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 المعلمين الحاصلين على ممارسة درجة تحديدهدفت هذه الدراسة إلى  :ملخص

دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمهارات والمعارف المكتسبة 
 من خالل أداة أعدت ، كما هو في الواقعفي البرنامج في الموقف التعليمي الصفي

لصفي لعينة تم اختيارها لهذه الغاية، حيث تمت مالحظة الموقف التعليمي ا
ممن حصلوا )  معلمات10 معلمين و10(بالطريقة العشوائية البسيطة مكونة من 

على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محافظة إربد للعام 
 م، وتم تسجيل موقفين لكل فرد من أفراد عينة الدراسة بالصوت 2006/2007

تكونت من  مالحظة من تصميم وتطوير الباحثّينوالصورة، واستخدمت بطاقة 
التخطيط، وإدارة الصف، وتنفيذ األنشطة التعليمية، والتغذية : أربعة مجاالت هي

وقد توصلت الدراسة إلى تحديد . الراجعة، وتم التحقق من صدق األداة وثباتها
مج المعلمين للمهارات والمعارف المكتسبة في البرناالدرجة المتوسطة لممارسة 

تنفيذ األنشطة باستثناء مجال ) التخطيط، وإدارة الصف، والتغذية الراجعة(في 
عدم  يضاف الى ذلك .قليلة، إذ حصلت على درجة ممارسة التعليمية الصفية

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توصل نتائج الدراسة الى 
ة عن مالحظة المعلمين الناتجتقديرات البين متوسط ) α≥ 0.05(اإلحصائية 

للمهارات والمعارف المكتسبة في برنامج دبلـوم التربية في لدرجة ممارستهم 
حسب متغيري الجنس،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الموقف الصفي

ا ـــــــــ تكنولوجي:ةـــــات المفتاحيــــــــــالكلم( .بينهماوالتفاعل  والتخصص األكاديمي
 .)االتصاالت في التدريس، التدريس، الموقف الصفيالمعلومات و

  
  :خلفية الدراسة

حظيت قضية إعداد المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومـات         
: ســتنادًا إلــى ثــالث حقــائق   ابــالغ، الواالتــصاالت باهتمــام التربــويين   

األولى أهمية دور المعلم داخل المؤسسة التربوية من خالل التركيـز    
 التعليمية، وتنفيذها، وتقويمهـا، والثانيـة أهميـة         على تصميم العملية  

دور المــتعلم فــي العمليــة التعليميــة مــن خــالل التركيــز علــى البحــث،    
واالستكــشاف، والتحليــل، واتخــاذ القــرارات الهادفــة، فــي حــين تركــز   

فـي تطـوير   الثالثة على أهمية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
ــيم،   ــة التعلـ ــر  عمليـ ــة تفكيـ ــين، وتنميـ ــق  المتعلمـ ــتعلُّم بطرائـ ــم الـ ودعـ
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ــصفية      ــم فــي المواقــف ال ــة المعل ــهوتتــضح أهمي ــرز  لكون  مــن أب

ألهــــداف التعليميــــة، إذ بــــين برونــــر  االعوامــــل الهامــــة فــــي تحقيــــق  
)Bruner (ال ــــــأن سلوك المعلم في الموقف الصفي يظهر في أشك  
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________________________  
  . جامعة اليرموك، إربد، األردن.التربيةكلية * 
  .، األردنإربد، 2008 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
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Knowledge Acquired in the Information and 

Communication Technology (ICT) Higher Education 
Diploma Program in the Classroom  

 
 

Rasheen Al Bakheet, Faculty of Education,Yarmouk University, 
    Irbid, Jordan. 
  Akram Al Omari, Faculty of Education,Yarmouk University, 
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Abstract: The purpose of this study was to identify the degree to 
which Information and Communication Technology (ICT) skills and 
knowledge are practiced by ICT teachers in their classroom 
teaching. A sample of twenty teachers (10 males and 10 females) 
holding the Higher Diploma in Information & Communication 
Technology (ICT) for the year 2006/2007 in Irbid Governorate were 
randomly selected and observed in their classrooms. Their teaching 
activities in their classrooms were recorded twice on video. A 
checklist that was designed and developed by the researchers with an 
adequate validity and reliability was then employed. The results 
showed that ICT teachers moderately practiced ICT skills and 
knowledge in three functions in their classroom teaching: planning, 
classroom management and feedback. Their uses of  ICT in executing 
educational classroom activities were minimal. Furthermore, no 
statistical significant differences at (α ≥ 0.05) were found between 
means attributed to gender and academic specialization. (Keywords: 
Classroom Technology, ICT in Classroom, ICT Integration, 
Instruction).  

  
ومصممًا للمادة التي سيقوم بتدريسها، وقائدًا يشرف على تنفيذ 

وهذا ) Modle(المواقف التعليمية بفاعلية، ويعد المعلم أنموذجًا 
؛ 2004شديفات، (يتطلب أن يكون معدًا بدرجة عالية من الكفاءة 

  ). 1997منيزل، 
ن أهمية التكنولوجيا أثناء التدريس، حتى  ويؤكد التربويو

 أصبحتألنها  ضرورة ملحة وحتمية؛ ابلغ بهم التأكيد على اعتباره
بين المعارف النظرية والتطبيقات تربط وسيلة اتصال فّعالة، 

؛ وألن البحوث والدراسات أوضحت قدرة وسائل العمليـة
هارات في تنمية مهارات التفكير العليا، وتطوير مالتكنولوجيا 

استنباط الحلول، وتقريب المفاهيم والتعبيرات الرمزيـة المجردة إلى 
، ال سيما في ظل التطور المعرفي الذي فرض على أذهان الطلبة

وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودمجها المعلم توظيف 
مع األساليب التربوية الحديثة في الغرفة الصفية لزيادة فاعليتها 

 مخرجاتهجودة ثر المنشود على نوعية التعليم ووإلحداث األ
 1996؛ 2003 وزارة التربية والتعليم األردنية، ؛2003الزعبي، (

Barry, 2000 Szabo & Hastings, Karsenti & Larose, 
من حيث  كونها تمتلك األدوات ذات اإلمكانات الكبيرة؛ )2001
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توى ربما الكفاءة والقدرة على أداء مهمات تربوية عديدة، وبمس
يفوق الوسائل واألدوات التعليمية التي يعرفها القطاع التربوي 

)Czerniewicz & Brown, 2005; Kearsley, 1996; Samuel 
& Bakar, 2006; Ololube, 2006.(   

 على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتولما كانت وسائل 
تربية هذه الدرجة الكبيرة من األهمية واالعتبار، حرصت وزارة ال

والتعليم في األردن على تنظيم برامج لتدريب المعلمين في مختلف 
إذ تم ). 2003وزارة التربية والتعليم األردنية، (تخصصاتهم 

 برنامج مبني على الحاجات المحلية لقطاع التعليم تصميم وتطوير
حاجات المعلمين وتخصصاتهم في وتلبية لحاجات تجويد التعليم 

 ،التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو دبلوم ؛الميدان
 -مؤسسة عربية رائدة مقرها عمان - الكادر العربيتم محليًا من قبل 

وهي جهد مشترك يضم ست جهات محلية وإقليمية وعالمية 
ويشرف على . متنوعة وخبيرة في مجال اختصاصها وعملها

 – جامعات ذات تجارب وفيرة في مجال التعليم البرنامج ثالث
 - وجامعة دلفت للتكنولوجياجامعة إنهولند وجامعة اليرموك

باإلضافة إلى شركات تكنولوجية متخصصة تقدم الدعم والخبرة 
 من مجلس  هذا البرنامجتم اعتمادقد وللبرنامج، التكنولوجية 

  ).2006، كادر( عاٍلالتعليم العالي األردني كشهادة دبلوم 
ا المعلومات واالتصاالت  دبلوم التربية في تكنولوجييتصف و

بأنه برنامج مختص بتأهيل المعلمين لتوظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت داخل الغرفة الصفية ودمجها مع أساليب التدريس 
الحديثة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، إضافة إلى توعية المعلمين 

أهمية بالتطورات والتجديدات الالزمة للنهوض بالعملية التعليمية و
دورهم في تحقيقها بحيث يتمكنوا من تحديد حاجاتهم التدريبية 

 بأنه برنامج أكاديمي هذا البرنامجويتميز . بشكل دقيق ومستمر
  )2006، كادر: (ثالثة جوانب هييجمع بين 

 النظري المتمثل بمحاضرات وهو األسلوب: الجانب األول -1
 لدى تقوم بتنمية وتطوير المهارات والكفاءات المعرفية

المعلم وإطالعه على نظريات تربوية حديثة يستند عليها 
البرنامج تساعد على إثراء العملية التعليمية، وتفعيل البيئة 

  .الصفية، وتحسين تعلم الطلبة
التطبيق العملي المتمثل بإتاحة الفرصة  وهو :الجانب الثاني -2

للمعلم بترجمة ما تعلمه من البرنامج في الغرفة الصفية، حيث 
 المعلم ميدانيًا تهأخذ البرنامج بعين االعتبار توجيه ومتابعي

بزيارته في مدرسته، وغرفته الصفية، وإعطائه التغذية الراجعة 
 مهمة أسبوعية يطبقها عمليًا مع طلبته ئهإضافة إلى إعطا

ويحصل على تغذية راجعة منهم ومن مدربه لتجويد عملية 
مارسات التي قام بها فرصة ليتأمل ويحلل المأيضًا و. التعليم

في الغرفة الصفية، وهذا يساعد المعلم على االرتقاء بأسلوب 
 .تدريسه وتطوير مهاراته

 ويتمثلوهو الممارسة الفعلية في المدارس : الجانب الثالث -3
 تسمح بتبادل  ومجتمعات تعليميةبإحداث مجتمعات ممارسة

ل  المجال للمعلم للتدريب في مدرسته من خالالمعرفة، وتتيح

الذي يطلق عليه الماستر بيس مشروع التخرج 
)(masterpieceالمعلم  تشارك ه من خالل، وهو مشروع يتم

 من  في مدرستهمعرفته وخبراته الجديدة مع زمالئهالمتدرب 
  كادر التعليمي موقعخالل تحميل أعمالهم ومساهماتهم على

 peer)(مرشد لزمالئه المدرب وهو ال حيث يكون ،اإللكتروني
to peer coaching، ويوّثق المعلمون تجاربهم ليستفيد منها 

 . وناآلخر
 برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات ويتكون
، تجارب في الغرفة الصفية: ة هيستة مساقات رئيسمن واالتصاالت 

أنماط التعليم ، ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمو
إستراتيجية دمج و ،وضوعات تعليمية خاصةم، وواإلدارة الصفية

 مشروع التخرجوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناهج، 
  .)2006 ،كادر(

إن المعارف والمهارات المكتسبة في برنامج إعداد المعلمين 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة للمعلم 

ّعاًال ونشطًا في  عنصرًا فالمتدرب تسهم بشكل كبير في جعله
كما تسهم في اثراء . عملية اإلبداع والتطوير داخل الغرفة الصفية

 بمختلف االستراتيجيات التدريسية وحل العملية التعليمية
األمر الذي البيئة الصفية المشكالت، ألنها تجعله يلزم نفسه بتنشيط 

 قدرات  أنها تساعد على تنميةباإلضافة إلى، الطلبةحسن تعلم ي
اءات الطلبة الذين يعكسون الناتج األساسي لعملية التعليم في وكف

؛ نجاحهم في لعب دور العامل النشط في بناء االقتصاد المعرفي
 ,Roblyer(وتمثل المكونات األساسية للموقف التعليمي الصفي 

Edward & Havriluk, 1997 Clark, 1989;.(  
ربوية فهو  حجر األساس في العملية الت يمثلوبما أن المعلم

من أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح هذه العملية، فإن ذلك 
يستدعي وجود معلم يسعى ألن يكون فاعًال ومؤثرًا تنبع رغبته من 
التزامه بتقديم أفضل تربية وتعليم للطلبة من ناحية ومن حاجته 
لمواجهة عملية تنظيم وادارة المواقف التي يجري فيها التعلم من 

، ومن هذا المنطلق ليس من )Becman, 1994(ى أخر ناحية
السهل على أّي شخص أن يكتسب المعارف والمهارات في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فاكتساب المعارف والمهارات في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليعتمد على حفظ الجانب 

ك إلى النظري وما يحتويه من حقائق ومفاهيم فحسب بل يتجاوز ذل
مدى تطبيقها وممارستها في المواقف الصفية، وحتى يستطيع 
المعلم الحاصل على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت أن يطبق المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في 

  .غرفة الصف كان البد من تحديد واضح لمفهوم التعلم الفعال
 التدريس الفّعال يعتمد أن) Giza, 1998(ويبين جيزا 

مهارات المعلم في الموقف الصفي الذي يظهر معرفته بتكنولوجيا 
 وتكاملها مع المنهاج من خالل العملية تالمعلومات واالتصاال

أهم المجاالت ) Ocepeck, 1994(التدريسية، وأوضح أوسيبك 
الرئيسية للتدريس الفّعال في الواليات المتحدة األمريكية، وهي 

لتخطيط، وإدارة الصف، وتنفيذ النشاطات التعليمية، والقيام حسن ا
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 ومن . والتقويم، واستخدام أساليب التغذية الراجعةمبعملية التقيي
  :هذا المنطلق أصبح الموقف الصفي يأخذ عدة أشكال منها

 التخطيطفي  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :أوًال
اجه المعلمين في بداية التدريس، يعد أهم الفعاليات التي تو الذي

األهداف المنشودة بدرجة وتتمثل باالعداد للحصة الصفية لبلوغ 
مرعي : (من خالل أربعة عناصر رئيسة هي عالية من اإلتقان

  )Iouise & Jones ،1998؛ ,Cooper 1999؛ 2002والحيلة، 
 تحديد األهداف التعليمية التي صمم الدرس من أجل  -1

 .تحقيقها
 وتحديد االستراتيجيات واألساليب التربوية الحديثة  اختيار -2

 . الدرسلتحقيق أهدافالمناسبة 
، والوسائل التعليمية المناسبة للتكنولوجياالمسبق   التحضير -3

 .لدرسل
اللجوء إلى التغذية الراجعة، ومراعاتها أثناء سير العملية  -4

  .التعليمية التعلُّمية
المعلم أن يخطط ولتكامل التكنولوجيا مع التخطيط، على 

 اإلنترنت، والوسائط المتعددة، باإلضافةبعناية فائقة الستخدام 
 لجعل عملية التدريس الساليب التربوية الحديثة في التدريس، لأل

 لجعل استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية بل ،عملية ناجحة
  ).2005،  وكاشمان وغانترشيلي(التعليمية فعَّالة 

 تنفيذ في م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدا :ثانيًا
يتمثل ذلك في تقديم األنشطة بإطار لغوي  و،األنشطة الصفية

شفوي مصحوب باستراتيجيات نفس حركية معدة ومناسبة، مع 
مراعاة استخدام الوسائط المتعدد بما يتالءم وطبيعة المعاني 

وآخرون ويبين شيلي  .واألفكار المقدمة، في ضوء تفريد التعليم
أن أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األنشطة ) 2005(

الصفية تكمن في توفير فرٍص فاعلٍة تساعد على تعزيز استخدام 
األساليب التربوية الحديثة، وتطبيق األسلوب المناسب لكل نشاط، 
وتساعد أيضًا على تحفيز الطلبة ورفع قدرتهم التعليمية وشد 

م من خالل تفاعل األدوات التكنولوجية انتباههم نحو التعلُّ
  .باألساليب التربوية المناسبة

 .إدارة الصففي  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: ثالثًا
 فعَّاله تعمل على توفير البيئة المناسبة ة إدارة صفيتتمثل فيو

في إدارة  من خالل استخدام التكنولوجيا ،)2000العجمي، (للتعلُّم 
، واالنتقال المنظم من  وتنظيمهاإعداد األنشطة التعليميةو الصف،

التالميذ أثناء تنفيذ   يعمل على استحواذ انتباهبحيثنشاط آلخر، 
تطبيق و ،الدرس، ويراعي الفروق الفردية والميول في األنشطة

   ).2000الجفوت، ؛ 1998حميدة، ( األساليب التربوية الحديثة
 التغذية في لمعلومات واالتصاالتاستخدام تكنولوجيا ا :ًارابع

إحدى عناصر العملية التعليمية التي ترافق تعد  ، التيالراجعة
 في تحسين وتساعد  التعليمية التعلمية،عمليات تنفيذ األنشطة

الحيلة، (، عملية التعلُّم، وترسيخ المادة التعليمية في ذهن المتعلم
تكنولوجيا تمارس ال وعندما ).2006الفراجي وأبو سل، ؛ 1999

زيد من فاعليتها واستمراريتها؛ ألن الطالب تفي التغذية الراجعة، 
توجيه بيمارس عملية التعلُّم باستخدام أساليب وأدوات جديدة 

 المعلم في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الحصة  منوارشاد مستمر
 ;Alley, 1996(االصفية، التي تبدأ من بداية الحصة حتى نهايته

Bull, Dalinga-Hunter, Epelboin, Frackmann & 
Jennings, 1994.(  

 تكنولوجيا الذي يوظف فيهويتمـيز المـوقف التعليمي 
باكارد : ( يمكن إجمال أهمها بما يلياالمعلومات واالتصاالت بمزاي

 ,Pich & Kim ؛2001؛ ناجي، 2004؛ السيد، 2003وريس، 
2004(  

 .دراتهم اإلبداعية وتنمية قالتكنولوجيا،ن مع يتفاعل المتعلم  -1
تدريب المتعلمين على مهارات التفكير العليا، وحثهم على   -2

 .االستكشاف، واالستنتاج
تعويد المتعلمين على سرعة استدعاء المعلومات من خالل    -3

 .التحكم بالموقف التعليمي
 .تعزيز دافعية المتعلم للتعلم عند رؤيته نتائج ما تعلمه  -4
 تربوية حديثة اساليبعلى اختيار  مساعدة المعلمين  -5

 .التعليمية تستخدم التكنولوجيا لتحسين العملية
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل تنوع البرامج   -6

 .والخبرات المقدمة
 .تقديم تغذية راجعة فورية بجميع أشكالها  -7
 .توفير الجهد والمال والوقت  -8

ة في ألهمية دور المعلم الحاصل على دبلوم التربيونظرا 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية، والدور 
الذي تقوم به التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية، فإن 
فاعليته تتوقف على مدى ممارسته للمهارات والمعارف المكتسبة 
من البرنامج في الموقف الصفي في تحقيق التعلم الفّعال، ومن 

طِّالع ا التربوي المتعلق بموضوع الدراسة، وخالل مراجعة األدب
، ومتابعتهما لبرنامج دبلوم التربية ة، وخبرتهما التدريسيالباحثين

ضرورة بفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يعتقد الباحثان 
 الحاصلين على  المعلمينإجراء دراسة تكشف عن مدى ممارسة

 للمهارات تصاالتدبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واال
 علم الباحثين بحسب، برنامج في التدريسالوالمعارف المكتسبة في 

ال توجد اية دراسة في هذا المجال، لذا جاءت هذه الدراسة 
محاولًة تحديد درجة الممارسة في ضوء جنس المعلم وتخصصه 

  . األكاديمي
  :اهالدراسة وأسئلتمشكلة 

تهدف الى وبرامج قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطط 
 تزويد المدارس تضمنت التدريس في استخدام التكنولوجيا

برنامج وطرحت  ،بمختبرات الحاسوب وربطها بشبكة اإلنترنت
تأهيل لدبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل المعلمين 
مع أساليب التدريس الحديثة لتحقيق أفضل  ودمجها الغرفة الصفية،
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 إضافة إلى توعية المعلمين بالتطورات والتجديدات .النتائج الممكنة
  .الالزمة للنهوض بالعملية التعليمية وأهمية دورهم في تحقيقها

في اعداد المعلمين في دبلوم التربية ونظرًا ألهمية برنامج 
جيا في تطوير العملية ، والدور الذي تلعبه التكنولومجال توظيفها

 التعليمية التعلمية، فإنه من الضروري التعرف على درجة ممارسة
من المعلمين للمهارات والمعارف المكتسبة في برنامج دبلوم التربية 

خالل تقويم أداء الخريجين الذين التحقوا للعمل فعليًا في 
الميدان، سعيًا للوقوف عند نواحي االيجاب والقصور في أدائهم 
وإتقانهم لعناصر كفايات العملية التعليمية التعلمية التي تم اكتسابها 

حاولت اإلجابة عن  هذه الدراسة  وبالتحديد فإن،في هذا البرنامج
  :السؤالين التاليين

 ممارسـة المعلمين للمهارات والمعارف المكتسبة في درجةما  -1
ت برنامج دبلوم التربية فـي تكنولوجيـا المعلومات واالتصاال

 في الموقف التعليمي الصفي؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

)α≥0.05 ( في مدى ممارسة المعلمين للمهارات والمعارف
المكتسبة في برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الموقف التعليمي الصفي تعزى إلى متغيري 

  ؟)صص األكاديميالجنس، والتخ(الدراسة 
  :أهمية الدراسة

يعد برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من أهم البرامج التربوية التي توليها السياسة األردنية 
أهمية متزايدة للعمل على اعداد المعلمين في مجال توظيف 
التكنولوجيا داخل الغرفة الصفية ودمجها مع أساليب التدريس 

ثة، وبناء شخصية المعلمين وتوعيتهم بالتطورات الحدي
والتجديدات الالزمة للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها 

 للكادر العربي لتطوير المسؤوليةوتحسينها والتي أوكلت تلك 
وتحديث التعليم ليلعب دورًا بارزًا في تلبية احتياجات المعلمين 

برنامج هم من وتخصصاتهم في الميدان، وان الملتحقين في ال
 في مدارسهم، لذا البد أن  وهمالمعلمين والمعلمات أثناء الخدمة

ن على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات ويمارس الحاصل
. لمعارف والمهارات التي تم اكتسابها في هذا البرنامجاواالتصاالت 

ومن هنا تبدو أهمية هذه الدراسة بأنها تحاول التعرف على 
لفعلية لمعلمي دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات الممارسة ا

واالتصاالت ومدى تحقيق هؤالء المعلمين لما هو متوقع منهم في 
العملية التعليمية التعلمية، كما يمكن الوقوف على جوانب القوة 
وتعزيزها وتشخيص جوانب الضعف والعمل على التخلص منها 

 للمعلمين نحو األفضل، رتقاء في المستوى األدائيلالأوعالجها 
باالضافة الى أن أهميتها تكمن في اجابتها عن أسئلة الدراسة 

  : الواردة في مشكلة الدراسة، والعتبارات أهمها
ان مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من المجاالت  -

  .المهمةالتربوية 

يساعد تحديد ممارسة معلمي دبلوم التربية في تكنولوجيا  -
التصاالت للمعارف والمهارات التي تم اكتسابها المعلومات وا

 أهم تعّرفمن البرنامج عن طريق المالحظة الصفية في 
القضايا والمشكالت التي تواجههم في ممارستهم الفعلية 

 .للتكنولوجيا
 تؤكد أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إيصال  -

 .محتوى المنهاج
المعلمين في مجال يمكن ان تزود القائمين على تأهيل  -

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في وضع الخطط المالئمة 
  .لتطوير البرنامج

يمكن أن توفر معلومات مهمة يستفيد منها أصحاب القرار في  -
وزارة التربية والتعليم تتعلق بالبنية التحتية في المدارس 
ووضع الخطط والبرامج التربوية المناسبة لتطوير العملية 

 . ية وتحقيق أهدافها المنشودةالتربو
تفسح المجال للمهتمين في البحث التربوي، إلجراء مزيد من  -

الدراسات في ضوء النتائج التي ستسفر عنها والتوصيات 
  .والمقترحات التي ستطرحها في النهاية

  :التعريفات اإلجرائية
ورد في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي تعرف إجرائيًا 

 :ليعلى النحو التا
 كل ما تحويه من يه: تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال   .1

أساليب تربوية حديثة، وأدوات االتصال ووسائله من أجهزة 
الحاسوب، وشبكة اإلنترنت، والبريد اإللكتروني، والفاكس، 
ومصادر المعلومات، والبرمجيات التعليمية، والبرامج 

  .الخ...البحثالتطبيقية كمعالج النصوص، ومحركات 
المعلومات والمبادئ مجموعة هي  : المهارات والمعارف  .2

العلمية والتطبيقات العملية التي اكتسبها المشاركون في 
دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برنامج 

 بأداة المالحظة وتقاس الموقف الصفي،في وتم توظيفها 
  .المعدة لذلك

  : الدراسةمحددات
  : هذه الدراسة بما يليتتحدد نتائج

 الدراسة على المعلمين الحاصلين على دبلوم اقتصرت هذه -1
التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محافظة 

 .2007/ 2006إربد لعام 
اقتصرت هذه الدراسة على ممارسة المعلمين للمهارات  -2

والمعارف التي تم اكتسابها من برنامج دبلوم التربية في 
 .ا المعلومات واالتصاالت في الموقف الصفيتكنولوجي

، وتمثل فقط األداء )المالحظة(نتائج الدراسة مرتبطة بأداتها  -3
التدريسي في مجاالت التخطيط، وتنفيذ االنشطة التعليمية 

 .التعلمية، وادارة الصف، والتغذية الراجعة
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  الدراسـات السابقـة 
إلى معرفة ) 2007(أبو العيش هدفت الدراسة التي أجرتها 

الذين تدربوا على تطبيق مهارات برنامج درجة استخدام المعلمين 
 في األنشطة التعليمية الصفية، )World Links ( لينكدوور

 على عينة مكونة من وبطاقة مالحظة ،واستخدمت الباحثة المقابالت
، وأظهرت النتائج ربد األولىإفي مديرية تربية معلمًا ومعلمة ) 24(

 والمهارات المكتسبة في للمعارفخدام المعلمين أن درجة است
األنشطة التعليمية الصفية كانت متوسطة، وأظهرت النتائج أيضًا 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين 

 في األنشطة التعليمية الصفية تعزى )World Links( لمهارات
  . الجنس والتخصص األكاديميْيلمتغير
ف على واقع عّرتإلى ) قيد النشر( العمري وهدفت دراسة 

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مهارات الموقف 
التعليمي الصفي في مدارس الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر 

وقد استخدمت . المعلمين والعوائق التي تحد من استخدامها
: فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي) 42(استبانة تكونت من 

مجال الكشف عن مدى توظيف مهارات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الموقف التعليمي الصفي، ومجال تحديد أهم 
وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يستخدمها المعلمون 
لتحسين مستوى التعلم، ومجال أهمية تكنولوجيا المعلومات 

يرًا مجال تحديد واالتصاالت في تحسين مستوى التعلم، وأخ
الصعوبات التي تواجه توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

كما تضمنت االستبانة سؤالين مفتوحي النهاية .ألغراض التدريس
هل تطبق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في : األول

هل تعطى الفرصة للطلبة الستخدام : والسؤال الثاني.مدرستك؟
  . الحاسوب في مدارسهم؟

مدرسة ) 55(مدرسة من أصل ) 31(وقد أظهرت النتائج أن 
شملتها الدراسة، تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأن 

من المعلمين في تلك المدارس يستخدمون الحاسوب  %) 26(
، %)21(واالنترنت في مهارة التخطيط للتدريس، ثم مهارة التقويم 

 أما مهارتا االختبارات %).15(تليها مهارة تنفيذ الدرس بنسبة 
وإدارة الصف فقد حصلتا على نسب استخدام متدنية وعلى التوالي 

 21(، في حين كانت نسبة االستخدامات الشخصية  %)2،  5%(
، %)97( بلغ word دكما أظهرت النتائج أن استخدام الوور%). 

، والبريد االلكتروني %)(Excel 61اإلكسل تليه استخدامات 
ل أكثر المعيقات التي تواجه المعلمين في عدم وتتمث%). 46(

مة البيئة الصفية ءوكذلك عدم مال.  المدارس للتغيريريقناعة مد
لتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، رغم أن النتائج أظهرت، 

ن بأهمية تكنولوجيا المعلومات ومن المعلمين مقتنع %) 83(أن 
لتعاون والحوار مابين المعلم واالتصاالت في تعزيز تبادل االفكار وا

  .والطالب
دراسة هدفت إلى معرفة مدى ب) 2006( درادكة وقامت

 في مدارس مديرية تربية تطبيق معلمي الصفوف الثالثة األولى

في الموقف  )Intel( للمهارات المكتسبة من برنامج إنتل جرش
) 75(  منعلى عينة مكونه ة الباحثة استبانواستخدمت. الصفي
وأظهرت النتائج أن مدى تطبيق المعلمين لمهارات . ومعلمةمعلمًا 

 كما أظهرت .في الموقف الصفي كان قليًال) Intel(برنامج اإلنتل 
  المعلمينتطبيق  وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدىالنتائج

في الموقف الصفي تعزى لمتغير الجنس  )Intel(نتل اإل لمهارات
 كما .لصالح الدراسات العليامؤهل العلمي ووللولصالح الذكور 

 أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدى
في الموقف الصفي تعزى  )Intel(نتل اإل لمهارات  المعلمينتطبيق

  .للخبرة التدريسية
يم فاعلية يدراسة هدفت إلى تق) 2007(ري عموأجرى ال

وب برنامج تدريب المعلمين على الرخصة الدولية لقيادة الحاس
)ICDL ( في مهارات التدريس الفعَّال من وجهة نظر المعلمين

 ، في مديريات تربية اربد األولىالحاصلين على البرنامج التدريبي
) 186( من عشوائية تكونت عينة على ة الباحث استبانواستخدم

فعاليات برامج التدريب في معيار معلمًا ومعلمة، وأظهرت النتائج أن 
ط ما عدا الرضا عن المشاركة في برامج رضا المتدربين متوس

، كما أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق المعارف %)98(التدريب 
والمهارات المكتسبة من التدريب في مهارات التدريس كان 
منخفضا، وكانت العالقة االرتباطية بين مستوى الرضا لجميع 
مجاالته وبين مستوى تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة من 

  ).0.18(تدريب في مهارات التدريس ايجابية، وقد بلغت ال
دراسة هدفت إلى ) Akahori ،2002(وأجرى أكاهوري 

التعرف على مدى استخدام معلمي المدارس االبتدائية لتكنولوجيا 
استخدام بطاقة والمعلومات واالتصاالت في عملية التدريس، 

معلمًا من ) 21(لعينة عشوائية تكونت من المالحظة والمقابالت 
أظهرت .  في احدى الواليات األمريكيةمعلمي المدارس االبتدائية

النتائج أن استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 والمعرفة بكيفية ،التدريس تعتمد على الثقافة التكنولوجية للمعلم

 كما أظهرت النتائج أن أهم خصائص .توظيفها داخل الغرفة الصفية
نولوجية تتمثل بازدياد التعلُّم باألسلوب الجماعي، المعلم التك

والتنافس في المجموعات، وأن معظم مهارات الحاسوب يتم 
 تبادل الطلبة لتلك المهارات فيما بينهم،  خاللاكتسابها من

والتغذية الراجعة المستمرة من المعلم، وإن إرشاد الطلبة بكيفية 
 المطروحة في البحث عن المعلومات ذات الصلة بالموضوعات

 الطلبة على التعامل مع اإلنترنت بشكل ةالدرس يزيد من قدر
  .أفضل

دراسة هدفت إلى التحقق ب) Leggett ،1998( ليقت وقام
من مدى استخدام المهارات الحاسوبية المكتسبة من برامج تدريب 

) 328(تكونت عينة الدراسة من . المعلمين في والية اكالهوما
من أفراد عينة الدراسة %) 98(رت النتائج أن وأظه.  ومعلمةمعلمًا

منهم يستخدمونه في %) 50(يستخدمون البريد االلكتروني وأن 
  .الموقف التعليمي الصفي
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دراسة هدفت لتقييم ) Speight ،1994(وأجرى سبايت 
فاعلية الكفايات التقنية التعليمية التي اكتسبها المعلمون في برامج 

عات المعتمدة في أمريكا والتابعة اإلعداد في الكليات والجام
 على ة الباحث استبان واستخدمللمجلس الدولي لتدريب المعلمين،

 أن المعلمين أكدوا النتائجمعلمًا، وأظهرت ) 138( من ةمكونعينة 
فاعلية برامج التدريب المعتمدة في الجامعات والكليات، في 

  .ارستهاإكسابهم الكفايات التقنية التعليمية الالزمة لهم لمم
  يتمثلأما ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

  :باآلتي
 تقويم فاعلية برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات  -1

 .التدريس واالتصاالت في
 توظيف مهارات الموقف الصفي في بناء بطاقة المالحظة،  -2

 في المكتسبة استخدام التكنولوجيامن أجل الكشف عن درجة 
برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .في التدريس
التخطيط، إدارة ( بناء بطاقة مالحظة على أربع مهارات  -3

لمعرفة مدى ؛ )الصف، تنفيذ األنشطة، التغذية الراجعة
  . في التدريساستخدام التكنولوجيا

   : وعينتهامجتمع الدراسة
معلمين والمعلمات في تكون مجتمع الدراسة من جميع ال

الذين أنهوا بنجاح متطلبات برنامج دبلوم التربية في  محافظة إربد،
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جامعة اليرموك للعام الدراسي 

 وتكونت عينة .معلمين ومعلمات) 104(، وعددهم 2006/2007
 موزعين حسب الجنس والتخصص معلمًا ومعلمة) 20( من الدراسة

 أدبي، 5(إناث  10، و) علمي5 أدبي، و 5(ذكور  10(اديمي األك
 بالطريقة العشوائية البسيطة من سجالت هم تم اختيار،) علمي5و 

  .وزارة التربية والتعليم
  : أداة الدراسة

إعداد بطاقة المالحظة حسب تم ألغراض تطبيق الدراسة 
  :الخطوات التالية

ات العالقة بتوظيف  مراجعة األدب التربوي والدراسات ذ:أوًال
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الموقف التعليمي الصفي

)Leggett, 1998; Hernes, Hestmann, and Haland, 2000; 
Cohen and Caster, 2000)، واإلطالع على الموضوعات التي 

يتضمنها برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
 إلى قائمة المجاالت التي على لتوصل لCader, 2007)(واالتصاالت

المعلم الحاصل على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
 وتضمنت أربعة مجاالت ،واالتصاالت ممارستها في الغرفة الصفية

 : هيفي صورتها النهائية
  .فقرة) 16(التخطيط ويتضمن :  المجال األول
  .فقرة) 15(إدارة الصف ويتضمن :  المجال الثاني
فقرة، وهذا المجال ) 40(تضمن يتنفيذ األنشطة و:  المجال الثالث

  درج تحته ين

  : هيمجاالت فرعية خمسة 
  .فقرات) 9(الحديثة التربوية توظيف األساليب   -
 )15(استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -

  . فقرة
 .فقرات) 6(مراعاة الفروق الفردية   -
  .فقرات) 6(إدارة الوقت  -
  .فقرات) 4(ط المعرفة بالحياة العملية رب -

  . فقرات) 4(تضمن تالتغذية الراجعة و:  المجال الرابع
ألنه يركز على ) Likert Scale( اختيار مقياس ليكرت تم :ثانيًا

 Ordinal(مقارنة مع المقياس الرتبي  وزن الممارسات المالحظة
Scale ( واالسمي)Nominal Scale( ويشمل مقياس ليكرت ،

س درجات تقيس حدوث ممارسة المعارف والمهارات المضمنة خم
  :في فقرات أداة الدراسة كالتالي

   معدومة  استجابةدرجةتمثل درجة ) صفر( -
    قليلة استجابةدرجةتمثل درجة ) واحد( -
    متوسطة استجابةدرجةتمثل درجة ) 2( -
   كبيرة  استجابةدرجةتمثل  درجات )3( -
  يرة جدًادرجة استجابة كب تمثل درجات) 4( -

  :صدق بطاقة المالحظة
 بعرضها على مجموعة بطاقة المالحظة من صدق تم التأكد 

تقنيات في مجال من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة 
التعليم، والمناهج والتدريس، والقياس والتقويم والمسؤولين عن 
دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جامعة 

من هؤالء إبداء محكمين، حيث طلب ) 7(والبالغ عددهم اليرموك، 
،  لهدف الدراسة مالءمة فقرات بطاقة المالحظة حيثمنرأيهم 

ووضوحها، وسالمة الصياغة اللغوية، ومدى انتماء الفقرات إلى 
تم األخذ بآراء المحكمين من حذف المجاالت التي أدرجت تحتها، و

فقرة بصورتها ) 75(داة تضمنت األإضافة، ونتيجة لذلك وتعديل و
وتعتبر دالالت الصدق كافية لخبرة المحكمين في هذا  .النهائية
  الجال

   :ثبات بطاقة المالحظة
 تم تجريب أداة المالحظة في  من ثبات أداة الدراسة،للتحقق

معلمًا من خارج عينة الدراسة مرتين ) 12(الدراسة الحالية على 
اربعة  األولى والمرة الثانية بين المرةيفِصُل من شخصين مختلفين، 

 كاميرا فيديو لتسجيل الحصة انواستخدم الباحث.  يومًاعشر
 وعند االنتهاء من ،الصفية بموافقة المعلمين المالحظين

المالحظات الصفية اجتمع الباحثان وقاما بتفريغ محتوى الشريط 
، واعتبر المتوسط الحسابي بين تقديرات على بطاقة المالحظة

األول والمالحظ الثاني لكل زيارة هي الدرجة الكلية على المالحظ 
  .األداة وكل من مجاالتها

التقديرات التي وضعت تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
المالحظات في المرة الثانية ولمالحظات في المرة األولى، ل

لمجاالت الدراسة ولألداة ككل، وتم حساب معامل كرونباخ ألفا 
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 على التجانس الداخلي لكل مجال من مجاالت باعتباره مؤشرًا
  .يبين ذلك) 1(األداة، ولألداة ككل، والجدول 

 بين التقديرات على المالحظة معامل ارتباط بيرسون: )1(جدول 
 ومـعامل ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت ولى والمالحظة الثانيةألا

  الدراسة واألداة ككل

 المجـــال الرقم
  معامل ارتباط

 بيرسون
  كرونباخ ألفا

 0.94 0.87 التخطيط 1
 0.96 0.83 إدارة الصف 2
 0.96 0.87  األنشطةتنفيذ  3
 0.81 0.87 توظيف األساليب الحديثة أ

 ب
استخدام أدوات تكنولوجيا 

 0.96 0.78 المعلومات واالتصاالت

 0.93 0.87 مراعاة الفروق الفردية ج
 0.99 0.78   الوقتإدارة د
 0.86 0.82  بالحياة العمليةربط المعرفة ـه

 0.81 0.83 التغذية الراجعة 4

 0.98 0.86 األداة ككل

  :إجراءات الحصول على البيانات
 فيها أفراد جداوتيتم الحصول على أسماء المدارس التي 

عينة الدراسة، وتم الترتيب مع المعلمين أفراد عينة الدراسة على 
وقام الباحث بزيارة . نهامواعيد لزيارتهم في صفوفهم التي يدرسو

جميع أفراد عينة الدراسة في صفوفهم مستخدمًا كاميرا فيديو 
وعند االنتهاء . لتسجيل الحصة الصفية بموافقة المعلمين انفسهم

من الحصة الصفية اجتمع الباحثان وقاما بتفريغ محتوى الشريط 
ة، على بطاقة المالحظة، واستمرت العملية بالمثل لجميع افراد العين

ن يومًا، قام الباحث الثاني بزيارة ي وعشردوبعد مرور واح
المعلمين أفراد عينة الدراسة مرة ثانية وتم التسجيل وتفريغ 

تم استخراج الوسط الحسابي ، واألشرطة على بطاقة أخرى بالمثل
للتقديرات المدرجة على بطاقتي المالحظة لكل شخص مبحوث 

ثم ). أداة الدراسة( ولكل فقرة وردت على بطاقة المالحظة
عن أسئلة  لوصفي والتحليلي لإلجابةااستخدمت أساليب اإلحصاء 

  .الدراسة
  ومناقشتهانتائج الدراسة

   ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
للمهارات والمعارف   ممارسة المعلمينللوقوف على درجة

معلومات المكتسبة في برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا ال
المتوسطات تم استخراج  ،واالتصاالت في الموقف التعليمي الصفي

 على فقرات للتقديرات التي وضعتالحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .كل مجال من مجاالت الدراسة األربعة

  :واعتمد الباحثان المحك التالي للحكم على درجة الممارسة
 تمثل درجة ممارسة معدومة) 0.5( أقل من 

 تمثل درجة ممارسة قليلة) 1.49 – 0.5 (
 تمثل درجة ممارسة متوسطة) 2.49 – 1.5 (
 تمثل درجة ممارسة كبيرة) 3.49 – 2.5 (
  تمثل درجة ممارسة كبيرة جدًا) 4 – 3.5 (

 التخطيط : المجال األول -1
تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

للمهارات والمعارف الممارسة ودرجة التقدير لتقديرات المالحظين 
  .يوضح ذلك) 2(من المعلمين على مجال التخطيط، والجدول 

  "التخطيط"األول  لتقديرات على فقرات المجاللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)2(الجدول 

 الفقرة الرتبة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة 1.08 2.43 قًا للمواد واألدوات قبل بدء الحصةيجهز مسب 1 7
 متوسطة 0.83 2.37 يربط الدرس السابق بالدرس الحالي 2 1
 متوسطة 1.15 2.35 يستخدم الحاسوب للتخطيط للحصة الصفية 3 9

 متوسطة 1.15 2.34  سلوكية إجرائية لألنشطة الصفيةًايضع أهداف 4 14
 متوسطة 0.91 2.33 الدرسيضع خطة زمنية لمجريات  5 13
 متوسطة 1.07 2.25 يصمم أنشطة صفية تثير دافعية الطلبة 6 15
 متوسطة 1.44 2.18  الطلبة في مجموعات في وقت سابق للحصة الصفيةيخطط المعلم لتوزيع 7 12
 متوسطة 1.35 2.13 يربط المادة التعليمية بالواقع الذي يعيشه الطالب 8 6
 متوسطة 1.1 2.1 بيق أسلوب تربوي حديثيخطط المعلم لتط 9 3
 متوسطة 1.17 1.93 يقدم ملخصًا للدرس 10 2

 متوسطة 0.97 1.88 يحدد موعد بدء النشاط وانتهائه 11 11
 متوسطة 0.88 1.85 يراعي العوامل النفسية واالجتماعية والبيئية عند التخطيط للحصة الصفية 12 4
 متوسطة 0.82 1.83 تخطيطيراعي احتياجات الطلبة عند ال 13 5

 متوسطة 1.42 1.7 تخطيط الحصة الصفيةنموذج في يستخدم اإلنترنت لإلطالع على  14 10
 متوسطة 1.25 1.7 يوضح األهداف التعليمية في بداية الدرس 15 16
 قليلة 1.26 1.05 يخطط لمناقشة اإلنجازات المتوقعة مع الطلبة 16 8

 متوسطة 0.83 2.02  المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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أن درجة ممارسات المعلمين للمهارات  )2( الجدول يظهر
والمعارف المكتسبة في برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في مجال التخطيط كانت متوسطة 

لكنها التصل إلى درجة ، )2.02( مقداره كليوبمتوسط حسابي 
إذ كان أبرزها . ال التخطيطالطموح التي يعول عليها في مج

بمتوسط حسابي " يجهز مسبقًا للمواد واألدوات قبل بدء الحصة"
يربط الدرس السابق "، ثم )7(وتعود للفقرة رقم ) 2.43(بلغ 

، و )1(للفقرة رقم ) 2.37(بمتوسط حسابي  " بالدرس الحالي
بمتوسط حسابي  " يستخدم الحاسوب للتخطيط للحصة الصفية"
المحاوالت  أن تعزى هذه النتيجة إلى يمكنو). 9(للفقرة رقم "

الكثيرة من المعلمين ورغبتهم في تطبيق ما تعلموه في برنامج 
الدبلوم باالستعانة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث أن 
معظم المعلمين يمتلكون أجهزة حاسوب خارج المدرسة، وأن 

 اآلخر ال البعض منهم يشتركون في خدمة اإلنترنت، والبعض
يمتلكون أجهزة حاسوب، وال يستطيعون الوصول لإلنترنت داخل 

ألسباب قد تكون عدم ربط المدرسة خارجها المدرسة  أو
يمكن أن يكون باإلنترنت، أو عدم توافر أجهزة حاسوب كافية، و

إلى التفاوت في استخدام تكنولوجيا المعلومات هذا قد أدى 
فبالنسبة للمعلمين الذين لديهم واالتصاالت في التخطيط للتدريس، 

حاسوب ويمتلكون خدمة اإلنترنت أو بمقدورهم الوصول إلى تلك 
الخدمة، يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

أما . التخطيط، حيث ينعكس ذلك لدى المعلمين عند التدريس

بالنسبة للمعلمين الذين ال يمتلكون الحاسوب وال خدمة اإلنترنت، 
 ال يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فإنهم

لكن على . التخطيط، ويظهر ذلك لدى المعلمين عند التدريس
الرغم من توفر الحاسوب واإلنترنت لنسبة ال بأس بها من المعلمين 

، فإن بعض المعلمين قد ال  خارجهاداخل أو المدرسة
 ذلك إلى يستخدمونها في التخطيط للتدريس، وقد يعود السبب في

تكلفة مادية عند إلى حاجة المعلم لوقت وجهد كبيرين وأحيانًا 
التخطيط للتدريس، علمًا بأن النصاب التدريسي للمعلم يتراوح بين 

 حصة أسبوعية، ويقوم المعلم بتدريس أكثر من مرحلة 24 إلى 20
 40تعليمية، وفي أغلب األحيان يتجاوز عدد طالب الصف الواحد 

 إغفال زخم المحتوى التعليمي، فكل هذا قد يرتب طالبًا، مع عدم
على المعلم عبئًا أكبر عند استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في التخطيط، مما أدى إلى حصول المعلمين على 
درجة متوسطة في توظيفهم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

  .التخطيط
  إدارة الصف:المجال الثاني -2

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ودرجة التقدير لتقديرات المالحظين للمهارات والمعارف الممارسة 

يوضح ) 3(من قبل المعلمين على مجال إدارة الصف، والجدول 
  .ذلك

  "إدارة الصف" الثاني على فقرات المجالالواردةلتقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ):3(جدول 

  الفقرة الرتبة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 0.79 2.89 يتفاعل المعلم والطلبة في الحصة الصفية 1 20
 كبيرة 0.83 2.88 يحفز الطلبة على المشاركة 2 25
 يرةكب 0.74 2.86 يطرح أسئلة باستمرار حول الدرس تثير التفكير 3 26
 كبيرة 0.91 2.80 الخطة الصفية جاهزة مسبقًا 4 30
 كبيرة 1.13 2.68 يتفاعل الطلبة مع بعضهم البعض 5 21
 كبيرة 0.84 2.55 يحدد المكان المناسب لتنفيذ الحصة 6 27
 متوسطة 1.17 2.42 يقوم بدور المرشد 7 18
 متوسطة 1.11 2.40 يستخدم الوسائل التعليمية المتنوعة والمناسبة 8 29
 متوسطة 1.05 2.38 تحضير األدوات واألجهزة الالزمة للحصة الصفية 9 31
 متوسطة 0.97 2.13 يوفر مناخ الفريق الواحد  10 17
 متوسطة 1.01 1.95 يوزع المسؤوليات بين الطلبة للقيام باألنشطة الصفية ضمن وقت محدد 11 28
 طةمتوس 1.40 1.85 ينظم العمل ضمن مجموعات 12 22
 متوسطة 0.94 1.83 ينظم عملية التعلُّم النشط داخل الحصة الصفية 13 24
 متوسطة 1.54 1.58 هتكنولوجي الدواتاأليدير األنشطة الصفية من خالل  14 19
 قليلة 1.09 1.20 يحدد أدوار األفراد في المجموعات 15 23

 متوسطة 0.83 2.29 المتوسط الحسابي العام للمجال

 أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )3(ول الجديظهر 
 -  0.74(بانحرافات معيارية تراوحت بين ) 2.89 – 1.20(

) 20(تقدير بين قليلة وكبيرة، إذ تبين أن الفقرة وبدرجات ) 1.40
 جاءت "يتفاعل المعلم والطلبة في الحصة الصفية "التي تنص على

 معياري وبانحراف) 2.89(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

التي تنص ) 25(ها الفقرة لتوبدرجة تقدير كبيرة، ثم ت) 0.79(
 في المرتبة الثانية بمتوسط "يحفز الطلبة على المشاركة"على 

وبدرجة تقدير كبيرة، ) 0.74(وبانحراف معياري ) 2.88(حسابي 
يحدد أدوار األفراد في  "التي تنص على) 23(أما الفقرة 
 ،)1.20( األخيرة بمتوسط حسابي  جاءت في المرتبة"المجموعات
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أما المتوسط . وبدرجة تقدير قليلة) 1.09(وبانحراف معياري 
الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المجال ككل فكـان 

 ، وبدرجة تقدير متوسطة،)0.83( بانحـراف معيـاري ،)2.29(
وهذا بإجماله يشير إلى أن واقع ممارسة المعلمين للمهارات 

ارف المكتسبة في برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا والمع
المعلومات في مجال إدارة الصف ليست بالصورة التي ينبغي أن 

  .تكون عليه أو بالمستوى الذي يلبي الطموح
 هذه النتيجة إلى تالشي االعتقاد السائد ىتعزيمكن أن و

باعتبار المعلم محور العملية التعليمة والمسيطر الوحيد على 
 جريات الحصة الصفية، فإدراك المعلم ألهمية إشراك دور الطلبةم

 في العملية التعليمية، ينعكس من خالل استخدام المعلم وتفعيله
لنظام المجموعات داخل الغرفة الصفية، والتحول من التدريس 
التقليدي إلى التدريس باستخدام األساليب التربوية الحديثة، وال 

ة المحتوى التعليمي الذي بدأ يأخذ يغيب عن ذهن المعلم طبيع
منحى إثارة تفكير الطالب من خالل أسئلة تثير التفكير تطرح من 
خالل الدرس، يوظفها المعلم بشكل يتناسب مع الطلبة ومع المادة 

  . التي يعرضها في الحصة الصفية

 أن ضيق الغرفة الصفية وكثرة عدد طلبة انعتقد الباحثيو
لمواد التعليمية، وقلة توافر الوسائل الصف الواحد، وزخم بعض ا

التعليمية، واشتراك جميع معلمي المدرسة الواحدة في الوسائل 
التعليمية، أدى إلى الحد من استخدام الوسائل التعليمية بشكل 
فاعل، والتقليل من دور الطلبة داخل الغرفة الصفية، والسرعة في 

ادة المقررة ضمن تلقي اإلجابات من الطلبة الجيدين، الستكمال الم
  .وقت الحصة

  التعليمية تنفيذ األنشطة:المجال الثالث -3
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

على فقرات كل مجال من الواردة لتقديرات ودرجة التقدير ل
 :المجاالت الفرعية الخمسة

 في  توظيف األساليب التربوية الحديثة:المجال الفرعي األول
   التعليمية األنشطة تنفيذمجال

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ودرجة التقدير لتقديرات المالحظين للمهارات والمعارف الممارسة 

  .يوضح ذلك) 4(من المعلمين، والجدول 

توظيف األساليب التربوية (األول  الفرعي ل على فقرات المجاالواردةلتقديرات  لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )4(جدول 
  ) في مجال تنفيذ األنشطة التعليميةةالحديث

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة 1.08 2.08 يحاول تطبيق أسلوب تربوي حديث 1 40
 قليلة 1.17 1.43 ينفذ أنشطة تدمج بين أسلوبين تربويين أو أكثر 2 39
 قليلة 0.86 1.42 ينفذ أنشطة تعتمد أسلوب التعلُّم النشط 3 36
 قليلة 1.36 0.93 ينفذ أنشطة تعتمد على العصف الذهني 4 37
 قليلة 1.12 0.78 ينفذ أنشطة صفية تحفز على التفكير اإلبداعي 5 32
 قليلة 1.12 0.58 ينفذ أنشطة باستخدام الطرق االستقصائية 6 38
 معدومة 0.92 0.43 ينفذ أنشطة تعتمد أسلوب حل المشكالت 7 33
 معدومة 0.62 0.28 ينفذ أنشطة تراعي أنماط الذكاء المتعدد 8 35
 معدومة 0.73 0.23 ينفذ أنشطة تحفز التفكير الناقد  34

 قليلة 0.65 0.90 المتوسط الحسابي العام للمجال

  
ليب التربوية ألساالمعلمين لأن ممارسات ) 4( الجدول يظهر

تطبيق ") 40( إذ احتلت الفقرة ،الحديثة تتوفر بدرجة قليلة
المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره " أسلوب تربوي حديث

 على درجات 38، 32، 37، 36، 39، وحصلت الفقرات )2.08(
، 0.78، 0.39، 1.42، 1.43تقدير قليلة بمتوسطات حسابية 

رات الثالث األخيرة لتعكس  على التوالي، في حين جاءت الفق0.58
 ةدرجة موافقة معدومة نحو توظيف األساليب التربوية الحديث

المتمثلة باستخدام أسلوب حل المشكالت، ومراعاة أنماط الذكاء 
المتعدد والتفكير الناقد وحصلت على متوسطات حسابية تراوحت 

  ). 0.23 – 0.43(بين 
ينة الدراسة  لتقديرات أفراد ع العامأما المتوسط الحسابي

 بانحـراف معيـاري ،)0.90(على المجال الفرعي األول ككل فكـان 
 وهذا بإجماله يشير إلى أن واقع .وبدرجة تقدير قليلة) 0.65(

ممارسة المعلمين لألساليب التربوية الحديثة ليست بالصورة التي 
ينبغي أن تكون عليها أو بالمستوى الذي يلبي الطموح، ويؤكد 

 من فقرات المجال لم تصل إلى أدنى مراتب درجة ّيًاذلك أن أ
  .الموافقة العالية

استخدام أدوات تكنولوجيا  :المجال الفرعي الثاني) ب
  . في الموقف التعليمي الصفيالمعلومات واالتصاالت

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .وضح ذلكي) 2(ودرجة التقدير لتقديرات المالحظين، والجدول 
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استخدام أدوات تكنولوجيا ( على فقرات المجال الفرعي الثاني للتقديرات الواردةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 5 (جدول
  ) في الموقف التعليمي الصفيالمعلومات واالتصاالت

 الفقرة الرتبة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة 1.29 2.25 يستخدم أنشطة وبرمجيات تثير مهارات التفكير العليا 1 49

 متوسطة 1.44 1.65 يتقن المعلم استخدام األدوات التكنولوجية 2 54
 متوسطة 1.57 1.50 يعرض األنشطة باستخدام األدوات التكنولوجية 3 42
 قليلة 1.49 1.45 يستخدم المعلم األدوات التكنولوجية 4 41
 قليلة 1.45 1.30 يسيطر المعلم على استخدام األدوات التكنولوجية عند التنفيذ 5 55
 قليلة 1.44 1.23 يتعاون المعلم مع الطلبة في استخدام األدوات التكنولوجية 6 51
 قليلة 1.31 1.15 يعزز الحوار والمناقشة باستخدام األدوات التكنولوجية 7 45
 قليلة 1.23 1.08 لتعزيز تطبيق األساليب الحديثةيستخدم األدوات التكنولوجية  8 44
 قليلة 1.12 1.00 يدمج األدوات التكنولوجية مع األساليب التربوية 9 52
 قليلة 1.32 0.90 يشتق البيانات ويحللها باستخدام الحاسوب 10 48
 قليلة 1.06 0.73 يستخدم األدوات التكنولوجية إلعالم الطلبة بأهداف الدرس 11 46
 قليلة 1.01 0.60 يعرض ملخص الدرس باستخدام األدوات التكنولوجية 12 43

 معدومة 0.89 0.22 يستخدم اإلنترنت كمصدر للمعلومات من خالل محركات البحث 13 53

 معدومة 0.88 0.20 يستعين بالمواقع التعليمية الموجودة على اإلنترنت 14 50
 معدومة 0.86 0.19 يستخدم اإلنترنت للبحث عن المعلومات  15 47

 قليلة 0.85 1.03 المتوسط الحسابي االم للمجال

 أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )5( الجدول  يظهر
 -  0.86( بانحرافات معيارية تراوحت بين ،)2.25 – 0.19(

 العام أما المتوسط ،بدرجة تقدير بين معدومة ومتوسطة) 1.57
) 0.85(ـراف معيـاري بانح) 1.03 (بلغ  فقدعلى المجال ككل

مما يشير إلى وجود اتفاق كبير في درجة ، وبدرجة تقدير قليلة
إذ . استخدام المبحوثين ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ستخدم أنشطة وبرمجيات تثير مهارات ت" )49(رقم  الفقرة حصلت
 ،)2.25(متوسط حسابي  على  في المرتبة األولى"التفكير العليا

وبدرجة تقدير متوسطة، ثم تالها ) 1.29(راف معياري وبانح
 في "يتقن المعلم استخدام األدوات التكنولوجية") 54(رقم الفقرة 

وبانحراف معياري ) 1.65(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
يعرض األنشطة ") 42(الفقرة ووبدرجة تقدير متوسطة، ) 1.44(

 بمتوسط الثالثةمرتبة  جاءت في ال"باستخدام األدوات التكنولوجية
وبدرجة تقدير ) 1.57(وبانحراف معياري ) 1.50(حسابي 
  . متوسطة

أدركوا وبمكن أن يعزى السبب الى أن أفراد عينة الدراسة 
أهمية دور التكنولوجيا في تنمية تفكير المتعلمين؛ ألنها تمتلك 
األدوات ذات اإلمكانات الكبيرة من حيث الكفاءة والقدرة على تنفيذ 

ألنشطة التعليمية التعلمية، مما يعني أن المعلمين الحاصلين على ا
دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استفادوا من 
الجانب التطبيقي في ممارستهم الفعلية في مدارسهم، وبالتالي 
حملوا هذه الخبرات الى مدارسهم، ويظهر ذلك من خالل اتقانهم 

  .وأدواتها في التدريسالستخدام التكنولوجيا 
 حصلت على تقديرات تفاوتت مابين  فقدأما باقي الفقرات

مما يشير إلى أن فقرات هذا المجال لم تصل  ،القليلة والمعدومة
ويمكن أن .  الطموحإلى أدنى مراتب درجة الموافقة العالية ولم تلبِّ

تعزى الى عدم توافر األدوات التكنولوجية المختلفة في بعض 
 بعض المعلمين من استخدام يتمكنس، وبالتالي لم المدار

  . الشكل الذي يلبي الطموحبالتكنولوجيا 
   مراعاة الفروق الفردية:المجال الفرعي الثالث) ج

   )مراعاة الفروق الفردية(  على فقرات المجال الفرعي الثالثالواردةلتقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )6 (جدول

 الفقرة الرتبة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 0.60 2.60 يطرح أسئلة واضحة وهادفة تراعي مستويات الطلبة 1 59

 متوسطة 1.05 1.95 ينوع في أساليب التعليم لمراعاة الفروق بين الطلبة 2 57

 متوسطة 0.83 1.88 ة لكل نشاطيراعي مستويات الطلبة عند تحديد المدة الزمني 3 56
 متوسطة 0.98 1.70 يصمم األنشطة بناء على الفروق بين الطلبة 4 60
 متوسطة 0.96 1.63 يراعي مستويات الطلبة في توزيع األدوار التعليمية 5 58
 قليلة 1.29 1.45 يقسم الطلبة في مجموعات بالنظر إلى مستوياتهم 6 61

 متوسطة 0.82 1.85 لالمتوسط الحسابي العام للمجا
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الوسط الحسابي لممارسات أفراد عينة  أن )6 ( الجدوليظهر
، بينما كان )1.85(الدراسة لمجال مراعاة الفروق الفردية ككل بلغ 

، مما يدل على أن مراعاة الفروق )0.82(االنحراف المعياري 
المتوسطات الحسابية الفردية تتم بصورة متوسطة وتراوحت 

) 59(، إذ تبين أن الفقرة )2.60 – 1.45( بين للفقرات المجا
يطرح أسئلة واضحة وهادفة تراعي مستويات  "والتي تنص على

) 2.60(جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ، "الطلبة
 الفقرة وجاءتوبدرجة تقدير كبيرة، ) 0.60(وبانحراف معياري 

لى يقسم الطلبة في مجموعات بالنظر إ"والتي تنص على ) 61(
) 1.45(مقداره  بمتوسط حسابي األخيرة في المرتبة "مستوياتهم

باقي الفقرات فقد حصلت على درجات  أما .قليلةوبدرجة تقدير 
  .تقدير متوسطة

ويرى الباحثان أن المعلمين أدركوا أهمية التكنولوجيا؛ ألنها 
تشكل األساس من الوسائل التي على المعلم أن يرجع اليها في 

 اليومية والفصلية بحيث يراعي الترتيب المنطقي عداده للخططإ
والسيكولوجي للمادة التعليمية، وبالتالي يراعي في العرض الفروق 

في األنشطة  الفردية بين المتعلمين وخاصة في طرحه لألسئلة
  .والتدريبات

   إدارة الوقت:المجال الفرعي الرابع) د

  )إدارة الوقت( الفرعي الرابع  على فقرات المجالالواردةلتقديرات ليارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع): 7 (جدول

 الفقرة الرتبة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 0.67 2.93 يعرض المادة التعليمية بطريقة متسلسلة تناسب الموضوع  1 67
 توسطةم 0.77 2.33 ينتقل من نشاط إلى آخر بسالسة 2 65
 متوسطة 0.74 1.90 يراعي الوقت المخصص لكل نشاط 3 64
 متوسطة 0.75 1.78 يحدد الفترة الزمنية لتلقي اإلجابات عن سؤال محدد 4 66
 متوسطة 0.71 1.68 ينفذ النشاطات في األوقات التي حددت إلنهائها 5 62
 متوسطة 0.94 1.58 يعد قائمة المهام الصفية حسب الوقت المحدد للنشاط 6 63

 متوسطة 0.62 2.03 المتوسط الحسابي العام للمجال

جميع الممارسات المتعلقة بمجال  أن )7( الجدول يظهر
 فقرة اإدارة الوقت قد حصلت على تقديرات بدرجة متوسطة ما عد

يعرض المادة التعليمية  "والتي تنص على) 67(الفقرة واحدة وهي 
ءت في المرتبة األولى  جا"بطريقة متسلسلة تناسب الموضوع

وبدرجة ) 0.67( وبانحراف معياري ،)2.93(بمتوسط حسابي 
يعد قائمة المهام  "والتي تنص على) 63(تقدير كبيرة، أما الفقرة 

 جاءت في المرتبة األخيرة "الصفية حسب الوقت المحدد للنشاط
وبدرجة ) 0.94( وبانحراف معياري ،)1.58(بمتوسط حسابي 

ا المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة أم. تقدير متوسطة

 بانحـراف ،)2.03 (بلغالدراسة على المجال الفرعي الرابع ككل 
 ويعزو .من الموافقةدرجة متوسطة مما يعكس ) 0.62(معيـاري 

الباحثان ذلك الى أن المعلمين رغم استخدامهم للتكنولوجيا في 
شكالت داخل  أنهم يصادفون مإال،  وعرضهاعداد المادة العلميةإ

الصف، إذ إن الغرف الصفية تحتاج الى تجهيزات مسبقة، وهذا 
دارة في المدرسة ليست مهتمة بالتكنولوجيا، حتى إليدل على أن ا

  .  وتجهيزها الصفيةفتساعدهم على تحديد الغر
   ربط المعرفة بالحياة العملية:المجال الفرعي الخامس) ـه

  )ربط المعرفة بالحياة العملية( على فقرات المجال الفرعي الخامس الواردةلتقديرات لحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالن): 8 (جدول

 الفقرة الرتبة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة 1.32 1.83 يستخدم الوسائل التعليمية في ربط المادة التعليمية بالواقع 1 70
 متوسطة 1.37 1.63 كرة الدرس من خالل ربطها بالواقعيطرح ف 2 71
 قليلة 1.30 0.98 يحاكي الواقع باستخدام الحاسوب 3 69
 معدومة 0.00 0.00 يعمل رحالت افتراضية باستخدام اإلنترنت 4 68

 متوسطة 0.77 1.11 المتوسط الحسابي العام للمجال

فراد ألممارسات  أن المتوسط الحسابي )8 (الجدوليظهر 
 المتعلق بربطالمجال الفرعي الخامس فقرات عينة الدراسة على 

 بانحـراف معيـاري )1.11( بلغ ، حيثالمعرفة بالحياة العملية
وتبين أيضًا من .  من الموافقة وبدرجة تقدير متوسطة)0.77(

يستخدم الوسائل  "والتي تنص على) 70(رقم أن الفقرة  لالجدو
 جاءت في المرتبة "تعليمية بالواقعالتعليمية في ربط المادة ال
) 1.32(وبانحراف معياري ) 1.83(األولى بمتوسط حسابي 

والتي تنص على ) 71(الفقرة لتها وبدرجة تقدير متوسطة، ثم ت
 في المرتبة الثانية "يطرح فكرة الدرس من خالل ربطها بالواقع"

وبدرجة ) 1.37(وبانحراف معياري ) 1.63(بمتوسط حسابي 
يعمل رحالت  "والتي تنص على) 68(وسطة، أما الفقرة تقدير مت

 جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط "افتراضية باستخدام اإلنترنت
وبدرجة تقدير ) 0.00(وبانحراف معياري ) 0.00(حسابي 
  . معدومة
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ج إلى قلة توافر أدوات تكنولوجيا ائ النتتلك ىتعزيمكن أن و
ختبرات فيها، فالمدرسة المعلومات في المدارس وقلة توافر الم

 على األكثر، وإذا توافر أو اثنانالواحدة يتوافر فيها مختبر واحد 
المختبر ال تتوافر أجهزة حاسوب يتناسب عددها مع عدد الطلبة 
الكبير، في حين يخصص مختبر الحاسوب في معظم المدارس 
ألغراض تدريس مادة الحاسوب؛ فيترتب عليه انشغال المختبر 

 بحصص الحاسوب، التي ال تتيح للمعلم فرصة أغلب الوقت
استخدام أدوات التكنولوجيا ودمجها مع األساليب التربوية الحديثة، 
ففي بعض المدارس يكون عدد الطلبة قليال ويتوفر مختبر 
حاسوب، لكن يتم تخصيص يومين في األسبوع لحصص الحاسوب 

يم المختبر  والسبب في ذلك أن قيكون المختبر مغلقًاوباقي األيام 
يشرف على مختبرين في مدرستين، وسبب آخر يحد من استخدام 

 عدم توافر هو المعلم ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في مختبرات الحاسوب، مما ) Data Show(جهاز عرض البيانات 

يعيق عملية عرض المادة التعليمية واألنشطة الصفية بصورة جيدة، 
  .صصة للحصة الصفيةويطيل من الفترة المخ

وهناك عامل آخر يحد من تعاون المعلم مع الطلبة وسيطرته 
على أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عند استخدامه لها 
في التنفيذ للحصة الصفية، وهذا يعود إلى ضعف المعرفة 

 الصفوف يباستخدام الحاسوب لدى كثير من الطلبة وخاصة ذو
  .السبعة األولى

ر ربما يعود إلى قلة توافر خدمة اإلنترنت في وعامل آخ
المدارس، حيث أن معظم المدارس غير مرتبطة بخدمة اإلنترنت، 
وإذا تم ربطها فإن متصفح اإلنترنت يكون بطيئًا جدًا ويتعرض إلى 

الفصل المتكرر بسبب نقص قدرة خطوط االتصال، واشتراك جميع 
يربط جميع أجهزة كما أن قيم المختبر ال . المدارس بنفس الخط

 يعود السبب إلى وقدالمختبر باإلنترنت إذا كانت المدرسة مرتبطة، 
هذه العوائق . جهزة بالفيروساتاألخوف قيم المختبر من إصابة 

تحول دون استخدام المعلم ألدوات تكنولوجيا المعلومات 
  .واالتصاالت في العملية التعليمية

واالتصاالت في وليس قلة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 أن انعتقد الباحثي، بل  فحسبتنفيذ األنشطة يرتبط في أدواتها

زخم محتوى : عوامل عدة تلعب دورًا في قلة االستخدام، مثل
المادة التعليمية، وضيق وقت الحصة، والتعرف على مستوى كل 
طالب، وعدد الطلبة، فهذه العوامل قد تحد من تنفيذ أنشطة صفية 

 أن تصميم أنشطة انعتقد الباحثيحيث . ثبأسلوب تربوي حدي
 كبيرًاصفية تراعي مستويات الطلبة خاصة إذا كان عدد الطلبة 

يحتاج إلى وقت طويل، وعملية تنفيذ أنشطة باستخدام أساليب و
تربوية حديثة تحتاج إلى وقت حصة أو أكثر لطرح موضوع واحد، 

ي، لكن واقع الحصة الواحدة يتم طرح أكثر من موضوع تعليم
فالمعلم ال يغفل عن مسألة المشرفين التربويين له إذا لم يقم 

  .بإنهاء المادة التعليمية في وقتها المحدد
  ):التغذية الراجعة(المجال الرابع  -4

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ودرجة التقدير لتقديرات المالحظين للمهارات والمعارف الممارسة 

يوضح ) 9(ن على مجال التغذية الراجعة، والجدول من المعلمي
  .ذلك

  )الراجعةالتغذية (الرابع   على فقرات المجالالواردةلتقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 9 (جدول

  الفقرة الرتبة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 0.88 2.90 اجعة فورية ومستمرةيزود الطلبة بتغذية ر 1 75
 متوسطة 0.94 2.28 يقدم مالحظات وإرشادات على أداء الطلبة وكيفية تحسينها 2 73
 متوسطة 0.70 2.10 يجيب عن أسئلة الطلبة 3 74
 قليلة 1.36 1.18 المختلفة في التغذية الراجعةه تكنولوجي الواتاألديستخدم  4 72

 متوسطة 0.70 2.11 لمجالالمتوسط الحسابي العام ل

للتقديرات التي أن المتوسطات الحسابية ) 9( الجدول يظهر
 – 1.18(تراوحت بين وردت على فقرات مجال التغذية الراجعة 

بدرجة و) 1.36 - 0.70(بانحرافات معيارية تراوحت بين ) 2.90
 التي تنص على) 75(تقدير بين قليلة وكبيرة، إذ تبين أن الفقرة 

 جاءت في المرتبة "لطلبة بتغذية راجعة فورية ومستمرةيزود ا"
) 0.88(وبانحراف معياري ) 2.90(األولى بمتوسط حسابي 

والتي تنص على ) 73( الفقرة لتهاوبدرجة تقدير كبيرة، ثم ت
 في "يقدم مالحظات وإرشادات على أداء الطلبة وكيفية تحسينها"

ف معياري وبانحرا) 2.28(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
والتي تنص ) 72(وبدرجة تقدير متوسطة، أما الفقرة ) 0.94(

يستخدم أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المختلفة  "على
 جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "في التغذية الراجعة

أما . وبدرجة تقدير قليلة) 1.36(وبانحراف معياري ) 2.18(
فقد  أفراد عينة الدراسة على المجال المتوسط الحسابي لتقديرات

، وبدرجة تقدير متوسطة) 0.70(بانحـراف معيـاري ) 2.11 (بلغت
 تن للممارساومما يشير إلى أن التقديرات التي أوردها المالحظ

  . الصفية في مجال التغذية الراجعة لم تصل إلى درجة كبيرة
ولكي تحقق برامج التأهيل في مجال توظيف تكنولوجيا 

علومات واالتصاالت النجاح الذي يضمن لها االستمرار في الم
ن أن التغذية الراجعة مكملة والمعلمالمستقبل فال بد أن يدرك 

لباقي العمليات التعليمية داخل الغرفة الصفية، ولها أثر كبير في 
تحسين عملية التعلُّم، وفي تثبيت المادة التعليمية في أذهان الطلبة 

 إذا تمت من خالل استخدام تكنولوجيا بالشكل الصحيح، خاصة
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أن تفاوت استخدام يعتقد الباحثان و. المعلومات واالتصاالت
  المعلم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التغذية الراجعة، يعود 
إلى قلة توافر أجهزة الحاسوب في المدارس بما يتناسب وعدد 

لمدارس  إلى كون معظم اىتعزيمكن أن كما . الطلبة الكبير
ُتَخِصص مختبر الحاسوب ألغراض تدريس مادة الحاسوب، ويمكن 
أن يعزى ذلك أيضًا إلى أن معظم المدارس ال تقوم بتوصيل أجهزة 
الحاسوب في المختبر بالجهاز الرئيسي للمعلم، مما يترتب على 
ذلك عدم إتاحة الفرصة الستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات 

  .الراجعةواالتصاالت في التغذية 

هل هناك فروق " : ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
في مدى ) α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ممارسة المعلمين للمهارات و المعارف المكتسبة في برنامج دبلوم 
التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الموقف التعليمي 

) الجنس، والتخصص األكاديمي( تغيري الدراسةالصفي تعزى إلى م
  ".والتفاعل بينهما؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية 
مجاالت على فقرات المالحظين واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

، ) والتخصص األكاديمي،الجنس (متغيريككل حسب  واألداة األداة
  .يبين ذلك) 10(والجدول 

  ألكاديمي على المجاالت واألداة ككلاألثر متغيري الجنس والتخصص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 10(جدول 
  التخصص األكاديمي

  أدبي  علمي
  الجنس  المجال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.87 2.01 0.43  1.74 ذكر
  التخطيط

 0.72 2.14 1.39 2.23 أنثى

 0.85 2.27 0.33 1.83 ذكر
  إدارة الصف

 0.66 2.47 1.37 2.70 أنثى

 0.59 1.28 0.34 1.12 ذكر
  تنفيذ األنشطة

 0.47 1.49 1.17 1.77 أنثى

 0.64 1.73 0.45 1.83 ذكر
  التغذية الراجعة

 0.45 2.45 1.09 2.46 أنثى

  0.78 1.82  0.35 1.63  ذكر
  األداة ككل

 0.55 2.13 1.37 2.29  أنثى
 وجود فروق ظاهرية بين متوسطات )10(الجدول يظهر 

وفقًا لمتغيرات الجنس، والتخصص األكاديمي  المالحظينتقديرات 
للكشف عن داللة هذه الفروق وعلى مجاالت الدراسة واألداة ككل، 

ألثر )MANOVA(فقد تم استخدام تحليل التباين المتعدد 
   . بين ذلك)11 (، والجدولى المجاالتالمتغيرات عل

 ي وحسب متغير ككلعلى مجاالت األداةأفراد عينة الدراسة لتقديرات ) MANOVA( نتائج تحليل التباين المتعدد): 11 (جدولال
  والتفاعل بينهما) والتخصص األكاديمي، الجنس(

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ة فقيم
مستوى 
 الداللة

 0.467 0.555 0.433 1 0.433  التخطيط
 0.191 1.868 1.315 1 1.315  إدارة الصف

 0.189 1.880 0.800 1 0.800  تنفيذ األنشطة

  الجنس
Hotelling's 

Trace=0.713  
 0.153 1.807 0.795 1 0.795  التغذية الراجعة  0.112= الداللة 

 0.828 0.049 0.038 1 0.038  التخطيط
 0.796 0.069 0.049 1 0.049  إدارة الصف

 0.855 0.035 0.015 1 0.015  تنفيذ األنشطة

  التخصص
Hotelling's 

Trace=0.200  
 0.859 0.032 0.014 1 0.014  التغذية الراجعة  0.637= الداللة 

  التخصص×الجنس 0.673 0.185 0.144 1 0.144  التخطيط
Hotelling's 0.404 0.735 0.517 1 0.517  إدارة الصف 
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  مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ة فقيم
مستوى 
 الداللة

  Trace=0.796 0.481 0.522 0.222 1 0.222  تنفيذ األنشطة
 0.889 0.02 0.009 1 0.009  التغذية الراجعة  0.520= الداللة 

   0.779 16 12.471  التخطيط
   0.704 16 11.261  إدارة الصف

   0.426 16 6.810  تنفيذ األنشطة
  

  الخطأ
   0.440 16 7.037  التغذية الراجعة

    19 13.086  التخطيط
    19 13.142  إدارة الصف

    19 7.847  تنفيذ األنشطة

  
  المجموع

    19 7.855  التغذية الراجعة

وللكشف عن داللة الفروق الظاهرية لألداة ككل فقد تم 
ألثر ) Two-Way ANOVA (الثنائيالتباين استخدام تحليل 

  ).12(و وارد في الجدول المتغيرات على األداة ككل كما ه
 Two-Way(ج تحليل التباين الثنائي نتائ): 12(جدول 

ANOVA( للفروق بين المتوسطات الحسابية على أداة المالحظة 
  )الجنس، والتخصص األكاديمي(متغيري وفق 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.174 2.027 1.074 1 1.074 الجنس

 0.953 0.004 0.002 1 0.002 التخصص

 0.619 0.257 0.136 1 0.136 التخصص×الجنس

   0.530 16 8.481 الخطأ

    19 9.693 المجموع

 عدم وجود فروق ذات داللة )12و11(ول ا الجدتظهر 
بين متوسط ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 عن مالحظة المعلمين لدرجة ممارستهم الناتجةتقديرات ال
للمهارات والمعارف المكتسبة في برنامج دبلـوم التربية في 

حسب  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الموقف الصفي
، سواء أكان والتفاعل بينهما متغيري الجنس، والتخصص األكاديمي

ذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة على حدة أم للمجاالت 
ة، وهذا يشير إلى أنه ليس للجنس أثر واضح في تقدير مجتمع

، للمهارات والمعارف المكتسبةالمالحظين لممارسة المعلمين 
يمكن أن يعود ذلك إلى أهمية دبلوم التربية في تكنولوجيا و

المعلومات واالتصاالت لكل من الذكور واإلناث وحاجتهم لها بنفس 
تباع أفضل ا ورغبتهم في الدرجة ألهميتها في العملية التعليمية،

طرق التعليم المتبعة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، فاستخدامها ال يشكل فرقًا بين الذكور واإلناث من 
حيث استخدامه وخصائصه، فكال الجنسين تعرض لإلعداد 

وبالتالي ال  والتدريب نفسه، وتلقوا المحاضرات باألسلوب نفسه،
لفوا في اكتسابهم مهارات برنامج دبلوم التربية في يتوقع أن يخت

باإلضافة إلى تشابه البيئة . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المدرسية لكال الجنسين، من حيث البنية التحتية وعدد األجهزة 
   .وعدد المختبرات الحاسوبية في المدرسة وغيرها

 ≤α(أما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في تطبيق المعلمين الحاصلين التقديرات بين متوسطات ) 0.05

على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمهارات 
والمعارف المكتسبة في الموقف التعليمي الصفي تعزى للتخصص 

 ذلك إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات ، ويمكن أن يعوداألكاديمي
يمكن االستفادة منها في قطاعات واالتصاالت كوسيلة وأداه 

 المعلمين على اختالف تخصصاتهم إلى رغبةمختلفة، مما أدى إلى 
  .االستفادة من هذه التكنولوجيا

  :التوصيـات
 : باآلتي انوصي الباحثي من خالل نتائج الدراسة 

تعزيز واقعية الممارسة وتنميتها لدى المعلمين والمحافظة  -1
م بتحسين أوضاعهم االقتصادية، على ارتفاعها بزيادة االهتما

وتخفيف العبء التدريسي لدفع المعلم الى زيادة االهتمام 
 .بمستويات األداء المقدمة ونوعية التعلم ومخرجاته

العمل على زيادة االهتمام بالبيئة الصفية وتجهيزاتها التقنية،  -2
وأعداد الطلبة في الغرف الصفية بما يتناسب مع مساحاتها 

 لتهيئة ظروف مناسبة للمعلمين والطلبة المقررة؛ وذلك
 .لممارسة التكنولوجيا في التدريس الفعال

أن تعمل الوزارة على توفير سجل مالحظة لكل مدرسة  -3
لتحديد االحتياجات التقنية الخاصة بالبيئة الصفية من وجهة 

تربية النظر المعلمين أنفسهم وخاصة الحاصلين على دبلوم 
 .االتصاالتفي تكنولوجيا المعلومات و

زيادة عدد أجهزة الحاسوب بما يتناسب مع عدد الطلبة؛  -4
 . الطلبة مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلزيادة تفاعل

 توفير مراكز مصادر تعلم مخصصه فقط الستخدام معلمي  -5
 .التخصصات األخرى

 إعادة النظر في كمية المادة التعليمية المقررة ومحاولة  -6
 .التقليل منها
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دراسة مماثلة تأخـذ وجهـة نظـر المعلمـين والكـشف عـن              إجراء   -7
الــــصعوبات التــــي تــــواجههم فــــي ممارســــة التكنولوجيــــا فــــي       

 .التدريس
   عــــــراجـــــالمالمصادر و

 درجة ممارسة المعلمـين الحاصـلين       .)2007(أبو العيش، فاطمة    
علــى برنــامج مؤســسة وورلــد لــنكس للمعــارف والمهــارات    

األنــشطة التعليميــة الــصفية   المكتــسبة مــن البرنــامج فــي    
رسالة ماجستير غير منـشورة،     . والصعوبات التي يواجهونها  

  .جامعة اليرموك، األردن
ــل    ــس، فيـــ ــك وريـــ ــارد، نيـــ ــا  ). 2003. (باكـــ ــف تكنولوجيـــ توظيـــ
ترجمة، تيب توب لخدمات التعريب      (المعلومات في المدارس  

دار الفرقـــان : القـــاهرة). والترجمـــة شـــعبة الدراســـات التربويـــة
  ).2000. (نشر والتوزيعلل

. اإلدارة الـــصفية مفهومهـــا وتطبيقاتهـــا   ). 2000( الجفـــوت، وفـــاء  
  . 10-8، )2 – 1( رسالة المعلم بديل العددين

ــة  ــتراتيجيات فــــي إدارة  ). 1998(حميــــدة، فاطمــ ــداخل واســ مــ
  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. الصف

. رســةنظريــة ومما: التــصميم التعليمــي ).1999(الحيلــة، محمــد 
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

ــة ــوبية  ). 2006. (درادكـــة، عربيـ ــارات الحاسـ مـــدى تطبيـــق المهـ
مـن وجهـة نظـر معلمـي        ) Intel(المكتسبة مـن برنـامج إنتـل      
رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة، . الــصفوف الـــثالث األولـــى 

  .جامعة اليرموك، األردن
رخصة الدوليـة لقيـادة     تقويم برنامج ال  ). 2003(الزعبي، عباس   

مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــين الــــذين ) ICDL(الحاســــوب 
رسـالة ماجـستير   . التحقوا به في لواء بني كنانة فـي األردن  

  .غير منشورة، جامعة الفاشر، السودان
ــاطف   ــسيد، عــ ــا المعلومــــات وتربويــــات   ). 2004(الــ تكنولوجيــ

دار طيبــة للطباعــة والنــشر . الكمبيــوتر والفيــديو المتفــاعلي
  .لتوزيعوا

ــشديفات، يحــي محمــد    ــة لمعلمــي   ). 2004(ال االحتياجــات التدريبي
ومعلمات مدارس المرحلة األساسية من وجهة نظر المـشرفين         

المنـــارة للبحـــوث    مجلـــةالتربـــويين فـــي محافظـــة المفـــرق،    
، )4 (10، جامعــــة آل البيــــت، المفــــرق، األردن،  والدراســــات

425-452.   
ــانتر     ــاس وغــ ــمان، تومــ ــاري وكاشــ ــيلي، غــ ــدوف شــ ). 2005(، رانــ

مــصباح عيـــسى، وزهريــة شـــناعة،    (تقنيــات تربويــة حديثـــة  
وســـناء بـــن مـــسعود، وإينـــاس أبـــو لبـــدة، وســـرى الـــسمان،        

  ).2000. (دار الكتاب الجامعي: العين). مترجمون

دار الفكــر :  القــاهرة.اإلدارة المدرســية). 2000(العجمــي، محمــد 
  .العربي

. لمدرســة المنفــردة  اإلدارة الــصفية وا  ).1995(عــدس، محمــد  
  .دار محمد الوي: عمان
التـدريس الفعـال لـدى معلمـي ومعلمـات اللغـة            ). 2002(عقل، فواز   

مجلـة جامعـة النجـاح لألبحـاث        . اإلنجليزية في مدينة نابلس   
  .266-214. 16، للعلوم اإلنسانية

تقييم فاعلية بـرامج تـدريب المعلمـين علـى          ). 2007(العمري، أكرم   
ــة   فــي مهــارات التــدريس الفعــال مــن    ) ICDL(الرخــصة الدولي

-221،  )2(23،  جامعة دمـشق  مجلة  . وجهة نظر المتدربين  
253.   

واقع تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت     ). قيد النشر (العمري، أكرم   
)ICT (     اسـتطالع آلراء المعلمـين   : في مدارس محافظـة إربـد .

  .جامعة دمشق :مجلة العلوم اإلنسانية
. العربـــي لتطـــوير وتحـــديث التعلـــيم    الكـــادر  . )2006( .كـــادر 

  :2006 تشرين األول 23استرجعت 
. طرائق التدريس العامـة   ). 2002(مرعي، توفيق والحيلة، محمد     

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان
ــد     ــوان أحمـ ــه، العلـ ــد اللـ ــزل، عبـ ــدريب   )1997(منيـ ــرامج تـ ــر بـ ز أثـ

 فـي ممارسـة     المعلمين على مناهج العلوم االجتماعية الجديـدة      
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  األنماط القيادية املفضلة ملديري املدارس من وجهة نظر املعلمني الفائزين بجائزة 
  امللكة رانيا العبداهللا للمعلم املتميز وعالقتها بتميزهم الرتبوي

  
  ** عصمت الروسان * عبدالله أبوتينة

 22/10/2008 تاريخ قبوله     23/7/2007 تاريخ تسلم البحث
  
  

  

لى تعرف األنماط القيادية المفضلة لمديري هدفت هذه الدراسة إ :ملخص
المدارس من وجهة نظر المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم 

معلمًا ) 62(وقـد تكونت عينـة الدراسة مـن . المتميز وعالقتها بتميزهم التربوي
 قوية وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة. 2006من المعلمين الفائزين لعام 

 بين نمط القيادة التحويلية والتميز التربوي، )0.706=ر(وموجبة ودالة إحصائيًا 
بين نمط القيادة التبادلية ) 0.501=ر(وعالقة متوسطة وموجبة ودالة إحصائيًا 

بين ) 0.124-(والتميز التربوي، وعالقة ضعيفة وسلبية وغير دالة أحصائيًا 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن القيادة التحويلية . القيادة الترسلية والتميز التربوي

أما . )0.084( يليها القيادة التبادلية) 0.489(هي األفضل تنبؤًا بالتميز التربوي 
وغير دالة ) 0.001( القيادة الترسلية فكانت متنبئًا سلبيًا للتميز التربوي

يا العبدالله  التميز التربوي، جائزة الملكة ران:الكلمات المفتاحية(. إحصائيًا
للمعلم المتميز، األنماط القيادية، القيادة التحويلية، القيادة التغييرية، القيادة 

   ).التبادلية، القيادة الترسلية، القيادة المنظمية، نماذج قيادية

  

  

  

  
  مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

تتطور الحياة المعاصرة قدمًا إلى األمام بشكل سريع 
 بلدان العالم المختلفة متقاربة من بعضها بشكل ومتواصل، إذ باتت

ولعل التطورات الهائلة في ميادين االتصاالت وتكنولوجيا . كبير
المعلومات بمختلف أنواعها، جعلت من الصعب على أي فرد أن 
يتعايش مع متطلبات الحياة المعاصرة وظروفها إذا لم يتخذ من 

ولما كانت . ل أو عملالتمّيز شعارًا له في كل ما يصدر عنه من قو
المؤسسات التربوّية تسعى جاهدة على الدوام نحو التجديد 
والتطوير لمواكبة مستجدات العصر فإنها تجسد هذا التجديد 
غالبًا في إبداع ممارسات جديدة لدور المعّلم واالنتقال به من 

  .عالدور التقليدي إلى دور المتميز والمبد
يره واالرتقاء بالمكانـة التـي يـشغلها        وقد بات االهتمام بالمعّلم وتطو    

مــن أولــى االهتمامــات التــي يــضطلع بهــا النظــام التربــوي فــي معظــم      
ولعــل لهـذا االهتمــام مـا يبــرره، فـالمعّلم هــو صـاحب الــدور     . البلـدان 

األســـاس فــــي إنجـــاح العمليــــة التربويــــة وتوجيـــه مــــسارها لتحقيــــق    
________________________  

  .الزرقاء، األردن ،الجامعة الهاشمية ،كلية العلوم التربوية* 
  .األردنوزارة التربية والتعليم،  **
  .، األردنإربد، 2008 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

 
 

The Preferred Leadership Styles of Principals as 
Perceived by Teachers who Received Queen Rania AL- 

Abdullah Award for Excellent Teacher and their Relation 
to Educational Excellence of  those Teachers  

 
 

    Abdullah Abu-Tineh, Faculty of Educational Sciences 
      Hashemite University, Zarqa, Jordan. 
   Esmat  Al Rosan, Ministry of Education, Jordan 

 
Abstract: The purpose of this study was to identify the preferred 
leadership styles of principals as perceived by teachers who received 
Queen Rania AL- Abdullah Award for Excellent Teacher and their 
relation to educational excellence of those teachers. The sample for 
this study consisted of 62 teachers who received Queen Rania Al- 
Abdullah Award for Excellent Teacher in the academic year 
2006/2007. Results of the study showed a strong, positive, and 
significant relationship (r=.706) between transformational 
leadership style and educational excellence. Moreover, results 
showed a moderate, positive, and significant relationship (r= .501) 
between transactional leadership style and educational excellence. 
However, there was a weak, negative, and insignificant relationship 
(r=-.124) between laissez-faire leadership style and educational 
excellence. Furthermore, results indicated that transformational 
leadership was the best predictor of educational excellence (.489) 
followed by transactional leadership (.084). However, laissez-faire 
leadership was found to be negative and insignificant predictor of 
educational excellence (.001).(Keywords: Educational Excellence, 
Queen Rania Al- Abdullah Award, Excellent Teacher, Leadership 
Styles, Transformational Leadership, Transactional Leadership, 
Laissez-Faire Leadership, Organizational Leadership, Leadership 
Models).  
  

 فالتطور الهائل الذي نشهده في جميع جوانب المعرفة. أهدافها
اإلنسانية، وما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من خدمات للتربية، وما 

في النظرة إلى  أحدثته النظريات التربوية الحديثة من تغيير وتطوير
معّلم في العملية التعليمية التعلمية، يضع على كاهل األنظمة دور ال

التربوية مسؤولية إعداد المعّلم وتشجيعه على التطور، ومكافأته 
على إنجازاته؛ سعيًا وراء بناء معلم يتناسب ودوره المتجدد في 

   ).2002السنحي، (العملية التربوية ومسؤولياتها المستقبلية 
يشه حافًال بالتحديات التي تواجه ولما كان العصر الذي نع

اإلنسان كل يوم، مما يفرض الحاجة إلى إنسان مبدع ومبتكر 
ومتميز وقادر على تكييف البيئة وفق منظومة من القيم واألخالق 
واألهداف المرغوبة؛ فإن الحاجة ماسة إلى تربية تواكب روح 

ومهما يكن نوع التربية . العصر، وتستشرف آفاقه المستقبلية
لمنشودة، فإنها ال يمكن أن تؤتى ُأُكلها دون وجود معلم متميز، ا

شوق (قادر على استنهاض مقدرات المتعلمين نحو آفاق الريادة 
   ).1995ومحمود، 
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يضاف إلى ذلك أن العامل الجوهري في فلسفة التغيير الذي 
تضطلع به المجتمعات المعاصرة، ال يكمن في طبيعة التجديد، وال 

 التي يتيحها لتحسين التعليم، وإنما يكمن في تصور في اإلمكانات
). 1993عبيد، (المعّلم المتبني للتغييرات التي سيدعى إلى تحقيقها

ولضمان استمرارية المعّلم بعمله بصورة متميزة، ومواكبته 
للتطورات العلمية والتكنولوجية التي تستهدف العالم المعاصر، كان 

سة اإلبداع والسعي نحو التمـّيز البد من تشجيع المعّلم على ممار
الشيخ، وأبو الشيخ، (حتى ال تزداد الفجوة بين جيله وجيل تالميذه

  ).1993وخليفة، 
وفي هذا السياق فإن االهتمام بالمعّلم وتشجيعه وتحفيزه 
نحو العمل أصبح مفتاحًا لكل تطور، إذ أن الجهود المبذولة 

 ال يمكن أن تؤدي لتحسين أي جانب من جوانب العملية التربوية،
وعليه، فال بد من تطوير . إلى التقدم المنشود ما لم تبدأ بالمعّلم

المهارات التربوية للمعّلم واالهتمام به، حتى تستطيع المؤسسة 
التعليمية االستجابة لمتطلبات التغير السريع الذي يحدث للمجتمع 

  ). 1997ديراني، (من جوانبه كافة
 في رانيا العبد الله للمعّلم المتمـّيزجائزة الملكة إطالق  ويأتي

 حرصًا على تطوير مهنة التعليم في األردن 2006آذار من العام 
 مما ؛ودعم المعلمين المتمـّيزين، ونشر قصص نجاحهم وتجاربهم

قد يسهم في إعالء شأن هذه المهنة، وتحسين صورة العاملين فيها 
دعوًة وية وطنهم، من معّلمين ومعّلمات، واالعتراف بفضلهم في تنم

فالجائزة تّعمق مفهومًا عصريًا متطورًا . لتجذير التمـّيز التربوي
للمعّلم المبدع، يعتمد على توظيف التكنولوجيا واإلبداع والتقنية 
 ،المهنية، وتحفيز التفكير، وإيجاد القيادات المتمـّيزة من الطلبة

بيئة رسالة واضحة إلى جميع القادة التربويين لتطوير الهي و
  ). 2006 وزارة التربية والتعـليم،( المدرسّية

وتتكون الجائزة في هيكليتها من لجنة توجيهية تشمل ممثلين 
من وزارة التربية والتعليم، وأفرادًا من القطاع الخاص، وشركات 

. غير ربحية، وممثلين من مكتب جاللة الملكة رانيا العبدالله
ل التنظيمي واإلداري وتتلخص مهمة هذه اللجنة في وضع الهيك

. للجائزة وسياستها العليا، إضافة إلى اإلشراف على عملية التنفيذ
كما تشتمل هيكلية الجائزة على لجنة فنية تضم ممثلين من وزارة 
التربية والتعليم، وتربويين من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، 

ة، وتتمثل مهمة هذه اللجنة في وضع معايير الجائز. والجامعات
أما . وتدقيق التقييم، ومراجعة النتائج النهائية والمصادقة عليها

هيئة المقيمين فتضم خبراء في مجال التدريس والتقييم، تكون 
مهمتها تقييم الطلبات المقدمة من المعلمين، والقيام بالزيارات 

وأخيرًا، مدير . الميدانية، وتصنيف الفائزين كل حسب مركزه
ول للجائزة تكمن مسؤوليته في إدارة تنفيذي يعد المرجع األ

الجائزة ووضع خطة عملها وتنفيذها والتنسيق مع مختلف الجهات 
 للتميز التربوي، جائزة الملكة رانيا العبد اللهمكتب (المعنية 

2007.(  
للمعّلم   جائزة الملكة رانيا العبد اللهويترشح للتقدم إلى

الترشح ممارسًا  المعلم الذي يكون عند تقديم طلب المتمـّيز

للتعليم بدوام كامل في مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية 
والتعليم األردنية أو مدرسة من مدارس الثقافة العسكرية، وفي الفئة 
التي يتقدم إليها، على أن ال تقل خبرة تدريسه في المدارس 

وتشتمل الجائزة على فئات خمس تمتد . األردنية عن ثالث سنوات
مكتب ( حتى التعليم الثانوي بفرعيه األكاديمي والمهني من الروضة

 ).2007 للتميز التربوي، جائزة الملكة رانيا العبد الله
وللجائزة معايير تسعة يتم من خاللها تحديد المعّلم المتمـّيز 
تربويًا إذ تشير هذه المعايير إلى معظم واجبات وأخالقيات مهنة 

 يتبناها ويمارسها في عمله، وهذه التعليم التي يتوقع من المعّلم أن
  :المعايير وهي

وتتمثل بقيم المعّلم :  الفلسفة الشخصية والقيم األساسية- 
ومعتقداته حول عملية التعليم والتعّلم وأهداف المعّلم 

  .ومحفزاته ودوافعه للعمل
وتشتمل على درجة ممارسة المعّلم لكل من :  فاعلية التعليم-

لجماعي، والقيادة، والتفكير الناقد، تفريد التعليم والعمل ا
  .وحل المشكالت، واالتصال والتواصل

وهي قدرة المعّلم على إدارة الوقت في الصف، :  إدارة الموارد-
  . والمواد، والوسائل التعليمية

وتشتمل على المبادرات التي قام بها المعّلم :  التنمية المهنية-
  .ليةلتحسين مهاراته المهنية واستخدامها بفاع

وتشتمل الوقوف على :  مشاركة أولياء األمور والمجتمع المحلي- 
إنجازات األبناء والمشاركة في تعليمهم، باإلضافة إلى إشراك 
المجتمع المحلي في الغرفة الصفية، وكيفية تعزيز مفهوم 

  .االنتماء المجتمعي
وتشتمل على ممارسات :  عالقات العمل والتفاعل مع اآلخرين-

ي تكريس التعاون والتفاعل، وزيادة دافعية الزمالء، المعّلم ف
  .وتبادل الخبرة والمعرفة

وهي إنجازات المعّلم في تصميم وتطبيق :  االبتكار واإلبداع-
أساليب تعليمية جديدة وفريدة، باإلضافة إلى نشر وتعزيز 

  . روح التعلم من خالل العمل والتفكير الحر
كيفية التي يتبعها المعّلم في تقييم وتتمثل في ال:  التقييم والتقويم-

وتقويم نجاح الطلبة ومدى تفاعلهم باإلضافة إلى بيان فاعلية 
  . التعليم وإدارة الغرفة الصفية

وتتمثل في بيانات تقييم الطلبة وتقويم :  النتاجات واإلنجازات-
اإلنجاز، ونتائج االستقصاءات الميدانية والتقويم الرسمي 

 للتميز ائزة الملكة رانيا العبد اللهجمكتب ( وغير الرسمي
 ).2007التربوي، 

 إلى جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعّلم المتمـّيز ىوتسع
  :تحقيق جملًة من األهداف والغايات منها

 مفكرين ومنتجين ةبلالمساهمة في تطوير التعليم لتخريج ط  .1
 .ومنتمين لمجتمعهم

فع الروح المعنوّية زيادة تقدير المجتمع لمهنة التعليم ور  .2
  .للمعّلمين

 .تشجيع اإلقبال على مهنة التعليم  .3
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تسهيل تبادل األفكار الخالقة والخبرات المكتسبة بين   .4
 .التربويين

 والتربويين  المتميزةإيجاد قاعدة معلومات للمدارس  .5
 .المتمـّيزين

تشجيع التفاعل بين جميع الجهات المعنية في العملّية   .6
 .التربوية

وتقدير المعلمين المتمـّيزين والمدارس المتمـّيزة اختيار   .7
معايير موضوعية، وعلمية، وشفافة، وسهلة  على اعتمادا

 .الفهم
 . في المدارس بالحياة العمليةةربط ما يتعلمه الطلب  .8
 والبيئة المحلية التأكيد على أهمية التفاعل بين المدرسة .9

  .)2006 وزارة التربية والتعليم،(
كة رانيا العبدالله للمعلم المتميز أولى وتعد جائزة المل

الجوائز التي تشجع على إشاعة التمّيز واإلبداع التربوي بين 
المعلمين والمعلمات في المملكة األردنية الهاشمية، إذ يعتبر العام 

ولعل حداثة الجائزة . عامها األول )2006-2005(الدراسي 
التقصي عن وموضوعها قد يدفع بالكثير من الباحثين للبحث و

ولعل . العوامل التي قد تشجع على ظهور التمّيز التربوي ورعايته
 العوامل تصورات المعلمين المتميزين تربويًا لألنماط همن أبرز هذ

القيادية المفضلة في مديري مدارسهم التي قد تشجعهم على 
التمّيز التربوي في دعوة لتبني هؤالء المديرين لتلك األنماط 

 . يادتهم للمعلمين والمعلمات العاملين معهمالقيادية في ق
ذلك أن أي إصالح يتوقف إلى درجة كبيرة على نوع الهيئة 
التي يعهد إليها إنجاز إصالح منظومة تكوين المعّلمين وتطويرها، 
مقرونة بنوع القيادة التي تدير المؤسسة التربوّية، السيما أنها أكثر 

فة السبل التي من شأنها مقدرة على اتخاذ اإلجراءات واتباع كا
دندش (إنجاح عملية اإلصالح وإشاعة مناخ يسوده اإلبداع والتمـّيز

فالقائد التربوي يحتل دورًا رئيسًا في مسؤوليته ). 2002وأبو بكر،
عن أداء المعلمين الذي ينبغي أن يتسم بالكفاءة والفاعلية؛ لذا 

إثارة يجدر به أن يعمل جاهدًا على تفعيل طاقاتهم الكامنة و
دافعيتهم وحفزهم على األداء األفضل لتحقيق أهداف المدرسة 

وهذا يتطلب منه فهم العاملين معه، واالتصال بهم . المنشودة
بهدف التأثير واإلقناع والتوجيه، وتقديم التغذية الراجعة 

  ). 2006حمادات، (التصحيحية والتطويرية 
كما تؤدي كفاءة العنصر القيادي إلى ضمان النجاح 
للمدرسة، فالقيادة المدرسية تلعب دورين أساسيين، أولهما دور 
قيادة النشاط وثانيهما دور يتعلق بتوليد السلوك اإلبداعي لدى 

وال شك أن أداء الدورين يسهم في ). 2001تبوك، (المعلمين 
تحقيق غايات المدرسة المعنية، إال أن ذلك األداء يعتمد على 

مدير والذي يسهم في تحديد شكل النمط القيادي الذي يمارسه ال
التأثير المطلوب في سـلوك المـعلمين لحثهم على التميز واإلبداع 

   ).2001شبيطة، (
ويمكن للقائد التربوي الفّعال كذلك أن يسهم في توظيف 
ذكائه وبصيرته في إدخال التجديدات التربوّية التي يراها مناسبة 

تمحيصها جيدًا، حتى بصورة تدريجية بعد تهيئة المعلمين لها و
يتجنب األخطاء واالنحرافات والتقصـير واإلهمال وسوء استعمـال 

، فمدير المدرسة هو )2006، دأبو عاب(األجهزة واألدوات 
المسؤول عن توفير البيئة المدرسّية السليمة والمناخ الصفي 

كما أن مدير . المناسب لجعل عملية التمـّيز تنمو وتترعرع
 توفير مصادر المعرفة المختلفة التي يحتاج المدرسة مسؤول عن

إليها المعّلمون والطلبة، ومتابعة إنجازاتهم بعد أن يضع سقوفًا 
ويؤكد هذا التوجه أدبيـات سابقة قريبة في هذا . عالية لذلك

المجال أكدت العـالقة بين نمط القيـادة وفاعليـة المعّلم وتمـيزه في 
  . الّتعليم يتم عرضها تاليًا

 التي هدفت إلى (Fisher, 2003) فيشر أوًال إلى دراسةنشير
فحص العالقة بين نمط القيادة لدى مديري مدارس 

 المتوسطة والمناخ المدرسي وتحصيل الطلبة (Idaho)إيداهو
مدرسة متوسطة ضمت ) 63(وقد تكونت عينة الدراسة من . فيها

 واستخدمت في الدراسة. معلمًا شاركوا في هذه الدراسة) 640(
 & Bass) لباس وأفوليو (MLQ)استبانة القيادة متعددة العوامل 

Avolio, 2000) وذلك لتحديد أنماط القيادة التحويلية والتبادلية 
وقد بينت نتائج الدراسة . والترّسلية لدى مديري المدارس المعنية

أن نمط القيادة التحويلي كان النمط السائد لدى مديري المدارس 
 النمطين اآلخرين كانا موجودين بنسبة ، وأن%)85(بنسبة 

من %) 92(كما بينت نتائج الدراسة أيضًا أن . فقط%) 15(
المدارس التي وصف مديروها بتبني نمط القيادة التحويلي، كانت 

إضافًة إلى وجود ارتباط موجب ودال . تتمتع بمناخ تنظيمي مفتوح
 .بين القيادة التبادلية وانفتاح المعّلم في التدريس

غيجسيل وسليغرس وليثوود وجانتزي كما بينت دراسة  
)Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi, 2003 ( التي

 45 معلمًا ومعلمة أخذت من 1347أجريت على عينة مكونة من 
 43 معلمًا ومعلمة تم انتقاؤهم من 450مدرسة في هولندا و

يرين على مدرسة في كندا األثر اإليجابي للقيادة التحويلية للمد
االلتزام الوظيفي للمعلمين وبذلهم جهدًا إضافيًا في عملية اإلصالح 

التي هدفت إلى ) Layton, 2003(أما دراسة اليتون . التعليمي
التأكد من أن نمط القيادة التحويلي يقود إلى درجات أعلى من 
الرضا الوظيفي للمعلمين، واستعدادهم لبذل جهود إضافية في 

وقد بينت . مديرًا) 125( عينة الدراسة فيها من العمل فقد تكونت
نتائج الدراسة ارتباط نمط القيادة التحويلية بدرجة دالة وموجبة 
بالرضا الوظيفي المتزايد للمعلمين واستعدادهم لبذل جهود 

  . إضافية أثناء العمل في تلك المدارس
دراسة هدفت إلى ) (Amoroso, 2002وأجرى أموروسو 

 التحويلي في الوالء والرضا ةمدير المدرستعرف أثر قيادة 
وقد أجريت الدراسة على معلمين يتابعون . الوظيفي للمعلمين

 (Seton Hall University)دراساتهم العليا في جامعة ستون هول 
وقد بينت نتائج هذه الدراسة . في والية نيوجيرسي األمريكية

 ى علةيوجود أثر موجب ودال إحصائيا لقيادة المدير التحويل



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

268  

 م ومدارسهم بالوالء لمهنتهت المعلمين والمعلماكشعور أولئ
  . الوظيفي لديهماوزيادة الرض

دراسة هدفت إلى تعّرف أثر ) Roth, 2002(وأجرى روث 
نمط القيادة للمدير في تصورات أعضاء مجلس المدرسة لتفويض 

وقد أجريت الدراسة في مناطق حضرّية جنوب الواليات . السلطة
وقيست أنماط القيادة باستخدام استبانة القيادة .  األمريكيةالمتحدة

 وستة مقاييس فرعية لتفويض السلطة (MLQ)متعددة العوامل 
وقد بينت نتائج الدراسة وجود ارتباطات دالة وموجبة بين . للمعلم

. نمط القيادة التحويلية وكل من المقاييس الفرعية لتفويض السلطة
ت عالية في استخدامهم للقيادة كما أبدى المديرون مستويا

  .التحويلية أكثر من القيادة التبادلية
 دراسة حول دور مديري (Mayers, 2001)كما أجرت مايرز 

. المدارس في تحقيق الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة االبتدائية
وقد استخدمت طريقة المقابالت في الدراسة من أجل عكس 

اليين الذين عمل معهم السلوكيات للمديرين السابقين والح
. المعّلمون بهدف تعرف أفكارهم ومشاعرهم تجاه الرضا الوظيفي

معّلمين ثالثة منهم عرفوا أنفسهم بأنهم ) 6(واختارت الباحثة 
راضون عن عملهم، وثالثة آخرون عرفوا أنفسهم بأنهم غير 

وأظهرت نتائج الدراسة أن سلوكيات القـادة وتصرفات . راضين
حاسمة بالنسبة إلنجاز المعّلم وفاعلية المدرسة كما مدير المدرسة 

 .هي حاسمة بالنسبة لرضا المعلم الوظيفي
 Barnett, McCormick)كما قام بارنت وميكورميك وكونرز 

& Conners, 2000) بإجراء دراسة هدفت إلى فحص العالقة بين 
أنماط سلوك القيادتين التحويلية والتبادلية لمديري المدارس 

ية في مقاطعة ويلز الجديدة وبين نتائج المعّلم وموضوعات الثانو
) 41(وقد تكونت عينة الدراسة من . ثقافة المدرسة التعليمية

مدرسة ثانوية حكومية اختيرت عشوائيًا من مدارس مقاطعة جنوب 
وقد بينت نتائج الدراسة . معلمًا) 820(ويلز الجديدة شملت 

القيادة التحويلية والتبادلية، وجود عالقة دالة إحصائيًا بين نمطي 
وبين نتائج المعّلم والثقافة التعليمية للمدرسة وأن القيادة 
التحويلية أكثر مالءمة وأكثر تسهيًال لتركيز المعّلمين على المهمات 

  . والتمـّيز في التعليم
دراسة ) 2005(أما عربيًا ومحليًا فقد أجرى بني عطا 

ي المدارس الثانوية العاّمة هدفت إلى تعّرف درجة ممارسة مدير
األردنّية لنمطي القيادة التحويلية والتبادلية وعالقتهما باالحتراق 

وقد تكونت عينة .  شخصية عند المعلمين-النفسي والعالقات البين
مدرسة ) 167(معلمًا ومعلمة موزعين على) 668(الدراسة من

تائج الدراسة وقد بينت ن. ثانوية في أقاليم المملكة األردنية الثالثة
أن نمط القيادة التحويلية وعناصرها أكثر استخدامًا من نمط 

كما . القيادة التبادلية لدى مديري المدارس الثانوية في األردن
أظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بين نمطي القيادة التحويلية 
والتبادلية وبين درجة االحتراق النفسي عند المعلمين، ووجود 

بين نمطي القيادة التحويلية والتبادلية وبين درجة عالقة موجبة 
  .  شخصية عند المعلمين-العالقات البين

دراسة هدفت إلى تعرف عالقة ) 2003( وأجرى عياصرة
مستوى دافعية باألنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية 

المعلمين فيها نحو مهنتهم كمعلمين في وزارة التربية والتعليم في 
معلمًا ومعلمة ) 1141(وقد تكونت عينة الدراسة من . األردن

. مدرسة ثانوية موزعة على محافظات المملكة كافة) 76(يمثلون 
وقد بينت النتائج وجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا بين النمط 
الديمقراطي ومستوى دافعية المعلمين نحو مهنتهم، وارتباط سالب 

توقراطي والترسلي ومستوى ودال إحصائيًا بين نمطي القيادة األو
  . دافعية المعلمين نحو مهنتهم

العالقة بين : "وعنوانها) 2003(وهدفت دراسة الشيخ 
إدراك المعّلمات لدور المديرة والموجه التربوي في تشجيعهن على 
االبتكار واستخدامهن ألساليب تعزيز السلوك االبتكاري لدى 

موجه التربوي في إلى إبراز دور مدير المدرسة وال" التالميذ
تشجيع المعّلم على تفعيل دوره في تعزيز السلوك االبتكاري لدى 
التالميذ من خالل ما يستخدم من أساليب تشجع على مثل هذا 

وبلغت العينة النهائية . السلوك وعلى إدراك المعّلمات لهذا الدور
معلمة في المرحلة التأسيسية في المنطقة ) 269(المستهدفة 

وكانت أهم نتائج . ولة األمارات العربية المتحدةالوسطى من د
الدراسة وجود عالقة دالة وموجبة بين دور كل من المديرة 
والموجه وبين الدرجة الكلية ألساليب المعّلمة المتبعة ومن أهمها 

  .المرونة في التدريس، واالنفتاح في التدريس، واألنشطة الصفية
سة هدفت إلى درا) 2001(وأجرت الشريدة وعبد الرحيم 

تعّرف أنماط السلوك القيادي لدى مديري المدارس األساسية في 
محافظة اربد وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر 

واستخدمت في الدراسة أداتان األولى لوصف األنماط . المعلمين
وتكونت . القيادية والثانية مقياس مينسوتا لقياس الرضا الوظيفي

معلمًا ومعلمة تم اختيارهم عشوائيًا من ) 775(من عينة الدراسة 
وقد بينت النتائج وجود . المدارس األساسية في محافظة إربد

فروق دالة إحصائيًا بين درجة الرضا الوظيفي للمعلمين وبين 
  .النمط القيادي الممارس
دراسة هدفت إلى تعّرف األنماط ) 2000( كما أجرت عيد 

س الثانوية في منطقة عمان األولى القيادية لدى مديري المدار
وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين، وإيجاد الفروق بين نمط 
القيادة الممارس من قبل مدير المدرسة الثانوية وبين درجة الرضا 

واستخدمت في الدراسة أداتان األولى لوصف . الوظيفي للمعلمين
وتكونت . فياألنماط القيادية والثانية استبانة قياس الرضا الوظي

معلمًا ومعلمة تم ) 275(مديرًا ومديرة و) 69(عينة الدراسة من 
. اختيارهم عشوائيًا من المدارس الثانوية من مديرية عمان األولى

وقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجة الرضا 
  .الوظيفي للمعلمين وبين النمط القيادي الممارس

دم عرضه من دراسات بحثت العالقة وعليه، واتساقًا مع ما تق
بين النمط القيادي لمديري المدارس ومخرجات تربوية تقود إلى 

 في التعليم، واالنفتاح زالتميز من مثل التشجيع على االبتكار والتمي
في التدريس، والجهد اإلضافي، والفاعلية، والرضا الوظيفي والوالء 
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مهنتهم كمعلمين؛ للمهنة، والدافعية، واتجاهات المعلمين نحو 
يتضح أن النمط القيادي لمدير المدرسة يؤثر في أداء المعلمين 

كما . ويرتبط إيجابيًا بتلك المخرجات التربوية المؤدية إلى التميز
يتبين كذلك عدم وجود دراسات بحثت بشكل مباشر موضوع 
العالقة بين القيادة والتميز التربوي في حدود علم الباحثين مما 

  .جة إلجراء مثل هذه الدراسة وأهميتهايسوغ الحا
  مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس 
  :التالي

األنماط القيادية المفضلة لمديري ما طبيعة العالقة بين 
مدارس المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعّلم 

ن المتميزين على معايير الجائزة المتميز ومستوى أداء المعلمي
  التسعة؟

  أهداف الدراسة وأسئلتها
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف األنماط القيادية المفضلة 
لمديري المدارس من وجهة نظر المعلمين الفائزين بجائزة الملكة 
رانيا العبدالله للمعّلم المتميز، وتعرف العالقة بين كل نمط من 

  . ز التربوي لهؤالء المعلميناألنماط القيادية والتمّي
ويمكن القول إن هدف الدراسة يكمن في اإلجابة عن األسئلة 

  :التالية
ما األنماط القيادية المفضلة لمديري المدارس كما يحددها  .1

 المعّلمون المتميزون؟
ما العالقة بين األنماط القيادية المفضلة للمديرين ومستوى  .2

 ر الجائزة التسعة؟أداء المعلمين المتميزين على معايي
 للمديرين في مستوى أداء المفضلةا أثر األنماط القيادية ـم .3

   ؟ على معايير الجائزة التسعةالمعّلمين المتميزين
 أهمية الدارسة 

 تنبع أهمية هذه الدراسة من إعطاء صورة عن عالقة كل 
نمط من أنماط القيادة بالتمّيز التربوي مما يمكن أن يسهم في 

ين ألكثر األنماط القيادية عالقة بمعايير التمّيز تبني المدير
كما يمكن أن . التربوي، تجذيرًا لثقافة التمّيز التربوي في مدارسنا

تسهم هذه الدراسة في إعطاء صورة للقائمين على الجائزة عن 
أكثر األنماط القيادية عالقة بمعايير التمّيز التربوي التي تؤثر في 

كما تكمن أهميتها في عدم .  المعلمينمستوى التميز التربوي لدى
وجود دراسات عربية سابقة في مجال العالقة بين القيادة والتمّيز 
التربوي في حدود معرفة الباحثين مما قد يفتح المجال لباحثين 

ومما قد يزيد من أهمية هذه الدراسة . آخرين خوض هذا المجال
ة التعليمية انبثاق فكرتها من الحاجة المستمرة لتطوير العملي

التعلمية في األردن والتي ترتبط غالبًا بدراسة العوامل المؤثرة 
فيها، فمن المؤمل أن تستفيد وزارة التربية والتعليم من نتائج هذه 

  .الدراسة في تحقيق أهدافها التطويرية المنشودة
  :تعريف المصطلحات

اشتملت هذه الدراسة على مجموعة من المصطلحات التي 
  :يًا على النحو اآلتيعرفت إجرائ

األسلوب الذي يستخدمه المدير بتوجه ذاتي : األنماط القيادية
من جانبه لقيادة المعلمين وحملهم على أداء مهماتهم مقاسًا 
بمتوسط الدرجات التي تم الحصول عليها في فقرات استبانة وصف 

  .السلوك القيادي لمديري المدارس
يندمج فيه المعلمون والمدير  نمط من القيادة :القيادة التحويلية

بطريقة يرتقون فيها ببعضهم بعضًا إلى أعلى مستوى من الدافعية 
 مقاسًا بمتوسط الدرجات التي تم الحصول عليها في ،واألخالق

فقرات استبانة وصف نمط القيادة التحويلية لمديري المدارس، 
  .المعد لهذه الغاية
فيه المدير المبادرة في نمط من القيادة يأخذ : القيادة التبادلية

صنع اتصال مباشر مع المعلمين بهدف تبادل أشياء ذات قيمة 
مقاسًا بمتوسط الدرجات التي تم الحصول عليها في فقرات استبانة 

  .وصف نمط القيادة التبادلية لمديري المدارس، المعد لهذه الغاية
ترك الحرية  نمط من القيادة يتم خالله: القيادة الترّسلية

رؤوسين في انجاز المهمات دون أدنى تدخل مقاسًا بمتوسط للم
الدرجات التي تم الحصول عليها في فقرات استبانة وصف نمط 

  .القيادة الترّسلية لمديري المدارس، المعد لهذه الغاية
 تفوق معلم على زمالئه والحصول على درجات :التمّيز التربوي

ما فوق الحدود نادرة في جوانب محددة والوصول باألداء إلى 
وهو في هذه الدراسة متوسط النقاط التي  .االعتيادية أو المألوفة

حصل عليها المعّلم المتميز في معايير التمّيز التربوي التسعة 
الفلسفة الشخصية والقيم األساسية، وفاعلية الّتعليم، وإدارة (

الموارد، والتنمية المهنية، ومشاركة أولياء األمور والمجتمع 
ي، وعالقات العمل والتفاعل مع اآلخرين، واالبتكار واإلبداع، المحل

التي استخدمتها إدارة ) والتقييم والتقويم، والنتاجات واإلنجازات
جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز كمؤشرات لتحديد 

  .الفائزين
مجموعة من : جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز

 برعاية جاللة ندية والمعنوية تقدم للمعلمين األردنييالحوافز الما
الملكة رانيا العبدالله تقديرًا لجهودهم التربوية المتميزة بعد تقييم 

. العمل التربوي المتميز الذي يقومون به وتحديد الفائزين منهم
 وتشرف 2006وقد تم استحداث هذه الجائزة في آذار من العام

  . عليها هيئة مستقلة
 المعلم الذي فاز بجائزة الملكة رانيا العبدالله :م المتميزالمعل

  . 2006للمعلم المتميز لعام
  حدود الدراسة

  :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يأتي
اقتصرت هذه الدراسة على استجابات المعلمين المتميزين   - أ

الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز 
 .رات استبانة األنماط القيادية لمجاالت وفق2006للعام

اقتصرت هذه الدراسة على األنماط القيادية الثالثة    - ب
التحويلية، والتبادلية، والترّسلية وفقًا الستبانة أنموذج 

 ).Bass & Avolio, 2000(القيادة المتصل لباس وأفوليو 
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  الطريقة واإلجراءات
في اعتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي للبحث 

مشكلة الدراسة الحالية، فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية 
األنماط القيادية المفضلة لمديري واالنحرافات المعيارية لتحديد 

ولتعرف طبيعة العالقة . المدارس كما يحددها المعّلمون المتميزون
بين األنماط القيادية للمديرين ومستوى أداء المعلمين المتميزين 

كما تم استخدام أنموذج . م معامل ارتباط بيرسونفقد تم استخدا
 ألنماط القياديةالتنبؤي لثر االنحدار البسيط والمتعدد لتحديد األ

  . للمديرين في مستوى أداء المعّلمين المتميزينالمفضلة
  مجتمع الدراسة

 المعلمين الفائزين بجائزة  جميعن مجتمع الدراسة منتكّو
) 68( البالغ عددهم )2006(لم المتميـزالملـكة رانيـا العبدالله للمع

مديرية من مديريات التربية ) 29(معلمًا ومعلمة، موزعين على 
، من والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية في أقاليمها الثالثة

أما المديريات السبع التي لم يكن فيها . مديرية) 36(أصل 
، البتراء، ولقصرا، والثقافة العسكرية(معلمون فائزون بالجائزة فهي

البادية الشمالية ، و، والشونة الجنوبية، وديرعالالمزار الجنوبيو
  ). الشرقية

  عّينة الدراسة
ومعلمة، معلمًا ) 62 (تكونت عينة الدراسة النهائية من

من جميع المعلمين المشاركين في %) 91(يشكلون ما نسبته 
لجنس توزيع أفراد العينة حسب ا) 1(ويوضح الجدول . الجائزة

  .وخبرة التعليم والمؤهل العلمي والمرحلة الدراسية
توزع أفراد العينة حسب الجنس وخبرة التعليم  :)1(الجدول 

  والمؤهل العلمي والمرحلة الدراسية
  النسب المئوية  التكرار  المستويات  المتغير

  %16.1 10  معلم
  %83.9  52  معلمة

  
  الجنس

  %100  62  المجموع
 %14.5 9  سنوات 5من  أقل

  %59.7  37  ةسن 5-15
  %25.8  16  سنة 15 نأكثر م

  
الخبرة في 

 التعليم
  %100  62  المجموع 

  %6.5 4 كلية المجتمع دبلوم
  %56.5  35  بكالوريوس
 ودبلوم عالي بكالوريوس

  %25.8  16  أو مهني

  %11.2  7  ماجستير ودكتوراة

  
  المؤهل العلمي

  %100  62  المجموع
 %67.7 42 أساسي
  %32.3  20  ثانوي

المرحلة 
  الدراسية

  %100  62  المجموع

  أداة الدراسة
متوسط النقاط التي  لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

التسعة   التربويزمعايير التمي فيحصل عليها المعلم المتميز 
إدارة وفاعلية التعليم، والفلسفة الشخصية والقيم األساسية، (

مشاركة أولياء األمور والمجتمع و التنمية المهنية،والموارد، 
االبتكار واإلبداع، وعالقات العمل والتفاعل مع اآلخرين، والمحلي، 

 والممثلة بالنسب المئوية )النتاجات واإلنجازاتوالتقييم والتقويم، و
، للداللة على التي تم من خاللها تحديد الفائزين من إدارة الجائزة

 بيانات المعلمين الفائزين وقد تم الحصول على.  التربويهمتميز
 للتميز التربوي هوعالماتهم من جمعية الملكة رانيا العبدالل

بالتنسيق مع إدارة الجامعة الهاشمية وتم التعامل معها بسرية تامة 
  . بناًء على رغبة إدارة الجائزة

تم ألغـراض الـدراسـة الحاليـة تبـني اســتبـانـة القـيـادة كما 
 Multi Factor Leadership Questionnaireـل متـعـددة الـعـوام
وهذه االستبانة . )Bass & Avolio, 2000( لباس وأفـوليو

 القيادة التحويلية هي للكشف عن ثالثة أنماط قيادية مخّصصة
وتتكون في صورتها  وثالثة نتاجـات للقيادة والتبادلية والترسلية

باالستعانة وقد تم تعريب هذه األداة . فقرة) 45(األصلية من 
 األداة في باثنين من ثنائيي اللغة وتكييفها للبيئة األردنية لتقتصر

صورتها النهائية العربية بعد ترجمتها على الفقرات التي أعدت 
القيادة التحويلية والقيادة (للكشف عن األنماط القيادية الثالثة 

  .فقرة) 36( والموزعة على فحسب،) التبادلية والقيادة الترسلية
 قد صممت هذه االستبانة وفق سلم ليكرت الخماسيو

ال ")1(: لتتوزع عليه استجابات المستجيبين على النحو اآلتي
 ،"أوافق ")4 (،"متردد ")3 (،"ال أوافق ")2 (،"أوافق بشدة

موزعة على ثمانية أنماط فرعية تمثل األنماط " أوافق بشدة ")5(
نماط الفرعية الثالثة التي األربعة األولى منها القيادة التحويلية، واأل

يليها نمط القيادة التبادلية، فيما يمثل النمط الفرعي األخير القيادة 
   :الترسلية وعلى النحو اآلتي

 Transformational Leadership :نمط القيادة التحويلية .1
  :ويشمل المجاالت الفرعية اآلتية

) 8( ويتكون من (Idealized Influence): التأثير المثالي  •
  .فقرات

 ويتكون من (Inspirational Motivation): الدافع اإللهامي  •
  .فقرات) 4(

 ويتكون (Intellectual Stimulation): االستثارة الفكرية  •
 .فقرات) 4(من 

 (Individualized Consideration): االعتبارية الفردية  •
 .فقرات) 4(ويتكون من 

 (Transactional Leadership(نمط القيادة التبادلية  .2
  :ويشمل المجاالت الفرعية اآلتية

) 4(تكون من ي و)Contingent Reward(المكافأة المحتملة  •
  .فقرات

 Active Management by (ءاإلدارة النشطة باالستثنا •
Exception ( ويتكون من)فقرات) 4.  

 Passive Management by(اإلدارة السلبية باالستثناء  •
Exception ( ويتكون من)راتفق) 4.  
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 Laissez-Faire Leadership(: نمط القيادة الترسلية .3
Style ( فرعيًا واحدًا هو إطالق الحرية مجاًالويشمل 

  .فقرات) 4(ويتكون من 
تكونت األداة في صورتها النهائية من ثالثة أقسام، تضمن 
القسم األول منها رسالة تهنئة وشكر إلى المعلم وبيان هدف 

لثاني البيانات الشخصية عن المستجيب، وتضمن القسم ا. االستبانة
والجنس والخبرة في التعليم والمؤهل العلمي والمرحلة التي 

أما القسم الثالث فتضمن فقرات قياس أنماط القيادة . يدرسها
الثالثة جميعها دون حذف أي منها وهي التحويلية والتبادلية 

   .والترّسلية
  ثبات أداة الدراسة

بات لفقرات االستبانة باستخدام  تم احتساب معامالت الث
 ويوضح الجدول ).Cronbach's alpha( ألفا –معادلة كرونباخ 

معامالت الثبات لكل نمط من أنماط القيادة الثالثة التي وجدت ) 2(
  .مناسبة ألغراض الدراسة الحالية

نتائج اختبار معامالت الثبات لكل نمط من أنماط  :)2(الجدول 
  القيادة

  معامل الفا عدد الفقرات  المجاالت الفرعية  أنماط القيادة
  0.86  8  التاثير المثالي

  0.85  4  االستثارة الفكرية
  0.83  4  االعتبار الفردي
  0.88  4  الدافع اإللهامي

  التحويلية

  0.84  20  المجموع
  0.81  4 اإلدارة النشطة باالستثناء
  0.83  4 اإلدارة السلبية باالستثناء

  0.89  4  افأة المحتملةالمك

  التبادلية

  0.87  12  المجموع
  0.81  4  القيادة الترسلية القيادة الترسلية
  0.82  36  المجموع  االستبانة ككل

  صدق األداة
تم التحقق من الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على 
مجموعة من المحكمين المختصين وذوي الخبرة في المجاالت 

من أساتذة الجامعات األردنية، بلغ التربوية والنفسية واإلدارية 
وبعد استعادة االستبانة من المحكمين . عددهم أحد عشر محكمًا

، واعتمدت الفقرات التي نالت نسبة متم تفريغ آرائهم واقتراحاته
وبعد ذلك تم تعديل . فأكثر من آراء المحكمين%) 80(اتفاق

ات وقد بقيت الفقر. الترجمة والصياغة اللغوية لبعض الفقرات
فقرة موزعة ) 36(بصورتها النهائية على ما هي عليه مكونة من 

  .على مجاالتها الثمانية
  إجراءات الدراسة

تم توزيع االستبانات على أفراد عينة الدراسة، بعد الحصول 
 للتميز هعلى عناوينهم من خالل جمعية الملكة رانيا العبد الل

ا أن تكفل نجاح التربوي، وباستخدام جميع الوسائل التي من شأنه
توزيع االستبانات ومحاولة استردادها، إذ تم تسليم معظم 

 عن طريق الذهاب إلى مدارسهم دأفراد العينة بالي االستبانات إلى
ومقابلتهم، أو من خالل حفالت التكريم التي قامت بها وزارة التربية 

كما أرسلت بعض االستبانات إلى مدارس . والتعليم للفائزين
. المتميزين ومناطق سكناهم عن طريق البريد العاديالمعلمين 

وتم تعبئة بعض االستبانات من خالل االتصال الهاتفي مع المعلمين 
وقد . الذين يعملون في المناطق البعيدة ممن تعذر الوصول إليهم

حرص الباحثان على جمع االستبانات الموزعة جميعها على الرغم 
قلوا من مدارسهم إلى مدارس من وجود بعض أفراد العينة ممن انت

أخرى، أو كانوا في إجازة مرضية، أو في إجازة أمومة لفترة زمنية 
لذا . إال أن هناك من رفض اإلجابة على فقرات االستبانة. طويلة

) 62(استبانة استرجع منها) 68( االستبانات الموزعةفقد كانت
حصائي استبانة وبذلك بلغت نسبة االستبانات الخاضعة للتحليل اال

  .من نسبة االستبانات الموزعة%) 91(
 تم  وبعد االنتهاء من جمع االستبانات من عينة الدراسة،

نمط القيادة التحويلية ) أ(تقسيم استبانة القيادة إلى ثالثة أجزاء
 فرعية هي التأثير المثالي مجاالتالذي يحتوي على أربعة 

نمط ) ب. (اإللهاميواالستثارة الفكرية واالعتبارية الفردية والدافع 
 فرعية هي اإلدارة مجاالتالقيادة التبادلية الذي يحتوي على ثالثة 

. النشطة باالستثناء واإلدارة السلبية باالستثناء والمكافأة المحتملة
يحتوي مجاًال فرعيًا واحدًا هو إطالق نمط القيادة الترسلية و) ج(

  .الحرية
رات االستبانة وبعد ذلك تم ترجمة سلم اإلجابة الخاص بفق

فقرة من سلم لفظي إلى سلم كمي، وذلك بإعطاء ) 36(وعددها 
فئة اإلجابة موافق بشدة خمس درجات، وفئة اإلجابة موافق أربع 
درجات، وفئة اإلجابة متردد ثالث درجات، وفئة اإلجابة غير موافق 

ثم حسب . درجتين، وفئة اإلجابة غير موافق بشدة درجة واحدة
المتحققة على فقرات أنماط القيادة التي تراوحت مجموع الدرجات 

وتم تصنيف توجهات أفراد . درجة) 180(درجة إلى ) 36(من 
العينة نحو أنماط القيادة المفضلة في مديري المدارس إلى ثالثة 

حسب متوسطات إجابات ) منخفضة، متوسطة، مرتفعة(مستويات
  :أفراد العينة لكل فقرة على النحو اآلتي

    الحد األدنى للبدائل–الحد األعلى للبدائل = طول الفئة 
  عدد المستويات          

  1.33 = 3 /1 – 5= طول الفئة 
  : وبذلك تكون المستويات الثالثة على النحو اآلتي

) 2.3(وأقل من ) 1(ُعّد المتوسط الحسابي الذي يقع بين  -
درجة تفضيل منخفضة نحو ممارسة أنماط القيادة لمديري 

  .المدارس من وجهة نظر المعلمين المتميزين
) 3.7(وأقل من ) 2.3(   ُعد المتوسط الحسابي الذي يقع بين -

 أنماط القيادة لمديري ةدرجة تفضيل متوسطة نحو ممارس
  .المدارس من وجهة نظر المعلمين المتميزين

درجة تفضيل ) 5 -3.7(   ُعد المتوسط الحسابي الذي يقع بين -
مارسة أنماط القيادة لمديري المدارس من مرتفعة نحو م

  .وجهة نظر المعلمين المتميزين
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  نتائـج الدراسـة
 للنتائج التي توصلت إليها الدراسة يتضمن هذا الجزء عرضًا

  :الحالية في ضوء أسئلتها وعلى النحو اآلتي
ما األنماط القيادية المفضلة  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  ا يحددها المعّلمون المتميزون؟لمديري المدارس كم
لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري لألنماط القيادية الثالثة التحويلية والتبادلية 

 نوالترسلية المفضلة في مديري المدارس من وجهة نظر المعلمي
  ).3(المتميزين كما في الجدول 

ابية واالنحرافات المعيارية ألنماط المتوسطات الحس :)3(الجدول 
  من وجهة نظر المعلمين المتميزينالقيادة الثالثة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  نمط القيادة

 0.29  4.51  القيادة التحويلية

 0.59 3.35  القيادة التبادلية

  0.58 1.78  القيادة الترسلية
  

جة تفضيل أن المتوسط الحسابي لدر) 3(يظهر من الجدول 
نمط القيادة التحويلية لمديري المدارس من وجهة نظر المعلمين 

) 0.29(بانحراف معياري مقداره ) 4.51(المتميزين قد بلغ 
كما بلغ المتوسط الحسابي لدرجة تفضيل . وبدرجة تفضيل مرتفعة
) 0.59(بانحراف معياري مقداره ) 3.35(نمط القيادة التبادلية 

أما نمط القيادة الترسلية فقد بلغ . وبدرجة تفضيل متوسطة
، )0.58(وبانحراف معياري مقداره ) 1.78(متوسطه الحسابي

وتعني هذه النتيجة أن غالبية المعلمين . وبدرجة تفضيل منخفضة
ولتحديد درجة تفضيل . المتميزين يفضلون نمط القيادة التحويلية

 تم إيجاد كل نمط من أنماط القيادة التحويلية والتبادلية والترسلية
. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل نمط فرعي منها

كما تم ترتيب األنماط الفرعية تنازليا وفقًا لمتوسطاتها وعلى 
  :النحو اآلتي

  نمط القيادة التحويلية: أوال
 فرعية هي التأثير مجاالتيحتوي هذا النمط على أربعة 

. ية الفردية والدافع اإللهاميالمثالي واالستثارة الفكرية واالعتبار
وقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها لتحديد درجة تفضيل هذه 

  ). 4( الفرعية، كما في الجدول مجاالتال
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة :)4(الجدول 
   لنمط القيادة التحويلية الفرعية مجاالتتفضيل ال

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   القيادةمجاالت
  0.41  4.71  الدافع اإللهامي

 0.47 4.48  االعتبارية الفردية
 0.45 4.48  االستثارة الفكرية

 0.39 4.44  التأثير المثالي
  0.29 4.51 )عمومًا(القيادة التحويلية

  
الحسابي لدرجة تفضيل أن المتوسط ) 4(يظهر من الجدول 

بانحراف ) 4.71( الدافع اإللهامي لمديري المدارس بلغ مجال
أما . وبدرجة تفضيل مرتفعة، محتًال المرتبة األولى) 0.41(معياري 

 االعتبارية الفردية واالستثارة الفكرية لمديري مجاليدرجة تفضيل 
هما المدارس فقد احتال المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ لكل من

 االعتبارية الفردية، مجالل) 0.47(بانحراف معياري) 4.48(
 االستثارة الفكرية، وبدرجة تفضيل مرتفعة لكل مجالل) 0.45(و

 التأثير  مجالوأخيرًا بلغ المتوسط الحسابي لدرجة تفضيل. منهما
وبدرجة ) 0.39(بانحراف معياري) 4.43(المثالي لمديري المدارس

  .تفضيل مرتفعة
   القيادة التبادليةنمط: ثانيا

 فرعية هي اإلدارة مجاالت يحتوي هذا النمط على ثالثة 
. النشطة باالستثناء واإلدارة السلبية باالستثناء والمكافأة المحتملة

وقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها لتحديد درجة تفضيل هذه 

  ).5(عية، كما في الجدول  الفرمجاالتال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  :)5(الجدول 
    الفرعية لنمط القيادة التبادليةمجاالتتفضيل ال

  مجال القيادة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.34  4.53  المكافأة المحتملة

 0.74 3.64   اإلدارة النشطة باالستثناء

  0.59 1.87  لبية باالستثناءاإلدارة الس

 0.59 3.35  )عمومًا(القيادة التبادلية

أن المتوسط الحسابي لدرجة تفضيل ) 5(يظهر من الجدول 
بانحراف ) 4.53( المكافأة المحتملة لمديري المدارس بلغ مجال

وبدرجة تفضيل مرتفعة، محتًال المرتبة األولى، ) 0.34(معياري 
 ة اإلدارة النشطمجالدرجة تفضيل بينما بلغ المتوسط الحسابي ل
) 0.74(بانحراف معياري) 3.64(باالستثناء لمديري المدارس

وبلغ . وبدرجة تفضيل متوسطة، واحتل بذلك المرتبة الثانية
 السلبية باالستثناء اإلدارة  مجالالمتوسط الحسابي لدرجة تفضيل

وبدرجة ) 0.59(بانحراف معياري) 1.87(لمديري المدارس 
  .خفضةتفضيل من

  :نمط القيادة الترسلية: ثالثا
. يحتوي هذا النمط على مجال فرعي واحد هو إطالق الحرية

أن المتوسط الحسابي لدرجة تفضيل ) 6(و يظهر من الجدول 
بانحراف ) 1.78(نمط القيادة الترسلية لمديري المدارس بلغ 

 .وبدرجة تفضيل منخفضة) 0.58(معياري 
 واالنحراف المعياري لدرجة المتوسط الحسابي :)6(الجدول 

   تفضيل نمط القيادة الترسلية
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  نمط القيادة
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف المعياري

 0.58  1.78  )إطالق الحرية( القيادة الترسلية 

ما العالقة بين األنماط  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ن القيادية المفضلة للمديرين ومستوى أداء المعلمين المتميزي

 على معايير الجائزة التسعة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 

التحويلية أنماط القيادة درجة تفضيل إليجاد العالقة االرتباطية بين 
مستوى  ومديري المدارس لوالقيادة التبادلية والقيادة الترسلية

  :  على النحو اآلتيأداء المعلمين المتميزين
  ط القيادة التحويليةنم: أوال

 فرعية هي التأثير  مجاالتيحتوي هذا النمط على أربعة
. المثالي واالستثارة الفكرية واالعتبارية الفردية والدافع اإللهامي

نمط القيادة التحويلية بمجاالته ولتعرف العالقة االرتباطية بين 
أداء المعلمين المتميزين تم استخدام الفرعية األربعة ومستوى 

وترتيب المعامالت تنازليا حسب قيمة معامل امل ارتباط بيرسون مع
  ).7(االرتباط كما في الجدول 

 العالقة االرتباطية بين مجاالت القيادة التحويلية :)7(الجدول 
  أداء المعلمين المتميزينومستوى 

   المعلمينأداء          مستوى
             

      مجال القيادة

معامل ارتباط 
  )R(بيرسون

  مستوى الداللة

  0.000  0.586  التأثير المثالي
  0.000  0.585  االستثارة الفكرية
  0.000  0.436  االعتبارية الفردية

  0.003  0.366  الدافع اإللهامي
  0.000  0.706  عمومًا القيادة التحويلية

وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية ) 7(يظهر من الجدول 
ومستوى أداء المعلمين المتميزين إذ بين القيادة التحويلية عمومًا 

وهو دال احصائيا عند مستوى ) 0.706(بلغ معامل االرتباط 
 الفرعية للقيادة التحويلية مجاالتأما بالنسبة لل). α ≥ 0.05(داللة

فقد ظهر وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى 
ربعة جميعها  القيادة التحويلية األمجاالتبين ) α ≥ 0.05(داللة

 مجالومستوى أداء المعلمين المتميزين إذ بلغ معامل ارتباط 
وبلغ معامل . وجاء في المرتبة األولى) 0.586(التأثير المثالي 

. واحتل المرتبة الثانية) 0.585( االستثارة الفكرية مجالارتباط 
 االعتبارية الفردية فقد احتل المرتبة الثالثة وبلغ معامل مجالأما 
 الدافع اإللهامي وقد بلغ معامل مجالوأخيرًا ). 0.436(باطه ارت

  ).0.366(ارتباطه 
  نمط القيادة التبادلية: ثانيا

 فرعية هي اإلدارة مجاالت يحتوي هذا النمط على ثالثة 
. النشطة باالستثناء واإلدارة السلبية باالستثناء والمكافأة المحتملة

قيادة التبادلية بمجاالته الثالثة نمط الولتعرف العالقة االرتباطية بين 
معامل أداء المعلمين في التميز التربوي تم استخدام ومستوى 

وترتيب قيمه تنازليا حسب قيمة معامل االرتباط ارتباط بيرسون 
  .)8(كما في الجدول 

العالقة االرتباطية بين درجة تفضيل القيادة التبادلية  :)8(الجدول 
  المعلمين المتميزين أداءومستوى بمجاالتها الفرعية الثالثة 

        مستوى أداء المعلمين
      
   القيادةمجال

  مستوى الداللة  )r(معامل ارتباط بيرسون

  0.001  0.398  المكافأة المحتملة

  0.006  0.344   اإلدارة النشطة باالستثناء

  0.055  0.245-  اإلدارة السلبية باالستثناء
  0.000  0.501  )عمومًا(القيادة التبادلية

  
وجود عالقة ارتباطية موجبة ) 8(يظهر من الجدول 

ومتوسطة بين القيادة التبادلية عمومًا ومستوى أداء المعلمين 
وهو دال إحصائيا عند ) 0.501(المتميزين إذ بلغ معامل االرتباط 

أما بالنسبة لمجاالت القيادة التبادلية ). α ≥ 0.05(مستوى داللة
القة ارتباطية موجبة ودالة احصائية بين الفرعية فقد ظهر وجود ع

مجالي المكافأة المحتملة واإلدارة النشطة باالستثناء وبين مستوى 
أداء المعلمين المتميزين إذ بلغ معامل ارتباط مجال المكافأة 

وبلغ معامل ارتباط . وجاء في المرتبة األولى) 0.398(المحتملة 
وجاء في المرتبة ) 0.344(مجال اإلدارة النشطة باالستثناء 

أما مجال اإلدارة السلبية باالستثناء فقد كانت العالقة . الثانية
  ). 0.245-(سالبة وغير دالة إحصائيا إذ بلغ معامل االرتباط 

  :نمط القيادة الترسلية: ثانيا
يحتوي هذا النمط على مجال فرعي واحد هو إطالق  
دة الترسلية نمط القياولتعرف العالقة االرتباطية بين . الحرية

معامل ارتباط أداء المعلمين المتميزين تم استخدام ومستوى 
وجود عالقة ارتباطية سالبة وضعيفة ) 9(يظهر الجدول و. بيرسون

 ومستوى أداء المعلمين المتميزين إذ بلغ القيادة الترسليةبين 
وهو غير دال إحصائيا عند مستوى ) 0.124-(معامل االرتباط 

  ).α ≥ 0.05(داللة 
العالقة االرتباطية بين درجة تفضيل القيادة الترسلية  :)9(الجدول 

  مستوى أداء المعلمين المتميزينو
       مستوى أداء المعلمين  
  

  نمط القيادة

 معامل ارتباط
  )R(بيرسون

 مستوى الداللة

  0.339  0.124-  )إطالق الحرية (القيادة الترسلية
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  أثر األنماط القياديةاـم: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 على  للمديرين في مستوى أداء المعّلمين المتميزينالمفضلة

  ؟معايير الجائزة التسعة

في عن هذا السؤال وتعرف أثر أنماط القيادة عمومًا لإلجابة  
مستوى أداء المعّلمين المتميزين تم استخدام أنموذج االنحدار 

 .لنتائج هذا التحلي) 10(ويوضح الجدول. البسيط

  أثر القيادة الكلية في مستوى أداء المعلمين المتميزين :)10( الجدول

 نمط القيادة

معامل 
لمتغير 
 المعياري
β)(  

  )(t ت
معامل االرتباط 

  )(R المتعدد
 معامل التباين

R2)(  

 يف التغير
معامل التباين

R2)∆(  

معامل التباين 
 المعدل

Adj R2)(  

التغير في 
 )∆(F )ف(

مستوى 
  الداللة

)P(  

  القيادة
  عمومًا
  

0.50 4.49 0.50 0.25 0.25 0.24 20.23 0.00 

أن القيادة عمومًا وفق أنموذج ) 10(يظهر من الجدول 
، )0.05(القيادة المتصل متنبئ دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 مستوى أداء المعّلمين من تباين) 0.24(وتفسر ما مقداره
أن التغير في ) (βلمعياريكما يظهر معامل المتغير ا. المتميزين

ممارسة القيادة وفق هذا األنموذج بمقدار وحدة واحدة يرافقه 
  .وحدة تميز تربوي) 0.50(تغير بمقدار 

تقنية  وللحصول على صورة أكثر تفصيًال فقد تم استخدام 
لمعرفة أثر العالقة ) Hierarchical Entry(اإلدخال الهرمي 

ة الثالثة التحويلية والتبادلية المتفردة لكل نمط من أنماط القياد
ويوضح . في مستوى أداء المعّلمين المتميزينوالترّسلية 

  .نتائج هذا التحليل) 11(الجدول

  أداء المعلمين المتميزينمستوى أثر القيادة بأنماطها الثالثة في  :)11( لجدول

 نمط القيادة
معامل المتغير 

  )(β المعياري
  )(t ت

معامل االرتباط 
  )(R المتعدد

معامل التباين
R2)(  

 يف التغير
 معامل التباين

R2)∆(  

معامل التباين 
 المعدل

Adj R2)(  

التغير في 
 )∆(F )ف(

 مستوى الداللة
)P(  

 0.00 59.45 0.48 0.49 0.49 0.70 7.71 0.70  التحويلية
 0.00 11.86 0.56  0.08 0.58 0.76 3.44 0.30  التبادلية
  0.77 0.08 0.56  0.00 0.58 0.76 0.28- 0.02-  الترسلية

   
أن نمط القيادة التحويلية متنبئ دال ) 11(يظهر من الجدول 

كما . من تباين التميز التربوي) 0.48(إحصائيًا ويفسر ما مقداره 
أن مقدار التغير في ممارسة ) (βيظهر معامل المتغير المعياري

وحدة ) 0.70(وحدة قيادية تحويلية واحدة يرافقه تغير بمقدار 
كما يظهر من الجدول نفسه أن نمط القيادة التبادلية . ميز تربويت

من تباين ) 0.08(متنبئ دال إحصائيا أيضًا، ويفسر ما مقداره
) (βكما يظهر من خالل معامل المتغير المعياري. التميز التربوي

أن مقدار التغير في وحدة ممارسة قيادية تبادلية واحدة يرافقه 
 إال أن النتائج الواردة في .ة تميز تربويوحد) 0.30(تغير بمقدار 

تبين أن نمط القيادة الترسلية غير دال إحصائيًا، ) 11(الجدول 
 مقدار كما أن. من تباين التميز التربوي) 0.00(ويفسر ما مقداره

 وحدة ممارسة قيادية ترسلية واحدة يرافقه تغير يالتغير ف
  .وحدة تميز تربوي) 0.02-(بمقدار

  ئج مناقشة النتا
يتضمن هذا الجزء عرضا لمناقشة النتائج التي توصلت إليها 

  .كما يتضمن أهم التوصيات التي تمخضت عنها. هذه الدراسة
ما األنماط القيادية  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  المفضلة لمديري المدارس كما يحددها المعّلمون المتميزون؟

فضيل نمط القيادة تظهر نتائج هذا السؤال أن درجة ت
التحويلية لمديري المدارس من وجهة نظر المعلمين المتميزين 

أما . كانت مرتفعة، وأن درجة تفضيل نمط القيادة التبادلية متوسطة
وتعني هذه . نمط القيادة الترسلية فدرجتها التفضيلة منخفضة

النتيجة أن غالبية المعلمين المتميزين يفضلون نمط القيادة 
وربما يعود ذلك إلى ما يتمتع به القائد .  ثم التبادليةالتحويلية

التحويلي من صفات وقيم تتوافق مع قيم وأداء المعلمين 
المتميزين الذين يؤمنون بالتغيير ويسعون إلى تحقيقه فالقائد 
التحويلي كذلك يؤمن بالتغيير ويسعى إلى ترجمته على أرض 

 التحويلي من تعزيز وربما يعزى ذلك لما يقوم به القائد. الواقع
لدافعية المعلمين وحفزهم على اإلبداع والتميز من خالل التأثير 
فيهم بوصفه نموذجًا إيجابيًا يحتذى به في التميز واإلبداع 

وقد يعود ذلك إلى أن القائد التحويلي يظهر . وااللتزام المهني
اهتمامًا عاليًا بالمعلمين كأفراد، ويسمح لهم بمناقشة أفكارهم 

قترحاتهم ويتقبل اتجاهاتهم ويعيد النظر في المشكالت وم
المدرسية وتناولها بطرق جديدة، ويقدم لهم التوجيه والدعم الذي 

  . يتوقعون
ولعل حصول النمط التبادلي على المرتبة الثانية له ما يبرره 
فالظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها المعلمون جعلتهم 

ولعل . من ترقيات وعالوات ومكافآتمادي بحاجة إلى التعزيز ال
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هذه المكافآت بأنواعها المختلفة ترفع من معنوياتهم وتحفزهم على 
أما حصول النمط الترسلي على المرتبة األخيرة، فربما . العمل

يعود ذلك إلى حاجة المعلم المستمرة لدعم ومؤازرة مدير 
عث على كما أن هذا النمط يب. المدرسة المغيبة في هذا النمط

الفوضى داخل المدرسة، مما يبعث على فقدان الدافعية للعمل، 
وهذا كله ال يتناسب مع أداء المعلم المتميز الملتزم مهنيًا وقد 

  . يتناقض مع ما يؤمن به من قيم تربوية
أن المتوسط الحسابي لدرجة  تظهر نتائج هذا السؤالكما 

ن مرتفعًا محتًال تفضيل مجال الدافع اإللهامي لمديري المدارس كا
. المرتبة األولى من بين المجاالت الفرعية لنمط القيادة التحويلية

أما درجة تفضيل مجالي االعتبارية الفردية واالستثارة الفكرية فقد 
أما مجال . احتال المرتبة الثانية بدرجة تفضيل مرتفعة لكل منهما
تفضيله كانت التأثير المثالي فجاء في المرتبة األخيرة إال أن درجة 

  .مرتفعة
ويمكن أن يعزى موقع مجال الدافع اإللهامي في المرتبة 
األولى من التفضيل لحاجة المعلم المتميز إلى نماذج مثيرة من 
القادة تبعث فيهم روح التحدي والحماسة وتوضح التوقعات لهم من 
خالل أفعالهم أكثر من التأثير المثالي ذات الطابع األخالقي المثالي 

ولعل نماذج القادة التي . ي قد يشوبه التصنع في بعض الحاالتالذ
عمل معها المعلم المتميز جعلته يؤمن بأفعال القادة أكثر من 

أما حصول مجالي االعتبارية الفردية واالستثارة الفكرية . أقوالهم
على المرتبة الثانية فيمكن عزوه لما تقدمه هذه المجاالت من 

البحث في أفكار المعلمين الجديدة مما اهتمام عال بالمعلمين، و
  . يشجعهم على حل المشكالت بطرق إبداعية

كما تكشف نتائج هذا السؤال أن المتوسط الحسابي لدرجة 
تفضيل مجال المكافأة المحتملة كان مرتفعًا، واحتل المرتبة األولى 
من بين المجاالت الفرعية لنمط القيادة التبادلية، بينما كان 

 باالستثناء ةحسابي لدرجة تفضيل مجال اإلدارة النشطالمتوسط ال
أما . لمديري المدارس متوسطًا، واحتل بذلك المرتبة الثانية

 السلبية باالستثناءالمتوسط الحسابي لدرجة تفضيل مجال اإلدارة 
فقد كان منخفضًا ليعكس درجة تفضيل منخفضة لهذا المجال من 

  .القيادة
فأة المحتملة على المرتبة ويمكن تعليل حصول مجال المكا

األولى من بين المجاالت الثالثة للقيادة التبادلية لما يتضمنه هذا 
المجال من تقديم التعزيز اإليجابي والمكافآت التي تتفق مع طبيعة 
النفس البشرية التي تسعى إلى إشباع الحاجات األساسية، وحاجة 

ق مع طبيعة التقدير االجتماعي الذي يتم ترجمته بشكل مادي يتف
أما مجال اإلدارة النشطة باالستثناء فيقوم على . العصر الذي نعيش

ولعل هذا . استخدام العقاب عندما تسير األمور بشكل خاطئ
المجال ال ينسجم مع طبيعة أداء المعلم المتميز القائم على إعادة 
اختبار المسلمات واألفكار، لذلك فهو يقوم باختبارها وتجريبها 

ألنسب منها، وقد يقود التجريب أحيانًا إلى الخطأ وقد واختيار ا
يقود الخطأ كذلك إلى اإلبداع أو ربما تحدث األخطاء من غير 
قصد أو تعمد، وهو ما يخالف فلسفة هذا النمط الذي يؤمن 

أما مجال اإلدارة السلبية . بضرورة العقاب حتى ال تتكرر األخطاء
في الظروف واألحوال باالستثناء فهو يشير إلى غياب القائد 

االعتيادية وهو أمر قد ال يكون مرغوبًا من المعلمين المتميزين 
لحاجتهم إلى التعزيز ورفع معنوياتهم خاصة أن مهنة التعليم من 
المهن الشاقة التي تحتاج إلى التواصل المستمر بين مدير المدرسة 

  .والمعلمين
نمط ويظهر من نتائج هذا السؤال أيضًا أن درجة تفضيل 

ولعل هذه . القيادة الترسلية لمديري المدارس كانت منخفضة
النتيجة منطقية وذلك لوجود تشابه كبير بين هذا النمط واإلدارة 

  . السلبية باالستثناء بما تحتوياه من أفكار عن غياب القائد
 ,Roth(روثوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من 

مط القيادة التحويلية على إذ تفوقت درجة الممارسة لن) 2002
 إذ كانت الممارسة (Fisher, 2003)فيشر  التبادلية، ودراسة

  . للقيادة التحويلية أكثر من التبادلية
ما العالقة بين األنماط  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

القيادية المفضلة للمديرين ومستوى أداء المعلمين المتميزين 
  التسعة؟على معايير الجائزة

يتبين من نتائج هذا السؤال وجود عالقة ارتباطية موجبة 
قوية بين القيادة التحويلية عمومًا ومستوى أداء المعلمين 

وقد تعود هذه النتيجة إلى ما يمكن أن يتصف به مدير . المتميزين
المدرسة التحويلي من مقدرة على إيجاد مناخ يتميز بالدفء 

لى تقديم المصادر المختلفة والوقت والصداقة والقبول، ومقدرة ع
وفرص التطوير والتعزيز للمعلمين، مما يساعدهم على تنمية 

. مهاراتهم ويمكنهم من إنجاز المهام المسندة إليهم بكفاءة عالية
كما أن مدير المدرسة التحويلي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا إذ يشجع 

م مداخل المعلمين على المحاولة والتجريب واالستمرار واستخدا
إضافة إلى أن مدير المدرسة في هذا . تتميز باإلبداع واالبتكار

النمط يتقبل النتائج بروح طيبة حتى وإن لم تتميز بالنجاح الكامل، 
ويقدم للمعلمين الدعم في حل المشكالت ويشجعهم على األداء 

  .العالي والمتميز
 ويؤكد هذا االتجاه النتائج التي تكشف عن وجود عالقة 

باطية موجبة ودالة إحصائيا بين مجاالت القيادة التحويلية ارت
األربعة جميعها ومستوى أداء المعلمين المتميزين؛ إذ بلغ معامل 

. وكان في المرتبة األولى) 0.586(ارتباط مجال التأثير المثالي 
وقد يعود السبب في ذلك إلى أن التأثير المثالي قائم على االحترام 

ألخالقية، والثقة والتفاؤل واالبتعاد عن والتقدير، والقيم ا
االهتمامات الذاتية لمدير المدرسة، مما يؤدي إلى شعور المعلمين 
باالرتياح وربما يسهم في إيجاد مناخ يحفز العمل والدافعية نحو 

وجاء ) 0.585(وبلغ معامل ارتباط مجال االستثارة الفكرية . التميز
لى ما يقدمه هذا المجال وقد يعود ذلك إ. في المرتبة الثانية

للمعلمين من مشاركة مدير المدرسة في البحث وإبداء الرأي فهم 
يشعرون بأنهم شركاء في التخطيط والتنفيذ ولعل ذلك يعمل على 
إعطائهم دافعًا وحافزًا للتفاني في العمل وصوًال إلى التميز 

ة أما مجال االعتبارية الفردية فقد احتل المرتبة الثالث. المنشود
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وقد يعود ذلك إلى ما يتصف به ) 0.436(وبلغ معامل ارتباطه 
المعلمون من صفات ذات طابع أخالقي ومثالي إذ يرغب كل معلم 
منهم أن تكون له شخصيته التي يتميز بها عن غيره وتقود مدير 
المدرسة إلى احترامه دون أن يؤدي ذلك إلى خلق نوع من 

 ويأتي مجال الدافع اإللهامي .الحساسية بينه وبين زمالئه في العمل
في المرتبة األخيرة في عالقته االرتباطية بالتميز التربوي إذ بلغ 

وربما يعود ذلك إلى أن المعلمين ) 0.366(معامل ارتباطه 
المتميزين مدفوعون من ذاتهم إلى التميز فيكون دور مدير 
المدرسة مهمًا في الجانب التحفيزي لكن ليس بدرجة تأثير 

  .ت األخرى وارتباطها بالتميزالمجاال
كما يظهر من نتائج هذا السؤال وجود عالقة ارتباطية موجبة 
ومتوسطة بين القيادة التبادلية عمومًا ومستوى أداء المعلمين 
المتميزين، وربما يكون لهذه النتيجة ما يبررها؛ إذ أن مدير 

ال المدرسة التبادلي يتصف بأنه محاور جيد لديه المقدرة على إيص
. رؤية جذابة للمستقبل، وقدرة على المباحثات وضبط اإلجراءات

 المعلمين لينفذوا ما يريده منهم من عكما يمتلك القدرة على إقنا
ولعل المعلمين المتميزين ينظرون إلى . خالل سلسلة من التبادالت

األمور المادية من مكافآت وعالوات وترفيعات وتخفيف األنصبة من 
افع مشروعة لهم تمكنهم من التميز الحصص بوصفها دو

ولعل ما يدعم هذا الرأي هو وجود عالقة . واالستمرار فيه
ارتباطية موجبة ودالة إحصائية بين أداء التميز و مجال المكافأة 

كما يظهر من خالل النتائج وجود . المحتملة احتلت المرتبة األولى
ارة النشطة عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين مجال اإلد

باالستثناء ومستوى أداء المعلمين المتميزين إذ جاء في المرتبة 
الثانية ولعل السبب في ذلك يعود إلى رغبة المعلمين بأن يمارس 
مدير المدرسة الصالحيات التي يتمتع بها في معاقبة من يخطئ في 

أما . عمله منعًا لتفشي الفوضى التي من الممكن أن تعيق تميزهم
دارة السلبية باالستثناء فقد كانت العالقة سالبة وغير دالة مجال اإل

إحصائيا، وربما يعود ذلك إلى أن مدير المدرسة في هذا النمط 
يتابع ما يدور من أعمال روتينية دون تدخل مما يصف غياب مدير 
المدرسة بشكل مستمر لذا يظهر من نتائج هذا السؤال أن هذا 

فق هذه النتيجة مع نتيجة العالقة وتت. النمط يحبط التميز ويعيقه
بين القيادة الترسلية والتميز التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية 

 ومستوى أداء المعلمين القيادة الترسليةسالبة وضعيفة بين 
المتميزين إذ أن هناك تشابهًا كبيرًا بين سلوك مدير المدرسة 

ية باالستثناء الترسلي وسلوك مدير المدرسة في نمط اإلدارة السلب
من حيث غياب مدير المدرسة وعدم تدخله إال في حاالت نادرة 

  .جدًا
وتتفق نتائج هذا السؤال مع النتائج التي توصلت إليها دراسة 

التي أظهرت ارتباط نمط القيادة ) Layton, 2003(اليتون 
التحويلية وبدرجة دالة وموجبة للرضا الوظيفي المتزايد للمعلمين، 

 المتزايد لديهم لبذل جهود إضافية في العمل في تلك واالستعداد
دراسة بني واتفقت نتائج هذه الدراسة أيضًا مع . المدارس

 أظهرت وجود عالقة موجبة بين نمطي القيادة  التي)2005(عطا

شخصية عند  -التحويلية والتبادلية وبين درجة العالقات البين
ي قام بها كل من  واتفقت كذلك مع نتائج الدراسة الت.المعلمين

 ,Barnett, McCormick & Conners)بارنت وميكورميك وكونرز 
 التي أظهرت وجود عالقة دالة إحصائيًا بين نمطي (2000

القيادتين التحويلية والتبادلية، وبين نتائج المعّلم، والثقافة 
التعليمية للمدرسة وأن القيادة التحويلية أكثر مالءمة وأكثر تسهيًال 

  . لمعّلمين والتركيز على المهمات والتمـّيز في التعليملنتائج ا
ا أثر األنماط ـم: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 للمديرين في مستوى أداء المعّلمين المفضلة القيادية
  ؟ على معايير الجائزة التسعةالمتميزين

تظهر نتائج هذا السؤال أن القيادة عمومًا وفق أنموذج 
من ) 0.24(لمتصل متنبئ دال إحصائيا ويفسر ما مقدارهالقيادة ا

كما يظهر معامل المتغير .  أداء المعّلمين المتميزينتباين
أن التغير في ممارسة القيادة وفق هذا األنموذج ) (βالمعياري

وحدة تميز ) 0.50(بمقدار وحدة واحدة يرافقه تغير بمقدار 
يادة المتصل هو وتدل هذه النتيجة على أن أنموذج الق. تربوي

ولعل هذه . أنموذج قادر على التنبؤ بالتميز التربوي و تفسيره
النتيجة لها ما يبررها إذ أن هذا األنموذج يفترض في مدير 
المدرسة أن يمازج بين جميع األنماط فهو يعطي الحرية الكاملة في 
بعض المواقف للمعلمين كما أنه يتبادل، في مواقف أخرى، 

كما يحاول، في مواقف . ابل تحقيق األهدافالخدمات معهم مق
أخرى، أن يمنح الفرص للمعلمين ألن يكونوا قادة ومشاركين في 

كما قد تعلل نتائج . العملية القيادية من خالل بناء رؤية مشتركة
هذا السؤال ما يحمله أنموذج القيادة المتصل من أفكار تصلح ألن 

نوعية المعلمين يمارسه مدير المدرسة في بيئة تتنوع فيها 
ومعتقداتهم ومسلماتهم كما تتنوع فيها المواقف والظروف 

 . واألحداث
كما يظهر من نتائج هذا السؤال أن نمط القيادة التحويلية 

من تباين التميز ) 0.48(متنبئ دال إحصائيا ويفسر ما مقداره
أن مقدار التغير في ) (βويظهر معامل المتغير المعياري. التربوي

) 0.70(حدة قيادية تحويلية واحدة يرافقه تغير بمقدار ممارسة و
وربما يعود ذلك إلى أن شعور المعلمين بأنهم . وحدة تميز تربوي

يتعاملون مع مدير يعرف وجهة المدرسة ويمتلك رؤية واضحة لها، 
ويقوم بإشراكهم في عمليتي التخطيط والتنفيذ، ويراعي اتجاهاتهم 

حفزهم على اإلبداع والتميز، ويتوقع وميولهم ويلبي احتياجاتهم، وي
منهم مستوى عاليًا من اإلنجاز في العمل يزيد من دافعية هؤالء 
المعلمين و يشجعهم ويحفزهم إلى تحقيق التميز التربوي 

كما يظهر من الجدول نفسه أن نمط القيادة التبادلية . المنشود
ين من تبا) 0.08(متنبئ دال إحصائيا أيضًا، ويفسر ما مقداره 

) (βكما يظهر من خالل معامل المتغير المعياري. التميز التربوي
أن مقدار التغير في وحدة ممارسة قيادية تبادلية واحدة يرافقه 

ولعل أسلوب الحوافز . وحدة تميز تربوي) 0.30(تغيرًا بمقدار 
والمكافآت والتعزيز الذي يستخدمه مدير المدرسة التبادلي يجعل 

مًا نحو تحقيق التميز للحصول على الجائزة ال المعلمين أكثر التزا
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سيما وأن تحقيق التميز التربوي ضمن إطار الجائزة يرافقه دعم 
 إال أن .مادي ومعنوي يتفق مع سلوك مدير المدرسة التبادلي

نتائج هذا السؤال تظهر أن نمط القيادة الترسلية غير دال 
 كما .ز التربويمن تباين التمي) 0.00(ويفسر ما مقدارهإحصائيًا، 

 وحدة ممارسة قيادية ترسلية واحدة يرافقه ي مقدار التغير فأن
وحدة تميز تربوي وهذه النتيجة تدل على ) 0.02-(تغير بمقدار

  .أن هذا النمط يثبط عملية التميز التربوي ويعيقها
وتتفق نتائج هذا السؤال مع دراسة كل من غيجسيل 

 ,Geijsel, Sleegers, Leithwood(وسليغرس وليثوود وجانتزي 
& Jantzi, 2003 ( التي أظهرت األثر اإليجابي للقيادة التحويلية

للمديرين في الوالء الوظيفي للمعلمين وبذلهم جهدًا إضافيًا في 
كما تتفق مع نتائج دراسة أموروسو . اإلصالح التعليمي

Amoroso, 2002) ( في وجود أثر موجب ودال إحصائيا لقيادة
يلية في شعور المعلمين والمعلمات بالوالء لمهنتهم المدير التحو

وتتفق نتائج هذا السؤال . ومدارسهم وزيادة الرضا الوظيفي لديهم
 التي أظهرت أن (Mayers, 2001)أيضًا مع نتائج دراسة مايرز 

سلوكيات القـادة وتصرفات مدير المدرسة حاسمة بالنسبة إلنجاز 
  . مة بالنسبة لرضاه الوظيفيالمعّلم وفاعلية المدرسة كما هي حاس

  التوصيات
استنادًا إلى النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة تم وضع 

  :التوصيات اآلتية
أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أنماط القيادة تفضيًال كما ) 1

حددها المعلمون المتميزون هو نمط القيادة التحويلية، وكان 
بادلية بدرجة متوسطة، ثم بدرجة مرتفعة، يليه نمط القيادة الت

نمط القيادة الترسلية بدرجة ضعيفة، وأن هناك عالقة 
ارتباطية دالة بين نمطي القيادة التحويلية والتبادلية والتميز 

عقد دورات : وعليه، فإن التوصية المقترحة. التربوي
لمديري المدارس لتعريفهم بنمطي القيادة التحويلية 

ها الفرعية والفوائد التي يمكن والتبادلية وأهدافها ومجاالت
  .تحقيقها عند ممارسة كل نمط على صعيد العمل التربوي

أظهرت نتائج هذه الدراسة قدرة كل من القيادة التحويلية ) 2
والتبادلية على التنبؤ في التميز التربوي وتفسيره بصورة دالة 

ضرورة تزويد : وعليه، فإن التوصية المقترحة. إحصائيًا
ار والقادة التربويين في وزارة التربية والتعليم صانعي القر

ومديرياتها والقائمين على الجائزة بنتائج هذه الدراسة لعمل 
الخطط الكفيلة لنشر هذه األنماط بين مديري المدارس سعيًا 

  .نحو تحقيق الغايات التربوية المنشودة ومنها التميز التربوي
لمجاالت الفرعية أظهرت نتائج هذه الدراسة قدرة كل من ا) 3

التأثير المثالي واالستثارة الفكرية واإلدارة النشطة : التالية
باالستثناء في التنبؤ بالتميز التربوي وتفسير التباين فيه 

 ةضرور: وعليه، فإن التوصية المقترحة. بصورة دالة إحصائيًا
قيام مديري المدارس بالدمج بين المجاالت الفرعية للقيادتين 

التحويلية مع التركيز على هذه المجاالت تحديدًا التبادلية و
  . التميز التربوي المنشودقسعيًا نحو تحقي

   عـراجـالمالمصادر و
اتجاهات حديثة في القيادة ). 2006(أبو عابد، محمود 
  . دار األمل للنشر والتوزيع: اربد. التربوية الفاعلة

درجة ممارسة مديري المدارس ). 2005(بني عطا، سالم 
ثانوية العامة األردنية لنمطي القيادتين التحويلية ال

والتبادلية وعالقتهما باالحتراق النفسي والعالقات 
 أطروحة دكتوراة غير منشورة، .البينشخصية عند المعلمين

  .جامعة عمان العربية، عمان، األردن
 دور القيادات اإلدارية في التطوير .)2001( تبوك، سالم

عية للهيئات والمؤسسات العامة التنظيمي ودراسة استطال
، الجامعة  غير منشورةرسالة ماجستير. في سلطنة عمان

  . ، عمان، األردناألردنية
القيادة التربوية في القرن ). 2006(حمادات، محمد حسن 

  . دار حامد للنشر والتوزيع: عمان. الجديد
دليل التربية العملية ). 2002 (ردندش، فايز واألمين، أبو بك

  .دار الوفـا لدنيا الطباعة:  اإلسكندرية.اد المعلمينوإعد
فعالية برنامج التأهيل التربوي للمعلمين ). 1997(ديراني، محمد 

-22 .)1(2مجلة دراسات،. في تحسين ممارستهم التعليمية
47.  

مالمح من االتجاهات الحديثة في تدريب ). 2002(السنحي، خالد 
  . 95-52)4(3،مجلة التربية. المعلمين

أنماط القيادة اإلدارية السائدة ). 2001( شبيطة، مها توفيق
لدى مديري الداخلية من وجهة نظر موظفي وزارة 
الداخلية وموظفاتها في محافظة شمال فلسطين وعالقة 

،  غير منشورةرسالة ماجستير. ذلك بفاعلية العمل لديهم
  .نابلس، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية
أنماط السلوك ). 2000(لرحيم زهير الشريدة، هيام وعبد ا

القيادي لدى مديري المدارس األساسية في محافظة إربد 
. وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين

 .84-61، )37(، مجلة اتحاد الجامعات العربية
تربية المعلم للقرن ). 1995(شوق، محمود ومحمد مالك 

  بة العبيكانمكت: الرياض. الحادي والعشرين
رفع ). 1993(الشيخ، خالد وأبو الشيخ، مصطفى و خليفة، غازي 

مستوى المعلمين أثناء الخدمة إلى مستوى الدرجة الجامعية 
تجربة المملكة األردنية (األولى، تجارب عالمية وعربية

  .12-10) 1(13، المجلة العربية للتنمية). الهاشمية
ين إدراك المعلمات لدور العالقة ب). 2003(الشيخ، محمد محمود 

المديرة والموجه التربوي في تشجيعهن على االبتكار 
واستخدامهن ألساليب تعزيز السلوك االبتكاري لدى 

  .50-11)3(67،  المجلة التربوية.التالميذ
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المؤتمر السنوي . إعداد المعلم في اليابان). 1993(عبيد، وليم 
  .األول، كلية التربية، جامعة عين شمس

األنماط القيادية لمديري المدارس ). 2003.(ة، عليعياصر
الثانوية وعالقتها بدافعية المعلمين نحو مهنتهم كمعلمين 

 أطروحة دكتوراة .في وزارة التربية والتعليم في األردن
  .غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن

عالقة النمط القيادي لمديري المدارس ). 2000(عيد، فاتن 
 بالنشارد وهيرسي بمستوى الرضا حسب نظرية

الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية بمديرية التربية 
رسالة ماجستير غير  .والتعليم بمنطقة عمان األولى

  . منشورة، الجامعة األردنية، عمان
جائزة الملكة رانيا العبدالله ). 2006(وزارة التربية والتعليم 

  .األردن: عمان. للمعلم المتميز
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   الثانوية في مواجهة التحديات التي تواجه املدرسة في القرن الواحد والعشرينةدور مدير املدرس
    *محمد عاشور

  23/11/2008 تاريخ قبوله     9/7/2008 تاريخ تسلم البحث

  
هدفت هذه الدراسة تعّرف دور مدير المدرسة الثانوية في مواجهة  :ملخص

القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر مديري التحديات التي تواجه المدرسة في 
المدارس والمشرفين، وتعّرف أثر متغيرات الوظيفة، والمؤهل العلمي، وسنوات 

فردا للعام الدراسي ) 482(تكّون مجتمع الدراسة من . الخبرة في تصوراتهم
مشرفًا تربويًا ) 193( حيث تم اختيار عينة عشوائية اشتملت على 2006-2007

% 40سة في مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد، أي ما نسبته ومدير مدر
مديرًا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه ) 70(مشرفًا، و) 123(منهم 

فقرة موزعة على ستة مجاالت، وبعد جمع البيانات وتحليلها ) 60(تكونت من 
ن الثنائي، واختبار ، وتحليل التباي)ت(باستخدام اإلحصاءات الوصفية، واختبار 

، أشارت النتائج إلى أن دور مدير المدرسة الثانوية في مواجهة التحديات هشيفي
كما يراها ) كبيرة( والعشرين كان بدرجة الواحدالتي تواجه المدرسة في القرن 

وهناك . كما يراها المشرفون التربويون) متوسطه(مدراء المدارس، وبدرجة 
 دور مدير المدرسة الثانوية في مواجهة التحديات فروق ذات داللة إحصائية في

والعشرين من وجهة نظر أفراد عينة  الواحدالتي تواجه المدرسة في القرن 
الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة درجة البكالوريوس، ولمتغير 

ولم تكن الفروق دالة ).  سنة فأكثر11(سنوات الخبرة ولصالح ذوي الخبرة 
هذا وقد توصلت ). مدير مدرسة، مشرف تربوي(ئيا في متغير الوظيفة إحصا

الدراسة إلى عدد من التوصيات كان من أهمها التأكيد على التطوير المهني 
المستمر لمدير المدرسة والمشرف التربوي، وتعريفهم بالدور الذي يمكن أن 

في المستقبل، يقوم به مدير المدرسة في مواجهة التحديات التي تواجه المدرسة 
وكذلك تعريفهم بالرؤى واألهداف واألساليب التي تساهم في التغلب على 

التحديات المستقبلية، : الكلمات المفتاحية(.التحديات المستقبلية للمدرسة
  ).اإلدارة المدرسية، المدرسة الثانوية

  
  

  خلفية الدراسة
يحتاج تحقيق الصورة المستقبلية للتعليم إلى دراسة 

القوة والضعف فيه، وإلى  ة للماضي، والوقوف على جوانبموضوعي
 يومن المالحظ أن العصر الذ. فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل

تحديات ومتغيرات كثيرة ومتسارعة في  نعيش يدفعنا إلى مواجهة
وإدارتها  وليس مستغربا أن تتأثر المدرسة .جميع مناحي الحياة

وسرعة  المعلوماتثورة و ،بهذه المتغيرات مثل العولمة
التغييروالتطوير، مما يتطلب التفاعل مع هذه المعطيات والتطورات، 

 األمر الذي كونها إحدى مؤسسات المجتمع التربوي واالجتماعي؛
  التي تؤهله يستدعي أن يتمتع مدير المدرسة بالمهارات والمقدرات

، لمواجهة هذا التغيير والتطوير والعمل للنهـوض بالعمليـة التعليميـة          
بحيــث تكــون لديــه القــدرة والنظــرة المــستقبلية فــي التعامــل مــع هــذه  

  ).Payteres, 2003(التحديات 
_____________________  

  .إربد، األردن جامعة اليرموك، ،كلية العلوم التربوية* 
  .، اربد، األردن2008 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

The Role of Secondary School Principals in Meeting 
Challenges that Face Schools in the Twenty-First Century  

 
Mohammed Ashour, Faulty of Education , Yarmouk University, 

Irbid, Jordan. 
 
Abstract: This study aimed at identifying the role of secondary 
school principals in meeting the challenges that face their schools in 
the twenty-first century in Irbid Governorate as perceived by school 
principals and educational supervisors. It aimed also at finding any 
statistical differences due to the study independent variables as  job 
title, qualification, and years of experience. The study population 
consisted of (482) school principals and educational supervisors in 
Irbid Governorate, for the year 2006-2007, 40% of whom where a 
randomly sample were selected, including (123) educational 
supervisors and (70) school principals. To achieve the study 
objectives a questionnaire was developed which consisted of (60) 
items distributed into six domains. It was used after assuring its 
validity and reliability. The researcher applied the necessary 
statistical analysis, which led to the following results: 
- The role of school principals was rated high by school 

principals, while educational supervisors rated it average. 
- There were statistical significant differences perceived by the 

study sample due to qualification in favor of the bachelor 
degree holders, and to the years of experience in favor of the 
more-than-(11) eleven-years category. 

-    There were no statistical differences perceived by the study 
sample due to the job title. The study concluded with a number 
of recommendations such as the following: more professional 
development for both school principals and educational 
supervisors is needed to meet the challenges that might face 
schools in the future; it is necessary to concentrate on the 
school principal's role practiced at school, and to be familiar 
with the school future vision and objectives. (keywords: future 
challenges, school dministration, secondary school) 

 
  

التقــدم العلمــي والتقنــي إلــى الــتحكم فــي نمــو    لقــد أدت ســرعة
وعي بمتطلبـــات   المحليـــة وتطورهـــا، وأصـــبح لزامـــًا الـــ    تالمجتمعـــا

ومتغيـــرات هـــذا القـــرن، وان تتنبـــه القيـــادات التربويـــة إلـــى حقيقـــة        
مستقبل العملية التعليمية، كما فرضـت الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة            
على المجتمع الذي أوجدها التطلع إلـى التكيـف مـع هـذه المتغيـرات،            

  ).1996الفيشاوي، (والتخطيط من اجل مستقبل واعد 
 التغييـــر إلـــى الميـــدان التربـــوي، وبـــدأ   ا وقـــد امتـــد أثـــر هـــذ 

المربون برسم صورة واضحة للمستقبل القريب، انطالقا مـن مبـادئ       
ــدان التربــوي بحيــث       ــات هــذا المــستقبل وخاصــة المي وأســس متطلب

عبـد الـدايم،    (تتفق مع الصورة المستقبلية الواعـدة للنظـام التربـوي           
1991.(  
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تفادة مــن فــرص وبــالنظر إلــى هــذه التحــديات ورغبــة فــي االســ  
العولمـــة لتطـــوير النظـــام التعليمـــي وتحديثـــه وتحريكـــه مـــن الجمـــود 
يحتــاج القــادة التربويــون إلــى البــصيرة الثاقبــة والرؤيــة اإلســتراتيجية  

 وهنـا ال  ). 1997خـصاونة،   (المستقبلية لتحسين العمليـة التعليميـة       
بد أن تتوافر في إدارة المدرسـة الرؤيـة الواضـحة والتخطـيط الجيـد               

طبيــق االســتراتيجيات التــي يمكــن أن تواجــه العمليــة التعليميــة فــي   لت
المدرسة، مع بيان أهمية رسـالة المدرسـة التعليميـة فـي التـأثير علـى          
حركة المجتمع وتطوره، مع إيجاد الطرق الالزمـة لكيفيـة التعامـل مـع              

  ).Rex،(2000أفراد المجتمع المدرسي في ضوء هذه المستجدات 
 إلــى أن القائــد الفعــال الــذي يتــصف بأنــة ومــن المفيــد اإلشــارة

 بالمقــدرة علــى تنفيــذ آرائــه وخططــه، ومواجهــة  عصــاحب رؤيــة يتمتــ
التحديات المستقبلية لكي يتم تحديد األولويات على ضـوء مـشاركة           
العاملين معه لتحقيق األهـداف التعليميـة فـي المدرسـة التـي يعملـون               

  .(Rex, 2000; Sylvia, 2002)بها 
يات القـــــرن الواحـــــد والعـــــشرين اتجاهـــــًا وقـــــد شـــــهدت بـــــدا

ــدًا" ــي     " جديـ ــل فـ ــبح العمـ ــث أصـ ــية، حيـ ــال اإلدارة المدرسـ ــي مجـ فـ
المدرسة يدور حول توفير الظروف واإلمكانات التي قد تـساعد فـي       
تحقيق أهداف العملية التربوية؛ بل تعدى ذلك إلى تحقيـق األهـداف            

ــة للعمليـــة التعليميـــة فـــي المجتمـــع المدرســـي       مـــؤتمر ال(االجتماعيـ
كما أصـبح دور اإلدارة المدرسـية ممثلـة         . )1999الوطني التربوي،   

ــى االهتمــام بمــا يــدور مــن      ابالمــدير بوصــفه قائــدًا تربويـًـ     يركــز عل
ــة     ــة المدرسـ ــة وتعليميـــة داخـــل بيئـ بـــرامج وأنـــشطة وفعاليـــات تربويـ
كمؤسسة تربوية، وربطهـا بحاجـات المجتمـع المحلـي، بحيـث يمتلـك          

ــراء الت  ــى إجـ ــدرة علـ ــاه    القـ ــي االتجـ ــع وفـ ــي المجتمـ ــوب فـ ــر المطلـ غيـ
 ).1999عاشور، (المرغوب فيه 

  الدراسات السابقة
تتجه الدراسات التي جاءت في سـياق مـشكلة الدراسـة إلـى أن       
دور مــدير المدرســة متجــدد وفعــال يواكــب التطــورات والمــستجدات 

هنــاك العديــد مــن  وكــي يــتمكن مــن إدارة المدرســة بيــسر وســهولة،    
ــي  ــات التـ ــة     الدراسـ ــي مواجهـ ــره فـ ــة وأثـ ــدير المدرسـ ــت دور مـ  تناولـ

ومـن  .  والعـشرين  الواحـد التحديات التي تواجـه المدرسـة فـي القـرن           
أشـــــهر هــــــذه الدراســـــات دراســــــة ســـــامونز وهلمــــــان ومــــــارتيمور    

(Sammons, Hillman and Martimore,1995)   والتـي تناولـت 
ــة واألمريكيـــة والهولنديـــة وخلـــصت        ــددا مـــن المـــدارس البريطانيـ عـ

راسة إلـى عـدد مـن الخـصائص المـشتركة بـين المـدارس الفاعلـة،                 الد
القيـــادة القويـــة والفاعلـــة، ومـــشاركة     : ومـــن أهـــم هـــذه الخـــصائص   

العـــاملين فـــي المدرســـة فـــي صـــناعة القـــرارات التـــي تهـــم المدرســـة،  
ــيم، والمــشارك     ــى التعل ــة مــشجعة عل ــوفير بيئ ــت   ةوت ــين البي ــة ب  الفاعل

  . والمدرسة
 إن جميع الدراسات التي     (Sammons,1999)ويقول سامونز   

تناولت المدارس الفاعلة أكدت أن القيـادة المدرسـية الفاعلـة تـساهم             
 وهــذا مــا أكــده أيــضا جــري . مــساهمة كبيــرة فــي تطــوير المدرســة 

(Gray, 1990)         فـي دراسـته عنـدما بـين أن تـوافر الـصفات القياديـة

فــي مــدير المدرســة يعــد مــن أهــم العناصــر التــي تــساهم فــي تطــوير   
   .األداء المدرسي

التــي هــدفت إلــى  ) Peterson, 2003(وفــي دراســة بترســون  
معرفة دور مدير المدرسـة فـي تطـوير العـاملين مهنيـا، وشـارك فيهـا                 

ــن   ــدراء مـ ــون ومـ ــاطق    ) 16(معلمـ ــد المنـ ــي احـ ــية فـ ــة أساسـ مدرسـ
 إلــى أن للمــدراء  تالتعليميــة األمريكيــة فــي واليــة نيويــورك، وتوصــل   

ــة    ــي تنمي ــرًا ف ــى ضــرورة شــمول خطــة      دورًا كبي ــا، وإل ــاملين مهني الع
ــات       تطــوير المدرســة المــستقبلية لألخــذ بحاجــات المعلمــين ومتطلب

  .المدرسة التربوية
ــة الحايــــك    ــا دراســ ــى تحديــــد    ) 2000(وأمــ ــي هــــدفت إلــ التــ

تــصورات المعلمــين ومــديري المــدارس لــدور المدرســة فــي تطــوير     
فــأظهرت مؤســسات المجتمــع المحلــي فــي محافظــة إربــد فــي األردن،  

نتائجهــا أن مجــال تــصورات المعلمــين واإلدارة المدرســية فــي خدمــة  
 وان أهـم مجـال      ،المجتمع المحلي حصل على أعلى متوسـط حـسابي        

يحتــاج ألــى دعــم مــن المجتمــع المحلــي هــو دور الطالــب فــي خدمــة     
  .مجتمعة

ــ ــة  ) Rex، 2000 (سوأجــــرى ريكــ ــة هــــدفت إلــــى معرفــ دراســ
مـــدارس فـــي تطـــوير مؤســـسات التـــصورات التربويـــة لـــدور مـــدراء ال

ــة كاليفورنيــا األمريكيــة، حيــث أظهــرت النتــائج أن         المجتمــع فــي والي
ــرة        ــي تطــوير مؤســسات المجتمــع بدرجــة كبي ــرأ ف للمــدراء دورًا كبي
ــع     خاصـــة فـــي مجـــاالت إعـــداد الطالـــب مـــستقبال فـــي خدمـــة المجتمـ

  .المحلي
 العـــشرات مـــن األبحـــاث أيـــضا أن تركيـــز المـــدير تلقـــد وجـــد

 الجوانـــب األكاديميـــة يعـــد محـــددا أساســـيا لمخرجـــات  القـــوي علـــى
تحصيل المدرسة، ومن تجليات هذا التركيز تأكيد المدير المـستمر          
لجميــــع المعنيــــين فــــي المدرســــة أن الــــتعلم هــــو أهــــم مــــن التعلــــيم  
ــية     ــداف المدرســ ــالي لألهــ ــق العــ ــى التحقيــ ــي، والتأكيــــد علــ المدرســ

(Hargreeves, 2000).  
ــاحثون إن مــديري    ــالي   ويقــول الب المــدارس ذات التحــصيل الع

هــم أشــخاص يجيــدون التواصــل مــع اآلخــرين ويتــصفون بالمقــدرة        
لقـــد وجـــدت خالصـــة . واالهتمـــام فـــي مجـــال العالقـــات بـــين األفـــراد

 ,Evans and Teddlie)دراســة قــام بهــا كــل مــن ايفــانز وتــدلي   
1995, p.5)فاعليــة فــي تيــسير إحــداث ا أن المــدراء الــذين اظهــرو 
ايجــابي فــي مدارســهم قــدموا الــدعم النفــسي والعملــي   عمليــة تغييــر 

وتحــــــــدد خالصــــــــة دراســــــــة ديبيفــــــــويس . لمــــــــن يعمــــــــل معهــــــــم
DeBevoice,1994) ( تقـــديم الـــدعم النفـــسي وتقـــديم الحـــافز "أن

  .يعد ممارسة يومية لدى المدراء الفاعلين" للمعلمين
 ,Bartell, 1999)هـذا وقـد وجـدت دراسـة قامـت بهـا بارتـل        

p.125)ء المتميــــزين يتواصــــلون باســــتمرار مــــع اآلبــــاء   أن المــــدرا
وأفــراد المجتمــع لــصناعة القــرارات المتعلقــة بالمدرســة كمــا وجــدت    

 أن مـدراء المـدارس   (Davis, 1998, p.8)خالصـة دراسـة ديفـيس    
ذات التحـــصيل العـــالي حـــصلوا علـــى درجـــة رضـــا كبيـــرة مـــن اآلبـــاء 

 ,Gaziel) كـذلك وجـدت دراسـة جازيـل    . وأفـراد المجتمـع المحلـي   
1995, p.184)    المتعلقة بإدارة المدراء للوقـت أن مـدراء المـدارس 
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ــع      ــاء والمجتمـ ــع اآلبـ ــة مـ ــا للعالقـ ــوا وقتـ ــالي كرسـ ذات التحـــصيل العـ
على الوقت الذي كرسه مديرو المـدارس  % 66المحلي يزيد بواقع   
  . ذوو األداء المتوسط

المتعلقـــة ) (Scheurich, 2005وتخلـــص دراســـة شـــيورتش 
 المــدارس الناجحــة نحــو خدمــة المدرســة للمجتمــع      بتوجهــات قــادة 

المحلي، حيث أجريت هذه الدراسة فـي احـد المنـاطق التعليميـة فـي               
والية نورث كارولينا األمريكية، أن مدراء هذه المـدارس هـم شـركاء              
ــالي تعمــل المدرســة مــا بوســعها        ــة، وبالت ــيم الطلب ــاء فــي تعل مــع اآلب

ــاو   ــذا التعـ ــز هـ ــابي، وتخلـــص ا نلتعزيـ ــ االيجـ ــى أن  ةلدراسـ ــضا إلـ  أيـ
 دون تمييــز مـع أوليـاء أمــور الطلبـة بكـل احتــرام     نالمعلمـين يتعـاملو  

  .واهتمام مع اختالف مستوياتهم ودخولهم
ودراسـة جـوالت   ) (Cotton, 2002لقد وجدت دراسة كوتون 

 أن المدرســة الفاعلــة   (Gullat and Lofton, 2006)ولوفتــون  
 تمليــة اتخــاذ القــرارا  تــشارك المعلمــين فــي إدارة المدرســة وفــي ع    

كمــا بينــت دراســة  . المتعلقــة بالمنــاهج التعليميــة والعمليــة التعليميــة  
 أن نجـاح  (Peterson and Warren, 2005, p.1)بترسـون ووارن  

المــشاركة فــي صــنع القــرار يحتــاج إلــى قيــادة مدرســية فاعلــة تكــون      
ــاج هــذه         ــة مــشتركة للمدرســة، وتحت ــة تعليمي ــى وضــع رؤي ــادرة عل ق

إلــــى قــــادة يمتلكــــون مهــــارات فــــي اإلدارة وصــــنع القــــرار  المــــدارس 
 ,Steller, 2004)يقـول سـتلر   . ويعملـون ضـمن فـرق عمـل فاعلـة     

p.16)   أن دور المــــدراء الفــــاعلين محــــوري فــــي التحــــسينات التــــي 
تجري في مجال المناهج والتعليم فـي مدارسـهم، وهنـاك المئـات مـن               

داية البحـث فـي اثـر    ومنذ ب. الدراسات البحثية التي تؤيد هذا الزعم   
المــدراء علــى نتــائج الطــالب أظهــرت الدراســات أن المــدراء واســعي   
االطالع والمشاركين بـشكل نـشط فـي البرنـامج التعليمـي لمدارسـهم              
لــــديهم طــــالب ذوو تحــــصيل أعلــــى مــــن المــــدراء الــــذين يــــديرون   

  .الجوانب غير التعليمية وحدها
ية المعلمـين   وفي إشارة إلى دعم المشرفين والمدراء السـتقالل       

 (Heck and Marcoulides, 2005, p.25) يـضع هيـك وماركوليـدز   
هــذه الــسمة علــى نحــو أكثــر وضــوحا، حيــث يــشيران إلــى أن مــدراء   
المــدارس يمكــن أن يــساهموا فــي زيــادة تحــصيل الطــالب مــن خــالل  

  . إعطاء المعلمين مزيدا من الحرية في العملية التعليمية
وء تلــك المــستجدات التــي ممــا ســبق يمكــن القــول إّنــه فــي ضــ  

يمكن أن تـؤثر علـى المدرسـة بـشكل عـام والعمليـة التعليميـة بـشكل                 
 واالتـصاالت  ةخاص كالعولمـة وثـورة المعلومـات والثـورة التكنولوجيـ         

 الـدور الفاعـل فـي       فانه بات من الضروري أن يكـون لمـدير المدرسـة          
ــرن      ــاهر القـ ــن مظـ ــبحت مـ ــديات التـــي أصـ ــذه التحـ ــه هـ ــدمواجـ  الواحـ

ين، حيث يقـوم بمواكبـة المـستجدات والتطـورات التـي يمكـن              والعشر
ــر      ــداث التغييـ ــى إحـ ــذلك يـــسعى إلـ ــة، وكـ ــة التعليميـ ــه العمليـ أن تواجـ
المطلوب وااليجابي ليتناسب مع ما هو جديد في العملية التعليمية،          
ولـــن يـــستطيع مـــدير المدرســـة ان يقـــوم بكـــل هـــذه التغييـــرات دون   

 المجتمـع المحلـي، ويـسعى دومـا       مشاركة أولياء أمور الطلبـة وأفـراد      
إلى إعداد وتهيئة الطلبة مستقبال لخدمة مجتمعهم، ممـا يتطلـب مـن             
مدير المدرسة أن يشرك أولياء األمور وأفراد المجتمـع المحلـي فـي             

ــه يــشرك المعلمــين والعــاملين فــي        صــناعة القــرار المدرســي، كمــا ان
يـة، ويحتـاج    المدرسة فـي صـناعة القـرارات المتعلقـة بالعمليـة التعليم           

مــدير المدرســة النــاجح الــذي يــسعى إلــى إحــداث التغييــر المطلــوب    
والـــذي يـــستجيب للمـــستجدات والمتغيـــرات العالميـــة إلـــى أن يتمتـــع  
بمهارات االتصال والتواصل مع العـاملين فـي محـيط المدرسـة وعلـى              
الــصعيد الخــارجي مــع أوليــاء أمــور الطلبــة وأفــراد المجتمــع المحلــي   

ة التعليميـــة، مـــن منطلـــق أن الجميـــع شـــركاء فـــي  المهتمـــون بالعمليـــ
   . تعليم األبناء وإعدادهم مستقبال للمشاركة في خدمة مجتمعهم

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ــرات  ــوم تغيـ ــع اليـ ــة  ؟يـــشهد مجتمـ ــة وتكنولوجيـ ــداثًا فكريـ  وأحـ

وقــد قبــل المجتمــع التــصدي –كثيــرة لــم يــسبق أن شــهدها مــن قبــل 
تغيـــرات، األمـــر الـــذي يـــستدعي مـــن بكـــل طاقاتـــه ومقدراتـــه لهـــذه ال

 بإدارتهـــــا – المدرســـــة –المؤســـــسات التربويـــــة المختلفـــــة ومنهـــــا 
وتنظيمهــا وهيكلهــا ومراحلهــا التعليميــة ووظائفهــا المتعــددة، التــي       

النمـو والرقـي    للتطـور و  تعد المنطلق األساسي الذي يقود المجتمـع        
ــل      ــرة يتحمـ ــسؤوليات كثيـ ــا مـ ــع عليهـ ــذلك تقـ ــضاري، لـ الفكـــري والحـ

سئوليتها النظام التربوي في التكيف والتعايش مـع هـذه المتغيـرات،            م
وحتــى يمكـــن عبـــور هـــذا القـــرن بخطـــى ثابتـــة فـــال بـــد مـــن تحديـــد  
االستراتيجيات المستقبلية التي تواجه العملية التعليميـة، وبيـان دور          

ــه علــى      رمــدي ــة، وفــي مقدرت ــة التعليمي  المدرســة فــي تحــسين العملي
ويـــة، ومتطلبـــات العـــصر الحـــديث، حيـــث  مواجهـــة المـــستجدات الترب

يتوقع من المدير القيام بأدوار تـساعده فـي مواجهـة هـذه التحـديات               
بمـــا ينـــسجم هـــذه التطـــورات علـــى كافـــة الـــصعد، وفـــي ضـــوء تلـــك   
المتغيــرات والتطــورات يــرى الباحــث أن هنــاك ضــرورة إلجــراء هــذه     
الدراســة والتعــرف علـــى دور مــدير المدرســة الثانويـــة فــي مواجهـــة      

  . لتحيات التي تواجه المدرسة في القرن الواحد والعشرينا
  :وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

 مــا دور مــدير المدرســة الثانويــة فــي مواجهــة التحــديات التــي    -1
تواجه المدرسـة فـي القـرن الواحـد والعـشرين مـن وجهـة نظـر                 

 مديري المدارس والمشرفين التربويين؟
 المدرســـــة الثانويـــــة فـــــي مواجهـــــة  هـــــل يختلـــــف دور مـــــدير -2

التحــديات التــي تواجــه المدرســة فــي القــرن الواحــد والعــشرين 
مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس والمــشرفين التربــويين تبعــا  

 ؟)مدير مدرسة، مشرف تربوي(الختالف متغيرات الوظيفة 
 هل تختلف تصورات المشرفين التربويين لدور مـدير المدرسـة       -3 

ة التحديات التي تواجه المدرسـة فـي القـرن          الثانوية في مواجه  
 ،ســـــنوات الخبـــــرة(الواحـــــد والعـــــشرين بـــــاختالف متغيـــــرات  

  ؟)والمؤهل العلمي
 ةلــدور مــدير المدرســ هــل تختلــف تــصورات مــديري المــدارس   -4 

فــي مواجهــة التحــديات المــستقبلية التــي تواجــه المدرســة فــي     
ــرة، والمؤهــ  (بــاختالف متغيــرات  محافظــة إربــد   ل ســنوات الخب

  ؟)العلمي
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  أهداف الدراسة
هدفت الدراسة التعـرف علـى دور مـدير المدرسـة الثانويـة فـي               
مواجهة التحديات التي تواجه المدرسة في القرن الواحـد والعـشرين     

عـالوة علـى    . من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربـويين       
 ، الوظيفـة والمؤهـل العلمـي وسـنوات الخبـرة فـي            تمعرفة أثـر متغيـرا    

 المدرســــة رتــــصورات المــــدراء والمــــشرفين التربــــويين لــــدور مــــدي
  . الثانوية

  أهمية الدراسة
  :تتجلى أهمية الدراسة الحالية من خالل اآلتي

 يمكـن أن يقـوم بـه مـدير المدرسـة الثانويـة              يتعرف الـدور الـذ     -
لمواجهــة التحــديات التــي تواجــه المدرســة فــي القــرن الواحــد     

 اجتماعية تربويـة ولهـا دور       والعشرين، كون المدرسة مؤسسة   
  . كبير في إعداد جيل المستقبل

مساعدة المخططين التربويين وصناع القرار فـي وزارة التربيـة            -
ــيم فـــي بيـــان الـــدور الـــذي يمكـــن أن يقـــوم بـــه مـــدير          والتعلـ

 في مواجهة التحيـات التـي يمكـن أن تواجـه المدرسـة              ةالمدرس
 .في المستقبل

 . ا المجال مستقبال في هذتإجراء المزيد من الدراسا -
  تعريف المصطلحات

كـل مـا يواجـه العمليـة التعليميـة مثــل      : التحـديات المـستقبلية   -
ثورة المعلومات وثـورة التكنولوجيـا واالتـصاالت والعولمـة فـي            
عصر يشهد التغيير والتطور الـسريع فـي كافـة مجـاالت الحيـاة              

 . وجه الخصوصىومنها التربية عل
 أن يقوم به مدير المدرسة مـن   ما يمكن :دور مدير المدرسة   -

ممارســــات وأعمــــال إداريــــة وأكاديميــــة وفنيــــة داخــــل محــــيط  
المدرســة وخارجهــا، ممــا يــساهم فــي خدمــة العمليــة التعليميــة 
إلحـــــداث التغييـــــر المطلـــــوب الـــــذي يـــــستجيب للمـــــستجدات 

 .والمتغيرات المحلية والعالمية
  :مجتمع الدراسة وعينتها

 المـــــدارس الثانويـــــة  تكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن مـــــديري
والمــشرفين التربــويين فــي مديريــة التربيــة والتعلــيم بمحافظــة إربــد     

ــالغ عــــددهم   مــــديرا ومــــشرفا تربويــــا للعــــام الدراســــي     ) 482(البــ
تـــم اختيـــار عينـــة عـــشوائية بـــسيطة اشـــتملت علـــى   . 2006/2007

) 70(مـن مجتمـع الدراسـة مـنهم     % 40فردا أي مـا نـسبته    ) 193(
 تمـن االسـتبيانا   ) 175( وقد تـم اسـترجاع       مشرفًا) 123(مديرًا، و 

يبـين تـوّزع أفـراد      ) 1(والجدول  . )%90.6(الموزعة أي ما نسبته     
  .عينة الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة

  توّزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها): 1(الجدول 
    سنوات الخبرة

  المؤهل العلمي
  

  
  الوظيفة

  المجموع  سنة فأكثر) 11(  سنوات) 10-6(  سنوات) 1-5(  

+ بكالوريوس  103  10  80  13  مدير
  40  10  16  14  مشرف  دبلوم عالي

  20  3  8  9  مشرف  ماجستير  30  4  8  18  مدير
  193  27  112  54  المجموع

  :أداة الدراسة
 قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة بــصورة أوليــة بلــغ عــدد فقراتهــا   

ــا مـــن أســـاتذ  ) 63( ة كليـــة بعـــد عرضـــها علـــى خمـــسة عـــشر محكمـ
التربية في جامعة اليرموك والجامعة األردنيـة والمـشرفين التربـويين،           
ــذف أو       ــديل أو الحــ ــق بالتعــ ــا يتعلــ ــاتهم فيمــ ــذ بمالحظــ ــم األخــ وتــ

  . اإلضافة، وكذلك صالحيتها لالنتماء إلى المجال المحدد
وبعــد عقــد لقــاءات فرديــة مــع بعــض المحكمــين لالستيــضاح        

صـياغة بعـض الفقـرات وحـذف        منهم حول بعض الفقرات تمت إعـادة        
الفقرات التي لم يتم االتفاق عليها، حيث أصبحت فـي شـكلها النهـائي      

فقرة تنتهي كل فقـرة بخمـسة اختيـارات تمثـل دورًا            ) 60(تتألف من   
ــدا وأعطيـــت   ــر جـ ــر وأعطيـــت  ) 5(كبيـ ــات، وكبيـ ــات، ) 4(درجـ درجـ
ــت   ــط وأعطيـ ــت   ) 3(ومتوسـ ــل وأعطيـ درجتـــان، ) 2(درجـــات، وقليـ

للتعـرف علـى الـدور الـذي     . درجـة واحـدة   ) 1(أعطيـت   وقليل جدا و  
يمكن أن يقـوم بـه مـدير المدرسـة الثانويـة لمواجهـة التحـديات التـي                  

وقــد تــم توزيــع الفقــرات علــى ســتة  . تواجــه المدرســة فــي المــستقبل 

 مجــال دور المــدير فــي تنميــة للعــاملين مهنيــا ويــضّم     :مجــاالت هــي 
 مــــستقبلية ةافــــفقــــرة، ومجــــال دور المــــدير فــــي تطــــوير ثق    ) 11(

ــضّم   ــة ويـ ــر) 10(للمدرسـ ــق   اتفقـ ــي تحقيـ ــدير فـ ــال دور المـ ، ومجـ
، ومجـال دور    اتفقـر ) 10(الرؤية واألهداف العامة للمدرسة ويـضّم       

) 11(المدير في تهيئة مناخ مدرسي داعم للعملية التعليميـة ويـضّم            
فقــرة، ومجــال دور المــدير فــي توظيــف تكنولوجيــا التعلــيم الحديثــة    

ات، ومجــال دور المــدير فــي تفعيــل عالقــة المدرســة فقــر) 7(ويــضّم 
وبــــذلك حققــــت األداة . فقــــرة) 11(مــــع المجتمــــع المحلــــي ويــــضّم  

 .الصدق الظاهري
وقــد اعتمــد الباحــث مقياســا خماســيا مــن نــوع ليكــرت لقيــاس  

بدرجـــة كبيـــر : (تـــصورات المـــدراء والمـــشرفين لـــدور المـــدير وهـــو
أعطيــت لــه األوزان و) جــدا، وكبيــر، ومتوســط، وقليــل، وقليــل جــداً  

  ).1، 2، 3، 4، 5: (التالية
وللتأكــد مــن ثبــات األداة قــام الباحــث بتطبيقهــا علــى عينــة مــن   
خـارج مجتمـع الدراسـة، وتمـت إعـادة التطبيـق بعـد فتـرة زمنيـة وتـم           
استخراج معامالت االرتباط لكل فقـرة مـن فقـرات األداة تـم احتـساب          
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رة عامـة فقـد بلــغ    وبــصو-alpha  Cronbach معامـل ألفـا كرونبـاخ   
، وبهذا يكون الباحـث قـد اسـتكمل اإلجـراءات           )0.83(معامل الثبات   

  .الالزمة لألداة، وأصبحت جاهزة للتطبيق

  معامالت ثبات اإلعادة للدراسة ومجاالتها
ثبات   المجال  الرقم

  اإلعادة
كرونباخ 

  ألفا
 0.82  0.92  دور المدير في تنمية العاملين مهنيا  1
  0.88  0.91  ي تطوير ثقافة مستقبلية للمدرسةدور المدير ف  2
  0.83  0.93  دور المدير في تحقيق الرؤية واألهداف العامة للمدرسة  3
  0.81  0.88  دور المدير في تهيئة مناخ مدرسي داعم للعملية التعليمية  4
  0.84  0.85  دور المدير في توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة  5
  0.80  0.90  قة المدرسة مع المجتمع المحليدور المدير في تفعيل عال  6

  0.83  0.89  األداة ككل
  : المعالجة اإلحصائية

تـم حــساب المتوسـطات الحــسابية واالنحرافـات المعياريــة لكــل    
لعينـة مـستقلة    ) ت(فقرة من فقـرات االسـتبانة، كمـا اسـتخدم اختبـار             

ــيفية        ــار شــ ــع اختبــ ــائي مــ ــاين الثنــ ــل التبــ ــتخدام تحليــ ــدة، واســ واحــ
 .مقارنات البعديةلل

  عرضها ومناقشتها: نتائج الدراسة
ما دور مـدير    " نص هذا السؤال على   : عرض نتائج السؤال األول   

المدرسة الثانوية في مواجهة التحـديات التـي تواجـه المدرسـة             
في القرن الواحد والعشرين من وجهـة نظـر مـديري المـدارس              

ال مــن تمــت اإلجابــة عــن هــذا الــسؤ  " والمــشرفين التربــويين؟
خــالل حـــساب المتوســـطات الحــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة   
الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات األداة المـستخدمة          

  .وفقا للمجاالت
دور المــدير فــي مواجهــة   ": المتعلقــة بالمجــال األولجالنتــائ -1

ــاملين   ــة للعـ ــة المهنيـ ــة بالتنميـ ــم حـــساب  " التحـــديات المتعلقـ تـ
النحرافات المعيارية الستجابات أفـراد    المتوسطات الحسابية وا  

 .يوضح ذلك) 2(العينة على فقرات هذا المجال والجدول 

دور المدير في تنمية " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينية الدراسة على فقرات المجال األول ):2(الجدول 
  "العاملين مهنيا

  فةالوظي

رقــــــــــم   المشرف التربوي  مدير المدرسة
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1  
يبحــث مــع العــاملين فــي المدرســة عــن أفــضل الطــرق فــي التحقيــق الفعــال          

  0.90  1.86  1.07  2.88  .ألهداف المدرسة

  1.37  2.88  1.25  3.82  .رسة مستقبال أن تكون عليه المدبلديه تطلع لرؤى مستقبلية لما يج  2
  1.40  3.08  1.11  3.14 .يبث الحماس لدى العاملين في المدرسة لتحسين وتطوير العملية التربوية  3
  1.11  3.22  0.65  3.80  .يستخدم مهارات تنظيمية لحل المشكالت واتخاذ القرارات  4
  0.62  3.48  0.83  3.82  . المدرسةيبين للعاملين في المدرسة الدور االجتماعي المنتظر لهم في  5

6  
يحــث العــاملين فــي المدرســة علــى العمــل الجــاد المخلــص لتطــوير العمليــة      

  1.18  3.43  0.89  3.98  .التعليمية

7  
يــسخر اإلعــالم المدرســي التربــوي لخدمــة العمليــة التربويــة داخــل محــيط         

  1.43  3.81  1.44  2.58  .المدرسة

  1.29  3.71  0.80  3.78  . تلمستجدات مثل ثورة االتصااليسهم في إدارة الحوار المنظم حول ا  8
  1.21  3.56  0.68  3.02  . يغرس شعور الثقة واالعتزاز بالمدرسة وتقوية شعور االنتماء لديهم  9

10  
يطبق نماذج إدارية حديثـة فـي المدرسـة تتناسـب مـع التطـورات والتطلعـات                 

  0.49  3.38  0.58  3.80  .المستقبلية التربوية

11  
ــة المــــستقبلية   يطــــور خ ــة لتحديــــد االحتياجــــات التربويــ ــا عامــــة حديثــ ططــ

  0.94  3.25  0.95  3.78  )الخ.....الحاسوب، واإلنترنت،(للمدرسة مثل استخدام التقنيات الحديثة 

  0.52  3.24  0.51  3.57  المتوسط الحسابي العام
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  :ما يلي) 2(يتضح من الجدول 
  :استجابات المشرفين التربويين  - أ

ــائ ج بــــأن المتوســــطات الحــــسابية تراوحــــت بــــين  أشــــارت النتــ
وأن ) 1.43-0.49(بـــانحراف معيـــاري تـــراوح بـــين  ) 1.86-3.81(

يــسخر اإلعــالم المدرســي التربــوي لخدمــة العمليــة التربويــة  "الفقــرة 
جاءت فـي المرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي           " داخل محيط المدرسة  

ــاري  ) 3.81( ــراف معيـ ــرة  )1.43(وانحـ ــاءت الفقـ ــع  "، وجـ ــث مـ يبحـ
العاملين في المدرسة عن أفضل الطرق في التحقيق الفعـال ألهـداف             

وانحـراف  ) 1.86(في المرتبـة األخيـرة بمتوسـط حـسابي      " المدرسة
ولمعرفة درجة تـصور المـشرفين لـدور المـدير فـي            ) 0.90(معياري  

  :مواجهة التحديات المتعلقة بالعاملين تبين ما يلي
بــل المــشرفين مــن ق) كبيــرة(فقــرات درجــة تــصور ) 3(عكــست  -

لدور المدير لحصولها علـى متوسـطات حـسابية تراوحـت بـين             
)3.56-3.81.(  

ــرات درجــة تــصور   ) 7(عكــست  - ــى  ) متوســطة(فق لحــصولها عل
 ).3.48-2.88(متوسطات حسابية تراوحت بين 

حيــث حــصلت علــى ) قليلــة(أظهـرت فقــرة واحــدة درجــة تــصور   -
وقـــد عكـــس المتوســـط العـــام لهـــذا  ) 1.86(متوســـط حـــسابي 

 ).3.24(بمتوسط حسابي ) متوسطة(مجال درجة تصور ال
  : استجابات مديري المدارس  - ب

أشــــارت النتــــائج بــــأن المتوســــطات الحــــسابية تراوحــــت بــــين   
وأن ) 1.44-0.58(بـــانحراف معيـــاري تـــراوح بـــين  ) 2.58-3.98(

يحــث العــاملين فــي المدرســة علــى العمــل الجــاد المخلــص       "الفقــرة 
ــة   ــة التعليميـ ــوير العمليـ ــا" لتطـ ــط   جـ ــى بمتوسـ ــة األولـ ــي المرتبـ ءت فـ

، في حـين جـاءت الفقـرة     )0.89(وانحراف معياري   ) 3.98(حسابي  
يــسخر اإلعــالم المدرســي التربــوي لخدمــة العمليــة التربويــة داخــل   "

) 2.58(فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حــسابي      " محــيط المدرســة 
 ولمعرفـة درجـة تـصور المـدراء لـدورهم       .)1.44(وانحراف معياري   

 :جهة التحديات المتعلقة بالعاملين كانت كما يليفي موا
مــن قبــل المــدراء   ) كبيــرة(فقــرات درجــة تــصور   ) 7(أظهــرت  -

أنفـــسهم لحـــصولها علـــى متوســـطات حـــسابية تراوحـــت بـــين       
)3.78-3.98.(  

ــرات درجــة تــصور   ) 4(عكــست  - ــى  ) متوســطة(فق لحــصولها عل
وقــد اظهــر ) 3.14-2.58(متوســطات حــسابية تراوحــت بــين  

  ).كبيرة(درجة تصور ) 3.57(عام لهذا المجال المتوسط ال
دور المـدير فـي تطـوير ثقافــة    ": النتـائج المتعلقـة بالمجـال الثـاني    

تم حـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         " مستقبلية للمدرسة 
المعيارية الستجابات كل من المشرفين التربويين ومديري المدارس        

  .ح ذلكيوض) 3(على فقرات هذا المجال والجدول 

دور المدير في تطوير "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثاني ): 3(الجدول 
  "ثقافة مستقبلية للمدرسة

  الوظيفة

رقم   المشرف التربوي  مدير المدرسة
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1  
 التحـــديات التـــي يمكـــن أن تواجـــه المـــدرس فـــي  ةنـــشر الـــوعي الثقـــافي فـــي المدرســـة لمواجهـــ 

  1.28  3.53  0.89  3.94  .المستقبل

2  
ترســيخ أنمــاط ســلوكية تربويــة حديثـــة لنــشر ثقافــة التغييــر لـــدى العــاملين بمــا يتناســب مـــع           

  1.13  3.12  0.65  3.86  . التعليميةتالمستجدا

3  
الــسعي إلــى إحــداث تغييــر فــي القــيم واالتجاهــات التربويــة الــسلبية الــسائدة لــدى العــاملين فــي   

  0.83  3.24  0.49  3.60  . المدرسة تجاه الطالب

4  
العمــل علــى تعزيــز وتطــوير النمــو المهنــي المــستمر للعــاملين فــي المدرســة بمــا يتناســب مــع         

  0.86  3.21  0.48  3.84  .المتغيرات والمستجدات الحديثة

5  
ــا          ــسائدة فيه ــة ال ــة التقليدي ــر الثقاف ــة للعــاملين فــي المدرســة لتغيي ــة حديث ــرات تربوي تقــديم خب

  0.78  3.42  0.71  3.52  . وتجديدها

  0.82  2.58  0.82  3.72  .تشجيع العاملين في المدرسة على االلتزام بالتغيير والتطوير التربوي المستمر  6

7  
عمــل فـي المدرسـة بمــا ينـسجم مـع قناعــات التغييـر والتطــوير      العمـل علـى إيجــاد منـاخ مـريح لل    

  0.41  2.79  0.58  3.70  .المستقبلي

8  
 العاملين في المدرسة وحثهم على العمـل المبـدع لتحقيـق األهـداف              دالعمل على استثمار جهو   

  0.70  2.85  0.42  3.22  . العامة للمدرسة بدقة وإتقان

  0.89  3.01  0.48  3.84  .رسة للتعامل مع تحديات عصر العولمة والتكنولوجياالعمل على تعزيز ثقافة التغيير في المد  9
  1.18  3.57  0.71  3.46  . توفير بيئة عمل في المدرسة تساهم في إحداث التغيير االيجابي في العملية التعليمية  10

  0.30  3.14  0.40  3.68  المتوسط الحسابي العام
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  :ما يلي) 3(يتضح من الجدول 

 :لمشرفين التربوييناستجابات ا  - أ
) 3.57-2.58(يتضح أن المتوسطات الحسابية تراوحـت بـين         

توفير بيئة  "وان الفقرة   ) 1.28-0.41(بانحراف معياري تراوح بين     
عمل فـي المدرسـة تـساهم فـي إحـداث التغييـر االيجـابي فـي العمليـة           

ــة األولـــى بمتوســـط حـــسابي   " التعليميـــة ) 3.57(جـــاءت فـــي المرتبـ
ــاري   ــراف معيــ ــرة )1.18(وانحــ ــي   "، وأن الفقــ ــاملين فــ ــشجيع العــ تــ

المدرسة على ضرورة االلتزام واالهتمام بـالتغيير والتطـوير التربـوي           
) 2.58(جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حــسابي      " المــستمر

ــاري  ــراف معيــ ــة تــــصور المــــشرفين  .)0.82(وانحــ  ولتحديــــد درجــ
تقبلية التربــويين لــدور المــدير فــي تطــوير الثقافــة المدرســية المــس       

  :تبين ما يلي
 رلتـصور المـشرفين لـدور المـدي       ) كبيـرة (عكست فقرتان درجـة      -

-3.53( حــــسابية تراوحــــت بــــين توحــــصلت علــــى متوســــطا
3.57.(  

ــرات درجــة تــصور   ) 8(عكــست  - ــى  ) متوســطة(فق لحــصولها عل
وأن ). 3.42-2.58(متوســــــطات حــــــسابية تراوحــــــت بــــــين    

 تـصور  ويعكس ذلك درجة ) 3.14(المتوسط العام للمجال بلغ     
 ).متوسطة(

  : استجابات مديري المدارس-ب
) 3.94-3.22(يتضح أن المتوسطات الحسابية تراوحـت بـين         

ــين     ــانحراف معيـــاري تـــراوح بـ نـــشر "وأن الفقـــرة ) 0.89-0.42(بـ
 التحديات التي يمكن أن تواجـه     ةالوعي الثقافي في المدرسة لمواجه    

ط حـسابي   جاءت في المرتبـة األولـى بمتوسـ       " المدرس في المستقبل  
ــاري  ) 3.94( ــرة  )0.89(وانحــراف معي ــى  "، وجــاءت الفق العمــل عل

 العــاملين فــي المدرســة وحــثهم علــى العمــل المبــدع   داســتثمار جهــو
فـي المرتبـة األخيـرة      " لتحقيق األهداف العامة للمدرسة بدقة وإتقان     

  ).0.42(وانحراف معياري ) 3.22(بمتوسط حسابي 
دور المـدير فـي تحقيـق الرؤيـة         " :النتائج المتعلقة بالمجال الثالث   

تـــم حـــساب المتوســـطات الحـــسابية     " واألهـــداف العامـــة للمدرســـة   
ــويين      ــشرفين التربـ ــن المـ ــل مـ ــتجابات كـ ــة السـ ــات المعياريـ واالنحرافـ

يوضــح ) 4(ومــديري المــدارس علــى فقــرات هــذا المجــال والجــدول  
  .ذلك

دور المدير في تحقيق "ابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثالث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج): 4(الجدول 
  "الرؤية واألهداف العامة للمدرسة 

  الوظيفة

رقـــــــــــم   المشرف التربوي  مدير المدرسة
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1  
درســة علــى وضــع رؤيــة واضــحة لتحقيــق األهــداف التربويــة فــي     تــشجيع العــاملين فــي الم 

  1.19  2.73  0.84  2.98  .المدرسة

  0.99  2.70  0.58  3.10  .إشراك العاملين في صياغة أهداف تربوية واضحة وقابلة للتطبيق  2

3  
 العقبـات التـي تحـول دون تحقيـق األهـداف التعليميـة              لإشراك العاملين في المدرسة لتذلي    

  1.22  3.36  0.78  3.64  . في المدرسة

4  
الحــرص علــى إشــراك العــاملين فــي المدرســة لوضــع خطــة إســتراتيجية تــؤدي إلــى تحقيــق    

  0.76  2.77  0.74  3.22  . أهداف العملية التعليمية

5  
ــورة االســتراتيجيات الالزمــ        لتحقيــق أهــداف  ةالعمــل مــع فريــق العــاملين فــي المدرســة لبل

  0.76  2.77  0.74  3.22  .العملية التعليمية

6  
إشراك جميـع أطـراف العمليـة التعليميـة فـي تـوفير بيئـة تعليميـة مناسـبة لتحقيـق األهـداف                

  0.67  3.24  0.70  3.58  .ةالتعليمي

  0.75  2.97  0.88  3.44  .العمل على ربط أهدف العملية التعليمية بواقع التعليم المرتبط بتكنولوجيا المعلومات  7

8  
 ت محــيط المدرســة بمــا يتناســب مــع المــستجدا  بــث روح العمــل والتعــاون داخــل وخــارج 

  0.78  2.73  0.80  3.26  .المستقبلية

9  
وضع أولويات عمل محددة التخـاذ القـرارات وحـل المـشكالت المتعلقـة بتحقيـق األهـداف                  

  1.00  2.62  0.97  3.08  . المستقبلية في المدرسةةالتعليمي

10  
 مع األهـداف والغايـات التربويـة        استخدام وسائل تربوية وتعليمية وتنظيمية حديثة تتالءم      

  0.74  3.01  0.91  3.42  .المستقبلية

  0.41  2.94  0.48  3.28  المتوسط الحسابي العام
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  :ما يلي) 4(يتضح من الجدول 
 :استجابات المشرفين التربويين  - أ

-2.62(يتــــضح بــــأن المتوســــطات الحــــسابية تراوحــــت بــــين   
ــين   ) 3.36 ــراوح بـ ــاري تـ ــانحراف معيـ ــرة وأ) 1.28-0.67(بـ ن الفقـ

 العقبـــات التـــي تحـــول دون لإشـــراك العـــاملين فـــي المدرســـة لتـــذلي"
جـاءت فـي المرتبـة األولـى        " تحقيق األهداف التعليميـة فـي المدرسـة       

ــاري  ) 3.36(بمتوســط حــسابي   ، وأن الفقــرة )1.22(وانحــراف معي
وضـــع أولويـــات عمـــل محـــددة التخـــاذ القـــرارات وحـــل المـــشكالت   "

ــداف ال   ــق األهـ ــة بتحقيـ ــالمتعلقـ ــة  ةتعليميـ ــي المدرسـ ــستقبلية فـ "  المـ
ــرة بمتوســـط حـــسابي    ــة األخيـ ــاءت فـــي المرتبـ ــراف ) 2.62(جـ وانحـ

ولتحديـد درجـة تـصور المـشرفين التربـويين لـدور            ) 1.00(معياري  
المدير في تحقيـق األهـداف العامـة للمدرسـة بفعاليـة تبـين أن جميـع                 

 لـدور   نلتصور المـشرفي  ) متوسطة(فقرات هذا المجال تعكس درجة      
ــغ  نلمـــدير وأا ــام للمجـــال بلـ ــة ) 2.94( المتوســـط العـ ويعكـــس درجـ

  ).متوسطة(تصور 
 :استجابات مديري المدارس

-2.98(يتــــضح بــــأن المتوســــطات الحــــسابية تراوحــــت بــــين   
ــين   ) 3.64 ــراوح بـ ــاري تـ ــانحراف معيـ ــرة ) 0.97-0.58(بـ وأن الفقـ

 العقبـــات التـــي تحـــول دون لإشـــراك العـــاملين فـــي المدرســـة لتـــذلي"
جـاءت فـي المرتبـة األولـى        " هداف التعليميـة فـي المدرسـة      تحقيق األ 

ــاري ) 3.64(بمتوســــط حــــسابي  ــاءت )0.78(وانحــــراف معيــ ، وجــ

تـــشجيع العـــاملين فـــي المدرســـة علـــى وضـــع رؤيـــة واضـــحة "الفقـــرة 
فــــي المرتبــــة األخيــــرة " لتحقيــــق األهــــداف التربويــــة فــــي المدرســــة

ــ.)0.84(وانحـــراف معيـــاري ) 2.98(بمتوســـط حـــسابي  د  ولتحديـ
  :درجة التصور للمديرين تبين ما يلي

لحـصولها  ) كبيـرة (هناك فقرتان تعكسان تصور المدراء بدرجة   -
  ).3.64-3.58(على متوسطات حسابية تراوحت بين 

) متوســطة (فقــرات تعكــس تــصور المــدراء بدرجــة     ) 8(هنــاك  -
-2.98(لحـــصولها علـــى متوســـطات حـــسابية تراوحـــت بـــين      

ــغ   ). 3.44 ويعكــس تــصورهم  ) 3.28(وأن المتوســط العــام بل
 ).متوسطة(بدرجة 

ــع   ــة بالمجــال الراب ــائج المتعلق ــة   ": النت دور المــدير فــي تهيئ
تـم حـساب الموسـطات    " المناخ المدرسـي الـداعم للعمليـة التعليميـة      

ــدارس     ــديري المــ ــتجابات مــ ــة الســ ــات المعياريــ ــسابية واالنحرافــ الحــ
وضح ي) 5(والمشرفين التربويين على فقرات هذا المجال والجدول        

  .ذلك

تهيئة مناخ مدرسي داعم "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الرابع ): 5(الجدول 
  "للعملية التعليمة

  الوظيفة

رقـــــــــــم   المشرف التربوي  مدير المدرسة
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

متوسط ال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.77  2.76  0.58  3.90  ..العمل على توضيح اللوائح واألنظمة لتيسير وتطوير العملية التعليمية  1
  091  3.04  0.76  3.80  .وضع خطة عمل تساهم في تشجيع وحث العاملين على العمل المبدع والمتميز  2

3  
ــوافز معنويـــ   ــديم حـ ــة ال  ةتقـ ــادة دافعيـ ــة لزيـ ــة     وماديـ ــة العمليـ ــة لخدمـ ــي المدرسـ ــاملين فـ عـ

  0.75  3.11  0.48  3.84  .التعليمية

4  
تعزيــز مهــارات اإلبــداع والــتعلم الــذاتي لــدى الطــالب وحــثهم علــى المــشاركة الفاعلــة فــي     

  0.41  2.79  0.58  3.70  .العملية التعليمية

  0.82  2.58  0.84  2.98   .توفير التسهيالت المناسبة لدعم اإلبداع والتطوير لدى العاملين في المدرسة  5

6  
تطبيق أساليب اإلدارة الحديثة مثل الـشفافية وتفـويض الـسلطات للعـاملين والعمـل بـروح             

  0.82  3.57  0.84  3.34  .الفريق

7  
الحرص على تـوفير التـدريب والتـشجيع الالزمـين لزيـادة النمـو المهنـي لـدى العـاملين فـي                      

  1.30  3.01  0.59  2.97  .المدرسة

8  
بية حاجات العاملين اإلنسانية في المدرسة لزيادة اإلنتاجية وخدمـة العمليـة            العمل على تل  

  1.12  2.55  0.84  3.88  .التعليمية

  0.84  2.64  0.38  3.70  .  للعملية لتعليميةة توفير التسهيالت والتجهيزات الالزميالمساهمة ف  9
  0.84  2.64  0.68  3.70  .المثمر والبناءخلق جو عمل إيجابي داخل أروقة المدرسة يشجع العاملين على العمل   10

11  
 نتــسهيل عمليــة االتــصال والتواصــل بــين العــاملين وبــين الطــالب لتعزيــز التفــاهم والتعــاو   

  0.79  2.76  0.58  3.60  . لخدمة األهداف العامة للمدرسة

  0.45  2.84  0.66  3.52  المتوسط الحسابي العام
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  :ما يلي) 5(يبين الجدول 
  التربوييناستجابات المشرفين  - أ

يتــضح أن المتوســطات الحــسابية الســتجابات المــشرفين علــى    
بـانحراف معيــاري  ) 3.57-2.55(فقـرات هـذا المجـال تراوحــت بـين     

ــين   ــراوح بـ ــرة  ) 1.30-0.41(تـ ــاءت الفقـ ــد جـ ــاليب  "وقـ تطبيـــق أسـ
اإلدارة الحديثة مثـل الـشفافية وتفـويض الـسلطات للعـاملين والعمـل              

) 3.57(ولــــى بمتوســــط حــــسابي علــــى المرتبــــة األ" بــــروح الفريــــق
ــة  "وجــــاءت الفقــــرة ) 0.76(وانحــــراف معيــــاري  العمــــل علــــى تلبيــ

ــة وخدمــة       ــادة اإلنتاجي ــسانية فــي المدرســة لزي حاجــات العــاملين اإلن
) 2.55(فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حــسابي   " العمليــة التعليميــة 

ــاري  ــراف معيــ ــة تــــصور المــــشرفين  .)1.12(وانحــ  ولتحديــــد درجــ
ر المــــدير فــــي تحــــسين المنــــاخ التنظيمــــي وزيــــادة  التربــــويين لــــدو

  :اإلنتاجية تبين ما يلي
وحصلت ) كبيرة(هناك فقرة واحدة عكست تصورهم بدرجة  

  ).3.57(على متوسط حسابي 
) متوسطة(فقرات عكست تصورهم بدرجة ) 10(هناك  

- 2.55(حصلت على متوسطات حسابية تراوحت بين و
ويعكس ) 2.84(وأن المتوسط العام للمجال بلغ ) 3.11

 ).متوسطة(تصورهم بدرجة 
 :استجابات مديري المدارس  - ب

يتضح بأن المتوسطات الحسابية الستجابات مديري المدارس       
بـــانحراف ) 3.90-2.98( فقـــرات هـــذا المجـــال تراوحـــت بـــين  علـــى

العمـل علـى    "وقد جـاءت الفقـرة      ) 0.84-0.38(معياري تراوح بين    
علــى " ر العمليــة التعليميــةتوضــيح اللــوائح واألنظمــة لتيــسير وتطــوي

) 0.58(وانحراف معياري   ) 3.90(المرتبة األولى بمتوسط حسابي     
الحــرص علــى تــوفير التــدريب والتــشجيع الالزمــين    "وجــاءت الفقــرة  

علـــى المرتبـــة " المدرســـة لزيـــادة النمـــو المهنـــي لـــدى العـــاملين فـــي 
 .)0.59(وانحــــراف معيــــاري ) 2.97(األخيــــرة بمتوســــط حــــسابي  

  : ولتحديد درجة التصور لدور المدير تبين ما يلي
) عالية(فقرات تصورهم لدور المدير بدرجة ) 7(أظهرت  

-3.60(لحصولها على متوسطات حسابية تراوحت بين 
3.90.(  

لحصولها على ) متوسطة(فقرات تصورهم بدرجة ) 4(أظهرت  
وأن ) 3.34-2.88(متوسطات حسابية تراوحت بين 

 ).كبيرة(ويعكس درجة تصور ) 3.52 (المتوسط العام بلغ
دور المــــدير فــــي  ":النتــــائج المتعلقــــة بالمجــــال الخــــامس

ــة   ــيم الحديثــ ــا التعلــ ــطات  "توظيــــف تكنولوجيــ ــساب المتوســ ــم حــ  تــ
الحسابية واالنحراف المعيارية الستجابات كل مـن مـديري المـدارس           

ــال     ــذا المجـ ــرات هـ ــى فقـ ــويين علـ ــشرفين التربـ ــدول ،والمـ ) 6( والجـ
  .يوضح ذلك

توظيف تكنولوجيا "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الخامس ): 6(الجدول 
  "التعليم الحديثة

  الوظيفة

رقم   المشرف التربوي  مدير المدرسة
  الفقرة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

  0.51  3.02  0.42  3.40  .توفير تقنيات تعليم حديثة في المدرسة مثل الحاسوب واإلنترنت  1
  0.40  3.00  0.40  3.33  .ح أهمية استخدام الحاسوب واإلنترنت للعاملين لتحسين العملية التعليميةيتوض  2
  0.82  2.90  0.42  3.22  . المواد التعليميةتعزيز أهمية ومفهوم استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة في جميع  3
  0.76  2.84  1.00  3.21  .تشجيع المعلمين على استخدام تكنولوجيا التعليم في مواقف تعليمية مختلفة  4
  0.89  3.01  0.48  3.12  .ب التعليم في المدرسة مع مواقف حياتية للطالاربط استخدام تكنولوجي  5

6  
الحديثة في تسريع عمليات التعليم وصـقل مواهـب         توضيح مدى استخدام تقنيات التعليم      

  0.90  3.07  0.55  3.36  . وقدرات الطالب

  0.87  3.03  0.48  3.34  .طالبتوفير مختبرات وقاعات لتسهيل استخدام الحواسيب واالنترنت للمعلمين وال  7
  0.35  2.98  0.41  3.27  المتوسط الحسابي العام

  
  :ما يلي) 6(يتضح من الجدول 

 :ات المشرفين التربوييناستجاب  - أ
ــتجابات المــــشرفين    ــأن المتوســــطات الحــــسابية الســ يتــــضح بــ

) 3.07-2.84(التربــويين علــى فقــرات هـــذا المجــال تراوحــت بـــين      
وقـــد جـــاءت الفقـــرة ) 0.90-0.40(بـــانحراف معيـــاري تـــراوح بـــين 

توضيح مدى استخدام تقنيات التعليم الحديثة في تـسريع عمليـات           "

في المرتبة األولى بمتوسط    " درات الطالب التعليم وصقل مواهب وق   
، وجــــــاءت الفقــــــرة )0.90(وانحــــــراف معيــــــاري ) 3.07(حـــــسابي  

تــشجيع المعلمــين علــى اســتخدام تكنولوجيــا التعلــيم فــي مواقــف        "
) 2.84(فـــي المرتبـــة األخيـــرة بمتوســـط حـــسابي " تعليميـــة مختلفـــة

ولتحديــد درجــة تــصورهم لــدور المــدير  ) 0.76(وانحــراف معيــاري 
فير التقنيــات التعليميــة الحديثـــة عكــست جميــع فقــرات هـــذا      فــي تــو  
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وكان المتوسـط العـام     . لدور المدير ) متوسطة(المجال درجة تصور    
 ).متوسطة(ويعكس درجة تصور ) 2.98(للمجال 

 :يري المدارساستجابات مدر  - ب
ــى       ــأن المتوســطات الحــسابية الســتجابات المــدراء عل يتــضح ب

بـانحراف معيــاري  ) 3.40-3.12(فقـرات هـذا المجـال تراوحــت بـين     
تـوفير تقنيـات تعلـيم      "وقد جاءت الفقرة    ) 1.00-0.40(تراوح بين   

فـي المرتبــة األولــى  " حديثـة فــي المدرسـة مثــل الحاسـوب واإلنترنــت   
ــاري ) 3.40(بمتوســــط حــــسابي  ــاءت )0.42(وانحــــراف معيــ ، وجــ

 التعلــيم فــي المدرســة مــع مواقــف  اربــط اســتخدام تكنولوجيــ"الفقــرة 
) 3.12(فـــي المرتبـــة األخيـــرة بمتوســـط حـــسابي  " طـــالبللحياتيـــة 

ــاري   ــين أن    .)0.48(وانحــراف معي ــد درجــة دور المــدير تب  ولتحدي
). متوسطة( بدرجة   مجميع فقرات هذا المجال عكست تصور لدوره      

) متوســطة(وقــد عكــس المتوســط العــام لهــذا المجــال درجــة تــصور    
  ).3.27(وحصل على متوسط حسابي 

دور المدير فـي تفعيـل      ": المجال السادس النتائج المتعلقة ب  
ــي    ــع المحلـ ــع المجتمـ ــة مـ ــة المدرسـ ــطات   " عالقـ ــساب المتوسـ ــم حـ تـ

الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة 
على فقرات هذا المجـال، والجـدول       ) المشرفين التربويين والمدراء  (
  .يوضح ذلك) 7(

تفعيل عالقة " واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال السادس المتوسطات الحسابية): 7(الجدول 
  "المدرسة مع المجتمع المحلي

  الوظيفة

رقم   المشرف التربوي  مدير المدرسة
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1  
ر مجالس اآلباء والمعلمين وإيضاح دورهم لتحقيق األهداف التربوية في تفعيل دو
  1.03  2.51  0.84  2.98  .المدرسة

2  
عقد االجتماعات والندوات مع أولياء األمور لحل المشكالت التعليمية والسلوكية التي 

  1.00  2.59  0.84  3.98  . طالبتواجه ال

3  
ة في خدمتهم وتقديم العون والتوعية التواصل مع أولياء األمور لتفعيل دور المدرس

  0.41  2.79  0.58  3.70  . التربوية الالزمة لهم

4  
إيجاد قنوات اتصال للتواصل وتبادل اآلراء والخبرات مع البيت والمجتمع المحلي 

  0.70  2.90  0.42  3.22  .وخاصة المختصين منهم في تكنولوجيا التعليم

5  
ى المشاركة في األنشطة الثقافية تشجيع قطاعات وأفراد المجتمع المحلي عل

  0.78  2.73  0.58  3.90  . واالجتماعية التي تقوم بها المدرسة

6  
تشجيع أفراد المجتمع المحلي على المشاركة في تحمل مسؤولياتهم تجاه تعليم 

  1.00  2.55  0.84  3.99  . أبنائهم

  0.77  3.14  0.48  3.84  .  في ذلكتعزيز االنتماء للمدرسة والمجتمع لدى الطالب وإشراك أولياء األمور  7

8  
المشاركة في الفعاليات التي يقيمها المجتمع المحلي وتسهيل استخدام المرافق العامة 

  0.90  3.66  0.58  3.70  .للمدرسة

9  
المساهمة في حمالت التوعية العامة التي يساهم بها المجتمع المحلي مثل التلوث 

  1.30  2.63  0.84  3.98  .الخ......البيئي والصحة العامة

10  
العمل مع قطاعات المجتمع المحلي المختلفة إليجاد حلول للمشكالت التعليمية 

  0.98  3.82  0.97  2.95  . يواجهها الطالبيواالجتماعية والسلوكية الت

  0.98  3.82  0.97  2.90  المحافظة على التواصل المستمر والشراكة بين البيت والمدرسة  11
  0.43  2.94  0.60  3.51  المتوسط الحسابي العام

  :ما يلي) 7(يتضح من الجدول 
 :استجابات المشرفين التربويين  - أ

ــتجابات المــــشرفين    ــان المتوســــطات الحــــسابية الســ يتــــضح بــ
ــين        ــال بـ ــذا المجـ ــت هـ ــال تراوحـ ــذا المجـ ــرات هـ ــى فقـ ــويين علـ التربـ

وقــد ) 1.30–0.98(بــانحراف معيــاري تــراوح بــين ) 2.51-3.82(
ات المجتمع المحلـي المختلفـة إليجـاد    العمل مع قطاع  "جاءت الفقرة   

 يواجههــا يحلــول للمــشكالت التعليميــة واالجتماعيــة والــسلوكية التــ   

ــة األولــى بمتوســط حــسابي     " الطــالب ــي المرتب وانحــراف ) 3.82(ف
ــاري  ــرة  ) 0.98(معيـــ ــاءت الفقـــ ــاء  "وجـــ ــالس اآلبـــ تفعيـــــل دور مجـــ

 "والمعلمين وإيضاح دورهم لتحقيق األهداف التربوية فـي المدرسـة   
وانحــراف معيــاري  ) 2.51(فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حــسابي     

)1.03 .(  
ولتحديــــد درجــــة التــــصور لــــدور المــــدير فــــي تفعيــــل عالقــــة  

  :المدرسة مع المجتمع المحلي تبين ما يلي
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مـن وجهـة نظـر      ) كبيرة( هناك فقرتان تعكسان درجة تصور       - 
ــين     ءالمــدرا  أنفــسهم لحــصولها علــى متوســطات حــسابية تراوحــت ب

)3.66 – 3.82.(  
لحـصولها علـى    ) متوسـطة (فقرات درجة تـصور     ) 9( أظهرت   -

 ).3.14 – 2.51(متوسطات حسابية تراوحت بين 
) متوسـطة (العـام درجـة تـصور    الحـسابي  وقد عكس المتوسـط    

   ). 2.94(لحصوله على متوسط حسابي 
  :مدريري المدارساستجابات   - ب

المدارس يتضح بأن المتوسطات الحسابية الستجابات مديري       
بـــانحراف ) 3.99-2.90(علـــى فقـــرات هـــذا المجـــال تراوحـــت بـــين  

المـساهمة  "الفقـرة  جـاءت  ، وقـد  )0.97-0.42(معياري تراوح بـين    
فــي حمــالت التوعيــة العامــة التــي يــساهم بهــا المجتمــع المحلــي مثــل   

 بمتوسـط  األولي المرتبة   في" الخ......التلوث البيئي والصحة العامة   
ــسابي  ــرا) 3.99(حــــ ــاري وانحــــ ــاءت)0.84(ف معيــــ ــرة  وجــــ  الفقــــ

" لمحافظة على التواصل المستمر والشراكة بين البيت والمدرسـة        ا"

وانحـــراف معيـــاري ) 2.90(  المرتبـــة الخيـــرة بمتوســـط حـــسابي فـــي
  : ولتحديد درجة التصور لدور المدير تبين ما يلي.)0.97(
 لــدور المــدراء أنفــسهم) كبيــرة(تــصور فقــرات درجــة  )7 ( عكــست-

-3.70( علـــى متوســـطات حـــسابية تراوحـــت بـــين     لحـــصولها
3.99.(  

 لحــــصولها علــــى )متوســــطة( تــــصور فقــــرات درجــــة) 4 ( أظهــــرت-
وقــد بلــغ  ). 3.22-2.90(متوســطات حــسابية تراوحــت بــين    

 .)كبيرة(تصور  درجة ويعكس) 3.51(المتوسط العام 
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني-ثانيا

 مواجهـــة التحـــديات  دور مـــدير المدرســـة فـــي  ختلـــف يهـــل "
ــة مــن وجهــة نظــر مــديري        ــة التعليمي المــستقبلية التــي تواجــه العملي

بــاختالف متغيــر المــدارس والمــشرفين التربــويين فــي محافظــة إربــد   
ــة" الوظيفـــةمـــسمى "  علـــى هـــذا الـــسؤال فقـــد تـــم حـــساب   ولإلجابـ

للمقارنــة بــين المــشرفين التربــويين والمــدراء والجــدول ) ت(اختيــار 
  .يوضح ذلك) 8(

المستقبلية مواجهة التحديات في لمعرفة دورالمدير للمقارنة بين المشرفين التربويين ومدراء المدارس الثانوية ) ت(نتائج اختيار : )8(جدول ال
  لمدرسة

  العدد  المتغير  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "ت"قيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

  األول  5.68  33.67  91  مشرف
  5.63  36.02  50  مدير

3.54  0.00*  

  *0.02  2.34  3.99  33.80  50  مدير  الثاني  2.98  31.41  91  مشرف

  *0.00  4.24  4.81  32.82  50  مدير  الثالث  4.06  29.43  91  مشرف

  *0.00  4.07  5.56  34.92  50  مدير  الرابع  4.94  31.21  91  مشرف

  *0.00  4.48  2.90  24.90  50  رمدي  الخامس  2.42  2.084  91  مشرف

  *0.03  2.18  6.62  33.78  50  مدير  السادس  4.74  3.34  91  مشرف

  األداة ككل  12.11  180.91  91  مشرف
  26.86  193.24  50  مدير

3.74  0.00*  

  
بـأن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحـصائية      ) 8(يتضح مـن الجـدول     

ة دور مـدير المدرسـة الثانويـ      فـي    )α=0.05(عند مستوى الداللـة     
ــن وجهـــة نظـــر أفـــراد عينـــة         ــي مواجهـــة التحـــديات المـــستقبلية مـ فـ

ــر    الدراســة  ــة مــسمى تعــزى إلــى االخــتالف فــي متغي مــشرف (الوظيف
 واألداةعلـــى جميـــع مجـــاالت أداة الدراســـة ) تربـــوي، مـــدير مدرســـة

ككـل حيـث كانـت الفـروق لـصالح مـديري المـدارس لجميـع المجــاالت         
ية أعلـــــى مـــــن  واألداة ككـــــل لحـــــصولهم علـــــى متوســـــطات حـــــساب    

  .المتوسطات الحسابية للمشرفين التربويين

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث-ثالثا
هــــل تختلــــف تــــصورات المــــشرفين التربــــويين لــــدور مــــدير  "

 فـي  المدرسـة المدرسة في مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه      
ســـــنوات الخبـــــرة، والمؤهـــــل (محافظـــــة إربـــــد بـــــاختالف متغيـــــرات 

؟ تمـــت اإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال مـــن خـــالل اســـتخدام  )"العلمـــي
حيــــث تــــم حــــسب . Way ANOVA-2تحليــــل التبــــاين الثنــــائي 

المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات المـشرفين       
  .يبين ذلك) 9(التربويين على أداة الدراسة والجدول 
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   الستجابات المشرفين على األداة ككل في ضوء متغيراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )9(جدول ال
  )سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي (

  المؤهل العلمي   من البكالوريوسىأعل  بكالوريوس
  معياريالنحراف اال  حسابيالمتوسط ال  معياريالنحراف اال  حسابيالمتوسط ال  سنوات الخبرة

  10.41  161.50  11.82  176.48  سنوات) 1-5(
  9.31  174.50  6.95  185.68   سنوات)6-10(
  8.26  179.00  1.56  194.50  سنة فأكثر) 11(

المتوســــــطات الحــــــسابية واالنحرافــــــات ) 9(يبــــــين الجــــــدول 
المعيارية الستجابات المشرفين التربويين على األداة ككل فـي ضـوء           

ولمعرفــة إذا كــان هنــاك ) ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي(متغيــرات 
ــة إ  ــة   فــروق ذات دالل فــي ) α=0.05(حــصائية عنــد مــستوى الدالل

تــصورات المــشرفين لــدور مــدير المدرســة فــي مواجهــة التحــديات        
تعــــزى لالخــــتالف فــــي هــــذه المتغيــــرات تــــم للمدرســــة المــــستقبلية 

يوضــح نتــائج هــذا ) 10(اســتخدام تحليــل التبــاين الثنــائي والجــدول 
  .التحليل

  تجابات المشرفين في ضوء متغيراتنتائج تحليل التباين الثنائي الس: )10(دول الج
  )سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي(

  داللتها اإلحصائية  )ف(قيمة   متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  0.001  20.63  1675.73  2  3351.47  الخبرة
  0.001  36.35  2951.52  1  2951.52  المؤهل
  0.710  0.34  27.82  2  55.65  المؤهل* الخبرة
 0.21 2.32  81.19  85  6901.68  الخطأ

  
بأن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية     ) 10(يتضح من الجدول    

ــة    ــد مــستوى الدالل فــي تــصورات المــشرفين لــدور    ) α=0.05(عن
 تعــزى للمؤهــل للمدرســةالمــدير فــي مواجهــة التحــديات المــستقبلية 

مــن أعلــى العلمــي حيــث كانــت الفــروق لــصالح ذوى المؤهــل العلمــي   
كمــا وأشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق دالــة إحــصائيا    بكــالوريوس، 

 ولمعرفـة مـصادر الفـروق تـم اسـتخدام       .تعزى لمتغير سنوات الخبرة   
  .يوضح ذلك) 11(والجدول . اختبار شيفية للمقارنات البعدية

  ن التربوييناختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير سنوات الخبرة الستجابات المشرفي: )11(جدول ال
المتوسط 
  الحسابي

  سنوات) 5-1(  المتغير
)6-10(  

  سنوات
  سنة) 11(

  فما فوق
 0.99 0.90 1.02  سنوات) 1-5(  178.11
 0.25 0.35 0.65  سنوات) 6-10(  182.12
 0.22 0.02* 0.03*  سنة فأكثر) 11(  194.18

  
بـأن هنـاك فـروق دالـة إحـصائيا بـين           )11(يتضح من الجـدول     

 وذوي  ،) سـنوات  5-1(وذوي الخبرة   )  سنة فأكثر  11(ذوى الخبرة   
  ). سنة فأكثر11(ولصالح )  سنوات10-6( الخبرة
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -رابعا

تمــت  ؟)ســنوات الخبــرة، والمؤهــل العلمــي(بــاختالف متغيــرات إربــد 
اإلجابة على هذا السؤال من خـالل اسـتخدام تحليـل التبـاين الثنـائي               

ــة  فقــــد تــــم حــــسا  ب المتوســــطات الحــــسابية واالنحرافــــات المعياريــ
 .الســتجابات المــدراء علــى األداة ككــل فــي ضــوء متغيــرات الدراســة   

  .يتضمن خالصة نتائج السؤال الرابع) 12(والجدول 
 ةلدور مدير المدرستصورات مديري المدارس  هل تختلف"

  في مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه المدرسة في محافظة
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مدراء المدارس الثانوية على األداة ككل في ضوء متغيرات :)12(جدول ال

  )سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي(
  المؤهل العلمي  أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس

  معياريالنحراف اال  حسابيالمتوسط ال  معياريالنحراف اال  حسابيالمتوسط ال  سنوات الخبرة
  9.01  186.78  11.51  185.17  سنوات )1-5(
  10.09  187.40  9.50  187.60  سنوات )6-10(
  33.99  205.38  35.99  219.29  سنة فأكثر) 11(
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المتوســـــطات الحـــــسابية واالنحرافـــــات ) 12(الجـــــدول يبـــــين 
ــاختالف     ــى األداة بـــ ــدارس علـــ ــديري المـــ ــتجابات مـــ ــة الســـ المعياريـــ

ولمعرفـــة فيمـــا كـــان ) هـــل العلمـــي، ســـنوات الخبـــرةالمؤ(المتغيـــرات 

 يةتحـديات المـستقبل   المواجهـة   فـي   المـدير   دور   معرفةهناك فرق في    
بـــاختالف هـــذه المتغيـــرات تـــم اســـتخدام تحليـــل  للعمليـــة التعليميـــة 

  .Way ANOVA-2التباين الثنائي 
   في ضوء متغيراتنتائج تحليل التباين الستجابات مدراء المدارس الثانوية :)13(جدول ال

  )والمؤهل العلمي سنوات الخبرة،(

  التباين مصدر
مجموع 
  المربعات

  اتدرج
  الحرية

  اإلحصائيةداللتها   )ف(قيمة   متوسط المربعات

  0.002  7.51  4908.18  2  9816.37  الخبرة
  0.440  0.58  382.54  1  382.54  المؤهل
 0.460 0.55  361.15  2  361.15  المؤهل*الخبرة 
     653.24  44  23516.93  الخطأ

   
وجود فروق ذات داللة إحصائية في      ) 13(يتضح من الجدول    

مواجهـة التحـديات المـستقبلية      لـدورهم فـي     مـديري المـدارس     معرفة  
ــرة،     للعمليــة التعليميــة   تعــزى إلــى االخــتالف فــي متغيــر ســنوات الخب

 ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعـزى إلـى متغيـر المؤهـل العلمـي              
صادر الفـــروق فـــي متغيـــر ســـنوات الخبـــرة تـــم اســـتخدام ولمعرفـــة مـــ

  .اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير سنوات الخبرة الستجابات مدراء المدارس الثانوية: )14(جدول ال
  سنه فأكثر) 11(  سنوات) 10 – 6(  سنوات) 5 – 1(  سنوات الخبرة  المتوسط الحسابي

 o.31 0.29 0.22  سنوات )1-5(  185,27
 0.32  0.31 0.21  سنوات)6-10(  187,50
 0.12 0.03* 0.02*  سنة فأكثر)11(  210,29

بـان هنـاك فروقـا تعـزى السـتجابات          ) 14(يتضح مـن الجـدول      
  ). فأكثر سنه 11(المدراء بين ذوي الخبرة 

  مناقشة النتائج
  :األول مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال -أوًال

أظهــرت النتــائج أن المتوســط الحــسابي العــام علــى األداة ككــل    
من وجهة نظر كـل مـن المـشرفين التربـويين ومـدراء المـدارس جـاء           

، وهــي وجهــات نظــر متطابقــة لــدور المــدير فــي     )متوســطة(بدرجــة 
وقــد اتفقــت نظــرتهم فــي  . مواجهــة التحــديات التــي تواجــه المدرســة  

توظيـف  "ومجـال  " للمدرسـة تحقيق الرؤية واألهداف العامة "مجال  
، ممـا يبـين أن   )كبيرة(، وجاءت بدرجـة   "تكنولوجيا التعليم الحديثة  

هذين المجالين يـسببان تحـديا للمدرسـة الثانويـة فـي األردن إذا مـا                
أراد مــدير المدرســة أن يتــصدى لهمــا ويطــور مدرســته فــي هــذين       

  .المجالين
 كما حصلت المجاالت الستة على متوسطات حـسابية تراوحـت     

مـن وجهـة نظـر مـدراء المـدارس مرتبـة            ) الكبيرة( و )المتوسطة(بين  
  :على الشكل التالي

ــاني ــة : "المجـــال الثـ ــة مـــستقبلية للمدرسـ ــه "تطـــوير ثقافـ ، يليـ
ــال األول ــا   : "المجـ ــاملين مهنيـ ــة العـ ــي تنميـ ــاملين فـ ــ"دور العـ  ه، يليـ
، ثــم "تهيئــة منــاخ مدرســي داعــم للعمليــة التعليميــة: "المجــال الرابــع

، "تفعيــل عالقــة المدرســة مــع المجتمــع المحلــي  : "الــسادسالمجــال 
   )كبيرة(جاءت بمتوسطات بدرجه 

ــث    ــم جــاء المجــالين الثال ــة    : "ث ــة واألهــداف لعام تحقيــق الرؤي
ــة ــامس "للمدرســـ ــال الخـــ ــيم  : "، والمجـــ ــا التعلـــ توظيـــــف تكنولوجيـــ

  ).متوسطة(بمتوسطات حسابيه تقابل درجة " الحديثة
ــى مت   ــستة علــ ــاالت الــ ــة  وحــــصلت المجــ ــل درجــ ــطات تقابــ وســ

مــن وجهــة نظــر المــشرفين التربــويين مرتبــة علــى النحــو   ) متوســطة(
  :التالي

، تـاله  "دور العاملين في تنمية العاملين مهنيـا   : "المجال األول 
، ثــم المجـــال  "تطـــوير ثقافــة مــستقبلية للمدرســـة  : "المجــال الثــاني  

: ، ثم المجـال الثالـث     "توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة   : "الخامس
: ، ثـم المجـال الـسادس      "تحقيق الرؤية واألهـداف العامـة للمدرسـة       "
، وأخيـــرا المجـــال "تفعيـــل عالقـــة المدرســـة مـــع المجتمـــع المحلـــي "

بمتوسـطات  " تفعيل عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي     " :السادس
  ).متوسطة(حسابيه تقابل درجة 

ــدور   أن إلــىتوصــلت النتــائج    تــصورات المــشرفين التربــويين ل
 ، في حين كانت استجابات المـدراء      )متوسطة(املين كانت بدرجة    الع
، )عاليــة(بدرجــة "  مهنيــاالعــاملينلــدور مــدير المدرســة فــي تنميــة "

 إلــى المــدراء يتطلعــون أن أســاسويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة علــى  
 مـن المـشرفين     أكثـر  المستقبلية الجديدة للتربيـة      الرويةف على   ّرتعال

لى الميـدان التربـوي مـن زمالئهـم المـشرفين            كونهم اقرب إ   التربويين
 بـث الحمـاس     فـي المدراء  يقوم به    الدور الذي    إلى إضافة التربويين،

جـل تحـسين    أمن   في المدرسة وتشجيعهم على العمل       لدى العاملين 
  . وتطويرهاالعملية التربوية

الــذي بالمــسئولية كمــا ويمكــن تفــسير ذلــك مــن واقــع الــشعور   
ــدفع المــدير   ــىي ه والعــاملين فــي المدرســة علــى العمــل     حــث نفــس إل
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ــإخالص ــسبـ ــة   هم وتكريـ ــسين العمليـ ــة وتحـ ــة المدرسـ ــود لخدمـ  الجهـ
اجـل   مـن  المـدير    الجديد الذي يقـوم بـه      الدور   إلى إضافة،  عليميةالت

ــة تطبيــق نمــاذج  ــع التطــورات     إداري ــي المدرســة تتناســب م ــة ف  حديث
ع نتـائج    مـ  ةوقد توافقت هذه النتيجـ     .والتطلعات المستقبلية التربوية  

 ,DeVoice, 1994; Evans and Teddlie: مثال(دراسات عديدة 
1995; Peterson, 2005; Simon, 1995.(  

 توصلت النتائج إلى أن استجابات عينـة المـشرفين لفقـرات            كما
، )متوسطة( بدرجة   جاءت "تطوير ثقافة مستقبلية للمدرسة   " مجال

ــة اســـتجابات مـــديري المـــدارس  و ــ). عاليـــة(بدرجـ ون هـــذه وقـــد تكـ
النتيجـة واقعيــة مــن خــالل االعتمــاد علـى أن المــدراء هــم الــذين يقــع   
عليهم العب ء األكبر في تطـوير الثقافـة المدرسـية المـستقبلية، أكثـر         
من المشرفين التربويين لواقع العمل الذي يعيـشون فيـه بـالقرب مـن          

 كما ويمكن تفسير هذه النتيجة لشعور المدراء بـأدوارهم          ،المدارس
 ومحاولة تطبيقـه، فمـن   اإلدارةبعة كل ما هو جديد في مجال في متا 

الواجب عليـه تعزيـز وتطـوير النمـو المهنـي المـستمر لـدى العـاملين                 
ــالتغيير  ز علــى ضــرورة االلتــ  همتــشجيعوفــي المدرســة   ام واالهتمــام ب

ــاخ تربــوي مــريح   إيجــادوالتطــوير التربــوي المــستمر مــن خــالل      من
ــع     ــا ينـــسجم مـ ــة بمـ ــي المدرسـ ــل فـ ــوير  للعمـ ــر والتطـ ــات التغييـ قناعـ

ــستقبلي ــر ،المـ ــدير   األمـ ــن المـ ــذي يتطلـــب مـ ــدرات  أن الـ ــك القـ  يمتلـ
قدرتـــه علـــى امـــتالك  التغييـــر والتطـــوير وإلدارة اإلداريـــةوالمهـــارات 

، ولتحديد درجة   المستقبلية حول التعامل مع تحديات العصر      النظرة
فقــرات تقابـــل  ) 8(أن هنــاك  : التــصور لــدور المــدير تبــين مـــا يلــي     

ــة  ــة(درجـ ــة   )عاليـ ــل درجـ ــرتين تقابـ ــاك فقـ ــطة(، وأن هنـ ، وأن )متوسـ
وقــد توافقــت هــذه   ). عاليــة(المتوســط العــام للمجــال يقابــل درجــة     

ــائج دراســة     ــع نت  ,Steller) ودراســة (Simon, 1995)النتيجــة م
2004). 

 اســتجابات المــشرفين التربــويين  أن إلــى توصــلت النتــائج وقــد
ــى    ــة واألهــداف  تحقيــق"فقــرات مجــال  ومــدراء المــدارس عل   الرؤي

، ويمكــن تفــسير هــذه   )متوســطة ( كانــت بدرجــة "العامــة للمدرســة  
 لكــل مــن المــدير والمــشرف التربــوي ًا مــشتركًا هنــاك دورنأالنتيجـة  

ألهـــداف العامـــة الرؤيـــة وا قإمكانيـــة مـــدير المدرســـة فـــي تحقيـــ فـــي 
 مـن واقـع أن المـشرف التربـوي يقـع عليـه كاهـل التخطـيط             للمدرسة،

زي لألهــداف التربويــة ويقــع علــى كاهــل مــدير المدرســة تنفيــذ المركــ
 كمـا ويمكـن   هذه األهداف على ارض الواقـع فـي الميـدان المدرسـي،     

ــذا النتيجـــة    ــسير هـ ــى أن تفـ ــدير المدرســـة     علـ ــن مـ ــساهمة كـــل مـ مـ
والمــشرف التربــوي فــي صــياغة أهــداف تربويــة مــشتركة وواضــحة        

ــة للتطبيــق والتحقيــق   ــزال متوســطة وتحتــ  وقابل ــز  مــا ت ــى تعزي ، اج إل
إزالــة  العــاملين فــي المدرســة فــي إشــراك يحتــاجون إلــى زيــادةوإنهــم 

، أي أّن كـًال مـن      العامة للمدرسـة   األهداف تحقيق   عيقالتي ت العقبات  
المــدراء والمــشرفين مــا زالــوا غيــر قــادرين علــى مواكبــة مــا يــستجد 

  .في المجال التربوي على الصعيد العالمي
 اءة إلى الشعور الذي يالزم المـدر      كما ويمكن عزو هذا النتيج    

 قادرين على استخدام وسائل تربويـة وتعليميـة وتنظيميـة            غير بأنهم
ــة ــة لـــديهم   حديثـ مـــن اجـــل  وأن هنـــاك نقـــصًا فـــي اإلمكانـــات المتاحـ

ــة   ــات التربويـ ــداف والغايـ ــق األهـ ــة    . تحقيـ ــع دراسـ ــق مـ ــا اتفـ ــذا مـ وهـ
(Gray,1990)  ودراسة(Gaziel,1995).  

ــائج و  اســــتجابات المــــشرفين التربــــويين  نأ إلــــىتوصــــلت النتــ
 ت كانـ  "المدرسـي المنـاخ   تهيئـة   ور المدير في    د"لمجال  وتصوراتهم  

 بدرجــــة اء، فــــي حــــين كانــــت تــــصورات المــــدر )متوســــطة(بدرجــــة 
 أن للمشرف دورًا إشـرافيًا علـى        ، ويمكن تفسير هذه النتيجة    )عالية(

اقــع العمليــة التعليميــة ويقــوم بمتابعــة مــا يــتم تنفيــذه علــى ارض الو    
المدرسي بين الحين واالخر بعكس المدير الـذي تتطلـب منـه طبيعـة           

 ممــا ،عملــه اليــومي االشــراف المباشــر علــى ســير العمليــة التعليميــة   
بــات واجوالــذي يعــد مــن   المــريح المدرســي المنــاخ يــستدعي تهيئــة
 ســلوكية إيجابيــة فــي العمــل   ا أنماطــبحيــث يمــارس ، حالمــدير النــاج 

ــة،   ــل المدرســ ــشاركداخــ ــيويــ ــية    فــ ــات المدرســ ــشطة والفعاليــ  األنــ
المختلفــة مــن أجــل بــث روح التعــاون والتفــاهم بــين العــاملين وخلــق   

  .جو عمل إيجابي
كمــا ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلــى الحــرص الــدائم مــن قبــل      
المدراء على توفير التدريب والتشجيع الالزمين لزيادة النمو المهني         

النتيجــة مــع نتيجــة   وقــد توافقــت هــذه  .لــدى العــاملين فــي المدرســة 
Steller, 2004) ( ودراسة(Rex, 2000).  

  إلــى أن تــصورات المــشرفين التربــويين أيــضاتوصــلت النتــائجو
توظيـــف تكنولوجيـــا  دور المـــدير فـــي  " ومـــدراء المـــدارس لمجـــال  

ــة   ــيم الحديث حيــث يمكــن تفــسير    ،)متوســطة(بدرجــة جــاءت  "التعل
دارات التعليميـــة الـــدور المـــشترك مـــن قبـــل اإلالـــى ان هـــذه النتيجـــة 

االستفادة في  والمدارس  وخاصة أقسام التقنيات والوسائل التعليمية      
الحديثـة مـا زال دون المـستوى المطلـوب فـي        التقنيات التعليمية    من

ــات         ــن التقنيـ ــتفادة مـ ــي االسـ ــساهم فـ ــي تـ ــة التـ ــة التحتيـ ــوير البنيـ تطـ
. التعليميــة امــا لقلــة خبــرتهم او لعــدم وعــيهم بأهميــة هــذه التقنيــات    

 تــشجيع المــدراء   عــدمكمــا ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة مــن خــالل    
لعــاملين فــي المــدارس علــى زيــادة اســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل  ل

ــة  الحاســوب ــات التعليمي ــت والبواب ــي إنجــاز  اســتخدامها، و واالنترن  ف
تـــــسريع عمليـــــات الـــــتعلم وصـــــقل المواهـــــب اإلبداعيـــــة   واألعمـــــال

النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة   وتتفـــق هـــذه .والمهـــارات لـــدى الطـــالب
(Steller, 2004).  

 إلـى أن تـصورات المـشرفين التربـويين        كـذلك   توصلت النتـائج    و
 كانـت   "لمجتمـع المحلـي   امـع   تفعيـل العالقـة      دور المدير في     "لمجال

، فــــي حــــين كانــــت تــــصورات المــــدراء بدرجــــة  )متوســــطة(بدرجــــة 
ــة( ــم الــد      )عالي ــسير هــذه النتيجــة أن المــدراء له ور ، حيــث يمكــن تف

 مـن خـالل مجـالس       ، التعاون والتفاعل مع المجتمع المحلـي      ياألكبر ف 
وإيضاح دورهـم فـي التعامـل مـع المدرسـة لتحقيـق             اآلباء والمعلمين   

األهــداف التربويــة، إضــافة إلــى تــشجيع أوليــاء األمــور علــى مــساعدة  
 يميــةتعلبــرامج وتــصميم أبنــائهم لتــوفير وزيــادة اســتخدام الحاســب   

كــذلك تــشجيع المــدير ألفــراد المجتمــع مــشتركة، وومواقــع الكترونيــة 
المحلي على المشاركة في األنشطة الثقافيـة واالجتماعيـة التـي تقـوم             

 فجاء دورهـم فـي العالقـة مـع      ن، أما المشرفون التربويو   بها المدرسة 
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المجتمــــع المحلــــي اقــــل مــــن دور زمالئهــــم مــــدراء المــــدارس لقلــــة  
ــاء األمــور وعــدم      وجــود لجــان مــشتركة   احتكــاكهم المباشــر مــع أولي

  .تجمعهم مع أفراد المجتمع المحلي
أمــا مــن حيــث وجــود فــروق ذات داللــه إحــصائية بــين وجهــات   

توصــلت النتــائج إلــى أن هنــاك فروقــا  نظــر أفــراد عينــة الدراســة فقــد  
مــشرف تربــوي، مــدير   ( الوظيفــة   مــسمىتعــزى إلــى االخــتالف فــي   

 راسـة ككـل   لـصالح مـديري المـدارس علـى أداة الد         جـاءت   و ،)مدرسة
النتيجـة بـأن للمـدراء دورًا        حيث يمكـن تفـسير هـذه         ،وعلى مجاالتها 

فاعًال مـن خـالل مـواقعهم التعليميـة واإلداريـة وتعـاملهم المباشـر مـع           
ــشرفين      ــن المــ ــر مــ ــدارس أكثــ ــي المــ ــي فــ ــوي والتعليمــ ــل التربــ العمــ
ــي       ــة فـ ــه المدرسـ ــد تواجـ ــديات التـــي قـ ــة التحـ ــي مواجهـ ــويين فـ التربـ

ى أن المــدراء هـم الــذين يعرفـون دورهــم ألنهــم   المـستقبل، إضــافة إلـ  
يديرون المدارس، لهذا البد من توّفر االستعداد األكبـر لـديهم أكثـر      
من غيرهم لدراسة حاالت الغموض والخالف التي تـنجم عـن تطبيـق             

 المعلومــــات واالتــــصاالت وثــــورة   امــــستجدات العــــصر وتكنولوجيــــ  
 تفـــسير هـــذه المعلومـــات والـــتعلم والتعلـــيم عـــن بعـــد، كمـــا ويمكـــن  

ــة مـــن خـــالل شـــعور المـــدراء بـــدورهم فـــي التطـــوير المهنـــي     النتيجـ
ــة هــذه المــستجدات، كمــا        المــستمر لهــم وللعــاملين مــن اجــل مواكب
ــشرفين التربـــويين لـــم         ــأن أغلـــب المـ ــذه النتيجـــة بـ ــن تفـــسير هـ يمكـ

وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع معظـم        . يمارسوا العمل اإلداري  
  .الدراسات

فقـد توصـلت النتـائج      ) المؤهل العلمي (لق بمتغير   أما فيما يتع  
إلـــى إن هنــــاك فروقـــا ذات داللــــة إحــــصائية لتـــصورات أفــــراد عينــــة    

+ الدراســة لــدور المــدير جــاءت لــصالح حملــة درجــة البكــالوريوس  
ــأن التأهيــل التربــوي زاد مــن        ــوم، ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة ب دبل

س بمــا يمكــن إحــساس كــل مــن المــشرفين التربــويين ومــدراء المــدار
. أن يواجــه العمليــة التعليميــة فــي المدرســة مــن تحــديات مــستقبلية     

كما وأشارت النتائج إلى إن هناك فروقا دالة إحـصائيا تعـزى لمتغيـر              
ــرة    ــصالح ذوي الخبـ ــرة ولـ ــنوات الخبـ ــأكثر 11(سـ ــنه فـ ــن ) سـ ، ويمكـ

تفسير هذه النتيجة أن التربويين من ذوي الخبرات الطويلة يدركون          
ائهم مــن ذوي الخبــرات القليلــة للمــستجدات التــي قــد  أكثــر مــن نظــر

تواجه العمل التربـوي فـي المـستقبل كمـا أنهـم ومـن خـالل خبـراتهم                  
التربويــة الطويلــة يتــابعون مــا يــستجد علــى الــساحة التربويــة محليــا  

وتتفـق هـذه النتيجـة مــع معظـم الدراسـات التـي تـم تناولهــا        . وعالميـا 
  . هذه الدراسةيف

  :التوصيات
لى مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج، يوصـي الباحـث              بناء ع 

  : بعدد من التوصيات من أهمها
 الثانويـة فـي     العمل علـى وضـع رؤيـة واضـحة المعـالم للمدرسـة             .1

ــا وخاصــة فــي مجــال      األردن  لمواجهــة التحــديات التــي تواجهه
  .تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

اء عقـــد دورات وورش تدريبيـــة يـــشكل دوري لتعريـــف المـــدر     .2
 لتفعيــل دور المدرســة ةوالمــشرفين بــالطرق واألســاليب الالزمــ 

 .لخدمة العملية التعليمية
ــور        .3 ــاء األمـ ــة وأوليـ ــين المدرسـ ــة بـ ــة العالقـ ــى تقويـ ــد علـ التأكيـ

 المحلـــي لزيـــادة الـــوعي بمتطلبـــات المدرســـة فـــي      عوالمجتمـــ
 .المستقبل

ــد االحتياجــات        .4 ــة لتحدي ــى تطــوير خطــط عامــة حديث العمــل عل
تقبلية للمدرسـة الثانويـة فـي األردن مثـل تطـوير            التربوية المس 

بنيــة تحتيــة الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت مــن  
 .ب والعاملين في المدرسة مثل الحاسوب واالنترنتقبل الطال

أن يهـــتم مـــدراء المـــدارس الثانويـــة بتـــشجيع التعـــاون المثمـــر    .5
ــد      ــي تحديــ ــراكهم فــ ــة، وإشــ ــاملين بالمدرســ ــين العــ ــاء بــ والبنــ

 .ألهداف العامة والعمل من خالل فرق العمل الجماعيا
إجراء مزيد من هذه الدراسـات التـي تتنـاول بيـان دور المـدير                .6

 . في مواجهة التحديات التي تواجه المدرسة في المستقبل
  

   عــــــراجـــــالمالمصادر و
تعليم األمـة العربيـة فـي القـرن         . )م  1991. (إبراهيم، سعد الدين  
  .منتدى الفكر العربي، عمان، األردن ،شرينالحادي والع

. ألــدويك، تيــسير وياســين، حــسين وعــدس، محمــد ودويــك، محمــد  
أسس اإلدارة التربوية والمدرسـية واإلشـراف       ). م  1998(

  .األردن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،. التربوي
دار .  التعلــيم والمــستقبل).م 1997. (بهــاء الــدين، حــسين كامــل

  .لمعارف، القاهرةا
ــرادات، عــــزت ــؤتمر الــــوطني التربــــوي ). م 1999. (جــ ــة . المــ كلمــ

  . اختتام المؤتمر، الجامعة األردنية، عمان
تـــصورات مـــديري ). م 1994. (جـــرادات، محمـــود خالـــد محمـــد 

ــدور     ــة اربـــد للـ ــية فـــي محافظـ ــة األساسـ ومعلمـــي المرحلـ
ــدير المدرســة   ــادي لم ــر منــشورة،   . القي رســالة ماجــستير غي

  . معة األردنية، عمانالجا
ــديري  ).م 2000. (الحايـــــك، نانـــــسي ــين ومـــ  تـــــصورات المعلمـــ

المــدارس بــدور المدرســة فــي تطــوير مؤســسات المجتمــع    
ــي ــوك،   . المحلـ ــة اليرمـ ــر منـــشورة، جامعـ ــالة ماجـــستير غيـ رسـ

  .اربد، األردن
تـــــصورات القـــــادة ). م 1997. (خـــــصاونة، عمـــــر محمـــــد علـــــي 

ربويــــة فــــي القــــرن التربــــويين فــــي األردن لألولويــــات الت
رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، جامعــة   . الحــادي والعــشرين

  .اليرموك، اربد، األردن
تقويم مدى فعاليـة برنـامج الماجـستير      ). م  1997. (الخطيب، رداح 

المـؤتمر  . في تخصص اإلدارة التربوية فـي الجامعـات األردنيـة          
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اتجاهــات التربويــة وتحــديات المــستقبل،  . التربــوي األول
  . جامعه السلطان قابوس، سلطنة عمان.  السادسالمجلد

ــي حــــسين   ــة علــ ــاعي، فاطمــ ــي  ). م 1998. (الرفــ تــــصورات معلمــ
المـــدارس الثانويـــة لـــدور مـــدير المدرســـة الفعـــال فـــي       

رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة، . ي اربـــد وجـــرشتمحـــافظ
  . جامعة اليرموك، اربد، األردن

 مــدير مــدى ممارســة ). م 1987. (الرمحــي، جمــال عبــد الحــافظ   
 رسـالة   .المرحلة اإللزامية الحكومية لدورة اإلداري والفني     

ماجـــستير غيــــر منــــشورة، جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة، نــــابلس،  
  .فلسطين

علم المستقبل في التربيـة، مفـاهيم       ). م  1992. (زاهر، ضياء الدين  
   ).2(، عدد 11مجلد ، المجلة العربية للتربية. وتقنيات

ــد   ــدات، محمـ ــايز وعبيـ ــي، فـ ــيات اإلدارة ). م 1997. (الزعبـ أساسـ
  . دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األردن. الحديثة

 .صـــورة المـــستقبل العربـــي ).م 1988. (ســـعيد الـــدين، إبـــراهيم
  .مركز الدراسات للوحدة العربية، بيروت

أهميـــة دور مـــدير المدرســـة ). م 2001. (صـــالح، أمجـــد موســـى
ــة االحتياجـــات الترب  ــةالثانويـــة فـــي مواجهـ . ويـــة للمدرسـ

  .رسالة ماجستير غير مشورة، جامعة اليرموك، أريد، األردن
ــيم دور مــدير  ). م 1994. (الــصمادي، خلــف صــالح الحــسين   تقي

المدرسـة الرياديـة فـي األردن فـي ضـوء توصـيات برنــامج       
التطــوير التربــوي مــن وجهــة نظــر المــشرفين التربــويين       

ة، جامعـة  رسـالة ماجـستير غيـر منـشور    . والمدراء والمعلمـين  
  .اليرموك، اربد، األردن

االدراة التربويـــــة ). م 1986. (الطويـــــل، هـــــاني عبـــــدا لـــــرحمن   
  . الجامعة األردنية، عمان. والسلوك النظمي
ــي  ــد علــ ــور، محمــ ــا   ). م 1999. (عاشــ ــورة مهامهــ ــدارس المطــ المــ

  . جامعة اليرموك، اربد، األردن. ورقة عمل. وأهدافها
ــدير الـــــدو). م 2003. (عاشـــــور، محمـــــد علـــــي  ر المـــــستقبلي لمـــ

مجلـة دراسـات    . المدرسة كقائد تربوي فـي مدرسـة المجتمـع        
ــدد   ــستقبلية، العـ ــات   ) 7(مـ ــز دراسـ ــيوط، مركـ ــة أسـ جامعـ
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  الخصائص السيكومرتية لصور مختارة من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب في األردن،
   ومعادلة درجاتها

  
   *أحمد عوده و أروى الحواري

  23/11/2008 تاريخ قبوله     11/6/2008 تاريخ تسلم البحث

  
 الخصائص السيكومترية لصور مختارة من فرتعهدفت هذه الدراسة  :ملخص
ولتحقيق .  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب في األردن، ومعادلة درجاتهااختبارات

 تم تعريف معادلة االختبار، وبيان تصميمات جمع البيانات ،هذا الهدف
المستخدمة في عملية المعادلة إضافة إلى التعريف بالطرق المستخدمة في عملية 

والمعادلة المئينية األفقية المعادلة؛ حيث اُستخدمت كل من المعادلة الخطية األفقية 
وفقا للنظرية الكالسيكية في القياس، وباستخدام نموذج راش األحادي المعلمة 

 1200 تكونت عينة الدراسة من .كطريقة من طرق نظرية استجابة الفقرة
 بالطريقة العشوائية المنتظمة، بحيث ممفحوص لكل اختبار فرعي تم اختياره
تمت مناقشة الخصائص  .ئية متكافئةتوزعت إلى ثالث مجموعات عشوا

للنماذج الثالثة لالختبارات ) معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز(السيكومترية 
 المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات، واستخدام :الفرعية السبعة، التي تتكون من

ت، الكمبيوتر وإدارة الملفات، ومعالجة الكلمات، وجداول البيانات، وقواعد البيانا
 بحيث يتكون االختبار الفرعي األول والعروض التقديمية، والمعلومات واالتصاالت

كشفت نتائج .  فقرة36 فقرة، وباقي االختبارات يتكون كال منها من 60من 
 كما تم تقدير معالم .التحليل لخصائص النماذج عن أهمية إجراء معادلة لدرجاتها

فاعلية النسبية لكل اختبار فرعي ولجميع الفقرات ومعلم القدرة لألفراد، وحساب ال
النماذج، وتم االعتماد على معياري الخطأ المعياري ومعامل الصدق التقاطعي في 

أن المعادلة وفق نموذج راش األحادي أظهرت النتائج . الحكم على فاعلية المعادلة
المعلمة هي األفضل واألكثر فاعلية في معادلة درجات المفحوصين من خالل 

الكلمات (. هم على تدريج واحد مشترك، باالعتماد على المعايير السابقةوضع
 .)خصائص سيكومترية، اختبار، الرخصة الدولية، معادلة، الحاسوب :المفتاحية

  
  خلفية الدراسة

 ايلمس المتتبع لحركة التطوير التربوي في األردن اهتمام
لعملية واضحا باستخدام الحواسيب واالنترنت وتوظيفها في خدمة ا

 كان المعّلم ولما لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، ؛التعليمية
 إعداد األجيال ةالمحور الرئيس الذي تقع على عاتقه مسؤولي

القادمة وتوجيهها، حرصت وزارة التربية والتعليم في األردن على 
تمكينه من استخدام التكنولوجيا بشتى أنواعها في تطوير مهارات 

نشئة أجيال قادرة على التفكير والتحليل متسلحة التدريس، وت
القداح، أبو عطية، العابدي، . (بأعلى مستويات المعرفة والمهارة

  ).2002حمام، 
لــــذلك قامــــت وزارة التربيــــة والتعلــــيم فــــي األردن بتــــدريب الكــــوادر 
ــوب      ــادة الحاسـ ــة لقيـ ــامج الرخـــصة الدوليـ ــى برنـ ــة علـ ــة والفنيـ اإلداريـ

)International Computer Driving License) (ICDL(؛ 
_____________________  

  . األردن،إربد، جامعة اليرموك ،كلية التربية* 
  . األردن،إربد، 2008 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

Psychometric Properties for Selected Forms 
 of International Computer Driving License  
Tests in Jordan, and Equating Their Scores 

 
Arwa Alhawari, Ministry of Education, Irbid, Jordan. 
Ahmad Audeh, Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, 
  Jordan. 
 
Abstract: This study aimed at investigating the psychometric 
properties of a selected sample of ICDL tests in Jordan, and equating 
these tests. To achieve this aim, the concept of equating tests was 
defined, the required conditions for conducting the equating process 
were identified, and the design group was explained. In addition, the 
methods used in equating, were presented. Linear and equipercentile 
horizontal methods of equating in classical theory and the Rasch 
model in item response theory (IRT) were used. The psychometric 
properties (difficulty and discrimination parameters) were presented 
for the three forms of the seven subtests, which consisted of basic 
concepts of information technology using the computer and 
managing files, word-processing, spreadsheets, presentation, and 
information and communication. With 60 items in the first one and 
36 items in each of other subtests, the results of analysis of form 
properties indicated that their scores should be equated. The sample 
of study consisted of 1200 examinees for the subtest selected by 
systematic randomization, distributed into three equale groups 
randomly. The item parameters and ability parameters were 
estimated, and the relative effectiveness was discussed for each 
subtest and all models, depending on both standard error and cross 
validation to judge the efficiency of equation. The results show that 
the equation according to the Rasch model is better and more 
effective according to the previous indicators, followed by the linear 
and equipercentile respectively. (Keywords: Psychometric 
properties, ICDL test, equating, Computer). 
 

 يةـــم األساســــــــملم بالمفاهيأن المتدرب  من للتأكد
 وقادر على استخدام الحاسوب الشخصي المعلومات،ياـــــــــلتكنولوج

وتطبيقاته العامة بمستوى أساسي من الكفاءة، حيث اعتبرت الوزارة 
 من معايير الترقية والتصنيف؛ إذ أن أي معلم ICDLشهادة 

 نفذ وقد. يحصل عليها بنجاح يعد حاصال على رتبة معلم
، )2002(، وحسن، ومراد ةالمشروع التدريبي كما يشير عياصر

 ومدته أربع سنوات )ICDL(للحصول على الشهادة الدولية 
، 6/2006ولغاية  6/2002بالتعاون مع مكتب اليونسكو بدءًا من 

بهدف إعداد الفرد ليتكيف مع واقع مجتمعه ومستقبله، إضافة إلى 
ات التعليمية وبالتالي تحسين  والبرمجيبلحواسيااستغالل طاقة 

مخرجات عملية التعليم، ونقل المعرفة من المعلم إلى المتعلم وذلك 
وبعد االنتهاء من عملية التدريب على . بمراحل التعليم المختلفة

برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، يتم تعريض المتدربين 
الجهة (نسيق مع الختبارات تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالت

ثبت مقدرة ُتمكتب اليونسكو في القاهرة ل) الداعمة لهذا المشروع
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، الشخصي حاملها على استخدام التطبيقات األساسية للحاسوب
وتكشف عن مستوى أداء المفحوصين ومدى إتقانهم لمهارات 

 تشرف على هذه الشهادة دوليًا مؤسسةو، حاسوبية معينة
(ECDL Foundation) The European Computer Driving 

License، ربحية مقرها في مدينة دبلن  بية غيرووهي هيئة أور– 
  . ايرلندا

ومن المعلوم أن األردن ليس البلد الوحيد الذي يطرح 
برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، ويمنح شهادة الرخصة 

نشأ برنامج الدولية بعد اجتياز االمتحانات المقررة لذلك، إذ 
 1994 في فلندا عام ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

. ايرلندا  وتحديدًا في1997عام ECDLوبعدها في أوروبا باسم 
ومع نجاح هذه التجربة في أوروبا في العمل على توحيد معايير 

 وتنمية مهاراتهم، واعتبار هذه الشهادة أحد تدريب األفراد
هذه الشهادة في عدد من مسوغات التعيين األساسية، بدأ تطبيق 

أخذت اليونسكو على عاتقها نشر  حيث. الدول خارج أوروبا
للبرنامج،  في الدول العربية كممثل رسمي ووحيد ICDL برنامج

  ). ECDL, 2008(عن طريق مكتب اليونسكو في القاهرة 
الدولية يجب عليه  ICDLولكي يحصل المتدرب على شهادة 

 ثالث في مدة ال تتجاوز . دوليةأن يجتاز بنجاح سبعة امتحانات
وفر وُت. من اإلتقان% 80، بمستوى أداء معين يصل إلى سنوات

 السعودية اختبارات  العربية مثلنالمراكز التدريبية في بعض البلدا
إلكترونية تفاعلية باللغتين العربية واإلنكليزية تقيس مدى استيعاب 

التي تستخدم نفسها  وهي االختبارات ،ICDL ألالمتدرب لمنهج 
% 80 أن ينجز متحنالموعلى  .بيةوفي العديد من الدول األور

 الحاصل على يملكو. من المهارات المطلوبة لكل وحدة تدريبية
بمهاراته الحاسوبية األساسية، بما يفتح " دوليا" اعترافاالشهادة 

. ألمعلوماتيأبواب التوظيف على مصراعيه ويضمه إلى المجتمع  له
لتعزيز خطط وبرامج تقنية االتصال  اليمنى تسعفي حين 

، لمحو أمية الكمبيوتر ونشر ثقافة  وتحديثهاوتكنولوجيا المعلومات
ن في صنعاء دش والقطاعات، حيث األوساطالمعلوماتية في مختلف 

 الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر شهادةالبرنامج التدريبي الخاص ب
ICDL ة والتعليم والجامعات  عن قطاعات التربيممثلين بمشاركة

الحكومية واألهلية والمؤسسات والشركات العاملة في مجال 
الكمبيوتر الذي تنظمه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، 

 المؤسسة وبإشرافبالتعاون مع مركز منظمة اليونسكو بالقاهرة 
وفي ليبيا يتم  . المتخصصة في رخصة قيادة الكمبيوتراألوروبية

 االختبارات بنفس الطريقة والكيفية من خالل تدريب تطبيق
المفحوصين ضمن دورات متخصصة ومعتمدة من مكتب اليونسكو، 
ثم يخضع المفحوصين لنماذج مختلفة من االختبارات التي تكشف 

 ,ECDL(عن أدائه ضمن شروط ومعايير متفق عليها كباقي الدول 
2008.(  

 مـــن ســـبعة لحاســـوب الرخـــصة الدوليـــة لقيـــادة ايتـــألف اختبـــار
اختبــارات فرعيـــة مـــن نـــوع اإلختيـــار مــن متعـــدد، يـــشمل كـــال منهـــا   
مجموعة من الفقرات تتعلق بمحتوى معين حول المهارات األساسـية    

ــي  ــتخدام الحاســـوب هـ ــاهيم: السـ ــات المفـ ــة المعلومـ ــية لتقنيـ   األساسـ
)Basic Concepts of Information Technology(اسـتخدام ، و 

ــوتر وإدارة ال ــاتالكمبيـ  Using the Computer and (ملفـ
Managing Files(ــة، و ــات معالجـ  ،(Word-Processing) الكلمـ

 قواعـــــــــــد البيانـــــــــــات، و)Spreadsheets (البيانـــــــــــات جـــــــــــداولو
)Database( ،التقديميــةالعــروض و (Presentation)المعلومــات ، و

 )Information and Communications (واالتـــــــصاالت
ــارات   ويجــب علــى ا  ).2002األطــرش،( لمتــدرب التقــدم لهــذه االختب

 أي أن ؛جميعهــا والنجــاح فيهــا بمــستوى معــين مــن الكفــاءة واإلتقــان
ــا       ــين النجــاح والرســوب فيه ــا درجــة قطــع محــددة تفــصل ب وفــي . له

بداية تنفيذ البرنامج، كان االختبار يطبق على المفحوصين ويـصحح        
ع يــدويا، وكــان يعكــس مهــارة المفحوصــين وقــدرتهم علــى التعامــل مــ 

الحاسوب، وحتى يصل المفحوص إلى مـستوى اإلتقـان ال بـد لـه أن               
 من األهداف والمهارات المحددة لها مسبقا، باسـتثناء  % 80يجتاز 

ــه      ــاز فيـ ــب أن يجتـ ــذي يجـ ــي األول الـ ــار الفرعـ ــن  60% االختبـ مـ
 أصــبحت االمتحانــات آليــة، بمعنــى أنــه يــتم 9/2004وفــي . األهــداف

ــرة   ــار وتـــصحيحه مباشـ ــاز الحاســـوب، إال أن  تطبـــق االختبـ علـــى جهـ
عالمة القطع بقيت كما هي سابقا، وحديثا أصبح هناك توجـه جديـد     

لجميـع االختبـارات الفرعيـة     75%لتغيير عالمة القطع حيـث أصـبحت   
  .، وهو يطبق باللغتين العربية واالنجليزية10/2007بدءا من 

 ومما تجدر اإلشارة اليه هنا هو أن كل اختبار فرعي منها 
حيث .  نفسهر على صورة صيغ أو نماذج مختلفة لالختباُيبنى

ُيفترض أنها تقيس ذات النطاق من المحتوى أو السلوك، أي 
يتعرض المفحوصون لصيغ مختلفة أو نماذج مختلفة لالختبار 

وحيث أنه ال يتوفر معلومات موثقة عن مدى تكافؤ هذه . نفسه
 عن لرز التساؤالنماذج وعدالتها بين المفحوصين من المعلمين، يب

مدى دقتها وعدالتها في قياس ما تقيسه، ومدى أهمية معادلتها 
حيث تشير أدبيات القياس في ضوء مدى تحقق افتراضات التكافؤ، 

إلى أهمية معادلة االختبارات عندما التتحقق شروط التكافؤ 
 ,Crocker & Algina(األساسية؛ فقد أشار كروكر والجينا 

ة أو معادلة الدرجات المختلفة للنماذج إلى ضرورة مكافئ) 1986
المختلفة لالختبار نفسه للتخلص من األخطاء التي قد يقع فيها 

 ,Suen(يشير سون المحللون لنتائج الدرجات عند تفسيرها، كما 
 أنه عندما يكون لدينا أكثر من صورة واحدة من االختبار )1990

 التفسير نفسه تكون معادلة االختبار قضية مهمة للحصول على
ويؤكد كولن وبرنان . المناسب والصحيح لدرجات االختبار

(Kolen & Brennan, 1995) أن قدرة االختبارات على العدل في 
قياس السمة المراد قياسها لمجموعات مختلفة من الطلبة لها 

  . أهمية كبرى بين أوساط مستخدمي نتائج االختبارات
ات االختبار توجد تعريفات متعددة لمصطلح معادلة درج

)Test Scores Equating( إذ يرى كروكر والجينا ،)Crocker & 
Algina, 1986 ( أن معادلة االختبارات هي عملية الحصول على

 متساو من ردرجات متكافئة ألداتين تقيسان السمة نفسها وبمقدا
 زالثبات مع تساوي الرتب المئينية المناظرة للدرجات، وُيعرف دوران
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)Dorans, 1990 ( معادلة االختبار أنها عملية إجراء تعديل
إحصائي على درجات صورة واحدة من االختبار لجعل تلك 
الدرجات مكافئة بطريقة ما لدرجات صورة أخرى من االختبار 

 ,Holland & Rubin( وروبين دنفسه، في حين يرى هوالن
أن عملية معادلة االختبارات تعني إجراء تعديالت عددية ) 1982
درجات كل صورة من صور االختبار للتعويض عن اختالف على 

 & Lord(بينما يرى لورد وفنقرسكي . الصعوبة من صورة ألخرى
Wingersky, 1984( أن معادلة االختبارات هي عملية إيجاد 

درجات متناظرة للصور المختلفة من االختبار، أي أن المقصود 
لقياس الخاص بمعادلة صورتي االختبار هو تحويل نظام وحدات ا

بإحدى الصورتين إلى نظام وحدات القياس الخاص بالصورة 
 بحيث تصبح القياسات المستمدة من درجات كل من ىاألخر

  .الصورتين متكافئة بعد إجراء هذا التحويل
 & Hambletonويشير هامبلتون وسوامينيثان

Swaminathan, 1985) ( إلى نوعين من أنواع معادلة االختبارات
 ، والمعادلة الرأسية)Horizontal Equating(ادلة األفقية هما المع

Equating) Vertical( . حيث تكون الصيغ المختلفة لالختبار في
متماثلة في المحتوى ) وهو مايهمنا في هذه الدراسة(النوع األول 

ومتقاربة في مستوى صعوبة فقراتها وتقيس السمة نفسها في 
المحتمل في قدرة المفحوص المجتمع نفسه، بمعنى أن االختالف 

التي يكشف عنها االختبار تعود إلى النموذج أو صورة ذلك االختبار 
ويشكل األفراد الذين تطبق عليهم هذه . وليس إلى قدرته الفعلية

النماذج مجتمعًا واحدًا من حيث المستوى التعليمي، ولذلك 
يتلخص هدف المعادلة في تعديل الفروق الناجمة عن اختالف 

ة الفقرات في النماذج، ويكون هذا النوع ضروريًا عندما صعوب
  . تكون هناك حاجة لتوافر صور متعددة من اختبار معين

وتتلخص بعض الشروط الضرورية إلجراء عملية معادلة 
 & Lord, 1980; (Hambleton): االختبارات بما يلي

Swaminathan, 1985:  
لخاصية أو السمة أو  يجب أن تقيس االختبارات المراد معادلتها ا-

 .المهارة نفسها
 يجب أن يكون التوزيع التكراري المشروط للدرجات عند مستوى -

 هو نفسه )X( لالختبار )θ(معين من مستويات القدرة 
التوزيع التكراري المشروط للدرجة المحولة عن االختبار 

  .)Y(نفسه إلى مقياس االختبار 
صرف النظر عن  يجب أن يبقى تحويل الدرجات كما هو ب-

مجموعة المفحوصين، فعملية التحويل تعد عالقة تناظر 
أحادي بين الدرجات، لذلك يجب أن ال تختلف باختالف 

 .األفراد المختبرين
 يجب أن نحصل على النتائج نفسها عند تحويل الدرجات من -

 . صورة إلى أخرى

، أي  يجب أن تتمتع االختبارات المراد معادلتها بثبات عاٍل نسبيا-
أن هذه االختبارات يجب أن تكون على درجة واحدة من 

  .الثبات من ناحية، وعالية الثبات من ناحية أخرى
من جهة أخرى تشير الدراسات وأدبيات القياس 

)Hambleton & Swaminathan, 1985; Crocker & algina, 
إلى وجود العديد من التصميمات لتنفيذ عملية المعادلة ) 1986

 :صها بما يلييمكن تلخي
  . )Single Group Design( تصميم المجموعة المفردة -
 Equivalent - Group Design: (تصميم المجموعات المتكافئة -

or Random Group Design.(  
 Counter Balanced: ( تصميم المجموعة العشوائية المتوازنة-

Random Group Design.( 
: ئة ذات االختبار المشترك تصميم المجموعات العشوائية المتكاف-

(Anchor- Test- Equivalent - Group Design) .  
تصميم المجموعات غير المتكافئة ذات االختبار  - 

  Common-Item Nonequivalent):المشترك
Populations Design)       .  

ولكل من هذه التصاميم شروط ومواصفات ومحددات يتم في 
ب، حيث يتضح من كيفية تنفيذ ضوئها اختيار التصميم المناس

 أن تصميم - كما سيتضح الحقا-الوزارة لهذه االختبارات
  . المجموعات المتكافئة هو التصميم المناسب في الدراسة الحالية

وكما تتحدث األدبيات عن أكثر من تصميم فهي تتحدث عن 
أكثر من طريقة لمعادلة درجات االختبار وفقا لنظريتي القياس 

أو النظرية ) Test Theory(ما بنظرية االختبار المشار اليه
 Item Response). (الكالسيكية، ونظرية استجابة الفقرة

Theoryكما وردت في بعض  ومن الطرق الشائعة الكالسيكية
 )Crocker & Algina, 1986, Thorndike, 1982(األدبيات 

  :والتي استخدمت في هذه الدراسة
ويمكن تعريف ): Linear Equating( المعادلة الخطية -

 أنها تحويل درجات إحدى صورتي االختبار المعادلة الخطية
إلى تدريج درجات الصورة األخرى، وذلك بجعل الدرجات 
المعيارية المناظرة لكل منهما متساوية، حيث يتم في هذه 

 ت تتساوى المتوسطاثالطريقة تحويل الدرجات رياضيا بحي
 للفقرات في صورتي االختبار الحسابية واالنحرافات المعيارية

المراد معادلتهما للمجموعة المستهدفة من المفحوصين من 
خالل بياناتهما، وهنا يمكن تحويل الدرجات خطيا من 

 زائية ومتساوية في صورتي ةدرجات خام إلى درجات معياري
  :االختبار على النحو اآلتي

Y = Sy/Sx (X – X) +Y  
 لالختبار في كل نلمعياريا هما االنحرافان اSx وSyحيث إن 

 الدرجة المكافئة أو Yمن صورتي االختبار على التوالي، وتمثل 
أو العكس، وتّعد هذه الطريقة مناسبة في  X المعادلة من الدرجة
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حالة عدم التساوي في المتوسطات واالنحرافات المعيارية في 
  .درجات كال االختبارين

ساوية  المعادلــــــــــة بواســــــــــطة الرتــــــــــب المئينيــــــــــة المتــــــــــ -
)Equipercentile Equating :( نشأت فكرة هذا األسلوب

ــورد       ــه ل ــذي قدم ــة ال ــدرجات المتكافئ  ,Lord)مــن تعريــف ال
، وهــو أن الــدرجتين اللتــين يحــصل عليهمــا فــرد فــي       (1980

 تقيــسان خاصــية معينــة X, Yحيــث  (X, Yصــورتي االختبــار
ت ، يمكـن اعتبارهمـا متكـافئتين إذا كانـ    )بنفس القدر من الثبات   

الرتبتــان المئينيتــان المناظرتــان لهمــا بالنــسبة لمجموعــة معينــة  
ــا  . مـــن األفـــراد متـــساويتين  حيـــث تـــتم معادلـــة االختبـــارات هنـ

ــورتي      ــي صـ ــين فـ ــدرجات المفحوصـ ــاني لـ ــم البيـ ــطة الرسـ بواسـ
االختبار معا، وبين التوزيع التكراري النـسبي المتجمـع، وبـذلك       

رتبهــا المئينيــة تكـون درجــات المفحوصـين متكافئــة إذا تـساوت    
ويمكـن تلخـيص خطـوات      . بالنسبة لمجموعة معينة من األفراد    

  :هذه الطريقة على النحو اآلتي
 تنظم العالمات الخام لصورتي االختبار المراد معادلتهما من – 1

  .خالل جدول تكراري تراكمي
 تحدد الرتب المئينية لتوزيع العالمات الخام لكل من صورتي – 2

  .االختبار
سم المنحى التكراري التراكمي النسبي لعالمات االختبارين  ير– 3

  .على نفس المستوى الديكارتي
  . تعد العالمتان المناظرتان لرتبة مئينية معينة متكافئتين– 4

أما بالنسبة للمعادلة وفقًا لنظرية استجابة الفقرة فقد بدأ 
ات يتزايد في األوساط التربوية انسجاما مع تزايد اإلهتمام بتطبيق

نظرية استجابة الفقرة، بالرغم من المحددات المتعلقة بمدى تحقق 
االفتراضات التي تقوم عليها هذه النظرية مقابل جوانب الضعف 
والقوة للنظرية الكالسيكية وتطبيقاتها، فقد كان للنماذج المختلفة 
في هذه النظرية دورًا رئيسا وكبيرًا في مجال معادلة االختبارات 

)IRT Equating( من خالل قدرتها على وضع عدة اختبارات ،
 Common(وعدة مجموعات من المفحوصين على تدريج مشترك 

Scale ( في عملية القياس، إضافة إلى إمكانية استخدامها في
 ,Rogers, 1991 Hambleton(المعادلة األفقية والرأسية لالختبار 

Swaminathan &.(  وتقوم هذه النظرية على مجموعة من
فتراضات تؤدي إلى تفسير صحيح لنتائج االختبار ومعادلته، اال

شريطة تحقق هذه االفتراضات، حيث تفترض وجود بعد واحد 
)Unidimensionality ( تفسر أداء الفرد في االختبار، واالستقالل

أي استقالل أداء المفحوص ) Local Independence(الموضعي 
ه على فقرة أخرى من من نفس البعد على فقرة االختبار عن أدائ

االختبار نفسه، أي أن استجابات الفرد عن الفقرات المختلفة في 
. االختبار تكون مستقلة استقالًال إحصائيا عند مستوى قدرة معين

ويعني أن معالم الفقرة ال تعتمد على ) Invariance(والالتباين 
عينة المفحوصين، في حين ال تعتمد المعالم التي تصف أداء 

وأخيرا منحى خصائص . وصين على عينة فقرات االختبارالمفح

الذي يصف العالقة بين قدرة المفحوص المقيسة ) ICC(الفقرة 
وتحصيله على الفقرة باالختبار من خالل اقتران تراكمي يعرف 
بمنحنى استجابة الفقرة، حيث يعتمد هذا المنحنى على احتماالت 

قدرة المختلفة إجابة إجابة المفحوصين عن الفقرة في مستويات ال
  .)Crocker & Algina, 1986, Lord, 1980(صحيحة 

وتشير األدبيات أيضًا الى ثالثة نماذج رياضية رئيسة في هذه 
النظرية يمكن التعبير من خاللها عن العالقة الرياضية بين درجة 

على الفقرة ودرجته على سلم السمة ) الدرجة الخام(المفحوص 
النموذج أحادي : وهي) ر اليها بالقدرةالمشا(المراد قياسها 

المعلمة المعروف بنموذج راش، والنموذج الثنائي المعلمة، 
ويعد النموذج اللوجستي األحادي . والنموذج الثالثي المعلمة

المعلم من أكثر هذه النماذج شيوعا واستخداما، ويكون بداللة 
ثنائي أما النموذج اللوجستي ال. معلمة واحدة وهي صعوبة الفقرة

المعلم يكون بداللة الصعوبة والتمييز، في حين يكون النموذج 
اللوجستي الثالثي المعلم بداللة الصعوبة والتمييز والتخمين 

)Crocker & Algina, 1986, Lord, 1980( . وفي الوقت الذي
تتم فيه المقارنات بين النظريتين من عدة جوانب، فهناك مقارنات 

 راش مع ج األدبيات إلى مزايا نموذه هذبين النماذج أيضا، وتشير
األخذ باالعتبار مؤشرات مطابقة البيانات للنموذج وتحقق 
افتراضات اساسية قبل القيام بإجراءات المعادلة، وقبل تلخيص 
هذه اإلجراءات البد من اإلشارة الى العالقة بين الدرجة الحقيقية 

ففي . والقدرة كمصطلحين شائعين عند الربط بين النظريتين
النظرية التقليدية، ُيعبر عن الدرجة الحقيقية بالدرجة المتوقعة 

على جميع الفقرات، ويمكن معرفتها من خالل تكرار ) g(للمفحوص 
تطبيق االختبار عدة مرات، أي أنها عبارة عن متوسط مرات 
التطبيق، بينما في النظرية الحديثة للقياس، تصاغ رياضيا على 

  : الصورة اآلتية
n  
Σ Pi(θ) T =  
1 = і  

، تحسب الدرجة )θ(وهذا يعني أنه ألي قيمة من قيم القدرة 
 لجميع فقرات االختبار، وهي تشير إلى Pi(θ(الحقيقية بحساب 

على جميع الفقرات، ) θ(احتمال االستجابة الصحيحة لفرد قدرته 
فلو افترضنا أن صورتي االختبار تقيسان السمة نفسها وأن 

 الصورتين أو االختبارين قد تم وضعهما على معلمات الفقرات لكال
التدريج المشترك نفسه، وكانت الدرجة الحقيقية الصحيحة للطالب 

، فإن العالقة بين القدرة Y في االختبار ηو X في االختبار ζهي 
  :والدرجة الحقيقية في االختبارين تأخذ الصورة

n n 
)η = ∑ Pi (θ) ζ= ∑ Pi (θ 

i=1 i=1  
قدير قدرة الفرد في الصورة األولى من وبالتالي، فإن ت

االختبار تكافئ تقدير قدرة الفرد على الصورة األخرى من االختبار 
 & Lord, 1980, Crocker( متكافئتان η وζنفسه، أي أن 
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Algina, 1986, Thorndike, 1982(.كوك وايجنور  ويلخص 
)Cook & Eignor, 1988 (خطوات معادلة االختبارات كما يلي:  
توجد ثالثة تصميمات تستخدمها : ختيار التصميم المناسب ا-

هذه النظرية لمعادلة االختبارات، وهي تصميم المجموعة 
المفردة، تصميم المجموعات العشوائية، والتصميم ذو 

وعندما يكون عدد المفحوصين كبير . كاالختبار المشتر
وأداة القياس طويلة يفضل عادة التصميم األول، في حين إذا 

نت أداة القياس قصيرة وعدد المفحوصين قليل يفضل كا
التصميم الثاني، وان كانت هناك فقرات مشتركة فيجب أن 
تعكس هذه الفقرات المحتوى والخصائص اإلحصائية لصورتي 

  . االختبار
يتم هنا تقدير :  وضع تقديرات المعلمات على تدريج مشترك-

 على حدة، لكل مجموعة) الصعوبة والتمييز(معلمات الفقرة 
إذ يتوقع أن تكون تقديرات كل من مجموعتي معلمات 
الفقرات متساوية، وال تختلف إال في حدود قدر معين من 
أخطاء المعاينات، وهنا يجب إجراء عملية تحويل رياضي 
تضع الدرجات وتقديرات معلمات السمة على نفس التدريج 
 المستهدف، ويتم تحديد نقطة األصل ووحدة قياس القدرة

تبعًا لقدرة مجموعة األفراد المختبرين التي استخدمت في 
تعيير الفقرات، وعادة نجعل متوسط تقديرات القدرة مساويًا 
صفر، واالنحراف المعياري لهذه التقديرات مساويًا الواحد 

  .الصحيح
تعد عملية المعادلة منتهية إذا تم :  معادلة درجات االختبار-

 صورتي االختبار المستهدف، تقدير المعلمات لفقرات كل من
وتم وضعها على تدريج مشترك، وتم كذلك الحصول على 

  . تقدير للسمة المراد قياسها لدى المفحوصين
وبصرف النظر عن النظرية التي ترتكز عليها عملية المعادلة  

فمن الضروري تقديم مؤشرات للحكم على دقة الطرق المختلفة 
محك الخطأ المعياري  عل أبرزهالمعادلة االختبارات وفاعليتها ول

الذي يشير إلى االنحراف المعياري للعالمات المحولة من إحدى 
-Cross(الصورتين إلى األخرى، ومحك الصدق التقاطعي 

Validation (للعالمات المتعادلة توهو متوسط مربعات االنحرافا 
)Peterson, Kolen & Hoover., 1989.(  

تعدد الصور أو الصيغ في ضوء األدب النظري السابق و
لالختبار الفرعي الواحد من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة 

هل الدرجات التي يحصل عليها : الحاسوب، يبرز التساؤل اآلتي
المفحوصون من النماذج المختلفة لالختبار نفسه متعادلة؟ بمعنى 
آخر، هل تتطلب خصائص توزيع العالمات على هذه النماذج إجراء 

 المعادلة؟ وهذا يستدعي ضرورة التعرف إلى الخصائص مثل هذه
كمعامالت الصعوبة ومعامالت (السيكومترية لالختبارات ونماذجها 

، ودراسة المؤشرات والدالالت التي قد تستوجب معادلة )التمييز
النماذج المختلفة، ثم إجراء المعادلة بطريقة تضع المفحوصين كافة 

  .على مقياس واحد

راسة الخصائص السيكومترية لصور مختارة دوتكمن أهمية 
في ) ICDL(من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

  :األردن، ومعادلة درجاتها؛ من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين
ما الخصائص السيكومترية للنماذج أو الصور : السؤال األول

؟ وهل المختلفة من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
تختلف هذه الخصائص باختالف النماذج اختالفا جوهريا يسوغ 

  :إجراء معادلة للدرجات على هذه النماذج ؟ ويتضمن هذا السؤال
مقارنة المتوسطات الحسابية لدرجات المفحوصين باستخدام  -

  .تحليل التباين األحادي
مقارنة المتوسطات الحسابية لمعامالت الصعوبة ولمعامالت  -

  .ستخدام تحليل التباين األحاديالتمييز با
كيف ُتفسر الدرجات على النماذج المختلفة قبل  :السؤال الثاني

  :وبعد المعادلة؟ ويتضمن هذا السؤال
  .مقارنة درجات المفحوصين من خالل المعادلة الخطية -
  .مقارنة درجات المفحوصين من خالل الرتبة المئينية -
 القدرة لألفراد مقارنة درجات المفحوصين من خالل تقديرات -

  .باستخدام نموذج راش
  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من تناولها لموضوع يهم جميع المعلمين 
في وزارة التربية والتعليم وأصحاب القرار في هذه الوزارة، فهي 
تعالج قضية هامة متمثلة في مراجعة خصائص العالمات على اختبار 

، الذي تعقده وزارة )ICDL(الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
التربية والتعليم في األردن، ويطبق على المعلمين باستخدام نماذج 
مختلفة لم تدرس خصائصها بغرض تحقيق العدالة في توزيع 

ومدى تحقق العالمات على النماذج المختلفة لهذه االختبارات 
شروط االختبارات المتوازية، حيث يتوقع أن تكون القرارات المترتبة 
على أخذ نماذج او صور غير متوازية غير عادله، مما يعني 

وقبل ذلك ، ضرورة إجراء معادله للدرجات على الصور المختلفة
ضرورة فحص الشروط األساسية للتوازي، وهي مبنية على تساوي 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارّية وخصائص التوزيع التي 

الة المقارنة بين المتوسطات، يتطلبها أصًال تحليل التباين في ح
باعتبارها افتراضات يعني عدم تحققها ضرورة إجراء المعادلة 
للدرجات، باإلضافة إلى المزايا التي تحققها الدراسة من خالل 
توفير جداول معادلة للدرجات على الصور المختلفة لكل اختبار من 

قياس، اختبارات الرخصة الدولية وفق النظريتين األساسيتين في ال
والمزايا اإلضافية للمعادلة وفق نظرّية استجابة الفقرة بشكل عام 

حيث يتوقع . ونموذج راش بشكل خاص في حالة تحقق افتراضاته
أن توفر هذه الدراسة إطارًا فكريًا يسوغ إجراء المعادلة، وتقديم 

 وفق أسس علمية تعالج جداول إحصائية للمعادلة المباشرة
خصائص العالمات، وبالتالي يتوقع أن يتم االختالف المحتمل في 

في ضوء ذلك اتخاذ قرارات أكثر عدالة عندما ُيمنح المعلم 
الدرجات المختلفة في السلم الوظيفي الذي تعتمده وزارة التربية 

  . والتعليم في األردن
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 :الدراسات السابقة
تزخر ادبيات القياس التربوي والمجالت التربوية بالبحوث 

 إليه في بعض منها رعادلة االختبارات او ما يشاذات الصلة بم
عالم، ) (test scores equating(بتكافؤ درجات اإلختبارات 

، وتشرح شروط المعادلة وتصاميمها )214، ص2005
ومسوغاتها، إال أن المسح الشامل لهذه األدبيات ُيرجِّح عدم إجراء 

ة لقيادة أي معادلة في أي دراسة سابقة الختبارات الرخصة الدولي
الحاسوب في األردن أو غيرها من الدول، وفيما يلي عرض لعينة 
مختارة من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع معادلة 
االختبارات في النظريتين الكالسيكية والحديثة للقياس التربوي 

 أن ُيستخلص من هذه الدراسات، والعناصر نوالنفسي، وما يمك
اءات وكيفية المعادلة، وقد تم عرضها حسب تواريخ البارزة في إجر

  :نشرها كما يأتي
دراسة ) Kolen & Whitney, 1982(أجرى كولن ووتيني 

هدفت إلى مقارنة مدى مالئمة أربع طرق لمعادلة اختبارات التطور 
: وباستخدام طرق المعادلة األفقية اآلتية) TGED(التربوي العام 

مئينية، ونموذج راش والنموذج الثالثي الطريقة الخطية، والطريقة ال
 مفاضلة بين الطرق األربعة دأظهرت النتائج انه ال يوج. المعلمة

 إليه دراسات سابقة في المعادلة تالمستخدمة، بعكس ما توصل
  . لالختبارات نفسها

 & Peterson, Cook(كما أجرى بترسون، وكوك، وستوكنج 
Stocking, 1983(طريقة المعادلة الخطية  دراسة مقارنة فاعلية ل

وطريقة المعادلة وفق النموذج الثالثي المعلمة، وأظهرت النتائج أن 
طريقة المعادلة الخطية أكثر فاعلية في حالة استخدام اختبارات 
متماثلة في المحتوى أو طول االختبار، في حين أن النموذج 

عادلة الثالثي المعلمة يعطي ثباتًا واستقرارًا أفضل لالختبارات الم
في حالة اختالف االختبارات المراد معادلتها من حيث المحتوى أو 

  . طول االختبار
بمراجعة ) Skaggs & Lissitz, 1986(قام سكاجز وليستز 

لعدد من الدراسات التي تناولت موضوع المعادلة األفقية 
  :لالختبارات، وتوصال فيها إلى النتائج اآلتية

لى والمثلى في المعادلة، ولكن  ال توجد طريقة وحيدة هي الفض-
يبدو أن النظرية الحديثة في القياس تفوقت على الطرق 
الكالسيكية، وذلك عندما ال تكون عينات األفراد المستخدمة 
في الدراسة مختارة بشكل عشوائي وخاصة عندما تتحقق 

نموذج استجابة الفقرة ) assumptions(افتراضات 
  .المستخدم في المعادلة

كن للمعادلة الخطية والمعادلة المئينية وطرق المعادلة وفق  انه يم-
نماذج نظرية استجابة الفقرة أن تحقق نتائج مرضية، إذا 
كانت البيانات تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات، والعينات 
المستخدمة في الدراسة متقاربة في مستوياتها من حيث 

عوبة القدرة، ولالختبارات التي تجري معادلتها درجات ص
  .متقاربة أيضا

 ق إن نموذج راش في المعادلة ال يكون فاعال عندما ال تتحق-
أحادية البعد، وتساوي قيم التمييز للفقرات (افتراضاته 

  ) جميعها، وقيم التخمين قريبة من الصفر للفقرات جميعها
 تكون المعادلة باستخدام النموذج ثالثي المعلمة غير فاعلة في -

)  استجابة للفقرة الواحدة1000أقل من (العينات الصغيرة 
  .الن تقديرات المعالم تكون عندئذ غير دقيقة

 عند استخدام عينات صغيرة يكون من غير الواضح أي الطرق -
  .المستخدمة في المعادلة تكون األكثر فاعلية

 ,Skaggs & Lissitz(وفي دراسة أخرى لسكاجز وليستز 
1986a (دلة اختبار ثنائي التدريج، حول فاعلية أربع طرق في معا

استخدما فيها المعادلة الخطية والمعادلة المئينية، والمعادلة 
نموذج راش أحادى المعلمة (باستخدام نظرية استجابة الفقرة 

  :، أشارت النتائج إلى ما يلي)والنموذج ثالثي المعلمة
 أن المعادلة المئينية أعطت نتائج أكثر فاعلية مقارنة مع الطرق -

الث األخرى، في حالة المعادلة األفقية، على الرغم من أن الث
  .البيانات قد ولدت لتناسب النموذج ثالثي المعلمة

 يعد نموذج راش األفضل عندما كانت البيانات متطابقة مع -
النموذج، بينما كان النموذج ثالثي المعلمة هو األفضل في 

  .ينالحاالت التي تتباين فيها مستويات الصعوبة والتخم
 في حالة المعادلة العمودية كان النموذج ثالثي المعلمة هو -

األفضل في نتائجه من بين الطرق األربعة المستخدمة، واظهر 
نموذج راش نتائج مالئمة في حالة البيانات المطابقة 

  .للنموذج
ويستخلص من تلك الدراسة بشكل عام أن نتائج المعادلة 

المئينية من حيث الدقة في كانت أفضل ولصالح طريقة المعادلة 
ضوء المؤشرات المستخدمة لفحص الفاعلية، إال أن نموذج راش 
أعطى نتائج مستقرة عند مطابقة البيانات للنموذج المستخدم، 
واقترح الباحثان استخدام هذه الطريقة إذا كان هناك فروق 
جوهرية في الخصائص السيكومترية لالختبارات أو في منحنيات 

  .اتخصائص الفقر
دراسة حول ) Slinde & Linn, 1987(وأجرى ساليند ولن 

نموذج (فاعلية المعادلة الرأسية باستخدام نظرية استجابة الفقرة 
المعادلة (مقابل النظرية التقليدية ) راش والنموذج الثالثي المعلمة

أظهرت النتائج أن المعادلة المئينية كانت األكثر فاعلية، ) المئينية
 نتائج النموذج ثنائي المعلمة، وان المعادلة وقد تفوقت على

  . باستخدام نموذج راش األحادي المعلمة كانت اقل فاعلية
بدراسة ) Smith & Kramer, 1992(وقام سميث وكريمر 

حول فاعلية نموذج راش وأثره في دقة معادلة االختبار من خالل 
 weighted and(طريقتين الموزونة وغير الموزونة للدرجات 

unweighted scores( وطريقة المعايرة للفقرات )items 
calibration( . أشارت النتائج إلى وجود فروق غير جوهرية في

دقة معادلة االختبار بين الصور أو النماذج المختلفة لالختبار، 
بمعنى أنه لم تظهر أي طريقة تفوقًا في دقة المعادلة في حالة 

دراسة عدم فاعلية نموذج المعادلة الراسية، كما أظهرت هذه ال
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ولكن عند . راش في حالة عدم مطابقة البيانات الفتراضات النموذج
  .مطابقة البيانات الفتراضات النموذج كانت النتائج لصالحه

دراسة حول مقارنة أربع طرق في ) 1994(وأجرى أيوب 
وفقا (الطريقة الخطية والطريقة المئينية : معادلة االختبارات هي

أحادى (، ونماذج نظرية استجابة الفقرة )ياس التقليديةلنظرية الق
، باستخدام المجموعات المتكافئة )المعلمة وثنائي المعلمة

أشارت . العشوائية، والمجموعات غير المتكافئة مع فقرات مشتركة
النتائج حول ما يتعلق بالمعادلة األفقية أن نماذج نظرية استجابة 

 بالطريقة الخطية والمئينية، حيث الفقرة كانت أكثر فاعلية مقارنة
كانت معامالت الصدق التقاطعي اقل ما يمكن في حالة النموذج 
الثنائي المعلمة، في حين ازدادت قيمة هذا المؤشر بشكل واضح 
في طريقة المعادلة المئينية، وكان هو األكبر في طريقة المعادلة 

 على أما فيما يتعلق بالمعادلة الرأسية التي طبقت. الخطية
المجموعات غير المتكافئة، فقد بينت النتائج أن المعادلة المئينية 
كانت أكثر فاعلية من الطرق األخرى المستخدمة، ويأتي بعدها 
النموذج ثنائي المعلمة، ثم النموذج أحادى المعلمة، وأخيرا 
الطريقة الخطية، وفقا لقيم معامالت الصدق التقاطعي كمؤشر تم 

  .ة المعادلة في تلك الدراسةاستخدامه على فاعلي
بدراسة عن مدى تحقق معايير ) 2003(وقام الشريفين 

الفاعلية في معادلة اختبارين أحدهما ثنائي التدريج واآلخر متعدد 
التدريج وفقا لنماذج النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة، 
ة حيث استخدم الباحث الطريقة الخطية والطريقة المئينية للمعادل

كإحدى طرق النظرية الكالسيكية مقابل نموذج راش األحادي 
وأظهرت النتائج تفوق . كطريقة من طرق نظرية استجابة الفقرة

على الطريقتين السابقتين ) راش(النموذج األحادي المعلمة 
باستخدام معياري الخطأ المعياري ومعامل الصدق التقاطعي 

  .كمحكات للحكم على فاعلية المعادلة
بدراسة عن ) Vander linden, 2006( فاندر ليندن وقام

معادلة درجات االختبارات المكيَّفة أو الموائمة حاسوبيا 
)computerized adaptive testing(أربع طرق في م، واستخد 

طريقة الرتب المئينية، وطريقة معادلة : معادلة االختبارات هي
المعادلة باستخدام االختبارات وفقا لنظرية استجابة الفقرة، وطريقة 

الدرجة الحقيقية، وطريقة المعادلة بالدرجة المتوقعة، أشارت 
النتائج إلى أن طريقة منحنى خصائص الفقرة وطريقة الرتب المئينية 

  .تعطيان خطأ اقل في المعادلة
يتضح من األساس النظري والدراسات السابقة عدم ترجيح 

في المعادلة، اال اعتماد طريقة دون أخرى من الطرق المستخدمة 
أن هناك ما يشجع بصورة غير مباشرة استخدام للمعادلة المئينية 

) أحادي المعلم(بشكل عام وكذلك ترجيح استخدام نموذج راش 
كأحد نماذج نظرية استجابة الفقرة عندما تتحقق شروط هذا 

لذلك انطلقت الدراسة الحالية من إجراءات مبنية على . النموذج
 باالعتماد على النظريتين الكالسيكية ونظرية أسس نظرية واضحة

استجابة الفقرة، وتبين ان األساليب التي استخدمت في الدراسات 
السابقة كانت في مواقف محدودة الغرض تميل في معظمها إلى 

الجانب النظري ألغراض المقارنة بين طرق المعادلة، بينما تتناول 
 من جانب تطبيقي الدراسة الحالية موضوع معادلة االختبارات

وحيوي، إذ أنها تدرس موضوع المعادلة على اختبارات الرخصة 
الدولية المعدة مسبقا، والتي تعد ذات أهمية كبرى في جميع 

فهي تتناول موضوعا يهم جميع المجاالت التربوية والمهنية، 
 -  وغير األردن-المعلمين في وزارة التربية والتعليم في األردن

 هذه الوزارة، إذ تعالج قضية هامة ُمتمثلة في وأصحاب القرار في
مراجعة خصائص العالمات على اختبار الرخصة الدولية لقيادة 

التي ) Equating(وإجراء معادلة لدرجاتها ) ICDL(الحاسوب 
تعد من معايير الترقية والتصنيف للمعلمين خاصة وأنه لم ُيجرى 

 علمية تعالج لمثل هذه االختبارات أي معادلة من قبل وفق أسس
  . االختالف المحتمل في خصائص العالمات

  :تعريف المصطلحات
هي الخصائص اإلحصائية : الخصائص السيكومترية لالختبار

والتي تم اإلشارة ) كمعامالت الصعوبة ومعامالت التمييز(لالختبار 
إليها في أسئلة الدراسة، وتم الكشف عنها بغرض يسوغ إجراءات 

  .المعادلة
شهادة دولية ): ICDL(دولية لقيادة الحاسوب الرخصة ال

معترف بها عالميا تثبت أن حاملها قادر على استخدام مهارات 
سبعة اختبارات (الحاسوب األساسية، إذا اجتاز االمتحانات المقررة 

  .لكل اختبار فرعي % 80بعالمة قطع ) فرعية
عملية كمية يتم من ): test equating(معادلة االختبار 

 مكافئة أو معادلة درجات صورتين او اكثر لالختبار من خاللها
المحتوى نفسه، وتعتمد الوزارة ثالث صور لكل اختبار فرعي من 

  .ICDLاختبارات 
 هو نموذج لوغاريتمي ذو :Rasch model)( نموذج راش

معلمة واحدة يساعد في تقدير احتمالية إجابة الفرد على الفقرة 
  .رد ومعامل صعوبة الفقرةإجابة صحيحة بداللة قدرة الف

): linear horizontal equating(المعادلة األفقية الخطية 
تحويل درجات إحدى صيغتي االختبار إلى ميزان درجات الصيغة 
األخرى، وذلك بجعل الدرجات المعيارية المناظرة لكل منهما 

  .متساوية
 equipercentile horizontal ةـــــــالمعادلة األفقية المئيني

equating) :( تعد درجات المفحوصين متكافئة أو متعادلة إذا
  .تساوت رتبها المئينية بالنسبة لمجموعة معينة من األفراد

يتكون مجتمع الدراسة من جميع : مجتمع الدراسة وعينتها
المعلمين الملتحقين ببرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

يث توجد قوائم تحتوي ح(والمتقدمين لالختبار في نهاية الدورة 
، ويبلغ عددهم )أرقام المعلمين وعالماتهم في االختبارات السبعة

 مفحوصًا من محافظة اربد في األردن خالل الفترة الزمنية 4200
أي وقع االختيار على المعلمين الذين طبق . 2006-2004بين 

 مفحوص لكل 400عليهم االختبار اآللي، أما العينة فتكونت من 
من صور االختبار الفرعي الواحد، تم اختيارهم ) موذجن(صورة 
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بالطريقة العشوائية من ضمن القوائم السابقة، بمعنى أن أفراد 
 مفحوصًا موزعًة بين النماذج 1200العينة لكل اختبار فرعي تبلغ 

، وبذلك اعتمد 1الثالثة بالتساوي كما هو مبين في الجدول رقم
  .متكافئةعلى تصميم المجموعات العشوائية ال

  عدد المفحوصين لكل نموذج ولكل مجموعة: 1جدول 
 الثالثة الثانية األولى  ةالمجموع
 الثالث الثاني األول  النموذج

 400 400 400عدد

يتكون اختبار الرخصة الدولية لقيادة : أداة الدراسة
الحاسوب من سبعة اختبارات فرعية تتعلق بالمهارات األساسية 

الحاسوب، وهي من االختبارات الثنائية التدريج التي الستخدام 
تأخذ عالمة واحد في حالة اإلجابة الصحيحة، أو صفر في حالة 
اإلجابة الخاطئة، يتم انتقاؤها بصورة عشوائية من مجمع الفقرات 

 فقرات لكل اختبار فرعي عدا االختبار الفرعي 108الذي يتكون من 
يث ُتوزع إلى ثالثة نماذج ح.  فقرة180األول الذي يتكون من 

االختبار ( فقرة، 36تسحب عشوائيا، وبذلك يتكون كل نموذج من 
 ويمكن جدولة االختبارات .) فقرة60الفرعي األول يتكون من 

  :الفرعية على النحو اآلتي
  االختبارات الفرعية وعدد فقرات كال منها: 2جدول 

عدد  الرمز االختبارات الفرعية
   المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات

(Basic Concepts of Information   
        Technology) 

M1 60 

     الكمبيوتر وإدارة الملفاتاستخدام
(Using the Computer and Managing  

Files) 
M2 36 

 Word-Processing( M3 36 (الكلماتمعالجة
  الكلمات  معالجةجداول البيانات

)Word-Processing) (Spreadsheets( 
M4 36 

 Database(  M5 36(قواعد البيانات
 M6 36   (Presentation) التقديميةالعروض

   Information) المعلومات واالتصاالت
         and Communication) M7 36  

يخضع المعلم لهذه االختبارات في سبع جلسات مختلفة 
، )On-Line(جهاز الحاسوب مباشرة ولمدة زمنية محددة وعلى 

ويجب . بعد ذلك يتم تصحيح اإلجابات مباشرة باستخدام الحاسوب
من فقرات االختبار حتى يعد % 80على كل مفحوص أن يتجاوز 

 فيجب أن يجيب عن )m1(ناجحا فيه، إال في حالة االختبار الفرعي 
ية من فقرات االختبار حتى يعد ناجحا فيه، ولذلك تعد محك % 60

المرجع الن المفحوص يجب أن يصل فيها إلى مستوى إتقان معين 
ويقوم جهاز الحاسوب من خالل برامج خاصة . من الكفاية واألداء

مخزنة فيه على رصد العالمة التي يحصل عليها المفحوص من 
 % 80، ويزود بها المفحوص مباشرة إذ أن عالمة القطع 100

ك يعلم المفحوص ما إن كان وبذل. تكون مخزنة أيضًا في الحاسوب
  . راسبًا أو ناجحًا

وهو أهم المؤشرات السيكومترية : الصدق التالزمي
وقد تم اختيار عينات عشوائية جزئية من العينة التابعة  لالختبارات،

 مفحوصًا لكل اختبار فرعي، وحسبت 72 عددها غللدراسة، وبل
من معامالت االرتباط بين درجات المفحوصين لصور مختارة 

 النتائج للنماذج 3االختبارات الفرعية المختلفة، ويبين الجدول 
  .الثالث

الفرعية حسب النموذج  الختباراتبين امعامالت االرتباط : 3جدول 
  والمجموعة

 االختبار المجموعة/النموذج
1 2 3 

M1 M2 *0.74 *0.70 *0.73 
M2 M3 *0.78 *0.76 *0.72  
M3 M4 *0.87 *0.81 *0.75  
M4 M5 *0.76 *0.88 *0.82 
M5 M6 *0.74 *0.87 *0.76 
M6 M7 *0.76 *0.77 *0.73 

 * p ≤ 0.05   
 أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين 3يالحظ من الجدول 

 لجميع االختبارات الفرعية السابقة، ولدى فحص )0.88 – 00.7(
الفروق بينها ولكل اختبار فرعي على حده تبين انه يوجد فروق 

، وان )α  =0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة ذات دال
معظمها يتخذ قيمًا مرتفعة، مما يشير إلى أن العالقة اإلرتباطية 
بين االختبارات الفرعية جيدة، وأنه يوجد انسجام بينها، وهي دليل 
على صدق هذه االختبارات، وهذا مما يحقق الشروط الواجبة 

  .إلجراء عملية المعادلة
 -حساب معامالت الثبات بواسطة معادلة كيودر تم :الثبات

 االتساق الداخلي لالختبار، ى التي تعد مؤشرًا عل20ريتشاردسون 
والجدول اآلتي يوضح معامالت الثبات لالختبارات الفرعية وللنماذج 

  :الثالث
  معامالت الثبات لالختبارات الفرعية للنماذج المختلفة: 4جدول 

  االختبار المجموعة/النموذج
1 2 3  

M1 0.94 0.97 0.96 
M2 0.97 0.98 0.98 
M3 0.98 0.97 0.97 
M4 0.98 0.97 0.98 
M5 0.98 0.97 0.97 
M6 0.98 0.97 0.97 
M7 0.98 0.97 0.97  

 أن االختبارات الفرعية تتمتع بدرجة 4يالحظ من الجدول 
عالية من الثبات حيث تم حساب معامل الثبات لجميع النماذج وعلى 

مجموعات المختلفة، مما يحقق الشروط الواجبة إلجراء عملية ال
  . المعادلة

) 1، 0( التدريج ة أدخلت البيانات ثنائي:إجراءات الدراسة
 استجابة لكل نموذج إلى ذاكرة الحاسوب وتم 400والبالغ عددها 

  :تحليلها، على النحو اآلتي
معامل ( فقرة لمعامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لك •

  ).رتباط الثنائي بين الفقرة واالختباراال
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  . نموذج من النماذج الثالثةالمتوسطات الحسابية لمعامالت الصعوبة والتمييز لكل  •
تحليل التباين األحادي لفحص الفروق في المتوسطات  •

الحسابية لمعامالت الصعوبة والتمييز لكل نموذج من النماذج 
 . الثالثة

فروق في المتوسطات تحليل التباين األحادي لفحص ال •
الحسابية لمعامالت الصعوبة والتمييز لكل نموذج من النماذج 

 . الثالثة
معادلة درجات االختبار خطيًا وتحويلها من درجات خام إلى  •

  .  زائيةةدرجات معياري
التحقق من فاعلية المعادلة الخطية حيث تم استخدام محكين  •

، للحكم على ومعامل الصدق التقاطعي الخطأ المعياري،: هما
 .دقة المعادلة

معادلة الدرجات بالطريقة المئينية بإيجاد العالمات الخام التي  •
، ورسمت المنحنيات التكرارية 99 إلى 1تناظر المئينيات من 

  . النسبية المئوية للعالمات الخام المتعادلة لالختبارات الفرعية
تقدير قدرات األفراد والخطأ المعياري لتقديرات قدرات  •

فراد في االختبارات الفرعية، ثم معادلة تقديرات قدرات األ
األفراد والخطأ المعياري في االختبارات الفرعية للنماذج 

إيجاد الرتب المئينية المناظرة لتقديرات قدرات المختلفة ب
  . األفراد

إيجاد الكفاءة النسبية لالختبارات عند مستويات القدرة  •
مل الصدق التقاطعي وتم استخدام معيار معا. المتعادلة

  . للحكم على دقة المعادلة
  : وأقدم فيما يلي عرضا تفصيليا لهذه النتائج

 ملخص االحصائيات الوصفية لمعامالت الصعوبة لالختبارات الفرعية ولجميع النماذج: 5 جدول
االختبار 

  الفرعي
 المجموعة

  متوسط معامل
  الصعوبة

  اقل قيمة  اكبر قيمة
  المتوسط الحسابي

  بارلالخت
  االنحراف المعياري

  لالختبار
1 0.67 0.88 0.46 69.32 12.98 
2 0.72  0.87 0.52 71.77  16.26 M1  
3 0.72 0.88 0.44 70.96 14.04 
1 0.72 0.89 0.48 75.95 10.58 
2 0.69 0.89 0.45 70.81 12.54 M2 
3 0.70 0.84 0.48 73.45 12.45 
1 0.72 0.88 0.54 80.61 10.38 
2 0.70 0.84 0.57 76.47 13.59 M3 
3 0.72 0.88 0.56 78.37 10.96 
1 0.72 0.87 0.57 81.80 11.36 
2 0.70 0.87 0.56 76.80 12.61 M4 
3 0.71 0.86 0.56 75.30 11.80 
1 0.68 0.83 0.56 77.97 11.72 
2 0.72 0.84 0.55 78.02 12.28 M5 
3 0.75 0.83 0.58 75.59 11.86 
1 0.81 0.88 0.67 80.89 11.26 
2 0.74 0.84 0.59 74.50 12.20 M6 
3 0.74 0.86 0.55 74.40 13.42 
1 0.75 0.88 0.65 77.12 12.53 
2 0.75 0.87 0.63 75.42 11.62 M7 
3 0.78 0.88  0.69 78.45 11.03 

  ملخص االحصائيات الوصفية لمعامالت التمييز لالختبارات الفرعية ولجميع النماذج :6 جدول
االختبار 

  الفرعي
 المجموعة

  متوسط معامل
  التمييز

  اقل قيمة  اكبر قيمة

1 0.30 0.47 0.10 
2 0.28 0.42 0.11 M1  
3 0.26 0.41 0. 11 
1 0.29 0.46 0.11 
2 0.27 0.47 0.10 M2 
3 0.31 0.58 0.14 
1 0.28 0.44 0.10 
2 0.31 0.43 0.14 M3 
3 0.28 0.46 0.11 
1 0.28 0.49 0.18 
2 0.29 0.45 0.18 M4 
3 0.31 0.45 0.22 
1 0.33 0.42 0.22 
2 0.30 0.51 0.13 M5 
3 0.26 046 0.10 
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االختبار 
  الفرعي

 المجموعة
  متوسط معامل

  التمييز
  اقل قيمة  اكبر قيمة

1 0.34 0.50 0.22 
2 0.28 0.48 0.10 M6 
3 0.30 0.48 0.11 
1 0.31 0.54 0.12 
2 0.26 0.49 0.10 M7 
3 0.27 0.45 0.11 

  : عرضًا لنتائج تحليل التباين األحادي7،8،9تبين الجداول 
  تحليل التباين االحادي للمتوسطات الحسابية لدرجات المفحوصين على االختبارات الفرعية ولجميع النماذج 7 :جدول

االختبار 
  الفرعي

  مجموع لمربعات   مصدر التباين
Sum  of  Squares  

درجات 
  df الحرية

  التباين المقدر
Mean Square  

  F قيمة
   المحسوبة

  الداللة اإلحصائية
Sig.  

Between Groups 4000.985 2 2000.492 10.047 .000 
Within Groups 238328.612 1197 199.105   M1  
Total 242329.597 1199    
Between Groups 5298.548 2 2649.274 18.720 .000 
Within Groups 169396.702 1197 141.518   M2 
Total 174695.250 1199    
Between Groups 3431.707 2 1715.854 12.649 .001 
Within Groups 162370.173 1197 135.648   M3 
Total 165801.880 1199    
Between Groups 6507.879 2 3253.939 23.382 .000 
Within Groups 166578.854 1197 139.164   M4 
Total 173086.732 1199    
Between Groups 1808.232 2 904.116 5.987 .003 
Within Groups 180750.868 1197 151.003   M5 
Total 182559.099 1199     
Between Groups 11143.085 2 5571.543 36.650 .001 
Within Groups 181966.348 1197 152.019   M6 
Total 193109.433 1199    
Between Groups 1872.407 2 936.203 6.795 .001 
Within Groups 164930.592 1197 137.787   M7 
Total 166802.999 1199   -- 

.المتوسطات الحسابية للنماذج المختلفــــــة عـــــــلى مستوى الداللــةبين ي أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية 7يالحظ من خالل الجدول 
)α  =0.05(مما يحقق الشروط الالزمة إلجراء المعادلة ،.  

 تحليل التباين االحادي لمتوسطات معامالت الصعوبة لالختبارات الفرعية ولجميع النماذج :8 جدول

االختبار 
  الفرعي

  مجموع المربعات  مصدر التباين
Sum  of  Squares  

  درجات الحرية
df  

  التباين المقدر
Mean Square  

  F قيمة
   المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

Sig.  
Between Groups .123 2 .061 6.881 .001 
Within Groups 1.571 176 .009   M1  
Total 1.693 178    
Between Groups .045 2 .022 3.719 .028 
Within Groups .632 105 .006   M2 
Total .677 107    
Between Groups .037 2 .019 4.335 .016 
Within Groups .451 105 .004   M3 
Total .488 107    
Between Groups .095 2 .047 15.472 .000 
Within Groups .321 105 .003   M4 
Total .415 107    
Between Groups .030 2 .015 3.562 .032 
Within Groups .436 105 .004   M5 
Total .466 107    
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االختبار 
  الفرعي

  مجموع المربعات  مصدر التباين
Sum  of  Squares  

  درجات الحرية
df  

  التباين المقدر
Mean Square  

  F قيمة
   المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

Sig.  
Between Groups .116 2 .058 15.769 .000 
Within Groups .382 105 .004   M6 
Total .498 107    
Between Groups .023 2 .011 3.270 .042 
Within Groups .369 105 .004   M7 
Total .392 107    

  
  تحليل التباين االحادي لمتوسطات معامالت التمييز لالختبارات الفرعية ولجميع النماذج :9 جدول

االختبار 
  الفرعي

  مجموع المربعات  مصدر التباين
Sum  of  Squares  

درجات 
  df الحرية
  

  التباين المقدر
Mean Square  

  Fقيمة 
   المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

Sig.  
Between 
Groups .055 2 .027 4.828 .009 
Within Groups .995 176 .006   M1 
Total 1.050 178    
Between 
Groups .061 2 .031 3.245 .043 
Within Groups .995 105 .009   M2 
Total 1.056 107     
Between 
Groups .066 2 .033 4.251 .017 
Within Groups .810 105 .008   M3 
Total .876 107    
Between 
Groups .033 2 .016 3.473 .035 
Within Groups .492 105 .005   M4 
Total .525 107    
Between 
Groups .091 2 .046 3.884 .024 
Within Groups 1.224 104 .012   M5 
Total 1.315 106    
Between 
Groups .061 2 .030 3.406 .037 
Within Groups .940 105 .009   M6 
Total 1.000 107    
Between 
Groups .052 2 .026 3.249 .043 
Within Groups .844 105 .008   M7 
Total .896 107    

  ،)α =0.05( على مستوى الداللة إحصائية بين النماذج المختلفة يالحظ وجود فروق ذات داللة 9، 8من خالل النظر إلى الجداول 
  .ضرورة معادلة درجات النماذج المختلفةوهذا يؤكد 

  )K-S (باختبار ليفيين واالعتدالية باختبار األحادينتائج فحص تحليل التباين : 10جدول 
 Levene Statistic  Sig. Kolmogorov-Smirnov Z  Asymp. Sig. (2-tailed) النموذج  االختبار

M11 1.716118584 0.00553 
M12 1.440570693 0.03151 

M1 

M13 
4.75558359 0.00877 

1.753309685 0.00427 
M21 3.694214244 0.00000 
M22 2.184567919 0.00014 

M2 

M23 
8.673236773 0.00018 

2.305233968 0.00005 
M3 M31 28.87157263 0.00000 5.178942257 0.00000 
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 Levene Statistic  Sig. Kolmogorov-Smirnov Z  Asymp. Sig. (2-tailed) النموذج  االختبار
M32 2.361052206 0.00003 
M33 3.295451924 0.00000 
M41 3.283511447 0.00000 
M42 3.255968946 0.00000 

M4 

M43 
3.362232796 0.03499 

2.619447204 0.00000 
M51 3.596777271 0.00000 
M52 2.76857923 0.00000 

M5 

M53 
5.471309252 0.00431 

3.112892986 0.00000 
M61 3.752705737 0.00000 
M62 2.807240946 0.00000 

M6 

M63 
11.15965523 0.00002 

2.103586796 0.00029 
M71 2.578280768 0.00000 
M72 2.410277643 0.00002 

M7 

M73 
6.425418073 0.00168 

3.400099670  0.00000 
 عدم تحقق هذه االفتراضات 10يتبين من خالل الجدول 

صميم متوازن نسبيًا، وذلك لتساوي حجم العينات، بمعنى أن الت
)Balanced( إضافة لذلك يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية ،

، وهذا )α  =0.05( على مستوى الداللة بين النماذج المختلفة
  .يؤكد ضرورة معادلة درجات النماذج المختلفة

  :التكافؤ الخطي
تتلخص هذه الطريقة بتحويل الدرجات تحويًال خطيًا إلى  

المختلفة، ) النماذج(تساوية في الصور  زائية ومةدرجات معياري
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للنماذج 
الثالثة لالختبارات الفرعية جميعها، ومن ثم تطبيق المعادلة لكل 
اختبار فرعي على حده، وبذلك يتم تحويل العالمة لالختبار الفرعي 

المات االختبار من مقياس النموذج الثاني والثالث إلى مقياس ع

فتكون معادلة التحويل الخطي من للنموذج األول، ولنفس االختبار، 
 على النحو m1 لالختبار الفرعي النموذج الثاني إلى النموذج األول

  :اآلتي
M12 = S12/S11 (M11 – M11)+ M12  
M12 = 1.25 (M11 – 69.32) + 71.77  

ختبار الى االنحراف المعياري لال  S11 ،S12 : حيث يشير •
الفرعي األول على النموذج األول والنموذج الثاني على 

 الى درجات اختبار الفرع األول M12 وM11التوالي، ويشير
والجدول . على النموذج األول والنموذج الثاني على التوالي

  يبين جميع العالمات المتعادلة في االختبارات الفرعية11
:المختلفة

  .تعادلة لالختبارات الفرعية وعلى النماذج المختلفة العالمات الخام الم:11جدول 
العالمة 
المتعادلة

M73  

العالمة 
المتعادلة 

M72 
M71 

العالمة 
المتعادلة 

M63  

العالمة 
المتعادلة 

M62 
M61

العالمة 
المتعادلة
M53 

العالمة 
المتعادلة 

M52 
M51

العالمة 
المتعادلة
M43 

العالمة 
المتعادلة 

M42 
M41 

العالمة 
المتعادلة 

M33  

العالمة 
المتعادلة
M32 

M31 
العالمة 
المتعادلة 

M23  

العالمة 
المتعادلة 

M22 
M21 

العالمة 
المتعادلة 

M13  

العالمة 
المتعادلة 

M12 
M11 

25 19 16 17 28 33 13 13 16 13 10 22 16 0 22 17 14 28 12 4 15 
40 34 33 21 31 36 25 26 28 16 14 25 19 4 25 20 17 31 23 16 25 
45 40 39 24 34 39 29 29 31 22 20 31 23 8 28 23 20 33 25 19 27 
48 43 42 28 37 42 31 31 33 25 23 33 26 12 31 26 23 36 26 20 28 
49 45 44 30 39 44 34 34 36 28 26 36 31 18 36 30 27 39 31 25 32 
52 47 47 32 40 45 37 37 39 31 29 39 37 26 42 33 30 42 36 31 37 
55 50 50 34 42 47 40 40 42 34 33 42 40 29 44 36 33 44 37 33 38 
56 52 52 35 43 48 42 42 44 36 35 44 43 33 47 39 36 47 38 34 39 
57 53 53 36 44 49 43 43 45 39 38 47 46 37 50 40 38 48 39 35 40 
58 54 54 38 45 50 51 52 53 42 42 50 49 41 53 43 40 50 43 39 43 
60 56 56 39 46 51 54 55 56 45 45 53 52 44 56 46 43 53 44 40 44 
62 58 58 41 48 53 56 57 58 48 48 56 54 47 58 48 45 54 45 41 45 
63 59 59 45 51 56 59 60 61 51 50 58 58 51 61 50 47 56 47 44 47 
64 60 61 47 52 58 60 61 62 54 54 61 60 54 63 52 49 58 48 45 48 
66 62 63 48 53 59 62 63 64 57 57 64 61 55 64 53 51 59 50 48 50 
67 63 64 51 55 61 65 67 67 60 60 67 64 59 67 56 53 61 52 50 52 
69 65 66 52 56 62 67 69 69 62 63 69 66 61 69 59 57 64 53 51 53 
70 66 67 53 57 63 68 70 70 65 66 72 69 65 72 63 60 67 54 53 54 
71 67 68 54 58 64 70 72 72 68 69 75 72 69 75 65 63 69 55 54 55 
71 68 69 55 59 65 71 73 73 71 73 78 73 70 76 69 66 72 57 55 56 
72 69 70 57 60 66 72 74 74 74 76 81 76 73 78 72 70 75 58 56 57 
76 73 74 58 61 67 73 75 75 77 78 83 79 77 81 76 73 78 59 58 58 
77 73 75 60 63 69 74 76 76 80 81 86 81 80 83 79 77 81 60 59 59 
78 74 76 61 64 70 76 78 78 83 85 89 84 83 86 82 79 83 61 60 60 
79 76 78 64 66 72 79 81 81 86 88 92 87 87 89 85 83 86 63 63 62 
81 78 80 65 67 73 81 83 83 88 90 94 90 91 92 89 86 89 64 64 63 
82 79 81 66 68 74 84 86 86 91 94 97 93 94 94 92 90 92 66 66 65
83 80 82 67 69 75 87 90 89 94 97 100 96 98 97 96 93 95 67 68 66
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العالمة 
المتعادلة

M73  

العالمة 
المتعادلة 

M72 
M71 

العالمة 
المتعادلة 

M63  

العالمة 
المتعادلة 

M62 
M61

العالمة 
المتعادلة
M53 

العالمة 
المتعادلة 

M52 
M51

العالمة 
المتعادلة
M43 

العالمة 
المتعادلة 

M42 
M41 

العالمة 
المتعادلة 

M33  

العالمة 
المتعادلة
M32 

M31 
العالمة 
المتعادلة 

M23  

العالمة 
المتعادلة 

M22 
M21 

العالمة 
المتعادلة 

M13  

العالمة 
المتعادلة 

M12 
M11 

84 81 83 71 72 78 90 93 92    99 100 100 98 96 97 68 69 67
85 83 85 74 75 81 92 95 94       100 99 100 70 70 68
86 84 86 77 76 83 95 98 97          71 71 69

87 85 87 80 79 86 98 100 100          72 73 70
88 86 88 84 82 89             73 74 71
89 86 89 88 85 92             74 75 72
92 89 92 89 86 93             75 76 73
93 

91 94 90 87 94             76 78 
74

96 94 97 93 90 97             77 79 75
99 97 100 97 93 100             78 80 76
                  79 81 77
                  80 83 78
                  81 84 79
                  82 85 80
                  84 86 81
                  85 88 82
                  86 89 83
                  87 90 84
                  88 91 85
                  89 93 86
                  90 94 87
                  91 95 88
                  92 96 89
                  93 98 90
                  94 99 91
                  98 100 94
                  99 100 95
                  100 100 97

 في النموذج 81 أن الدرجة 11يالحظ من خالل الجدول 
 على النموذج 76 تعادل الدرجة m4األول من االختبار الفرعي 

 على النموذج الثالث لنفس االختبار، ومن 74الثاني، وتعادل 
 تعد عالمة ناجحة بناءًا على درجة القطع 81المعلوم أن الدرجة 

 هي 74والدرجة  76المتفق عليها مسبقًا، في حين أن الدرجة 
درجات راسبة بالمقياس نفسه، بالرغم من معادلة هذه الدرجات، 

  .وهذا ال يحقق العدالة بين المفحوصين

وعند اعتماد درجات القطع الجديدة التي ينوى العمل بها 
 ال تزال درجة راسبة، في حين 74 الدرجة  نالحظ أن،)75 %(

وهذا يؤكد أهمية المعادلة للدرجات . 76، 81أنها تعادل الدرجات 
، وتم حساب الخطأ المعياري .لتحقيق العدالة بين المفحوصين

ويبين الجدول .  الفرعية كال على حدةتللمعادلة الخطية لالختبارا
 الفرعية عند قيم تا الخطأ المعياري للمعادلة الخطية لالختبار12

  . مختارة من العالمات المعيارية
  .الخطأ المعياري للمعادلة الخطية األفقية عند التحويل بين االختبارات الفرعية من النموذج األول إلى النموذج الثاني:12جدول 

  الخطأ المعياري
 M7لالختبار

  الخطأ المعياري
 M6لالختبار

  الخطأ المعياري
 M5لالختبار

  معياريالخطأ ال
 M4لالختبار

  الخطأ المعياري
  M3لالختبار

  الخطأ المعياري
 M2لالختبار

  الخطأ المعياري
 M1لالختبار

العالمة 
 Zxالمعيارية 

0.045 0.046 0.047 0.047 0.049 0.047  0.052 0.0 
0.051 0.052 0.052 0.053 0.055 0.053 0.058 0.5 ± 
0.056 0.057 0.057 0.058 0.060 0.058 0.064 1.0 ± 
0.060 0.061 0.062 0.062  0.065 0.062 0.069 1.5 ± 
0.064 0.066 0.066 0.067 0.069 0.067 0.073 2.0 ± 
0.068 0.070 0.070 0.071 0.074 0.071 0.078 2.5 ± 
0.072 0.073 0.074 0.075 0.078 0.074 0.082 3 ± 

يالحظ أن الخطأ المعياري للمعادلة الخطية يختلف باختالف 
 =Z(العالمة المعيارية، ويبلغ اقل ما يمكن عند الوسط الحسابي 

ويزداد هذا الخطأ باالبتعاد عن الوسط من أي من الجهتين، ) 0
كما تم استخدام معيار الصدق . ولجميع االختبارات الفرعية

التقاطعي، الذي يبين درجة استقرار العالمات المعادلة في عينتين 

جل ذلك تم اختيار عينتين عشوائيتين ومن ا. عشوائيتين مستقلتين
مستقلتين ُطبق عليهما النموذج الثاني وُحسبت لهما المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية، وُحولتا باستخدام المعادلة الخطية 
إلى مقياس النموذج األول ثم ُحسبت قيم معامل الصدق التقاطعي 

:13في الجدول لجميع االختبارات الفرعية، والنتائج موضحة 
   الفرعيةتمعامل الصدق التقاطعي لالختبارا: جدول13

M7  M6 M5 M4 M3  M 2 M1  
 االختبار

0.0069 0.162 0.0035 0.111 0.264 0.153 0.0232 
معامل

  الصدق
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نجد أن قيم معامل الصدق التقاطعي متدنية وهذا يتفق مع 
  . النتائج السابقة

  : الرتب المئينية المتساوية
  تم إيجاد العالمات الخام التي تناظر الرتب المئينية، وتعد العالمات 

 يوضح 14متعادلة إذا كانت لها الرتبة المئينية نفسها، والجدول 
 عند الرتب المئينية m1العالمات الخام المتعادلة لالختبار الفرعي 

  :الموضحة، ولجميع النماذج

   للنماذج المختلفة عند الرتب المئينيةm1الختبار الفرعي األول العالمات الخام المتعادلة على ا:14جدول 
الرتبة 
 الرتبة M11 M12 M13 المئينية

  M11  M12 M13  المئينية
1 36 31 28 50 78 72 73 
2 50 36 40 51 78 74 73 
3 53 42 47 52 78 75 73 
4 53 44 48 53 78 75 73 
5 56 47 52 54 78 75 73 
6 58 47 53 56 81 75 73 
7 58 50 53 57 81 75 73 
8 58 50 53 58 81 75 75 
9 61 53 57 59 81 75 75 

10 61 53 58 60 81 75 75 
11 61 56 58 61 81 75 75 
12 64 56 58 62 81 78 75 
13 64 58 60 63 81 78 75 
14 67 58 60 64 81 78 75 
15 67 58 60 65 81 78 77 
16 67 58 62 66 83 78 77 
17 67 58 62 67 83 78 77 
18 67 58 62 68 83 78 77 
19 67 61 63 69 83 78 78 
20 67 61 63 70 83 78 78 
21 67 62 63 71 83 78 80 
22 69 64 63 72 83 78 80 
23 69 64 65 73 83 81 80 
24 69 64 65 74 83 81 82 
25 69 64 65 75 83 81 82 
26 69 64 65 76 83 81 82 
27 69 64 67 78 83 81 82 
28 72 64 67 79 83 83 83 
29 72 64 67 80 83 83 83 
30 72 64 67 81 86 83 83 
31 72 64 67 82 86 83 83 
32 72 64 68 83 86 83 83 
33 72 67 68 84 86 83 85 
34 72 67 68 85 86 83 85 
35 72 67 70 86 86 86 85 
36 72 67 70 87 86 86 87 
37 73 67 70 88 86 86 87 
38 75 68 70 89 86 86 87 
39 75 69 70 90 86 86 87 
40 75 69 70 91 86 86 88 
41 75 69 72 92 89 86 88 
42 75 69 72 93 89 86 90 
43 75 69 72 94 89 86 90 
44 75 69 72 95 89 89 92 
45 78 69 72 96 89 89 92 
46 78 69 72 97 89 89 93 
47 78 72 72 98 89 89 93 
48 78 72 73 99 89 89 95 
49 78 72 73     

 ورسمت المنحنيات التكرارية النسبية المئوية للعالمات الخام المتعادلة لالختبارات الفرعية وللنماذج المختلفة على المستوى الديكارتي 
  .نفسه
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  )رتب المئينية على النماذج المختلفة عند الm1العالمات الخام المتعادلة لالختبار( 1: شكل

 على النموذج 69 يقابل عالمة مقدارها 24يالحظ أن المئين 
 على 65عالمة مقدارها و على النموذج الثاني، 64األول، وعالمة 

 في النموذج األول 69النموذج الثالث، وهذا يعني أن الدرجة 
 في 65 في النموذج الثاني، وتعادل الدرجة 64تعادل الدرجة 

بنفس الطريقة السابقة تمت معادلة درجات النموذج الثالث، و

االختبارات الفرعية األخرى، وتوجد جداول كاملة لالختبارات 
  .الفرعية جميعها توضح إجراءات المعادلة

ولمعرفة دقة المعادلة المئينية تم حساب الخطأ المعياري 
 الخطأ المعياري للمعادلة عند 15للمعادلة، ويوضح الجدول 

ينة، وحسبت لجميع االختبارات الفرعية على عالمات معيارية مع
  :التوالي

  الخطأ المعياري للمعادلة المئينية على النماذج المختلفة عند عالمات معيارية معينة :15جدول
  الخطأ المعياري

  M7لالختبار
  الخطأ المعياري

 M6لالختبار
  الخطأ المعياري

 M5لالختبار
  الخطأ المعياري

 M4لالختبار
  الخطأ المعياري

 M3لالختبار
  الخطأ المعياري

 M2لالختبار
  الخطأ المعياري

 M1لالختبار
العالمة 

 المعيارية 
0.056 0.050 0.052 0.050 0.046 0.047 0.056 0  
0.058 0.052 0.054 0.053 0.048 0.049 0.060 0.5 ± 
0.067 0.060 0.063 0.061 0.055 0.056 0.067 1 ± 
0.085 0.077 0.080 0.077 0.071 0.072 0.089 1.5 ± 
0.132 0.119 0.124 0.120 0.110 0.112 0.137 2 ± 
0.174 0.156 0.163 0.158 0.144 0.147 0.180 2.5 ± 
0.363 0.326 0.339 0.329 0.301 0.306 0.376 3 ± 

  إلى كون توزيع الرتب المئينيةومن الجهتين، ويمكن رد ذلك) z = 0(يالحظ أن الخطأ المعياري للمعادلة يزداد كلما ابتعدنا عن الوسط 
كثيفا في الوسط، وان انتقاًال معين في الرتبة المئينية يناظره انتقال غير متناسب في ، أي يكون متباعدا في األطراف ويقترب من التوزيع الطبيعي

حراف المعياري ويتحقق فيه مقياس الفترات، العالمات الخام بسبب وقوع الرتبة المئينية على مقياس رتبي، بينما يعتمد التحويل الخطي على االن
وللتحقق من فاعلية المعادلة المئينية باستخدام محك الصدق التقاطعي، حسبت قيمة معامل الصدق التقاطعي لجميع االختبارات الفرعية بالطريقة 

  : 16نفسها التي حسبت في المعادلة الخطية والنتائج موضحة بالجدول 
 تقاطعي لجميع االختبارات الفرعية للمعادلة المئينيةمعامل الصدق ال: 16جدول 

M7 M6 M5  M4 M3 M2 M1 االختبار 
 معامل الصدق التقاطعي 0.113 0.222 0.272 0.229 0.085 0.449 0.0379

يالحظ أن قيم معامل الصدق التقاطعي للمعادلة المئينية أكبر 
من قيم معامل الصدق التقاطعي للمعادلة الخطية ولجميع 
االختبارات الفرعية، وهذا يعني أن المعادلة المئينية أقل فاعلية من 

  . المعادلة الخطية
  
  
  

  : المعادلة وفقا لنموذج راش األحادي المعلمة
تم تقدير قدرات األفراد وحساب الخطأ المعياري لتقديرات 
قدرات األفراد في االختبارات الفرعية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

)BILOG(مرتبة تنازليا17ا هي موضحة في الجدول ، كم  :  
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  ولجميع النماذج مرتبة تنازليا m1تقدير قدرات األفراد واألخطاء المعيارية في قياسها لالختبار الفرعي  :17جدول
M13  M12 M11 

الخطأ 
  معياريال

قدرة 
 األفراد

 التكرار
العالمة 
  الكلية

الخطأ 
  معياريال

قدرة 
 األفراد

  التكرار
العالمة 

 لكليةا
  

الخطأ 
  معياريال

قدرة 
  األفراد

  التكرار
  العالمة 
  الكلية

1.00 2.99 6 100 1.24 3.79 6 100 0.90 3.65 3 95 
0.91 2.45 7 97 1.09 3.07 4 98 0.79 3.20 1 93 
0.76 2.05 7 95 0.78 2.30 14 97 0.71 2.73 1 92  
0.66 1.74 9  93 0.65 1.84 9 95 0.66 2.36 4 90 
0.60 1.48 10 92 0.56 1.50 12 93 0.61 2.05 4 88 
0.55 1.25 6 90 0.51 1.24 12 92 0.58 1.79 10 87 
0.52 1.05 16 88 0.47 1.01 15 90 0.55 1.55 10 85 
0.49 0.87 14 87 0.44 0.82 12 88 0.53 1.34 12 83 
0.47 0.70 20 85 0.42 0.65 21 87 0.51 1.15 16 82 
0.45 0.55 16 83 0.40 0.50 16 85 0.50 0.97 17 80 
0.45 0.41 12 82 0.38 0.36 23 83 0.48 0.80 14 78 
0.43 0.27 6 80 0.37 0.23 15 82 0.47 0.64 18 77 
0.42 0.14 16 78 0.36 0.11 16 80 0.46 0.49 18 75 
0.41 0.02 30 77 0.35 0.00 10 78 0.45 0.35 22 73 
0.41 -0.10 36 75 0.34 -0.11 15 77 0.44 0.21 28 72 
0.40 -0.21 28 73 0.33 -0.21 21 75 0.43 0.08 24 70 
0.39 -0.32 21 72 0.32 -0.31 23 73 0.43 -0.05 24 68 
0.39 -0.42 15 70 0.32 -0.41 21 72 0.42 -0.17 14 67 
0.38 -0.53 19 68 0.31 -0.50 11 70 0.42 -0.29 16 65 
0.37 -0.63 15 67 0.31 -0.59 14 68 0.41 -0.41 11 63 
0.37 -0.73 18 65 0.30 -0.67 23 67 0.41 -0.52 23 62 
0.37 -0.82 10 63 0.30 -0.76 8 65 0.41 -0.64 15 60 
0.36 -0.92 13 62 0.30 -0.84 16 63 0.41 -0.75 14 58 
0.36 -1.01 11 60 0.30 -0.92 10 62 0.40 -0.86 10 57 
0.36 -1.11 4 58 0.29 -1.00 8 60 0.40 -0.97 10 55 
0.36 -1.20 2 57 0.29 -1.08 10 58 0.40 -1.07 5 53 
0.35 -1.29 11 55 0.29 -1.16 4 57 0.40 -1.18 23 52 
0.35 -1.38 4 53 0.29 -1.24 3 55 0.40 -1.29 7 50 
0.35 -1.47 1 52 0.29 -1.31 9 53 0.40 -1.39 2 48 
0.35 -1.56 2 50 0.29 -1.39 3 52 0.40 -1.50 2 47 
0.35 -1.65 4 48 0.29 -1.47 2 50 0.40 -1.61 4 45 
0.34 -1.84 1 47 0.29 -1.54 2 48 0.41 -1.72 2 42 
0.34 -1.93 1 42 0.29 -1.62 2 47 0.41 -1.93 3 40 
0.34 -2.02 2 40 0.29 -1.70 1 45 0.41 -2.04 3 38 
0.34 -2.12 1 38 0.29 -1.93 1 40 0.42 -2.16 2 37 
0.34 -2.41 1 33 0.30 -2.01 2 38 0.43 -2.27 2 33 
0.34 -2.51 1 32 0.30 -2.09 2 37 0.43 -2.51 1 32 
0.34 -2.73 1 28 0.32 -2.52 2 28 0.44 -2.63 1 28 
0.34 -2.96 1 25 0.33 -2.72 1 25 0.49 -2.88 2 22 
0.34 -3.20 1 22 0.40 -3.43 1 15 0.50 -3.45 1 15 
0.34 -3.47 1 15     0.50 -3.48 1 11 
  المتوسط  0.018    0.059    004.- 

 1.012    1.096    1.061  
االنحراف 
 المعياري

 _3.65( القدرة الفعلية لألفراد تراوحت بين معالميالحظ أن 
لوجيت للنموذج األول وبمتوسط حسابي لمعلم القدرة ) -3.48

 3.79(وتراوحت بين ، )0.5_ 0.9(وبخطأ معياري من ، 0.018)(
، )0.059(لوجيت للنموذج الثاني وبمتوسط حسابي ) -3.43_

لوجيت ) -3.47 _ 2.99(، وبين )0.4 _ 1.24(وبخطأ معياري من 
، وبخطأ معياري من )-0.004(للنموذج الثالث وبمتوسط حسابي 

وتشير هذه النتائج بأن األفراد يتوزعون بشكل ). 1.00-0.34(
  .ةمناسب على متصل السم

كما تمت معادلة تقديرات قدرات األفراد ومعادلة الخطأ المعياري 
في االختبارات الفرعية من النموذج الثاني والثالث إلى مقياس 
النموذج األول، وتم تقدير دالة المعلومات لجميع االختبارات 
الفرعية عند كل مستوى من مستويات القدرة، إليجاد الكفاءة 

 تقديرات القدرة 18 ويبين الجدول عية،النسبية لالختبارات الفر



 دةالحواري وعو

  

313  

والخطأ المعياري في االختبارات الفرعية المعادلة للنماذج المختلفة، 
وقيم دالة المعلومات لالختبارات الفرعية المختلفة والكفاءة النسبية 

  :لكل اختبار فرعي

وقيم دالة المعلومات والكفاءة النسبية  M1بار الفرعي تقدير قدرات األفراد واألخطاء المعيارية المعادلة في قياسها لالخت: 18جدول 
  .ولجميع النماذج

M13 M12  M11  الكفاءة
 النسبية
I(θ)2/ 
I(θ)1 

دالة 
 المعلومات

M13 
I(θ)3 

 دالة المعلومات
M12 
I(θ)2 

دالة 
 المعلومات
M11    
I(θ)1 

الخطأ 
 المعياري

 القدرة
الخطأ 

 المعياري
 القدرة

الخطأ 
 المعياري

ةالقدر  

0.53 1.00 0.66 1.24 0.86 3.46 0.92 3.83 0.90 3.65 
0.51 1.20 0.83 1.62 0.75 3.03 0.81 3.37 0.79 3.20 
0.82 1.75 1.63 1.98 0.68 2.58 0.73 2.89 0.71 2.73 
1.03 2.28 2.40 2.33 0.62 2.23 0.67 2.51 0.66 2.36 
1.18 2.79 3.13 2.66 0.58 1.94 0.63 2.19 0.61 2.05 
1.29 3.27 3.83 2.98 0.55 1.68 0.60 1.92 0.58 1.79 
1.37 3.73 4.50 3.28 0.53 1.46 0.57 1.68 0.55 1.55 
1.44 4.16 5.14 3.56 0.51 1.26 0.55 1.46 0.53 1.34 
1.50 4.58 5.75 3.83 0.49 1.07 0.53 1.26 0.51 1.15 
1.55 4.97 6.33 4.08 0.47 0.90 0.51 1.07 0.50 0.97 
1.59 5.03 6.88 4.32 0.46 0.74 0.50 0.90 0.48 0.80 
1.63 5.34 7.40 4.54 0.45 0.59 0.48 0.74 0.47 0.64 
1.66 5.69 7.89 4.75 0.44 0.45 0.47 0.58 0.46 0.49 
1.69 6.02 8.35 4.94 0.43 0.31 0.46 0.44 0.45 0.35 
1.71 6.08 8.78 5.13 0.42 0.18 0.45 0.30 0.44 0.21 
1.74 6.32 9.19 5.29 0.41 0.06 0.45 0.16 0.43 0.08 
1.76 6.61 9.57 5.44 0.41 -0.06 0.44 0.03 0.43 -0.05 
1.78 6.68 9.92 5.58 0.40 -0.18 0.44 -0.10 0.42 -0.17 
1.80 6.88 10.25 5.70 0.40 -0.30 0.43 -0.22 0.42 -0.29 
1.81 7.13 10.54 5.81 0.40 -0.41 0.43 -0.34 0.41 -0.41 
1.83 7.20 10.81 5.91 0.39 -0.52 0.42 -0.46 0.41 -0.52 
1.85 7.36 11.06 5.99 0.39 -0.63 0.42 -0.58 0.41 -0.64 
1.86 7.58 11.28 6.06 0.39 -0.73 0.42 -0.69 0.41 -0.75 
1.88 7.64 11.48 6.12 0.39 -0.84 0.42 -0.80 0.40 -0.86 
1.89 7.77 11.64 6.16 0.38 -0.94 0.41 -0.92 0.40 -0.97 
1.90 7.84 11.78 6.19 0.38 -1.04 0.41 -1.03 0.40 -1.07 
1.92 7.95 11.90 6.21 0.38 -1.15 0.41 -1.14 0.40 -1.18 
1.93 8.11 11.99 6.21 0.38 -1.25 0.41 -1.25 0.40 -1.29 
1.94 8.25 12.05 6.20 0.38 -1.35 0.41 -1.36 0.40 -1.39 
1.96 8.30 12.09 6.18 0.38 -1.45 0.41 -1.47 0.40 -1.50 
1.97 8.37 12.10 6.14 0.38 -1.56 0.42 -1.58 0.40 -1.61 
2.01 8.41 12.09 6.03 0.39 -1.66 0.42 -1.69 0.41 -1.72 
2.03 8.47 12.05 5.95 0.39 -1.87 0.42 -1.91 0.41 -1.93 
2.05 8.51 11.99 5.86 0.39 -1.97 0.43 -2.03 0.41 -2.04 
2.02 8.56 11.64 5.76 0.40 -2.08 0.43 -2.14 0.42 -2.16 
2.08 8.63 11.48 5.52 0.41 -2.19 0.44 -2.26 0.43 -2.27 
2.10 8.68 11.28 5.38 0.41 -2.41 0.44 -2.50 0.43 -2.51 
1.96 8.69 9.92 5.05 0.42 -2.53 0.46 -2.63 0.44 -2.63 
2.16 8.71 9.19 4.25 0.46 -2.77 0.50 -2.89 0.49 -2.88 
1.56 8.71 6.33 4.07 0.47 -3.31 0.51 -3.48 0.50 -3.45 
1.55 8.72 6.22 4.01 0.48 -3.53 0.51 -3.71 0.50 -3.68 
اءة النسبيـــــــــــــــةــــــــــــــالكف      1.68  المتوسط الحسابي  

سبية  أن متوسط الكفاءة الن19يتضح من خالل الجدول 
مقارنة باختبار ) 1.68(لالختبار الفرعي للنموذج الثاني قد بلغ 

النموذج األول، وهذا يعني أن قيمة دالة المعلومات للنموذج الثاني 
قيمة دالة المعلومات للنموذج األول، أي أن ) 1.68(تساوي 

 االختبار ناالختبار الفرعي للنموذج الثاني يعطي معلومات أكثر م
وهذا يتفق مع . ج األول عند كل مستويات القدرةالفرعي للنموذ

  .المعادلة الخطية والمئينية التي وردت سابقا

أما الطريقة الثانية، فكانت بإيجاد قيم القدرة المتعادلة 
في االختبارات الفرعية عند الرتب المئينية ) مقدرة باللوجيت(

 يبين تقديرات القدرة 19للنماذج المختلفة، ويبين الجدول 
متعادلة عند الرتب المئينية وما يناظرها من قيم لدالة المعلومات ال

 وعلى النماذج المختلفة، والكفاءة النسبية m1لالختبار الفرعي 
  :لالختبارات المتعادلة
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ومات والكفاءة  عند الرتبة المئينية الموضحة وما يناظرها من قيم لدالة المعلm1تقديرات القدرة المتعادلة لالختبار الفرعي :19جدول 
  النسبية وعلى جميع النماذج

 دالة المعلومات الخطأ المعياري القدرة العالمة الخام

ين
لمئ

ا
 M11 M12 M13 M11 M12 M13 M11 M12 M13 M11 M12 M13 

 الكفاءة النسبية

1 36 31 28 -2.88 -2.52 -2.73 0.49 0.32 0.34 4.16 9.77 8.65 2.34 
2 50 36 40 -2.27 -1.93 -2.02 0.43 0.29 0.34 5.41 11.89 8.65 2.20 
3 53 42 47 -2.04 -1.54 -1.65 0.41 0.29 0.35 5.95 11.89 8.16 2.00 
4 53 44 48 -1.93 -1.39 -1.56 0.41 0.29 0.35 5.95 11.89 8.16 2.00 
5 56 47 52 -1.61 -1.31 -1.38 0.40 0.29 0.35 6.25 11.89 8.16 1.90 
6 58 47 53 -1.49 -1.31 -1.29 0.40 0.29 0.35 6.25 11.89 8.16 1.90 
7 58 50 53 -1.29 -1.24 -1.29 0.40 0.29 0.35 6.25 11.89 8.16 1.90 
8 58 50 53 -1.29 -1.16 -1.29 0.40 0.29 0.35 6.25 11.89 8.16 1.90 
9 61 53 57 -1.18 -1.08 -1.11 0.40 0.29 0.36 6.25 11.89 7.72 1.90 

10 61 53 58 -1.18 -1.08 -1.01 0.40 0.29 0.36 6.25 11.89 7.72 1.90 
11 61 56 58 -1.18 -1.08 -1.01 0.40 0.29 0.36 6.25 11.89 7.72 1.90 
12 64 56 58 -1.18 -1.00 -1.01 0.40 0.29 0.36 6.25 11.89 7.72 1.90 
13 64 58 60 -1.18 -1.00 -0.92 0.40 0.29 0.36 6.25 11.89 7.72 1.90 
14 67 58 60 -1.17 -0.92 -0.92 0.40 0.30 0.36 6.25 11.11 7.72 1.78 
15 67 58 60 -1.07 -0.92 -0.92 0.40 0.30 0.36 6.25 11.11 7.72 1.78 
16 67 58 62 -0.97 -0.84 -0.82 0.40 0.30 0.37 6.25 11.11 7.30 1.78 
17 67 58 62 -0.97 -0.84 -0.82 0.40 0.30 0.37 6.25 11.11 7.30 1.78 
18 67 58 62 -0.86 -0.84 -0.82 0.40 0.30 0.37 6.25 11.11 7.30 1.78 
19 67 61 63 -0.86 -0.84 -0.73 0.40 0.30 0.37 6.25 11.11 7.30 1.78 
20 67 61 63 -0.86 -0.76 -0.73 0.40 0.30 0.37 6.25 11.11 7.30 1.78 
21 67 62 63 -0.75 -0.76 -0.73 0.41 0.30 0.37 5.95 11.11 7.30 1.87 
22 69 64 63 -0.75 -0.67 -0.73 0.41 0.30 0.37 5.95 11.11 7.30 1.87 
23 69 64 65 -0.75 -0.67 -0.63 0.41 0.30 0.37 5.95 11.11 7.30 1.87 
24 69 64 65 -0.64 -0.67 -0.63 0.41 0.30 0.37 5.95 11.11 7.30 1.87 
25 69 64 65 -0.64 -0.67 -0.63 0.41 0.30 0.37 5.95 11.11 7.30 1.87 
26 69 64 65 -0.64 -0.67 -0.63 0.41 0.30 0.37 5.95 11.11 7.30 1.87 
27 69 64 67 -0.64 -0.67 -0.53 0.41 0.30 0.38 5.95 11.11 6.93 1.87 
28 72 64 67 -0.52 -0.59 -0.53 0.41 0.31 0.38 5.95 10.41 6.93 1.75 
29 72 64 67 -0.52 -0.59 -0.53 0.41 0.31 0.38 5.95 10.41 6.93 1.75 
30 72 64 67 -0.52 -0.59 -0.53 0.41 0.31 0.38 5.95 10.41 6.93 1.75 
31 72 64 67 -0.52 -0.50 -0.53 0.41 0.31 0.38 5.95 10.41 6.93 1.75 
32 72 64 68 -0.52 -0.50 -0.42 0.41 0.31 0.39 5.95 10.41 6.57 1.75 
33 72 67 68 -0.52 -0.50 -0.42 0.41 0.31 0.39 5.95 10.41 6.57 1.75 
34 72 67 68 -0.41 -0.41 -0.42 0.41 0.32 0.39 5.95 9.77 6.57 1.64 
35 72 67 70 -0.41 -0.41 -0.32 0.41 0.32 0.39 5.95 9.77 6.57 1.64 
36 72 67 70 -0.36 -0.41 -0.32 0.41 0.32 0.39 5.95 9.77 6.57 1.64 
37 73 67 70 -0.29 -0.41 -0.32 0.42 0.32 0.39 5.67 9.77 6.57 1.72 
38 75 68 70 -0.29 -0.41 -0.32 0.42 0.32 0.39 5.67 9.77 6.57 1.72 
39 75 69 70 -0.29 -0.31 -0.32 0.42 0.32 0.39 5.67 9.77 6.57 1.72 
40 75 69 70 -0.24 -0.31 -0.32 0.42 0.32 0.39 5.67 9.77 6.57 1.72 
41 75 69 72 -0.17 -0.31 -0.21 0.42 0.33 0.40 5.67 9.18 6.25 1.62 
42 75 69 72 -0.17 -0.31 -0.21 0.42 0.33 0.40 5.67 9.18 6.25 1.62 
43 75 69 72 -0.17 -0.31 -0.21 0.42 0.33 0.40 5.67 9.18 6.25 1.62 
44 75 69 72 -0.05 -0.31 -0.21 0.43 0.33 0.40 5.41 9.18 6.25 1.70 
45 78 69 72 -0.05 -0.21 -0.21 0.43 0.33 0.40 5.41 9.18 6.25 1.70 
46 78 69 72 -0.05 -0.21 -0.21 0.43 0.33 0.40 5.41 9.18 6.25 1.70 
47 78 72 72 -0.05 -0.21 -0.21 0.43 0.33 0.40 5.41 9.18 6.25 1.70 
48 78 72 73 -0.05 -0.21 -0.10 0.43 0.33 0.41 5.41 9.18 5.95 1.70 
49 78 72 73 -0.05 -0.21 -0.10 0.43 0.33 0.41 5.41 9.18 5.95 1.70 
50 78 72 73 0.08 -0.11 -0.10 0.43 0.36 0.41 5.41 7.72 5.95 1.43 
51 78 74 73 0.08 -0.11 -0.10 0.43 0.36 0.41 5.41 7.72 5.95 1.43 
52 78 75 73 0.08 -0.11 -0.10 0.43 0.36 0.41 5.41 7.72 5.95 1.43 
53 78 75 73 0.08 -0.11 -0.10 0.43 0.36 0.41 5.41 7.72 5.95 1.43 
54 78 75 73 0.08 0.00 -0.10 0.43 0.36 0.41 5.41 7.72 5.95 1.43 
55 81 75 73 0.08 0.00 -0.10 0.43 0.36 0.41 5.41 7.72 5.95 1.43 
56 81 75 73 0.21 0.00 -0.10 0.44 0.37 0.41 5.17 7.30 5.95 1.41 
57 81 75 75 0.21 0.11 0.02 0.44 0.37 0.41 5.17 7.30 5.95 1.41 
58 81 75 75 0.21 0.11 0.02 0.44 0.37 0.41 5.17 7.30 5.95 1.41 
59 81 75 75 0.21 0.11 0.02 0.44 0.37 0.41 5.17 7.30 5.95 1.41 
60 81 75 75 0.21 0.11 0.02 0.44 0.37 0.41 5.17 7.30 5.95 1.41 
61 81 78 75 0.21 0.23 0.02 0.44 0.37 0.41 5.17 7.30 5.95 1.41 
62 81 78 75 0.21 0.23 0.02 0.44 0.37 0.41 5.17 7.30 5.95 1.41 
63 81 78 75 0.35 0.23 0.02 0.45 0.38 0.41 4.94 6.93 5.95 1.40 
64 81 78 77 0.35 0.36 0.14 0.45 0.38 0.42 4.94 6.93 5.67 1.40 
65 83 78 77 0.35 0.36 0.14 0.45 0.38 0.42 4.94 6.93 5.67 1.40 
66 83 78 77 0.35 0.36 0.14 0.45 0.38 0.42 4.94 6.93 5.67 1.40 
67 83 78 77 0.35 0.36 0.14 0.45 0.38 0.42 4.94 6.93 5.67 1.40 
68 83 78 78 0.45 0.36 0.27 0.45 0.40 0.43 4.94 6.25 5.41 1.27 
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 دالة المعلومات الخطأ المعياري القدرة العالمة الخام

ين
لمئ

ا
 M11 M12 M13 M11 M12 M13 M11 M12 M13 M11 M12 M13 

 الكفاءة النسبية

69 83 78 78 0.49 0.36 0.27 0.46 0.40 0.43 4.73 6.25 5.41 1.32 
70 83 78 80 0.49 0.50 0.41 0.46 0.40 0.45 4.73 6.25 4.94 1.32 
71 83 78 80 0.49 0.50 0.41 0.46 0.40 0.45 4.73 6.25 4.94 1.32 
72 83 81 80 0.49 0.50 0.41 0.46 0.40 0.45 4.73 6.25 4.94 1.32 
73 83 81 82 0.64 0.50 0.55 0.47 0.40 0.45 4.53 6.25 4.94 1.38 
74 83 81 82 0.64 0.65 0.55 0.47 0.42 0.45 4.53 5.67 4.94 1.25 
75 83 81 82 0.64 0.65 0.55 0.47 0.42 0.45 4.53 5.67 4.94 1.25 
76 83 81 82 0.64 0.65 0.55 0.47 0.42 0.45 4.53 5.67 4.94 1.25 
77 83 83 83 0.80 0.65 0.70 0.48 0.42 0.47 4.34 5.67 4.53 1.31 
78 83 83 83 0.80 0.65 0.70 0.48 0.42 0.47 4.34 5.67 4.53 1.31 
79 86 83 83 0.80 0.82 0.70 0.48 0.44 0.47 4.34 5.17 4.53 1.19 
80 86 83 83 0.80 0.82 0.70 0.48 0.44 0.47 4.34 5.17 4.53 1.19 
81 86 83 83 0.97 0.82 0.70 0.50 0.44 0.47 4.00 5.17 4.53 1.29 
82 86 83 85 0.97 1.01 0.87 0.50 0.47 0.49 4.00 4.53 4.16 1.13 
83 86 83 85 0.97 1.01 0.87 0.50 0.47 0.49 4.00 4.53 4.16 1.13 
84 86 86 85 0.97 1.01 0.87 0.50 0.47 0.49 4.00 4.53 4.16 1.13 
85 86 86 87 1.15 1.01 1.05 0.51 0.47 0.52 3.84 4.53 3.70 1.18 
86 86 86 87 1.15 1.24 1.05 0.51 0.51 0.52 3.84 3.84 3.70 1.00 
87 86 86 87 1.15 1.24 1.05 0.51 0.51 0.52 3.84 3.84 3.70 1.00 
88 86 86 87 1.15 1.24 1.05 0.51 0.51 0.52 3.84 3.84 3.70 1.00 
89 86 86 88 1.34 1.50 1.25 0.53 0.56 0.55 3.56 3.19 3.31 0.90 
90 89 86 88 1.34 1.50 1.25 0.53 0.56 0.55 3.56 3.19 3.31 0.90 
91 89 86 90 1.34 1.50 1.48 0.53 0.56 0.60 3.56 3.19 2.78 0.90 
92 89 86 90 1.55 1.84 1.48 0.55 0.65 0.60 3.31 2.37 2.78 0.72 
93 89 89 92 1.55 1.84 1.74 0.55 0.65 0.66 3.31 2.37 2.30 0.72 
94 89 89 92 1.55 2.30 1.74 0.55 0.78 0.66 3.31 1.64 2.30 0.50 
95 89 89 93 1.79 2.30 2.05 0.58 0.78 0.76 2.97 1.64 1.73 0.55 
96 89 89 93 1.79 2.30 2.05 0.58 0.78 0.76 2.97 1.64 1.73 0.55 
97 89 89 95 2.05 2.30 2.45 0.61 0.78 0.91 2.69 1.64 1.21 0.61 
98 92 92 95 2.36 3.07 2.99 0.66 1.09 1.00 2.30 0.84 1.00 0.37 
99 93 100 100 3.19 3.79 2.99 0.79 1.24 1.00 1.60 0.65 1.00 0.41 

 1.48             المتوسط

عي للنموذج يتضح أن متوسط الكفاءة النسبية لالختبار الفر
مقارنة باختبار النموذج األول، وهذا يعني ) 1.48(الثاني قد بلغ 

قيمة دالة ) 1.48(أن قيمة دالة المعلومات للنموذج الثاني تساوي 
المعلومات للنموذج األول، أي أن االختبار الفرعي للنموذج الثاني 
يعطي معلومات أكثر من االختبار الفرعي للنموذج األول عند كل 

ويات القدرة، وهذه النتيجة تتفق إلى حد كبير مع الطريقة مست
  .األولى

 الرتبة المئينية وتقديرات قدرات األفراد 2ويوضح الشكل 
  :على النماذج المختلفة
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قدرة يمكن من خالل الشكل السابق تعيين تقديرات ال
 على النماذج المختلفة تبعا للمئين المقابل لها، أي يمكن عادلةالمت

، 80فمثال المئين . اختيار أي مئين من الرسم الموضح سابقًا
وعليه تكون تقديرات القدرة المقابلة لهذا المئين من كال النماذج 

 على النموذج األول يعادل 0.80، أي أن تقدير القدرة عادلةمت
 للنموذج الثالث، 0.70 الثاني ويعادل تقدير القدرة  للنموذج0.82

  . وهكذا لبقية االختبارات الفرعية

وحسبت قيمة معامل الصدق التقاطعي للقدرات المتعادلة 
بطريقة الرتب المئينية المتساوية ولجميع االختبارات الفرعية، 

 قيم 21ويبين الجدول . ولجميع النماذج بنفس الطرق السابقة
ق التقاطعي للقدرات المتعادلة ولجميع االختبارات معامل الصد

  : الفرعية

   الفرعيةتمعامل الصدق التقاطعي لالختبارا: 21جدول 

M7 M6 M5  M4 M3 M2  M1  االختبار 

0.00023 0.00034 0.00053 0.00055 0.00045 0.00024 0.00017 
  معامل الصدق

 التقاطعي

لصدق التقاطعي يالحظ من النتائج السابقة أن قيم معامل ا
للقدرات المتعادلة في حالة نموذج راش كانت أقل من قيم معامل 
الصدق التقاطعي في كل من المعادلة الخطية األفقية والمعادلة 
المئينية األفقية، وهذا يشير إلى أن المعادلة وفق نموذج راش كانت 
األكثر فاعلية من بين طرق المعادلة المستخدمة في معادلة درجات 

فحوصين على النماذج المختلفة وتحقيق العدالة بين الم
  .المفحوصين ووضعهم على مقياس واحد مشترك

  :مناقشة النتائج والتوصيات
لإلجابة عن السؤال األول المتعلق بالخصائص السيكومترية 
للنماذج أو الصور المختلفة من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة 

باستخدام البرنامج اإلحصائي الحاسوب، فقد تم تحليل البيانات 
)SPSS .( أشارت النتائج أن قيم معامالت الصعوبة لالختبار الفرعي

للنموذج األول ) 0.88-0.46(بين تتراوح ما ) m1(األول 
للنموذج الثاني ) 0.87-0.52(، وبين 0.67وبمتوسط حسابي بلغ 
للنموذج الثالث ) 0.88-0.44( وبين 0.72 وبمتوسط حسابي بلغ

ولمعرفة مدى االختالف بين أوساط . 0.72 ط حسابي بلغوبمتوس
المعامالت السابقة، تم استخدام تحليل التباين األحادي للكشف 
عن الفرق بين متوسطات معامالت الصعوبة للنماذج المختلفة، 
وأظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α= 0.05(بقة على أساس تباين ، ويمكن تفسير النتيجة السا
بافتراض أن هذه النماذج (أداء المفحوصين في النماذج المختلفة 
، ولهذا السبب تبرز أهمية )تقيس المحتوى نفسه واألهداف نفسها

وفيما  .في ضرورة معادلة الصور المختلفة لالختبارهذه الدراسة 
لجميع ) 0.47-0.10(يتعلق بمعامالت التمييز فقد تراوحت ما بين 

) 0.30(نماذج، وبلغ المتوسط الحسابي لمعامالت التمييز ال
) 0.26(للنموذج الثاني، وبلغ ) 0.28(للنموذج األول، في حين بلغ 

أن أي ) Ebel, 1972(وقد رأت الباحثة رأي إيبل . للنموذج الثالث
فأكثر أنها فقرة تتمتع بدرجة ) 0.25(فقرة تتمتع بقدرة تمييزية 
زية، وأظهرت النتائج باستخدام تحليل مقبولة من القدرة التميي

التباين األحادي وجود فرق ذي داللة إحصائية على مستوى الداللة 
)α= 0.05(وهذا يؤكد النتيجة السابقة ،.  

وعند مراجعة الجدول الخاص بملخص اإلحصائيات الوصفية 
نجد أنها تتطابق مع النتيجة السابقة والنتائج السابقة جميعها 

روط الالزمة لمعادلة الصور أو النماذج المختلفة يتحقق فيها الش
من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، بسبب اختالف 

وقد يعود تباين . الخصائص السيكومترية السابقة والمشار إليها
أداء األفراد على النماذج المختلفة لغموض بعض الفقرات وهذا 

، )Grounlund & Linn, 1990(يتفق مع ما ذكره جرونلند ولن 
أنه إذا كان غموضا في متن فقرة االختيار من متعدد فإن ذلك 
يؤدي إلى أن كل مفحوص يمكن أن يفهم السؤال بطريقة مختلفة 
عن اآلخر، وبذلك يتباين أداء األفراد، إضافة إلى أن عدم الجدية 

وعلى . التي يظهرها بعض المفحوصين تؤدي إلى تدني النتائج
ارات االختيار من متعدد هي األكثر انتشارا بسبب الرغم من أن اختب

كفاءتها، إال أن من الضروري صياغتها بصورة جيدة حتى ال 
ينخفض مستوى صعوبة الفقرة وتصبح قدرتها التمييزية ضعيفة 

 ,Murphy & Hofer(وهذا يتفق مع ما ذكره مورفي وهوفر 
ول من ، وهذا يؤكد إجابة الفرع الثاني التابع للسؤال األ)1994

هل تختلف هذه الخصائص باختالف النماذج أسئلة الدراسة، وهو 
؟ اختالفًا جوهريُا يسوغ إجراء معادلة للدرجات على هذه النماذج

وتؤكد الباحثة أن الفروق الجوهرية بين متوسطات معامالت 
الصعوبة ومتوسطات معامالت التمييز للنماذج المختلفة وللعينات 

  .الذي كان وراء مثل هذه الدراسةالمختلفة السبب الرئيس 
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن معامالت ثبات االتساق 

 كانت مرتفعة لجميع 20 ن وفقًا لمعادلة كودر ريتشارد سويالداخل
إذ تشير جميع القيم السابقة من أن االختبار االختبارات الفرعية، 

ا مارشال يتمتع باتساق عال، وهذا ما تؤكده دراسة قديمة قام به
من أن االختبارات ذات ) Marshall & Hales, 1971(وهيلز 

اإلجابة المنتقاة تتمتع بدرجة عالية من الثبات إذا ما قورنت بغيرها 
من االختبارات، وأن النتائج السابقة تتفق مع الشروط الالزمة 

  .والضرورية إلجراء عملية المعادلة بصورتها الصحيحة
 اإلحصائي أن العالقة االرتباطية كما أظهرت نتائج التحليل

بين أداء المفحوصين على االختبارات الفرعية المختلفة والمتتالية 
كانت متباينة بين النماذج المختلقة لالختبارات الفرعية المختلفة، 
ويمكن عزو تباين العالقة االرتباطية بين أداء المفحوصين على 
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تباين أداء األفراد على االختبارات الفرعية المختلفة والمتتالية، ل
فقرات النماذج المختلفة وهذا بسبب اختالف مستوى صعوبتها 

 إليها سابقا، كما أن النتائج السابقة والمستخلصة ةالتي تم إالشار
من تحليل الفقرات تعزز الدالالت عن صدق االختبارات الفرعية 
 وثباتها، بما يؤكد خصائص الفاعلية لهذه االختبارات بدرجة تبرر

  . استخدامها في إجراءات المعادلة
بينت النتائج السابقة التي تم التوصل إليها حول المتوسط 
الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات قدرات األفراد المتحررة 

بين ) m1(باللوجيت، أنها بلغت لالختبار الفرعي األول 
لوجيت على الترتيب للنموذج األول، وبلغت بين ) 0.018,1.061(
لوجيت للنموذج الثاني، في حين بلغت للنموذج ) 0.059,1.096(

لوجيت، وتشير النتائج إلى أن ) 0.004,1.012-(الثالث بين 
األفراد يتوزعون بشكل مناسب على متصل السمة، ويالحظ ارتفاع 
قيم األخطاء المعيارية لقدرات األفراد الذين حصلوا على أقل 

 اتجهنا نحو مركز التوزيع أي العالمات أو أعالها، بينما تقل كلما
متوسط تقديرات القدرات، وهذا يؤكد دقة تحديد مواقع األفراد 

  .على متصل السمة
اتفقت النتائج السابقة مع التحليالت اإلحصائية لجميع 
االختبارات الفرعية المتتالية، أما فيما يتعلق بالكفاءة النسبية 

 قيم دالة المعلومات للمعلومات لالختبارات الفرعية، فقد تم تقدير
مقدرة باللوجيت لجميع االختبارات الفرعية وعند كل مستوى من 

وبينت النتائج أن قيمة دالة المعلومات تتزايد . مستويات القدرة
تدريجيا حتى تصل إلى أقصى قيمة ممكنة لها عندما تكون قيمة 
القدرة صفر لوجيت أي عند الفقرات المتوسطة الصعوبة، وهذا ما 

 قيمة الخطأ المعياري للتقدير الذي بلغت قيمته أقل ما تؤكده
يمكن عند أقل مستوى من مستويات القدرة، وهذا يعني أن جميع 
االختبارات الفرعية تقدم أكبر كمية من المعلومات عند مستويات 
القدرة المتوسطة، وتقدم أقل كمية من المعلومات عند مستويات 

آخر إن جميع االختبارات الفرعية القدرة العالية والمتدنية، بمعنى 
تعطي معلومات قليلة عن األفراد ذوي القدرات العالية والقدرات 

  .المتدنية
كما أظهرت النتائج أن متوسط الكفاءة النسبية لالختبار 

مقارنة باختبار ) 1.68(للنموذج الثاني قد بلغ ) m1(الفرعي األول 
لومات للنموذج الثاني النموذج األول، وهذا يعني أن قيمة دالة المع

قيمة دالة المعلومات للنموذج األول، أي أن ) 1.68(تساوي 
 االختبار ناالختبار الفرعي للنموذج الثاني يعطي معلومات أكثر م

لقد تحققت . الفرعي للنموذج األول عند كل مستويات القدرة
 النتيجة السابقة لكافة االختبارات الفرعية، أما الطريقة الثانية التي

قامت الباحثة بها إليجاد الكفاءة النسبية لالختبارات الفرعية 
) مقدرة باللوجيت(المتعادلة، فكانت بإيجاد قيم القدرة المتعادلة 

في االختبارات الفرعية جميعها وعند الرتب المئينية الموضحة 
وأشارت النتائج أن متوسط الكفاءة النسبية لالختبار الفرعي . سابقا

مقارنة باختبار ) 1.48(موذج الثاني قد بلغ للن) m1(األول 
النموذج األول، وهذا يعني أن قيمة دالة المعلومات للنموذج الثاني 

قيمة دالة المعلومات للنموذج األول، أي أن ) 1.48(تساوي 
االختبار الفرعي للنموذج الثاني يعطي معلومات أكثر من االختبار 

لقدرة، وهذه النتيجة الفرعي للنموذج األول عند كل مستويات ا
تتفق إلى حد كبير مع الطريقة األولى، وقد تحقق ذلك لجميع 

  .االختبارات الفرعية
كيف ُتفسر الدرجات فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الخاص ب

على النماذج المختلفة وفقا لطرق معادلتها في النظرية الكالسيكية 
دلة الخطية وطريقة والنظرية الحديثة، فقد تم استخدام طريقة المعا

المعادلة المئينية من طرق النظرية الكالسيكية في القياس، وطريقة 
كطريقة من ) راش األحادي(المعادلة وفق النموذج أحادي المعلمة 
وللتحقق من فاعلية المعادلة طرق النظرية الحديثة في القياس، 

وقد بينت النتائج أن . الخطية تم استخدام محك الخطأ المعياري
لمعادلة تتمتع بدرجة عالية من الدقة، ويالحظ أن الخطأ المعياري ا

للمعادلة يختلف باختالف العالمة المعيارية، ويبلغ اقل ما يمكن 
ويزداد هذا الخطأ باالبتعاد عن ) Z = 0(عند الوسط الحسابي 

، وهذا يؤكد )Thorndike, 1982(الوسط من أي من الجهتين 
القيم المتوسطة للعالمات، ويمكن أن بأنها تكون أكثر فاعلية عند 

يعزى ذلك إلى أن أخطاء المعاينة يمكن أن تؤثر في تقديرات كل 
من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، كما أن األخطاء في 
تقدير االنحراف المعياري لها تأثير أكبر كلما زاد االنحراف عن 

ققت وتح). 2003(المتوسط وفق ما أكدته دراسة الشريفين 
كما تحققت النتائج السابقة لجميع االختبارات الفرعية المختلفة، 

فاعلية المعادلة الخطية باستخدام معامل الصدق التقاطعي الذي 
ُحسب لجميع االختبارات الفرعية، وجميعها قيم متدنية وأقل من 
الواحد الصحيح، ويعتبر مؤشرًا على درجة استقرار العالمات 

  .ة المعادلة الخطيةالمتعادلة وعلى فاعلي
 الخطأ حسابلمعرفة دقة المعادلة المئينية وفاعليتها، تم 

المعياري للمعادلة المئينية، أشارت النتائج إلى أن قيمة الخطأ 
المعياري للمعادلة يزداد كلما ابتعدنا عن الوسط ومن الجهتين، 

يقترب من التوزيع  ويمكن رد ذلك إلى كون توزيع الرتب المئينية
كثيرا في الوسط ومتباعد عند األطراف، وان انتقال معين  عيالطبي

في الرتبة المئينية يناظره انتقال غير متناسب في العالمات الخام 
 وبمقارنة الخطأ ،بسبب وقوع الرتبة المئينية على مقياس رتبي

المعياري للمعادلة الخطية بنظيره في المعادلة المئينية، بينت النتائج 
ري في المعادلة الخطية أقل منه في المعادلة أن الخطأ المعيا

وتشير النتائج أن المعادلة الخطية تحليلية أي أنها تحافظ . المئينية
على ميل ثابت عبر مدى العالمات كامال، في حين أن التحويل 
المئيني هو تحويل غير خطي إذ يتغير الميل بتغير مستوى 

ة تتطلب عينات أكبر من العالمة، عالوة على ذلك أن المعادلة المئيني
األفراد من تلك التي تتطلبها المعادلة الخطية للحصول على الدرجة 

 ,Peterson, Kolen, & Hoover(نفسها من دقة التحويل 
1989.(  

وعند تفحص النتائج التي أمكن التوصل إليها في هذه 
الدراسة تبين أن المعادلة الخطية أكثر فاعلية من المعادلة المئينية 
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 للمعادلة كما تم اإلشارة إليها يتخدام معيار الخطأ المعيارباس
سابقا، ولجميع االختبارات الفرعية، وهذا يتفق مع دراسة الشريفين 

التي خلصت إلى أن المعادلة الخطية كانت أكثر فاعلية من ) 2003(
المعادلة المئينية باستخدام محك الخطأ المعياري للتقدير كأساس 

ية الطريقة الخطية والطريقة المئينية، لكنها للمقارنة بين فاعل
) Skaggs & Lissitz, 1986(اختلفت مع دراسة سكاجز وليستز 

من خالل مراجعتهما لعدد من الدراسات السابقة في أن المعادلة 
  .الخطية غير مالءمة لحاالت المعادلة األفقية والعمودية

كم على أما عند استخدام معامل الصدق التقاطعي معيارًا للح
فاعلية المعادلة، أظهرت النتائج أن نموذج راش أحادي المعلمة هو 
األفضل من تلك الطريقتين السابقتين، وحسبت قيم معامل الصدق 
التقاطعي للقدرات المتعادلة ولجميع االختبارات الفرعية، يالحظ من 
النتائج السابقة أن قيم معامل الصدق التقاطعي للقدرات المتعادلة 

قل من قيم معامل الصدق التقاطعي في كل من المعادلة كانت أ
وهذا يشير إلى أن المعادلة وفق نموذج . الخطية والمعادلة المئينية

راش كانت األكثر فاعلية من بين طرق المعادلة المستخدمة، ويمكن 
التوصل إلى أن المعادلة وفق نموذج راش األحادي هي األفضل ثم 

واتفقت . قية وأخيرًا المعادلة المئينيةيليها المعادلة الخطية األف
 ,Kolen & Whitney(دراسة كولن ووتني نتائج هذه الدراسة مع 

، ودراسة )1994(، وكذلك اتفقت مع دراسة أيوب )1982
 ,Smith & Kramer( سميث وكريمر ، ودراسة)2003(الشريفين 

 ة حيث أشارت جميعها إلى فاعلية نماذج النظرية الحديث،)1992
وتعارضت هذه الدراسة مع نتائج دراسة أخرى قاما بها  لقياس،في ا

التي أظهرت أن ) Skaggs & Lissitz, 1986(سكاجز وليستز 
المعادلة المئينية هي األقوى واألكثر فاعلية، وكذلك تعارضت مع 

 & Peterson, Cook)( وكوك وستوكنج ندراسة بيترسو
Stocking, 1983 الخطية وتفوقها،  التي أظهرت فاعلية المعادلة

) Vander linden, 2006(كما تعارضت مع دراسة فاندر ليندن 
التي أشارت إلى فاعلية المعادلة المئينية وأنها تعطي خطأ أقل في 

  .المعادلة
يمكن أن يعزى سبب تفوق المعادلة وفق نموذج راش 
األحادي المعلمة على الطريقتين السابقتين، الفتراضات نموذج 

خاصة أحادية البعد، ولتحقق شروط المعادلة التي راش القوية و
أظهرتها الخصائص السيكومترية والتي تمت اإلشارة إليها سابقا، 
وكذلك لتشابه المحتوى الذي يقيسه االختبار بفروعه المختلفة 
ولقياسه األهداف نفسها، ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه الدراسة 

ولية لقيادة الحاسوب وفق حققت المعادلة الختبارات الرخصة الد
النظرية الحديثة للقياس، وأمكن بذلك مقارنة الدرجات التي يتم 
الحصول عليها وفق النماذج المختلفة لتحقيق العدالة بين 
المفحوصين، ورغم استخدام معايير مختلفة للحكم على فاعلية 

  .المعادلة المستخدمة إال أنها كانت متوافقة في الحكم على النتائج
  :توصياتال

  :التيةا في ضوء النتائج السابقة، تم التوصل إلى التوصيات 

تطبيق جداول التكافؤ لتحقيق العدالة في توزيع العالمات  -1
 المترتبة عليها في ضوء توحيد عالمة القطع، علما توالقرارا

بان هذه العدالة يمكن أن تتحقق من اعتماد عالمات قطع 
  . الغرضمختلفة من خالل دراسات علمية لهذا

عمل دراسات حول أثر تطبيق االختبار بالطريقتين  -2
على تحصيل المفحوصين، وعالقة ذلك ) اليدوي واآللي(

بعالمة القطع السيما وأن المعلمين مارسوا االختبار 
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  أثر نموذج تعليمي بالتشبيهات في تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العلمي
  في الوراثة الجزيئية

  
   * سالم الخوالده

  23/11/2008 تاريخ قبوله     9/7/2008 تاريخ تسلم البحث

  
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر نموذج تعليمي بالتشبيهات، هو  :ملخص

 األبعاد في ثنائية -  الرسوم التخطيطية الثابتةالنموذج اإليضاحي القائم على
تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العلمي في مادة الوراثة الجزيئية، مقارنة 

طالبة في ) 54(تكونت عينة الدراسة من . بالطريقة التقليدية في تدريس األحياء
ي مدينة شعبتين للصف األول الثانوي العلمي في إحدى المدارس الثانوية لإلناث ف

المفرق، ووزعت هاتان الشعبتان عشوائيا لتشكيل المجموعة التجريبية والمجموعة 
باستخدام النموذج ) 26= ن(تم تدريس المجموعة التجريبية . الضابطة

. بالطريقة التقليدية) 28= ن(اإليضاحي، في حين درست المجموعة الضابطة 
ن الثنائي المشترك ذي الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام تحليل التباي

 أشارت نتائج الدراسة . Two- way ANCOVA)2×2(التصميم العاملي 
إلى وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العلمي 
في الوراثة الجزيئية تعزى لطريقة التدريس بالنموذج اإليضاحي، لصالح الطالبات 

كما بينت النتائج وجود فروق دالة . يضاحياللواتي درسن باستخدام النموذج اإل
إحصائيا في تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئية 

وبينت . تعزى للتفكير الشكلي المحسوس، لصالح الطالبات ذوات التفكير المجرد
النتائج كذلك عدم وجود اثر ذي داللة إحصائية في تحصيل طالبات الصف األول 

ي العلمي في الوراثة الجزيئية يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والتفكير الثانو
الكلمات .(وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء النتائج .الشكلي

 ).النموذج اإليضاحي، التفكير الشكلي، الوراثة الجزيئية: المفتاحية

  
  
  
  
  
  

  خلفية الدراسة
م الحياتيــة الحديثــة، حيــث تعــد مــادة الوراثــة حجــر الزاويــة فــي العلــو

يتعامــل الطلبــة عنــد دراســتهم للوراثــة مــع مجــاالت لهــا تطبيقــات فــي  
وتعـد الوراثـة مـن      . الطب، والزراعة، والقـضاء، والـصناعات الدوائيـة       

 ,Fisher, 1992; Longden)المـواد الـصعبة فـي تعليمهـا وتعلمهـا      
1982; Marbach-Ad &Stavy, 2000; Rotbain. Marbach-

Ad & Stavy, 2006; Simmon & Lunnetta, 1993) .  وعنـد
دراســــتهم لمــــادة الوراثــــة يتنــــاول الطلبــــة العديــــد مــــن المفــــاهيم        
 والعمليــات الجديــدة علــى المــستويين الكبيــر والــصغير مــن التنظــيم    

_____________________  
  .، المفرق، األردنــة آل البيـتجامع كلية العلوم التربوية،* 
  .، اربد، األردن2008 لجامعة اليرموكحقوق الطبع محفوظة © 

Effect of Pedagogical Analogical Model on Female  
First Secondary Scientific Stream Students'  

Achievement in Molecular Genetics 
 

Salem  Alkhawawaldeh, Faulty of Educational Sciences,  
   Al al-Bayt University, Mafraq, Jordan 
 
Abstract: This study aimed at investigating the effect of the 
analogical model based on static two-dimensional illustrations 
(illustrations model) on female first secondary scientific stream 
students' achievement in molecular genetics, compared with the 
traditional method. The sample of the study consisted of 54 female 
first secondary scientific stream students' in two classes of the same 
high school located in Mafraq city. 
The experimental group which consisted of 26 students received 
instruction using the integrated illustration model. Whereas the 
control group consisted of 28 students used the traditional method.  
A pretest-post-test control group design utilising the analysis of 
covariance (two-way ANCOVA) was used to test the hypotheses of 
the study. The statistical treatment of the data of the study showed 
the following findings: 
- There were statistically significant differences in female first 

secondary scientific stream students' achievement in molecular 
genetics that can be attributed to instructional method using 
the illustration model. Those differences were in favor of the 
students in the experimental group. 

- There were statistically significant differences in female first 
secondary scientific stream students' achievement in molecular 
genetics that can be attributed to formal thinking using the 
concrete method. Those differences were in favor of formal 
thinkers. 

- There is no significant effect in the female first secondary 
scientific stream students' achievement in molecular genetics 
that can be attributed to the interaction between the 
instructional method and formal thinking. 

Several recommendations were suggested upon the results of the 
study. (KeyWords: Illustrations model, formal thinking, molecular 
genetics) 
 
(Fisher, 1983; Hildebrand, 1986; Kindfield, 1992) 

 فهــــم المفــــاهيم وتظهــــر الــــصعوبات التــــي يعــــاني منهــــا الطلبــــة فــــي 
ــة   ـــوى الجزيئــــبــشكل أساســي علــى المــست   والعمليــات فــي الوراث  يـــــ

بسبب التركيز علـى التفاصـيل الدقيقـة والمفـاهيم       ،)الوراثة الجزيئية (
  .(Malacinski & Zell, 1996)المجردة 

لوجيا الجزيئية لقد أدى التطور الهائل في األبحاث في البيو
خالل العقدين الماضيين من الزمن، وتطبيقاتها في المنهاج في 
المراحل العليا إلى االهتمام باستقصاء فهم الطلبة المتعلق بالوراثة 

 ,Bahar, Johnstone & Sutcliffee, 1999; Halden) الجزيئيـة
1988; Marbach-Ad, 2001) . وركزت معظم الدراسات على فهم

  الحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجينائفالطلبة لوظ
DNA والحمض النووي الرايبوزي RNA،  ،والجينات
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الحمض النووي والكروموسومات، والبروتينات، وعمليات تضاعف 
  . ونسخ الشيفرة الوراثية وترجمتها،الرايبوزي منقوص األكسجين

 & Lewis)ودروبنسون وفعلى سبيل المثال استقصى لويس 
Wood-Robinson, 2000) المعرفة والفهم في مادة الوراثة لدى 

 16-14 طالبا وطالبة في بريطانيا، تراوحت أعمارهم بين 482
سنة، وأشارا إلى انتشار الخلط وعدم التأكد وانعدام المعرفة 
األساسية لدى الطلبة في هذا المجال، ومما أثار اهتمامهما 

وراثية ومستوى ودهشتهما الفهم المحدود لطبيعة المعلومات ال
الخلط المتعلق بالتراكيب األساسية مثل الخلية، والكروموسومات، 

  .والجينات وعالقتها ببعضها البعض
 الفهم المتعلق (Kindfield, 1992)ودرس كايندفيلد 

تضاعف الحمض النووي (بالعمليات البيولوجية األساسية 
مة الرايبوزي منقوص األكسجين، ونسخ الشيفرة الوراثية، وترج

لدى عينات تراوحت من ) الشيفرة الوراثية، واالنتقال والعبور
، إلى أساتذة الجامعة في مادة ) سنة17- 15(المرحلة الثانوية 

الوراثة، حيث تم مقارنة فهم المبتدئين والخبراء وطرق تناولهم 
وأشار إلى أهمية تعليم العمليات الوراثية . لحل المشكالت بالوراثة

لوراثية وترجمتها ألنها تتصف بميزة المركزية مثل نسخ الشيفرة ا
في مادة األحياء، وتعد متطلبا لجميع الموضوعات المرتبطة بها، 

األحياء صعوبة  على الرغم من أنها تعد من أكثر موضوعات مادة
في التعلم لدى الطلبة في المرحلة الثانوية، كما أشار إلى أن 

د إلى عدم وجود صعوبة تعلم العمليات الخلوية الدقيقة تعو
  .معلومات مباشرة تتعلق بها

وإزاء الصعوبات في تدريس مادة الوراثة الجزيئية، يرى 
الباحثون الذين يأخذون بوجهة النظر البنائية انه يمكن تسهيل 

 التشبيهية  تدريس مادة الوراثة من خالل استخدام النماذج
(Malacinski & Zell, 1996; Peebles & Leonard, 1987; 

Templin & Fetters, 2002 a, 2002 b).  
 في كتاباتها إلى أن (Kindfield, 1992)وتشير كايندفيلد 

توصيتها للمعلمين كانت وما زالت هي ضرورة اعتبار التعلم عملية 
بناء نموذج واعتبار الطلبة بنائين لهذا النموذج من خالل 

وتتفق هذه التوصية مع التركيز . مشاركتهم النشطة في ذلك
لمتنامي بضرورة إدخال النماذج في تدريس العلوم بشكل عام ا

(Gilbert & Boulter, 1998; Justi & Gilbert, 2002) .
والنموذج عبارة عن تمثيل لفكرة أو شيء أو حدث أو مفهوم أو 

 ,Gilbert & Boulter, 1998; Hardwicke)عملية أو نظام 
عديد من والنماذج مهمة وبخاصة في العلوم، الن ال. (1995

األشياء واألنظمة والعمليات أو الظواهر العقلية التي يتم التعامل 
معها ال يمكن مشاهدتها أو التعامل معها بشكل مباشر، فبعضها 
معقد، والبعض األخر كبير جدا أو صغير جدا، كما أن بعضًا منها 

وتقوم النماذج في العلم بوظيفة الربط . يتعارض مع تفكيرنا األولي
 ,Gilbert, Justi & Aksela)ظرية العلمية والعالم الحقيقي بين الن
بوظيفة ) النماذج التعليمية(، بينما تقوم النماذج في التربية (2003

. الربط بين الطلبة والواقع الحقيقي من خالل النماذج العلمية

والنماذج التعليمية مفيدة في الموقف الصفي ألنها ُتمكن الطلبة من 
لعلمية المجردة بطريقة تتناسب مع قدراتهم اختبار الظواهر ا

  .(Clark & Mathis, 2000)العقلية 
وتظهر وظيفة النموذج في التجسير أو الربط من خالل 

 Duit)فقد ركز ديوت وجلين . عالقته التشابهية بالواقع الحقيقي
& Glynn, 1996) على أن التشبيهات تمثل روح النمذجة، وان 

  .لتي تجعل النموذج نموذجاالعالقات التشابهية هي ا
وتعد النماذج من التشبيهات ألنها تقدم دالئل إيضاحية 
خطوة بخطوة بين النموذج والظواهر العلمية؛ إذ إّنها تصف 

. (Harrison & Treagust, 2000)وتفسر التركيب والوظيفة 
 (Harrison & Treagust, 2000)   وتريجستنوعمم هاريسو

بالتشبيهات ليشمل جميع أنواع النماذج مصطلح النماذج التعليمية 
الضرورية لتعلم العلوم، ما عدا النماذج العقلية والنماذج التي يتم 

  .بناؤها في عقل الطالب
وفي ضوء مركزية التشبيه في الوظيفة التي يؤديها النموذج، 

فقد . فإنه من الضروري فهم المقصود بالتشبيه وعالقته بالتعلم
 أن للتشبيه معاٍن (Duit & Glynn, 1996)بين ديوت وجلين 

وأشارا أن التشبيه أو . متعددة وواسعة، ويجب استخدامها بحذر
بشكل أدق العالقة التشبيهية توجد عندما يشترك مجاالن في بعض 

  . من التركيب) وأجزاء(الخصائص والصفات 
 وجود بعض التشابه (Fischben, 1987)ويرى فيشبن 

 وجود عالقة تشابه، فوجود بعض المنظومي بين شيئين في حالة
 يمّكن من االستخدام الكبير لآلليات والصفاتالتشابه في الخصائص 

العقلية، والتفكير القياسي، الذي هو عبارة عن تحويل المعرفة من 
 التي تتضمن (Mapping)شكل إلى آخر بواسطة عملية التخطيط 
ويعرف جنتر وهوليوك . إيجاد مجموعة من عالقات التشابه
(Gentner & Holyoak, 1997) التشبيه بأنه عملية يتم 

بواسطتها فهم موقف جديد غير مألوف من خالل موقف مألوف، 
ويعمل الموقف المألوف على توفير أداة يمكن بواسطتها عمل 

، )المشبه(استدالالت حول الحالة أو الموقف غير المألوف 
 العقلية التي ويقترحا استخدام التشبيهات في العديد من العمليات

  .تتضمن حل المشكالت، وبناء التفسيرات والنقاشات
ويستخدم المعلمون التشبيهات لتسهيل دراسة المفاهيم 
الصعبة والمعقدة، وجعل األفكار المجردة محسوسة من خالل 
مقارنة األوضاع غير المألوفة، والمفاهيم، أو حتى األشياء بما هو 

  .(Dagher, 1995) مألوف
ثير استخدام التشبيهات في التعلم، استقصى جلين ولمعرفة تأ

 أثر استخدام مفهوم (Glynn & Takahashi, 1998)وتكاشي 
حالة (مّشبهًا به للخلية الحيوانية )  مصدر-حالة مألوفة(المصنع 

ووجدا أن . في تعلم طلبة المرحلة المتوسطة)  مشبه-غير مألوفة
 باستخدام التشبيهات الطلبة في المجموعة التجريبية الذين تعلموا

تفوقوا في التذكر المباشر والمؤجل والفهم للمفهوم المشّبه على 
وأشارا . نظائرهم الطلبة الذين تعلموا بدون استخدام التشبيهات
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أيضا إلى أن التشبيه يتوسط بين معرفة الطالب الحالية والمعرفة 
  .الجديدة، مما يجعل المشّبه قابال للفهم والتذكر

تستخدم . لنماذج والنمذجة في تعلم العلوموفي حالة ا
النماذج مصدرًا للتشبيه، وتقوم بدور أداة تعليمية في االستدالل 

وتدعى مثل هذه النماذج . المتعلق بالمشبه، وفهم المفهوم الجديد
بالنماذج التعليمية بالتشبيهات، وتعد تشبيهية ألنها تشترك في 

ام المعلمين لها لتسهيل المعلومات مع المّشبه، وتعليمية الستخد
 Harrison)دراسة الطلبة لألشياء غير المرئية كالذرة والجزيئات 

& Treagust, 2000).  
وتلعب النماذج دورا مركزيا في فهم تركيب الجزيئات بشكل 
عام والمواد الوراثية بشكل خاص، فقد ساهم النموذج الذي 

اهر  في توضيح ظو(Watson & Crick)اقترحه واطسون وكريك 
وعمليات ذات صلة بالحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجين 
مثل تضاعف الحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجين، ونسخ 

إال أن هذا النموذج معقد وغير متوافر في . الشيفرة الوراثية
 ,Mensch& Robba)العديد من المدارس في شكله الحالي 

1991; Templin & Fetters, 2002a, 2002b).  
وتعد النماذج الفيزيائية ثالثية األبعاد للحمض النووي 
الرايبوزي منقوص األكسجين التي يعرضها المعلم في غرفة الصف، 
والرسوم التوضيحية في الكتب المدرسية من النماذج الشائع 

أما النماذج األخرى . استخدامها في التدريس في المرحلة الثانوية
ي نماذج يصنعها المعلم ويستخدمها الواردة في األدب التربوي، فه

ومن هذه النماذج التي يتم تصنيعها في البيت . في األنشطة الصفية
وتمثل تركيب الحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجين 

 ,Peebles & Leonard)ووظيفته، ما عرضه بيبلز وليونارد 
وتشمل المواد المستخدمة لتصنيع هذا النموذج، نوعين . (1987
ين في الحجم من مشابك الورق، ومجموعة من أنابيب مختلف

التنظيف الملونة، والصفائح المسطحة للرغوة، وأشارا إلى أن 
ممارسة الطلبة ألنشطة هذا النموذج ساعدتهم على فهم 

ومن النماذج األخرى الواردة في األدب التربوي النماذج . الموضوع
لحصول على  والنماذج التي يسهل ا(Stencel, 1997)الورقية 

المواد المكونة لها من محالت البضاعة والسوبرماركت مثل شرائط 
 ,Bohrer)تثبيت المالبس، ومهروس البطاطا، والشرائط الخشبية 

1997; Fink, 1990) وأغطية العلب، وحبال الشمع األحمر ،
(Banta, 1997) واألشكال المكونة من قطع الليجو ،(Templin 

& Fetters, 2002a, 2002b).  
وتم في هذه الدراسة استخدام النموذج اإليضاحي 

(Illustrations Model) الذي يعد نموذجًا بالتشبيهات ثنائي ،
، يتم فيه استخدام )تخطيطي(األبعاد يعتمد على اإلدراك البصري 

التشبيهات لتوضيح التركيب الجزيئي للحمض النووي الرايبوزي 
 وجزيئات ،يمنقوص األكسجين والحمض النووي الرايبوز

تضاعف (البروتين، وتمثيل العمليات على المستوى الجزيئي 
 ونسخ الشيفرة ،الحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجين

، ويرافق هذه التشبيهات )الوراثية، وترجمة الشيفرة الوراثية

ويتكون النموذج بشكل أساسي من صيغ . تعليمات وأسئلة موجهة
وزي منقوص األكسجين، والحمض كيميائية للحمض النووي الرايب

النووي الرايبوزي، وجزيئات البروتين، ورسوم تخطيطية تصف 
وتظهر هذه اإليضاحات بكثرة هنا . خطوات العمليات المذكورة

وهناك في الكتب المدرسية، وال يطلب من الطلبة عادة في التدريس 
  ....التقليدي، التعامل معها كالرسم، أو ملء الفراغ

ذج اإليضاحي إلى تسهيل تعلم الصيغ الكيميائية ويهدف النمو
تضاعف الحمض النووي الرايبوزي (الصعبة والعمليات الجزيئية 

من خالل اشتماله على )  وصنع البروتينات،منقوص األكسجين
، مثل الرسم، والتلوين، (Hands-on)أنشطة تشغيل اليدين 

ل وإكمال األشكال، باإلضافة إلى اشتماله على أنشطة تشغي
إيجاد الكلمات المحذوفة، واإلجابة عن : مثل Minds-onالفكر

  .األسئلة الموجهة
ومن جهة أخرى، أظهرت البحوث في المجال التربوي وجود 
عالقة قوية بين القدرة على االستدالل والتحصيل في األحياء 

، الخوالده، 1995، المفلح، 1983، علوه، 1985طربيه، (
 ;Ehindore, 1979; Lawson & Thompson, 1988)؛2007

Cavallo, 1996; Johnson & Lawson, 1998; Odom & 
Kelly, 2001; Tekkaya, 2003) . واستقصت هذه البحوث األثر

النسبي للقدرة على االستدالل في تحصيل مادة األحياء عند 
استخدام الطريقة االستقصائية والطريقة التقليدية، إذ أظهرت نتائج 

رة على االستدالل تفسر جزءا من التباين في هذه البحوث أن القد
 فقد أشار كافلو. عالقات االختبارات النهائية في كال الطريقتين

(Cavallo, 1996) إلى أن القدرة على االستدالل تعد أفضل عامل 
للتنبؤ بتحصيل الطلبة في حل المشكالت الوراثية، كما أشار 

أداء الطلبة على  إلى أن التفوق في (Ehindore, 1979) ايهندور
االختبارات في مادة األحياء يرتبط بداللة إحصائية بمستوى النمو 

 وباإلضافة إلى ذلك، فقد اختبر الوسون وثومبسون. العقلي
(Lawson & Thompson, 1988) الفرضية التي تنص على أن 

يعد عامال أساسيا لنجاح طلبة الصف ) المجرد(التفكير الشكلي 
لتعامل بنجاح مع مفاهيمهم الخاطئة حول السابع األساسي في ا

. الوراثة، واالنتخاب الطبيعي، وتكوين المفاهيم العلمية السليمة
ودعمت النتائج التي أظهرت ارتباط عدد من المفاهيم الخاطئة بقوة 

. وثبات وبداللة إحصائية مع القدرة على االستدالل هذه الفرضية
 & Odom) اودم وكيليكما أشار بوبجي وبيرني المشار إليهما في

Kelly, 2001) إلى وجود فروق دالة إحصائيا في قدرة الطلبة 
على فهم مفاهيم االنتشار واالسموسية تعزى لمستوى النمو العقلي 

  . ولصالح الطلبة ممن هم في مرحلة التفكير المجرد
وعليه، جاءت هذه الدراسة الستقصاء أثر النماذج التعليمية 

الطلبة في مادة الوراثة الجزيئية، نظرا بالتشبيهات في تحصيل 
لصعوبة فهم الطلبة لها، وألهميتها في منهاج العلوم الحياتية، 
واالعتماد عليها في فهم الكثير من موضوعات العلوم الحياتية 

باإلضافة إلى قلة الدراسات العربية، والمحلية التي تناولت . األخرى
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 في تحصيل الطلبة بالوراثة دراسة أثر النماذج التعليمية بالتشبيهات
  . الجزيئية على حد علم الباحث واطالعه

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
على الرغم من أهمية تعليم العمليات الوراثية مثل تضاعف 
الحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجين، ونسخ الشيفرة 
الوراثية، وترجمتها وانتقالها، إال أنها من أكثر موضوعات األحياء 

وعليه، يعتقد التربويون والعلماء . وبة في الفهم من قبل الطلبةصع
أن النماذج التعليمية بالتشبيهات تساعد الطلبة على بناء النماذج 
العقلية للظواهر المجردة وغير المرئية ومعالجتها، إذا كانت 

ويجب أن . النماذج المستخدمة سهلة الفهم والتذكر من قبل الطلبة
مألوفة، ومنطقية، وسهلة االستخدام كأداة تكون هذه النماذج 

فقد بين هاريسون وتريجست . وسيطة للتفكير بالمشبه
(Harrison & Treagust, 2000) أن النماذج يمكن أن تكون 

محسوسة أو مجردة أو نظرية اعتمادا على حاجات مستخدميها، 
ومن األهمية بمكان أن تشجع هذه النماذج على االستقصاء والفهم 

ومن . اصل، مما يجعلها أدوات مفتاحية للتفكير والعمل علمياوالتو
هنا تتضح أهمية استقصاء أثر هذه النماذج المستخدمة في 

لذا، جاءت هذه الدراسة لتبحث في أثر . التدريس بعناية فائقة
نموذج تعليمي بالتشبيهات في تحصيل طالبات الصف األول 

 وعليه، حددت مشكلة .الثانوي العلمي في مادة الوراثة الجزيئية
ما أثر النموذج اإليضاحي في : الدراسة بالسؤال الرئيس األتي

تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العلمي ممن هن في مرحلة 
التفكير المحسوس، وممن هن في مرحلة التفكير المجرد في مادة 
الوراثة الجزيئية مقارنة بالطريقة التقليدية في تدريس األحياء؟ 

  :حدد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتيةوبشكل م
إلى أي مدى يؤدي النشاط الفردي باإليضاحات في تعلم  -1

طالبات الصف األول الثانوي العلمي لمادة الوراثة الجزيئية 
إلى نمو تحصيلهن بشكل أفضل مقارنة بتعلمهن لها بالطريقة 

  التقليدية؟
الثانوي العلمي في هل يختلف تحصيل طالبات الصف األول  -2

مادة الوراثة الجزيئية باختالف مستوى تفكيرهن الشكلي 
 ؟)محسوس، ومجرد(

هل هناك أثر في تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العلمي  -3
في مادة الوراثة الجزيئية يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس 

 ومستوى تفكيرهن الشكلي؟
  فرضيات الدراسة

 حاولت الدراسة اختبار الفرضيات في ضوء األسئلة السابقة،
  :الصفرية التالية

ال توجد فروق في تحصيل طالبات الصف : الفرضية األولى
 تعزى لطريقة التدريس األول الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئية

  ).النموذج اإليضاحي، والطريقة التقليدية(

ال توجد فروق في تحصيل طالبات الصف : الفرضية الثانية
تعزى لمستوى التفكير  الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئيةاألول 

  ).محسوس، ومجرد(الشكلي 
ال يوجد أثر في تحصيل طالبات الصف : الفرضية الثالثة

األول الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئية يعزى للتفاعل بين طريقة 
   .التدريس ومستوى التفكير الشكلي

  أهمية الدراسة
أهميتها من أهمية تعلم مادة الوراثة تكتسب هذه الدراسة 

. الجزيئية نفسها، التي تعد حجر الزاوية في العلوم الحياتية الحديثة
إذ أنها من أهم الموضوعات في علم الوراثة، وتعد من أكثرها 
صعوبة في الفهم من قبل الطلبة، ويعتمد عليها في فهم الكثير من 

ى ذلك فإنها تتناول إضافة إل. موضوعات العلوم الحياتية األخرى
 Illustrations)نموذجا تعليميا بالتشبيهات هو النموذج اإليضاحي 

Model) الذي لم يسبق دراسة أثره في تحصيل الطلبة بالوراثة 
 .الجزيئية في حدود علم الباحث، على الصعيد المحلي أو العربي

  التعريفات اإلجرائية
ية، وفيما ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحات األساس

  .يلي التعريفات اإلجرائية لها
  Illustration Model)(النموذج اإليضاحي 

نموذج بالتشبيهات ثنائي األبعاد يعتمد على اإلدراك البصري 
 -، يتم فيه استخدام الرسوم اإليضاحية الثابتة ثنائية )تخطيطي(

األبعاد لتوضيح التركيب الجزيئي للحمض النووي الرايبوزي 
 وجزيئات ،كسجين، والحمض النووي الرايبوزيمنقوص األ

تضاعف (البروتين، وتمثيل العمليات على المستوى الجزيئي 
الحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجين، ونسخ الشيفرة 

، ويرافق هذه الرسوم اإليضاحية تعليمات )الوراثية، وترجمتها
ة ويتكون النموذج بشكل أساسي من صيغ كيميائي. وأسئلة موجهة

والحمض النووي  للحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجين
الرايبوزي، وجزيئات البروتين، وأشكال تصف الخطوات األساسية 

  .في العمليات آنفة الذكر
   (Traditional Method)الطريقة التقليدية

طريقة تعليمية شائعة يقوم فيها معلم العلوم بالدور الرئيس 
 بينما يكون دور المتعلم دورا سلبيا في تدريس المفاهيم العلمية

وتكون بأسلوب العرض اللفظي، يتخللها أسئلة محددة، . بوجه عام
وبالتالي هي اإلجراءات التي يمارسها المعلم وفق اختياره دون 

  . تدخل اخرين فيها، وقد تتساير مع ما هو موصوف في المقرر
  (Achievement) التحصيل

مفاهيم والتعميمات والمهارات ناتج ما يتعلمه الطلبة من ال
العلمية في موضوع الشيفرة الوراثية وبناء البروتين من كتاب 

للعام ) المستوى الثاني(الفرع العلمي /األحياء للمرحلة الثانوية
وتم قياسه إجرائيا بالعالمة التي تحصل . 2007/2008الدراسي 

يمه من عليها الطالبة في االختبار التحصيلي الذي تم إعداده وتصم
  .قبل الباحث
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  حدود الدراسة ومحدداتها
  : هذه الدراسة بعدد من العوامل من أهمهادتتحد

اقتصرت الدراسة على عينة قصديه من طالبات الصف األول  -1
الثانوي العلمي في مدرسة المفرق الثانوية األولى للبنات، 
ويعتمد تعميم نتائجها على القدر الذي تكون فيه هذه العينة 

 .جتمع الطالب في المرحلة الثانوية في األردنممثلة لم
اقتصرت الدراسة على استخدام النموذج اإليضاحي في  -2

تدريس موضوع الشيفرة الوراثية وبناء البروتين من كتاب 
، )المستوى الثاني(الفرع العلمي /األحياء للمرحلة الثانوية

وطبقت في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 .مدة ثالثة أسابيع ل2007/2008

  مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف األول الثانوي 
العلمي، في مدارس اإلناث التابعة لمديرية التربية لقصبة المفرق، 

 والبالغ عددهن .2007/2008والمنتظمات فيها للعام الدراسي 
ينة الدراسة أما ع. مدارس ثانوية) 6(طالبة موزعات على ) 293(

طالبة في شعبتين من شعب الصف األول ) 54(فقد تكونت من 
الثانوي العلمي في مدرسة المفرق الثانوية األولى للبنات، تدرسهما 

) 26= ن(شكلت طالبات إحدى الشعبتين . المعلمة نفسها
المجموعة التجريبية، وقد تم تدريسها باستخدام النموذج التعليمي 

، وشكلت طالبات الشعبة األخرى ) اإليضاحيالنموذج(بالتشبيهات 
  .المجموعة الضابطة وتم تدريسها بالطريقة التقليدية) 28= ن(

تم توزيع طالبات العينة وفقا لمتغير التفكير الشكلي، حيث تـم 
اعتبار الطالبات الالتـي بلـغ أداؤهن في اختبار التفكير المنطقي اقل 

اعتبار الطالبات الالتي ذوات تفكير محسوس؛ في حين تم ) 4(من 
. فما فوق، ذوات تفكير مجرد) 4(كان أداؤهن على نفس االختبار 

يبين توزيع طالبات عينة الدراسة حسب نموذج ) 1(والجدول 
 .التدريس والتفكير الشكلي

توزيع طالبات عينة الدراسة وفقا لمتغيري نموذج ): 1(الجدول 
  التدريس والتفكير الشكلي

 تفكير الشكليال
 نموذج التدريس

 مجرد محسوس
 المجموع

 26 12 14 النموذج اإليضاحي
 28 12 16 التقليدية
 54 24 30 المجموع

  أدوات الدراسة
  :استخدمت في الدراسة أدوات البحث التالية

  اختبار التحصيل في الوراثة الجزيئية: أوال
فقرة ) 20(تكون هذا االختبار في صورته النهائية من 

من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل وهو من ) 1الملحق (
وقد تم تصميمه لقياس تحصيل الطالبات . إعداد وتصميم الباحث

) الشيفرة الوراثية وبناء البروتين(العلمي في الفصل السادس عشر 
في كتاب األحياء للمرحلة ) الخلية وأنشطتها(من الوحدة السادسة 

المقرر لطلبة الصف األول ) انيالمستوى الث(الفرع العلمي /الثانوية
وقد تم اتباع . الثانوي العلمي قبل المعالجة التجريبية وبعدها

  .الخطوات واإلجراءات التنفيذية التالية في إعداد هذا االختبار
الشيفرة الوراثية وبناء (تحليل محتوى الفصل السادس عشر  -1

للصف األول الثانوي العلمي، وتقسيمه إلى ثالثة ) البروتين
، ونسخ الشيفرة RNA و DNAتركيب : محاور هي

والبروتين، DNA  والعالقة بين حمض،الوراثية، وترجمتها
  .وحددت المفاهيم التابعة لكل محور

تحديد وصياغة النتاجات الخاصة التي تغطي جوانب المحتوى  -2
مستوى المعرفة، ومستوى (في ضوء المستويات الثالثة 

وفقا لتصنيف بلوم ) لعليااالستيعاب، والمستويات العقلية ا
 .لألهداف التربوية التي يسعى االختبار لقياسها

إعداد جدول مواصفات اشتمل على نوع الفقرات ومستويات  -3
 .األهداف والنسبة المئوية لكل مستوى

فقرة من نوع ) 24(صياغة فقرات االختبار البالغ عددها  -4
االختيار من متعدد بأربعة بدائل، بديل واحد منها هو 

إلجابة الصحيحة عن الفقرة، بحيث تغطي جميع المفاهيم ا
الواردة في المحاور الثالثة التي تم تقسيم موضوع الشيفرة 
الوراثية وبناء البروتين إليها، ثم حذفت أربع فقرات، وعدلت 

 .فقرات أخرى
ثالثة : للتأكد من صدق االختبار تم عرضه على ستة محكمين -5

ي الجامعات األردنية، وثالثة منهم من أساتذة مادة الوراثة ف
من مشرفي مبحث العلوم الحياتية يحملون درجة الماجستير 
في أساليب تدريس العلوم، ودرجاتهم الجامعية األولى في 
مادة العلوم الحياتية في مديريات التربية والتعليم في المفرق 

وفي ضوء مالحظات المحكمين تم حذف بعض . وجرش
 .الفقرات وتعديل بعضها

م تطبيق االختبار على عينة محايدة في إحدى مدارس ت -6
طالبا من طالب الصف األول ) 40(مجتمع الدراسة تألفت من 

 .الثانوي العلمي قبل البدء بتنفيذ الدراسة
أعيد تطبيق االختبار على العينة المذكورة بعد أسبوعين، وتم  -7

 ).0.86(حساب معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادته فكان 
  اختبار التفكير المنطقي: ياثان

لقياس التفكير الشكلي ) 1991 (نوهو اختبار طورته أبو رما
من ويتكون هذا االختبار . لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي

ويعتمد االختبار على طريقة االختيار من . فقرات) 8(ثماني 
متعدد، حيث يختار الطالب جوابا للسؤال من خمسة اختيارات، ثم 

ولكي يكون الجواب صحيحا . ار سببا لجوابه من خمسة بدائليخت
  . يجب أن يختار الطالب الجواب الصحيح والسبب الصحيح

 من خالل ن االختبار من قبل أبو رماق صد التأكد منتم
أما ثبات االختبار فبلغ . إجراءات تطويره بداللة صدق المحتوى

؛ وقد KR20 20 نباستخدام معادلة كورد ريتشارد سو) 0.66(
  .اعتبر مقبوال ألغراض الدراسة
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  إجراءات الدراسة
تعيين عينة الدراسة من مجتمع الدراسة وتحديد المجموعة  -

  .التجريبية والمجموعة الضابطة
تطبيق اختبار التفكير المنطقي قبل بدء الدراسة، لتصنيف  -

طالبات عينة الدراسة إلى ذوات التفكير المحسوس، وذوات 
 .التفكير المجرد

طبيق اختبار التحصيل قبل البدء بالدراسة لتحديد مستوى ت -
 .المعرفة القبلية لدى الطالبات

تدريب معلمة التجربة على التدريس باستخدام النموذج  -
دقيقة قبل البدء ) 45(اإليضاحي على فترتين كل فترة زمنية 

بالدراسة، وذلك من خالل دليل لموضوع الشيفرة الوراثية 
الرسوم اإليضاحية الواردة في الكتاب  منوبناء البروتين، تض

وأسئلة موجهة، حيث ) إرشادات(المدرسي مع تعليمات 
و  DNAاشتملت اإليضاحات المستخدمة والمتعلقة بتركيب 

RNA على الصيغ الكيميائية بشكل أساسي، بينما اشتملت 
اإليضاحات المستخدمة والمتعلقة بالعمليات الخلوية الثانوية 

، ونسخ الشيفرة الوراثية، وترجمة DNAتضاعف حمض (
على رسوم تخطيطية واستخدام الرسوم  )الشيفرة الوراثية

للرموز التي تمثل المكونات األساسية الضرورية لفهم 
مثال على األنشطة المصاحبة ) 1(ويبين الشكل . العمليات

مثال على نشاط  )2(للنموذج اإليضاحي، ويبين الملحق 
 .  بناء البروتين-الطالب

تطبيق المعالجة التجريبية على عينة الدراسة بحيث تدرس  -
المجموعة التجريبية بالتكامل بين الرسوم اإليضاحية 

 وتدرس المجموعة الضابطة ،واألنشطة المصاحبة لها
وتم البدء بتنفيذ التدريس في النصف . بالطريقة التقليدية

. 2007/2008الثاني من الفصل الثاني من العام الدراسي 
 تدريس المادة التعليمية المتعلقة بموضوع الشيفرة وتم

حصص صفية لكل من ) 8(الوراثية وبناء البروتين في 
 .مجموعتي الدراسة

 .تطبيق اختبار التحصيل بعد االنتهاء من تدريس المحتوى -
ترتيب البيانات التي تم جمعها وتبويبها، حسب تصميم  -

صائية وأجريت عليها التحليالت اإلح. الدراسة المحدد
 .SPSSوالوصفية واالستداللية باستخدام نظام 

  
  )1(الشكل 

  األنشطة المستخدمة بالنموذج اإليضاحي
  

  
  

  DNAالنيوكليوتيدات األربع في جزيء
الشكل المجاور يوضح التركيب الكيميائي  -1

 .DNAللنيوكليوتيدات األربع المكونة لجزيء 
  .     اكتب اسم كل نيوكليوتيد بجانب كل منها

سكر : لف كل نيوكليوتيد من ثالثة مكونات هييتأ -2
الرايبوز منقوص األكسجين، ومجموعة فوسفات، 

 .وقاعدة نيتروجينية
ضع دائرة باللون األسود حول سكر الرايبوز منقوص  -أ 

  .األكسجين في كل من النيوكليوتيدات األربع
ضع دائرة حول كل قاعدة نيتروجينية مستخدما   -ب 

 . ألوانا مختلفة
  مكون بالقرب من كل دائرةاكتب اسم كل  - ج 
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 DNAتركيب جزيء 
يوضح الشكل المجاور التركيب الكيميائي لجزيء  -1

DNA. 
ضع دائرة حول السكر الرايبوزي منقوص األكسجين   -أ 

مستخدما اللون األسود في كل من النيوكليوتيدات 
  .األربع

ضع دائرة حول مجموعة الفوسفات مستخدما اللون   -ب 
 . النيوكليوتيدات األربعاألحمر في كل من

ضع دائرة حول كل قاعدة نيتروجينية مستخدما   - ج 
 .ألوانا مختلفة

ضع دائرة حول النيوكليوتيد في كل سلسلة من   -د 
 .DNAسلسلتي جزيء 

 اكتب اسم كل نيوكليوتيد من النيوكليوتيدات في -هـ 
  .DNAسلسلتي 

 من شريطين يرتبطان بروابط DNAيتألف جزيء  -2
 .هيدروجينية

لروابط الهيدروجينية وارسم سهما تجاه كل حدد ا  -أ 
  .منها

 بين أي قواعد نيتروجينية تكمل بعضها البعض؟  -ب 
هل تجد اتساقا بين أنواع القواعد النيتروجينية التي   - ج 

تكمل بعضها البعض والروابط الهيدروجينية التي 
  تربط بينها؟

  

  

  

  
  التصميم والمعالجة اإلحصائية

وكانت . تجريبية ميدانيةتّعد هذه الدراسة دراسة شبه 
  :المتغيرات المستقلة كما يلي

 :نموذج التدريس وله مستويان وهما -1
  ).النموذج اإليضاحي(النموذج التعليمي بالتشبيهات   - أ

  .نموذج التعليم بالطريقة التقليدية  - ب
  مجرد-  محسوس ب-أ: التفكير الشكلي وله مستويان -2

الوراثة أما المتغير التابع، فيتمثل في التحصيل في مادة 
وتم قياسه بعالمات األداء البعدي لطالبات عينة الدراسة . الجزيئية

 .على اختبار التحصيل بالوراثة الجزيئية البعدي
  :الدراسةويوضح المخطط التالي تصميم 

 O1 O2  *  O2   مجموعة النموذج اإليضاحي
 O1 O2     O2        ةـــــــــــــطـة الضابـــــــوعـــالمجم

 O2إلى اختبار التفكير المنطقي، والرمز   O1ر الرمز حيث يشي
  . إلى اختبار التحصيل في موضوع الشيفرة الوراثية وبناء البروتين

والختبار فرضيات الدراسة، تم استخدام تحليل التباين 
 Two-way) 2 × 2( الثنائي المشترك ذي التصميم العاملي

ANCOVAلي والتفاعل  لفحص اثر طريقة التدريس والتفكير الشك
بينهما في التحصيل في موضوع الشيفرة الوراثية وبناء البروتين 

  .لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمي
  نتائــــج الدراســــة

  : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى-أوال
ال توجد فروق في تحصيل : نصت هذه الفرضية على أنه

دة الوراثة الجزئية تعزى طالبات الصف األول الثانوي العلمي في ما
  ).النموذج اإليضاحي، الطريقة التقليدية(لطريقة التدريس 

والختبار هذه الفرضية تم استخراج اإلحصائيات الوصفية 
المتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات 
مجموعات طالبات عينة الدراسة على اختباري التحصيل في الوراثة 

ملخص إحصائيات ) 2(ويبين الجدول . القبلي والبعديالجزيئية 
  .اختبار التحصيل القبلي والبعدي



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

328 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات عينة الدراسة على اختباري التحصيل القبلي والبعدي حسب طريقة ): 2(الجدول 
 التدريس والتفكير الشكلي

 االختبار البعدي ياالختبار القبل البيانات اإلحصائية ليمستوى التفكير الشك  الطريقة
  

  محسوس
  

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  العدد

5.64  
2.21  
14  

13.07  
4.03  
14  

  
  مجرد

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  العدد

5.83  
1.59  
12  

15.17  
2.48  
12  

  
  النموذج اإليضاحي

  
  المجموع

  المتوسط الحسابي
  اف المعيارياالنحر
  العدد

5.73  
1.91  
26  

14.04  
2.50  
26  

  
  محسوس

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  العدد

5.25  
2.54  
16  

10.13  
1.50  
16  

  
  مجرد

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  العدد

4.67  
2.42  
12  

12.25  
2.53  
12  

  
  الطريقة التقليدية

  
  المجموع

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  العدد

5  
2.46  
28  

11.04  
2.24  
28  

  
  محسوس

  

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  العدد

5.43  
2.36  
30  

11.50  
3.27  
30  

  
  مجرد

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  العدد

5.25  
2.09  
24  

13.71  
2.87  
24  

  
  المجموع

  
  المجموع

  المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري

  ددالع

5.35  
2.22  
54  

12.48  
3.26  
54  

  20= العالمة القصوى على االختبار
تقارب عالمات طالبات عينة الدراسة ) 2(يالحظ من الجدول 

على االختبار القبلي، بينما هناك اختالف ملحوظ بين متوسطات 
. عالمات مجموعات طالبات عينة الدراسة على االختبار البعدي

د تقرر إحصائيا فحص فرضيات وبناًء على هذا االختالف فق
التباين الثنائي المشترك ) التغاير(الدراسة الثالثة باستخدام تحليل 

)2×2 (Two-way ANCOVA على عالمات الطالبات البعدية ،
في الوراثة الجزيئية، باعتبار عالمات الطالبات القبلية متغايرًا 

المشترك نتائج تحليل التباين الثنائي ) 3(ويبين الجدول . مشتركا
بين عالمات الطالبات البعدية والقبلية لدى مجموعات ) 2×2(

  .الدراسة
  لعالمات طالبات عينة الدراسة في اختبار التحصيل البعدي) 2×2( نتائج تحليل التباين الثنائي المشترك): 3(الجدول 

  توى الداللةمس  )ف(قيمة اإلحصائي   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.046  4.184  30.102  1  30.102  المتغير المصاحب

  0.001  *12.704  91.392  1  91.392  طريقة التدريس
  مستوى التفكير

  0.005  *8.757  62.992  1  62.992  الشكلي

  0.841  0.040  0.291  1  0.291  مستوى التفكير الشكلي× طريقة التدريس
      7.194  49  352.493  الخطأ
        53  563.481  الكلي

الجدول ) 2×2(يالحظ من نتائج التحليل الثنائي المشترك 
" ف"لقيمة ) 0.001= ح( ، وجود داللة إحصائية)3(
المتعلقة بأثر طريقة التدريس في تباين عالمات ) 12.704(

وهذه النتيجة تعني رفض الفرضية الصفرية . التحصيل البعدي
جد فروق دالة ال تو: األولى في الدراسة التي تّنص على أّنه

في تحصيل طالبات الصف األول الثانوي ) α =0.05(إحصائيا 
وبالتالي قبول . العلمي في الوراثة الجزيئية تعزى لطريقة التدريس

الفرضية البديلة المتضمنة وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل 
طالبات الصف األول الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئية تعزى 

ه يختلف تحصيل طالبات الصف األول أي أّن. سلطريقة التدري
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الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئية باختالف طريقة التدريس 
  .لصالح الطالبات اللواتي درسن باستخدام النموذج اإليضاحي

  : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية-ثانيا
ال توجد فروق في تحصيل : نصت هذه الفرضية على أّنه

ألول الثانوي العلمي تعزى لمستوى التفكير الشكلي طالبات الصف ا
  ).محسوس، ومجرد(

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات عينة الدراسة ممن هن في 
 مرحلة التفكير المحسوس، وممن هن في مرحلة التفكير المجرد

متوسط أداء الطالبات ممن هن ، الذي يالحظ منه ان )2الجدول (
هو أعلى ظاهريا من متوسط ) 13.71(في مرحلة التفكير المجرد 

ممن هن في مرحلة التفكير المحسوس ) 11.50(أداء الطالبات 
  .على االختبار البعدي

ولفحص ما إذا كانت الفروق بين عالمات الطالبات ممن هن 
كير المجرد في مرحلة التفكير المحسوس، ومن هن في مرحلة التف

على االختبار البعدي ذات داللة إحصائية فقد تم إجراء تحليل 
كما هو  Two-way ANCOVA )2×2(التباين الثنائي المشترك 

ويالحظ من نتائج تحليل التباين الثنائي ). 3(مبين في الجدول 
لعالمات طالبات عينة الدراسة على اختبار ) 2×2(المشترك 

، وجود داللة )3الجدول( الجزيئية التحصيل البعدي في الوراثة
المتعلقة بأثر ) 8.757" (ف"لقيمة ) 0.005=ح(إحصائية 

مستوى التفكير الشكلي في تباين عالمات التحصيل البعدي في 
وهذه النتيجة تعني رفض الفرضية الصفرية . مادة الوراثة الجزيئية

ال توجد فروق في تحصيل طالبات : الثانية التي تدل على انه

ف األول الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئية تعزى لمستوى الص
، وبالتالي فإن تحصيل طالبات )محسوس، مجرد(التفكير الشكلي 

الصف األول الثانوي العلمي في الوراثة الجزيئية يختلف باختالف 
  .مستوى التفكير الشكلي لصالح الطالبات ذوات التفكير المجرد

  :رضية الثالثة النتائج المتعلقة بالف-ثالثا
ال يوجد أثر في تحصيل : نصت هذه الفرضية على انه

طالبات الصف األول الثانوي العلمي يعزى للتفاعل بين طريقة 
  .التدريس ومستوى التفكير الشكلي

والختبار هذه الفرضية تم حساب متوسطات عالمات طالبات 
، والتي )مستوى التفكير الشكلي× الطريقة ( مجموعات الدراسة

ولفحص ما إذا كانت . حظ منها وجود فروق حسابية ظاهريةيال
× طريقة التدريس (هذه الفروق بين عالمات مجموعات الدراسة 

ذات داللة إحصائية، اجري تحليل التباين ) مستوى التفكير الشكلي
، لعالمات هذه Two-way ANCOVA) 2×2(الثنائي المشترك 

الوراثة الجزيئية، المجموعات على اختبار التحصيل البعدي في 
  .نتائج هذا التحليل) 3(ويبين الجدول 

= ح(ويتبين من هذا الجدول عدم وجود داللة إحصائية 
المتعلقة بأثر التفاعل بين طريقة ) 0.040" (ف"لقيمة ) 0.841

) 2(التدريس ومستوى التفكير الشكلي، والرسم البياني في الشكل 
  .يوضح عدم وجود هذا التفاعل

  

التمثيل البياني للمتوسطات الحسابية ألداء طالبات عينة الدراسة على اختبار التحصيل البعدي في الوراثة الجزيئية، لتوضيح ): 2(الشكل 
  عدم وجود تفاعل بين طريقة التدريس ومستوى التفكير الشكلي
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  :مناقشة النتائج
ركزت هذه الدراسة على معرفة أثر استخدام النماذج 

هات في تدريس موضوع الوراثة الجزيئية، التي التعليمية بالتشبي
يجد الطلبة في المرحلة الثانوية صعوبة في تعلمها، حيث تم في 

. البداية مناقشة أهمية النماذج في تدريس مادة الوراثة الجزيئية
وألن النماذج تكون عادة مصحوبة بأنشطة خاصة فإنه من الصعوبة 

استخدام : لطلبة هوبمكان القول إّن الذي يساعد على تعلم ا
استخدام (النماذج، أم األنشطة المصاحبة لها، أم االثنان معًا 

، حيث تندر الدراسات التي )النماذج، واألنشطة المصاحبة لها
. (Rotbain, et al., 2006)تتناول هذا الجانب في األدب التربوي 

من هنا، فقد تم التركيز في هذه الدراسة على معرفة اثر األنشطة 
صممة لمصاحبة الرسوم والصور التوضيحية في تحصيل الم

الطالبات في مادة الوراثة الجزيئية، حيث تم تدريس المجموعة 
التجريبية بالتكامل بين الطريقة التقليدية واألنشطة اإليضاحية، 

  .بينما تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية
ياًً في تحصيل أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائ

طالبات الصف األول الثانوي العلمي في مادة الوراثة الجزيئية تعزى 
وكان ). النموذج اإليضاحي، والطريقة التقليدية(لطريقة التدريس 

التفوق في التحصيل لصالح الطالبات اللواتي درسن باستخدام 
النموذج اإليضاحي مقارنة بنظيراتهن اللواتي درسن بالطريقة 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج على النحو التالي. ةالتقليدي
تضمنت األنشطة اإليضاحية مهمات لتشغيل اليدين 

(Hands-on tasks) ،مثل التعرف على، واالختيار، والتلوين 
وإكمال الناقص في األشكال التوضيحية، ومهمات لتشغيل الفكر 

(Mind-on tasks) مثل إيجاد الكلمات الناقصة، واإلجابة عن 
سئلة التوجيهية، وربما ساعد االستخدام النشط للرسوم والصور األ

التوضيحية على تحسين فهم الطالبات للمفاهيم في الوراثة 
  .الجزيئية، وبالتالي زيادة تحصيلهن العلمي

وفي هذه الدراسة يبدو ان األنشطة اإليضاحية ساعدت 
لى الطالبات على اختيار المعلومات المهمة والمفيدة، والتعرف ع

األشياء التي تتكرر بانتظام، وتبسيط الصيغ الكيميائية لمركبي 
DNA و RNA وبالتالي مساعدتهن على تنظيم العمليات الخلوية ،

فعلى سبيل المثال أدى تلوين المكونات . الثانوية بشكل متماسك
بألوان مختلفة إلى التقليل من كمية DNA المختلفة لمركب

 استيعابها، والى تسهيل فهم المعلومات المطلوب من الطالبة
. DNAالتراكيب والوظائف األساسية للمركبات المعقدة كمركب 

 الذي أوصى بتمثيل (Mayer, 2003)ويتفق هذا مع ما بينه ماير 
المواد عن طريق الجمع بين الكلمات والصور، حيث أشار إلى ان 

مثل عمليات االختيار، (المتعلم قد ينغمس في التعليم النشط 
حتى عندما يتعامل مع النصوص المطبوعة ) نظيم، والمكاملةوالت

  .والرسوم التوضيحية
ويبدو أيضا، ان األسلوب النشط في التعامل مع الصيغ 
الكيميائية، قد قّلل من قلق الطلبة المتعلق بتمثيل األشكال 

وقد تم تأكيد أهمية التعلم النشط في تدريس البيولوجيا . المجردة
ستخدام السلبي للرسوم والصور التوضيحية من الجزيئية مقابل اال

 ,Rode, 1995; Rogerson & Cheney)العديد من الباحثين 
1989; Rotbain et al., 2006) حيث أشاروا إلى ان استخدام ،

الرسوم والصور التوضيحية وحدها قد فشل في تقديم تفسيرات 
 المجال، وفي هذا. مناسبة للمفاهيم والعمليات في الوراثة الجزيئية

، باستخدام أنشطة إيضاحية هدفت إلى (Burns, 1995)قام بيرنز 
، وربط الوراثة الجزيئية عن DNAمساعدة الطلبة على فهم تركيب 

طريق معلومات يتم الحصول عليها بالمجهر االلكتروني للمادة 
أما في هذه الدراسة، . الوراثية كما تظهر تحت المجهر الضوئي

عمل على الطالبات متضمنة الرسوم والصور فقد تم توزيع أوراق 
ويعتقد . التوضيحية، والطلب منهن استخدامها بالترتيب وتسميتها

 ان أهم فوائد األنشطة اإليضاحية هو جعل (Burns, 1995)بيرنز 
يبدو مألوفا لدى الطلبة، وان يستمتعوا دائما DNA تركيب مركب

  .يةبالرسومات والصور التوضيحية خالل الدروس النظر
وأظهرت النتائج ان لمتغير التفكير الشكلي أثرًا ذا داللة 
إحصائية في تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العلمي في 
الوراثة الجزيئية، وكان التفوق في التحصيل لصالح الطالبات ذوات 
التفكير المجرد، مقارنة بنظيراتهن الطالبات ذوات التفكير 

رجاعها أو تفسيرها على النحو وهذه النتيجة يمكن إ. المحسوس
  :التالي

إن فهم المفاهيم العلمية وإدراكها سواء المجردة أو 
المحسوسة قد يعتمد على النمو العقلي للطلبة، فيمكن أن تساعد 
بعض العمليات المجردة للنمو العقلي الطلبة على استيعاب المفاهيم 

نة المحسوسة، حيث تمكنهم من إدراك ورؤية العالقات المتضم
وكذا . لألشياء المحسوسة والمواقف واألشياء غير المعروفة سابقا

الحال بالنسبة للمفاهيم المجردة، فإن إدراكها يتطلب أنماطًا من 
قد تكون أكثر مما تتطلبه المفاهيم (العمليات المجردة أيضا 

كما يمكن أن تساعد بعض العمليات المجردة للنمو ). المحسوسة
و قدرة المتعلم على إدراك الموقف التعليمي العقلي للطلبة على نم

بأجزائه المنفصلة، ثم التعامل معه بطريقة متكاملة عن طريق ربط 
المفاهيم الجديدة المتعلمة مع المفاهيم المناسبة لها التي سبق 
تعلمها؛ مما يؤدي بالتالي إلى تعلم ذي معنى ينتج عنه فهم المادة 

 على استدعائها كلما استدعى المتعلمة واالحتفاظ بها، مع القدرة
ويضاف إلى ذلك، أن االختبار التحصيلي في مادة . األمر ذلك

التذكر، (الوراثة الجزيئية ال يعتمد على مهارات عقلية دنيا فقط 
التطبيق، والتحليل، (بل على مهارات عقلية عليا ) واالستيعاب

، مما يتطلب عمليات عقلية ال عن طريق )والتركيب، والتقويم
لمحسوسات فحسب، بل عن طريق االفتراضات، وبطريقة منسقة ا

ومنظمة، وهذه العمليات من خصائص الطلبة الذين هم في مرحلة 
ولهذا تفوقت الطالبات ذوات التفكير المجرد على . التفكير المجرد

نظيراتهن الطالبات ذوات التفكير المحسوس في التحصيل في 
ة مع ما توصلت إليه العديد من  وتتفق هذه النتيج.الوراثة الجزيئية

 ;Lawson & Thompson, 1988; Cavallo, 1996)الدراسات 
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Johnson & Lawson, 1998; Odom & Kelly, 2001; 
Tekkaya, 2003).  

وبالنسبة للفرضية الثالثة، أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود 
أثر ذي داللة إحصائية في التحصيل في الوراثة الجزيئية لدى 

ت الصف األول الثانوي العلمي يعزى إلى التفاعل بين طريقة طالبا
التدريس والتفكير الشكلي، وقد تم تفسير ذلك من خالل الرسم 

الذي يبين أن مستوى التحصيل بالوراثة ) 2الشكل (البياني 
الجزيئية عند الطالبات ذوات التفكير المجرد اللواتي درسن بطريقة 

 الطالبات ذوات التفكير المجرد النموذج اإليضاحي أعلى منه عند
  .اللواتي درسن بالطريقة التقليدية

وباالنتقال إلى الطالبات ذوات التفكير المحسوس اللواتي 
درسن بطريقة النموذج اإليضاحي يتبين أن مستوى التحصيل 
بالوراثة الجزيئية لديهن أعلى منه لدى الطالبات ذوات التفكير 

 التقليدية، مما يعني أن المحسوس اللواتي درسن بالطريقة
) تقريبا(استخدام األنشطة اإليضاحية كان مفيدا بالتساوي 

للطالبات ذوات التفكير المجرد وذوات التفكير المحسوس؛ أي أن 
التحصيل بالوراثة الجزيئية من قبل الطالبات يتحسن عند تدريسهن 

د باستخدام األنشطة اإليضاحية مع أن الطالبات ذوات التفكير المجر
يظهرن فهما أفضل من نظيراتهن الطالبات ذوات التفكير المحسوس 

  .بالطريقتين بصرف النظر عن طريقة التدريس المستخدمة
  التوصيــــات

بناء على نتائج الدراسة واستنتاجاتها، يمكن تقديم 
  :التوصيات التالية

األنشطة المصاحبة للنماذج ) األحياء(تضمين مناهج العلوم  -
وظيفها في تدريس الوراثة الجزيئية لطلبة اإليضاحية، وت

المرحلة الثانوية، مع األخذ بعين االعتبار ضرورة اشتمال 
 ،(Hands-on)هذه األنشطة على أنشطة تشغيل اليدين 

، لتمكين الطلبة من (Minds-on)وأنشطة تشغيل الفكر 
الدراسة وفقا لقدراتهم الخاصة، وإتاحة الفرصة لهم إلجراء 

ة عند الحاجة، حتى يشعروا بأنهم قد النشاط غير مر
  . ةاستوعبوا المعرفة المطلوب

تعريف معلمي العلوم بأهمية نماذج تدريس العلوم بالتشبيهات  -
وفوائدها، وتدريبهم على تصميم األنشطة المصاحبة لهذه 

 .النماذج، وحثهم على استخدامها في تدريس العلوم
 في البرامج إدخال برامج التفكير وبخاصة التفكير الشكلي -

المدرسية إلكساب الطلبة مهارات التفكير الشكلي لتمكينهم 
من اكتساب الفهم العلمي السليم للمفاهيم المجردة والصعبة 

  .والتعامل مع مشكالت الحياة
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  )1(الملحق 
  االختبار التحصيلي في الوراثة الجزيئية

  
  العلمياألول الثانوي :      الصف            األحياء: المادة   

  دقيقة30:     الزمن              :االسم
  :الشعبة

 
  :التعليمات

  .لكل سؤال من األسئلة التالية إجابة صحيحة واحدة فقط -1
 .ال تحتسب أي عالمة للسؤال الذي يختار له جوابان -2
 .في مربع البديل الذي يمثل اإلجابة الصحيحة وذلك في المكان المخصص له على نموذج اإلجابة) ×(ضع إشارة  -3
  في المكان الجديد في المربع          وضع اإلشارة ضع دائرة حول الجواب المشطوبفي حالة االضطرار لتغيير إجابة أي سؤال -4

  . البديل الجديد الذي تم اختياره     
  نموذج اإلجابة -5

  
  رمز اإلجابة الصحيحة الرقم  رمز اإلجابة الصحيحة الرقم

  د  ج  ب  أ    د  ج  ب  أ  

1          11          

2          12          

3          13          

4          14          

5          15          

6          16          

7          17          

8          18          

9          19          

10          20          
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  االختبار التحصيلي في الوراثة الجزيئية
 :اء هذه البذور علىمختلفة األلوان هو احتوأزهارها نموها نباتات الفرق بين بذور بازيالء زرعت في الحديقة وأعطت عند  -1

    صبغات مختلفة  -أ 
   مكون من نيوكليوتيدات مختلفةDNAحمض   -ب 
   مكون من نيوكليوتيدات مختلفة في تسلسلهاDNAحمض   - ج 
  رايبوسومات مختلفة  -د 

الجين؟    -2 ود ب ا المقص  م
  .الجين هو الصفات التي يحملها الكائن الحي  -أ 
 الجينات هي الصفات المنقولة من جيل إلى آخر  -ب 
  على شيفرات ستترجم إلى بروتينات تحتويDNAقطعة من ألـ  - ج 
 عن نقل الصفات من جيل إلى آخرمسؤولة ) DNAفي أل(سلسلة من الحموض االمينية   -د 

بروتين؟ -3 ن وال ن الجي ة بي ا العالق  م
  تحتوي الجينات على الشيفرات الالزمة لبناء البروتينات  -أ 
 تحتوي الجينات على الشيفرات الالزمة لبناء األحماض االمينية  -ب 
 نات والبروتينات من أحماض امينيةتتكون الجي  - ج 
 االمينية الالزمة بناء البروتيناتتتكون الجينات من األحماض   -د 

فات؟  -4 ن والص ن الجي ة بي ا العالق  م
  عبارة عن صفة وراثيةالجين   -أ 
 الجينات تحمل الصفات الوراثية  -ب 
 تؤدي الجينات إلى بناء الصفات  - ج 
 الصفات تعبير عن نواتج الجينات  -د 

 في خلية جلدية عند انقسامها؟) DNA(ما الذي يحدث لمركب أل  -5
  تنتج خليتان، تحتوي كل منهما على نصف عدد الكروموسومات  -أ 
  في الخلية األم، مما يؤدي إلى حصول كل خلية ابنة على احد هذين الشريطينDNAانفصال سلسلتا أل   -ب 
 إحدى الخليتين الناتجتين على  األصلي، بحيث تحتويDNA، وفقا لتسلسل النيوكليوتيدات في ألDNAبناء مركب جديد من أل  - ج 

  الجديدDNA األصلي واألخرى على ألDNAأل
 األصلي، حيث تحصل كل من الخليتين االبنين DNA مقابل كل سلسلة من سلسلتي جزئ DNAجديدة من تتكون سلسلة   -د 

 الناتجين على شريط جديد وأخر أصلي
 :ات الحية المختلفة إلىيعزى االختالف في ترتيب األحماض األمينية في بروتينات الكائن -6

 DNAترتيب القواعد النيتروجينية في مركب أل  -أ 
 DNAأنواع القواعد النيتروجينية في مركب أل  -ب 
 DNAنسبة القواعد النيتروجينية في مركب أل  - ج 
 تستهلكها الكائنات الحيةاألحماض االمينية التي   -د 

 ؟)DNA (ما القواعد النيتروجينية التي تظهر بالنسبة نفسها في جميع مركبات أل -7
   فوسفات، سكر الرايبوز -ب    ثايمين، سايتوسين  -أ
  ثايمين، أدنين -د    أدنين، غوانين  - ج

قاعدة ) 200(قاعدة نيتروجينية منها ) 1000( مكون من DNAفي جزيء ال ) T(النسبة المئوية للقاعدة النيتروجينية ثايمين  -8
 :هي) G(نيتروجينية 

 %60 -د      %40- ج      %30 -ب         %20 -أ
ب  -9 ة لمرآ دات المكون ع النيوآليوتي ائعة لجمي ات الش  :  هيDNA  المكون

  مجموعة فوسفات، وحمض أميني، وسكر الرايبوز منقوص األكسجين  -أ 
 مجموعة فوسفات، وقاعدة نيتروجينية، وسكر الرايبوز منقوص األكسجين  -ب 
 مجموعة فوسفات، وحمض أميني وسكر الرايبوز  - ج 
 ة وسكر الرايبوزمجموعة فوسفات، وقاعدة نيتروجيني  -د 
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بي    -10 ن مرآ به بي ه الش ا أوج  ؟RNA وDNA  م
  كالهما يتكون من سلسلتين لولبيتين  -أ 
 كالهما يحتوي على نفس السكر  -ب 
 C,G,T,A: كالهما يحتوي على أربع قواعد نيتروجينية هي  - ج 
 كالهما يحتوي على نيوكليوتيدات تحتوي كل منها على سكر، ومجموعة فوسفات  -د 

 :هو) GAGTTGCAT: ( التاليDNA الناتج عن نسخ RNAركب ترتيب النيوكليوتيدات في م  -11
  GTCAACGTA  -أ 
 GTCUUCGTU  -ب 
 GUCAACGUA  - ج 
  UTCAACUTA  -د 

 أي من العمليات التالية يتم في الرايبوسومات؟ -12
   ترابط األحماض االمينية-ب       بناء األحماض االمينية-أ
 ب+  أ -د         عملية الترجمة- ج

 : إلىDNAتعزى دقة عملية تضاعف  -13
  DNAات في مركب الوجود الجين  -أ 
 DNAالترابط بين القواعد النيتروجينية في مركب ال  -ب 
  DNAترتيب القواعد النيتروجينية في مركب ال  - ج 
  DNAترتيب النيوكليوتيدات في مركب ال  -د 

ن        -14 ال م وات االنتق فا لخط دم وص ة یق الت التالي ن التسلس  إلى البروتين؟) DNA ( أي م
 مع أحماضه االمينية m-RNA ارتباط       وين روابط ببتيدية تك  t-RNAبناء     DNAارتباط أنزيم بشريط  -أ 

  بناء سلسلة عديد الببتيد         t-RNAبالكودونات على 
مع أحماضه االمينية  t-RNAارتباط   تكوين روابط ببتيدية     m-RNAبناء     DNAارتباط أنزيم بشريط   -ب 

  بناء سلسلة عديد الببتيد         m-RNAبالكودونات على 
      t-RNA مع أحماضه االمينية بالكودونات على m-RNAارتباط   t-RNAبناء     DNAارتباط أنزيم بشريط   - ج 

   بناء سلسلة عديد الببتيد  تكوين روابط ببتيدية
m-RNA مع أحماضه االمينية بالكودونات على t-RNA  ارتباط   m-RNAبناء     DNAارتباط أنزيم بشريط   -د 

  بناء سلسلة عديد الببتيد       تكوين روابط ببتيدية    
ي       -15 ات ف ابع الكودون ى تت ادا عل د اعتم د الببتي لة عدی اء سلس ة بن مى عملي  :بــــــ) m-RNA (تس

  المعالجة-د     إطار القراءة- ج   الترجمة-ب     النسخ-أ
  ):18-16( ادرس الشكل المجاور ثم اجب عن األسئلة من **  

 
 :هو) 1(الكودون المشار إليه بالرقم  -16

 GCA -د GGA -ج    ACC -بAGG       -أ
 ؟)س،ص(ما العمليتان المشار إليهما بالرمزين  -17

   التضاعف والترجمة- التضاعف والنسخ    ب-أ
  التضاعف وبناء البروتين- النسخ والترجمة      د- ج

 ما اسم العملية ع؟ -18
   ترجمة الشيفرة الوراثية- ب   نسخ الشيفرة الوراثية-أ
  DNAتضاعف  -  د  m-RNA معالجة - ج
  : لكل منها مستعينا بالجدول اجب عن السؤالين التاليينt-RNA يمثل الجدول اآلتي بعض الحموض االمينية والشيفرات الوراثية على **
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 ؟m-RNA، والتي تتكون من التسلسل اآلتي لـ )4-1(ما تسلسل الحموض االمينية التي تمثل األرقام من  -19

  
 
   ثريونين-ين فنيل اآلن- تيروسين-غاليسين  -أ 
  ثريونين- تيروسين- فنيل اآلنين-غاليسين  -ب 
  فنيل اآلنين-ثريونين- تيروسين-غاليسين  - ج 
  ثريونين- فنيل اآلنين-غاليسين-تيروسين  -د 

  السابق بمقدار نيوكليوتيد واحد من بداية السلسلة؟m-RNAما التسلسل الجديد للحموض االمينية إذا أزيح إطار القراءة في تسلسل  -20
   فنيل اآلنين- رجنين ا-ثريونين  -أ 
  ارجنين- فنيل اآلنين-ثريونين  -ب 
  ثريونين- فنيل اآلنين-ارجنين  - ج 
  تيروسين-  ارجنين-ثريونين  -د 

  )2(الملحق 
   بناء البروتين-مثال على نشاط الطالب 

  ترجمة الشيفرة الوراثية
  .ل وفقا للمراحل التي تتم بها هذه العلميةوتظهر األشكا. المراحل األساسية لترجمة الشيفرة الوراثية) و(إلى ) أ(تمثل األشكال من   

  .أملئ الفراغ بالكلمات المناسبة -1
تمثل كل عبارة من العبارات الست التالية وصف لمرحلة معينة في عملية الترجمة، والتي تتناسب مع واحد من األشكال من أ إلى و، ولكنهـا            -2

 . المناسب بجانب كل عبارةغير مرتبة ترتيبا صحيحا، اختر الشكل المناسب بكتابة اسم الشكل
  .، إلكمال سلسلة البروتينA يتحرك حامض أميني ثاني إلى الموقع          
  .A بالموقع m-RNA الحامل لحمض أميني ثاني بالكودون المضاد له في جزئ t-RNAارتباط الكودون المضاد في جزئ          
  .P الحامل لسلسلة عديد الببتيد الموقع t-RNA ويشغل ،m-RNA يتحرك الرايبوسوم مارا بكودون واحد لـ         

  .A بالموقع m-RNA الحامل لحمض أميني ثالث بالكودون المضاد له في جزئ t-RNA ارتباط الكودون المضاد في جزئ          
  .P انفصال سلسلة عديد الببتيد من الموقع          

  .P بالموقع m-RNAالحامل للحمض االميني األول بالكودون المضاد له في جزئ  t-RNA ارتباط الكودون المضاد في جزئ           
 أي خطوة تلي الشكل و؟ -3
 متى يتم انتهاء عملية الترجمة؟ -4
 .وضح باختصار عملية ترجمة الشيفرة الوراثية. بناًء على ما تقدم -5
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  واقُع استخداِم العقاِب الجسميِّ في املدارِس العربية في القدِس واتجاهاُت املعّلمني َنحَوه
  *محمـد عابدين 

  27/11/2008 تاريخ قبوله     26/3/2008 تاريخ تسلم البحث

  
َدَرَست هذه الدراسُة شيوَع العقاِب الجسمّي في المدارِس العربّية في  :ملخص

مين نحوه، واالختالَف فيها بحسب الجنِس، والتخّصِص، القدس، واتجاهاِت المعّل
وُطّبقت الدراسُة على عّينٍة طبقّيٍة . والمرحلِة، وسنوات الخبرِة، والجهِة المشرفة

 معّلمًا من مدارس القدس العربّية باستخدام استبانٍة مكّونٍة 474عشوائّيٍة بلغت 
 النتائُج أّن نسبَة استخداِم وأظهرت.  بندًا، بعد التحّقق من صدقها وثباتها46من 

إجماًال، منها % 62.8العقاِب الجسمّي في المدارس العربّية في القدس بلغت 
استخداماًً دائمًا؛ وأّن استخداَم المعّلمين له أكبُر من استخداِم % 17.7

المعّلمات، وأّن استخداَمه في المدارِس األساسّية أكبُر من استخداِمه في المدارِس 
ة، وأّن أعلى نسبة استخدامٍِ له كانت في المدارس الرسمّية، فمدارس وكالة الثانوّي

كما أظهرت النتائُج أّن أسباَب استخداِم العقاب . الغوث، فالمدارس الحكومّية
الجسمّي ذاُت طبيعٍة تعليمّيٍة، ثّم أسباٌب مرتبطٌة بالنظام المدرسّي، وأّن أبرَز 

وبّينت النتائُج أّن .  الضرُب بالعصا أو السوطأشكاِل العقاب الجسمّي استخدامًا هو
اتجاهاِت المعّلمين نحو استخدام العقاب الجسمّي محايدٌة بشكٍل عامٍّ، وأّنه ال 

بين متوّسطاتها تعزى لكلٍّ ) α ≥ 0.05(فروَق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى 
داللٍة إحصائّيٍة من المرحلِة والتخّصِص والجهِة المشرفِة، بينما كانت فروٌق ذات 

العقاب الجسمّي، المدارس : الكلمات المفتاحية.(.تعزى للجنِس، وسنواِت الخبرة
 .)العربّية في القدس

  
  خلفية الدراسة

يكُثر الحديُث عن العقاِب الجسمّي للطلبة في المدرسة، حيث 
ُيشّكك كثيٌر من الحقوقّيين والتربوّيين في جدواه وَيَرْوَن أّن 

 متوافٍق مع حقوِق الطفِل أو رسالِة المعّلم، وأّن فيه استخداَمه غيُر
 ;Roy, 2001(قدرًا كبيرًا من الظلِم وسوِء المعاملِة واألذى 

Paintal, 2007.(  وتشيُر أبحاٌث معاصرٌة أّن الستخدام العقاّب
-Grogan(الجسمّي مع المتعّلمين آثارًا سلبيًة طويلة المدى 

Kaylor & Otis, 2007.( قابل، هناك اتجاهاٌت مؤّيدٌة وفي الم
 ,Seifried, 2008; Robinson(الستخداِمه سائدٌة بين التربوّيين 
Funk, Beth, & Bush, 2005( وهي موضُع تساؤٍل نظرًا ألّنها ،

ولعّل مرّد هذا  .ال تعطي دالئل كافيًة لدعم فعالّية استخدامه
جدَل حوَله التناقِض واالختالِف في الرأي حول جدوى العقاب، أّن ال

ال يستنُد إلى بحوٍث علمّية قطعّية الداللة، وإّنما يعكُس آراًء 
فلسفّيًة وشخصّيًة، وأّن الذين ُيناُدون باالمتناع عنه لم ُيعُطوا بدائل 

  ).2005؛ القضاة ومحفوظ، 2003الخطيب، (أكثر فعالّيٍة وفائدٍة 
لـى األخـِذ   وتحرُص اإلداراُت التربوّية في القرِن الحـادي والعـشرين ع         

 بالتوّجهاِت المعاصـرِة بـرفِض العقـاِب الجـسمّي لألطفـال والمتعّلمـين،            
 .فطََِفَقت تسّن القوانيَن واألنظمَة التي تمنع اسـتخداَمه فـي المـدارس           

ــة   ــوانيَن التربوّيـــــــــ ــَة والقـــــــــ ــن أّن األنظمـــــــــ ــّرغم مـــــــــ  وعلـــــــــــى الـــــــــ
_____________________  

  . فلسطينالقدس،  جامعة القدس،كلية العلوم التربوية،* 
  .، اربد، األردن2008 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

Corporal Punishment Use at Arab Schools in Jerusalem 
and Teachers' Attitudes Towards it   

 
Mohammed Abdeen, Faculty of Educational Scinces, University of  
   Jerusalem,Jerusalem, Palastine. 
 
Abstract: This study examined the use of corporal punishment at 
Arab schools in Jerusalem, and teachers' attitudes towards it as well 
as any significant differences in those attitudes with regard to 
gender, specialization, stage, years of experience, and supervising 
body. A stratified random sample of 474 teachers was selected from 
Jerusalem Arab schools; a 46-item questionnaire was used to collect 
data. Results showed that corporal punishment was used by 62.8% of 
teachers, of which 17.7% used it regularly. Results also showed that 
higher percentages of corporal punishment use were associated with 
male teachers, basic schools, and formal (Israeli-directed) schools. 
Of the reasons for corporal punishment use, educational and 
discipline-related reasons came first. Moreover, results showed that 
Arab teachers had neutral attitudes toward corporal punishment use 
in genral, and that there were no significant differences in their 
attitudes due to stage, specialization, and supervising body, while 
significant differences were shown with regard to gender and years 
of experience. (Keywords: Corporal punishment, Arab schools in 
Jerusalem). 
 

  
تحظُر استخداَم  - محلّيًا وفي عدٍد من الدول األوروبّية وغيرها–

 وُتعّده عمًال مخالفًا ألصوِل مهنة العقاب الجسمّي في المدارس،
مستوجبًا للمساءلة والمحاسبة، فإّن واقَع الحال يبّين أّن التعليم و

ثّمة نوعًا من الممارسة اليومّية له، مّما يبعُث على الَحيرِة والقلِق 
وإضافًة إلى ذلك، فإّن  .نتيجًة لهذا التناقض بين النظرّية والتطبيق

كثيرًا من المعّلمين ُيعّبرون باستمراٍر عن ضرورة ممارسة العقاب 
ّي في المدارس ألّنه ضماٌن الستمرار العملّية التعليمّية، الجسم

وسبيٌل لضبط سلوك الطلبة والوقاية من عدٍد من المشكالت 
الصفّية والمدرسّية، أو إيجاد الحلول لها، وضماٌن لهيبة المعّلم 

  .التقليدّية وسيطرته على الطلبة
ما ومن جهٍة أخرى، فإّن الهدَي النبوّي الشريف ُيحّدد أّنه 

كان الرفُق في شيٍء إّال زاَنه، وما انُتِزع من شيٍء إّال َشاَنه، وأّن 
وَيِصف  .اللَه رفيٌق يحّب الّرفَق، وأّن رحمَته عّز وجّل سبقت غضَبه

شخصّية الّرسول صّلى الله عليه وسّلم ) 21، ص2003(أبو غّدة 
ّرأفِة لقد كان الّرسول صّلى الله عليه وسّلم من ال: "التعليمّية بقوله

والّرحمِة، وَترِك الَعَنِت وُحبِّ الخيِر، والّرفِق بالمتعّلِم، والحرِص 
عليه، وَبذِل العلم والخيِر له في كلِّ وقٍت ومناَسبٍة بالمكان األسمى 

فكيف يمكُن الربط بين الّرفق والعقاب في  ".والُخُلِق األعلى
  التعليم؟

ة الطالِب على إّن للمعّلم مهّمًة رئيسّيًة تتمّثل في مساعد
اكتساِب السلوكّياِت التعليمّيِة واالجتماعّيِة التي ُتعدُُّه لَيُكون مواطنًا
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منتجًا وسّويًا وسعيدًا في مجتمعه، األمُر الذي يحّتم على 
المعّلم االنشغاَل بتشكيِل السلوكّيات الوظيفّية وتقويتها، أكثَر من 

ولكْن  ).2003ب، الخطي(االنشغاِل بتقليِل السلوك غير المقبول 
كثيرًا ما َيِجُد المعّلُم نفَسه مرغمًا على التعامل مع السلوكّيات غير 
المقبولة لدى الطلبة بتقليلها، أو إيقافها لتسهيل عمليتي التعّلم 

وعليه، فإذا كانت اإلجراءاُت اإليجابّيُة غيَر مجديٍة  .والتكّيف لديهم
للجوُء إلى العقاب، أو هي ليست خيارًا مناسبًا، أصبح لزامًا ا

وتعّززت الدعوُة إلى إعادة استخدام العقاب  .واألخُذ بالشّدة والحزم
نظرًا الرتفاِع معّدل العنف ) Davis, 2004(الجسمّي للطلبة 

المدرسّي بين الطلبة والسلوكّياِت غير المقبولة لديهم 
)Henderson & Lavay, 2005( وتدهوِر مستوى التعليم ،

ته، وازدياِد اعتداِء الطلبة على المعّلمين لفظّيًا وانخفاِض إنتاجّي
   ).2005القضاة ومحفوظ، (وجسدّيًا 

والعقاُب مفهوٌم واسٌع يتداخُل أحيانًا مع مفهوم العنف  1993
وبشكٍل عاّم، فالعقاُب وسيلٌة  ).Seifried, 2008(في بعض جوانِبه 

ؤّدي إلى لضبط السلوِك اإلنسانّي، وهو إجراٌء موّجٌه ُيمكن أن ي
تقليل احتمال حدوث الّسلوك مستقبًال في مواقف مماثلٍة 

)Baldwin, 2001( وقد يأخذ شكًال إيجابّيًا بتقديم مثيٍر مؤلٍم ،
وغير محّبٍب للموقف، أو شكًال سلبّيًا بحذف مثيٍر محّبٍب أو إزالته 
عن الموقف لدفع الُمعاَقِب لالمتناع عن االستجابة غير المرغوب 

فالعقاُب إذًا إجراٌء  ).2003أبو جادو، (لتوّقف عنها فيها أو ا
وظيفّي يهدُف إلى إيقاِف السلوِك غيِر المقبوِل أو إضعاِفه، وقد 

أداًة واقعّيًة "كما ُيعّد العقاُب . يكوُن جسمّيًا، أو معنوّيًا، أو نفسّيًا
يلجأ إلى استخدامه الكثيُر من اآلباء والمعّلمين في أوضاٍع تعليمّيٍة 

  ).299، ص1983نشواني، " (ياقاٍت سلوكّيٍة مختلفةوس
وُيَحدَّد العقاُب الجسمّي بأّنه عقوبٌة ُتوَقع على الجسد ضربًا، 

سواء عن طريق المعّلم، أم أّي ) Rich, 1994(أو صفعًا، أو ركًال 
مسؤوٍل إداريٍّ في المدرسة نتيجة عمٍل ارتكبه الطالُب وال ُيواِفق 

، أي أّنه )McCarthy, 2005(ُل المعاقُِِِب عليه المعّلم أو المسؤو
شكٌل من ضبط السلوك بإلحاِق األذى الجسمّي المحسوِس بالطالب 

)Webb, 2007.(  وُيعّرفه أبو جادو)فعٌل "بأنه ) 103، ص2003
تأديبٌي يتضّمن عقوبًة تسّبب األذى بدنيًا، ويتمّثل ذلك في تقديم 

، وُيتوّقع أن ينتَج عنه مثيٍر مؤلٍم بعد القيام بسلوٍك غير سوّي
والعجمي ) 1990(ويرى البطش  ".انخفاٌض في معّدل السلوك

أّن العقاب الجسمّي ال يتوقف عند الضرب أو الصفع، أو ) 1998(
الركل، بل يتسع ليشمل كلَّ فعٍل يؤّدي إلى إلحاق األذى المباشر 
بالجسد، أو التأثير على حواّسه، نحو حجز الطالب في غرفٍة، أو 

باره على الوقوف فترًة طويلًة، أو رفع يديه أو قدمه، أو شّد إج
وقد  .الشعر، أو الهّز الشديد، أو إحداث أصواٍت صاخبٍة ومزعجٍة

وأشارت  .ُتسَتخَدُم للضرب اليُد، أو الرِّْجُل، أو العصا، أو اآللٌة
إلى ) Cast, Schweingruber, & Berns, 2006(بعض األبحاث 

ْنَق، والحرماَن من قضاء الحاجة، واإلرغاَم على أّن الَجْلَد، والَخ
القيام بتمارين مكّثفٍة، والصعَق بالكهرباء هي أشكاٌل من العقاب 

  .الجسمّي للطالب

إّن المدرسة مؤّسسٌة للتعليم والتعّلم؛ ولكي تؤّدي المدرسُة 
رسالَتها، فال بّد من تحّقق الضبط الصفّي الذي ُيعّد أحَد مالمح 

وقد ارتبط العقاُب الجسمّي  ).Rosen, 1997(الة المدرسة الفّع
بالضبط الصفّي بشكٍل تقليدّي، لكنَّ المصَطَلَحْين غير متراِدَفين؛ 
فبينما يرتبُط العقاُب الجسمّي بنوٍع من الحرماِن والمعاناِة، يرتبُط 

ويشيُر المعارضوَن الستخداِم  .الضبُط بالتعليِم والضبِط الذاتّي
إلى أّن نظرياِت التعّلم ترى أّنه غيُر فّعاٍل في العقاِب الجسمّي 

تحقيق تغييِر سلوٍك دائٍم وذي معنى، وأّن الدراساِت لم ُتقدِّم دليًال 
على فعالّيته، أو على أّنه يؤّدي إلى نتائج أفضل دراسّيًا وسلوكّيًا، 

 ;Robinson et al, 2005(أو أّنه ُيحّسن النظاَم في المدرسة 
Rosen, 1997; Canter, 1989.(  

ويتحّقق الضبُط الصفّي على نحٍو فّعاٍل من خالل توفير بيئٍة 
آمنٍة وداعمٍة للتعّلم تقوم على عالقٍة إيجابّية بين الطالب والمعّلم 

)Rosen, 1997.(  وقد بيَّن كازليوس)Casselluis, 2006 ( أّن
ة الحواَر، والتفاهَم، واالحتراَم، وإظهاَر المدير االهتماَم بالطلب

جميعًا، وإحساَسه بالمسؤولّية تجاههم جميعًا قد أّدى إلى تحّسِن 
سلوك الطلبة وارتفاِع معّدالت االنتظام في الدوام، وبالتالي انَخَفَض 

 2003/2004 مّرًة عام 9335معّدُل استخدام العقاب الجسمّي من 
) ممفيس( في مدارس والية 2005/2006إلى ال شيء عام 

  .األمريكّية
ٍة أخرى، ُيحّذر الباحثوَن أّن استخداَم العقاِب من ناحي

الجسمّي للطلبة يقترُن بسلوٍك مستقبلّي غير اجتماعّي، حيث إّنه 
 ,Webb(ينّمي إقباَل الطلبة على إسقاط العنف على اآلخرين 

، وإنه ُيعّلُم استراتيجّياِت العنف والسيطرة في حّل )2007
تفاهم، ويؤّدي إلى تنامي المشكالت بدًال من مهارات المواجهة وال

بذور اإلحباِط والعنِف، والّرغبِة باالنتحاِر، وتعاطي المخّدرات، 
 ,Cast et al, 2006; Starus(واالنحراِف الجنسّي لدى الطلبة 

Sugarman, & Giles-Sims, 1997( ويتسّبُب في التسّرب ،
  ).2005وزارة التربية والتعليم العالي، (

 الجسمّي في المدارِس أّن حظَر ويرى المؤّيدوَن للعقاِب
استخداِمه فيها أّدى إلى ازدياِد معّدالت الخروج على النظام 

؛ 2005القضاة ومحفوظ، (وارتفاع العنف بين الطلبة 
Edumadze, 2004.(  ويحتّج المؤّيدون بأّن الطالب يتعّلم بأّن

الفعل الذي ُعوِقَب بسببه فعٌل غيُر محموٍد، فَيزُجره ذلك عن 
نفالِت والخروِج على النظاِم وممارسِة العنِف في حّل الخالفات اال
)Webb, 2007.(  وتذهب بعُض الدراسات إلى أّن استخداَم العقاِب

الجسمّي ُيقّلُل حدوَث السلوِك غيِر السوّي وغير المرغوب فيه أو 
 ,Vockell(تكراَره، وأّنه قليُل الكلفِة، ويتّم بسرعٍة وسهولٍة 

ّرغِم من أّن هناك إشاراٍت واضحًة في أدبّيات علم وعلى ال ).1991
النفس التربوّي أّن العقاَب الجسدّي للطالب قد يؤّدي إلى بعض 

االنسحاُب، واالنطواُء، والشعوُر : المشكالت االنفعالّية، ومنها
، فإّن ِمن )Aucoin, Frick, & Bodin, 2006(بالدونّية، والخجُل 

 إلى أمراٍض -بالضرورة–َمه ال يؤّدي الباحثين َمْن يرى أّن استخدا
عبر أربعة -وجدانّيٍة أو إدراكّيٍة أو نفسّيٍة، وأّن البحَث لم يتمكن 
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 & Paolucci( من إثبات أّية مخاطر له -)2000-1961(عقوٍد 
Violato, 2004( وهو ما ُيسّوُغ استمراَر كندا والواليات ،

 ,McCarthy(ارس المّتحدة وأستراليا السماَح باستخداِمه في المد
ويضاُف إلى ما سبق أّن استخداَم العقاِب الجسمّي ال  ).2005

تلزمه آالٌت وتجهيزاٌت أو إعداٌد وتدريٌب، وأّنه رادٌع فعاٌل، وعادٌل 
في األلم المتَسبَّب للطالب، وأّنه ال ينتُج عنه عطٌل أو ضرٌر دائٌم 

  ).Webb, 2007(للطالب 
 كتابها الذي ُيعدُّ في) Shore, 2003(وقد أشارت شور 

دليًال للمعّلمين لحّل مشكالت االنضباط في المرحلة االبتدائّية أّنه 
يمكُن للمعّلم معاقبة الطالِب في حاالِت قسوِته مع معّلمه والرّد عليه 
بوقاحٍة، أو مضايقة الطالب زمالَءه والتسّبب بمشكالٍت لهم، أو 

واقترحت  .رسةتعّمد التخريب واإلضرار المادّي لمرافق المد
حجُز الطالب في غرفٍة منعزلٍة : الباحثُة أشكاًال من العقاب، هي

حتى نهاية اليوم المدرسّي، أو حجُزه في المدرسِة بعَد ) العزل(
، أو حرماُنه من االستراحة بين )التأخير(انتهاء اليوم المدرسّي 

   .الحصص، وكّلها أشكاٌل من العقاِب الجسمّي
وُره في األمم والشرائع السابقة؛ وقد وللعقاِب الجسمّي جذ

َمْن يمنع عصاه يمقت "جاء في أمثال النبي سليمان، عليه السالم، 
القضاة ومحفوظ، " (ابَنه، ومن أحّبه يطلب له التأديَب مبّكرًا

وأّما استخداُمه في ضوء الفكر اإلسالمّي، فال  ).258، ص2005
اَمه بقصد التهذيب بّد من اإلشارة إلى أّن اإلسالَم أباَح استخد

واإلصالِح والتوجيه، حيث جاَء في ذلك أّن للمعّلم الضرَب على كّل 
ُخُلٍق سّيٍء َصَدَر من الولد، وعلى كلِّ ما فيه إصالُحه، وذلك قياسًا 

ُمُروا أوالَدكم بالّصالة وهم أبناُء سبٍع، : "على الحديث الشريف
" هم في المضاجعواضربوهم عليها وهم أبناُء َعْشٍر، وفّرقوا بين

وهذا يشير إلى أّن العقاَب  ).418، ص1، جزء1987أبو داود، (
نوٌع من التأديب، وأّنه ضرورٌة تربوّيٌة تقويمّيٌة للطفل، وأّن على 
الُمَرّبين اليقظَة في تعاملهم مع الطفِل واختياِر نوع العقوبة 

 سبُب وطريقتها، وأّنه ينبغي التدّرُج مع الطفل حين ُيخطئ؛ فإْن كان
الخطأ الجهَل أو الفهَم الخاطئ، كان العالُج أن ُيعلَّم الّصواب بالّرفق 
واللين؛ وإْن كان السبُب صعوبَة العمل وتعّقَده وأّن الطفَل ال ُيحِسُن 
أداء ما ُيطَلُب منه، كان العالُج أْن ُيَرى كيف يؤّديه وُيعطى الفرصة 

 فذلك أدعى للتعّلِم للتدّرب على ذلك بدًال من معاقبِته وَنْهِره،
وأّما إذا كان سبُب الخطأ تعّمَد الوقوع  .الصحيِح والعمِل المتقن

في الخطأ أو اإلهماَل والطبَع العنيَد واإلصراَر على الخطأ، فإّن 
التأديَب يكون حينها حّقًا الزمًا عليه، وتتأّتى معه العقوبة المتدّرجة 

  ).1988سويد، (
 التربية المسلمون عبَر العصوِر وعلى العموم، فقد أقّر أعالُم

القابسّي، وابن سحنون، والخطيب البغدادّي، والزرنوجّي، : ِمن مثِل
وابُن جماعة، والغزالّي، والسبكّي، وابُن خلدون، والسيوطّي مبدأََ 
العقاِب الجسمّي بوصفه وسيلًة تربوّيًة ُتسِهُم في تعديل السلوك 

مبادئ مستنبطًة من القرآِن وتقويمه، وقّرروا الستخداِمه أسسًا و
الكريِم والُسّنة المطّهرِة، وبّينوا أّن اإلفراَط في استخدامه، أو 
االستخداَم الخاطئ له يضّر بالطفل أو المتعّلم، ويؤّدي به إلى 

البالدة والذّل والخنوع أو التمّرد والعقوق، وُيعّلمه التظاهَر بصفاٍت 
وفي الواقع فإّن هذا  .عةقبيحٍة كالكذب، والخبث، والمكر، والخدي

وغيِره من ) سكنر(األمر مقبوٌل، وَسَبَق أن َفنََّد بعُض الباحثين رأَي 
الغربّيين في عدم فعالّية العقاب مبّينين أّنه يمكن كّف بعض 
االستجابات السلوكّية غير المرغوب فيها مطلقًا ضمن شروٍط 

  ).1983نشواتي، (عقابّيٍة معّينٍة 
التأديبّيُة لألطفال والمتعّلمين في الفكر وتتدّرج العقوبُة 

إظهاُر آلة الضرب أو العصا أماَم ناظِر : فأّولها .التربوّي اإلسالمّي
شدُّ : الطفل والتلويُح بها دوَن استخداِمها، فذلك له أدٌب؛ وثانيها

الضرُب بالعصا : األُذن، وهي أوّل عقوبٍة جسدّيٍة للطفل؛ وثالُثها
  ).1988سويد، (

لفقهاُء المسلمون إلى أّن المعّلم يؤّدب المتعّلم على وذهب ا
عطية، (الكذِب، والسّب، والهرِب من المسجد، والتعامِل بالمنَكَرات 

أّن اإلماَم القابسّي انفرَد عن ) 1955(وذكر األهوانّي  ).1978
غيِره من العلماِء بأّنه أجاَز استخداَم العقاِب الجسمّي للتعّلم، 

في حال تفريِطه، أو تكاسِله، أو تقصيِره في الحفِظ، فُيضَرُب الطفُل 
أو كثرِة خطئِه في الحفِظ والكتابة، في حين خالَفه في ذلك اإلماُم 

ويرى  ).1988نشابة، (السبكّي معتبرًا الضرَب للتعّلم غيَر جائٍز 
أّن عقوبَة الضرِب باعتبارها شكًال من ) 18، ص1966(الضنيل 

إّنما جاءت لظّن أّنها تفيد "سلوِك المتعّلم أشكاِل الضبِط الخارجّي ل
  ".اإلصالح، فإْن كان الضرُر يتأّتى منها انتفت

وفي ضوء مراجعة الفكر التربوّي اإلسالمّي المتعّلق بالعقاب 
إلى أّنه يجب اقتصاُر استخدامه ) 1999(الجسمّي، ذهب أبو دف 

المعّلمين، على التأديب ال التعليم لئال يؤّدي إلى كراهية المدرسة و
ترِك : وأّنه ُيعاَقب التلميُذ على كّل سلوٍك غيِر أخالقيٍّ وسّيٍء، نحو

الّصالة، وعقوِق الوالدين، والكذِب، والسرقِة، والغّش في 
االمتحانات، والتدخين، واقتناء الصور الفاضحة، وشتم الزمالء 

  .والمعّلمين والسخرية منهم
َحّضًا واضّحًا على التعليم وواقُع األمِر أّن في المنهج الّنبوّي 

والتعّلم، وَندبًا إليهما، وتحذيرًا من الفتور فيهما تحذيرًا شديدًا 
الترغيب "فقد ذكر الحافُظ المنِذريُّ في  .يبلغ حّد التلويح بالعقوبة

حديثًا َحَسنًا، ُيستدلُّ منه على أّن التقصير في التعليم " والترهيب
ففي  .مرتكُبها العقوبة التعزيرّيةوالتعّلم مخالفٌة عظيمٌة يستحّق 

والّله : "..... حديٍث طويٍل يقول الّرسول صّلى الله عليه وسّلم
َلُيعلَِّمنَّ قوٌم جيراَنُهم، وُيفقِّهوَنهم، وُيَفطِّنوَنهم، وَيأُمروَنهم، 
وَيْنَهوَنهم، َوَلَيَتَعلََّمنَّ قوٌم من جيراِنهم، َوَيَتفقَُّهون، َوَيَتَفطَّنوَن، أو 

، 2003أبو غّدة، : نقًال من..." (..ُألعاِجَلنَُّهم العقوبَة في الدنيا
: على الحديث قائًال )18، ص2003(وُيعّلق أبو غّدة  ).16ص
ويدخل في ارتكاِب المنكر واستحقاِق العقوبِة التعزيرّية عليه "

التعليُم والتعّلم، فإذا قّصَر : إهماُل الواجبات الدينّية، ومن ُجملتها
ُم في واجباِت التعليم، أو قّصَر الجاهُل في تعّلِم الَقْدِر الواجِب المعّل

وعليه، فإّنه يمكُن أْن  ".شرعًا استحّقا عقوبَة التعزير على التقصير
ُيعزَّر الطالُب عقابًا له على التقصير والكسل في تعّلم ما يلزمه 

  .ضرورًة
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: ه فهيوأّما قواعُد استخداِم الضرِب لتأديِب الطفِل ومعاقبِت
أن ال ُيبَدأ باستخداِمه قبل سّن العاشرة، وأّما َقبَلها فُتتَّبع مع 
األطفال المراحُل السابقُة بصبٍر وأناٍة؛ وأْن ال يتجاوز عدُد الضربات 
َعْشر ضرباٍت ألّن ما زاد عن ذلك يكون حّدًا، وليس المقاُم مقاَم 

االلتزاُم بمواصفاِت آلة حدٍّ ألّن الطفَل لم يبلغ التكليَف َبعُد؛ وأن يتّم 
وحول  .الضرب وطريقِته ومكاِنه؛ وأن ال ُيسّتخَدم حين الغضب

وعلوان ) 1955(مواصفات آلة الضرب وطريقته، أشار األهوانّي 
إلى ما أورده الفقهاُء بأن يتّم الضرُب بعوٍد أو خشبٍة أو ) 1978(

لجلد، وأن نعٍل أو طرف ثوٍب، وأن ال تكون اآللُة رطبًة ثقيلًة تشّق ا
يكون الضرُب مفّرقًا وليس في مكاٍن واحٍد، وأْن يكون بين 
الضربتين زمٌن يخّف به ألُم األّول، وأن ال يكون انتقامًا أو ضربًا 
شديدًا، وأن يكون بعيدًا عن األماكن المؤذيِة والحّساسِة كالوجه 
والّرأس والّصدر والبطن والمذاكير، وأن يقوم المؤّدُب أو المعّلُم 
بالضرب بنفسه وال َيَدَعه ألحٍد من الّرفاق لئال تتأّجج األحقاُد 

  .والمنازعاُت بينهم
وبعد، فإّن هناك مشكالٍت متنّوعًة تؤّثر على سير العملّية 
التعليمّية التعّلمّية، ومنها قياُم بعض المعّلمين بممارسِة العقاِب 

امِل مع الجسمّي في المدرسة ظّنًا منهم أّنه أسرُع الطرِق للتع
 .السلوِك اإلنسانّي غيِر السوّي وحلِّ مشكالِت الضبِط والتعّلم

وبالّرغم من بعض جهود اإلصالِح التربوّي التي ُبذَلت في النظام 
التربوّي الفلسطينّي حيث ُأدِخَل نظاُم اإلرشاد التربوّي في المدارس 
ة وجرى تعييُن مرشدين تربوّيين متخّصصين في كثيٍر منها، فإّن ثّم

إحساسًا ُمقلقًا بأّن العقاَب الجسمّي ما يزاُل ُيستخَدُم في المدارس 
وقد أشارت دراسٌة لوزارة التربية والتعليم العالي  .بشكٍل غيِر مرٍض

أّن حوالي ُثُلَثي الطلبة المتسّربين وأولياء ) 2005(الفلسطينّية 
أمورهم يعتقدون أّن استخداَم العقاب الجسمّي بحّق الطلبة كان 

وحيث إّنه ال بّد من دعِم  .سببًا رئيسّيًا في تسّربهم من المدرسة
مظاهِر اإلصالِح المدرسّي وتطويِرها، فإّن األمَر يستوجُب تحديَد 
حجِم مشكلِة استخداِم العقاِب الجسمّي في المدرسة بوصفه أحَد 
التحدّيات أماَم اإلصالِح والتغييِر، وفهَم نظرِة المعّلمين له بشكٍل 

 مدروٍس إلنزاِل المشكلِة منزَلَتها الفعلّية دون مبالغٍة، وهذا علمّي
  .هو ُمَسوُِّغ إجراَء هذه الدراسة

  :مشكلُة الدراسة
تستنُد الممارساُت العملّيُة التي يقوم بها المعّلموَن في أثناء 
أدائهم عمَلهم تدريسًا، وتوجيهًا للتعّلم، وضبطًا للطلبة، ونصحًا 

ظومٍة من المعرفة واإلدراكات والِقَيم وإرشادًا لهم إلى من
أو –فالمعّلُم  .واالتجاهات، وتتأّثر بخصائص شخصّياتهم المختلفة

 الذي ُيقّدم للطلبة المجتهدين والملتزمين -المدرسُة بشكٍل أوسع
الجوائَز وُيعاقُب المقّصرين والمخالفين َلَدْيه تصّوُره عن عالقِة 

نسانّي، ولديه نظاُمه الِقَيِمّي الثواب والعقاب بتعديل السلوك اإل
للخير والشّر، والفضيلة والرذيلة، كما أّنه يحمُل اتجاهاٍت محّددًة 

ولّما كان من الممارسات التي  .نحو المبادئ والممارسات المتنّوعة
يقوم بها المعّلمون ما هو مقبوٌل، ومنها ما قد يكون غير مقبوٍل 

عّلمين والمدرسة في بناء حاضٍر من ناحيٍة، ولّما كان تعزيُز دوِر الم

ومستقبٍل واِعَدْين للطلبة مطلبًا تربوّيًا إصالحّيًا من ناحيٍة أخرى، 
كان ال بّد من فهٍم عميٍق للظروف التي ُتغري المعّلمين بالقيام 

 وفهِم -مثل استخدام العقاب الجسمّي للطلبة–بممارسٍة معّينة 
ي تقوم عليها، وذلك اتجاهاِتهم نحو تلك الممارسة واألسِس الت
  . إلحكام التخطيط للتغيير واإلصالح المنشوَدْين

ِ من أّن ثّمة جدًال قائمًا حول  وتأسيسًا على ما سبق
مشروعّية استخدام العقاب الجسمّي في المدرسة، ومن ارتباِط 
ممارساِت األفراد باتجاهاتهم، ونظرًا ألّن هناك ِمن المعّلمين َمْن 

عقاب الجسمّي في المدرسة، وأّن هناك بعَض ُيصّر على استخدام ال
أولياء األمور الذين َيشُكْون من استخدام العقاب الجسمّي بحّق 
أبنائهم، فقد جاءت هذه الدراسُة لتشخيِص واقِع استخداِم العقاِب 
الجسمّي في المدارس العربّية المختلفة في مدينة القدس وتحديد 

   .اتجاهات المعّلمين نحوه
  :راسةأهداُف الد

تسعى هذه الدراسُة إلى التعّرف على واقع استخدام العقاب 
الجسمّي في المدارس العربّية في مدينة القدس من خالل تبياِن 
النسبة المئوّية لشيوِعه في تلك المدارس، وتحديِد األسباِب التي 
تدفُع المعّلمين إلى استخداِمه من وجهاِت نظرهم، وتحديِد أبرِز 

كما تهدف الدراسُة أيضًا  .الجسمّي المستخَدمةأشكاِل العقاِب 
التعّرَف إلى اتجاهاِت المعّلمين نحو استخداِم العقاِب الجسمّي في 

 α(المدرسة، واكتشاِف أّية فروٍق ذاِت ّداللٍة إحصائّيٍة عند مستوى 
فيها تعزى لمتغّيرات الجنِس، والتخّصِص، والمرحلِة، ) 0.05 ≤

استخدام (لمشرفة، لتحليِل هذه الظاهرِة وسنواِت الخبرة، والجهِة ا
، وتقديِم رؤيٍة واضحٍة نحو واقعها واإلصالحاِت )العقاب الجسمّي

  .المالئمِة بهذا الخصوص
  :أسئلُة الدراسة

انطالقًا من مشكلِة الدراسة وأهداِفها، فقد تحّددت للدراسة 
  :األسئلُة اآلتيُة

مّي للطلبة لدى ما هي النسبُة المئوّية الستخدام العقاب الجس .1
 معّلمي المدارس العربّية في مدينة القدس؟

هل توجد فروٌق بين معّلمي المدارس العربّية في مدينة  .2
القدس في استخدام العقاب الجسمّي في المدرسة تعزى 
لمتغّيرات الجنس، والمرحلة، وسنوات الخبرة، والجهة 

 المشرفة؟
عقاب الجسمّي ما هي أبرُز األسباِب المؤدّية إلى استخدام ال .3

 للطلبة لدى معّلمي المدارس العربّية في مدينة القدس؟
ما هي أبرُز أشكاِل العقاب الجسمّي للطلبة استخدامًا لدى  .4

 معّلمي المدارس العربّية في مدينة القدس؟
ما هي اتجاهاُت معّلمي المدارس العربّية في مدينة القدس  .5

 نحو استخدام العقاب الجسمّي في المدرسة؟
ختلُف اتجاهاُت معّلمي المدارس العربّية في مدينة هل ت .6

القدس نحو استخدام العقاب الجسمّي في المدرسة بحسب 
متغّيرات الجنس، والمرحلة، والتخّصص، وسنوات الخبرة، 

 والجهة المشرفة؟
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  :أهّميُة الدراسة
  :تكتسب هذه الدراسُة أهّميَتها من عدٍد من النقاط، منها

تخدام العقاب الجسمّي في المدرسة في أّنها تدرُس ظاهرَة اس .1
عصٍر ُيناَدى فيه بتجريم استخدامه واعتباره انتهاكًا لحقوق 
الطالب مّما يستدعي الوقوف على حجم انتشار الظاهرة، 

 .وبعِض العوامل المؤّثرة في ممارسة المعلمين لها
أّنها ترتبُط بمدينِة القدِس التي تتعّرُض لإلهماِل، وحمالِت  .2

 واإلفساِد المنهجّي للناشئة، حيث أفضى األمُر إلى التشويِه
قدٍر كبيٍر من مظاهِر السلوِك غيِر السوّي لدى الطلبة، وإلى 
إثارِة حنِق المعّلمين وشعوِرهم بالضغِط النفسّي، مّما ُيضفي 
أهميًة لدراسة استخداِم المعّلمين للعقاِب الجسمّي 

 .واتجاهاتهم نحوها
ّيين من المعّلمين وصانعي السياساِت أّنها تلفُت نظَر التربو .3

ومّتخذي القراراِت إلى ضرورِة حسم الجدِل القائِم حول 
المسألة، من خالل مراجعِة تعليماِت االنضباط المدرسّي 
وقواعِد السلوك المدرسّي، وتعديلها بما يتالءم مع ضوابط 
الشرع ومقاصده، وضرورة ربط الممارسات التعليمّية بالُبْعِد 

نّي المشاِر إليه في الفكر التربوّي اإلسالمّي، ومع اإليما
مصلحة الناشئة ومستقبلهم نفسّيًا واجتماعّيًا وأخالقّيًا 

 .ودراسّيًا
أّنها تفتُح الباَب أماَم المهتّمين والباحثيَن لمراجعِة وجهاِت  .4

نظِر علِم النفِس الحديِث في المسألِة والمقارنِة بيَن مشروعّية 
وفلسفِتِه في األدِب النفسّي والتربوّي العقاِب الجسمّي 

المعاصِر من ناحيٍة وفي الفقه التربوّي اإلسالمّي من ناحيٍة 
 .أخرى

  :التعاريُف المفاهيمّية واإلجرائّية لمصطلحات الدراسة
فعٌل تأديبٌي يتضّمن عقوبًة تسّبب األذى : "العقاُب الجسمّي •

 القيام بسلوٍك بدنياًّ، ويتمّثل ذلك في تقديم مثيٍر مؤلٍم بعد
 "غير سوّي، وُيَتوّقع أن ينتَج عنه انخفاٌض في معّدل السلوك

ويتحّدد في هذه الدراسة  ).103، ص2003أبو جادو، (
بأّنه أّي فعٍل يقوم به المعّلم كما ُيعبَّر عنه في البند الثالث من 
القسم الثاني من أداة الدراسة وذلك في حالٍة أو أكثر من 

 . في البند الثاني من القسم الثاني من األداةالحاالت المحّددة
المدارُس المخّصصُة لتعليم العرب : المدارُس العربّية •

الفلسطينّيين؛ وتتبع تلك المدارس ألربع جهاٍت مختلفٍة 
وزارة التربية والتعليم العالي : لإلشراف عليها وتمويلها، وهي

ن الفلسطينّية، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي
، وهيئاٌت أو مؤّسساٌت خاّصٌة أو دينّيٌة )UNRWAاألنروا (

أو جمعّياٌت خيرّيٌة، ووزارة المعارف وبلدّية القدس 
 .اإلسرائيلية

المدارُس التي تشرُف عليها وتمّولها : المدارُس الحكومّية •
وزارُة التربية والتعلم العالي الفلسطينّية من خالل مديرّية 

مديرّية "لمدينة والمعروفة باسم التربية والتعليم داخل ا
 ".القدس الشريف

المدارُس التي تديُرها وتشرُف عليها : المدارُس الخاّصة •
وتمّولها هيئاٌت أو مؤّسساٌت خاّصٌة أو دينّيٌة أو جمعياٌت 

 ).غير إسرائيلّية(خيريٌة عربّية وأجنبّية 
المدارُس التي تديُرها وتشرُف عليها : مدارُس الوكالة •

 وكالُة غوِث وتشغيل الالجئين الفلسطينّيين، وهي وتمّولها
مخّصصٌة ألبناء الالجئين الفلسطينّيين، وكانت قائمًة في 

 .م1967المدينة قبل احتاللها عام 
اسٌم أطلقته السلطاُت اإلسرائيلّية على : المدارُس الرسمّية •

المدارس الحكومّية في العهد األردنّي واستولت عليها منذ 
م، أو أنشأتها الحقًا، والتي 1967 القدس عام احتالل مدينة

تشرف عليها حالّيًا وتمّولها سلطاُت االحتالل من خالل وزارة 
 .في المدينة) اإلسرائيليتين(المعارف وبلدّية القدس 

مدينٌة فلسطينّيٌة عربّيٌة إسالميٌة تتوّسط فلسطين : القدس •
لك الجزُء من وتتحّدد إجرائّيًا في هذه الدراسة بأّنها ذ .موقعًا

المدينة الذي كان خاضعًا للسيادة األردنّية قبل االحتالل 
م، وما يزال أسيرًا لالحتالل حتى 1967اإلسرائيلّي عام 

 . حينه
حالٌة وجدانيٌة قائمٌة لدى الفرد وتّتصل بموضوٍع : االتجاهات •

يتحّدد في هذه الدراسة باستخدام العقاب الجسمّي (محّدٍد 
ضه، أو َقبوله، أو الحياد نحوه، ودرجة من حيث رف) للطلبة

ويتحّدد  ).1983بلقيس ومرعي، (ذلك الّرفض أو القبول 
إجرائّيًا في هذه الدراسة بمتوّسط استجابات المعّلمين على 

 .بنود القسم الثالث من أداة الدراسة
  :محّدداُت الدراسة

 تتحّدد دالالُت الدراسة بالمفاهيم الواردة: محّدداٌت مفاهيمّية •
 .والُمَعرَّفة في مصطلحات الدراسة

اقتصرت الدراسُة على المعّلمين فقط، ولم : محّدداٌت بشرّية •
 .تشمل المديرين أو الطلبة أو أولياء األمور

اقتصرت الدراسُة على المدارس : محّدداٌت مكانّية وزمانّية •
النفوذ الفنّي  العربّية في مدينة القدس والتي تقع ضمن

 القدس الشريف، وأجريت خالل -والتعليملمديرّية التربية 
 .2007/2008الفصل األول من العام الدراسّي 

تتحّدد نتائُج الدراسة بطبيعة األداة : محّدداٌت إجرائّية •
المستخَدمة ومدى شمولّيتها، وطبيعة االستجابات 

 .والمعالجات اإلحصائّية المستْخَدمة
  :متغّيراُت الدراسة

تضّمنت الدراسُة خمسَة متغّيراٍت  :ةالمتغّيراُت المستقّل: أوال
  :مستقّلة، هي

  .أنثـى، وذكـر: جنُس المعّلم، وله مستويان )1(
أساسّية، وثانوّية، : المرحلُة الدراسّية، وله ثالثُة مستوياٍت )2(

 .ومشتركة
علوٌم طبيعّية، وعلوٌم : تخّصُص المعّلم، وله مستويان )3(

 .إنسانّية
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-4 سنوات، 4أقل من : سنواُت الخبرة، وله ثالثُة مستوياٍت )4(
 . سنوات10 سنوات، وأكثر من 10

وزارة : الجهُة المشرفُة على المدرسة، وله أربعُة مستوياٍت )5(
، )المدارس الحكومّية(التربية والتعليم العالي الفلسطينّية 

المدارس (وهيئات ومؤّسسات خاّصة وجمعّيات خيرّية 
 ، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينّيين)الخاّصة

وزارة المعارف / ، والسلطة اإلسرائيلّية)مدارس الوكالة(
  ).المدارس الرسمّية(وبلدية القدس 

تضّمنت الدراسُة متغّيرين تابعين، : المتغّيرات التابعة: ثانيًا
  :هما

اتجاهاُت المعّلمين نحو استخدام العقاب الجسمّي في  )1(
  .المدرسة

ربّية في واقُع استخداِم العقاِب الجسمّي في المدارس الع )2(
القدس كما يراه المعّلمون ممثّلًا بالنسبِة المئوّية الستخداِمه، 

  .وأسباِب استخداِمه، وأبرِز أشكاِله استخدامًا
  :الدراساُت السابقة

ثّمة عدٌد من الدراسات التي تناولت جانبًا أو أكثر من جوانِب 
دراسًة ) 2007(فقد أجرى أبو شنب  .مشكلِة الدراسة الحالّية

وتقدير الذات لدى  لعالقِة بين االتجاهاِت نحو العقاب البدنّيحول ا
معّلمي وكالِة الغوِث الدولّية في منطقة الخليل التعليمّية في الضفة 

 معّلمًا من الجنسين باستخداِم 565أجريت الدراسُة على  .الغربّية
أشارت  .أداتين لقياس االتجاه نحو العقاب البدنّي وتقدير الذات

دراسة أّن اتجاهات المعّلمين نحو استخدام العقاب البدنّي نتائُج ال
إيجابّية، وأّن درجَة تقدير الذات لديهم متوّسطة، وأّنه ال عالقة 

كما أظهرت النتائُج أّنه ال فروَق ذات  .ذات داللٍة إحصائّيٍة بينهما
داللٍة إحصائّيٍة في اتجاهات المعّلمين نحو استخدام العقاب البدنّي 

جنس، والعمر، والحالة االجتماعّية، وسنوات الخبرة، تعزى لل
والمؤّهل العلمّي، ومكان اإلقامة، وأنه ال فروق ذات داللٍة إحصائّيٍة 
في تقدير الذات تعزى لتلك المتغّيرات، ما عدا متغّير الجنس، حيث 

  .كانت اإلناث أكثر تقديرًا للّذات من الذكور
معّلمًا للكشف  480دراسًة على ) 2006(وأجرى الشهاب 

عن مدى ممارسة العقاب البدنّي في المرحلة المتوّسطة في 
الكويت، وعلى مواقف المعّلمين نحو فعالّيته، وتأثيره على عالقة 
المعّلم بالطالب وآثاره النفسّية على الطالب باستخدام استبانٍة 

أشارت النتائُج أّن ممارسَة العقاب البدنّي في المدارس  .خاّصٍة بذلك
لدى % 86(وخصوصًا في مدارس الذكور " عاليٌة"لمتوّسطة ا

، وأّن المعّلمات أكثُر رفضًا الستخدامه )لدى اإلناث% 53الذكور و
كما بّينت النتائُج أّن ذوي الخبرة المتوّسطة أكثر  .من المعّلمين

تشّددًا في ممارسة العقاب البدنّي من ذوي الخبرة القليلة والكثيرة، 
  .الكويتّيين أكثر استخدامًا له من غير الكويتّيينوأّن المعّلمين 

وفي دراسٍة الستخداِم العقاب الجسمّي في مدارس غانا 
)Agbenyega, 2006( قام الباحث بتوزيع استبانةٍٍ على مائة معّلٍم ،

من مدارس شاملٍة وأساسيٍة، وبمقابلة عشرين مديرًا لمقارنة 
شارت النتائج أّن سياسة أ .استخدام العقاب الجسمّي والدوافع لذلك

. الحكومة وسياسة المدارس معًا ال تحظر العقاب الجسمّي للطلبة
من المعّلمين أّن المدرسَة تستخدُم العقاَب الجسمّي، % 96وأشار 

في % 62وكان استخداُمه لمعاقبِة الكسِل وضعِف التحصيِل بنسبة 
 وأظهرت .في المدارس األساسية% 92المدارس الشاملة، مقابل 

من المعّلمين يعارضوَن وقَف استخداِم % 91النتائُج أّن حوالي 
  . العقاِب الجسمّي للطلبة، وعزا الباحُث ذلك للثقافة السائدة

) Aucoin, Frick, & Bodin, 2006(وأجرى باحثون 
دراسًة للتعّرف على عالقة العقاب الجسمّي باألداء السلوكّي 

طالبًا موّزعين في ثالِث  98والعاطفّي، حيث أجريت الدراسة على 
األولى لم يتعّرض أفراُدها للعقاب الجسمّي خالل : مجموعاٍت

من )  مرة2-1(أسبوعين، والثانية تعّرض أفراُدها لمقداٍر طفيٍف 
 مراٍت 3(العقاب الجسمّي، واألخيرة تعّرض أفراُدها لمقداٍر كبيٍر 

أّنه أظهرت النتائج  .من العقاب الجسمّي خالل أسبوعين) فأكثر
رافق استخدام العقاب الجسمّي بروُز مشكالٍت متنّوعٍة في التكّيف 
السلوكّي والعاطفّي، وخصوصًا لدى الطلبة الذين تعّرضوا لمقداٍر 

  .كبيٍر منه
 & ,Robinson, Funk, Beth(وقام روبنسون وآخرون 

Bush, 2005 ( بقياس أثر قراءة األبحاث الخاّصة بالعقاب الجسمّي
وأشارت النتائج أّن الطلبة  .طلبة كلّيات التربية حولهعلى معتقدات 

عّبروا عن عدم موافقتهم على استخدام العقاب الجسمّي بعد إتمام 
وأفاد األفراُد الذين انتقلوا  .القراءة عنه والوقوِف على عدم جدواه

بعد اإلطالع على نتائج األبحاث حول العقاب الجسمّي من مؤّيدين 
ين لذلك أّنه رغم معارضتهم الستخدامه فإّنه الستخدامه إلى معارض

  . يكون أحيانًا ضرورًة كالّدواء مّر الطعم للمريض
إلى تقّصي العالقة بين ) Owen, 2005(وهدفت دراسة أوين 

 social(العقاب الجسمّي في المدارس ورأس المال االجتماعّي 
capital ( المتمّثل بانخراط الطلبة في شؤون المجتمع، من خالل

وأظهرت  .تحليل بياناٍت رسمّية متوّفرٍة لدى الدوائر الرسمّية
النتائُج وجوَد عالقٍة ذات داللٍة إحصائيٍة بين كّمية االنخراط في 

واستخداِم ) amount of social capital(أمور المجتمع وفعالّياته 
  .العنف في المدارس

دراسًة ) Turner & Muller, 2004(وأجرى تيرنر ومولر 
 طالبًا جامعّيًا بهدف التعّرف على اآلثار البعيدة المدى 649على 

من % 40أظهرت النتائُج أّن حوالي  .للعقاِب الجسمّي في الطفولة
الطلبة تعّرضوا للعقاب الجسمّي في سّن الثالثة عشرة، وأّن الطلبَة 

 .الذين تعّرضوا للعقاب الجسمّي في طفولتهم يعانوَن من اإلحباط
 أيضًا أّن العقاَب الجسمّي ارتبط بمستوى متدٍن من وأشارت النتائُج

  .تقدير الّذات، ودرجٍة واضحٍة من اإلحباط لدى المبحوثين
بدراسٍة على عّينٍة من الطالبات ) 2003(وقام عشوي 

الجامعّيات في المنطقة الشرقّية بالمملكة العربّية السعودّية بلغت 
وأشارت النتائُج إلى  .سة فردًا باستخدام استبانٍة خاّصٍة بالدرا237

االنتشار الواسع الستخدام العقاب البدنّي ضّد األطفال، وبخاّصٍة 
 عامًا، وأّن الذكوَر أكثُر تعّرضًا للعقاب 12 – 6األطفال ما بين 
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وبَبيَّت النتائُج أّن أفراَد العّينة َيَرون أّن العقاب  .الجسمّي من اإلناث
  .قاب الجسمّيالنفسّي أكثر إيالمًا للطفل من الع

بدراسِة للتعّرف على أنماط الضبط ) 2001(وقام الحلو 
الصفّي لدى معّلمي المدارس األساسّية والثانوّية الحكومّية في 

واسُتخِدمت في الدراسة استبانتان منفصلتان ومتكافئتان  .فلسطين
 طالبًا، ووّزعت 566من حيث المضمون، ُوّزعت األولى على 

أشارت النتائج أّن نمط  .ًا من الجنسين معّلم206األخرى على 
في مدارس % 61األسلوب العقابّي التسلطّي يظهر بوضوٍح بنسبة 

الذكور، وخصوصًا في المرحلة األساسّية، ولدى المعّلمين من 
وأظهرت الدراسُة تضارَب آراِء الطلبة  .حملة شهادة الماجستير

 المعّلمون إلى والمعّلمين في استخدام األسلوب العقابّي، حيث أشار
أّنه األقّل استخدامًا بين أساليب الضبط الصفّي، بينما لم يّتفق 

  .معهم الطلبة في ذلك
دراسًة بهدف التعّرف على ) 2001(وأجرى المحروقي 

اتجاهات معّلمي المرحلة الثانوّية الحكومّية في سلطنة ُعمان نحو 
لمًا  مع304وُأجريت الدراسُة على  .استخدام العقاب البدنّي

وأشارت النتائُج أّن المعّلمين  .باستخدام استبانٍة لقياس االتجاهات
يحملون اتجاهاٍت محايدًة نحو استخدام العقاب البدنّي، لكّن 

  . اتجاهات المعّلمات أقرب إلى الرفض
بدراسٍة لإللقاء الضوء على قضّية ) 1999(وقام أبو دف 

لمنهج التربوّي العقاب البدنّي في التعليم المدرسّي في ضوء ا
أشارت الدراسُة إلى أّن اإلسالَم يجيُز استخداَم العقاِب  .اإلسالمّي

البدنّي في المدرسة للتأديب وتهذيب الّسلوك وضبطه، وليس 
للتعليم، وأّن العقاب البدنّي في المدرسة وسيلٌة إلصالِح المتعّلم 
ة وليس هدفًا بحّد ذاته، وأّن جواَز استخداِمه يرتكُز على جمل

مبادئ إيجابّيٍة ضابطٍة وموّجهٍة له، األمر الذي يجعل التصّور 
اإلسالمّي للعقاب البدنّي مّتصفًا باالعتدال، والعمق، والشمول، 

  .والتوازن، ويعكس الُبْعَد اإلنسانّي في التربّية اإلسالمّية للناشئة
) Turanli & Yildirim, 1999(وأجرى تورانلي ويلدريم 

ى آراء الطلبِة في ممارسات معّلميهم في إدارة دراسًة للتعّرف عل
 طالبًا موّزعين في مجموعتين 91وأجريت الدراسة على  .الصّف

األولى ترّكز على الطالب، واألخرى ترّكز على : من المعّلمين
أظهرت النتائج أّن المعّلمين الذين ُيرّكزون على المهّمة ال  .المهّمة

يقومون بالممارسات اآلتية يستخدمون العقاب الجسمّي، وأّنهم 
مراقبة سلوك الطلبة، وتشجيع الطلبة للتخّلص من : إلدارة الّصف

  .الخوف، وإعطاء تعليماٍت واضحٍة، واحترام الطالب وتقديره
 477أجريت على ) 1998(وفي دراسٍة لعسقول وأبو دف 

معّلمًا من معّلمي وكالِة الغوث في قطاع غّزة للمرحلتين االبتدائّية 
عدادّية، سعى الباحثان إلى التعّرف على اتجاهات المعّلمين نحو واإل

أظهرت النتائج أّن المعّلمين ُيؤِمنون  .استخدام العقاب البدنّي
بأهّمية العقاب البدنّي لضبط الطلبة، والسيطرِة على الحياة 
المدرسّية والصفّية، وأّنهم ال ُيبُدون اهتمامًا باآلثار المترتبة على 

كما أظهرت النتائج أّن المعّلمات أقّل ميًال نحو  .استخدامه

استخدام العقاب البدنّي من المعّلمين الذكور، حيث كانت 
  .اتجاهاتهّن نحوه ضعيفة

 معّلمًا من 480دراسّة على ) 1998(وأجرت العجمي 
الجنسين من جميع مراحل التعليم في منطقة اإلحساء في المملكة 

تائج إلى وجود عالقٍة بين اتجاهات أشارت الن .العربّية السعودّية
المعّلمين نحو استخدام العقاب البدنّي وخصائصهم الشخصّية، وأّن 
المعّلمين يستخدمون ضرَب الطالب، وحبَسه، وتوبيَخه أمام 
اآلخرين، وأّن المعّلمين أكثر ميًال الستخدام العقاب البدنّي من 

يًال الستخدامه من المعّلمات، وأّن المعّلمين األقّل خبرًة أكثُر م
  .زمالئهم األكثر خبرًة

 معّلمًا 180دراسًة على عّينٍة بلغت ) 1996(وأجرى الكرش 
 . طالبًا للكشف عن آراء المعّلمين والطلبة في العقاب البدنّي120و

أشارت النتائج إلى أّن المعّلمين يؤّيدون استخدام عقوباٍت معنوّيٍة 
وأّن المعّلمين والطلبة بعيدًا عن عقوبة الضرب في المدرسة، 

ُيفّضلون استخداَم التشجيِع والمديِح في العملّية التعليمّية، في حين 
أبدى الطلبة تخّوَفهم من استخدام اإلهانات اللفظّية أكثر من 
استخدام العقاب البدنّي نظرًا لأللم النفسّي الذي تتركه اإلهاناُت 

  .اللفظّية لدى الطالب
دراسًة هدفت التعّرف على ) Patrick, 1996(وأجرى باتريك 

وُطّبقت  .اتجاهات المعّلمين نحو العقاب الجسمّي في المدرسة
 معّلمًا باستخدام استبانٍة ضّمت عشرين بندًا 143الدراسة على 

حول العقاب الجسمّي في المدرسة، وأسئلًة أخرى حول استخدام 
عقاب في المعّلمين العقاَب الجسمّي مع أبنائهم، وكيفّية إدارة ال

أظهرت النتائُج أّن غالبّية المعّلمين ال يستخدمون العقاب  .المدرسة
الجسمّي في المدرسة، لكّن قسمًا كبيرًا منهم يرى أّنه ضروريٌّ وأّنه 
يمكُن اللجوُء إليه باعتباره إجراًء أخيرًا بعد استنفاذ السبل 

العقاَب وبّينت النتائُج أيضًا أّن المعّلمين ال يستخدمون  .البديلة
  .البدنّي مع أبنائهم

دراسًة للتعّرف على ) Kaplan, 1996(وأجرى كابالن 
اتجاهات النفسانّيين نحو العقاب الجسمّي، حيث ُطّبقت الدراسة 

وأشارت  . فردًا باستخدام استبانٍة خاّصٍة بالدراسة349على 
من المبحوثين يؤّيدون استخداَم العقاب % 15النتائج أّن 

منهم يعتقدون أّنه وسيلٌة لضبط النظام % 81 الجسمّي، وأّن
من % 68كما بّينت النتائج أّن  .ويمكن استخدامه بحذر

منهم تعّرض % 33المبحوثين يمارسون العقاب الجسمّي، وأّن 
منهم شاهد % 60شخصّيًا للعقاب الجسمّي في المدرسة، وأّن 

  .طالبًا آخر ُيعاَقب جسمّيًا في المدرسة
 معّلمًا 296 بدراسٍة على عّينٍة من )1994(وقام السهل 

 .لتقّصي األساليَب المستخَدَمَة للحّد من السلوِك غيِر المرغوب فيه
: أظهرت النتائُج أّن المعّلمين يستخدمون األساليب التقليدّية، ومنها

العقاب البدنّي، والتوبيخ، والطرد من المدرسة أكثَر من األساليب 
السلوك، والحرمان من أنشطٍة محّببٍة، الحديثة المتمّثلة في تجاهِل 

والنصح واإلرشاد؛ وأنَّ المعّلميَن يعتمدون على العقاب البدنّي أكثر 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

346 

من المعّلمات؛ وأّن المعّلمين كثيري الخبرِة يمارُسوَن العقاَب البدنّي 
  .أكثر من زمالئهم قليلي الخبرة

 طالبًا من 257دراسًة على ) 1993(وأجرى الهاجرّي 
 .لتعّرف على أساليب العقاب المستخَدمة في المدارسالكويت ل

أشارت النتائُج إلى أّن الطلبَة يعتقدوَن أّن المعّلمين يتعّجلون في 
استخدام العقاب البدنّي وإيقاِع العقوبة دون دراسٍة وتفكيٍر، وأّن 
الطلبَة يرفضوَن العقاَب البدنّي َوَيَرْوَن نتائَجه سلبّيًة، ومحبطًة 

ضّرًة بشخصّيته، وأّن الطالباِت أكثُر حساسيًة للضرب للطالب، وُم
  .من الطلبة الذكور

دراسًة للتعّرف على وجهات نظر ) 1992(وأجرى أبو عليا 
المعّلمين والطلبِة في مدارِس وكالِة الغوِث في األردن في العقاِب 

توّصلت الدراسُة إلى أّن اتجاهاِت المعّلمين نحو العقاِب  .بشكٍل عاّم
 إيجابّيًة من اتجاهاِت الطلبة نحوه، وأنهم أكثُر ميًال الستخداِمه أكثَر

من الطلبة، وإلى وجوِد فروٍق في اتجاهاِت المعّلمين لصالح 
كما أشارت النتائُج إلى بعِض اآلثار السلبّية الستخداِم  .الذكور

التسّرُب : العقاِب البدنّي من وجهاِت نظِر المعّلميَن والطلبِة، ومنها
  .روُب، وتدني مفهوِم الّذات لدى الطلبةواله

 من 400أجريت على ) 1991(وفي دراسٍة للحارثي 
المعّلمين وأولياء األمور في مّكة المكّرمة للتعّرف على اتجاهاتهم 

من أفراد العّينة % 67نحو العقاب البدنّي، أظهرت النتائج أّن 
ي إلى يعارضون استخدام العقاب البدنّي في المدارس، وأّنه يؤّد

آثاٍر سلبيٍة مثل العدوانّية والعنِف المدرسّي والهروب من المدرسة، 
وأّنه ال توجد فروٌق في االتجاهات بحسب الجنس والعمر، وأّن 
المستوى التعليمّي يؤّثر بشكٍل إيجابّي في االتجاهات نحو العقاب 

  .البدنّي بحيث ينخفض التأييد له بازدياد المستوى التعليمّي
 معّلمًا للتعّرف 360دراسًة على ) 1991(طنطاوي وأجرى ال

من % 50أشارت النتائج أّن  .على أسباب استخدام العقاب البدنّي
المعّلمين يؤّكدون ضرورَة استخداِم العقاِب البدنّي لتربية األطفال 
تربيًة صحيحًة، وأّن استخدام المعّلمين للعقاب البدنّي يزداد 

نواِع العقاِب المستخدمة هي الضرُب، بازدياد خبرتهم، وأّن أكثَر أ
  .والصفُع، ويلي ذلك العقاُب المعنوّي المتمّثل بإنقاص العالمات

 & Parkey(وأظهرت نتائج دراسة باركي وكولوني 
Coloney, 1989 ( التي أجريت للتعّرف على العالقة بين استخدام

، العقاب البدنّي ومتغّيرات الخبرة، والجنس، والمستوى التعليمّي
والتخّصص أّن المعّلمين يستخدمون العقاَب البدنّي أكثر من 
المعّلمات، وأّن استخداَمه في المدارس العاّمة أكبُر من استخداِمه 

  .في المدارس الخاّصة
وخالصُة األمر أّن الدراساِت قد ُأجريت في خلفّياٍت زمنّيٍة 

 عٍة منوثقافّيٍة واجتماعّيٍة مختلفٍة، وُطّبقت على عّيناٍت متنّو

المعّلمين والمديرين والطلبة وأولياء األمور، وهذا يساعد في فهم 
كما كانت االستبانُة األداَة  .االختالف في نتائجها حيثما يظهر
وَبيَّنت الدراساُت أّن العقاَب  .المستخَدمة في غالبّية الدراسات

ه قد الجسمّي ما يزال شائعًا عربّيًا وأجنبّيًا، لكّن التأييَد الستخداِم
انخفَض بشكٍل واضٍح في مّكة المكّرمة حيث ُيضفي المسجُد الحراُم 
على المدينة ومدارِسها جوًا إيمانّيًا وروحانّيًا، مّما يدّل على أثر 

وقد  .التدّين واإليمان في تحسيِن السلوِك والممارسات وضبطها
 أشارت الدراساُت أّن المعّلمين الذكوَر بشكٍل عاّم أكثُر استخدامًا

للعقاِب الجسمّي من المعّلمات، كما كشفت عن اآلثاِر السلبّيِة 
الناجمة عن استخداِم العقاب الجسمّي في المدارس، مثل العنف 

لكنَّ الُمالَحظ أّن تلك الدراسات لم تتطّرق  .والعدوانّية والهروب
للمبادئ الموجِّهة الستخداِم العقاِب الجسمّي والضابطِة له ما عدا 

، كما أّنها اعتمدت بشكٍل عاّم تقريبًا على )1999( دف دراسة أبو
النظرة الغربيّّة غير اإليمانّية في تحليلها الستخدام العقاب الجسمّي، 

 .دون التطّرق آلراء علماء التربية المسلمين في هذا الصدد
وأخيرًا، فقد أظهرت الدراساُت نتائَج متباينًة في االتجاهات نحو 

لبة واستخداِمه في المدرسة، وفي الداللة العقاِب الجسمّي للط
  .اإلحصائّية للفروق فيها
  :الطريقُة واإلجراءات

تّم استخداُم المنهِج الوصفّي، حيث قام الباحُث  :المنهجّية •
بوصف واقِع استخداِم العقاِب الجسمّي في المدارس كما يراه 
المعّلمون الذين ُيشّكلون عّينَة الدراسة، والتعّرِف إلى 

  .هاتهم نحوهاتجا
تكّون مجتمُع الدراسة من المعّلمين : مجتمُع الدراسة •

والمعّلمات في المدارس العربّية الخاضعة لإلشراف الفنّي 
لمديرّية التربية والتعليم للقدس الشريف الفلسطينّية، 
والمعروفِة بالمدارس الحكومّية والمدارس الخاّصة ومدارس 

ة المتمّثلة بوزارة الوكالة، وإلشراف السلطة اإلسرائيلّي
المعارف اإلسرائيلّية ودائرة معارف بلدية القدس في مدينة 

 مدرسًة 139 معّلمًا يعملون في 3157القدس، وعددهم 
أساسّيًة وثانوّيًة ومشتركًة كما دّلت عليه البيانات في بداية 

) 1(وكما يبّينه الجدول  2007/2008العام الدراسّي 
ووزارة  ؛2007 للقدس الشريف، مديرّية التربية والتعليم(

  ). 2007المعارف، 

  توزيُع أفراِد مجتمع الدراسة وعّينتها حسب متغّيري الجهة المشرفة والجنس: )1(الجدول 
  الجهة المشرفة  ]474= ن [العّينة   ]3157= ن [المجتمع 

  المجموع  أنثــى  ذكــر  المجموع  أنثــى  ذكــر
  151  094  057  1003  625  378  ّيةوزارة التربية والتعليم الفلسطين

  154  105  049  1038  715  323  مؤّسسات خاّصة وجمعّيات خيرّية
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  الجهة المشرفة  ]474= ن [العّينة   ]3157= ن [المجتمع 
  المجموع  أنثــى  ذكــر  المجموع  أنثــى  ذكــر

  029  020  009  0190  130  060  وكالة غوث وتشغيل الالجئين
  140  083  057  0926  554  372  السلطة اإلسرائيلّية

  474  302  172  3157  2024  1133  المجمـــــــوع
 

% 15 عّينٍة طبقّيٍة عشوائّيٍة بنسبة تّم اختياُر: عّينُة الدراسة •
من المجتمع بعد تصنيِف أفراِده بحسب مستويات متغّيري 

 172 فردًا، منهم 474الجنس والجهة المشرفة، بلغ مقداُرها 
 من اإلناث 302من الّعينة، و% 36.3من الذكور ُيشّكلون 

ولعّل السبَب وراء هذا التفاوت  .من العّينة% 63.7ُتشّكلَن 
ح في أعداِد الذكور واإلناث هو األخُذ بسياسِة تأنيث الواض

مهنة التعليم من جهٍة، وتدّني رواتب المعّلمين من جهٍة أخرى 
ويبّين  .مّما يدفع الذكور للبحث عن مهٍن أخرى أجزل راتبًا

أيضًا توزيَع أفراِد العّينة وكيفّية اختيارها من ) 1(الجدوُل 
 .مجتمع الدراسة

عد مراجعِة الدراساِت السابقة التي تّمت ب: أداُة الدراسة •
اإلشارُة إليها واإلطالِع على األدِب التربوّي ذي العالقة، تّم 
إعداُد استبانٍة لتطبيق الدراسة، وجاءت االستبانُة في ثالثة 

ُخّصص القسُم األوّل للمعلومات العاّمة عن  .أقساٍم
ه، المستجيبين، حيث ُطلب منهم أن ُيحّدد كّل فرٍد جنَس

والمرحلَة التي ٌيَعّلم فيها، وتخّصَصه، وعدَد سنوات الخبرة 
 .لديه، والجهَة المشرفَة على المدرسة التي يعمل فيها

وُخّصص القسُم الثاني للتعّرِف على واقِع استخداِم العقاِب 
الجسمّي من المستجيبين، حيث ُطلب من كّل فرٍد أن يختاَر 

كراِر استخداِمه العقاَب البديَل المناسَب الذي ُيعّبر عن ت
 18الجسمّي في المدرسة، وأن يختاَر واحدًا أو أكثر من 

سببًا محتمًال الستخداِم العقاِب الجسمّي حّددها البحُث في 
حال استخداِم المعّلِم له، وأن ُيحّدد واحدُا أو أكثَر من تسعِة 
بدائل ألشكاِل العقاِب الجسمّي المسَتخَدمِة حّددها البحُث 

وأّما القسُم  . في حاِل استخداِم المعّلِم العقاَب الجسمّيأيضًا
الثالُث فيتعّلق باالتجاه نحو استخداِم العقاِب الجسمّي ويضّم 

طبيعُة العقاِب :  بندًا موّزعًا على خمسِة محاور، هي46
الجسمّي وشرعّيته، والعالقُة مع المعّلم، وعالقُة العقاِب 

نفسّية للعقاب الجسمّي، والعقاُب الجسمّي بالتعّلم، واآلثاُر ال
الجسمّي واالنضباُط المدرسّي تّم تحديُدها باإلفادة من 
الدراساِت السابقِة واألدواِت المستخدمة فيها، وخصوصًا 

؛ المحروقي، 2006؛ الشهاب، 2007أبو شنب، : (دراسات
وتتّم االستجابُة على بنوِد القسِم  ).1996؛ والكرش، 2001

موافٌق جدًا، وموافٌق، : يٍج خماسّي، هوالثالِث وفق تدر
، 5(ومحايٌد، ومعارٌض، ومعارٌض جدًا، وأعطي الدرجات 

على الترتيب والتوالي للبنود اإليجابّية، ) 1، و2، و3، و4و
 .للبنود السلبّية) 5، 4، 3، 2، 1(والدرجات 

تّم استخراُج داللِة الصدِق المنطقّي لألداة  :صدُق األداة** 
تحكيم، حيث ُعرضت األداُة في صورتها األولّية باستخدام ال

على سبعة أعضاء هيئة تدريٍس في جامعتي القدس والخليل 
من حملة الدكتوراة وذوي االختصاص في التربية والخبرة في 
البحث التربوّي إلبداء الرأي في صالحّيتها ومالءمتها 

وبناًء على المعيار الذي حّدده الباحث  .ألغراض الدراسة
تماد البند الذي ٌيقّره خمسُة محّكمين على األقّل، فقد باع

اعُتِمَدت جميُع البنوِد المحدّّدة في القسمين الثاني والثالث 
في الصورة األولّية في األداة، حيث أشارت مالحظاُت 
المحّكميَن بصالحّيِتها ومالءمِتها لقياس أهداف الدراسة وذلك 

 كلماِت ثالثِة بنوٍد بعد إجراء تعديٍل لغوّي بسيٍط في بعض
في القسم الثالث المخّصص لقياس االتجاه نحو استخداِم 

  . بندًا46العقاِب الجسمّي، حيث بقي عدُد بنوده 
وتّم التحّقق من ثباِت األداة من خالل استخداِم : ثباُت األداة** 

) كرونباخ ألفا(طريقة االتساق الداخلّي باستخراج معامالت 
 معّلمًا من 45ٍة استطالعّيٍة مقداُرها الستجابات أفراد عّين

خارج عّينة الدراسة تّم اختياُرهم من ثالِث مدارس حكومّيٍة 
ذلك، حيث بلغ معامُل ) 2(ويبّين الجدوُل  .وخاّصٍة ورسمّيٍة
 وهو معامل ثباٍت مالئٍم يفي بأغراض 0.89الثبات الكلّي 

  .الدراسة
  )كرونباخ ألفا(معامالت الثبات : )2(الجدول 

  الرقم
عدد   المجال

  الفقرات
قيمة 

  )ألفا(

  0.87  13  طبيعة العقاب الجسمّي وشرعيته  1
  0.84  10  العالقة مع المعّلم  2
  0.88  05  عالقة العقاب الجسمّي بالتعّلم  3
  0.90  10  اآلثار النفسية للعقاب الجسمّي  4
  0.89  08  العقاب الجسمّي واالنضباط المدرسّي  5
  0.89  46  الدرجـــة الكلّيـــة  

 
 تّم تطبيُق الدراسة وفقًا :إجراءاُت تطبيق الدراسة •

 :للخطوات اآلتية
حصُر مجتمع الدراسة وفقًا للبيانات المتوّفرة لدى مديرّية  .1

القدس الشريف وقسم القوى /التربية والتعليم الفلسطينّية 
التي ) اإلسرائيلّية(البشرّية لشرقي القدس في وزارة المعارف 

الجهتين، ثّم  عليها من خالل االتصال المباشر معتّم الحصوُل 
 .تصنيُف أفراِده طبقّيًا بحسب الجنس والجهة المشرفة
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اختياُر عّينة الدراسة الطبقّية العشوائّية حيث تّم اختيار  .2
 .على النحو الموّضح في وصف العّينة% 15

إعداُد أداة الدراسة والتحّقق من صدقها وثباتها وفقًا لما  .3
 .ورد آنفًا

توزيُع أداة الدراسة على أفراد العّينة حيث قام الباحُث  .4
شخصّيًا بزيارة المدارس وتزويِد أفراِد العّينة بنسخٍة من 
االستبانة مع مغّلٍف بريدّي لوضع االستبانة فيه بعد تعبئتها 
خالل أسبوٍع من توزيِعها ثّم إعادِتها إلى الباحث عبر مديِر 

وبعد  .اِن سّريِة االستجابةالمدرسِة في مغّلٍف مغلٍق لضم
انتهاِء فترِة التوزيع التي استغرقت أسبوعًا قاَم الباحُث بجمع 
االستبانات من خالل زيارٍة أخرى للمدارس واستعادة مغّلفات 
االستجابات، وتّمت االستعانُة ببعض الزمالء في عملّية جمع 

 .االستبانات
وبلغ عدُد  .نهافرُز االستبانات المستعادِة واختياُر الصالح م .5

 380 استبانًة، بينما تّم استعادُة 474االستبانات الموزََّعة 
 استبانًة مّما تّم استعادته غيُر 12استبانًة فقط، وقد ُوِجَد أّن 

صالحٍة للتحليل لعدِم تعبئتها بشكٍل سليٍم أو إعادِتها فارغًة، 
ا وبالتالي أصبح عدُد االستبانات التي تّم تحليُلها واعتماُده

% 78 استبانًة فقط ُتَشكِّل 368لإلجابة عن أسئلة الدراسة 
 .مّما تّم توزيعه

تحليُل االستبانات واستخراُج النتائج وتنظيُمها وعرُضها  .6
 .ومناقشُتها

تّم احتساُب التكرارات والنسب المئوّية : المعالجُة اإلحصائّية •
الستجابات المبحوثين لإلجابة عن األسئلة األّول والثاني 

بتكراِر استخداِم العقاِب : متعّلقة أوًاللثالث والرابع الوا
باالختالِف في االستخداِم بحسب الجنِس : الجسمّي، وثانيًا

بأسباِب : والمرحلِة وسنواِت الخبرة والجهِة المشرفة، وثالثًا
بأبرِز أشكاِل العقاِب : استخداِم العقاِب الجسمّي، ورابعًا

تساُب كما تّم اح .الجسمّي المسَتخَدَمة من المعّلمين
المتوّسطاِت الحسابّية واالنحرافاِت المعيارّية الستجابات 
المعّلمين لإلجابة عن السؤال الخامس، واستخداُم اختباِر 

وتحليِل التبايِن األحادّي لإلجابة عن السؤال السادس، ) ت(
لفحص الفروق الَبعِدية حيثما ) شيفيه(واستخداُم اختباِر 

 . ُوجدت
اعتماُد المعادلة المبّينة في تّم : تصحيح االستجابات •

تصحيح االستجابات على القسم الثالث من األداة والخاّص 
 .باالتجاهات نحو العقاب الجسمّي

  المدى بين مستويات االتجاه = أدنى حّد لالستجابة-أعلى حّد لالستجابة 
   عدد مستويات االتجاه

  1.333=  1 -5  :أي
   3  

إذا كان المتوّسط ) فًاأو ضعي(وعليه، يكون االتجاه سالبًا 
   فأدنى، 2.33الحسابّي لالستجابة 

ويكون االتجاه محايدًا إذا كان المتوسّط الحسابّي  
  ،3.67 وأدنى من 2.33لالستجابة أعلى من 

إذا كان المتوّسط الحسابّي ) أو قوّيًا(ويكون االتجاه موجبًا  
  .3.67لالستجابة أعلى من 

  :عرُض النتائج ومناقشُتها
ِع االستبانات المرَسَلة إلى عّينة الدراسة، تّم فرُز بعد جم

مّما تّم توزيعه، % 78 استبانّة تشّكل 368الّصالحِة منها فبلغت 
حيث تّم تحليلها باستخدام برنامج الّرزم اإلحصائية للعلوم 

وفيما يأتي عرٌض للنتائج المستخَلَصِة من  ).SPSS(االجتماعية 
مرّتبًة حسب )  استبانًة فقط368أي (االستبانات التي تّم تحليلها 

  :أسئلة الدراسة
ما هي الّنسبُة المئوّيُة الستخداِم العقاِب : "السؤاُل األّول

 ".الجسمّي للطلبة لدى معّلمي المدارس العربّية في مدينة القدس؟
ولإلجابة عن السؤال، تّم استخراُج التكرارات والنسب المئوّية كما 

  ).3(يّبينه الجدوُل 
النسبة المئوّية الستخدام العقاب الجسمّي للطلبة : )3(دول الج

  لدى معّلمي المدارس العربّية

  %  التكرار  االستخدام
النسبة المئوّية 

  التراكمّية
  17.7  17.7  065  )باستمرار(دائمًا 
  34.3  16.6  061  غالبًا

  62.8  28.5  105  أحيانًا
  100  37.2  137  )معدومة(أبدًا 

    100  368  المجمـــوع
  

أّن غالبّية أفراد العّينة من المعّلمين ) 3(يالَحُظ من الجدول 
يستخدمون العقاَب الجسمّي، بنسٍب متفاوتٍة مرتبطٍة % 62.8

؛ ويستخدمه "دائمًا"و" أحيانًا"باستخداٍم يتراوح ما بين 
، "غالبًا"منهم % 16.6، بينما يستخدمه "أحيانًا"منهم % 28.5
وُيستَدّل من  ".دائمًا"نه باستمراٍر منهم يستخدمو% 17.7مقابل 

هذه النتيجة أّن استخداَم العقاِب الجسمّي ما يزال ُعرفًا سائدًا لدى 
نسبٍة ملحوظٍة من معّلمي المدارس العربّية في القدس كادت تصل 
إلى الُثُلَثين، وبخاّصٍة لدى الذكوِر منهم؛ وتّتفق هذه النتيجة مع 

 ,Agbenyega؛ 2001لحلو، ؛ ا2006الشهاب، (نتائج دراسات 
2006; Kaplan, 1996.(  إّن ارتفاع هذه النسبة أمٌر مثيٌر للدهشة

واالستغراب، وفيه إشارٌة إلى افتقار المعّلمين إلى بدائل تعديِل 
السلوك، أو بدائل حفِز الطلبة وإثارتهم وضبطهم؛ كما أّن هذا 

ة والمتعّلمين، الواقَع ال يتالءم والهدي النبوّي في التعامل مع الرعّي
وهو هدٌي قائٌم على الِحْلِم، والّرحمِة، والّرفِق، واإلحساِن، إضافًة 

 Paintal, 2007; Cast(إلى أّنه يتعارُض مع ما تنادي به الدراساُت 
et al, 2006 (وعالوًة  .من لزوِم تجّنِب استخدام العقاب الجسمّي

 في المدارس على ذلك، فإّن ارتفاَع نسبة استخدام العقاب الجسمّي
تعني أّن هناك انتهاكًا بّينًا لألنظمة والقوانين التربوّية السائدة، 

   .والذي رّبما نتج عن قّلة اقتناع المعّلمين بجدواها ومالءمتها
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وأّما خطورُة ما تشيُر إليه النتيجُة فهو أّن استخداَم العقاِب 
اعّي الجسمّي للطلبة رّبما يؤّدي إلى سلوٍك مستقبلّي غير اجتم

للطالب، سواًء على مستوى فرديٍّ، أم ُأَسريِّ، وهو ما أشار إليه 
)Webb, 2007; Cast et al, 2007; Straus, et al 1997( أو ،

 Aucoin et(إلى مشكالٍت في التكّيف السلوكّي والعاطفّي للطلبة 
al, 2006( أو تدّني تقدير الّذات لديهم ،)Turner & Muller, 

 النتيجُة الخاّصُة بارتفاع نسبة شيوِع استخدام وتّتفق هذه ).2004
الشهاب، (العقاب الجسمّي للطلبة مع ما أشارت إليه نتائُج دراسات 

، بينما تختلف عّما )Agbenyega, 2006؛ 2001؛ الحلو، 2007
  ).Patrick, 1996(أظهرته نتيجُة دراسة 
هل توجد فروٌق بين معّلمي المدارس : "السؤاُل الثاني

ة في مدينة القدس في استخدام العقاب الجسمّي تعزى العربّي
 ".لمتغّيرات الجنس، والمرحلة، وسنوات الخبرة، والجهة المشرفة؟

ولإلجابة عن السؤال، تّم احتساُب التكرارات والنسب المئوّية لكّل 
فئٍة من فئات استخداِم العقاب الجسمّي لدى أفراد العّينة حسب 

  ).4(ؤال، كما يبّينه الجدوُل المتغّيرات المحّددة في الس
  )368= ن (التكرارات والنسب المئوّية الستخدام المعّلمين للعقاب الجسمّي حسب متغّيرات الدراسة : )4(الجدول 

  أبدًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  ←استخدام العقاب الجسمّي 
  %  #  %  #  %  #  %  #  المستوى  المتغّير

النسبة المئوّية 
  لالستخدام

  الجنس  )81.0(  19.0  31  30.7  50  24.5  40  25.8  42  ـرذك
  )47.8(  52.2 107  26.3  54  10.3  21  11.2  23  أنثـى

                      
  )70.1(  29.9  73  32.0  78  18.0  44  20.1  49  أساسّيــة
  )41.6(  58.3  42  20.8  15  13.9  10  06.9  05  ثانوّيــة

  المرحلـة

  )57.7(  42.3  22  23.1  12  13.5  07  21.1  11  مشتركــة
                      

  )66.9(  33.1  44  37.6  50  12.0  16  17.3  23  سنوات) 4(أقّل من 
  )64.6(  35.4  52  28.6  42  20.4  30  15.6  23  سنوات) 10 – 4(

سنوات 
  الخبرة

  )53.4(  46.6  41  14.8  13  17.0  15  21.6  19   سنوات10أكثر من 
                      

  وزارة التربية
  )64.9(  35.1  53  26.5  40  16.5  25  21.9  33   الفلسطينية

  جمعيات/ هيئات
  )44.4(  55.6  50  24.4  22  06.7  06  13.3  12  خاّصة

  )72.4(  27.6  08  44.8  13  27.6  08  00  00  وكالة غوث الالجئين

الجهة 
  المشرفة

  )73.5(  26.5  26  30.6  30  22.5  22  20.4  20  السلطة اإلسرائيليــة
  

:المعّلم ب جنساستخداُم العقاب الجسمّي حس: أوًال
أّن استخداَم العقاب الجسمّي أكثُر ) 4(ُيبّين الجدوُل   

منهم ما % 81شيوعًا لدى المعّلمين الذكور حيث يستخدمه 
من % 47.8مقابل " دائمًا"أو " غالبًا"أو " أحيانًا"بين 

ويّبين الجدول أيضًا أّن حوالي ربع المعّلمين  .المعّلمات
دمون العقاب الجسمّي يستخ% 25.8المستجيبين الذكور 

من المعّلمات يستخدمنه % 11.2باستمراٍر مع الطلبة مقابل 
ومن الُممكِن أن يكون انخفاض النسبة المئوّية  .دائمًا

للمعّلمات اللواتي يستخدمن العقاب الجسمّي للطلبة مرتبطًا 
كما يمكن تسويُغ ذلك بأّن  .بطبيعة المرأة وميِلها العاطفّي

َن الطالبات اإلناث واللواتي ُيعتقُد أنهّن أكثر المعّلمات ُيَدّرس
هدوءًا من الذكور وأنهّن ُيظهرَن اهتمامًا نسبّيًا أكبر بالدراسة 
وال ينشغلَن عنها بعمٍل أو صحبٍة خارج المنزل، وبالتالي يقّل 
لديهّن إهماُل الوظائف المنزلّية والتقصيُر الدراسّي والخروُج 

اُم المعّلمات للعقاب على التعليمات، فينخفض استخد
وأّما ارتفاُع النسبِة المئوّية الستخدام العقاب  .الجسمّي

الجسمّي لدى المعّلمين الذكور فرّبما كان ناتجًا عن الضغوط 
االجتماعّية والمهنّية التي يتعّرض لها المعّلمون الذكور بوجٍه 
خاصٍّ، وعن التراجِع في هيبة المعّلم لدى الطلبة، وعن نمِط 

ٍة سلطويٍّ لدى المعّلمين وشعوٍر بأّن في استخداِم إدار
العقاِب ضمانًا الستمرار العملّية التعليمّية ولحمل الطلبة على 

وتّتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات  .التعّلم والدرس
؛ عسقول وابو دف، 2001؛ الحلو، 2007الشهاب، (

  ).1994؛ السهل، 1998؛ العجمي، 1998
يالَحُظ من : لعقاب الجسمّي حسب المرحلةاستخداُم ا: ثانيًا

من معّلمي المرحلة األساسّية % 70.1أيضًا أّن ) 4(الجدول 
يستخدمون العقاَب الجسمّي بمستوياٍت متفاوتٍة، مقابل 

من معّلمي المرحلة الثانوية؛ وأّما معلمو المرحلة % 41.6
ويبّين  .منهم% 57.7المشتركة َفَيستخِدُم العقاَب الجسمّي 

جدوُل أيضًا أّن حوالي ُخُمَس المعّلمين في المدارس ال
يستخدموَن العقاَب % 21.1و% 20.1األساسّية والمشتركة 

فقط من معّلمي المرحلة % 6.9الجسمّي باستمراٍر مقابل 
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وتدّل النسُب المئوّيُة على أّن ثّمة فرقًا في استخدام  .الثانوّية
 استخداَمه أكثُر العقاب الجسمّي بين المعّلمين العرب، وأّن

   .انتشارًا لدى معّلمي المدارس األساسّية والمشتركة
كما أّن استخداَم العقاِب الجسمّي في المدارِس األساسّية 
بشكٍل أكبر من المدارِس الثانوّية والمدارِس المشتركة قد يكوُن 
مرتبطًا بخصائِص الطلبِة في المرحلِة األساسّية، إذ إّنهم غالبًا ما 

أكثَر استسالمًا للمعّلم وأقّل استعدادًا أو جرأًة على يكونون 
مواجهته والخروج على أمره، بينما يكون طلبُة المرحلِة الثانوّية 
أكثَر استعدادًا للتحّدي أو مواجهِة المعّلم الذي يستخدُم العقاَب 
الجسمّي معهم، األمر الذي يدفع المعّلَم في المرحلة الثانوّية إلى 

واألمُر  .ر عند التفكير باستخداِم العقاِب الجسمّيالترّوي والحذ
اآلخُر هو أّن استخداَم العقاِب الجسمّي في المرحلة األساسّية يكاد 
يكون منسجمًا مع الموروِث الثقافّي االجتماعّي بشكٍل عامٍّ، حيث 
ُينَظُر إلى أّن للمعّلم الحّق في تأديب المتعّلمين، وُيَتساَهل نسبيًا مع 

 العقاِب الجسمّي مع المتعّلم عندما ُيقّصُر في تعّلمه، أو استخداِم
  . يخرُج عن قواعِد السلوك وأعراِفه المقبولة

وأّما األمُر الباعُث على القلق في اتساع استخدام العقاب 
الجسمّي للطلبة في المرحلة األساسّية فهو تعارُض ذلك مع 

 لولّي أمِر الطفل التوجيهاِت الّنبوية الشريفة، حيث إّنه لم ُيؤَذْن
بضرِبه لتعليِمه الّصالَة وهي عماُد الّدين قبل سّن العاشرة، فكان 

-األولى أن يكوَن األخُذ على يّد المقّصرين في هذه المرحلة 
 بأشكاٍل أخرى ليس الضرُب واحدًا -وخصوصّا المرحلة الدنيا منها

) 2001(وتّتفق هذه النتيجُة مع نتائج دراستي الحلو  .منها
  ).Agbenyega, 2006(و

ويبّين : استخداُم العقاب الجسمّي حسب سنوات الخبرة: ثالثًا
أنَّ أعلى نسبة استخداٍم للعقاب الجسمّي بحسب ) 4(الجدوُل 

سنوات الخبرة كانت لدى المعّلمين قليلي الخبرِة وبلغت 
، ثّم %64.6، ثّم لدى ذوي الخبرة المتوّسطة 66.9%

ّلمين ذوي سنوات الخبرة لدى المع% 53.4انخفضت إلى 
وتدّل هذه النسبُة على أّن المعّلمين ذوي سنواِت  .الكثيرة

الخبرة الكثيرة لديهم بدائُل أخرى في التعامل مع الطلبة، وأّن 
ال َيِميلوَن الستخداِم العقاِب % 46.6ما ُيقارب من نصفهم 

الجسمّي، وهذا أمٌر طبيعّي نظرًا للخبرات التراكمّية التي 
وقد اختلف توزيُع  .وها في التعليم وإدارة الصفوفاكتسب

هذه النسبة لالستخداِم الدائم للعقاب الجسمّي حيث كان ذوو 
الخبرة الكثيرة هم أكثُر استخدامًا للعقاب الجسمّي للطلبة 

، ويليهم المعلمون ذوو %21.6حيث بلغت النسبُة المئوّيُة 
رة المتوّسطة ، ثّم المعلمون ذوو الخب%17.3الخبرة القليلة 

منهم % 15.6حيث َيسَتخِدُم العقاَب الجسمّي بشكٍل دائٍم 
وُتعّد هذه النتيجُة أمرًا مستغَربًا، وقد يكون ارتفاُع  .فقط

نسبة المعّلمين ذوي الخبرة الطويلة في استخداِم العقاِب 
أّن أولئك المعّلمين غيُر مقتنعين " دائمًا"الجسمي للطلبة 

ِد للطلبة والليِن معهم، وأّن سنواِت بجدوى النصِح واإلرشا

العمِل الطويلة جعلتهم يميلون إلى االعتقاد أن الجيَل الحالّي 
  .جيٌل متمّرٌد ال ينفع معه إال الِغلظُة والشّدة

وتّتفق هذه النتيجُة الداّلة على أّن أعلى نسبٍة الستخدام 
 مع العقاب الجسمّي للطلبة ارتبطت بالمعّلمين ذوي الخبرة األقّل

، بينما اختلفت معها فيما يتعّلق )2007(نتيجة دراسة شهاب 
وتختلف هذه  .بانتشاره الواسع لدى المعّلمين ذوي الخبرة الكبيرة

) 1993(والسهل ) 1998(النتيجُة عن نتائج دراسات العجمي 
التي أشارت إلى أنَّ استخداَم العقاِب الجسمّي ) 1991(والطنطاوي 

  .دياِد سنواِت الخبرةبشكٍل عاّم يزداُد باز
 :استخداُم العقاب الجسمّي حسب الجهة المشرفة: رابعًا

وجوُد تفاوٍت ملحوٍظ بين المعّلمين ) 4(وُيالَحُظ من الجدول 
في استخدام العقاب الجسمّي بحسب الجهة المشرفة على 

فقد تصّدرت المدارُس الرسمّيُة المدارَس التي  .المدرسة
َب الجسمّي للطلبة فكانت النسبة َيستخِدُم معّلموها العقا

، ويليها مدارُس وكالة غوث الالجئين بنسبٍة بلغت 73.5%
، ثّم المدارُس الحكومّية الفلسطينّية بنسبة 72.4%
من جهٍة  %.44.4، ثّم المدارُس الخاّصة بنسبة 64.9%

أخرى، ُيظهر الجدوُل اختالَف توزيع النسِب المئوّية للمعّلمين 
العقاَب الجسمّي للطلبة بشكٍل دائٍم، حيث الذين يستخدموَن 

كانت من نصيب % 21.9تبّين أّن النسبَة األعلى وهي 
المدارِس الحكومّية، ويليها المدارُس الرسمّية بنسبة 

؛ ولم يكن %13.3، ثّم المدارُس الخاّصة بنسبة 20.4%
هناك أيٌّ من معّلمي مدارس وكالة الغوث مّمن يستخدُم 

لطلبة باستمراٍر، وقد يكوُن ذلك ناتجًا عن العقاَب الجسمّي ل
أّن غالبّيَة أفراِد العّينة من معّلمي مدارِس الوكالة هّن من 
اإلناث اللواتي يتعاَمْلَن من الطالبات وَيحَذْرَن استخداَم العقاَب 

  .الجسمّي والتسّبَب باألذى لهّن
وال شّك أّن انخفاَض نسبِة استخداِم العقاِب الجسمّي في 

ارس الخاّصة يرتبط بخصائص الطلبة وتوّقعاِت أولياء األمور، المد
فقد يكون االنضباُط النسبّي األعلى لدى طلبة المدارس الخاّصة 
وإظهاُرهم حرَصًا والتزامًا بالتعّلم أكثر من أقرانهم في المدارس 

 .األخرى عامًال في أّنه ليس هناك ما يدفع المعّلمين لمعاقبة الطلبة
ذلك فإّن أولياَء األمور يدفعوَن بأبناِئهم إلى المدارس وعالوًة على 

االعتقاُد بأّنه يتّم التعامُل فيها مع الطلبة : الخاّصة العتباراٍت، منها
بشكٍل تربوّي جّيٍد، واحتراُم الطلبة واالهتماُم بهم، والنظرُة 
اإليجابّيُة نحو الطلبة، وتوّفُر بيئٍة أكثر أمنًا من المدارس الحكومّية 

، األمُر الذي يعني أن اإلداراِت المدرسّيَة )2000عابدين، (
للمدارس الخاّصة ُتظهُر اهتمامًا بأن يكوَن معّلموها على درجٍة 
ملموسٍة من االلتزام بتحقيِق توّقعاِت أولياِء األموِر، ورضا الطلبِة 
وأولياِء أمورهم، وبالتالي فهم أكثُر انضباطًا في االمتناِع عن 

  .لعقاب الجسمّي للطلبةاستخداِم ا
وأّما األمُر المستغرُب فهو ارتفاع إجمالّي نسبة استخدام 
العقاب الجسمّي للطلبة في مدارس السلطة اإلسرائيلّية على الّرغم 
من شّدة القوانين وصرامتها، وحمالِت التحريض المنظََّّمة الموجَّهة 
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والدًا –ٍص للطلبة من ِقَبل الجهات الّرسمّية بأال يسمحوا ألّي شخ
 بالمساِس بهم أو بإلحاِق األذى الجسمّي -أو معّلمًا، قريبًا أو بعيدًا

ورّبما كان ذلك  .بهم، وبتسهيل التقّدم بشكوى ُشَرطّيٍة إن تّم ذلك
متمشّيًا مع السمعِة السائدِة في أوساط المعّلمين وأفراِد المجتمع 

 على التعّلم بشكٍل عامٍّ أّن طلبَة المدارِس الرسمّية أقّل حرصًا
، مّما يضطُر المعّلمين "يخافون وال َيْسَتْحُيون"واالنضباط، وأّنهم 

وأّما ارتفاُع نسبِة استخداِم  .إلى استخداِم العقاِب الجسمّي بحّقهم
العقاِب الجسمّي للطلبة في مدارس وكالِة غوِث الالجئين وطلبة 

سيادُة الّنمط : االمدارس الحكومّية، فيمكن َعزوه إلى أموٍر عّدٍة، منه
الّسلطوّي في تلك المدارس في اإلدارة والتعليم، وتدّني جودة 
البيئات التعليمّية مادّيًا ومعنوّيًا فيها، وتراجُع اهتمام الطلبة بالتعّلم، 
وقّلة االهتمام الوالدّي بتعّلم األبناء ومتابعِتهم وتوجيِههم، إذ إّن 

  .التعليَم فيها مّجانيٌّ
ما هي أبرُز األسباِب المؤدّية إلى استخداِم : "السؤاُل الثالث

العقاِب الجسمّي للطلبة لدى معّلمي المدارس العربّية في مدينة 
ولإلجابة عن السؤال، تّم احتساُب التكراراِت والنسِب  ".القدس؟

المئوّية الختيارات المعّلمين لكّل سبٍب من األسباب ثّم ترتيُبها 
  .هذه النتيجة) 5(تنازليًا؛ ويبّين الجدوُل 

أبرُز األسباب المؤّدية الستخدام العقاب الجسمّي : )5(الجدول 
  للطلبة في المدارس العربّية في مدينة القدس مرتبًة تنازلّيًا

  الترتيب
  التكرار  السبب

النسبة 
المئوّية

*  
  45.45  105  عدم القيام بالوظيفة المنـزلية  1
  التقصير في االمتحانات  2

   والواجبات 
097  42.00  

  38.96  090  التأّخر عن المدرسة  3
  37.23  086  المدير/ رفض تنفيذ تعليمات المعّلم  4
  خرق تعليمات المدرسة  5

   وأنظمتها
086  37.23  

  35.93  083  التهّكم على المعلمين  6
  30.30  070  تخريب ممتلكات المدرسة  7
  26.41  061  االعتداء على اآلخرين  8
  24.24  056  التلّفظ بألفاٍظ بذيئٍة  9

سّب الرب، الكذب، (فعل المحّرمات   10
  اقتناء الصور والمنشورات اإلباحية

  ) والفاضحة

023  09.96  

  03.90  009  النميمة وإثارة الفتنة بين الطلبة  11
النسبة المئوّية حسب مجموع أفراد العينة الذين يستخدمون  *

  العقاب الجسمّي
سباِب المؤّديِة إلى أّن أبرَز األ) 5(ُيالَحُظ من الجدول 

عدم القياِم : استخداِم العقاِب الجسمّي ترتبُط بالتعّلم، وخصوصًا
بالوظائِف المنـزلّية، والتقصير في االمتحانات والواجبات، حيُث 

% 45.45حصَل هذان السببان على أعلى نسبٍة مئوّيٍة بلغت 
 وجاءت األسباُب المرتبطُة بالنظام المدرسّي .على التوالي% 42و

، وهذه %30 -% 39في المرتبة الثانية بنسٍب مئوّيٍة تراوحت بين 
التأّخُر عن المدرسة، ورفُض تنفيِذ تعليماِت المعّلم : األسباُب هي

أو المدير، وخرُق تعليماِت المدرسِة وأنظمِتها، والتهّكُم على 
وأّما األسباُب المرتبطُة  .المعّلمين، وتخريُب ممتلكاِت المدرسة

 االجتماعيِّ وااللتزاِم الدينّي فلم تكن بارزًة في مجمِل باالنضباِط
أسباِب استخداِم العقاِب الجسمّي للطلبة لدى المعّلمين في 

االعتداُء : "المدارس العربّية في القدس؛ ففي حين حصل السببان
على نسبٍة مئوّيٍة ضعيفٍة " التلّفُظ بألفاٍظ بذيئٍة"، و"على اآلخرين

 حصل السببان المرتبطان بااللتزاِم ،%24.2و% 26.4بلغت 
النميمُة وإثارُة الفتنة بين "و" ِفْعُل المحّرمات،: "الدينّي، وهما

% 3.9و% 10على نسبٍة مئوّيٍة متدّنيٍة جدًا بلغت حوالي " الطلبة
  .على التوالي

إّن ارتباَط استخداِم العقاِب الجسمّي بأسباٍب أكاديمّيٍة ال 
فس التعليمّي بأن ُيسَتخَدم التعزيُز ينسجُم وتوّجهات علِم الن

واإلثارُة المتنّوعة لترغيب المتعّلم بالتعّلم، وحّثه على الدَّْرس، وبأْن 
يتّم التأكيُد على دوِر المتعّلم في العملّية التعليمّية التعّلمّية بدًال من 

من جانٍب آخر، فإّن  .الركوِن إلى أّن المعّلم هو محوُر هذه العملّية
اقُض وما أشار إليه بعُض المرّبين المسلمين، ومنهم ذلك يتن
من أّنه ال يجوز العقاُب على التعّلِم ) 1955األهواني، (القابسّي 

 ).Shore, 2003(والحفِظ، وما أشار إليه المتخّصصون الُمْحَدثون 
وقد تدّنى استخدام العقاُب الجسمّي العتباراٍت سلوكّيٍة على خالِف 

 التربوّي اإلسالمّي وِفقُه المعّلمين وما أشار إليه ما أشار إليه الفكُر
 .المتخّصصون الُمحَدثون أيضًا، من أهّمية استخداِمه لهذا االعتبار

ويمكُن النظُر إلى تدّني استخداِم العقاِب الجسمّي للطلبة لالعتبارات 
السلوكّية على أّنه مؤشٌر على أّن التربيَة واإلعداَد االجتماعّي 

للطلبِة على وجِه الُعموِم ال تحتّل المقاَم األّوَل في واإليمانّي 
اهتماماِت المعّلمين، وُيخشى أن تكوَن نظرُتهم ألدواِرهم نظرًة 

وتّتفق هذه  .قاصرًة وكأّنها تنحصُر في المعرفة تحفيظًا وتدريسًا
حيث إّن المعّلمين ) Agbenyega, 2006(النتيجُة مع نتيجة دراسة 

  .جسمّي لمعاقبة الكسل والضعف العلمّييستخدمون العقاَب ال
ما هي أبرُز أشكاِل العقاِب الجسمّي للطلبة : "السؤاُل الرابع

 ".استخدامًا لدى معّلمي المدارس العربّية في مدينة القدس؟
ولإلجابة عن السؤال، تّم احتساُب التكراراِت والنسِب المئوّية 

  ).6(وترتيُبها تنازلّيًا كما يبّينه الجدوُل 
أبرُز أشكال العقاب الجسمّي استخدامًا في : )6(لجدول ا

  المدارس العربّية مرتبة تنازلّيًا
  

النسبة  التكرار  العقاب  الترتيب
 *المئوّية

  84.85  196  الضرب بعصا أو مسطرٍة أو سوٍط   1
  34.63  080  إجبار الطالب على الوقوف فترًة طويلًة  2
  34.20  079  شّد األذن  3
  32.03  074  وجهالصفع على ال  4
  21.65  050  شّد الشعر  5
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النسبة  التكرار  العقاب  الترتيب
 *المئوّية

6  
  منع الطالب من الخروج في أثناء

  19.48  045  االستراحة؛ حبس الطالب في الصف

  18.18  042  الركل بالرِّجل  7
النسبة المئوّية حسب مجموع أفراد العينة الذين  *  

  يستخدمون العقاب الجسمّي
لمسطرِة أو أّن الضرَب بالعصا أو ا) 6(ُيالَحُظ من الجدول 

السوِط هو الشكُل التقليديُّ الشائُع في العقاِب الجسمّي للطلبة، 
وبلغت النسبُة المئوّيُة لشيوِع هذا الشكِل واستخداِمه حوالي 

وُتعّد هذه النتيجُة أمرًا طبيعّيًا نظرًا لسهولِة استخدام هذا  %.85
 الشكِل من العقاِب الجسمّي؛ وقد تكوُن الثقافُة السائدُة في

المجتمع، حيث ُتستخَدم العصا للضرِب، قد أّثرت في سلوِك 
وتّتفق هذه النتيجُة مع نتيجة دراسة الطنطاوي  .المعّلمين

في " إجباُر الطالب على الوقوف فترًة طويلًة"وجاء  ).1991(
، ويلي ذلك األذى الموّجه %34.63المرتبة الثانية بنسبٍة بلغت 

والصفُع على الوجه، وشدُّ الشعر شدُّ األذن، : نحو الرأس وأعضائه
على % 21.65و% 32.03و% 34.2بنسٍب مئوّيٍة بلغت 

منُع : وكانت أقّل أشكاِل العقاِب الجسمّي استخدامًا هي .الترتيب
، والَرْكُل %19.48الطالب من الخروج أثناء االستراحة بنسبة 

وفيما يتعّلق بالصفِع على الوجه،  %.18.18بالرِّجل بنسبة 
ُظ أّن حوالي ُثُلث المعّلمين يستخدمونه عقابًا للطلبة، وهو فُيالَح

أمٌر ال ينسجم مع حقوِق المتعّلم وآدمّيِته، وال مع تعليمات الشرع 
الحنيف إطالقًا، األمُر الذي يدّل على عدم وعي المعّلمين 

وُيالَحظ أيضًا  .للمحدِّدات والضوابِط الشرعّية في هذا الشأن
خدموَن الحبَس والمنَع من الخروج من انخفاُض نسبة من يست

الصّف للعقاِب الجسمّي والذي ُيعّد أحَد أشكاِل العقاب الجسمّي 
البديلِة المستخدمِة في األنظمة التربوّية المعاصرة، وقد يكون سبُب 
ذلك عدَم اقتناِع المعّلمين بجدواه، أو تفضيَلهم للعقاِب الذي ُيلحق 

  .أذى جسمّيًا مباشرًا بالطالب
ما هي اتجاهاُت معّلمي المدارس العربية : "السؤاُل الخامس

 ".في مدينة القدس نحو استخدام العقاب الجسمّي في المدرسة؟
وقد تّم حساُب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية 
لالستجابات وتفسيُرها وفقًا لمفتاح التصحيح المبّين آنفًا، بحيث 

قوّيًة إذا كان المتوّسط الحسابّي أعلى من ُعّدت االتجاهاُت موجبًة و
 2.33، وُعّدت سالبًة وضعيفًة إذا كان المتوّسط الحسابّي 3.67

فأدنى، بينما ُعّدت محايدًة إذا تراوحت المتوّسطاُت الحسابّية بين 
  .نتيجَة السؤال الخامس) 7(ويبّين الجدوُل  .3.67 – 2.34

  
  
  
  
  

حرافات المعيارّية المتوّسطات الحسابّية واالن: )7(الجدول 
  التجاهات معّلمي المدارس العربّية نحو استخدام العقاب الجسمّي

المتوّسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

  طبيعة العقاب  1
  محايـد  1.09  3.33  الجسمّي وشرعيته

  محايـد  0.74  3.20  العالقة مع المعّلم  2
  عالقة العقاب  3

  0.81  3.76  ّلمالجسمّي بالتع
/ موجـب
  قوّي

اآلثار النفسّية للعقاب   4
  محايـد  0.88  3.28  الجسمّي

  العقاب الجسمّي  5
  0.89  3.71  واالنضباط الصفّي

/ موجـب
  قوّي

  محايـد  0.83  3.41  الدرجــــة الكلّيــــة  ==
أّن المعّلمين يحملون اتجاهاٍت ) 7(يتبّين من الجدول 
ب الجسمّي إذ بلغ المتوّسُط الحسابّي محايدًة نحو استخدام العقا

وقد يكون هذا الحياُد ناتجًا عن أّن المعّلمين ال  .3.41بشكٍل عامٍّ 
يّتفقون على وجٍه محّدٍد بشأن مشروعّية العقاب الجسمّي للطلبة 

، )0.83= االنحراف المعياري (وآثاره وجدواه، بل يتباينون فيه 
لّصالح، ومنهم َمْن يرى فيه فمنهم َمْن يرى فيه وجهًا للّصواب وا

ولعّل هذا االختالف ناتٌج عن اختالف  .وجهًا للخطأ والفساد
اقتناعات المعّلمين وأنماِط إداراتهم، واالختالِف في دالالت التراث 

وعالوًة  .الشرعّي والفكر التربوّي بشأن العقاب الجسمّي للمتعّلمين
حو استخدام العقاب على ذلك، فإّن الحياَد في اتجاهات المعّلمين ن

الجسمّي للطّلبة أمٌر منطقّي، فقد أشارت نتيجُة السؤاِل األّوِل أّن 
بعَض المعّلمين يستخدم العقاَب الجسمّي للطّلبة وبعَضهم ال 

ِقَيُم : يستخِدُمه، وهذا السلوُك يتأّثر بجملة متغّيراٍت، منها
 متأرجحًا، المعّلمين واتجاهاُتهم؛ وعليه فلّما كان سلوُك المعّلمين

  .جاءت االتجاهاُت محايدًة بين التأييد والمعارضة
عالقة العقاب "وفيما يخّص المجاالت، فقد حصل مجاُل 

، 3.76على أعلى المتوّسطات الحسابّية وهو " الجسمّي بالتعّلم
ويليه مجاُل العقاب الجسمّي واالنضباط الصفّي بمتوّسٍط حسابيٍّ 

ٍت موجبةٍٍ وقوّيِة، األمر الذي ويشيران إلى اتجاها ،3.71قيمته 
تشير إلى اقتناِع المعّلمين بشكٍل عامٍّ باستخداِم العقاب الجسمّي 

: وحصلت مجاالُت .لترسيِخ تعّلِم الطلبة وضبِطهم في الصّف
اآلثار النفسية للعقاب "، و"طبيعة العقاب الجسمّي وشرعّيته"

 حسابيٍة على أدنى متوّسطاٍت" العالقة مع المعّلم"، و"الجسمّي
وتنسجم هذه النتيجُة  . على التوالي3.20، و3.28، و3.33بلغت 

أيضًا مع نتيجة السؤال الثالث في هذه الدراسة حيث ارتبطت أبرُز 
أسباِب استخدام العقاب الجسمّي باعتباراٍت تعليمّية أوًال، ثّم 

  . اعتباراِت االنضباط في المدرسة والصّف ثانيًا
المحروقي  ؤال مع نتيجة دراسةوتّتفق نتيجُة هذا الس

أبو شنب، (، بينما تختلف عّما بّينته نتائُج دراسات )2001(
التي ) 1992؛ وأبو علّيا، 1998؛ وعسقول وأبو دف، 2007

أظهرت اتجاهاٍت إيجابّيًة نحو العقاب الجسمّي، وعّما أظهرته نتائج 
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 ,Agbenyega؛ 1991؛ والحارثّي، 1996الكرش، (دراسات 
  .تي أظهرت اتجاهاٍت معارضًة نحوهال) 2006
هل تختلُف اتجاهاُت معّلمي المدارس : "السؤاُل السادس 

العربّية في مدينة القدس نحو استخدام العقاب الجسمّي في 
المدرسة بحسب متغّيرات الجنس، والمرحلة، والتخّصص، وسنوات 

وتّمت اإلجابة عن هذا السؤال من  "الخبرة، والجهة المشرفة؟
وتبّين الجداوُل  .وتحليِل التباين األحادي) ت(جراِء اختباِر خالل إ

  .نتائَج هذا السؤال) 9-17(
 الفروُق بين متوّسطات اتجاهات المعّلمين نحو استخدام :أوًال

اسُتخِدم لفحصها : العقاب الجسمّي في المدرسة تبعًا للجنس
  ):9(كما يبّينه الجدول " ت"اختبار 

للفروق بين اتجاهات المعّلمين " ت "نتيجة اختبار: )9(الجدول 
  نحو استخدام العقاب الجسمّي حسب الجنس

المتوّسطات   العدد  الجنــس
  الحسابّية

االنحرافات 
  المعيارّية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

  0.73  3.18  163  أنثــى
  0.001 *4.320  0.80  3.78  205  ذكـــر

  ).α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائّية عند مستوى *   
 وهي 4.320بلغت " ت"أّن قيمَة ) 9(الَحُظ من الجدول ُي

، األمر الذي يدّل على وجود فروٍق 0.001ذاُت داللِة عند مستوى 
ذات داللٍة إحصائّيٍة بين متوّسطات اتجاهات المعّلمين نحو 

وُيالَحُظ من المتوّسطات  .استخدام العقاب الجسمّي للطلبة
ّلمين الذكور الذين يحملون الحسابّية أن الفرَق كان لصالح المع

اتجاهاٍت أقوى من المعّلمات نحو استخدام العقاب الجسمّي 
وقد يكوُن تكويُن اإلناث العاطفّي، وغلبُة الميِل نحو اللين  .للطلبة

لديهّن سببًا في تدّني تأييدهّن الستخدام العقاب الجسمّي، في حين 
 .األبناء والمتعّلمينأّن الرجاَل أكثُر شّدًة في التعامل مع األطفال و

حيث ) 2001(وتّتفق هذه النتيجُة مع نتيجة دراسة المحروقي 
كانت االتجاهات محايدًة، وكانت الفروق فيها لصالح الذكور؛ كما 

؛ 2001؛ والمحروقي، 2006الشهاب، (تّتفق مع نتائج دراسات 
؛ 1992؛ وأبو عليا، 1994؛ والّسهل، 1998وعسقول وأبو دف، 

Kaplan, 1996 (في وجود فروٍق في االتجاهات لصالح الذكور. 
وفي المقابل، اختلفت النتيجُة عّما أظهرته نتيجة دراستي أبو شنب 

حيث لم تكن هناك فروٌق في اتجاهات ) 1991(والحارثّي ) 2007(
  .المعّلمين تعزى للجنس

الفروُق بين متوّسطات اتجاهات المعّلمين نحو استخدام : ثانيًا
تّم احتساُب :  في المدرسة تبعًا للمرحلةالعقاب الجسمّي

المتوّسطاِت الحسابّية واالنحرافات المعيارّية الستجابات 
المعّلمين حسب المرحلِة التي يعّلم فيها المعّلُم كما يبّينه 

، والتعّرُف على الفروِق فيها باستخداِم تحليِل )10(الجدوُل 
  ).11(التبايِن األحادّي كما يبّينه الجدوُل 

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية : )10(لجدول ا
  الستجابات المعّلمين حسب المرحلة

  االنحراف المعيارّي  المتوّسط الحسابّي  العدد  المرحلة
  0.74  3.43  244  أساســــّية
  0.88  3.38  072  ثانوّيــــة

  0.68  3.40  052  مشتركـــة
ابّي التجاهات أّن المتوّسَط الحس) 10(يبّين الجدوُل 

المعّلمين في المرحلة األساسّيِة كان أعلى المتوّسطات الحسابّية، 
ويليه المتوّسُط الحسابّي التجاهات معّلمي المرحلة المشتركة، ثّم 

ولمعرفة فيما إذا  .المتوّسُط الحسابّي لمعّلمي المرحلة الثانوّية
داُم تحليِل كانت الفروُق ذاَت داللٍة إحصائّية أم ال، فقد تّم استخ

  ).11(التباين األحادّي كما يوّضحه الجدوُل 

.تحليُل التبايِن األحادّي للفروق بين اتجاهات المعّلميَن نحو استخدام العقاِب الجسمّي حسب المرحلة: )11(الجدول 
درجات   مجموع المرّبعات  مصدر التباين

  الحرّية
متوسط 
  المرّبعات

قيمة 
  " ف"

مستوى 
  الداللة

  0.977  002  001.954  موعاتبين المج
  0.728  365  265.720  داخل المجموعات

    367  267.674  المجموع

1.342  0.241  

  
أّنه ال توجد فروٌق ذاُت داللٍة ) 11(ويتبّين من الجدول 

إحصائّيٍة بين متوّسطات اتجاهات المعّلمين نحو استخداِم العقاِب 
 1.342" ف"ُة الجسمّي للطلبة تعزى للمرحلة، حيث بلغت قيم

ولعّل السبَب  ).α ≥ 0.05(وهي غيُر داّلٍة إحصائّيًا عند مستوى 
في ذلك أّن المعّلمين في كّل المراحل هم نتاُج بيئٍة واحدٍة، وبالتالي 
فإّن لهم أنماَط تفكيٍر متقاربٍة، وثقافًة واحدًة، عالوًة على أّن 

 والمعُموَل بها التعليماِت واألنظمَة والسياساِت التربوّيَة السائدَة
بشأن استخدام العقاب الجسمّي والتعامِل مع الطلبة ال تفّرُق بين 

ومن المستغرِب أّن هذه النتيجَة ال  .المرحلتين األساسّية والثانوّية
تؤّيد ما أظهرته نتيجُة السؤال الثاني في هذه الدراسة من أّن 

نسبٍة كبيرٍة معّلمي المرحلة األساسّية يستخدموَن العقاَب الجسمّي ب
مقارنًة مع استخدام معّلمي المرحلتين الثانوّية % 70.1بلغت 

وتّتفق هذه النتيجُة مع ما أشارت إليه دراسُة  .والمشتركة له
)Agbenyega, 2006 ( أّن معّلمي المدارس األساسّية أكثر تأييدًا

  .واستخدامًا للعقاب الجسمّي من معّلمي المدارس الشاملة
 بين متوّسطات اتجاهات المعّلمين نحو استخدام الفروُق: ثالثًا

تّم استخداُم : العقاب الجسمّي في المدرسة تبعًا للتخّصص
للتعّرف على وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة ) ت(اختبار 

نتيجة ) 12(، ويبّين الجدوُل )α ≥ 0.05(عند مستوى 
  .ذلك
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المعّلمين للفروق بين اتجاهات ) ت(نتيجُة اختبار : )12(الجدول 
  نحو استخدام العقاب الجسمّي حسب التخّصص

المتوّسطات   العدد  التخّصص
  الحسابّية

االنحرافات 
  المعيارّية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

علوم 
  0.83  3.48  147  طبيعّيـة

علوم 
  0.79  3.36  221  إنسانّيـة

0.713 0.292 

  
تجاهات أنَّ الفرَق بين متوّسطات ا) 12(وُيالَحُظ من الجدوِل 

المعّلمين نحو استخدام العقاب الجسمّي للطلبة بحسب التخّصص 
 وهي غيُر داّلة 0.713" ت"ليس ذا داللٍة إحصائّيٍة، إذ بلغت قيمُة 

ويمكن تعليُل عدم وجود  ).α ≥ 0.05(عند مستوى داللٍة يبلغ 
فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة في اتجاهاِت المعّلمين تعزى لتخّصصاتهم 

أّن جميَع المعّلمين ذوي مختلف الخلفّيات والتخّصصات أيضًا ب
المعرفّية قد نشأوا وتربَّّوا ضمن منظومة مفاهيٍم وأعراٍف ثقافّيٍة 
واجتماعّيٍة متماثلٍة، وهذا رّبما جعل معاييَر تأييِدِهم أو رفِضهم 

كما أّن المواّد التي َدَرَسها المعّلمون في  .لألمِر متماثلًة أو متقاربًة
عاهد والجامعات ويقومون بتعليمها، وأنماَط التعليم التي يّتبعها الم

مدّرسو المواّد المختلفة في المعاهد والجامعات لم تلعب دورًا في 
توجيه أنماِط تفكيِر خّريجي التخّصصات المختلفة أو تفضيالتهم 

وعليه، فإّن الموروَث الثقافيَّ وأنماَط التنشئة، وليست  .الِقَيمّية

 العلمّيُة أو التخّصُص، هي العامُل األبرُز في تكويِن اتجاهاِت المعرفُة
  .المعّلمين

الفروُق بين متوّسطات اتجاهات المعّلمين نحو استخدام : رابعًا
تّم  :العقاب الجسمّي في المدرسة تبعًا لسنوات الخبرة

استخراُج المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية 
، وتّم )13( وعرُضها في الجدول الستجابات المعّلمين

اكتشاُف الفروِق ذاِت الداللة اإلحصائّية فيها من خالل 
  ).14(استخداِم تحليِل التباين األحادّي كما يبّينه الجدوُل 

المتوّسطاُت الحسابّيُة واالنحرافاُت المعيارّية : )13(الجدول 
  الستجابات المعّلمين حسب سنوات الخبرة

المتوّسط   العدد  سنوات الخبرة
  الحسابّي

االنحراف 
  المعيارّي

  0.85  3.48  133  سنوات) 4(أقّل من 
  0.72  3.38  147  سنوات) 10 – 4(

  0.62  3.36  088   سنوات10أكثر من 
أّن هناك فروقًا بين ) 13(تبّين النتائُج في الجدول 

المتوّسطات الحسابّية الستجاباِت المبحوثين تعزى لسنواِت الخبرة 
 سنواٍت، 4ا كان لسنوات الخبرة التي هي أقّل من وأّن أعاله

 سنواٍت، وأّنها 10وأدناها لسنوات الخبرة التي هي أكثر من 
ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروُق  .3.36 و3.48تراوحت بين 

ذاَت داللٍة إحصائّيٍة، تّم استخداُم تحليِل التبايِن األحادّي كما 
  ).14(يوّضحه الجدوُل 

  .تحليُل التبايِن األحاديِّ للفروق بين اتجاهات المعّلمين نحو استخدام العقاب الجسمّي حسب سنوات الخبرة: )14(الجدول 
  مستوى الداللة  "ف"قيمة   متوسط المرّبعات  درجات الحرّية  مجموع المرّبعات  مصدر التباين
  3.272  002  006.544  بين المجموعات

  0.715  365  261.130  داخل المجموعات
    367  265.674  المجموع

4.573*  0.001  

  ).α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى *   
أّن هناك فروقًا ذاَت داللٍة إحصائيٍة ) 14(يتبّين من الجدول 

في اتجاهات المعّلمين نحو استخداِم العقاِب الجسمّي تعزى 
ولمعرفة مصدر  .0.001لسنوات الخبرة، حيث بلغ مستوى الداللة 

للفروق الَبْعدية كما يوّضحه ) شيفيه(لفروق، تّم استخداُم اختبار ا
، فتبّين أّن الفروَق كانت بين سنوات الخبرة التي هي )15(الجدوُل 
 10 سنوات وأكثر من 10-4 سنوات من جهٍة، وكلٍّ من 4أقّل من 

ويمكن تفسير  . سنوات4سنوات لصالح الخبرة التي هي أقّل من 
لتعامَل الميدانّي مع الطلبة سنًة بعد أخرى هذه الفروق بأّن ا

والخبراِت المتراكمَة للمعّلمين قد أّثرت على اتجاهاتهم، وبالتالي 
كان المعّلمون ذوو سنوات الخبرة المتوّسطة والكبيرة أكثَر تحّفظًا 

 .على استخداِم العقاِب الجسمّي من زمالئهم ذوي الخبرة القليلة
، بينما اختلفت )1998(دراسة العجمي وقد اتفقت هذه النتيجُة مع 

حيث لم يكن لسنوات الخبرة ) 2007(عّما أظهرته دراسُة أبو شنب 
  .أثٌر في اتجاهات المعّلمين

  
  

للفروق الَبْعِدّية في اتجاهات ) شيفيه(نتيجة اختبار : )15(الجدول 
  المعّلمين نحو استخدام العقاب الجسمّي وفقًا لسنوات الخبرة

   4من أقّل   المستوى
  سنوات

4 – 10  
   سنوات

  10أكثر من 
  سنوات  

  4أقّل من 
   سنوات

====  ====  0.1651*  

4 – 10   
  سنوات

====  ====  0.1376*  

  أكثر من 
   سنوات10

0.1651-  0.1376-  ====  

الفروُق بيين متوّسطات اتجاهات المعّلمين نحو استخدام : خامسًا
وتّم : شرفةالعقاب الجسمّي في المدرسة تبعًا للجهة الم

حساُب المتوّسطاِت الحسابّية واالنحرافاِت المعيارّية أوًال كما 
، ثّم اكتشاُف الفروق ذاِت الداللة )16(يوّضُحها الجدوُل 

اإلحصائّية باستخدام تحليِل التباين األحادّي كما يبّينه 
  ).17(الجدوُل 
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  ُة الستجابات المعّلمين حسب الجهة المشرفةالمتوّسطاُت الحسابّيُة واالنحرافاُت المعيارّي: )16(الجدول 

  االنحراف المعيارّي  المتوّسط الحسابّي  العدد  الجهة المشرفة

  0.69  3.43  151  وزارة التربية الفلسطينية
  0.57  3.40  090  جمعّيات خاّصة/ هيئات

  0.61  3.41  029  وكالة غوث الالجئين
  0.83  3.38  098  السلطة اإلسرائيليــة

أّن هناك فروقًا بين ) 16(تائُج الموضََّحُة في الجدول تبّين الن
المتوّسطات الحسابّية الستجابات المبحوثين حسب الجهة المشرفة، 

 للمدارس 3.38 للمدارس الحكومّية و3.43وأّنها تراوحت بين 

ولمعرفة فيما كانت الفروُق ذاَت داللٍة إحصائّيٍة تّم  .الرسمّية
  ).17(حادّي كما يبّينه الجدوُل استخداُم تحليِل التباين األ

  .تحليُل التبايِن األحاديِّ للفروِق بين اتجاهات المعّلميَن نحو استخدام العقاب الجسمّي حسب الجهة المشرفة: )17(الجدول 
متوسط   درجات الحرّية  مجموع المرّبعات  مصدر التباين

  المرّبعات
  مستوى الداللة  " ف"قيمة 

  1.008  003  003.023  بين المجموعات
  0.727  364  264.651  داخل المجموعات

    367  267.674  المجموع

1.386  0.247  

  
أّن الفروَق في اتجاهات المعّلمين ) 17(ُيالَحُظ من الجدول 

نحو استخداِم العقاِب الجسمّي ليست ذات داللٍة إحصائّيٍة عند 
، وكانت 1.386" ف"، حيث بلغت قيمُة )α ≥ 0.05(مستوى 

، األمر الذي ُيفضي إلى القول بعدم 0.05أكبر من ) ألفا (قيمُة
اختالف اتجاهاِت المعّلمين في المدارس المختلفة نحو استخداِم 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أّن المعّلمين  .العقاِب الجسمّي للطلبة
في مختلف المدارس يعيشون في نظاٍم اجتماعّي له ذاُت الضوابط 

فلم يؤّثر اختالُف الجهة المشرفة التي ُتَشكُِّل والموّجهات، وبالتالي 
مرجعّيَة المدرسة على الحالة الوجدانّية التي يحملها المعّلمون 

وعالوًة على ذلك، فإّن  .تأييدًا أو رفضًا أو حيادًا بشكٍل عاّم
السياساِت واألنظمَة التعليمّية في المدارِس جميِعها متقاربٌة، فهي 

ا ومنطوِقها من جهٍة، ومجاريٌة للتوّجهات علمانّيٌة في مضامينِِه
هذا ولم  .المعاصرة بحظِر استخداِم العقاِب الجسمّي بشكٍل مطلٍق

يتسنَّ للباحث الوقوُف على نتائِج دراساٍت تّتفق أو تختلُف مع هذه 
  .النتيجة

  :التوصيات
في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الدراسة، فإّن الباحَث 

  :يوصي بما يأتي
 تتعاوَن الجامعاُت والمؤّسساُت التربوّية الّرسمّية أن .1

والجماهيرّية لتوعية المعّلمين بأدوارهم في تأديب الطلبة 
 .وإصالحهم، وفي تعزيز إحساسهم بالمسؤولية

أن تهتمَّ اإلداراُت المدرسّيُة والسلطاُت التعليمّية بتزويد  .2
ة المعّلمين بقراءاٍت وأبحاٍث حول العقاب الجسمّي للطلب

 .وآثاره االجتماعّية والنفسّية والتعّلمّية
أن يتمَّ تنظيُم حمالٍت إرشادّيٍة وأّياٍم دراسّيٍة تختّص بتوعية  .3

المعّلمين بضوابط استخدام العقاب الجسمّي وأهدافه بدًال 
 .أو حظره/من االشتغال بالحديث عن مشروعيته و

والذي أظهرت - أن ُيصاَر إلى تسويق االستعاضة بالضرب  .4
 عقوبًة -ائُج الدراسة أّنه أبرُز أشكاِل العقاب الجسمّي شيوعًانت

أخرى نحو الحجز المدرسّي إلجبار المتعّلم على إنجاز واجبه 
المدرسّي تحت إشراف المعّلم حيث كان اإلهماُل في أداِء 

ومن  .الوظائِف المنزلّية أهمَّ سبٍب للعقاب الجسمّي للطلبة
تكليُف الطالِب المشاغِب بأعماٍل اإلجراءات البديلِة المقترحِة 

تخصُّ الصّف أو المدرسَة إلشعاره بقيمِته وأهّميِته وتعزيِز 
شخصّيِته، ألّن خروَج الطالِب على النظام وتمّرَده على 
تعليمات المعّلم وانحراَفه المدرسّي رّبما يكوُن الهدُف منه 

 .إثباَت ذاته
لمرشد التربوّي في أن تهتمَّ اإلداراُت المدرسّية بتعزيز دور ا .5

المدرسة، وخصوصًا في مجالي دعم التعّلم واالنضباط 
 .المدرسّي

أن يتعاوَن المديروَن والمعّلمون وأولياُء األمور لتعزيز روح  .6
االلتزام وتحّمل المسؤولية والضبط الداخلّي لدى المتعّلمين، 
وإحياء بذور اإليمان والخشية والمراقبة في نفوسهم، لتعزيز 

بواجباتهم وعدم التقصير فيها وانضباطهم المدرسّي قيامهم 
الذاتّي، وُيؤمل من ذلك أن يساعد على تقليل احتماالت 

 .اللجوء إلى العقاب الجسمّي
أن تقوَم السلطاُت التعليمّية بإعادة النظر في نظام اليوم  .7

المدرسّي، بحيث ُيؤخُذ بنظام اليوم المدرسّي الطويِل الذي 
اّفة أنشطة التعّلم في المدرسة تحت يقوم فيه الطالُب بك

إشراِف المعّلميَن ومراقبِتهم، وبتوجيٍه منهم، وهذا قد يعالُج 
أبرَز سبٍب يدعو المعّلمين الستخداِم العقاِب الجسمّي وهو 

 .إهمال الوظائف المنزلّية والتقصير في أداء الواجبات
نضباط أن تقوَم السلطاُت التعليمّية بإعادة النظر في قوانين اال .8

بعد استنفاد اإلجراءات التربوّية –المدرسّي بحيث ُيراعى 
 اإلذُن بالضرب على الوجِه -والقانونّية األخرى وعدم مالءمتها
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الشرعّي التربوّي المنضبِط للّدواعي السلوكّيِة، ومنِع الرذيلة، 
 .والزجِر عن الوقوِع في المحّرماِت والمحاذيِر الُخُلقّية

آثار منِع : إلى إجراء دراساٍت أخرى حولأن يعمَد الباحثوَن  .9
استخداِم العقاِب الجسمّي على سلوِك الطلبِة وانضباِطهم 
المدرسّي، وأثِر استخداِم العقاِب الجسمّي على التزاِم الطلبِة 

 .وانضباِطهم دراسّيًا وسلوكّيًا
   عــــــراجـــــالمالمصادر و

دار : عّمان .علم النفس التربوّي ).2003( .أبو جادو، صالح
  .المسيرة

سنن أبي  ).1987( .أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني
 ).ضبط ومراجعة محمـد محي الدين عبد الحميد(داود 

  .دار الفكر: بيروت ).كتاب الصالة(الجزء الثاني 
مشكلة العقاب البدنّي في التعليم  ).1999( .أبو دف، محمـود

 . التربوّي اإلسالمّيالمدرسّي وعالجها في ضوء التوجيه
، )1 (7، )الدراسات اإلنسانية(مجلة الجامعة اإلسالمية 

133 – 167.  
االتجاهات نحو العقاب البدنّي " ).2007( .أبو شنب، أحمـد

وعالقتها بتقدير الذات لدى معلمي مدارس وكالة الغوث 
رسالة ماجستير غير  ".الدولية في منطقة الخليل التعليمية

  .القدس، القدس، فلسطينمنشورة، جامعة 
العقاب كما يراه المعلمون والطلبة في  ).1992( .أبو عليا، محمـد

البلقاء للبحوث . مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن
  .272-  227، )1 (2 والدراسات،

الّرسول المعّلم وأساليبه في ). 2003( .أبو غّدة، عبد الفتاح
  .اإلسالميةمكتب المطبوعات : بيروت .3، طالتعليم

دار : القاهرة .التربية في اإلسالم). 1955( .األهواني، أحمـد
  .المعارف

االتجاهات نحو العقاب البدنّي  ).1990( .البطش، محمـد
سلسلة العلوم (دراسات  .وممارسته في المدارس االبتدائية

  .61- 24، )2 (18 ،)اإلنسانية
علم النفس الميّسر في  ).1983( .بلقيس، أحمـد ومرعي، توفيق

  .دار الفرقان: عّمان .1، طالتربوّي
 ).2006( .حاج يحيى، محمد وعرار، رياض وأبو قطيش، عايد

: اتجاهات المرشدين التربويين حول سوء معاملة األطفال
 .دراسة ميدانية في مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية

  .الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، فرع فلسطين: رام الله
اتجاهات المعلمين وأولياء األمور في  ).1991( .حارثي، زيدال

مكة المكرمة نحو العقاب البدنّي وعالقتها ببعض المتغيرات 
 98، )8 (8، )جامعة قطر(حولية كلية التربية  .المستقلة

-110.  

تصورات معلمي المدارس الحكومية  ).2001( .الحلو، غسان
الضبط الصفّي في األساسية والثانوية وطلبتها نحو أنماط 

العلوم (ب /مجلة النجاح لألبحاث .شمال فلسطين
  .267- 229، 15، )اإلنسانية
: الكويت .تعديل السلوك اإلنسانّي ).2003( .الخطيب، جمال

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع
اتجاهات معلمي ومعلمات مرحلة " ).1998( .السعدي، باسل

 مدارس التعليم األساسي نحو العقاب البدنّي في
رسالة ماجستير غير  ."محافظات شمال الضفة الغربية

  .منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
األساليب التي يستخدمها المعلمون في  ).1994( .السهل، راشد

الحّد من السلوك غير المرغوب فيه لتالميذ المرحلة 
جامعة (المجلة التربوية . االبتدائية في دولة الكويت

  .291-195، )32( 8 ،)الكويت
 .2، طمنهج التربية النبوية للطفل ).1988( .سويد، محمـد نور

  .دار الطباعة والنشر اإلسالمية: القاهرة
ممارسة العقاب البدنّي في المدارس  ).2006( .الشهاب، علي

المتوسطة بدولة الكويت واتجاهات المعلمين نحو العقاب 
، )80 (20 ،)جامعة الكويت(المجلة التربوية . البدنّي

13-68.  
دراسٌة تحليليٌة لخبرات العقاب المدرسّي  ).1995( .صادق، حصة

مركز (مجلة التربية  .لدى عينٍة من طالبات جامعة قطر
  .47 – 11، 7، )البحوث التربوية

مظاهرها : التربية عند العرب ).1966( .الضنيل، محمـد
  .الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة. واتجاهاتها

العقاب بالمدرسة االبتدائية في  ).1991( .الطنطاوي، أحمـد
جامعة (مجلة العلوم التربوية والنفسية  .سلطنة ُعمان

  .431- 399، )7 (3 ،)المنوفية
أسباب إلحاق الوالدين أبناءهم ). 2000( .عابدين، محمـد

مجلة  .بالمدارس الخاّصة وعالقتها ببعض المتغّيرات
 - 59، )3 (3وية الفلسطينية، البحوث والدراسات الترب

100.  
دراسة العالقة بين رأي المعلمين  ).1998( .العجمي، مها

والمعلمات في العقاب البدنّي وبعض صفاتهم الشخصية في 
رسالة الخليج  .مراحل التعليم العام بجامعة اإلحساء

  .77- 17، )68 (،العربّي
مي اتجاهات معل ).1998( .عسقول، محمـد وأبو دف، محمود

وكالة الغوث بقطاع غزة نحو العقاب البدنّي وعالقتها ببعض 
مجلة التقويم والقياس النفسّي والتربوّي  .المتغيرات

  .54-29 ،11، )غزة/جامعة األزهر(



  عابدين
 

357  

: تأديب األطفال في الوسط العائلّي ).2003( .عشوي، مصطفى
  .98-78، 16، مجلة الطفولة العربية .الواقع واالتجاهات

ابن حجر الهيثمي وخالصة رسالته  ).1978( .انعطيـة، سليم
تحرير المقال في أدب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدب 

  .مكتبة األنجلوالمصرية: القاهرة .األطفال
 .2، طتربية األوالد في اإلسالم ).1978( .علوان، عبد الله

  .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت
مكانة العقاب في التربية " ).2005( .القضاة، ريم ومحفوظ، نبيل

، )محرر(عبد الله، عبد الرحمن صالح : في". اإلسالمية
دار وائل، : ، عّمان2، طالمرجع في تدريس علوم الشريعة

  .293 – 255ص
آراء معلمي مدارس مدينة القدس " ).2003( .القضماني، رانيـة

رسالة ماجستير غير منشورة، ". في ظاهرة العنف المدرسّي
  .امعة القدس، فلسطينج

اتجاهات المعلمين والطالب نحو ). 1996( .الكرش، محمـد
وزارة التربية (آفاق تربوية  .استخدام العقاب البدنّي

  .118- 96، 8 ،)قطر/والتعليم
اتجاهات معلمي المرحلة " ).2001( .المحروقي، عبد الله

الثانوية نحو استخدام العقاب البدنّي في المدارس 
رسالة  ."في المنطقة الداخلية بسلطنة ُعمانالحكومية 

  .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد
إحصائية  ).2007( .مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف

أعداد المدارس والمعّلمين لمدارس األوقاف والمدارس 
القدس،  .2007/2008الخاّصة ومدارس الوكالة للعام 

  .مديرية التربية والتعليم
التراث التربوّي اإلسالمّي في خمس  ).1988( .نشابة، هشام

  .دار العلم للماليين: بيروت .مخطوطات
: عّمان. علم النفس التربوّي ).1983( .نشواتي، عبد المجيد

  .دار الفرقان ومؤسسة الرسالة
 .المختصر في علم النفس التربوّي ).1988( .النمر، عصام
  .مكتبة األقصى: عّمان
دراسٌة تحليليٌة آلراء الطالب  ).1993( .عبد اللهالهاجري، 

والطالبات في أساليب ضبط السلوك الطالبّي المتبعة في 
 7، )جامعة الكويت(المجلة التربوية . مدارس الكويت

)27( ،167 -211.  
ظاهرة ). 2005(. وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينّية

ت الوقائّية األسباب واإلجراءا: التسّرب من المدارس
وزارة التربية والتعليم العالي : رام الله، فلسطين .والعالجّية
  .الفلسطينية

إحصائية داخلية ألعداد المعّلمين العرب  ).2007( .وزارة المعارف
في المدارس الرسمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية في 

  .وزارة المعارف، القدس .2007/2008شرقي القدس للعام 
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