،تم حساب
املتوسطات الحسابية ،والنحرافات املعيارية ،ملستوى التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في محافظة البريمي .ولتحديد املدى للمقياس الخماس ي،
تم حساب (الحدود الدنيا والعليا) ،ثم حساب املدى (أعلى قيمة ـ أقل قيمة ) أي ( ،)4 = 1 – 5وللحصول على طول الفئة تم تقسيمه على أكبر قيمة في
املعيار وهي ( ،)5أي ( ،)0.80 = 5 ÷ 4ثم اضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املعيار وهي ( )1لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة كما هو موضح في الجدول (.)2
جدول ( :)2املعيار املعتمد في تفسيرنتائج السؤال األول للدراسة
م

املتوسط الحسابي

املستوى

1

1.8 – 1

منخفض جدا

2

2.61 – 1.9

منخفض

3

4.23 – 2.62

متوسط

4

4.23 – 3.43

مرتفع

5

5 – 4.24

مرتفع جدا

يوضح الجدول ( )3املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ملستوى فقرات مقياس التوافق الزواجي ،وللمقياس ككل.
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جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملستوى فقرات مقياس التو افق الزواجي
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

املستوى

1

ما مدى تلبية شريك حياتك لحتياجاتك؟

3.71

1.05

6

مرتفع

2

بشكل عام ،ما مدى رضاك عن عالقتك؟

3.90

1.08

4

مرتفع

3

ما مدى جودة عالقتك مقارنة مع األغلبية؟

3.94

1.02

3

مرتفع

4

كم مره تمنيت أنك لم تخض هذه العالقة؟ *

3.99

1.25

2

مرتفع

5

إلى أي مدى توافقت عالقتك مع توقعاتك األصلية؟

3.32

1.15

7

متوسط

6

ما درجة حبك لشريك حياتك؟

4.33

0.94

1

مرتفع جدا

7

كم عدد املشاكل املوجودة في عالقتك؟ *

3.75

1.10

5

مرتفع

3.85

0.88

الفقرات

الرقم

مقياس التو افق الزواجي

مرتفع

*عبارات عكسية

أوضحت النتائج أن مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في محافظة البريمي كان مرتفعا ،حيث بلغ املتوسط الحسابي (،)3.85
وبانحراف معياري ( ،)0.88كما يتضح من الجدول أن العبارة رقم  6حصلت على أعلى متوسط حسابي وبمستوى مرتفع جدا ،والعبارة رقم  5حصلت
على أقل متوسط حسابي وبمستوى متوسط .ويمكن أن يعزو الباحثان ارتفاع مستوى التوافق الزواجي إلى أن انجاب الطفال يعتبر من عوامل التوافق
الزواجي كما أكده (عبيد ،)2014 ،حيث أن  494فردا من أصل  540كان لديهم أبناء.
كما يعزو الباحثان ارتفاع مستوى التوافق الزواجي إلى طول فترة الزواج ،فقد تبين أن أكثر من ( )432فردا من أصل العينة الكلية املكونة من
( )540قد مر على زواجهم ما يزيد عن خمس سنوات .ويتفق ذلك مع ما توصل إليه كل من (القضاة2016 ،؛ الخولي )2019 ،بأن املشكالت الزواجية
تبدأ بالظهور في العالقات الزوجية خالل األشهر أو السنوات املبكرة من الزواج ،بينما تميل إلى التوافق مع زيادة مدة الزواج.
كما يمكن أن يكون للوضع اإلقتصادي الجيد لدى املجتمع العماني مقارنة مع املجتمعات األخرى غير الخليجية دور كبير في زيادة نسبة التوافق
الزواجي .في املقابل تبين أن مشكلة البطالة وتدني املستوى القتصادي لهما دور كبير في انخفاض نسبة التوافق والرضا الزواجي (عواودة .)2019 ،وقد
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراستي (التباوي )2012 ،و (القضاة )2016 ،اللتان أشارتا إلى أن مستوى التوافق الزواجي تراوح ما بين مرتفع ومرتفع
جدا.
 .2الفروق وداللتها اإلحصائية في مستوى التو افق الزواجي والتي تعزى للمتغيرات الديموغر افية (الجنس ،العمر ،عدد االبناء ،عدد سنوات
الزواج)
لإلجابة على التساؤل الثاني للدراسة والذي ينص على :هل توجد فروق دالة إحصائيا للتوافق الزواجي تعزى ملتغير الجنس ،العمر ،عدد البناء،
وعدد سنوات الزواج ،تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للمقياس ككل ،واستخدام اختبار ت للعينات املستقلة (Independent-
 )Samples T-Testملعرفة أثر متغير الجنس على مستوى التوافق الزواجي ،كما هو موضح في الجدول (.)4
ا
جدول ( :)4املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،واختبار"ت" للتو افق الزواجي وفقا ملتغيرالجنس
املقياس

الجنس

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

ذكر

244

3.98

0.82

انثى

316

3.75

0.90

قيمة "ت"

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

3.03

504.96

0.003

التو افق الزواجي

يتضح من الجدول ( )4واختبار "ت" وجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى التوافق الزواجي عند مستوى الدللة ( )0.05تعزى ملتغير الجنس
لصالح الذكور.
يعزو الباحثان النتيجة إلى كون الزواج عالقة بين ذكر وأنثى ،ولكل منهما تكوين جسمي وعقلي وعاطفي مختلف عن اآلخر ،يؤدي ذلك إلى اختالف
الحاجات والتوقعات من العالقة الزوجية وكذلك اختالف في تقييم كل منهما للمواقف اللي يتعرضان لها ،وبالرغم من أن الزوج والزوجة جمعتهما عالقة
زوجية واحدة إل أن الزوج قد يحصل أكثر من الزوجة على توقعاته الزوجية ،فيعبر بصوره أكبر عن توافقه الزواجي ،كما أن الرجل هو املبادر لإلرتباط،
فالخيارات أمامه أكثر ،أما الفتاه فتؤثر األسرة بشكل ما في قرار زواجها ،وهي غير مبادرة لإلرتباط .وهنالك أمر آخر وهو خروج املرأة للعمل وما صاحبه
من تأثير على توافقها الزواجي بسبب ازدياد املسؤوليات ،باإلضافة إلى أن املرأة تصرح بصوره أكبر عن أي معاناة زوجية تتعرض لها ،وهي أكثر طلبا
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للمساعدة وذلك بسبب تكوينها البيولوجي والنفس ي ولكثرة وصعوبة األدوار التي تقوم بها أثناء ارتباطها بالعالقة الزوجية ،ولستقاللها بوظائف تختص
بنوع جنسها كالحمل والولدة وما يصاحبه من تكاليف وأعباء.
تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما جاء في دراسة (الهنائي )2013 ،والتي أوضحت وجود فروق في مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغير الجنس.
بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (الجمالي( ،)2008 ،التباوي )2012 ،و(الخطايبة )2015 ،والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة
إحصائيا في التوافق الزواجي بين األزواج والزوجات.
فيما يتعلق بمتغير العمر ،تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ،كما هو موضح في الجدول (.)5
ا
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتو افق الزواجي وفقا ملتغيرالعمر
املقياس

التو افق الزواجي

العمر

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

أقل من30
30 -39
40 -49
أكثر من50

77
282
156
25

3.73
3.84
3.88
4.17

0.97
0.85
0.89
0.68

يتضح من جدول ( )5أن هنالك بعض الفروق الظاهرية في املتوسطات الحسابية بالنسبة للعمر ،ومن أجل التأكد من أن هذه الفروق دالة
إحصائيا ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) (One- Way ANOVAوذلك في جدول (.)6
ا
جدول ( :)6تحليل التباين األحادي ) )One- Way ANOVAملستوى التو افق الزواجي وفقا ملتغيرالعمر
املقياس

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

التو افق
الزواجي

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

0.29
263.11
263.41

3
536
539

1.272
0.766

قيمة
ف

مستوى
الداللة

1.661

0.174

كما يتضح من الجدول ( )6عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في مقياس التوافق الزواجي وفقا ملتغير العمر.
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (صحاف )2015 ،ودراسة (اإلبراهيم )2007 ،التي أظهرت عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية
بين متوسطات درجات التوافق الزواجي تعزى ملتغير العمر .بينما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (العزة )2000 ،التي توصلت إلى أن
الفرق الكبير في العمر يؤدي إلى سوء الفهم في الكثير من املجالت مما يؤدي إلى سوء التوافق الزواجي .كما اختلفت مع نتائج دراسة (الجمالي)2008 ،
ودراسة (عواودة )2019 ،ودراسة (القضاة )2016 ،التي أظهرت تأثير عمر الزوجين على درجة التوافق الزواجي.
أما فيما يتعلق بمتغير عدد البناء ،تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ،كما هو موضح في الجدول (.)7
ا
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية مقياس التو افق الزواجي وفقا ملتغيرعدد االبناء
العمر

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

بدون ابناء
ابن أو ابنان
ثالثة أو أربع ابناء
خمسة ابناء وأكثر

46
130
225
139

3.73
3.83
3.83
3.95

97.0
0.83
0.89
0.86

املقياس

التو افق الزواجي

يتضح من الجدول ( )7أن هنالك بعض الفروق الظاهرية في املتوسطات الحسابية بالنسبة ملتغير عدد البناء ،ومن أجل التأكد من أن هذه
الفروق دالة إحصائيا ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) )One- Way ANOVAوذلك في جدول (.)8
ا
جدول ( :)8تحليل التباين األحادي ) )One- Way ANOVAملستوى التو افق الزواجي وفقا ملتغيرعدد االبناء
املقياس

مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

التو افق
الزواجي

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

2.25
411.93
414.18

3
536
539

0.75
0.76

قيمة
ف

مستوى
الداللة

0.98

0.40
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يتضح من الجدول ( )8عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في مقياس التوافق الزواجي وفقا ملتغير عدد البناء .وجاءت النتيجة متوافقة مع
دراسة (اإلبراهيم )2007 ،ودراسة (الجمالي )2008 ،ودراسة (التباوي )2012 ،ودراسة (الهنائي )2013 ،والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية في مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغير عدد البناء.
فيما يتعلق بمتغير عدد سنوات الزواج ،تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ،كما هو موضح في الجدول (.)9
ا
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتو افق الزواجي وفقا ملتغيرعدد سنوات الزواج
املقياس

عدد سنوات الزواج
أول سنة زواج

التو افق الزواجي

5- 2
10- 6

أكثر من  10سنوات

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

23
85
143
289

3.30
4.05
3.73
3.90

1.10
0.68
0.89
0.89

يتضح من الجدول ( )9أن هنالك بعض الفروق الظاهرية في املتوسطات الحسابية بالنسبة لعدد سنوات الزواج ،ومن أجل التأكد من أن هذه
الفروق دالة إحصائيا ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) )One- Way ANOVAوذلك في الجدول (.)10
ا
جدول ( :)10تحليل التباين األحادي ) )One- Way ANOVAملستوى التو افق الزواجي وفقا ملتغيرعدد سنوات الزواج
املقياس

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

التو افق
الزواجي

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

13.04
401.14
414.18

3
536
539

4.35
0.75

قيمة
ف

مستوى
الداللة

5.81

0.001

يتضح من الجدول ( )10وجود فروق ذات دللة إحصائية في مقياس التوافق الزواجي ،ومن أجل معرفة مصدر الفروق ،تم استخدام اختبار
توكي.
يتضح من خالل الجدول ( )11أن هناك فروقا ذات دللة إحصائية بين في مستوى التوافق الزواجي بين املتزوجين في السنة األولى (املتوسط
الحسابي =  )3.30وبين من تراوحت عدد سنوات الزواج ( 5 -2املتوسط الحسابي =  )4.05أو ( 10 -6املتوسط الحسابي =  )3.73أو من مر على زواجهم
أكثر من  10سنوات (املتوسط الحسابي =  .)3.90حيث تبين بأن زيادة عدد سنوات الزواج تساهم بشكل كبير في زيادة مستوى التوافق الزواجي.
ويعزو الباحثان ارتفاع مستوى التوافق الزواجي إلى حاجته لفترة زمنية ليتطور بين الزوجين ،حتى يفهم كل منهما اآلخر ويشعر بالثقة والقدرة على
الستمرار في العالقة الزوجية .فالتوافق الزواجي يحتاج لتحقيقه إلى مدة قد تكون طويلة تصل لسنوات ،وقد تكون قليلة حسب الظروف التي يتعرض
لها الزوجان ،حيث تتميز املراحل األولى بالتقارب الشديد والتكال ،وتتميز املراحل املتأخرة باملواجهة والنقاش والتفاوض (الخفاف .)2013 ،كما يرى
الباحثان أن السنة األولى من الزواج تعد مرحلة استكشاف ومواجهه مع التوقعات السابقة ،وهي مرحلة لالعتياد على الطرف اآلخر وطريقة تفكيره
وبيئته وثقافته ونمط حياته ،ثم يبدأ التقارب من السنة الثانية إلى الخامسة ،أما املراحل التي تبدأ من السنة السادسة للزواج فتتميز بالنقاش
واملواجهة وازدياد املسؤوليات.
تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما أكدته دراسة (القضاة )2016 ،ودراسة (الخولي )2019 ،بأن املشكالت الزوجية تبدأ بالظهور في العالقات
الزوجية خالل األشهر أو السنوات املبكرة من الزواج ،لوجود اختالفات طبيعية في عدة جوانب كالتوقعات حول طبيعة وخصوصية القوانين الزواجية.
كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (اإلبراهيم )2007 ،ودراسة (الهنائي )2013 ،والتي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغير
عدد سنوات الزواج لصالح الزواج الذين مر على زواجهم عدة سنوات .بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (الجمالي )2008 ،ودراسة
(التباوي )2012 ،والتي أظهرت عدم تأثر التوافق الزواجي بمتغير مدة الزواج.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،يوص ي الباحثان بما يأتي:

• لفت نظر العاملين في اإلرشاد الزواجي لعمل دورات تدريبية للمتزوجين واملقبلين على الزواج في كيفية رفع مستوى التوافق الزواجي.
• تطبيق دراسات مماثلة على عينات أخرى وإجراء دراسات مقارنة بين املجتمعات العربية عموما واملجتمعات الخليجية على وجه الخصوص.
• إجراء دراسات أخرى حول مستوى التوافق الزواجي وعالقته بمتغيرات تصنيفية أخرى مثل الوضع القتصادي للزوجين.
• إجراء دراسات ارتباطية لبحث عالقة مستوى التوافق الزواجي بمتغيرات أخرى كالرضا الزواجي ومهارة حل املشكالت.
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• إعداد برامج إرشادية وتدريبية تستهدف اإلناث لزيادة توافقهن الزواجي.
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ا
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Abstract: The current study aimed to identify the marital adjustment among a sample of married couples in
the Sultanate of Oman. The study sample consists of (540) respondents who were selected randomly as cluster
sample. Descriptive design was adopted. Scale of marital adjustment (Hendrick, 2013) was used. The results
showed that the level of marital adjustment was high. According to variables, the results showed that there
were significant differences in the level of marital adjustment due to gender variable in favor of males; and
there were significant differences in the level of marital adjustment due to years of marriage variable in favor
of who have been married for 2 to 5 years. According to age and number of children variables, the results
showed that there were no significant differences in the level of marital adjustment due to gender or number
of children.
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امللخص:
هدف البحث إلى الكشف عن الصدق التنبؤي ملعايير القبول (معدل الثانوية العامة ،اختبار القدرات العامة ،اختبار التحصيلي)
ً
ً
ومقرري مشروعي التخرج ( )2، 1باملعدل التراكمي للطالب عند التخرج ،على عينة تكونت من ( )617طالبا خريجا من قسم علوم الحاسب
بكلية الحاسبات وتقنية املعلومات بجامعة تبوك خالل األعوام الدراسية  1435هـ  1440-ه  ،واعتمد املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته هذ ا
البحث ،وتم إجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام معامالت االرتباط وتحليل االنحدار املتعدد بطريقتي اإلدخال القسري الكلي Enter
واإلدخال التدريجي  ،Stepwiseوأظهرت النتائج أن معايير القبول ومقرري مشروع التخرج جاءت متنبئة باألداء األكاديمي وتفسر ما نسبته
 59%من التباين في املعدل التراكمي وتسهم املتغيرات بالتباين املفسر بنسب متفاوتة حيث أن أقوى املتغيرات تنبؤا هو مقرر مشروع
التخرج 2حيث يسهم ب  % 33من التباين في املعدل التراكمي يليه معدل الثانوية العامة يسهم ب %27من التباين ثم يليه درجات االختبار
ً
التحصيل حيث يسهم ب  ، %20ثم درجات مقرر مشروع التخرج ( )1تسهم بحوالي %19وأضعف املتغيرات تنبؤا ،هو اختبار القدرات العامة
ً
حيث يسهم ب  %12من التباين املفسر ،وخلصت الدراسة إلى وجود اختالف في التنبؤ تبعا الختالف النوع (ذكر ،أنثى) ،وتوص ي الدراسة
بإعادة النظر في النسبة املوزونة ملعايير القبول ،كما توص ي الدراسة بضرورة االهتمام بمشاريع التخرج ،وتسخير اإلمكانات الالزمة للطالب
ملواجهة العقبات التي تواجههم في سبيل إنجازه،حيث تعد مشاريع التخرج واجهة تمثل املستوى العام لقسم علوم الحاسب.
الكلمات املفتاحية :الصدق التنبؤي؛ معايير القبول؛ املعدل التراكمي؛ كلية الحاسبات؛ جامعة تبوك.

املقدمة:

ً
ً
تولي الجامعات اهتماما كبيرا للقضايا املتعلقة بقبول الطالب في التخصصات املختلفة وذلك من أجل تحقيق العدالة بينهم في القبول حسب
قدراتهم وتحصيلهم العلمي بما يتناسب مع معايير القبول في هذه التخصصات .وقد كانت الجامعات في اململكة العربية السعودية تستخدم نسبة
الثانوية العامة في املفاضلة بين الطالب ألغراض القبول ،باإلضافة إلى بعض االختبارات واملقابالت التي يتم إجراؤها داخل الجامعة ،وبعد تأسيس املركز
الوطني للقياس والتقويم عام 1421هـ قام بإعداد عدة اختبارات ومنها اختبار القدرات العامة ،واالختبار التحصيلي ألغراض القبول في مؤسسات
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الجنهي & سليمان

التعليم العالي ،وبدأت الجامعات في استخدام نتائجها باإلضافة إلى نسبة الثانوية العامة كمعايير قبول للمفاضلة بين الطالب املتقدمين لها ،وذلك بناء
على النسبة املوزونة التي تعطى لكل درجة.
ومن املسلم به أن هذه االختبارات لها عالقة بقدرات الطالب وتحصيله العلمي ،ولكن لم تتم دراسة طبيعة هذه العالقة والقدرة التنبؤية لهذه
املتغيرات مجتمعة باملعدل التراكمي للطالب في الجامعة ،واملساهمة النسبية لكل منها في القدرة التنبؤية ،الستخدام املؤشرات اإلحصائية للمساهمة في
تحديد النسبة املطلوبة لكل درجة من هذه الدرجات عند املفاضلة بين الطالب في القبول.
وقد أكدت الدراسات على أهمية الكشف عن القدرة التنبؤية ملعايير القبول في الجامعات ،للتوفيق بين البرامج األكاديمية التي تقدمها ومعايير
قبول الطالب في هذه البرامج ،فقد أشار وليكنسون (  (Wilkinson,2008إلى أن الدرجة الكلية على اختبار القبول( )MATبكلية الطب تتنبأ بنسبة
%28,2من التباين في درجاتهم بالكلية ،وأشار جولين ( )Julian,2005إلى أن الدرجة الكلية الختبار القبول في برنامج إدارة النظم بمعهد سالح الطيران
للتكنولوجيا تتنبأ بنسبة  %45من التباين في درجاتهم بالبرنامج ،كما أثبتت دراسة ريشارد ( )Richard, 2011أن معايير اختبار تقييم مهارات التفكير
(  )TSAفي تخصصات الهندسة واختبار القبول في الكليات الطبية (  )MATلها قدرة كبيرة على التنبؤ بالتقدم األكاديمي للطالب في التخصصات املقابلة.
فيما يتعلق بالقدرة التنبؤية للمقررات ،فقد أثبت أولين ( )Olani,2009أن الدرجات الكلية للمقررات التمهيدية هي أكثر املعايير قدرة على التنبؤ
بالتقدم األكاديمي في االختصاصات املرتبطة باملواد في املرحلة الجامعية األولى ،وأشار يوشاو وعمر ( )Yushau&Omar,2007أنه ال يجب إغفال درجات
ً
اختبار املقررات الدراسية املرتبطة بالتخصص في الثانوية العامة كأحد معايير التخصص .وأظهر ريفيستون ( )Wrightson,1998أن كال من درجات
الطالب في اختبار القبول  SATومعدل الطالب في الثانوية العامة يمثالن أحد أهم العوامل املؤثرة في التحصيل األكاديمي للطالب في الجامعة .كما
أظهرت دراسة دروزة ( ) 1987أن معدل السنة األولى في الجامعة ومعدل الثانوية العامة هما األكثر فاعلية في التنبؤ بمعدل الطالب في الجامعة .وفي
دراسة البناي وآخرون (1431هـ) التي تناولت القيمة التنبؤية ملعايير القبول املستخدمة بجامعة قطر وعالقتها باملعدل التراكمي ،أظهرت وجود عالقة
ارتباط قوية بين نسبة الثانوية واملعدل التراكمي حيث بلغت  . 0.85وأظهرت دراسة بيج ( )Baig,2001التي هدفت لتقييم الصدق التنبؤي الختبار قبول
طلبة الطب وطب األسنان بجامعة كراتش ي وهو اختبار معرفي يتضمن أسئلة في الكيمياء والفيزياء واألحياء والرياضيات واللغة االنجليزية .أظهرت
ً
الدراسة عالقة ضعيفة جدا تكاد تكون منعدمة بين نتائج االختبارات النهائية لطلبة كلية الطب ونتائج اختبار القبول املعرفي الذي يتكون من هذه املواد
العلمية ( ،)0.057وعالقة سلبية لطب األسنان (.)0.172-
وتعتمد جامعة تبوك في قبول الطالب في قسم علوم الحاسب على معايير تشترك بها عدد من الجامعات السعودية وإن اختلفت في النسب
املخصصة لها وهي :معدل الثانوية العامة املعتمد من وزارة التعليم واختباري القدرات العامة والتحصيل الدراس ي الذي يعدهما املركز الوطني للقياس،
ويستطيع الطالب الحصول على درجة البكالوريوس في علوم قسم علوم الحاسب من خالل اجتياز ( )137ساعة معتمدة بنجاح باإلضافة إلى الفصل
الصيفي لتدريب الطالب من أجل ممارسة أهم التقنيات واالطالع على احتياجات سوق العمل املحلي وتعد مقررات مشروع التخرج ضمن الوسائل
والطرق التي استعملتها الجامعات لربط أنظمتها التعليمية بسوق العمل ،وتمكين طالبها من اكتساب املهارات التي تعينهم على إثبات الوجود في مرحلة
ً
البحث عن الوظيفة ،ويعد مشروع التخرج أول مهمة تقابل الطالب تماثل ما يقابله الطالب في الحياة العملية حيث ُيكلف الطالب غالبا بإنتاج مشروع
برمجي يعتمد فيه الطالب على قدراته ومهاراته في إنشاء املشروع من اختيار الفكرة وحتى الوصول الي املنتج البرمجي النهائي.
لكن املطلع على دليل الخريجين في السنوات األخيرة يالحظ تناقص أعداد خريجي كلية علوم الحاسب عند مقارنتها مع أعداد املقبولين ومن هنا
سعت الدراسة إلى التعرف على الصدق التنبؤي للمعايير التي اعتمدتها جامعة تبوك للقبول بقسم علوم الحاسب ،باإلضافة إلى مقرري مشروع التخرج
ً
ً
 1ومشروع التخرج  2حيث ُيعد مشروع التخرج تطبيقا عمليا ملا اكتسبه الطالب خالل سنوات دراسته.
مشكلة الدراسة:
تواجه الجامعات مشكلة املفاضلة بين الطلبة في الكليات املختلفة ،حيث تشير دراسة اتكنسون وجيسر ( )Atkinson and Geiser,2009على
ضرورة املراجعة املستمرة والتقويم بشكل منتظم ملعايير القبول من حيث كفاءتها في انتقاء واختيار الطلبة القادرين إلنجاز املهام األكاديمية في الجامعة
لرفع جودة االختيار وتقليل اإلهدار التعليمي.
ومن الطبيعي أن تهتم الجامعات في اململكة العربية السعودية في إطار سعيها إلى تحقيق الجودة والتميز التي تؤكد عليها رؤيتها ورسالتها ،وجامعة
تبوك بشكل خاص بهذه املراجعة؛ حيث تعتمد األخيرة في املفاضلة على الدرجة الكلية املبنية على النسبة املحددة للدرجات في املرحلة الثانوية،
وللدرجات على اختبار القدرات ،واالختبار التحصيلي .ويتم تحديد نسبة لكل منها بناء على رأي الكلية الواحدة ،وعمادة القبول والتسجيل وموافقة
أصحاب القرار في الجامعة ،ولكن هذه النسب املحددة لكل معيار تحتاج إلى دراسات علمية وعلى مستوى الجامعة والكليات والتخصصات ،لالستئناس
بنتائجها في تحديد معامالتها االنتحارية ،بعد التأكد من الصدق التنبؤي ملجموعة من املعايير التي تبدأ بالثانوية العامة مرورا باختبارات املركز الوطني،
وبعض املقررات الدراسية وترتيبها حسب أهميتها في ضوء نتائج تحليل االنحدار املتعدد لبيانات العينة ،وبالتالي تحديد حصة كل معيار في النسبة
املكافئة للتنبؤ بالدرجات الجامعية للطلبة بعد التحاقهم بكلياتهم ،من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
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ما القيمة التنبؤية ملعايير القبول (االختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية العامة) ومقرري مشروعي التخرج  2 ،1باملعدل
التراكمي للطالب الخريج في كلية الحاسبات وتقنية املعلومات بجامعة تبوك؟
هل تختلف القيم التنبؤية ملعايير القبول ومقرري مشروعي التخرج ( )2 ، 1باختالف النوع (ذكر أو أنثى)؟
ما ترتيب معايير القبول ومقرري مشروعي التخرج(  )2 ، 1بناء على نسبة تأثيرها على املعدل التراكمي؟

أهداف الدراسة:
 .1تحديد القيمة التنبؤية ملعايير القبول (اختبار القدرات ،اختبار التحصيلي ،ومعدل الثانوية العامة) ومقرري مشروع التخرج 1ومشروع التخرج2
باملعدل التراكمي للطالب الخريج
 .2اختبار الداللة اإلحصائية للفرق بين القيمة التنبؤية ملعايير القبول ومشروعي التخرج الذي يعزى ملتغير النوع بالنسبة للطلبة (ذكور ،إناث).
 .3رتيب معايير القبول (اختبار القدرات ،التحصيلي ،ومعدل الثانوية العامة ومقرري مشروعي التخرج ( ) 2 ، 1بناء على قدرتها على تفسير التباين في
املعدل األكاديمي للطالب الخريج.
حدود الدراسة:
ُ
• الحدود املكانية :طبقت الدراسة على قسم علوم الحاسب في كلية الحاسبات وتقنية املعلومات في جامعة تبوك في املركز وليس الفروع.
• الحدود الزمانية :التزمت الدراسة ببيانات الفصل الدراس ي األول والثاني والصيفي لألعوام الدراسية 1435 :هـ 1436 ،هـ 1437 ،هـ1438 ،هـ
1439،هـ 1440 ،هـ ،والفصل الدراس ي األول فقط للعام الدراس ي 1441هـ.
• الحدود الديموغر افية :اقتصرت الدراسة على بيانات الطالب الخريجين ممن لهم درجات في عمادة القبول والتسجيل لدرجات اختبار القدرات
العامة واالختبار التحصيلي ولهم سجالت اكاديمية توضح درجاتهم في املقررات.
تلتزم الدراسة في قدرة نماذج االنحدار على التنبؤ بالنجاح في مشروع التخرج من خالل درجات الطالب في اختبار القدرات العامة واالختبار
التحصيلي ومعدل الثانوية العامة ومقرري مشروع 1ومشروع.2
أهمية الدراسة:
ويؤمل أن تساعد الدراسة املسؤولين على اتخاذ قرارات إدارية تساعد على تقليل الهدر وإنتاج مشاريع مميزة ملستفيدين حقيقين تساعد الجامعة
على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها املالية ورفع تصنيف الجامعة بما يسهم في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية ُ ،2030وتضيف
ً
ً
دارسة الصدق التنبؤي ملشاريع التخرج ُبعدا جديدا ،حيث تعددت الدراسات التي تعمل على تقييم مشاريع التخرج وتدرس واقعها ومشكالتها لكن تقل
الدراسات التي تدرس صدقها التنبؤي وارتباطها بمعدل الطالب األكاديمي.
مصطلحات الدراسة:
ً
• القدرة التنبؤية :هي األسلوب العلمي لتقدير الظواهر كما يتوقع أن تكون عليه مستقبال من خالل بيانات ذات صلة وثيقة بالظاهرة ،وبالتالي فإن
القيمة التنبؤية في هذه الدراسة تشير إلى القيم اإلحصائية التي تحدد مدى قدرة معايير القبول املستخدمة في جامعة تبوك ومشروعي التخرج (،1
 ) 2على التنبؤ باملعدل التراكمي للطالب في الكلية التي يدرس فيها (عودة ،سليمان.)2016 ،
• الصدق التنبؤي :القدرة التي يتمتع بها االختبار أو املقياس من أجل التنبؤ بما سيكون عليه الفرد في صفة أو خاصية من الخصائص في املستقبل.
(الطريري ،1997 ،ص)257
• معايير القبول :املحكات التي حددتها جامعة تبوك للمفاضلة بين املتقدمين للجامعة وتشمل:
 .1معدل الثانوية العامة :هو املعدل التراكمي للطالب في املرحلة الثانوية كما بينها كشف الدرجات.
 .2اختبار القدرات العامة :هو اختبار يعده املركز الوطني للقياس والتقويم في اململكة العربية السعودية يقدم في جزأين :أحدهما لفظي واآلخر
كمي ،ويقيس القدرة على التحليل واالستدالل لدى الطالب ويركز على قياس قابلية الطالب للتعلم.
 .3االختبار التحصيلي :هو اختبار يعده املركز الوطني للقياس والتقويم في اململكة العربية السعودية ويتضمن أسئلة يستطيع الطالب اإلجابة عنها
من خالل املعلومات األساسية املترسخة لدى الطالب من خالل املقررات الدراسية.
• مشروع التخرج :CSC490 1مقرر يهدف إلى أن يقوم الطالب بتطبيق ما تعلمه لعمل تطبيق حاسوبي مقترح يحدده الطالب ويوافق عليه القسم
ويتضمن مقترح للمشروع ،دراسة الجدوى ،تحديد الخصائص اإلبداعية ،العمل كفريق ،املوازنة الخاصة باملشروع والجدول اإلداري إلنجاز
املشروع وتضاف الدرجة التي تقررها لجنة مناقشة املشاريع إلى سجله األكاديمي كتقييم نهائي للمقرر.
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• مشروع التخرج :CSC491 2مقرر يتطلب النجاح في مقرر مشروع تخرج 1ويتضمن تصميم املشروع وتنفيذه وإخضاعه للفحص لضمان صحته
وانجاز املشروع بأسلوب الفريق والتواصل املنهي عالي املستوى من خالل التقارير والعروض التقديمية ،وتضاف الدرجة التي تقررها لجنة مناقشة
املشاريع إلى سجله األكاديمي كتقييم نهائي للمقرر.
• املعدل التراكمي للطالب بالجامعة Grade point Average GPAهو املتوسط الحسابي لدرجات الطالب في املقررات الدراسية التي درسها في
الكلية ويتدرج املعدل التراكمي ( )5-1وفق الخطة الدراسية للتخصص الذي درسه الطالب في الجامعة (عودة ،سليمان)2016 ،
• الطالب الخريج :هو الطالب الذي أنهى خطته الدراسية وحصل على درجة البكالوريوس في قسم علوم الحاسب في كلية الحاسبات وتقنية
املعلومات.

اإلطار النظري:
أوال :الصدق التنبؤي:
تستخدم بعض من االختبارات واملقاييس لغرض انتقاء األفراد أو للتنبؤ بنجاحهم في األعمال التي ستسند لهم وليس بالضرورة أن تكون
ُ
االختبارات التي تستخدم للتنبؤ تتوافق في محتواها مع محتوى املحك (األداء املستقبلي) فاختبار القدرات العامة قد يستخدم للداللة على نجاح
الطالب في الدراسة الجامعية ،ويحسب الصدق التنبؤي بإيجاد مقدار العالقة أو االرتباط بين درجات االختبار ودرجات املحك اذ يثبت الصدق التنبؤي
صالحية اختبارات االنتقاء للتنبؤ باألداء على املحك بتعريف أجرائي الصدق التنبؤي هو العالقة بين متغير أو مجموعة من املتغيرات املستقلة ومتغير
تابع (عالم)2000 ،
طرق تقديرالصدق التنبؤي
الطريقة األولى :إيجاد معامل االرتباط بين االختبارواملحك (عالم)2000 ،
إن أبسط طريقة ملعرفة إذا كأن املتغيران مرتبطان هي حساب التغاير (التباين املشترك) حيث من املمكن حسابة من خالل املعادلة:
)𝒚 𝚺(𝒙𝒊 − 𝒙)(𝒚𝒊 −
𝟏𝑵−

= )𝒚 𝑪𝑶𝑽(𝒙,

ونتيجة التغاير املوجبة تشير إلى أنه إذا انحرف أحد املتغيرين عن الوسط الحسابي باتجاه معين فإن املتغير اآلخر ينحرف عن الوسط الحساب
له بنفس االتجاه ،ونتيجة التغاير السالبة تشير إلى أنه إذا انحرف املتغير األول عن الوسط الحسابي فإن املتغير االخر ينحرف عن الوسط الحساب له
ً
باالتجاه املعاكس أما إذا كان التغاير يساوى صفرا فإن املتغيرين مستقالن ال تربطهما أي عالقة ،لكن مما يؤخذ على التغاير أنه يشترط أن تكون
املتغيرات تستخدم نفس الوحدة ولتحويل التغاير إلى وحدة القياس املعيارية فهذا يتطلب أن نقوم بتحويل املتغيرين إلى متغيرين معياريين بقسمة
املسافة بين القيمة املشاهدة والوسط الحسابي على االنحراف املعياري فنحصل على القيمة املعيارية ،وعند قسمة التغاير على حاصل ضرب االنحراف
املعياري للمتغير األول واالنحراف املعياري للمتغير الثاني نحصل على معامل االرتباط بيرسون:
)𝒚 𝒄𝒐𝒗(𝒙,
)𝒚 𝚺(𝒙𝒊 − 𝒙)(𝒚𝒊 −
=
𝒚𝒔 𝒙𝒔
𝒚𝒔 𝒙𝒔)𝟏 (𝑵 −

=𝒓

معامل االرتباط بيرسون يعتبر من أبرز معامالت االرتباط املستخدمة في الصدق التنبؤي وهو مقياس بارومتري يوضح مقدار واتجاه العالقة بين
متغيرين وتنحصر قيمته بين 1+و 1-فالقيمة  1+تعني عالقة ارتباط تام موجب ،والقيمة  1-تعني ارتباط تام سالب والقيمة صفر تنفي وجود عالقة بين
املتغيرين ) (Filed,2017ويجب التوضيح أن معامل االرتباط ال يوضح السببية أو العلية بين املتغيرين (عالم)2000 ،
ويطلق على معامل االرتباط بعد تربيعه معامل التحديد الذي يحدد نسبة التباين املشترك بين املتغيرين أي النسبة املئوية للتباين في درجات
املتغير األول الذي تعزى إلى تباين درجات املتغير الثاني.
وفي حالة دراسة العالقة بين أكثر من متغيرين يتم استخدام معامل االرتباط املتعدد(Filed,2017) .
ويطلق على معامل االرتباط بين درجات االختبار التنبؤي ودرجات محك األداء أو محك النجاح في وقت الحق معامل الصدق التنبؤي (عالم،
)2000
الطريقة الثانية :استخدام معادلة االنحدارللتنبؤ بدرجات املحك
االنحدار يستخدم للتنبؤ بدرجة متغير تابع من متغير مستقل بواسطة االنحدار البسيط أو مجموعة من املتغيرات املستقلة من خالل تحليل
االنحدار املتعدد .ويمكن التنبؤ باملتغير التابع من خالل معادلة خط االنحدار:
املتغير التابع = (النموذج)  +الخطأ
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وتشير املعادلة أنه من املمكن التنبؤ بقيمة املتغير التابع (املحك) من خالل نموذج خط االنحدار باإلضافة الى الخطأ وفى االنحدار النموذج
املستخدم للمطابقة خطي إذا من املمكن التوصل له من خالل امليل والنقطة التي يقطع بها الخط املحور األفقي في املستوى والخطأ يشير إلى املسافة
بين القيمة املشاهد والنموذج املقترح(Filed,2017) .
ويتم استخدام طريقة املربعات الصغرى إليجاد أفضل التقديرات لنموذج مطابقة البيانات إذ يتميز النموذج الذي نحصل عليها بأن مجموع
مربعات االنحرافات ببن النموذج والقيم املشاهدة أقل ما يمكن وهو السبب في تسمية املتغيرات بطريقة املربعات الصغرى.
مجموع انحرافات القيم على الخط تساوى صفر بمعنى أن مجموع انحراف القيم على يمين الخط يساوى مجموع انحراف النقاط على يسار
الخط ليصبح النموذج بالشكل اآلتي:
𝒆 𝒚 = 𝒃𝟏 𝒙 + 𝒃𝟎 +

حيث أن  b0و b1معامالت االنحدار وتتم كتابة النموذج عادة بدون إضافة الخطأ  eلكون طريقة املعامالت الصغرى تجعل الخطأ أصغر ما يمكن
وفي حالة تعدد املتغيرات املتنبئة يكون النموذج بالشكل االتي(Filed,2017) :
𝒆 𝒚 = 𝒃𝟏 𝒙𝟏 + 𝒃𝟐 𝒙𝟐 + ⋯ 𝒃𝒏 𝒙𝒏 + 𝒃𝟎 +

أبرز طرق إدخال املتغيرات املتنبئة في نموذج االنحدار الخطي:

• االنحدارالهرمي :Hierarchical
املتغيرات املنبئة يتم اختيارها بناء على الدراسات السابقة واختيار الباحث ويجب أن يقرر الباحث ترتيب إدخال املتغيرات املنبئة للنموذج.
ً
وكقاعدة عامة املتغيرات املعروفة بناء على الدراسات السابقة يتم إدخالها أوال إلى النموذج بناء على أهميتها في التأثير على املتغير التابع يليها املتغيرات
الجديدة حيث يمكن للباحث إدخالها دفعة واحدة أو بشكل تدرجي أو بشكل هرمي ويبدأ باملتغيرات املنبئة التي يعتقد أنها أكثر أهمية.
• اإلدخال الكلي :Forced Entry
هي طريقة يتم فيها إدخال جميع املتغيرات املنبئة بشكل قسري إلى النموذج في الوقت ذاته .وهي تشبه االنحدار الهرمي فهي تعتمد على أسباب
نظرية جيدة الختيار املتغيرات ولكنها تختلف عن الهرمي؛ حيث ال يتخذ أي قرار بشأن ترتيب إدخال املتغيرات ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الطريقة
الوحيدة املالئمة الختبار النظريات(Filed,2017).
• طرق االدخال التدرجي :Stepwise Methods
في هذه الطريقة القرار في ترتيب إدخال املتغيرات املنبئة يتم وفق محك إحصائي  Mathematical Criterionتقترحه الطريقة نفسها .ويندرج
ضمن هذه الطريقة ثالث طرق فرعية:
 .1طريقة اإلدخال األمامي :Forward
ً
وفيها يحتوي النموذج األولى على ثابت االنحدار فقط ،ثم يتم االختيار من بين املتغيرات املنبئة في ضوء املتغيرات املتوفرة على املتغير األكثر تأثيرا
باملتغير املتنبئ به ،ويتم ذلك عن طريق اختيار املتغير الذي لديه أعلى معامل ارتباط مع املتغير املتنبئ به فلو كان املتغير املضاف يحسن بشكل دال من
قدرة النموذج على التنبؤ املتغير التابع فإنه يتم اإلبقاء عليه ويتم البحث عن املتغير الثاني واملعيار الذي علية لالختيار هي االرتباط شبه الجزئي بين
ً
املتغير الثاني واملتغير املتنبئ به بمعزل عن األول إذ يعزل التباين في املتغير املتنبئ به العائد للمتغير األول وال بد أن يكون املتغير املضاف يسهم إسهاما
داال في القدرة التنبؤية للنموذج فإذا كان كذلك يتم االحتفاظ به والنظر في املتغير الذي يليه وهكذا.
 .2طريقة اإلدخال التدرجي :Stepwise
وهي تشبه طريقة  Forwardفيما عدا أن في الطريقة االدخال التدرجي في كل مرة يضاف فيها متغير متنبئ جديد للمعادلة يتم عمل اختبار إلزلة
أقل املتغيرات فعالية فيتم عمل إعادة تقييم لنموذج االنحدار باستمرار إلزالة أي متغير زائد ال يقدم إضافة للنموذج .
 .3طريقة اإلدخال الخلفي :Backward
وهي عكس الطريقة األمامية في اإلدخال حيث يبدأ البرنامج بإضافة كل املتغيرات املتنبئة في النموذج ثم يحسب اإلسهام لكل منها في التنبؤ باملتغير
املتنبئ به ،من خالل النظر في داللة اختبار (  ) tلكل متغير متنبئ وتقارن هذه القيمة بمحك الحذف (الذي من املمكن أن يكون القيمة املطلقة الختبار ( t
)أو قيمة االحتمال الختبار(  )tفإذا لم يسهم املتغير املتنبئ بشكل دال في القدرة التنبؤية للنموذج يتم حذفه ويتم إعادة التقدير لبقية املتغيرات املنبئة
ً
وهكذا واملتغيرات التي تبقى هي التي تسهم إسهاما جيدة في النموذج ،وتفضل طريقة اإلدخال الخلفي على األمامي وذلك بسبب التأثيرات املستبعدة
ً
 Suppressor Effectsالتي تقع عندما يكون املتغير املتنبئ داال فقط عند تثبيت متغير متنبئ آخر فقط .فالطريقة األمامية أكثر عرضة من الطريقة
الخلفية الستبعاد متغيرات داخل النموذج تشتمل على تأثيرات محذوفة ،ومن ثم فإ ن الطريقة األمامية تقع تحت خطر أكبر في الوقوع في الخطأ من
النوع أي استبعاد متغير منبئ وهو في الواقع يسهم في التنبؤ باملتغير التابع)(Filed,2017).
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العوامل التي تؤثر في صدق االختبار:
ا
أوال :عوامل تتعلق باملفحوص:
• قلق املفحوص أثناء أدائه االختبار .
• املرض املؤقت للمفحوص .
• قد يغش املفحوص باالختبار فال يعبر عن مستوى املفحوص وقدرته.
• اعتماد املفحوص على التخمين (ملحم)2012 ،
ا
ثانيا :عوامل متعلقة بإدارة االختبار:
•
•
•
•

هناك عوامل بيئية كالحرارة املرتفعة والبرودة الشديدة واإلضاءة والضوضاء تؤثر في اإلجابة.
سوء الطباعة واألخطاء املطبعية وكيفية صياغة األسئلة كلها تؤثر في اإلجابة.
التعليمات غير الواضحة وخاصة في األسئلة املوضوعية الحديثة التي تتطلب طرق خاصة في اإلجابة كاالختيار من متعدد قد ال يفهم املفحوص
كيف يجيب فتؤثر على نتيجة اختبارها.
استخدام االختبار في غير ما وضع له ،كأن يستخدم الفاحص اختبارا في النحو ويريد أن يعرف مستوى املفحوصين اللغوي.

• تطبيق االختبار على مجموعة لم يوضع لها االختبار ،كأن يطبق االختبار على املتفوقين وهو قد وضع للمستويات العادية املتوسطة.
ا
ثالثا :عوامل متعلقة في االختبارنفسه:
• صعوبة األسئلة وسهولتها أي أن تكون األسئلة أعلى من مستواهم أو أدنى.
• غموض األسئلة ،فقد تفسر تفسيرات أخرى مختلفة.
• صياغة األسئلة ،كأن تكون األسئلة موحية باإلجابة.
• طول االختبار.
• زمن اإلجابة على االختبار.
• ثبات االختبار.
• ثبات امليزان(الجلبي)2005،
• اقتران ثبات االختبار بثبات امليزان.
• التباين.
• صدق مقياس املحك.
• مدى تمثيل االخبار باعتباره عينة من املثيرات للسلوك املطلوب قياسه
• طريقة حساب معامل الصدق.
• تجانس عينة التقنين( .الجلبي)2005 ،
خصائص الصدق:
• يتوقف صدق االختبار على الغرض من االختبار ،والفئة التي يطبق عليها االختبار.
ً ُ
• الصدق صفة نوعية أي أن صدق االختبار خاص بالغرض الذي صمم لقياسه وبالتالي لن يكون االختبار صادقا إذا أستخدم لغرض آخر.
ً
ً
ً
• الصدق صفة نسبية أي أنه ال يوجد اختبارا صادقا تماما أو اختبار عديم الصدق.
• الصدق صفة تتعلق بنتائج االختبار وليس االختبار نفسه.
ً
• يتوقف صدق االختبار على ثباته أي أن االختبار يعد صادق إذا أعطى النتائج نفسها تقريبا في كل مرة نقوم بتطبيقه بنفس الظروف (ملحم،
)2012

الدراسات السابقة:
لقد لوحظ تعدد الدراسات التي تهتم بالتنبؤ:
• كدراسة ديفيد وروس وبولينج)  (David, Ross, Bowing,2018التي تهتم بالتنبؤ بنجاح الطالب في املقررات التمهيدية لقسم الحياء من خالل
درجات الطالب في اختبار  ACTللرياضيات واختبار  Lawson’s Classroom Testالذي يكشف عن التحليل املنطقي حيث استخدمت الدراسة
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ً
ً
االختبارين معا كنموذج للتنبؤ في النجاح باملقررات التمهيدية لقسم االحياء وذلك باستخدام االنحدار اللوجستي على  413طالبا في جامعة شمال
كنتاكي في الواليات املتحدة األمريكية .وخلصت الدراسة أن النموذج الناتج هو نموذج فعال في التنبؤ بمقررات الطالب في السنة التمهيدية
وأوصت في استعمال النموذج عند اتخاذ القرارات العملية أثناء تدريس املقررات كتوجيه الطالب للخدمات املساندة املناسبة في بداية الفصل
الدراس ي.
• أجرى سليمان وعوده ( )2016دراسة بعنوان الصدق التنبؤي ملعايير القبول ومقررات السنة التحضيرية باملعدالت التراكمية للطلبة بالكليات في
جامعة تبوك وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على القدرة التنبؤية أو الصدق التنبؤي لكل من معايير القبول (معدل الثانوية العامة ،واختبار
القدرات ،واالختبار التحصيلي) قبل وبعد إدخال درجات املقررات ومعدل الطالب في السنة التحضيرية باملعدل التراكمي للطالب في نهاية السنة
األولى بعد السنة التحضيرية بجامعة تبوك .ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء التحليالت اإلحصائية املتعلقة بمعامالت االرتباط الصفرية
ً
واالنحدار التدرجي ،واإلدخال الكامل لتحديد عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة .وتكونت عينة الدراسة من ( )867طالبا وطالبة من جامعة
تبوك .أظهرت نتائج الدراسة أن معامالت ارتباط معايير القبول ومعدل الطالب في السنة التحضيرية بمعدل الطالب في نهاية السنة األولى بعد
السنة التحضيرية كانت على النحو اآلتي :معدل السنة التحضيرية  ، 0.90اختبار القدرات ،0.46االختبار التحصيلي  ، 0.40معدل الثانوية العامة
 ،0.13وأن القدرة التنبؤية ملعايير القبول الثالثة املعبر عنها بنسبة التباين املفسر بلغت  %36للفرع العلمي و  % 17للفرع األدبي ،وبعد إضافة
معدل الطالب في السنة التحضيرية ارتفعت نسبة التباين إلى  ،% 82و % 80للفرعين العلمي واألدبي على التوالي .وخرجت الدراسة بمجموعة من
التوصيات منها االستمرار باألخذ بمعايير القبول الحالية واالهتمام بالسنة التحضيرية حيث إن مساهمة درجات مقررات السنة التحضيرية في
تفسير تباين معدالت الطالب في السنة األولى بعد التحضيرية كانت بدرجة عالية ،إال أن معدل املرحلة الثانوية لم يكن له أي داللة إحصائية
وبالتالي يمكن التحدث عن أهميته من منظور غير إحصائي أو لصدق غير تنبؤي.
• وأجرى ناجي والطريري ( )2016دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على الصدق التنبؤي ملعايير القبول املستخدمة في جامعتي تعز وصنعاء في
ً
الجمهورية اليمنية ،وتكونت عينة الدراسة من  750طالبا وطالبة من الطلبة الذين التحقوا بجامعتي تعز وصنعاء للعام الدراس ي 2009 /2008م،
وتخرجوا في العام 2011م وخضعوا الختبارات القبول ،وتم إجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام تحليل االنحدار املتعدد ،وأظهرت النتائج أن
معايير القبول املستخدمة (الثانوية العامة ،ودرجات اختبار القبول) تتنبأ باألداء األكاديمي للطالب ،وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في
ً
ً
التنبؤ وفقا ملتغير الكلية لدى طالب جامعة صنعاء ،بينما ال توجد فروق في التنبؤ وفقا ملتغير الجنس ،ووفق نتائج البحث أوص ى الباحثان
باالستمرار في استخدام معدل الثانوية العامة كمعيار قبول؛ ملا له من أهمية في التنبؤ باألداء األكاديمي للطالب.
• كما أجري طراونة( )2015دراسة هدفت الدراسة إلى الكشف عن الصدق التنبؤي ملعدل الثانوية العامة واملعدل التراكمي في عالمة الطالب على
ً
اختبار الكفاءة الجامعية لطلبة الجامعات األردنية ،تكونت عينة الدراسة من ( )3119طالبا وطالبة ،وهم جميع لطلبة الذين تقدموا لالمتحان في
املستوى املتوسط في عائالت التخصص الثالث (التربوية ،والهندسية واإلدارية) ،أظهرت النتائج أن املعدل التراكمي كان األكثر تفسير األداء الطلبة
على امتحان الكفاءة بصورته الجديدة وبداللة إحصائية عند مستوى الداللة ()=0.05من معدل الثانوية العامة ،في عائالت التخصصات
الثالثة ،وكذلك أظهرت النتائج وجود فروق في القدرة التنبؤية ملعدل الثانوية العامة واملعدل التراكمي الجامعي باألداء على امتحان الكفاءة
الجامعية في صورته الجديدة (املستوى املتوسط) باختالف الجنس في عائالت التخصصات الثالثة ،وكانت الفروق لصالح االرتباط بين معدل
الثانوية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية بصورته الجديدة لدى اإلناث ،وكذلك كانت الفروق لصالح االرتباط بين املعدل التراكمي الجامعي
وامتحان الكفاءة الجامعية بصورته الجديدة لدى االناث.
• وأجرى محمود(  )2014دراسة بعنوان القدرة التنبؤية ملعدل العالمات الجامعية ومعدل الثانوية العامة في األداء الوظيفي لدى موظفي القطاع
العام في اململكة األردنية الهاشمية وهدفت الدراسة إلى تقييم القدرة التنبؤية لكل من املعدل التراكمي لعالمات الطالب الجامعية ومعدل عالماته
في الثانوية العامة في األداء الوظيفي لدى عينة من املوظفين في القطاع العام في اململكة األردنية الهاشمية ،وتألفت عينة الدراسة من ()16760
موظفا وتم استخدام تحليل ارتباط وتحليل االنحدار لإلجابة علي أسئلة الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية وضعيفة بين درجة
املوظف في التقرير السنوي للسنة األولى للوظيفة وكل من املعدل التراكمي للموظف في شهادته الجامعية األولى ومعدل عالماته في الثانوية العامة،
وأن نسبته ما يفسره كال املتغيرين من االداء الوظيفي ( ،) %12.5وأن نسبة ما يفسره معدل الثانوية من األداء الوظيفي بعد استبعاد أثر املعدل
ً
التراكمي( )% 0.5ضعيف جدا ،وتبين النتائج أن النسبة املئوية لوزن معدل الثانوية إلى وزن املعدل التراكمي في معادلة التنبؤ ) )%22,63أقل
بكثير من النسبة  % 67واملعمول بها في ديوان الخدمة املدنية األردنية ،وأظهرت النتائج أن القدرة التنبؤية لكل من املعدل التراكمي ومعدل الثانوية
ً
العامة في األداء الوظيفي متقاربة جدا تبعا ملتغير مصدر الشهادة (أردنية ،عربية ،غير عربية ( والسلطة املشرفة على الجامعة األردنية (حكومية،
خاصة ،هيئة دولية ( ونوع الكلية التي تخرج منها (إنسانية ،علمية ،طبية) .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مباحث امتحان الثانوية العامة التي تفسر
ً
نسبة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة) (=0.05من التباين الكلي باملعدل التراكمي الجامعي لطلبة الفرع العلمي في كليتي الهندسة و الطب هي
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مبحث العلوم الحياتية ومبحث اللغة العربية ومبحث علوم األرض ومبحث الثقافة العامة ومبحث اللغة االنجليزية حيث فسرت جميعا ما نسبته
ً
( )% 27.8من التباين املفسر ،واملباحث في امتحان الثانوية العامة التي فسرت نسبة دالة إحصائيا من التباين الكلي باملعدل التراكمي الجامعي
لطلبة الفرع األدبي في كلية اآلداب في تخصص ي اللغة العربية والجغرافيا فسرت ما نسبته ( )% 34.2من التباين املفسر ،ولم يكن هناك أي تباين
ً
مفسر ألي مبحث منفردا ،وتوصلت هذه الدراسة إلى نتيجة عامة وهي أن عالمات مباحث الثانوية العامة للطلبة الفرع األدبي ال تعمل كمتنبئ
باملعدل التراكمي الجامعي في تخصص ي اللغة العربية والجغرافيا ،وبعض عالمات مباحث الثانوية العامة للطلبة الفرع العلمي تعمل كمتنبئ
باملعدل التراكمي الجامعي وهي :مبحث العلوم الحياتية مبحث علوم األرض ،مبحث الثقافة العامة ،مبحث اللغة اإلنجليزية ومبحث اللغة العربية،
تعمل كمنبئ باملعدل التراكمي الجامعي في تخصص ي الطب والهندسة ،وأوصت الدراسة باألخذ بعين االعتبار بعض عالمات املباحث في الثانوية،
عند قبول الطلبة في الجامعات وتوزيعهم على التخصصات.
• وأجرى الطراونة والنجار ( )2012دراسة هدفت إلى الكشف عن القدرة التنبؤية لعالمات مباحث الثانوية العامة لدى أفراد عينة الدراسة ،وعن
معدل الثانوية العامة على التنبؤ باملعدل التراكمي للطالب عند تخرجهم من الجامعة ،وذلك من أجل تحديد القدرة التنبؤية ملعدل امتحان شهادة
الثانوية العامة الستخدامه كمعيار أساس ي للقبول الجامعي ،كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين املعدل التراكمي الجامعي كمتغير
ً
ً
تابع وبين املتغير املستقل املتمثل في نوع املدرسة (حكومية  -خاصة) .كما هدفت الدراسة إلى التعرف على املباحث األكثر تأثيرا وتنبؤا بمصداقية
نظام القبول املتبع .وتحديد إمكانية استخدام بعض عالمات املواد في امتحان شهادة الثانوية العامة في اختيار التخصص املناسب في الكلية
للمرحلة الجامعية ،تألف مجتمع الدراسة من طلبة جامعة مؤتة الذين تخرجوا من الجامعة في العام الدراس ي ( 2011\2012م) من التخصصات
العلمية التالية :الطب والجراحة ،والهندسة ،والتخصصات اإلنسانية :اللغة العربية ،والجغرافيا وحسب سجالت دائرة القبول والتسجيل فقد
ً
ً
بلغ عدد هؤالء الطلبة ( )618طالبا وطالبة تألف مجتمع الدراسة من ( )306طالبا وطالبة ،وألغراض الدراسة تم حساب معامالت االرتباط بين
متغيرات الدراسة ،واستخدام تحليل االنحدار (البسيط ،واملتعدد) للوقوف على نسب التباين املفسر من التباين الكلي في التحصيل األكاديمي
الجامعي من خالل معدل الثانوية العامة أو من خالل عالمات املباحث في شهادة الثانوية العامة ،للمعدل التراكمي الجامعي على امتحان الثانوية
العامة .وتوصلت الدراسة إلى نتيجة عامة تفيد بعدم كفاية امتحان الثانوية العامة كمعيار لقبول الطلبة في الجامعات ،وأن معامالت االرتباط
ً
بين متغيرات الدراسة على الرغم من أنها كانت منتفية وضعيفة .إال أنها دالة إحصائيا ،وبناء على ما سبق فإن الدراسة توص ي بضرورة إعادة
النظر باستخدام معدل الثانوية العامة معيار للقبول في الجامعات ،وإيالء مسؤولية القبول للجامعات ذات العالقة نفسها ،أو ملؤسسة وطنية
تعنى بشؤون االختبارات والقياس بشكل عام ،بحيث يصار إلى تصميم اختبار قبول عام.
• وأجرى الشهري ( )2011دراسة بعنوان القيمة التنبؤية ملعايير القبول املستخدمة في جامعة الطائف التي جاءت لتسهم في الجهود املبذولة
ً
وتقييم معايير القبول املستخدمة في الجامعة ومدى أهمية هذه املعايير ،وترتيبها حسب أهميتها .حيث تستخدم الجامعة حاليا نسبة الثانوية
العامة ودرجتي القدرات والتحصيلي اللتين يقدمهما املركز الوطني للقياس والتقويم .وسعت الدراسة إلى التنبؤ بمعدل الطالب التراكمي من خالل
هذه املتغيرات املستقلة (الثانوية ،والقدرات ،والتحصيلي) بهدف معرفة نسبة تفسير كل متغير للتباين في املتغير التابع وهو املعدل
التراكمي ولتحقيق ذلك استخدم الباحث أسلوب تحليل االنحدار الخطى املتدرج .حيث أمكن ترتيب املتغيرات حسب أهميتها ،وأظهر التحليل أن
ً
متغير الثانوية يحتل املرتبة األولى حيث يفسر وحده مربع معامل ارتباط مقداره  0.231تاله متغير االختبار التحصيلي حيث فسرا معا مريع معامل
ارتباط مقداره  0.284ثم متغير اختبار القدرات الذي فسر مع سابقيه مربع معامل ارتباط مقدار  0.297مما يشير إلى أهمية نسبة الثانوية
العامة ،في التفسير التباين في املعدل التراكمي ،لذا يجب أن يتم التركيز على األداء في الثانوية العامة وتعطي نسبة الثانوية النصيب األكبر عند
املفاضلة في القبول.
• وأجرى الغامدي والحارثي( )2010دراسة على عينة عشوائية تكونت من ( )1940طالب من طالب جامعة أم القرى حيث هدفت الدراسة
الصدق التنبؤي الختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية العامة املستخدمة كمعايير لقبول الطالب بجامعة أم القرى كما تناولت الدراسة أهمية
التخصص في املرحلة الثانوية و مدى تأثيره على معدل الطالب خالل الفصول الدراسية الثمانية في السنوات األربع األولى من الدراسة الجامعية
واستخدمت الدراسة العالقة االرتباطية بين املتغيرات ،واالنحدار البسيط والتدرجي ملعرفة أفضل املعايير في التنبؤ ،كما استخدمت الدراسة
تحليل التباين لفحص املتوسطات وملعرفة لصالح من يكون الفرق إذا اختلف التخصص ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :تأكيد أهمية
ً
معدل الثانوية العامة كمتغير مستقل في الدراسة الحالية في القدرة على نجاح الطالب أكاديميا في املرحلة الجامعية ،كما توصلت الدراسة إلى
ً
تأكيد أثر معيار اختبار القدرات العامة ولكن بدرجة أقل من معيار معدل الثانوية ،كما تؤكد الدراسة أهمية تطوير املقياس ،وخصوصا في
املجاالت العلمية وأكدت الدراسة أهمية معدل الثانوية واختبار القدرات مجتمعة في تفسير التباين الحاصل في املعدالت التراكمية وتوصلت
الدراس ة إلى أهمية التخصص باملرحلة الثانوية وأن القيمة التنبؤية تختلف باختالف | التخصص (نوع الشهادة الثانوية) حيث أظهرت النتائج
وجود فروق بين الطبيعي والشرعي الصالح الطبيعي ،وبين التخصصات األخرى من جانب والتخصصات الطبيعية والشرعية من جانب ،وكانت
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لصالح التخصصات األخرى على الطبيعي والشرعي وقد أوصت الدراسة برفع النسبة املئوية ملعدل الثانوية العامة عند احتسابها في املعدل
املوزون في معايير القبول للطالب امللتحقين بجامعة أم القرى ،كما أوصت الدراسة بفحص نتائج اختبار القبول للحصول على طالب موهوبين
واالهتمام بهم ،كذلك أوصت الدراسة بوضع مقاييس قبلية من قبل املركز الوطني للقياس والتقويم الطالب الثانوية العامة بحيث يسبق وقتها
وقت اختبار القدرات العامة بزمن كافي ،وذلك لتكوين جو من األلفة بين الطالب واالختبار وارتفاع الحكمة االختبارية لدى الطالب.
• وأجري العمايرة وعشا ( )2010دراسة على عينة من (ً )479
طالبا وطالبة من كلية العلوم التربوية الجامعية/األونروا باألردن )1940( ،طالب حيث
تم استخدام كل من معامل ارتباط بيرسون ،واالنحدار الخطي املتعدد .وأظهرت الدراسة أن معامل االرتباط بين معدل السنة الجامعية األولى
قويا ً
واملعدل التراكمي كان ً
جدا ( ،)0.88مقارنه بمعامل االرتباط بين معدل الثانوية العامة واملعدل التراكمي ( ،)0.58أو بين معدل الثانوية العامة
ً
ومعدل السنة الجامعية األولى )0.55( ،وأن معامل االرتباط بين معدل السنة الجامعية األولى واملعدل التراكمي جاء ً
قويا جدا لصالح اإلناث،
وأظهرت الدراسة أن معامل االرتباط بين معدل السنة الجامعية األولى واملعدل التراكمي لطلبة الفرع األدبي كان أعلى من معامل االرتباط بينهما
لطلبة الفرع العلمي ،في حين بلغ معامل االرتباط بين معدل الثانوية العامة واملعدل التراكمي لطلبة الفرع األدبي ( ،)0.38وهو أقل من معامل
االرتباط بينهما لطلبة الفرع العلمي البالغ ( ،)0.49كما أكدت الدراسة أن معدل السنة الجامعية األولى من أهم عوامل التنبؤ باملعدل التراكمي؛
فقد بلغت قيمة معامل االرتباط املتعدد ( )0.90و هي أعلى من قيمة معامل االرتباط املتعدد بين معدل الثانوية العامة واملعدل التراكمي (.)0.70
اختلفت أغراض الدراسات السابقة فبعض الدراسات اهتمت بالتنبؤ باألداء الوظيفي لدي موظفي القطاع العام كدراسة محمود ،وبعض
الدراسات أهتمت بالتنبؤ بدرجات الطالب على اختبارات الكفايات الجامعية كدراسة طراونة وبعض الدراسات اهتمت بالتنبؤ باملعدل التراكمي
للسنوات األولى من اإللحاق بالبرامج التعليمية كدراسة (سليمان ،عودة  )2016 ،التي استخدمت معايير القبول باإلضافة إلى معدل الطالب في السنة
التحضيرية ،لتنبؤ باملعدل في السنة االولى للطالب .
واهتمت بعض الدراسات بالتنبؤ باملعدل التراكمي للسنة النهائية حيث اعتمدت دراسة عياش والنجار( ،)2012على مباحث الثانوية العامة للتنبؤ
باملعدل التراكمي الجامعي واعتمدت دراسة الطراونة ،النجار (  )2012على معدل الثانوية العامة كمعيار أساس ي باإلضافة إلى مباحث الثانوية العامة،
أما دراسة الغامدي والحارثي ( )2010فقد اعتمدت على معدل الثانوية العامة واختبار القدرات العامة على التنبؤ باملعدل التراكمي ،ودراسة ناجي
والطريري ( )2016فقد استخدمت معايير القبول وهي معدل الثانوية العامة واختبار القبول الذي تشترطه جامعتي صنعاء وتعز اليمنية كمعايير قبول
بالكليات العلمية أما الشهري ( )2011فقد استخدم معايير قبول جامعة الطائف وهي نسبة الثانوية العامة ودرجتي القدرات والتحصيلي للتنبؤ بالنجاح
اما دراسة عمايرة وعشا ( )2010فقد استخدمت معدل الثانوية العامة ومعدل السنة الجامعية األولى .
لذلك أضافت هذه الدراسة إلى معايير القبول (معدل الثانوية العامة واختبار التحصيل الدراس ي واختبار القدرات العامة) درجات الطالب في
ً
مقررات مشروع التخرج حيث تقل الدراسات التي تهتم بدراسة الصدق التنبؤي ملشاريع التخرج التي تعد متطلبا هام للحصول على الدرجة العلمية.

املنهجية والطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ً
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على البيانات املتوفرة في قسم القبول والتسجيل في جامعة تبوك.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من الطلبة الخرجين كلية الحاسبات وتقنية املعلومات لقسم علوم الحاسب لألعوام  1435هـ 1436 ،هـ 1437 ،هـ1438 ،هـ
ً
ً
1439،هـ 1440،هـ للفصل األول والفصل الثاني والفصل الصيفي والطلبة الخرجين للعام 1441هـ الفصل األول وكان عددهم  619طالبا خريجا والبيانات
كما في الجدول ()1
جدول( :)1بيانات الطلبة املقبولين بقسم علوم الحاسب من عام 1434هـ وحتى الفصل األول للعام 1437هـ
عام القبول

الخريجين

املقيدين

34
351
361
371

20
18
12
1

6
15
30
39

املجموع

51

90

الطالب
املفقودين
35
41
29

32

%57.38
%52.70
%40.85
%38.89
137

املجموع

الخريجين

املقيدين

61
74
71
72

113
83
69
0

4
14
37
107

278

265

162

الطالبات
املفقودين
25
15
12
13

%17.16
%12.50
%7.63
%9.16
65

املجموع
142
112
118
120
493

ُ
ً
ً
ومن خالل الجدول رقم( )1لوحظ أن الطالب امللتحقين بالكلية الفصل األول للعام 34هـ بلغوا  61طالبا ،حقق الدرجة العلمية منهم  20طالبا
ً
ً
و 35طالبا فقد من القسم بينما  6طالب مازالوا في مقاعد الدراسة متأخرين بمعدل ثالث سنوات عن عام التخرج املفترض وهذا يعني أن  20طالبا فقط
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ً
من أصل  61طالبا حقق الدرجة العلمية بنسبة فقد بلغت ,%57أما بالنسبة للطالبات امللتحقات للعام 34هـ بلغن  142طالبة  113طالبة حققت
الدرجة العلمية و  25طالبة تسربت من القسم و 4طالبات ما زلن في مقاعد الدراسة وهذا يعني أن  113طالبة فقط من أصل 142طالبة حققن الدرجة
ً
العلمية بنسبة  %17أما بالنسبة للعام الحالي  1441هـ فبعد استبعاد الفقد والطالب املتأخرين دراسيا فإن الطالب املتوقع تخرجهم ال يزيد عن ثالثة
ً
طالب فقط من أصل  72و 40طالبة من أصل  120طالبا إذا حقق الطالب متطلبات الفصل األخير.
عينة الدراسة:
ً
نظرا لصغر حجم الع ينة تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع الطالب والطالبات الخرجين التي توفرت بياناتهم كاملة لدي عمادة القبول
ً
والتسجيل وبلغ عددهم  617طالبا وطالبة كما في الجدول(.)2
ا
جدول ( :)2توزيع أفراد العينة تبعا ملتغيرالنوع (ذكور-إناث)
النوع
اإلناث
الذكور
املجموع

العدد

النسبة املئوية

473

%76.7

144

%23.3

617

%100

أدوات الدراسة:
ُ
أستخدم اختبار القدرات العامة ،واختبار التحصيل الدراس ي الذي يقدمهما املركز الوطني للقياس والتقويم كما استعمل معدل الثانوية العامة
املعتمد من وزارة التعليم ودرجات مقرري مشروع التخرج ( )1مشروع التخرج ( )2كما أقرتها لجنة مناقشة املشاريع وتم رصدها في سجل درجات الطالب
واملعدل التراكمي.
متغيرات الدراسة:
املتغيرات املنبئة (املستقلة)
• 𝑠 𝑋 :معدل الثانوية العامة
• 𝑎𝑋  :درجات االختبار التحصيلي
• 𝑏𝑋 :درجات اختبار القدرات العامة
• : 𝑋𝑐1درجات الطالب في مقرر مشروع التخرج1
• : 𝑋𝑐2درجات الطالب في مقرر مشروع التخرج2
املتغير املتنبئ به (التابع)  :yاملعدل التراكمي للطالب الخريج
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
من أجل تحديد القيمة التنبؤية ملعايير القبول (اختبار القدرات ،اختبار التحصيلي ومعدل الثانوية العامة) ومقرري مشروع التخرج 1ومشروع
التخرج 2بمعدل الطالب األكاديمي عند التخرج في شطر الطالب والطالبات ،ثم استخدام معامل االرتباط بيرسون واالنحدار الخطي املتعدد بطريقتين
االدخال القسري  Enterواالدخال التدريجي  Stepwiseعلى املتغير التابع املعدل التراكمي من جهة واملتغيرات املتنبئة (املستقلة) من جهة أخرى وإيجاد
نموذج التنبؤ ،ولحل السؤال الثاني تم فصل العينة حسب النوع (ذكور-إناث) ثم استخدام معامل االرتباط بيرسون واالنحدار الخطي املتعدد بطريقتين
االدخال القسري  Enterواإلدخال التدريجي  Stepwiseعلى املتغير التابع املعدل التراكمي من جهة واملتغيرات املتنبئة (املستقلة) من جهة أخرى وإيجاد
نموذج التنبؤ للذكور واإلناث ثم املقارنة بينهما ،ولحل السؤال الثالث تم ترتيب املتغيرات املنبئة حسب حجم أثرها على املتغير التابع .

النتائج:
السؤال األول :ما القيمة التنبؤية ملعايير القبول (االختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية العامة) ومقرري مشروع التخرج 1

ومشروع التخرج  2باملعدل التراكمي للطالب الخريج في كلية الحاسبات وتقنية املعلومات بجامعة تبوك؟
ولإلجابة عن السؤال تم إجراء معامالت االرتباطات بين املتغيرات كما في الجدول ()3
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جدول( :)3مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة
املعدل التراكمي

القدرات

التحصيلي

معدل الثانوية

مشروع 1

مشروع 2

1

0.372

0.471

0.50

0.548

0.638

0.372

1

0.481

0.109

0.206

0.267

التحصيلي
معدل الثانوية

0.471

0.481

1

0.207

0.242

0.348

0.5

0.109

0.207

1

0.315

0.346

مشروع 1

0.548

0.206

0.242

0.315

1

0.614

مشروع 2

0.638

0.267

0.348

0.346

0.614

1

املعدل التراكمي
القدرات

يظهر الجدول رقم ( )3قيم معامالت االرتباط للمتغيرات الداخلة في الدراسة ،حيث تراوحت القيم ملعامالت االرتباط بين املعدل التراكمي وبقية
املتغيرات بين ( )0.37 – 0.64حيث أعلى معامل ارتباط بسيط كان بين املعدل التراكمي ومقرر مشروع التخرج ،2بينما أقل معامل ارتباط كان بين املعدل
التراكمي واختبار القدرات العامة ،بينما لم يكن هناك قوى بين املتغيرات املستقلة وبعضها البعض.
وتم إجراء تحليل االنحدار املتعدد بطريقة اإلدخال الكلي  Enterحيث تم احتساب جميع املتغيرات بناء على االرتباط البسيط بينها وبين املتغير
التابع وتمت إضافة جميع املتغيرات املنبئة في النموذج كما في الجدول (.)4
جدول( :)4القدرة التنبؤية للنموذج ومعامالت االنحداربطريقة االدخال القسري Enter

معامل االرتباط املتعدد

مربع معامل االرتباط
املتعدد

R

0.766

النموذج

R

معامل االرتباط املصحح

الداللة

F

R2
0.587

0.583

173.123

0.00

املعامالت غير املعيارية

املعامالت املعيارية

t

مستوى الداللة

- 14.701

0.00

B

ثابت االنحدار

- 8.083

Beta

x c2

0.024

0.327

9.4

0.00

xs

0.055

0.274

9.73

0.00

xa

0.026

0.197

6.366

0.00

x c1

0.019

0.188

5.637

0.00

xb

0.015

0.121

4.054

0.00

يظهر من الجدول ( )4أن معامل االرتباط املتعدد بين املتغيرات املنبئة (معدل الثانوية ،التحصيلي ،القدرات ،مشروع التخرج ،2مشروع التخرج)1
ً
واملعدل التراكمي بلغ  0.766مما يدل على وجود عالقة طردية قوية بين املتغيرات املنبئة واملعدل التراكمي ،ويوضح أيضا أن معامل التحديد بلغ 0.587
ً
وهذا يعني أن نسبة اسهام املتغيرات املنبئة في التباين الحادث في املعدل التراكمي بلغ  ،%59كما يظهر ايضا أن قيمة  Fلهذا النموذج تساوي ،173.123
ً
وهي قيمة داله إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.00مما يدل على الداللة الكلية للنموذج وأنه يمكننا التنبؤ باملعدل التراكمي من خالل املتغيرات املنبئة:
معدل الثانوية ودرجات االختبار التحصيلي ،ودرجات اختبار القدرات العامة ،ودرجات مقرر مشروع التخرج ،1ودرجات مقرر مشروع التخرج  2حيث أن
معالم  tللنموذج 𝑡 𝑥𝑎 = 6.366 𝑡 𝑥𝑐1 = 5.637 𝑡 𝑥𝑏 = 4.054 , 𝑡𝑥𝑠 = 9.730, 𝑡 𝑥𝑐2 = 9.400و جميعها بلغت مستوى داللة  0.00مما يدل
على ثبات أثرها في النموذج وبإضافة ثابت االنحدار نحصل على معادلة التنبؤ التالي:
𝐲=.327x c2 +.274xs +.197xa +.188xc1 +.121xb ±8.083

ً
وعند إجراء التحليل بطريقة  Stepwiseجدول رقم ( )5وهي طريقة تعتمد على إدخال املتغيرات تدريجيا حسب معامالت االرتباط البسيط والجزئي
ُ
مع استبعاد املتغيرات التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقية املتغيرات .وبتطبيق هذه الطريقة على الدراسة اختير مستوى داللة لالختبار اإلحصائي F
ُ
لدخول املتنبئ لنموذج االنحدار حيث اعتمد مستوى الداللة  0.05إلضافة املتغير املستقل ومستوى الداللة  0.01للخروج من نموذج االنحدار.
جدول ( :)5القدرة التنبؤية للنماذج ومعامالت االنحدارحسب اإلدخال التدريجي بطريقة ()Stepwise
النموذج

معامل االرتباط
املتعدد R

مربع معامل
االرتباط
املتعددR2

مربع معامل
االرتباط
املصحح R

F

الداللة

1
2
3
4
5

0.638
0.704
0.743
0.759
0.766

0.407
0.496
0.552
0.575
0.587

0.406
0.494
0.55
0.573
0.583

421.851
301.643
251.754
207.065
173.123

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1
2

3

4

5

معامالت االنحدارغير
املعيارية

معامالت انحدار
معيارية

B

Beta

ثابت االنحدار
xc2
ثابت االنحدار
xc2
xs
ثابت االنحدار
xc2
xs
xa
ثابت االنحدار
xc2
xs
xa
xc1
ثابت االنحدار
xc2
xs
xa
xc1
xb

t

ستوى الداللة

- 0.993

0.321

0.047
- 5.666

0.638

20.539
- 10.206

0.00
0.00

0.039

0.528

17.294

0.317

- 0 .187

الجنهي & سليمان

معامل االرتباط
البسيط
0.638

معامل
االرتباط
الجزئي
0.638

0.00

0.638

0.573

10.39

0.00

0.5

0.387

- 12.883

0.00

0.033

0.448

14.837

0.00

0.638

0.059

0.292

10.1

0.00

0.5

0.378

0.255

8.78

0.00

0.471

0.334

- 13.962

0.00

9.628

0.00

0.638

0.00

0.5

0.358

0.00

0.471

0.338

0.548

0.227

0.064
- 7.042

0.034
- 7.533
0.025

0.338

0.054

0.27

9.485

0.033

0.251

8.864

0.194

5.764

0.00

- 14.701

0.00

0.019
- 8.083

0.514

0.363

0.024

0.327

9.4

0.00

0.638

0.356

0.055

0.274

9.73

0.00

0.5

0.367

0.026

0.197

6.366

0.00

0.471

0.25

0.019

0.188

5.637

0.00

0.548

0.223

0.015

0.121

4.054

0.00

0.372

0.162

يظهر الجدول رقم ( )5اإلدخال التدريجي للمتنبئات ،حيث إن املتغير املضاف في الخطوة االولى مقرر مشروع التخرج 𝑋𝑐2 2الن له أعلى معامل
ارتباط بسيط مع املتغير التابع ونتج النموذج :1
𝑦 = .638𝑥𝑐2 ± .187

إن إحصاءه  Fلهذا النموذج بلغت  421.851عند مستوى داللة  0.00مما يدل على داللة النموذج وقيمة  tملعامالت النموذج تساوي  20.539عند
مستوى الداللة  0.00مما يدل على معنوية معالم النموذج ويفسر النموذج ما نسبته %41من التباين في املعدل التراكمي.
في الخطوة الثانية تم إدخال املتغير املتنبئ معدل الثانوية 𝑠𝑋 الذي يحمل أعلى معامل ارتباط جزئي مع املتغير التابع  𝑟𝑦𝑥𝑠 = 0.387ومع ثبات
املتغير من الخطوة السابقة يظهر أن قيمة إحصاءه  Fتساوي  301.643عند مستوى داللة  0.00مما يدل على معنوية النموذج الكلية وقيمة معالم t
للنموذج 𝑡𝑥𝑐2 = 17.29و  𝑡𝑥𝑠 = 10.390وجميعها ذات مستوى داللة  0.00مما يدل على داللة معامالت النموذج لنحصل على النموذج رقم :2
𝑦 = .528𝑥𝑐2 + .317𝑥𝑠 ± 5.666

وارتفعت نسبة التباين الذي يفسره النموذج  % 9بإضافة معدل الثانوية كمتنبئ حيث أصبح التباين املفسر يمثل %50من التباين في املعدل
التراكمي.
في الخطوة الثالثة تم إضافة املتغير درجات االختبار التحصيلي 𝑎𝑋 الذي يحمل ثاني أعلى معامل ارتباط جزئي مع املتغير التابع  𝑟𝑦𝑥𝑎 = .334مع
ثبات املتغيرات السابقة في النموذج ،يظهر أن إحصاءه  Fلهذا النموذج تساوى  251.754عند مستوى الداللة  0.00مما يدل على داللة النموذج الكلية
وقيمة  Tللنموذج بلغت 𝑡𝑥 = 14.837و  𝑡 𝑥𝑎 = 8.780 𝑡 𝑥𝑠 = 10.100وجميعها ذات داللة إحصائية  0.000مما يدل على ثبوت أثرها لنحصل على
نموذج :3
𝑐2

𝑦 = .448𝑥𝑐2 + .292𝑥𝑠 + .255𝑥𝑎 ± 7.042

وارتفعت نسبة التباين الذي يفسره النموذج بإضافة درجات االختبار التحصيلي كمتنبئ %5حيث يفسر النموذج ما نسبه  % 55من التباين في
املعدل التراكمي .في الخطوة الرابعة تم إضافة املتغير درجات مقرر مشروع 𝑋𝑐1 1الذي يحمل ثالث أعلى معامل ارتباط جزئي مع املتغير التابع = 𝑟𝑦𝑥𝑐1
 .227مع ثبات املتغيرات السابقة في النموذج ويظهر أن قيمة  Fلهذا النموذج تساوى  207.0654عند مستوى الداللة  0.00مما يدل على معنوية
النموذج ،وقيمة  tللنموذج كالتالي 𝑡𝑥𝑐2 = 9.628 :و  𝑡 𝑥𝑎 = 8.864 𝑡 𝑥𝑠 = 9.485و  𝑡 𝑥𝑐1 = 5.764عند مستوى داللة  0.00مما يدل على ثبات
أثرها لنحصل على النموذج:
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𝑦 = .338𝑥𝑐2 + .270𝑥𝑠 + .270𝑥𝑎 + .194𝑥𝑐1 ± 7.533

وارتفعت نسبة التباين الذي يفسره النموذج بإضافة درجات مقرر مشروع التخرج 1كمتنبئ  %3ويفسر النموذج ما نسبته  %58من التباين في
املعدل التراكمي.
في الخطوة الخامسة واألخيرة تم إضافة املتغير االخير درجات اختبار القدرات 𝑏𝑋 الذي يحمل معامل ارتباط جزئي مع املتغير التابع = 𝑏𝑥𝑦𝑟
.162مع ثبات املتغيرات األخرى في النموذج ،ويظهر أن قيمة إحصاءه  Fلهاذ النموذج تساوى 173.123عند مستوى الداللة  0.00مما يدل على معنوية
النموذج وقيمة معالم  tللنموذج = 𝑡 𝑥𝑎 = 6.366 𝑡𝑥𝑐2 = 9.730 𝑡 𝑥𝑠 = 9.400و  𝑡 𝑥𝑐1 = 5.637و  𝑡 𝑥𝑏 = 4.054وجميعها لها مستوى داللة
 0.000مما يدل على ثبات أثرها لنحصل على النموذج :5
𝑦 = .327𝑥𝑐2 + .274𝑥𝑠 + .197𝑥𝑎 + .188𝑥𝑐1 + .121xb ± 8.083

ويفسر النموذج ما نسبته %59من التباين في املعدل التراكمي.

السؤال الثاني :هل تختلف القيم التنبؤية ملعايير القبول ومقرري مشروع التخرج  1ومشروع التخرج 2باختالف النوع (ذكرأو أنثى)؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة تم فصل البيانات  Spilt Fileبناء على متغير النوع (ذكر ،أنثى) وإجراء تحليل االنحدار املتعدد بطريقة اإلدخال القسري
 Enterحيث يتم إدخال جميع متغيرات الدراسة ،ثم إجراء التحليل مرة أخرى من خالل اإلدخال التدريجي Stepwiseالقائم على االرتباطات الجزئية كما
في الجدول ()6
جدول ( :)6مصفوفة معامالت االرتباط بين املتغيرات
املعدل التراكمي

معدل الثانوية

القدرات

التحصيلي

مشروع 1

الذكور

املعدل التراكمي

1

0.122

0.221

0.275

0.334

0.445

144

معدل الثانوية

0.122

1

- 0.124

- 0.254

0.119

0.021

القدرات

0.221

- 0.124

1

0.374

0.014

0.164

التحصيلي

0.275

- 0.254

0.374

1

0.204

0.248

مشروع 1

0.334

0.119

0.014

0.204

1

0.536

مشروع 2

0.445

0.021

0.164

0.248

0.536

1

املعدل التراكمي

1

0.41

0.407

0.387

0.524

0.581

معدل الثانوية

0.41

1

0.126

0.158

0.229

0.263

القدرات

0.407

0.126

1

0.494

0.235

0.266

التحصيلي

0.387

0.158

0.494

1

0.133

0.245

مشروع 1

0.524

0.229

0.235

0.133

1

0.57

مشروع 2

0.581

0.263

0.266

0.245

0.57

1

االناث

472

مشروع 2

يتضح من الجدول ( )6أن قيم معامالت االرتباط البسيط تراوحت بين ( )0.58-0.41للطلبة الخرجين اإلناث حيث أن أعلى معدل ارتباط بين
املعدل التراكمي ومقرر مشروع التخرج 2بينما أقل معامل ارتباط بسيط كان بين املعدل التراكمي ومعدل القدرات العامة بينما ال يوجد أي ارتباط قوي
بين املتغيرات املنبئة وبعضها البعض ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط البسيط بين ( )0.122-0.45للطلبة الخريجين الذكور وأعلى ارتباط كانت بين
املعدل التراكمي ومقرر مشروع التخرج 2بينما أقل معامل ارتباط بسيط كان بين املعدل التراكمي ومعدل الثانوية العامة بينما ال يوجد أي ارتباط قوي
بين املتغيرات املنبئة ويعضها البعض ويالحظ ان معامالت االرتباط بين املعدل التراكمي ومتغيرات الدراسة للطالب الخريجين اإلناث أعلى منه للطالب
الخرجين الذكور.
جدول ( :)7نسبة التباين املفسرومعامالت االنحدارفي نموذج االنحداربطريقتي االدخال القسري واالدخال التدرجي ملتغيرات الدراسة للطلبة الخرجين للذكور
واإلناث
الطريقة التحليل

النوع

املتغيرات املضافة

معامل
االرتباط
املتعدد R

مربع معامل
االرتباط
املتعددR2

معامل
االرتباط
املصحح R

F

الداللة

Enter

أنثى

جميع املتغيرات

0.724

0.524

0.519

102.746

0.00

Enter

ذكر

جميع املتغيرات

0.522

0.272

0.246

10.326

0.00

𝑥𝑐2

0.581

0.337

0.336

239.359

0.00

Stepwise
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أنثي

𝑥𝑠, 𝑥𝑐2

0.639

0.409

0.406

162.118

0.00

472

𝑥𝑏 ،𝑥𝑠 , 𝑥𝑐2

0.685

0.47

0.466

138.086

0.00

𝑥𝑐1 ،𝑥𝑏 ، 𝑥𝑠 ,𝑥𝑐2

0.71

0.504

0.5

118.709

0.00

𝑥𝑎 ,𝑥𝑐1 ،𝑥𝑏 ، 𝑥𝑠 ,𝑥𝑐2

0.724

0.524

0.519

102.746

0.00

ذكر

𝑥𝑐2

0.445

0.198

0.192

35.066

0.00

144

𝑥𝑎, 𝑥𝑐2

0.476

0.227

0.216

20.695

0.00

𝑥𝑠 ،𝑥𝑎 ,𝑥𝑐2

0.504

0.254

0.238

15.874

0.00

B

Beta

t

Sig

- 10.228

0.00

أنثي

ثابت االنحدار

- 7.108

472

ذكر

𝑥𝑐2

0.021

0.3

7.448

0.00

𝑠𝑥

0.049

0.23

6.872

0.00

𝑏𝑥

0.016

0.16

4.251

0.00

𝑥𝑐1

0.022

0.241

6.13

0.00

𝑎𝑥

0.019

0.166

4.448

0.00

ثابت االنحدار

- 3.310

- 2.321

0.022

144

𝑥𝑐2

0.024

0.386

5.105

0.00

𝑠𝑥

0.027

0.17

2.246

0.026

𝒂𝒙

0.03

0.223

2.845

0.005

تشير أبرز النتائج في الجدول (:)7
أن القدرة التنبؤية للنموذج التنبؤي للمعدل التراكمي للطلبة الخرجين اإلناث بلغت  %52ويظهر أن قيمة  Fللنموذج بلغت  102.746عند مستوى
دالله  0.00مما يدل على معنوية النموذج الكلية وقيم اختبار  tملعالم النموذج جميعها عند مستوى داللة  0.00مما يدل على ثبوت أثرها في النموذج
ويمكن كتابة نموذج التنبؤ بالشكل االتي:
𝑦 = .300𝑥𝑐2 + .230𝑥𝑠 + .160𝑥𝑏 + .241𝑥𝑐1 + .166𝑥𝑎 ± 7.108
ً
كما يظهر أيضا أن القدرة التنبؤية للنموذج التنبؤي باملعدل التراكمي للطلبة الخرجين الذكور بلغت  ،%27وقيمة  Fللنموذج بلغت  15.874عند
ُ
مستوى داللة  0.00مما يدل على داللة النموذج الكلية وقد استبعد اختبار القدرات ومقرر مشروع 1من نموذج التنبؤ مما يدل على عدم مساهمتها
بالقدرة التنبؤية للنموذج لذلك استبعدت تلقائيا في طريقة االنحدار التدريجي ،ويمكن كتابة النموذج بالشكل االتي:
𝑦 = .386𝑥𝑐2 + .223𝑥𝑎 + .170𝑥𝑠 ± 3.310

وتشير النتائج إلى أن قدرة النموذج التنبؤية باملعدل التراكمي للخرجين اإلناث أكبر من قدرته التنبؤية باملعدل التراكمي للخرجين الذكور.
السؤال الثالث :ترتيب معايير القبول ومقرري مشروع التخرج  1ومشروع التخرج  2بناء على نسبة تأثيرها على املعدل التراكمي؟
من خالل الجدول رقم ( )5والجدول رقم ( )7نوجد ترتيب املتغيرات بناء على إسهام كل متغير باملعدل التراكمي للطالب الخريج ،أقوى املتغيرات
تنبؤا هو مقرر مشروع التخرج  2حيث يسهم ب  % 33من التباين في املعدل التراكمي يليه معدل الثانوية العامة يسهم ب %27من التباين ثم يليه درجات
ً
اختيار التحصيل الدراس ي حيث يسهم ب  %20ثم درجات مقرر مشروع التخرج 1تسهم بحوالي %19وأضعف املتغيرات تنبؤا هو اختبار القدرات العامة
حيث يسهم ب  %12من التباين املفسر.
ً
فترتيب املتغيرات بناء على إسهام املتغيرات املنبئة باملعدل التراكمي للطالب الخريجين اإلناث بدأ بمقرر مشروع التخرج 2أقوى املتغيرات تنبؤا حيث
يسهم ب  %30من التباين يليه مقرر مشروع التخرج 1حيث يسهم ب  %24ثم معدل الثانوية العامة يسهم ب  %23من التباين ويسهم االختبار
التحصيلي ب  %17ثم اختبار القدرات العامة يسهم  %16من التباين في املعدل التراكمي.
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وترتيب املتغيرات املنبئة للطالب باملعدل التراكمي للخريجين الذكور بدأ بمقرر مشروع التخرج 2حيث يسهم ب  %39من التباين يليه االختبار
التحصيلي حيث يسهم االختبار  22%واخر املتغيرات تنبؤا هو معدل الثانوية العامة حيث يسهم ب  %17من التباين ولم يكن ملقرر مشروع التخرج،1
ودرجات اختبار القدرات العامة أي أثر يذكر.
يتضح من نماذج االنحدار السابقة أهمية مشاريع التخرج في الصدق التنبؤي وهذا يعود إلى التشابه في املحتوى الذي نقيسه واملحتوى الذي نتنبأ
ً
به لذلك وجب أن تولى مشاريع التخرج الطالب العناية واالهتمام ملا لها من إسهام في تباين املعدل التراكمي للطالب وأيضا ملالها من أثر على امليدان
العلمي.
وتشير الدراسة إلى مدى مساهمة معدل الثانوية العامة كمعيار قبول ولو كانت املساهمة ضئيلة وهذا يتفق مع دراسة الشهري ( )2011ودراسة
الغامدي والحارثي ( )2010واختلف مع دراسة سليمان وعوده (  )2016التي ال توص ى باستخدامه كمعيار قبول من منظور القدرة التنبؤية وربما يعود
ً
ذلك إلى أن أثر معدل الثانوية على املعدل التراكمي للسنة األولى بعد التحضيرية ال يظهر أثرا كما يظهر في املعدل التراكمي للسنة األخيرة.
كما تشير الدراسة إلى وجود اختالف في النموذج التنبؤي بين الذكور واإلناث وهذا ال يتفق مع دراسة ناجي والطريري ( )2016التي خلصت إلى عدم
ً
وجود فروق في التنبؤ وفقا ملتغير الجنس ،وربما يكون هذا عائد الختالف البيئة التعليمية وتحث الدراسة على توحيد أساليب التدريس وأساليب
التقويم بين الذكور واإلناث.
التوصيات:
• االهتمام بمشاريع التخرج وتوظيف اإلمكانات الالزمة للطالب ملواجهة العقبات التي تواجههم في سبيل إنجازه حيث تمثل مشاريع التخرج املستوى
العام ملهارات قسم علوم الحاسب.
• إجراء الدراسات الالزمة إليجاد العوامل التي تساعد على التميز في إعداد مشاريع التخرج حيث إن املعدل التراكمي يفسر  %41فقط من التباين في
األداء.
• االستمرار باستخدام معدل الثانوية كمعيار للقبول ملا له من أهمية في التنبؤ باملعدل التراكمي للطالب الخريج.
• إعادة النظر في النسبة املوزونة للقبول حيث معدل الثانوية العامة أقوى من اختبار القدرات العامة في التنبؤ باملعدل التراكمي.
• إجراء دراسات تبحث في عدم فعالية اختبار القدرات العامة على التنبؤ بالنسبة للطلبة الذكور.
• إجراء الدراسات التي تتناول متغيرات أخرى تسهم في املعدل التراكمي للطالب ككفايات مادة الرياضيات وكفاية اللغة اإلنجليزية للطالب.
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Abstract: The aim of study was to identify the predictive validity of admission criteria and score of graduation
courses as predictor for student's cumulative scores (GPA) at Computer Science department on faculty of
computer and information technology at university during academic years 1435H, 1436H, 1437H, 1438H,
1439H, and 1440H, the study use descriptive method to achieve the result it task, correlation, Enter and
Stepwise methods of multiple regression analysis techniques used on scores of 617 graduated student (male
and female). The model produced by study interpret 59% of variance on GPA ,the variables interpret the
variance of student GPA as following: graduation project2 course score interpret 33%, school GPA interpret
27% Achievement test interpret 20%, graduation project1 course score interpret 19%, and ability test
interpret 12% ,the study found that there is difference in predictive model according to gender variable,
based on study finding ,the study recommended to Reconsidering the weighted ratio of admission criteria and
Supporting students to complete distinguished graduation projects.

Keywords: predictive validity; admission criteria; faculty of computer and IT; GPA; Tabuk University.
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Abstract:
The aim of the present study is to identify the relationship between stressful life events and parental tension,
and life satisfaction according to the heterosexual gender, and the economic level. And disclosure of the
effect of stressful life events on these two-family variables in a sample of fathers in Irbid. The study sample
consisted of (478) fathers and mothers, and the study used the stressful life events scale and the parental
tension scale. The results showed a positive statistically significant relationship between stressful life events
and parental tension, and that this relationship among fathers is stronger than that of mothers. And the
existence of a statistically significant negative relationship between stressful life events and satisfaction with
family life, and that this relationship among mothers is stronger than that of fathers. The results also
indicated that there were no statistically significant differences in the level of stressful life events and
parental tension. While there were statistically significant differences in the level of satisfaction with family
life due to the gender variable in favor of mothers. The results also showed a statistically significant
difference between the averages of parents' estimates on the two measures of stressful life events and
parental stress in favor of the low economic level. While it came in favor of the high economic level of life
satisfaction. With regard to stressful life events that predicted parental stress in both sexes, it was found that
all dimensions were positive predictors. As for stressful life events that predicted satisfaction with family life
for both sexes, it was found that all dimensions were negative predictors.

Keywords: Stressful Life Events; Parental Stress; Family Life Satisfaction; Irbid City.

1. Study Literature
The family is the basic unit of society, and it is the oldest and most flexible social institution. Despite the
importance of the family in society, today it faces many internal challenges at the family level and external at the
environmental and social levels. Where stressful events and stress that occur in parents are among the most
common problems among householders at the present time, which can affect all areas of their life, including
feelings, self-values , and moods. Perhaps stressful life events often linked and lead to some disorders and
dissatisfaction in individuals.
Stressful life events, whether negative or positive, are changes that may occur suddenly in the lives of
individuals and may have a strong impact on their mental health (Hamman, 2005). Stressful life events were
classified according to the degree to which they affect the individual’s life or change the way the individual feels in
his health or his relationship with others (Allam, 2011).
Exposure to great stress increases when parents face the daily life requirements and what they depend on,
which leads to increased pressure on parents and the struggle between work and family (Evenson& Simon, 2005).
Among the factors that influence parents' behavior due to environmental factors that shape their behavior are
sources of stress and lack of support (Dabrowska & Pisula, 2010).
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Stressful events as indicated (Hassanzadeh et al., 2017) have a positive relationship with disorders in general
and psychological stress in particular.
In addition, that stressful life events related to the economic and social aspect have an impact on the
effectiveness of the individual from the psychological point of view. Individuals exposed to stressful life events are
more likely to report psychological problems, as these events are described as separate, measurable
circumstances such as job and security disputes, financial problems, social relationships, family and personal
conflicts, and health-related stresses, which can have a negative impact on the condition. Psychological
(Karademas & Roussi, 2016).
Maurer & Smith (2013) defined stressful life events as changes in personal, social, family and professional
life that require the individual to adapt and adjust accordingly. Luhman, Lucas, Eld &Diener (2012) indicates that
life satisfaction is affected by positive stressful events such as marriage, having a new child, or getting a better job.
On the other hand, life satisfaction is negatively affected by negative events such as divorce, loss of work, illness,
and death.
Family natural events such as the death of one of its members, or many emotional experiences, trauma, and
financial problems are among the most important causes of parental tension, and very high expectations may be
considered one of the main causes (Sori, 2006). Parental tension is defined as a disorder of parent's system stable
state, which arises from external or internal factors, or both, and parental tension is seen as a change in the family
balance that threatens this system (Salerno, Yang, Nau& Chai, 2011). It can be defined as any stressful event
related to one or more members or the completely family system at a specific time, which affects the emotional
relationship between family members, their moods and well-being, as well as on family relationships (Goldenberg
& Goldenberg, 2008).
Parental tension leads to many effects on the interaction and performance of family members, including 1.
Poor communication skills during family discussions and conversations; 2. wekness, health problems, and
Exhaustion; 3. Confusion in relationships with other family members; 4. Individuals tend to adopt undesirable
behaviors and depend on them (Gupta &Venkatesan, 2018). Stress affects most events of family life, so the
individual who suffers from parental tension may lead to sensitivity and irritation more than usual, so when the
individual in the family suffers from high levels of stress, he will feel tired and exhausted. The constant
preoccupation of family members, lack of relaxation, in addition to not spending a long time with some of the
things that lead to feelings of frustration for many of them, and thus the emergence of negative effects on the
extent of the functional performance of the family (Kellermanns& Hoy, 2017).
Economically disadvantaged families may be particularly vulnerable to the negative psychological impact of
exposure to stress, because they experience higher rates of stress and have fewer resources to deal with (Sheidow
et al., 2001). The quality of family relationships and solidarity and cohesion, and parenting practices are directly
related to the mental health of family members, and among the sources of parental tension are the following:
• Marital Dissatisfaction: Dissatisfaction can be a source of stress for parents, affecting daily interactions and
relationships. Parents who are dissatisfied with their marital relationships are more vulnerable to negative
influence and less able to be emotionally available to their children. And that the quality of marital relations
and the interaction of parents with children appears more among mothers through the emergence of
negative effects resulting from marital distress for their interactions with children (Parke, 2002).
• Family chaos: The perceptions of family environment is a chaotic organization that can also add to the
parents and some sort of stress, and these perceptions differ between partners within the same house
because of individual differences in the degree of tolerance, disorganization, and a lack of routine. Since high
levels of family chaos predict low levels of supportive responses, and that the relationship between the
perceptions of chaos at home and the parents in response to the negative feelings of their children to be
stronger for mothers than fathers (Valiente, Lemery-Chalfant&Reiser, 2007).
• Depressive characteristic: When parents experience fatigue, loss of interest, and a general negative mood,
they are likely to be less responsive to the family, and that it is related to parents' unsupportive responses to
negative children's feelings. Parental tension is negatively related to the lack of communication between the
father and the son, and that the communication between the son and the father who is not repressed is more
positive in the home (Lovejoy, Graczyk, O’Hare &Neuman, 2000).
• Dissatisfaction job role: stress has been associated with the job role of the individual, and his interactions at
work, which leads to the interference of work pressures in family life, especially the high employment
pressure of parents, which negatively affects their communication with the husband and children (Glendon,
Clarke &Mckenna, 2006).
Within the family, there are many factors that may contribute to this, such as objective factors related to the
father, such as the lack of balance between work and family; Or factors related to children, such as abnormal
behaviors; Or subjective parenting factors such as unstable emotional experiences with a wife or children
(Mendenhall & Mount, 2011). Parents may suffer from great stress as a result of reduced personal or family
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relationships, financial stress, lack of ability to work, self-care, and a weak ability to practice parenting methods
when there are health conditions affecting a family member (Nadkarni&Fristad, 2012).
Widarsson et al. (2012) indicate that mothers' stress is higher during inactivity, role restriction, marital
problems, and health problems, and that working mothers face more stress associated with daily demands and
repeated frustrations. Whereas parents, stress is highest during social isolation, work and the economic aspect.
Effective and consistent measurement of the family outcome variable is essential and provides the necessary
framework for identifying relevant individual and family behavioral factors that can mitigate or mediate negative
daily influences. On adaptation, communication, and overall family functioning (Poff, Zabriskie& Townsend,
2010).
Social adjustment factors, good mental health, and positive attitudes towards the family are among the most
important indicators of satisfaction with family life. In addition to satisfaction with social life, self-efficacy, and
family entertainment (Bloom & Smith, 2001). The importance of studying family satisfaction derives from the
need to understand the ways in which feelings and attitudes towards the individual's family arise in both families'
jobs and dysfunction (Peterson & Bush, 2013).
Zabriskie & Ward (2013) indicate that levels of satisfaction with family life differ from one family to another,
and that satisfaction with positive family life is associated with a healthy psychological aspect. Rahim, Ishak,
Shafia&Shafiai (2013) indicate that performance in the family, family resilience, and spending time with the family
have a great and direct impact on satisfaction with family life, except for parental participation, which has no
effect.
Family interaction is considered one of the most important influences on the quality of family jobs, it differs
according to job performance and the level of family satisfaction, and family beliefs have a great impact on the
quality of family performance and satisfaction with their family life.
In addition, that the higher perceived effectiveness of the family is accompanied by an increase in the level of
satisfaction with the family. The effectiveness of fathers and sons was linked to family satisfaction, and the
effectiveness of the family contributed to satisfying parents with their family life, either directly or through its
impact on the quality of family function (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Regalia &Scabini, 2011).
Daradkeh (2019) conducted a study aimed at investigating the meaning of life and happiness as predictors of
satisfaction with family life among a sample of married people in northern Jordan, and the study sample consisted
of (918) husbands and wives. The results showed an average level of both satisfaction with family life and
meaning of life, and happiness. And the existence of differences between the sexes on the two scales of satisfaction
with family life and the meaning of life in favor of males, and the existence of a statistically significant positive
relationship between satisfaction with family life and both the meaning of life and happiness, and that this
relationship among females is stronger than it is for males.
The study (Flouri, Narayanan &Naerde, 2018) aimed to find out the role of stressful life events in a sample of
parents in Norway, where the study sample consisted of (1138) families. The results showed that there was no
statistically significant difference between the sexes in stressful life events, and that the number of events
predicted the level of mental health similarly to parents. Likewise, personality traits did not affect the relationship
of stressful events to mental health symptoms in parents.
As for the study (Chi & Xu, 2018), which aimed to find out the factors related to parents and their effect on
parental tension in Macao, China, the study sample consisted of (251) parents. The results of the study showed
that mothers are more stressed than male fathers, and that parental stress is associated with low economic status,
while higher income they have less stress. And that self-efficacy reduces parental tension.
In the study (Botha, Booysen & Wouters, 2018), which aimed to find out the role of socio-economic status in
satisfaction with family life in South Africa, the sample of the study consisted of (1794) families. The results of the
study showed that high levels of socio-economic status were associated with increased satisfaction with family
life, and with the family tool in terms of family resilience.
Ziada (2018) conducted a study aimed at identifying the extent of satisfaction with family life and selfsatisfaction among a sample of Syrian refugees in Jordan in light of some variables, and the study sample consisted
of (427) refugees. The results showed an average level of the study sample members in satisfaction with family
life and self-satisfaction, and the presence of statistically significant differences in the two scales: satisfaction with
family life and self-satisfaction according to gender and in favor of females. The results showed that there are
differences in the level of satisfaction with family life due to the age variable and in favor of age (less than 15
years), and the results showed differences in the level of self-satisfaction due to the age variable and in favor of
age (16-30 years, 31-45 years).
Chukwuorji, Nwoke&Ebere (2017) conducted a study aimed at finding out the relationship of stressful life
events to family support in a sample of parents in Nigeria, and the study sample consisted of (453) parents. The
results showed a negative relationship between stressful life events represented in the health and personal aspect,
work / money and advancing age. Family support positively correlated with advanced age.
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Parks, Sweeting & Wight (2015) conducted a study aimed at finding out the level of parental tension between
mothers with high and low education and the support provided to them in Scotland, and the study sample
consisted of (5865) mothers. The results of the study showed that parental stress is greater among mothers with
higher and lower education, and that the level of support is only 50%. Tension is higher in parenting, less support,
and tension in honest relationships.
As for the study of Bani Mustafa, Al-Sharifin and Tashtoush (2014), it aimed to find out the relationship
between stressful life events and the feeling of satisfaction with life in the city of Irbid. The study sample consisted
of (350) adults and adults.
The results of the study showed that the level of stressful life events in the study sample was high, while the
level of life satisfaction was low, and there was a statistically significant correlation between stressful life events
and the feeling of life satisfaction, and the absence of differences in the level of stressful life events and the feeling
of satisfaction with life. Attributed to a variable of sex.
(Nelson, O’Brien, Blankson, Calkins & Keane, 2009) conducted a study that aimed to find out the relationship
between family tension with satisfaction and social and emotional practices in America. The sample of the study
consisted of (101) father and mother. The results of the study showed that family stress is related to the parents'
supportive and non-supportive responses, and that this relationship differs according to the sex of the parents.
The study (Agate, Zabriskie, Agate &Poff, 2009) aimed to find out the relationship between family leisure and
family life satisfaction in America, and the study sample consisted of (898) families. The results of the study
showed a positive relationship between family entertainment and family life satisfaction, and that divorce and the
age of parents are negative predictors of satisfaction with family life, while high monthly income and stable
marital status were positive predictors.
The study aims to know the relationship of stressful life events to parental tension and satisfaction with
family life among a sample of fathers in the city of Irbid in light of some variables. By reviewing previous studies,
we find that these studies aimed to find out the role of Stressful life events with mental health, family support, or
adult feeling of satisfaction, and what distinguishes this study from other previous studies is that it aimed to know
the relationship of stressful life events to parental tension and family life satisfaction with a sample of parents in
the city of Irbid in light of some variables - and according Researchers' knowledge.

2. Study Problem and Questions
Individuals go through a set of life experiences or events that may lead to changes in their lives that require
varying degrees of adaptation. Transitions and change are inherently stressful, the effect can be positive or
negative, and sources of stress may be voluntary or unwanted, clear or ambiguous, predictable or unpredictable
all affect the individual. Recently, some situations have emerged that raise and increase the burdens on the
Jordanian family, which affect their lives, especially those who are married to them, and from these situations the
social roles of the spouses have multiplied, and the material burdens are exacerbated, and the problems of
husbands have been exacerbated by the increase of these pressures on them. These various pressures make them
anxious individuals, easily provoking their emotions, and making them individuals unable to manage and confront
them. This reflected in their performance within the family and the way they interact with others, and states of
anxiety, stress and stress have effects that affect the individual's beliefs and self-efficacy.
The patriarchal system considered a temporary valve against the threats it exposed to from various factors,
whether environmental, family, social, and others. Parents who do not receive social support may be weak and do
not have a strong psychological structure, and their personal inclination may be a reason for that. Hence, parents
who suffer from negative events may lack the emotional side to maintain positive relationships with themselves
first and with those around them second.
Within the limits of access to Arab databases hence, through this study, the researcher tries to know the
relationship of stressful life events to both parental tension and satisfaction with the family life of fathers in light
of some variables. Specifically, the study sought to answer the following questions:
1. Is there a statistically significant relationship between the level of stressful life events and between parental
stress and satisfaction with family life for the study sample?
2. Does the level of stressful life events differ for the study sample according to gender and economic level?
3. Does the level of parental stress differ among the study sample according to gender and economic level?
4. Does the study sample's level of satisfaction with family life differ according to gender and economic level?
5. What is the proportion of the explained variance that is explained by the stressful life events of parental
tension among the study sample members?
6. What is the percentage of the explained variance that is explained by stressful life events with satisfaction
with family life among the study sample?
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3. Objectives of the Study
The current study aimed to:
• Disclosure of differences in the level of stressful life events, parental tension, and satisfaction with family life
among a sample of fathers in the city of Irbid, according to the variables of sex and economic level.
• Identify the relationship between stressful life events and parental tension, and satisfaction with family life
among a sample of parents in the city of Irbid.
• Examination of the effect of stressful life events with parental tension, and satisfaction with family life among
a sample of fathers in the city of Irbid.

4. Importance of the Study
The importance of the theoretical study comes as a cognitive addition to theoretical literature regarding
family and scientific life events, and the study provides workers in the field of family counseling and treatment
with more information regarding family life satisfaction and its role in facing stress and pressures and alleviating
the problems facing the family. The study tries to highlight the role of stressful life events in the ability to stress
and satisfaction with family life in light of the variable of sex and economic level and the consequent difference in
the predictive value of stressful life events and satisfaction with the family life of parents.
As for the practical aspect, it is important for family awareness and treatment programs, and for those
working in the field of family reform in Sharia courts because of their importance and effective role in mitigating
the severity of divorce and minimizing the consequences thereof, and through this study, counseling and training
programs can be applied in the development of limiting the effects of life. Stress and tension, and programs to
develop satisfaction with family life, and design courses for those intending to marry. And that the study will
provide measurement tools that can be used by counselors, psychotherapists, families, or institutions concerned
with the family, and used in future studies related to these variables.

5. Conceptual and Procedural Definitions
• Stressful life events: It is the exposure of the individual to a set of problems and events that cause him to
confuse his internal balance as a result of his feeling of threat, and it forces him to make an additional effort
to return to his natural balance (Mazloum, 2008). The compressor used in the current study.
• Parental tension: It is one of the types of tension that arises as a result of the superiority and stress of
different life requirements on the ability of parents to fulfill personal and family needs (Abidin, 1995). It is
procedurally defined by the degree to which the respondent obtains on the parental tension scale used in the
current study.
• Satisfaction with family life: is the individual's obtaining of family happiness and satisfaction resulting from
the cohesion of individuals in it and the flexibility of communication among its members (Zabriskie & Ward,
2013), and it is procedurally defined by the degree that the respondent obtains on the measure of
satisfaction with family life used in the current study.

6. Study Limitations
•
•
•
•
•

The scope of application of the current study is determined by the following:
Temporal limits: The study was implemented during September of 2019.
Spatial limits: The application of measures was limited to a sample from the city of Irbid in Jordan.
Human limitations: The sample was restricted to fathers and mothers in Irbid city only.
Objective limitations: The objective boundaries of the study are confined, which is the stressful life events
and their relationship to parental tension and family satisfaction with parents in the city of Irbid in light of
some variables.
Application limits: The application limits are limited to studying through the Internet, and the application
was not direct face to face.

7. Study Variables
Independent variables:
Gender: It has two categories (fathers and mothers).
The economic level: it has three levels (low, medium, and high).
Dependent variables:
Stressful life events, parental tension, satisfaction with family life.

956
967- 952 : ص،2021 - 3 العدد،9املجلد

-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

The relationship of stressful life events with parent stress and satisfaction…..

Sawalhah et al.

8. Method and Procedures
Study Approach:
The current study followed the relational and comparative descriptive approach, as it examined the level of
stressful life events and family tension, satisfaction with family life, and the relationship between them among a
sample of fathers in the city of Irbid in light of the variables of sex and economic level.
Study Population:
The study population consists of all fathers and mothers in the city of Irbid, northern Jordan, and their total
number is (792.71) father and mother.
The study sample:
The sample of the study consisted of (478) participants (239 father and 239 mothers), Selecting the
respondents from among the most stressed and stressed parents and the sample was chosen by the intentional
method, and Table (1) shows that.
Table (1): The study sample according to the study variables
Variables
Sex

Economic level

Categories

Repetition

percentage

father

239

%50

mothers

239

%50

total

478

%100

low

167

%34.9

medium

198

%41.4

high

113

%23.7

total

478

%100

Study tools:
First: stressful life events scale:
The researchers referred to literature and previous studies related to stressful life events, such as the study
of Bani Mustafa and others (2014), and the study of Abu Mustafa and Al-Samiri (2008), (Malhotra& Mehta, 2008),
and (Hobson, et al., 1998). The researchers used the scale in the study of Abu Mustafa and Al-Samiri (2008), which
consists of (70) paragraph distributed on seven dimensions related to stressful life events: family, economic,
academic, social, health, psychological, and political.
Implications of validity scale:
Abu Mustafa and Al-Samiri (2008) verified the validity of the content of the scale by presenting it to (10)
faculty members of the faculty of the Department of Mental Health at Ain Shams University.
Asked to review the stressful life events scale and make observations about the scale in terms of the
suitability of the paragraphs to the target group and their affiliation with the dimensions Clarity of meaning, and
any other appropriate observations. The scale paragraphs and dimensions were agreed upon, as the scale
paragraphs remained as they are. The validity of the construction of the scale was also verified by applying it to an
exploratory sample of (50) From parents from outside the study sample, and the correlation coefficients for the
dimensions were as follows: household (0.40-0.70), economic (0.36-0.72), and academic (0.34-0.61) ), Social
(0.35-0.61), health (0.40-0.75), psychological (0.36-0.71), and political (0.52-0.77).
As for the current study, the two researchers verified the indications of the validity of the content by
presenting the scale in its original form to a group of (8) arbitrators specialized in education and psychology at
Irbid National University, to ensure the suitability of the scale paragraphs for this category of parents to which
they will be applied.
The study, where it was unanimously agreed to delete the two dimensions (academic and political) from the
scale, with modifications of some paragraphs to suit the parents in Jordan, and the arbitrators unanimously
agreed on the paragraphs by (80%), and this percentage can be relied upon to conduct the study from within its
community; Consequently, the scale in its final form consists of (50) items.
The researchers also extracted the construct validity of the scale by applying it to an exploratory sample
consisting of (54) fathers and mothers from outside the study sample and from within the study population, then
calculated the values of the correlation coefficients for the paragraphs with each dimension, and the values of the
correlation coefficients for the paragraphs with the scale as a whole.
Whereas, the values of the correlation coefficients of the paragraphs of the dimension of family events ranged
between (0.46-0.83), and the values of the correlation coefficients of the paragraphs of the dimension of economic
events ranged between (0.48-0.84), and the dimension of social events ranged between the values of the
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paragraphs correlation coefficients between (0.47-0.85), and in the dimension of Health events, the values of the
vertebrae correlation coefficients ranged between (0.49-0.81), and finally the dimension of psychological events,
so the values of the vertebrae correlation coefficients ranged between (0.47-0.80), all of which are statistically
significant values. The researchers adopted a criterion for accepting the paragraph, that its correlation coefficient
for the dimension and the list as a whole is not less than (0.20). (Odeh, 2010).
Stability Indications of the of scale:
Abu Mustafa and Al-Sumairi (2008) verified the stability of the scale in two ways: The first was by applying it
to a survey sample of (50) male and female students. The internal consistency coefficient was calculated for the
Cronbach alpha of the dimensions, where these values ranged between (0.78-0.95) and the tool as a whole
reached (0.94), and the second method, stability, was applied to the same sample, and it was re-applied two
weeks after the first application, and these values ranged between (0.85-0.95), and the tool as a whole reached
(0.88).
As for the current study, it verifies the indications of the stability of the scale in two ways: The first is by
applying it to an exploratory sample of (54) father and mother from outside the study sample and from within the
study population, and the internal consistency coefficient was calculated by the Cronbach alpha method for the
dimensions, where these values ranged between (0.73 - 0.86) and the tool as a whole reached (0.92),
Second method was stability stabilization by applying it to the same pilot sample, and it was re-applied two
weeks after the first application and according to the Pearson correlation coefficient for them, and these values
ranged between (0.81-0.91), and the tool as a whole reached (0.87). The researchers believe that these values are
suitable for using the list for the purposes of the current study.
Scale correction:
The scale consists of (50) paragraphs, consisting of a five-point scale, which is (5 = it applies to me very
much, 4 = applies to me to a large extent, 3 = applies to me to a moderate degree, 2 = applies to me to a small
degree, 1 = applies to me to a very small degree), All of which are negative paragraphs, and the scores on the
overall scale range between (50-250), and this means that the higher the score, the more stressful life events for
parents. In order to judge the levels of stressful life events, these grades were converted so that they are confined
to (1-5) degrees, and the level of stressful life events was divided into categories according to the following
criteria: from (2.33-1) low level, and from (3.67-2.34) medium level and from (5-3.68) a high level (sauro&lewis,
2012).
Second: parental tension scale:
The two researchers referred to literature and previous studies related to parental tension, such as the study
of Abd al-Rahman and Aladdin (2011), and the study of Al-Layl and Al-Andijani (2015), (Pontoppidan, Nielsen,
&Kristensen, 2018), and (Berry & Jones, 1995). It is best to use the scale used in the study of Abdul-Rahman and
Ala Al-Din (2011), which consists of (40) items distributed on four dimensions related to parents: physiological,
cognitive, psychological and social support.
Indication of validity scale:
Abdul-Rahman and Ala Al-Din (2011) verified the indications of the content validity of the scale by
presenting it to (10) arbitrators in psychological counseling and educational psychology in Jordanian universities.
He clarified the meaning, and any other appropriate observations. The scale paragraphs and its dimensions were
agreed upon at a rate of (75%), as some of the scale paragraphs were amended.
As for the current study, the two researchers verified the validity of the content by presenting the scale in its
original form to a group of (8) arbitrators with specialization in education and psychology at Irbid National
University, to ensure the suitability of the scale paragraphs for this category of parents to which the study will be
applied.
The arbitrators agreed on the paragraphs at a rate of (80%), and this percentage can be relied upon to
conduct the study. Thus, the scale in its final form consists of (40) paragraphs.
The researchers extracted the construct validity of the scale by applying it to an exploratory sample
consisting of (54) fathers and mothers from outside the study sample and within the study population, then
calculated the values of the correlation coefficients for the paragraphs with each dimension, values of the
correlation coefficients for the paragraphs with the scale as a whole.
Whereas, the values of the correlation coefficients for the paragraphs of the physiological dimension ranged
between (0.55-0.80), and the values of the correlation coefficients for the paragraphs of the cognitive dimension
ranged between (0.49-0.83).
While the psychological dimension ranged between the values of the correlation coefficients for the
paragraphs between (0.51-0.75), and in the social support dimension they ranged from the values of the
paragraph correlation coefficients are between (0.48-0.84), all of which are statistically significant values. The
researchers adopted a criterion for accepting the paragraph, that its correlation coefficient with the dimension
and the list as a whole should not be less than (0.20). (Odeh, 2010).
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Scale reliability:
Alaeddin and Abdul Rahman (2011) verified the stability of the scale in two ways: the first is by applying it to
a survey sample of (30) um, and the internal consistency coefficient was calculated for the Cronbach alpha of the
dimensions, where these values ranged between (0.84-0.89) and the tool as a whole reached (0.84)),
Second method: stability by applying it to the same sample, and it was re-applied two weeks after the first
application, and these values ranged between (0.52-0.82), and the tool as a whole reached (0.79).
As for the current study, the two researchers verified the indications of the stability of the scale in two ways:
First: applying it to an exploratory sample from outside the sample and from within the study population
amounting to (54) father and mother, and internal consistency coefficient of Cronbach alpha was calculated for
the dimensions, where these values ranged between (0.73- 0.80) and the tool as a whole reached (0.86).
Second: stability stabilization by applying it to the same pilot sample, and it was re-applied two weeks after
the first application. The researchers believe that these values are suitable for using the list for the purposes of the
current study.
Scale correction
The scale consists of (40) paragraphs, consisting of a five-point scale, which is (5 = applies to me very much,
4 = applies to me to a large degree, 3 = applies to me to a moderate degree, 2 = applies to me to a small degree, 1
= never applies) in case of the negative paragraphs, while the positive paragraphs are (7, 15, 16, 17, 31, 34, 35, 36,
37, 39), scores on the overall scale range between (50-200), and this means that the higher the score, the higher
the score. This is an indication of increased stress in parents. In order to judge the levels of parental stress, the
parental tension level was divided into categories according to the following criteria: from (2.33-1) low level, from
(3.67-2.34) medium level, and (5-3.68) high level (sauro&lewis, 2012).
Third: The scale of satisfaction with family life:
The two researchers referred to the literature and previous studies related to satisfaction with family life,
such as the increase study (2018), the Dradak study (2019), (Schnettler et al., 2017), and (Zabriskie & Ward,
2013), and the researchers considered that it is better to use the scale used in the increase study (2018),
consisting of (16) items.
Implications of validity scale:
Ziada (2018) verified the validity of the content of the scale by presenting it to (8) arbitrators in education
and psychology at the Irbid National University, where he requested to view the scale of satisfaction with family
life and to observe about the scale.
In terms of the relevance of the paragraphs to the target group and their belonging to the dimensions, and the
meaning was clarified and any other appropriate remarks, and the scale paragraphs and its dimensions were
agreed upon at a rate of (80%), as some of the scale paragraphs were amended. The researcher also extracted the
validity of the construction of the scale by applying it to an exploratory sample consisting of (62) fathers and
mothers from outside the study sample, and the values of the correlation coefficients for the paragraphs ranged
between (0.47-0.77).
As for the current study, the two researchers verified the indications of the validity of the content by
presenting the scale in its original form to a group of (8) arbitrators with specialization in education and
psychology at Irbid National University, to ensure the suitability of the scale paragraphs for this category of
parents to which they will be applied.
The study, and the arbitrators agreed on the paragraphs at a rate of (80%), and this percentage relied upon
to conduct the study. Thus, the scale in its final form consists of (16) paragraphs. The two researchers also
extracted the validity of the construction for the scale by applying it to an exploratory sample consisting of (54)
fathers and mothers from outside the study sample and within the study population, and then calculated the
values of the correlation coefficients for the paragraphs with the scale as a whole. As the values of the paragraph,
correlation coefficients for the scale ranged between (0.49-0.83), and all of them are statistically significant
values. The researchers adopted a criterion for accepting the paragraph, that its correlation coefficient with the
dimension and the list as a whole should not be less than (0.20). (Odeh, 2010).
Procedures:
To achieve the objectives of the study, the study tools were prepared in their final form after verifying their
validity and reliability indicators, after which the scale were distributed to parents in the city of Irbid in
September of 2019, through an electronic questionnaire on Google Drive. The respondents took 10 days to answer
them, and they were assured that their participation is voluntary, and that the data they will provide will be
treated with complete confidentiality and will be used for scientific research purposes. After conducting the
exploratory study, it became clear that the time taken by the survey sample members in their responses to the
scale ranged between (30-45) minutes, and the answers were uploaded from the site to the SPSS program, then
the appropriate statistical treatments were used according to the (SPSS) program to answer the study questions.
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Data analysis:
In this study, the Pearson correlation coefficient was used to find out the relationship between stressful life
events and parental tension, and satisfaction with family life. Arithmetic averages and standard deviations also
extracted, and a two-way ANOVA analysis used to determine differences in gender and economic level. Scheffe’s
test was used for dimensional comparisons. Multiple regression analysis has also been used to reveal the
contribution of stressful life events.

9. Results
Below is a presentation of the results related to each of the questions that the study tried to answer?
The first question: Is there a statistically significant relationship between the level of stressful life events and
between parental stress and satisfaction with family life for the study sample?
To answer this question, Pearson correlation coefficients were calculated between the scores of the sample
members on each stressful life event scale, and their scores on the two scale of parental stress and satisfaction
with family life, and Table (2) shows that.
Table (2): Correlation coefficients between the scores of the sample members on scale of stressful life events and their scores
on the measures of parental stress and satisfaction with family life
Scales

fathers

mothers

Z value

Parental stress

The total
sample
0.47**

0.49**

0.44**

3.84*

Satisfaction with family life

- 0.46**

- 0.41**

- 0.50**

3.39**

Table (2) shows that there is a positive statistically significant relationship between stressful life events and
parental tension, and that this relationship among fathers is stronger than that of mothers. That there is a negative
statistically significant relationship between stressful life events and satisfaction with family life, and that this
relationship among mothers is stronger than that of fathers.
The results of the study showed that there is a positive relationship between stressful life events and
parental tension, and the researchers attribute this result to the events and pressures of life and the burdens on
parents that exceed their energies, such as the pressures in family roles that arise from the demands of roles such
as parent, husband, employee and other roles. In addition, pressures related to the work environment such as
increased job burdens, dissatisfaction with job performance, and others. In addition to pressures related to
economic events, such as the accumulation of debts, low wages that are not sufficient for the basic needs of the
home, and others. These include pressures related to the loss of a family member, which leads parents to fall prey
to stress, anxiety and distraction from basic matters. In recent times, many families, social, and economic events
have emerged that raise and increase the burdens on the Jordanian family Who lives in the Irbid region, which
have a negative impact on their lives, especially their fathers. The increasing pressures on them have exacerbated
parents’ problems. These different pressures make them tense individuals, easily provoking their emotions, and
making them individuals unable to manage and confront them. In addition, situations of anxiety, stress and stress
have effects that reflected in their performance within the family and the way they interact with others.
The results also showed a negative relationship between stressful life events and satisfaction with family life,
and the researchers attribute this result to the stresses surrounding fathers in the Jordanian society Who lives in
the Irbid region led to a weak level of communication and interaction between family members, in addition to the
failure of one or both parents to bear family responsibility for their actions. In addition, duties that supposed to
performed, and the ineffectiveness of fathers within the family and the distancing of each of them from their roles,
and their unhealthy relationship with children increases the family's sense of insecurity and dissatisfaction with
their family life. The incompatibility of the family's economic and social conditions with the standards and
expectations of parents and the high level of life difficulties that hinder families in Jordan create in them a lack of
acceptance of the satisfaction of these fathers. This leads to fluctuations in feelings of love, happiness and warmth,
and lack of concern for family members leads to dispersal and the failure to achieve the true meaning of the
family, as dissatisfaction with family life increases the contradictions and the failure to reach the expected goals.
Weak family and social ties for family members make them safe and hate. The results of this study are consistent
with the study of Bani Mustafa and others (2014), which indicated the existence of a correlation between stressful
life events and the feeling of satisfaction with life.
The second question: Does the level of stressful life events differ for the study sample according to gender and
economic level?
To answer this question, arithmetic averages and standard deviations of stressful life events according to the
variables of sex and economic level were extracted.
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Table (3): Results of the analysis of binary variance of stressful life events according to the variables of sex and economic level
Source of variation

squares Sum

freedom Degrees

squares Average

P value

Sex

0.101

1

0.101

0.017

Statistical
significance
0.843

Economic level

0.897

2

0.449

0.986

0.000

Error

91.212

474

0.192

total

92.210

477

It is evident from Table (3) that there are no statistically significant differences in the level of stressful life
events due to the gender variable. The table shows that there are statistically significant differences at the level of
statistical significance (α ≤ 0.05) in the averages of the parents ’estimates on the stressful life events scale, and to
know the statistical significance of these differences, Scheffe’s test was used for the dimensional comparisons, and
Table (4) shows that.
Table (4): Scheffe test results for dimensional comparisons of averages of parents' estimates on the stressful life events scale
attributable to an economic level variable
Scale

Economic level

SMA

Stressful life
events

Low

3.81

medium

3.47

High

3.59

Low

medium

High

3.81

3.47

3.59

0.17

*0.46
0.09

* Statistically significant at the level of significance (α ≤ 0.05)

Table (4) shows that there is a statistically significant difference at the level of significance (α ≤ 0.05)
between the mean estimates of parents on the scale of stressful life events between those with a low economic
level on the one hand and a high on the other in favor of the low economic level.
The third question: Does the level of parental stress differ among the study sample according to gender and
economic level?
To answer this question, the arithmetic averages and standard deviations of parental stress were extracted
and Table (5) illustrates this.
Table (5): Results of the analysis of binary variance of parental stress according to the heights of sex and economic level
Source of variation

squares Sum

Sex

0.214

freedom
Degrees
1

squares Average

P value

0.214

0.112

Statistical
significance
1.329

Economic level

1.245

2

0.623

0.973

0.000

Error

99.240

474

0.209

total

100.699

477

It is clear from Table (5) that there are no statistically significant differences in the level of parental stress
due to the gender variable. While it shows that there are statistically significant differences at the level of
statistical significance (α ≤ 0.05) in the averages of the parents ’estimates on the parental tension scale, and to
know the statistical significance of these differences, Scheffe’s test was used for the dimensional comparisons, and
Table (6) shows that.
Table (6): Scheffe test results for dimensional comparisons of averages of parents' estimates on parental tension scale
attributable to an economic level variable
Scale

Economic level

Stressful life
events

Low

SMA
3.77

medium

3.63

high

3.67

Low

medium

high

3.77

3.63
*0.54

3.67
0.16
0.07

* Statistically significant at the level of significance (α ≤ 0.05)

Table (6) shows that there is a statistically significant difference at the level of significance (α ≤ 0.05)
between the mean estimates of parents on the parental tension scale between those with a low economic level on
the one hand and the average on the other hand in favor of the low economic level.
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The fourth question: Does the level of satisfaction with family life of the study sample differ according to gender
and economic level?
To answer this question, the arithmetic means and standard deviations of parental tension, and Table (7)
show this. and to find out whether these apparent differences are statistically significant, an analysis of bilateral
variance was used, and Table (7) illustrates this.
Table (7): results of the binary variance analysis of satisfaction with family life according to the variables of sex and economic
level
Source of variation

squares Sum

freedom
Degrees

squares Average

P value

Statistical
significance

Sex

0.798

1

0.798

0.847

0.000

Economic level

1.369

2

0.685

0.992

0.000

Error

97.597

474

0.206

total

99.764

477

Table (7) shows that there are statistically significant differences in the level of satisfaction with family life
due to the variable of sex, as it is clear from Table (9) that the average of mothers is higher than the average of
fathers. Table (10) shows that there are statistically significant differences at the level of statistical significance (α
≤ 0.05) in the averages of parents ’estimates on the scale of satisfaction with family life, and to know the statistical
significance of these differences, Scheffe’s test was used for dimensional comparisons. It shows.
Table (11): Scheffe test results for dimensional comparisons of the averages of parents' estimates on the scale of satisfaction
with family life attributable to the variable of the economic level
Economic level
Scale
Satisfaction with
family life

SMA
Low

3.72

medium

3.84

high

3.90

Low

medium

high

3.72

3.84

3.90

0.18

0.11
*0.63

* Statistically significant at the level of significance (α ≤ 0.05)

Table (11) shows that there is a statistically significant difference at the level of significance (α ≤ 0.05)
between the mean estimates of parents on the scale of satisfaction with family life between those with a high
economic level on the one hand and high on the other hand in favor of the high economic level.
The results indicated that there are no differences in stressful life events and parental tension attributable to
the variable of gender, the researchers attribute this result to the difficult psychological, economic and social
pressures that members of the Jordanian society, especially parents, suffer from, and the more these pressures on
the family, the greater the incidence of disturbances and tension. So, surrender to the negative energy caused by
the instability of the psychological state, and the stress to separate the problems and pressures facing parents
from their marital life. The decline in family, social, and economic conditions lead to psychological and emotional
defects in the character of the parents. In addition, the failure to satisfy psychological needs, negative interactions
within the family, the emergence of family problems, the failure provide support and assistance in various
situations, the inadequacy of the economic events, the failure to perform the family tasks and meals for each of the
parents, and the charged family atmosphere based on the lack of integration in the relationship between the father
And the mother, lack of interest in solving family problems, which leads to a feeling of tension and anxiety in
parents. The results of this study are consistent with the study of Flouri et al. (Flouri, et al., 2018), and the study of
Bani Mustafa et al. (2014), which indicated that there are no differences in the level of stressful life events
attributable to the gender variable. The results of this study differ with the Chi & Xu study (Chi & Xu, 2018) which
indicated that mothers are more stressed than male fathers are.
The results also indicated that differences in the level of satisfaction with family life due to the gender
variable in favor of mothers, researchers attribute this result to the fact that family support leads mothers to feel
their importance and value in this life, which leads to an increase in the level of satisfaction with family life, as the
satisfaction of needs.
Their different essentials are a major component of their quality of life. The presence of a good level of life
aspects increases mothers' sense of happiness and contentment with family life, and the ability to achieve their
own goals, as their interaction and positive perception of marital life reflected in their level of happiness and their
sense of meaning of life, which leads them to reach satisfaction with family life. The results of this study are
consistent with the Ziada study (2018), which indicated that there are statistically significant differences in the
level of satisfaction with family life according to gender and in favor of females. The results of this study differed
with the study of Dradke (2019), which indicated that there are differences between the sexes on the two
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measures of satisfaction with family life in favor of males. In addition, the study of Bani Mustafa and others
(2014), which indicated that there were no differences in the level of life satisfaction due to the variable of sex.
The fifth question: What is the percentage of the explained variance that is explained by the stressful life events of
parental tension among the study sample members?
To answer this question, a multiple regression analysis was conducted to reveal the extent to which the
dimensions of stressful life events contribute to parental stress. Table (8) shows the results of this analysis.
Table (8): Results of a scaled multiple regression analysis of the extent to which stressful life dimensions contribute to
predicting parental stress
Dimensions\Form

Multiple
correlation R

Contrast R2

Change in
contrast

F

Statistical
significance

1

0.27

0.07

%9

21.43

0.000

2

0.30

0.10

%7

16.27

0000

3

0.34

0.12

%4

22.81

0000

4

0.35

0.13

%3

20.26

0000

5

0.38

0.15

%1

19.94

0000

1: Predictors (economic events)
2: Predictors (economic events, psychological events.
3: Predictors (economic events, psychological events, family events).
4: Predictors (economic events, psychological events, family events, social events)
5: Predictors (economic events, psychological events, family events, social events, health events)

Table (8) shows that the value of the explained variance of the five economic, psychological, family, social
and health dimensions is (24%). Economic events contributed an amount (9%) of the total explained variance in a
positive relationship, and psychological events contributed (7%) From the total explained variance and in a direct
relationship, as the family events contributed an amount (4%) of the total explained variance in a direct
relationship, and the social events contributed with (3%) of the total explained variance in a positive relationship,
and the health events finally contributed by an amount (1%) Of the total variance explained by a direct
relationship. Table (9) shows the standard and non-standard weights and the "t" value for the variables predicting
parental stress.
Table (9): Standard and non-standard weights and a "t" value for variables predicting parental stress
Dimensions\Form

Predictive variables

standard weights

B
5

nonstandard
weights
Beta

T" "
value

Statistical
significance

7.485

0.000

Regression
)constant
Economic events

2.148

Standard
error
0.198

0.524

0.086

0.45

6.142

0.000

Psychological
events
Family events

0.219

0.087

0.32

5.836

0.003

0.347

0.085

0.28

6.429

0.000

Social events

0.495

0.088

0.21

8.246

0.000

Health events

0.276

0.084

0.19

4.158

0.002

It is evident from Table (9) that all the predictive variables are function at the level of significance (α ≤ 0.05),
which indicates that all five dimensions (economic, psychological, family, social, and health) predict parental
tension as the standard weights of these variables reached (0.45) for events. Economic, (0.32) for psychological
events, (0.28) for family events, (0.21) for social events, and (0.19) for health events.
The results showed that there are differences in the level of stressful life events and parental tension
attributable to the variable of the economic level in favor of the low economic level. Anxiety and fear for his future
if a hateful sign happened to them. The lower the economic level of the family, the effect of this on the
psychological side of the parents, and the incidence of fear and anxiety for the future of children and the provision
of basic needs for them. The results of this study are consistent with the study of Chi & Xu (2018), which indicated
that parental stress is associated with low economic status, while higher income they have less stress.
The results also showed that there are differences in the level of satisfaction with family life due to the
variable of the economic level in favor of the high economic level, as the researchers attribute this result to the fact
that the high material level is important to the level of satisfaction with family life. One of the basic needs and
well-being, and thus the emergence of aspects of satisfaction and satisfaction with the life they lead. The results of
this study are consistent with the study of Botha et al. (2018), which indicated that higher levels of socioeconomic
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status were associated with increased satisfaction with family life, and with the family tool in terms of family
resilience. Moreover, the study of Agate et al. (2009) that higher monthly income are positive predictors of
satisfaction with family life.
The sixth question: What is the percentage of the explained variance that is explained by stressful life events with
satisfaction with family life among the study sample members?
To answer this question, a graded multiple regression analysis was conducted to reveal the extent to which
the dimensions of stressful life events contribute to satisfaction with family life. Table (10) shows the results of
this analysis.
Table (10): Results of a graded multiple regression analysis of the extent to which the stressful life dimensions contribute to
predicting family life satisfaction
Dimensions\Form

Multiple
correlation R

Contrast R2

Change in
contrast

F

Statistical
significance

1

0.34

2

0.31

0.11

%10

24.16

0.000

0.14

%8

21.98

0000

3
4

0.29
0.26

0.15
0.17

%6
%3

23.75
20.97

0000
0000

5

0.24

0.18

%2

19.90

0000

1: Predictors (family events)
2: Predictors (family events, psychological events)
3: Predictors (family events, psychological events, health events)
4: Predictors (family events, psychological events, health events, social events)
5: Predictors (family events, psychological events, health events, social events, economic events)

Table (10) shows that the value of the explained variance for the five familial, psychological, health, social
and economic dimensions is (29%).
Where family events contributed an amount (10%) of the total explained variance in a positive relationship,
psychological events contributed (8%) of total explained variance and in a direct relationship, health events
contributed (6%) of the total explained variance in a direct relationship, social events contributed with a
percentage (3%) of the total explained variance in a positive relationship, and the economic events finally
contributed of (2%) Of the total explained variance in a direct relationship. Table (11) shows the standard and
non-standard weights and the "t" value of the variables predicting satisfaction with family life.
Results indicated that all dimensions of stressful life events predicted negatively parental tension, as the
researchers attribute that the economic conditions that individuals go through have a major role in their lives, as
the individual’s instability in a particular work and the transition from one job to another, accompanied by
changes in the psychological and social aspects and lack of financial stability of the family, and making family
members, especially parents, live in difficult circumstances that focus on providing the basic requirements of the
family, which puts them in a field of pressure and thus the emergence of tension in them on the aspects of
personality. Perhaps environmental pressures related to work, pressures on children, and their personal
characteristics and requirements; In addition to the personality of the fathers in terms of their tendencies and
gender characteristics, they contributed to the emergence of parental tension.
Table (11): Standard and non-standard weights and the "t" value of variables predicting satisfaction with family life
Dimensions\Form

Predictive variables

non-standard weights
B

5

Standard
weights
Beta

T" "
value

Statistical
significance

6.492

0.000

(Regression
constant)
Family events

1.983

Standard
error
0.201

0.438

0.091

- 0.43

5.146

0.000

Psychological
events
Health events

0.326

0.084

- 0.38

7.943

0.000

0.291

0.088

- 0.34

7.217

0.000

Social events

0.389

0.087

- 0.29

6.245

0.000

Economic events

0.401

0.083

- 0.26

5.198

0.000

It is evident from Table (11) that all the predictive variables are function at the level of significance (α ≤
0.05), which indicates that all five dimensions (family, psychological, health, social, and economic) predict
satisfaction with family life, as the standard weights of these variables reached (0.43). -) for family events, (--0.38)
for psychological events, (--0.34) for health events, (- 0.29) for social events, and (--0.26) for economic events.
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The results indicated that all dimensions of stressful life events predicted positively satisfaction with family
life, as the researcher attributes this result to mothers having a new child, or obtaining a better job financially, and
obtaining some incentives and achievements that improve his monthly income, or owning A home for the family,
as these factors may help to achieve positivity among parents and thus obtain a high level of satisfaction with
family life. The results of this study are in agreement with the study of Flouri et al. (Flouri, et al., 2018), which
indicated that juveniles predict the level of mental health similarly to parents.
Recommendations:
In light of these results, the researchers recommend the following:
• Work on conducting more studies that link life events with family aspects in different settings, and
conducting studies that take other independent variables not included in this study.
• Paying attention to developing satisfaction with family life among members of society in general, because of
its effective role in achieving positive mental health and getting rid of psychological tension.
• Increasing interest in conducting special family programs for newlyweds that would develop a sense of
contentment and the ability to challenge life's pressures.
• The need to involve children in families in discussing issues related to the family, directing them to how to
achieve their goals, guiding them on how to achieve satisfaction with family life in a sound and constructive
manner, and providing them with effective methods in facing life's pressures and events.
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Abstract:
The purpose of the study is to investigate the entrepreneurial intentions among students of Sultan Qaboos
University. Then, to determine if entrepreneurial intentions differ according to students’ demographics
variables. The study used a questionnaire to collect data as a quantitative methodology. The sample of study
included 328 students’ that randomly selected. The results of study revealed that entrepreneurial intentions
among students at SQU in general with level of moderate, entrepreneurial intentions of male students higher
than female, the entrepreneurial intentions among senior higher than junior, sophomore and freshman. In
time of joblessness all institutions of learning from primary to university should involve entrepreneurial
education in their curriculum.

Keywords: Entrepreneurial Intentions; Students; Sultan Qaboos University; Oman.

1. Introduction
Intentionality and forethought are innate human characteristics. Extant psychology literature suggested that
intention was the lading predictor of behavior (Bagozzi, Baumgartner, & Yi, 1989), particularly when behavior is
difficult to observe, correlated with uncertain time lag and unusual (Katz & Gartner, 1988; Krueger & Brazeal,
1994). Entrepreneurship is one such planned behavior (Bird, 1988; Katz & Gartner, 1988; Krueger & Brazeal,
1994). Entrepreneurship is therefore an important process for entrepreneurship as it is the first step in the
sequence of acts toward enterprise formation (Bird, 1988). Entrepreneur's purpose is to engage in individual
attitudes towards the end result of that particular action and individual self-efficacy (Douglas & Fitzsimmon,
2008).
Research on the influence of entrepreneurship education on the intentions and behaviors of entrepreneurial
individuals in the extant literature is incongruent (Durrant, 2014; Harris, Gibson, & Taylor, 2008; Matlay, 2006).
Fayolle et al. (2006) study in France indicated that entrepreneurial education had impact on students’
entrepreneurial intentions, yet insignificant impact on perceived behavioral control. Scholars of entrepreneurship
have emphasized the need for a research to assess the impact of entrepreneurship education on intentions and
attitudes, due to the lack of clarity regarding causality and unequivocal empirical evidence (Basu & Virick, 2008;
Harris et al., 2008). Also, scholars on entrepreneurship contended that appreciation for forming entrepreneurial
intention is imperative to predict entrepreneurial behavior (Lee & Wong, 2004). The consensus among
entrepreneurship researchers is that an individual’s intentions are directly related to entrepreneurial activity
(Shaver, Gartner, Crosby, Bakalarova, & Gatewood, 2001).
Entrepreneurship education is rapidly growing as a field of practice, as well as identifying and supporting the
intentions to become an entrepreneur are paramount for the 21st century workforce. The construct of
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entrepreneurial intentions has relevance for development of the field as well as individuals and their
contributions to the development of the economy. There is a further need for research in the area of
entrepreneurial intentions perspectives in university environments.
Early researchers, Beyers, Johnson, and Stanahan (1987), reasoned that education is a key factor in
economic-development-impact entrepreneurship, as the number of entrepreneurs and potential entrepreneurs
are influenced by the quality and quantity of education. Advocates of entrepreneurship education pointed out that
institutions of higher learning are positioned to provide greater impact, due to accessible knowledge-based
resources that are essential to technology advanced enterprises; in turn, these technologies are vital for
international competitive economies (McMullan & Long, 1987). Researchers expressed confidence that
entrepreneurship education influences culture and builds entrepreneurial economies (Matlay, 2005a, 2005b;
McKeown, Millman, Sursani, Smith, & Martin, 2006). The significant role of entrepreneurship education in the
shaping of attitudes, skills, and behaviors from primary education through higher education, extending to lifelong
learners and the overarching effect on those who are socially and economically excluded (Wilson, Vyakarnam,
Volkmann, Mariotti, and Rabuzzi, 2009).
Entrepreneurship, defined as the process of starting a business (U.S. Small Business Administration (SBA),
2007). Entrepreneurship is a significant source of wealth creation; more wealth has been created within the past
50 years than any time period. Small Business Administration, entrepreneurship rates were 0.29% or 290 out of
100,000 adults in the United States created a new business during the period of January 1996 to February 2000
(SBA, 2007).
Between the years 1996-2006, the Kauffman Entrepreneurial Index (KPI) which tracks entrepreneurial
activity revealed that there was a subtle shift in demographic and geographic composition of new entrepreneurs
across the U.S. The KPI key findings for 2006 reported: (a) approximately 465,000 new businesses were started
each month, (b) Asian business owners increased to 32% from 2005 to 2006, (c) African American
entrepreneurial endeavors declined from 24% to 22% and (d) the Latino rate increased from 32% to 33%.
According to the Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership (KCEL, 2007), more than 65% of 14- to 19year-olds are interested in starting a business, compared with about half of the general public. In the 1980's, only
1 to 2% of graduating MBA's wanted to start out as entrepreneurs, whereas today 10 to 20% want to be their own
bosses (Sinton, 1999). "Control of one's destiny" is the most commonly cited career goal of young entrepreneurs.
In Sultanate of Oman, as a culmination of the symposium on the development of small and medium
enterprises held in Saih Al Shamkhat in 2010. His Majesty Sultan Qaboos bin Said established the Al Rafid Fund
and issued its regulation in accordance with Royal Decree No. 6/203. The Fund combines the three financing
programs: Livelihoods and Rural Women Program, with the aim of empowering young men and women to
establish and develop their SMEs. The Fund, which enjoys financial and administrative independence, has a capital
of RO 70 million. Al Rafid Fund vision to support Omani youth entrepreneurship towards sustainable growth of
the national economy, and mission to provide appropriate funding to ensure the sustainability of SMEs run by
Omanis, and attain objectives that developing a culture of entrepreneurship (https://www.alraffd.gov.om/ar/aboutalraffd/Pages/Ourstrategy.aspx).

There are numerous variables impacting individual's decisions to become an entrepreneurship. However,
this study is delimited to focus on intended entrepreneur's attitudinal orientation (traits, characteristics and
dispositions). A major problem with understanding the entrepreneurial phenomenon is that not enough is known
about intentions to become an entrepreneur.
This study objective to: (a) identify intended entrepreneurs among undergraduate students at SQU (b)
explore if the entrepreneurial intentions vary according to students' demographic.

2. Problem Statement and Questions of Study
Experts, and various educators believe that many types of students have entrepreneurial intentions. Students
from various academic majors could be educated in the foundations of entrepreneurial knowledge, skills and
attitudes. Recent empirical research in the area of intentions to become an entrepreneur (Segal, Borgia &
Schoenfeld, 2005; Bird, 1988; Franke & Luethje, 2004) is encouraging.
Extant research on the decisions to become an entrepreneur could be characterized as falling within the
domain of planned behavior. There is a strong established relationship between intentions and planned behavior
(Ajzen, 1991). The work of Kruger and Carsrud (1993) highlights an intention-based approach that aligns with
Ajzen's theory of planned behavior. These intentions-based approaches have spawned theory driven models of
how exogenous factors such as demographics, personality traits, characteristics and planned behavior affects
entrepreneurial attitudes, activities and behavior. as the population grew faster than the economy could sustain,
serious economic challenges have arisen. The growth of Omani population has outstripped the capacity of higher
education institutes and the job market. This one created two main challenges for the government- unemployment
and provision of opportunities for higher education. These economic and social dilemmas have been key factors in
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pressurizing the government to look at entrepreneurship and self-employment, especially among the young, as
key components in tackling these challenges and diversifying the economy (Khan, & Almoharby, 2007).
This study is significant because it focuses on entrepreneurial intentions. The entrepreneurial intentions
focus is important because it provides educators and researchers with data contributing on identifying
prospective entrepreneurs. This research study goal was to investigate the entrepreneurial intentions among
undergraduate students of Sultan Qaboos University and its relationship with their proactive personality. Then, to
determine if entrepreneurial intentions vary according to undergraduate students’ demographics.
The following research questions are addressed in this study.
• Research Question 1: What is the level of entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan
Qaboos University?
• Research Question 2: Do the entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan Qaboos
University differ based on their gender, year level (Freshman, Sophomore, Junior, and Senior), gpa (2 to less
than 3, 3 to 4), and college (Humanities, Scientific)?

3. Significance of Study
Until now, no research in Omani context exists that investigate the entrepreneurial intentions among
undergraduate students at SQU. This study is important for several reasons. The entrepreneurial intentions may
influence the future of any given organization. The findings of this study will contribute to the knowledge of the
institution, revealing strategies that will help to lead the community internal and external.
The study may also suggest areas where additional research in entrepreneurial intentions is needed. It is
likewise anticipated that these findings could improve the way educational institutions operate and leaders lead
the entrepreneurship.

4. Delimitations and Limitations of the Study
The results of this study will be considered in view of relevant delimitations and limitations as described
below.
The following are limited generalized statements in this study:
1. The research study involves undergraduate students in Sultan Qaboos University.
2. The study is limited to undergraduate students in Sultan Qaboos University through Fall semester 2019.
3. The study reflects the level of entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan Qaboos
University.
The following delimitations and generalizations apply to this study:
1. Instrument used in this study to measure the level of entrepreneurial intentions among students at Sultan
Qaboos University, may not be representative of other instruments measuring dependent and independent
variables of other studies.
2. Data obtained from the study is limited to undergraduate students of Sultan Qaboos University;
consequently, outcomes of this study may not be generalized to other universities in the country.

5. Definitions
The following terms are used in this research study:
Entrepreneurial intentions: Cognitive undertaking of an individual toward establishing new venture (Bird, 1988;
Learned, 1992). Entrepreneurial intention is a psychological construct (commonly used in entrepreneurship
research) that refers to the intention to become an entrepreneurial individual or the intentional process to start a
business. Intentions have been used to describe a self-prediction to engage in a behavior (Azjen, 1991). In the
psychological literature, intentions have proven to be the best predictor of planned behavior, particularly when
this behavior is hard to observe (Krueger et al., 2000).
An operational definition of Entrepreneurial intentions in this study means the intention to become an
entrepreneurial individual or the intentional process to start a business, as measured by the instrument that
prepared by the researchers.

6. Research Methodology
Research Design:
This study used a survey to collect data as a quantitative methodology.
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Population and Sample of study:
A total of 600 undergraduate students enrolled in four sections of "Ethics of profession" course during the fall
semester 2019 served as the sample. The population for the study consisted of undergraduate students at Sultan
Qaboos University during the fall semester 2019. The sample of this study included 328 students in
undergraduate level were satisfactorily completed the survey, with response rate 54.67%. The final sample
included, 157 males with 47.9%, and 171 females with 52.1%. According to academic year; 28, 8.5% were
freshman, 104, 31.7% were sophomore, 90, 27.4% were junior, 106, 32.3% were senior. Regarding to students’
GPA; 213, 64.9% were “2 to less than 3”, and 115, 35.1% were “3 to 4”. Related to students’ college; 163, 49.7%
were “humanities’, and 165, 50.3% were “scientific”.
Instrumentation:
Entrepreneurial intention scale. The entrepreneurial intention developed by the researchers, it contains 11
items focused on undergraduate students' entrepreneurial intentions, that aim to capture the intention of an
individual to start a business. Participants were asked to specify for each statement whether they agree or
disagree with. The students’ entrepreneurial intention scale that developed by the researchers, based on different
studies, and revisits the efforts of those studies, as (Ajzen, 1991; Krueger & Carsrud, 1993; Krueger et al., 2000;
Von Graevenitz, Harhoff, & Weber, 2010; Mueller, 2011; Fayolle & Liñán, 2013; Fayolle & Gailly, 2015; Sabah,
2016).
Instrument Validity:
For the purpose of examining the validity of the instruments in this study (face validity evidence) it was
presented to six experts in educational administration, research and evaluation and educational measurement.
They were asked to check whether the statements in the instrument are clear and properly linked to the study
issue. On the basis of the expert comments, several changes to the language of the instrument have been made,
with the numbers of instrument items, that 11 items.
Instrument Reliability:
Regarding the reliability of the instrument in this study, an internal consistency procedure (to estimate the
consistency across the items) was used. A pilot study of 25 participants had been conducted. Those participants
did not participate in the final study. The values of Cronbach alpha (the internal consistency coefficient) for
entrepreneurial intentions Scale were 0.82.
Collection and Analysis of Data:
Statistical Package for Social Sciences was used to analyze the data. Means, standard deviations, ANOVA
analysis were calculated for the research questions. With regard to the cut points, the response scale of each item
that ranged from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) determined as follows: 1.00 - 2.33 = low, 2.34 to 3.67
= moderate, and 3.68-5.00 = high. The researchers convert the scale range to three levels as the following
formula: 5 (highest range of scale) -1 (lowest range of scale) =4, 4/3 (levels) =1.33, then added (1.33) to the
lowest level (1) =2.33, then the low level =1 to 2.33, the moderate level= 2.34 -3.67, and high level =3.68-5.

7. Results and Discussion
Research Question 1. What is the level of entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan
Qaboos University?
Means and standard deviations for the level of entrepreneurial intentions among undergraduate students of
Sultan Qaboos University calculated as follows: (M=3.56, SD=0.739) in moderate level.
Table (1): Means and standard deviations for the level of entrepreneurial intentions at Sultan Qaboos University among
undergraduate students
#

Items

1

I'm ready to make anything to be an entrepreneur.

3.86

0.886

High

2

My professional goal is becoming an entrepreneur.

3.44

1.006

Moderate

3

I will make every effort to start and run my own business.

3.94

0.860

High

4

I'm determined to create my own company in the future.

3.64

1.066

Moderate

5

I have very seriously thought of starting a firm.

3.36

1.121

Moderate

6

I have the enterprise intention to start an enterprise someday.

3.72

1.090

High

7

I will probably own my own business one day

4.20

0.789

High

8

3.46

1.046

9

It is likely that I will personally own a small business in the relatively
near future
I'm figuring out how to start a business

3.56

1.099

Moderate

10

I spend time learning how to start a business

2.99

1.128

Moderate

11

I'm saving money to start a business that I have in mind

2.94

1.228

Moderate

3.56

0.739

Moderate

Total

Mean

SD

Level

Moderate
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Table 1 results showed that SQU students are willing to be entrepreneurs in future, as shown by their
intentions in items 6, 1, 3 and 7, which range from 3.72, 3.86, 3.94 and 4.2 respectively. In general, the intentions
of SQU students to be entrepreneurial were moderate with mean 3.59 and standard deviations of 0.739. This
return to undergraduate's students at SQU that have positive for entrepreneurship after graduating. This result
consented with the results of Ibrahim et al (2017) that showed that graduates in Oman have a positive attitude
towards entrepreneurship.
Research Question 2. Do the entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan Qaboos
University differ based on their gender, year level (Freshman, Sophomore, Junior, and Senior), gpa (2 to less than
3, 3 to 4), and college (Humanities, Scientific)?
To answer this question, descriptive statistics includes means and standard deviation were used. Table 2
includes the mean and standard deviation for the level of entrepreneurial intentions among undergraduate
students of Sultan Qaboos University differ based on their gender, year, gpa, and college.
Table (2): Means and Standard deviation for the level of entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan
Qaboos University differ based on their gender, year, gpa, and college
Variables

Gender

Year

GPA

College

Level

Total

N

M

SD

Male

3.67

.078

157

Female

3.38

.077

171

Freshman

3.35

.158

28

Sophomore

3.39

.076

104

Junior

3.64

.096

90

Senior

3.72

.090

106

2 to less than 3

3.61

.061

213

3 to 4

3.44

.091

115

Humanities

3.55

.078

163

Scientific

3.50

.077

165

To achieve the significant differences in the entrepreneurial intentions among undergraduate students of
Sultan Qaboos University differ based on their gender, year, gpa, and college. Four-Way ANOVA analysis were
used, the results of ANOVA presented in table 3.
Table (3): Four-Way ANOVA result of the level of entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan Qaboos
University differ based on their gender, year, gpa, and college
Source

Type III Sum of
squares

df

Mean
squares

of

Sig

Gender

3.320

1

6.704

0.010

Year

5.132

3

1.711

3.454

0.017

GPA

1.182

1

1.182

2.386

0.123

College

0.076

1

0.076

0.154

0.695

6.670

3

2.223

4.489

0.004

Error

146.598

296

0.495

Corrected total

178.804

327

year * College

3.320

F

Table 3 shows that no significant differences in entrepreneurial intentions level among undergraduate
students of Sultan Qaboos University differ based on their GPA, and college variables. Table 3 shows that there are
significant differences in the entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan Qaboos
University according to their gender, year variables, and interaction between year and college.
The significant differences in entrepreneurial intentions among undergraduate students of Sultan Qaboos
University based on their gender variable in favor to Male (M=3.67, SD=.078), while female (M=3.38, SD=.077).
this result reveals that males are more suspicious than female to get finance resources, as the culture of Omani
society males have to take care of their family needs. Many studies found that male generally have stronger
entrepreneurial intention than females (Begley et al., 2005, Blanchflower, 2004; Delmar and Davidsson, 2000 this
results supported by report published in Spain showed that students in Spain have attitudes towards an
entrepreneurs, especially within a higher percentage among males (Guerrero, et al., 2016).therefore, according to
theoretical research, the evidence strongly points that an asymmetrical behavior in entrepreneurship between
genders roots down to the following reasons. First, that entrepreneurship as a career choice has been argued that
currently adjusts better with male, rather than female, traits, especially, attitudinal, behavioral and motivationally
(Muntean and Ozkazanc-Pan, 2015).
Many studies found that male generally have stronger entrepreneurial intention than
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females (Blanchflower, 2004; Begley et al., 2005; Delmar and Davidsson, 2000
Many studies found that male generally have stronger entrepreneurial intention than
females (Blanchflower, 2004; Begley et al., 2005; Delmar and Davidsson, 2000
Many studies found that male generally have stronger entrepreneurial intention than
females (Blanchflower, 2004; Begley et al., 2005; Delmar and Davidsson, 2000
Many studies found that male generally have stronger entrepreneurial intention than
females (Blanchflower, 2004; Begley et al., 2005; Delmar and Davidsson, 2000
To achieve the significant differences in the entrepreneurial intentions among undergraduate students of
Sultan Qaboos University according to their year variable, post hoc test (Scheffe) were used, the results of Scheffe
test presented in table 4.
Table (4): Scheffe result of perceive the entrepreneurial intentions level among undergraduate students of Sultan Qaboos
University based on their year variable
Variables

Level

Mean

Freshman

Sophomore

Junior

Senior

Year

Freshman

3.35

-

.1361

-.1856

-.1365

Sophomore

3.39

-.1361

-

-.3218*

-.2727

Junior

3.64

.1856

.3218*

-

.0491

Senior

3.72

.1365

.2727

-.0491

-

*The mean difference is significant at the .05 level.

Table 4 shows that significant differences in entrepreneurial intentions level among undergraduate students
of Sultan Qaboos University based on their year variable between sophomore and junior in favor to junior. This
result reveals that SQUs’ junior students through their study requirements become more awareness to start their
own business, especially in times of economic crisis and joblessness in the Omani government, given that the high
level of youth unemployment, youth entrepreneurship has also attracted attention as a mean of promoting
employment opportunities. This result was confirmed by Ibrahim, Devesh and Ubiadullah (2017) in study
conducted in Oman revealed that graduates in Oman have a positive attitude towards entrepreneurship.
For interaction between "year and college" variables regarding to entrepreneurial intentions level among
undergraduate students of Sultan Qaboos University, means and Standard error for interaction were calculated as
shown in Table 5.
Table (5): Means and Standard error for interaction between "year * college" variables with regard to entrepreneurial
intentions level among undergraduate students of Sultan Qaboos University
Year
Freshman

Sophomore

Junior

Senior

College

Mean

Std. Error

Humanities

3.486

.226

scientific

3.222

.221

humanities

3.604

.109

scientific

3.167

.106

humanities

3.552

.158

scientific

3.723

.108

humanities

3.536

.100

scientific

3.894

.149

Figure (1) shows that students at humanities colleges who are in freshman, and sophomore, have
entrepreneurial intentions than students at scientific colleges. While students at scientific colleges in junior and
senior years have entrepreneurial intentions higher than students in humanities colleges. These high means of
SQUs’ students - junior and senior years - are reflecting their potential to become entrepreneurs before their
graduate, this potential supported by their graduating projects, which are funded by local companies, most of
these projects its part of scientific competitions organize authorize by formal partners. These partners (SQU,
2020) i.e. Petroleum Development Oman, Industrial Innovation Center, Haya Water, Majan Electricity Company,
Oman Tel, Occidental Oil & Gas – Oman, and others).
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Means

6
4

3.486
3.222

2

3.604

3.723

3.894
3.536

3.167
3.552

0
freshman

sophomore

junior

senior

Year
humanities

scientific

Figure (1): Means of interaction between year*college variables with regard to entrepreneurial intentions level among
undergraduate students of Sultan Qaboos University

8. Conclusions
Summarizing, it can be concluded that; Globally entrepreneurship education is rapidly growing as a field of
practice, as well as identifying and supporting the students’ intentions to become an entrepreneur are paramount
for the 21st century workforce. The results of this revealed that entrepreneurial intentions among
undergraduate’s students at SQU in general with level of moderate, intentions of male to be entrepreneurial was
higher than female, the entrepreneurial intentions among senior higher than junior, sophomore and freshman. In
time of joblessness all institutions of learning from primary to university should include entrepreneurial
education in their curriculum. According to Lee et al (2005) education is the key factor that determines
entrepreneurial intention, adding that entrepreneurship is not just for students but also for the societies and
nations in which it is involved.
This research results confirming the linkage between entrepreneurship and entrepreneurial intentions, and
influence of the entrepreneurship education variable on intention. This study concentrated on a nonbusiness
discipline that has received little attention, focusing on an under searched, demographic of student sample, their
gender, gpa, level of year, and discipline.
Recommendations:
The results of this study can be used to create opportunities for future research of aspects of
entrepreneurship education that influence attitudes and intentions toward entrepreneurship. The influence of
entrepreneurship education on entrepreneurial intention has been investigated in prior studies (Bae, Qian, Miao,
& Fiet, 2014; Lange, Marram, Jawahar, Yong, & Bygrave, 2014; Oosterbeek, 2010).
More research is needed to understand why students' GPA and their colleges did not play such a vital role in
entrepreneurial intention. Some authors have found a positive relationship between EE and entrepreneurial
intentions (Fayolle & Gailly, 2015; Kwon & Arenius, 2010; Mueller, 2011; Von Graevenitz et al., 2010). On the
other hand, others have argued that the relationship is non-existent suggesting that the positive effect is due to the
self-selection of the participants who voluntarily take the entrepreneurship course (Hamidi, Wennberg, &
Berglund, 2008; Martin, McNally, & Kay, 2013). Some empirical studies mainly focused on the question of whether
or not classes in entrepreneurship have an influence in the decision to become an entrepreneur revealing mixed
results (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 2014).
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Abstract:
The purpose of preparing this research paper is to explain the relationship between the excessive social
media use and insomnia disorder among female students in Hail University, although identifying the
differences in excessive use, and insomnia among the sample members.
The descriptive-correlational approach was followed, and the sample was chosen in a stratified random
manner, as the sample reached 360 students from various disciplines. Social media behavioral addiction
indices were measured using the Social Media Usage Scale (SMU), and insomnia disorder measured using an
(ID) scale. The results of the study show that there is a statistical correlation between the use of social media
and insomnia disorders. Well as the relationship between the type of social media and the number of
accounts and preferred social media and insomnia disorders, and the value of each was <0.05. The study
concluded that female university students suffer from excessive use of social media, which negatively affected
the quality of sleep and their mood.

Keywords: Social media; Insomnia disorder; Excessive use.

1. Introduction
Social media has become a lifestyle for most generations around the world, the harm to health social media
use is greater than we used to. The excessive use of social media has made many people suffer from depression
and insomnia (Kirk& Steijn, 2014). More than 4.5 billion people use the Internet in 2020, while social media users
exceeded 3.8 billion, an increase of more than 9 percent since this time last year (Chaffey, 2020). According to the
Saudi ministry of communications and information technology (2020), the interest of the Saudi people in social
media has increased, and their impact on their daily lives has increased. The number of users has reached 18.3
million, equivalent to 58% of the population of the kingdom of Saudi Arabia. The average login to social networks
is 260 minutes per day per person. Just as Facebook and Twitter dominate the largest number of social media
users in the Kingdom, Saudi Arabia is the first Arab and the second globally to use Snapchat. WhatsApp and
Facebook had the top rates of social networking platforms use. Travelodge (2014) surveyed 6000 adults to
explore what the British did before bed. It was discovered that 70% of adults send a tweet every night to their
followers and 20% follow their friends' tweets and favorite celebs. On average, people spend 16 minutes a night
on the bed on social media, and this, as well as on their sleep patterns.
Insomnia can be defined as the disorder of a combination of day and night symptoms. Characterized by
complaining of dissatisfaction with the quality or duration of sleep with difficulty in starting sleep on time, waking
up frequently or for a long time, or waking up early with the inability to return to sleep (DSM-5,2013). Both
Kraemer (2001) and Kazdin (2007) state that there is a group of associations which constitute a risk factor in
insomnia, such as social and demographic factors, and include advanced age, female, low socioeconomic status,
unemployment, low educational attainment, psychological distress, and self-categorized poor health. Morin and
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his colleagues (2015) draw the attention to the fact that chronic insomnia is associated with several psychological
and medical difficulties that lead to a lower quality of life, and a somewhat lower performance in all areas of work,
which makes productivity and efficiency a significant risk to poor personal performance, and poor social relations
resulting in life dissatisfaction. Jennifer and her colleagues' study (2013) showed that first-year female college
students spend 12 hours using media daily. This excessive use has negatively affected their academic performance.
The results of The Bhat study (2017) confirm that in-bed mobile device-related electronic social media’s use is
associated with adverse sleep and mood outcomes in adults. Comparing teenagers and young adults to other age
groups, it is deducted that they are more likely to stay up late, report shorter sleep duration on weekdays, delayed
sleep with extended sleep on weekends. The evening use of social media is more associated with poor sleep
quality, extreme insomnia, and more psychological distress and daytime drowsiness (Bakotic & other,2017).
In this study, the researcher tries to explain what is the relationship between excessive use of social media,
and insomnia, in addition to the factors that may make a difference.

2. Problem of study
The year 2020 witnessed an increase in the number of users of the Internet, reaching 6.8 billion people
(Ericsson,2019), and social media such as Facebook, Twitter are considered the most used (Settanni,2018). Social
media has replaced the traditional way of social communication (Cao,2019) and has become an environment
conducive to learning, acquisition of skills, and entertainment. Although social media allow users to express
feelings and emotional catharsis, they may cause psychological disorders as a result of overexposure (Back,,2010).
which may increase feelings of dissatisfaction and cause impairment in various important aspects of users' lives.
the problem of the study is summarized in this question:
What is the relationship between the excessive use of social media and insomnia disorder among students of the
University of Hail?

3. Aim of study
1.
2.
3.

The aims of the study are as follows:
Identify the relationship between excessive use of social media and insomnia.
Check the differences in insomnia according to the number of accounts on social media and the preferred
account.
Clarify the differences in excessive use according to demographic variables.

4. The Importance of Research:
1.
2.
3.

Expand the knowledge base related to the impact of excessive use of social media.
Providing mental health professionals and academics with information on aspects affecting the mental health
of undergraduate students.
The study contributes to identifying the reasons that lead to a decline in students' academic performance.

5. Materials and methods
Method:
The researcher used the descriptive-correlational approach for its relevance to the study problem and its
hypotheses.
Participants:
This study was approved by the governing councils of the Department of Psychology, the College of
Education, the Research Ethics Committee at the University of Hail, and institutional review boards in the
Deanship of Scientific Research. Prior informed consent was obtained from all participants. The data was collected
confidentially by using an online questionnaire, all the university students are participating in interactive groups
on WhatsApp, a promotional message was sent explaining the purpose of the study and contains a link to the
online survey site. Students were motivated to participate in the study by sending reminders to the groups of the
targeted colleges.
The sample of the study consisted of 360 students who were divided into three tracks, they were selected
randomly stratified by 3% of each layer, the Humanities (n = 140), the Engineering (n= 100) and the Medical (n
= 120) The percentage of participants according to academic specializations was 39 % for Humanities, 27% for
engineering, and 34% for medical. The study levels of the participants varied from the first to the sixth level,
where the highest participation rate for the fourth level students was 32.5%. The ages of the participants ranged
from 17 to 25 years, and among participants of the 20-22 age group, by 55%. The marital status of the sample
members varied from unmarried, married, divorced, and widows. The majority of the sample members were
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unmarried, with a percentage of 82.5%. The grade point average (GBA) of female students ranged from 1 to 4
points, and 37.5% of the sample got 3.1- 3.5 points.
The data were collected within six months from October 2019 to March 2020.
Instruments:
All study participants completed a questionnaire consisting of 77 subjects via the Internet. The first nine
questions collected demographic data such as (age, marital status, specialization, GBA, and the number of
accounts) see table (1).
Table (1): Demographic variables
Demographic variables
Age

Marital status

Academic specialization

GBA

Frequency

Percent %

17-19

18

5

20-22

198

55

23-25

135

37.5

< 25

9

2.5

Unmarried

297

82.5

engaged

27

7.5

Married

27

7.5

Divorced

9

2.5

humans

140

39

engineering

100

27

medical

120

34

1-1.5

9

2.5

1.6 -2

18

5

2.1 -2.5

18

5

2.6 -3

108

30

3.1-3.5

135

37.5

3.6-4

72

20

Insomnia was measured across the insomnia disorder scale (I D):
The (ID) scale consists of 30 items representing 8 main dimensions, the scale consists of two parts; (A) and
(B). Part (A) deals with 4 questions that determine the severity and duration of the disorder and whether the
disorder is due to other disorders. As for part (B), it consists of 26 statements dealing with the nine of the
dimensions; (complaining about dissatisfaction with the amount or quality of sleep, the decrease or noticeable
frustration in performance areas, difficulty sleeping occurs at least 3 nights per week, difficulty sleeping is present
for a period at least 3 months, sleep difficulty occurs despite adequate opportunity, insomnia does not occur due
to another sleep disturbance, insomnia is not due to misuse of a substance or medication, insomnia does not
explain due to the mental disorders or medical conditions).
They are corrected by the five-gradient. The highest degree that can be obtained Screened 144 and the below
is 30, high scores on the scale indicate the severity of the disorder, and the severity ranges from mild, moderate, to
severe. This scale is an ultra-sharp instrument with approval, the scale is based on diagnostic criteria according to
the Fifth Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5).
The validity of the internal consistency of the scale was verified by calculating the Pearson correlation
coefficient between the scores of the scale and the total score. The correlation coefficient for the paragraphs
ranged between (.242) as a minimum and (.838) as a maximum at a level of 0.01 significance. Therefore, all the
paragraphs of the scale are internally consistent which proves the validity of the scale to conduct the study
To measure the reliability of the scale, Cronbach's Alpha was used and the total reliability degree was (.820).
The reliability was verified using the Guttman split-half Coefficient and the reliability score was (.825), which
indicates that the scale has a high-reliability degree that can be relied on.
The Social Media Use scale (S M U):
The excessive use of social media has been verified by using (SMU), It consists of 38 items, with 8
dimensions compatible with the Criteria for diagnosing behavioral addiction: preoccupation, negative mood
management, Tolerance, withdrawal, consequences, relapse or control, craving, and hiding use. The number of
items differed in the eight dimensions of the scale according to the number of symptoms in them, the first
dimension consists of 4 items, the second dimension 6 items, the third dimension 6 items, the fourth dimension 4
items, the fifth dimension 7 items / the previous dimension 3 items, and the eighth dimension 3 items.
Score from 1 to 5, with a breakpoint of 3. The grades are interpreted and their clinical significance is
explained according to none excessive use, through mild, moderate, and severe. the lowest score for the scale is 38,
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which expresses the normal level of use, while the scores from 39 to 76 mean mild use, from 77 to 114 indicates
moderate use, and from 152 to 190 means severe use.
To verify the validity, the Pearson correlation coefficient was used to verify the integrity of the internal
consistency of the paragraphs. The results of this procedure showed the saturation of all paragraphs and were
statistically significant. The correlation coefficient for the items ranged between (.383) as a minimum and (.883)
as a maximum at a level of 0.01 significance. Therefore, all the scale paragraphs are internally consistent, which
proves the validity of the items. So, this scale is suitable for conducting the study
To identify the reliability of the scale, Cronbach's Alpha was used and the total reliability degree was (.970). The
reliability was verified using the Spearman-Brown Coefficient and the degree of reliability was (.914), which indicates
that the scale has a high stability degree that can be relied on in this conducting study.
Statistical analysis:
Parametric tests were used for the analysis. Correlations between variables were tested using the Pearson
Correlation test Coefficient. Comparisons between groups were made using one-way (ANOVA) analysis and
ANOVA tow - way analysis of variance to compare categorical variables. To discover the interactions between the
different variables, the multiple subsequent comparisons tests were used.
Cronbach's Alpha, Guttman split-half Coefficient, and Spearman-Brown Coefficient were used to verify the
validity of the tools’ study, all calculations were performed using SPSS for Windows v24 (IBM Corporation,
Armonk, New York) on Windows 10 / PC.

6. Result
Theme I: the relationship between excessive use and insomnia
Table (2): Correlation between excessive use of social media and insomnia
variables

N

Mean

excessive use of
social media
Insomnia Disorder

360

Std. Deviation

112.88

Pearson
Correlation
.333**

29.318

82.05

Sig. (2-tailed)
.000

13.416

To ensure a statistically significant correlation between excessive use of social media and insomnia, the
Pearson Correlation coefficient was used, and it was found that R= 333, at the significance level =.000, which
confirms the existence of a statistical correlation is significant at the 0.01 level, Table (2) shows that.
Table (3): The correlation coefficient value R Square
M

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error

odel
1 (Constant)

64.838

excessive use of social
media

Standardized
Coefficients Beta

.2.659

.152

t

.333

sig

24.383

.000

6.687

.000

.023

To explain the relationship between the independent and dependent variable, the correlation matrix was
used by using the simple linear regression square, we find the complete correlation between the independent and
dependent variable and that the correlation coefficient value R Square = (. 111) Adjusted R Square = .109.
Referring to Table (3), it is clear that the excessive use variable caused the significance of the analysis of the
variance of the regression at the significance level = .000
Theme II :The relationship between insomnia and social media use factors
To identify the relationship between the dependent and independent variables, the standard multiple linear
regression coefficients were used.
Table (4): The relationship between dependent and independent variables
variables
Pearson
Correlation

insomnia

preferred accounts

.383

-.228-

.132

number of accounts

.383

1.000

.145

-.214-

-.228-

.145

1.000

-.107-

.132

-.214-

-.107-

1.000

.

.000

.000

.006

preferred accounts
insomnia
number of accounts
GPA
preferred accounts

980

GPA

1.000

GPA

Sig. (1-tailed)

number of accounts

insomnia

.000

.

.003

.000

.000

.003

.

.021

.006

.000

.021

.
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Table (4), which represents the correlation matrix between the various variables, shows that the relationship
between insomnia and the number of accounts = .383 at the significance level of .000, while the preferred social
media variable is related insomnia with a degree of .132 and the significance level = .006, and we find that the
GPA of female students is related to insomnia inversely = -228- and the significance level .000.
The correlation coefficient between the dependent variable and the independent variables combined, the
correlation coefficient between them = 517.
Table (5): ANOVA for analysis of variance between the variables
Model

a.
b.

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig

Regression

17278.502

3

5759.501

43.311

.000b

Residual

47340.598

356

132.979

Total

64619.100

359

Dependent Variable: insomnia
b. Predictors: (Constant), number of accounts, GPA, preferred accounts

Table (5) explains the variance between the variables, the value of F = 43.311, at the level of significance
of .000, which confirms that the regression was significant between dependent and independent variables.
Theme III :Differences in insomnia according to variable
Table (6): The T test for differences between variables
Unstandardized Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

83.382

4.124

3.546

.356

number of
accounts
GPA

6.8461.733

preferred
accounts

Standardized
Coefficients Beta

.466

1.151
.400

-.273.202

t

sig

Correlations
Zeroorder

Partial

Part

.467

.452

20.221

.000

9.954

.000

.383

5.9474.337

.0
00
.000

.228.132

-.301.224

-.270.197

After confirming that there is a relationship between all independent variables and the dependent variable, it
is necessary to identify which independent variables have the greatest effect, as shown in Table (6) that the
number of accounts is the variable with the greatest effect and the degree of T= 9.954, significance level .000.
Table (7): The Differences in insomnia between groups of number of accounts

number of
accounts
1

N

Mean

54

2

95% Confidence Interval for
Mean
Lower
Upper
Bound
Bound
73.90
78.44

76.17

Std.
Deviation
8.312

Std.
Error
1.131

Minimum

Maximum

66

92

27

75.33

19.377

3.729

67.67

83.00

59

102

3

63

78.14

7.742

.975

76.19

80.09

62

87

4

72

77.75

6.675

.787

76.18

79.32

71

92

5

48

93.63

12.931

1.866

89.87

97.38

77

117

6

90

86.07

14.967

1.578

82.93

89.20

65

109

7 or more

6

105.00

4.382

1.789

100.40

109.60

101

109

Total

360

82.05

13.416

.707

80.66

83.44

59

117

This result shows differences in the level of insomnia according to the number of accounts on social media,
using (ANOVA) one-way analysis of variance, to explain the difference between the groups of account numbers. It
is clear from Table (7) the difference between the group averages, and the highest mean for the seventh group
that represents social media users who have seven accounts and more. The sum of squares between groups =
16423.536, within groups = 48195.564, the value of F = 20.049, and degree of significance = .000, which confirm
the presence of statistically significant differences.
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Table (8): Post -Hoc Multiple Comparisons to the difference between groups of account numbers
account numbers
(I)

1

2

3

4

5

6

7 or more

account
numbers
(J)

Mean
Difference (I-J)

Std. Error

Sig

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper
Bound

2

.833

3.897

1.000

-11.44-

13.11

3
4

-1.976-1.583-

1.494
1.378

.840
.911

-6.46-5.73-

2.51
2.56

5
6

-17.458-*
-9.900-*

2.182
1.941

.000
.000

-24.06-15.71-

-10.85-4.09-

7 or more
1
3

-28.833-*
-.833-2.810-

2.116
3.897
3.855

.000
1.000
.990

-36.56-13.11-14.99-

-21.1111.44
9.37

4
5

-2.417-18.292-*

3.811
4.170

.995
.002

-14.50-31.24-

9.66
-5.34-

6

-10.733-

4.049

.141

-23.37-

1.91

7 or more
1

-29.667-*
1.976

4.136
1.494

.000
.840

-42.70-2.51-

-16.646.46

2
4
5
6
7 or more

2.810
.393
-15.482-*
-7.924-*
-26.857-*

3.855
1.253
2.106
1.855
2.037

.990
1.000
.000
.001
.000

-9.37-3.36-21.87-13.47-34.55-

14.99
4.15
-9.09-2.38-19.16-

1

1.583

1.378

.911

-2.56-

5.73

2
3

2.417
-.393-

3.811
1.253

.995
1.000

-9.66-4.15-

14.50
3.36

5
6

-15.875-*
-8.317-*

2.025
1.763

.000
.000

-22.04-13.60-

-9.71-3.04-

7 or more

-27.250-*

1.954

.000

-34.96-

-19.54-

1

17.458*

2.182

.000

10.85

24.06

2
3
4
6
7 or more

18.292*
15.482*
15.875*
7.558*
-11.375-*

4.170
2.106
2.025
2.444
2.585

.002
.000
.000
.039
.005

5.34
9.09
9.71
.22
-19.85-

31.24
21.87
22.04
14.90
-2.90-

1

9.900*

1.941

.000

4.09

15.71

2

10.733

4.049

.141

-1.91-

23.37

3

7.924*

1.855

.001

2.38

13.47

4

8.317*

1.763

.000

3.04

13.60

5
7 or more

-7.558-*
-18.933-*

2.444
2.385

.039
.000

-14.90-26.98-

-.22-10.89-

1
2

28.833*
29.667*

2.116
4.136

.000
.000

21.11
16.64

36.56
42.70

3

26.857*

2.037

.000

19.16

34.55

4
5

27.250*
11.375*

1.954
2.585

.000
.005

19.54
2.90

34.96
19.85

6

18.933*

2.385

.000

10.89

26.98

To confirm the largest difference between groups, Post -Hoc Multiple Comparisons the Games-Howell test
was used as shown in Table (8). It becomes clear that the seventh group is the largest difference, at the
significance level = 0.05, as shown in Figure (1).
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Figure (1): Differences in insomnia depending on the number of accounts
Table (9): Differences in insomnia depending on preferred account

preferred account
Instagram

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error

95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound
Upper
Bound

Minimum

Maximum

135

83.53

14.815

1.275

81.01

86.06

59

117

Twitter

81

82.78

12.708

1.412

79.97

85.59

66

109

Snapchat

90

74.10

9.221

.972

72.17

76.03

62

96

9

91.00

.000

.000

91.00

91.00

91

91

Whatsapp

18

78.50

1.543

.364

77.73

79.27

77

80

YouTube

18

96.50

4.630

1.091

94.20

98.80

92

101

9

102.00

.000

.000

102.00

102.00

102

102

360

82.05

13.416

.707

80.66

83.44

59

117

Bath

Games sites
Total

This result clarifies the differences in insomnia according to the preferred account, using the one-way
(ANOVA) analysis of the difference between the groups of favorite user accounts, and it is clear from Table (9),
the difference between the group averages accordingly, it is found that YouTube, Bath, and gaming sites are the
most preferred, and a group Gaming sites above average 102.00, the sum of squares between groups = 14316.400,
inside groups = 50302.700, and the value of F = 16.744, at the degree of significance = .000, which confirms the
presence of statistically significant differences.
Table (10): Post -Hoc Multiple Comparisons to the difference between groups the preferred account
account numbers
(I)

Instagram

account numbers
(J)

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

.756

1.903

1.000

-4.91-

6.43

9.433*

1.603

.000

4.66

14.20

-7.467-*

1.275

.000

-11.28-

-3.65-

Whatsapp

5.033*

1.326

.004

1.07

9.00

YouTube

-12.967-*

1.678

.000

-18.05-

-7.88-

Games sites

-18.467-*

1.275

.000

-22.28-

-14.65-

Instagram

-.756-

1.903

1.000

-6.43-

4.91

Snapchat

8.678*

1.714

.000

3.55

13.80

Twitter
Snapchat
Bath

Twitter
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Bath

Snapchat

Bath

Whatsapp

YouTube

Games sites

-8.222-*

1.412

.000

-12.49-

-3.95-

Whatsapp

4.278

1.458

.062

-.12-

8.68

YouTube

-13.722-*

1.785

.000

-19.13-

-8.32-

Games sites

-19.222-*

1.412

.000

-23.49-

-14.95-

Instagram

-9.433-*

1.603

.000

-14.20-

-4.66-

Twitter

-8.678-*

1.714

.000

-13.80-

-3.55-

Bath

-16.900-*

.972

.000

-19.83-

-13.97-

Whatsapp

-4.400-*

1.038

.001

-7.52-

-1.28-

YouTube

-22.400-*

1.462

.000

-26.89-

-17.91-

Games sites

-27.900-*

.972

.000

-30.83-

-24.97-

Instagram

7.467*

1.275

.000

3.65

11.28

Twitter

8.222*

1.412

.000

3.95

12.49

Snapchat

16.900*

.972

.000

13.97

19.83

Whatsapp

12.500*

.364

.000

11.29

13.71

YouTube

-5.500-*

1.091

.002

-9.13-

-1.87-

Games sites

-11.000-

.000

.

-11.00-

-11.00-

Instagram

-5.033-*

1.326

.004

-9.00-

-1.07-

Twitter

-4.278-

1.458

.062

-8.68-

.12

Snapchat

4.400*

1.038

.001

1.28

Bath

-12.500-*

.364

.000

-13.71-

-11.29-

YouTube

-18.000-*

1.150

.000

-21.74-

-14.26-

Games sites

-23.500-*

.364

.000

-24.71-

-22.29-

Instagram

12.967*

1.678

.000

7.88

18.05

Twitter

13.722*

1.785

.000

8.32

19.13

Snapchat

22.400*

1.462

.000

17.91

26.89

Bath

5.500*

1.091

.002

1.87

9.13

Whatsapp

18.000*

1.150

.000

14.26

21.74

Games sites

-5.500-*

1.091

.002

-9.13-

-1.87-

Instagram

18.467*

1.275

.000

14.65

22.28

Twitter

19.222*

1.412

.000

14.95

23.49

Snapchat

27.900*

.972

.000

24.97

30.83

Bath

11.000

.000

.

11.00

11.00

Whatsapp

23.500*

.364

.000

22.29

24.71

YouTube

5.500*

1.091

.002

1.87

9.13

7.52

To ensure the group with the greatest difference between groups, the Games-Howell test was used as shown
in Table (10), It becomes clear that the group of game site users has the biggest difference, at a significance level =
0,000. See Figure (2).
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Figure (2): Differences in mean of insomnia according to the preferred calculation

Theme IV: Differences in excessive use depending on the demographic variable
Table (11): The differences in excessive use according to marital status and specialization, and interaction between them
Source

Type III
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig

Corrected Model
Intercept

82682.921a
1119544.984

6
1

13780.487
1119544.984

.000
.000

marital status

63362.002

3

21120.667

21.534
1749.48
7
33.005

Specialization

46645.993

2

23322.997

36.446

.000

marital status *
Specialization

33786.422

1

33786.422

52.797

.000

Error

225894.454

353

Total

4895253.000

360

Corrected Total

308577.375

359

.000

639.928

The differences in the excessive use of social media were identified according to the marital status and
specialization variables, and the interaction between them was illustrated by using the ANOVA tow - way analysis
of variance.
Table (11) shows that there are statistically significant differences in marital status, F = 33.005, and the
level of significance = .000, while the differences in the specialization are a function, F = 36.446, and significance
= .000, in addition to the interaction between them significance at the level of .000.
Table (12): Comparing the means between the Marital status and specialty variables
Marital status
Single

Engaged

Married
Divorced

specialization
Humanities
Engineering
Medical
Total
Humanities
Medical
Total
Humanities
Total
Humanities
Total

Mean
108.84
145.00
108.86
109.94
100.50
180.00
127.00
139.67
139.67
87.00
87.00

Std.Deviation
25.603
.000
32.286
27.440
7.717
.000
38.697
22.716
22.716
.000
.000

Referring to Table (12) it is clear that the highest mean = 180, is for engaging in the medical specialization,
and the lowest mean = 87 for divorced women in the discipline of the humanities, as shown in figure (3).
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Figure (3): Comparing the means between the marital status and specialty variables

7. Discussion
The use of social media applications is related to the accessibility and benefits the user perceives and aims to
achieve, whether they are related to social interactions or knowledge (Mäntymäki and Riemer 2011). Although
this benefit occurs, compulsive use affects academic, social, and physical performance (Vladlena et al, 2018). Many
mental disorders have been linked to internet addiction, which is associated with low self-esteem, impulsivity,
poor sleep quality, mood disorder, and suicide (Tripathi, 2018). The current study indicated that excessive social
media use is positively associated with insomnia and that an increase in the number of social media accounts
increases the likelihood of compulsive use. Some specialists suggest that there are commonalities in behavioral
addictions, and substance addictions share many aspects (Pontes, Szabo, & Griffiths, 2015) such as some
symptoms (loss of control, difficulty concentrating, life struggles, cravings, and other psychological problems).
(Social, Kuss & Griffiths, 2012). Al-Hilu and his colleagues (2018) conducted a comparative study in several Arab
countries on university students, and they showed that increasing daily use of social media is positively associated
with symptoms of cyber addiction, and associated with feelings of Jealousy and frustration, which causes
psychological distress for students. Lennart Raudsepp's (2019) study confirms that an increasing time in social
media usage is associated with an increase in sleep disturbances, in addition to a negative relationship between
excessive use and academic achievement, in line with several studies. Larose et al. (2011) concluded that
compulsive use has negative academic and interpersonal effects, and occupational consequences, which leads to
diminished self-regulation and poor compatibility in university life. In addition, social media addiction often
results in wasted time and reduced work and academic performance (Masur et al, 2014). There is also a
relationship between Internet addiction and a lack of other interests (Al-Homsi, 2010).
The current study found that students who suffer from high insomnia are those who use multiple accounts in
addition to their preference for gaming sites, these sites combine contact with others and make friends and enjoy
games that contain many visual and auditory effects, allowing immersion in them. Jana spilkov (2017) study
revealed a correlation between excessive use of social media and gaming site use among high school students in
the Czech Republic. That the constant and frequent use of the Internet to participate in games, often with other
players, leads to clinically significant impairment or distress such as tolerance (i.e., spending more time playing),
lack of control, and loss of other interests (Kardefelt-Winther et al., 2017). In the study conducted by Nazmus
Saquib and colleagues (2017) on expatriate high school students in Saudi Arabia, it was found that 75% spent
more than two hours in front of screens per day, and 20% slept less than 5 hours a night. (16%) were addicted to
video games, and those who reported gaming use of 2-3 hours, 4-5 hours, or -6 hours experienced greater distress
than those who reported spending one hour in front of a screen daily or less, and females are the most affected by
psychological distress and lack of sleep hours. This result is consistent with the study conducted in Germany,
which showed that 3% of students who indulged in internet games for long periods reported sleep problems and
had low school grades (Rehbein, Kliem, Baier, Mößle, & Petry, 2015). Spending more time on social media leads to
internet game addiction, disrupts the normal sleep pattern, and leads to more interruptions during sleep (Hale, L.,
& Guan, S. 2015).
Singles are also positively associated with addiction to the use of social media and game sites (Andreassen,
etc., 2016). This may be due to that single and engaged students have more free time, lack of household chores to
fulfill duties as married women do. As indicated by Al-Fadhel (2013) in his study at King Saud University, students
that the most important motivations for using social media are entertainment, exploration, acquaintance, and
communication with others. Social and emotional motivation has an important role in overuse, 87 % of Al- Petra
University students used social media for entertainment, and 86% of them achieved emotional satisfaction (Al986
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Bashabsha, 2013). Accordingly, social media sites allow engaged students to share feelings with their partners, so
they are the most users.

8. Conclusion
The study concluded that excessive use of social media makes the female college students suffer from
insomnia. The increasing use, multiplication of accounts, and gaming sites play a prominent role in increasing
insomnia. The most affected by these factors are the engaged students.
Study recommendations:
• Providing counseling programs for students related to the impact of excessive use on various aspects of life.
• Take advantage of students' interest in social networking sites, especially interactive games sites, and enrich
them with knowledge.
• Conducting studies dealing with psychological disorders such as anxiety and depression among students who
use excessive social media sites.
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