
òíìiÛa

  

 

 
 

 جامعة اليرموك المملكة األردنية الهاشمية 

 

 

 

 

 

 

 

 املجلة األردنية في

    العلوم
 مجلة علمية عاملية محّكمة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1431ربيع الثاني / م 2010،  آذار )1(،  العدد )6(المجلد 

 



òíìiÛa
 

 املجلة األردنية في

 العلوم
 مةمجلة علمية عاملية محّك

 

   

 هـ1431 ربيع الثاني/  م2010 آذار ، )1(العدد  ، )6(المجلد 
 

 ،، األردن التعليم العالي والبحث العلميوزارةللبحث العلمي،  أسستها اللجنة العليا مجلة علمية فصلية عالمية محّكمة: املجلة األردنية في العلوم الرتبوية

 .وتصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموك، إربد، األردن

 خرالمجلة األردنية في العلوم التربوية مصنفة في قاعدة البيانات الدولية آول* 

 . أحمد عودة.د.أ: رئيس التحرير

 .صفاء عالونة ةالسيد :سكرتري التحرير

 : هيئة التحرير
 أحمد بطاح. د.أ

 . التربوية، جامعة مؤته، الكرك، األردنالعلومكلية 

Ahmad.battah@moe.gov.jo 

 
 ربا البطاينه. د.أ

 .كلية التربية، جامعة اليرموك، أربد، األردن

Ltr290@yahoo.com 

 

 لشادية الت. د.أ

 .كلية التربية، جامعة اليرموك، أربد، األردن

Ltr290@yahoo.com 

 

 عايش زيتون. د.أ

 .كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، عمان، األردن

 
 فريد أبو زينة. د.أ

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

Fabuzeineh@yahoo.com 
   

 ماجد أبو جابر. د.أ

 .جامعة البلقاء التطبيقية، عمان، األردن

Abujaber52@yahoo.com   

 
 منى الحديدي. د.أ

 .كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، عمان، األردن

mhadidi@Ju.edu.jo 
 
 نزيه حمدي. د.أ

 .بوية، الجامعة األردنية، عمان، األردنكلية العلوم التر

nazhamdi@ju.edu.jo 
 

 
 



òíìiÛa
 

 
 املجلة األردنية في

 العلوم
 مجلة علمية عاملية محّكمة

 

   

 هـ1431ربيع الثاني /  م2010 آذار ، )1(العدد  ، )6(المجلد  
 

 :الهيئة االستشارية

 
 سليمان الريحاني. د.أ أحمد كاظم. د.أ

  األحمدعبدالرحمن. د.أ اسحق الفرحان. د.أ

 عبدالرحيم ابراهيم. د.أ أفنان دروزة. د.أ

 عبدالله زيد الكيالني. د.أ آمال كمال. د.أ

 سامي خصاونة . د.أ أمين الكخن. د.أ

 محمد الصباريني. د.أ انطون رحمة. د.أ

 محمود قمبر. د.أ خالد العمري. د.أ

  سعيد التل. د.أ

  

 .خخليل الشي. د.أ): اللغة العربية(املحرر اللغوي 

 .محمد العجلوني. د.أ): اللغة االنجليزية(املحرر اللغوي 

 .وأحمد التميمي مجدي الشناق: تنضيد وإخراج

 

 -:  البحوث إلى العنوان التالي ترسل
 رئيس تحرير المجلة األردنية في العلوم التربوية

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموك

  األردن-اربد 

 3638 فرعي  00 962 2 7211111 هاتف

Email: jjes@yu.edu.jo  
Yarmouk University Website: http://www.yu.edu.jo 

Deanship of Research and Graduate Studies Website: http://graduatestudies.yu.edu.jo 



 قواعد النشر
 .فر فيها مقومات ومعايير إعداد مخطوط البحثاالعلمية ويتوتنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية  -1

 .تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجاالت العلوم التربوية  -2

 .تعتذر المجلة عن عدم النظر في البحوث المخالفة للتعليمات وقواعد النشر -3

ملخصًا للبحث بالعربية باإلضافة إلى ملخص بلغة البحث، الباحث شريطة أن يقدم يقدم البحث باللغة العربية أو باللغة االنجليزية،   -4

 كلمة على صفحة مستقلة ويوضع عدد الكلمات بين قوسين في آخر الملخص على أن يتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية 150وبواقع 

)Keywords (تالتي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانا. 

 .على الباحث أن يقدم تقريرًا خطيًا يؤكد أن البحث لم ينشر أو لم يقدم للنشر في مجلة أخرى -5

 منهــا غفــًال مــن األســماء أو أي ثــالث( نســخ منــه أربــعأن يكــون البحــث مطبوعــًا علــى الحاســوب وبمســافة مزدوجــة بــين الســطور، وتقــدم    -6

، ة بالعربيـ Normal 14بـنط  مـدمج  مـع قـرص   ) البـاحثين وعنـاوينهم  / ث  إشارات إلى هوية البـاحثين وتتضـمن نسـخة واحـدة إسـم الباحـ              

 .قدم مع النسخة نموذج التعهد الخاص بالمجلةي، وة باالنجليزي12بنط 

 وتوضــع A4ثالثــين صــفحة مــن نــوع   ) 30(رســوم والجــداول والمالحــق علــى   أن ال يزيــد عــدد صــفحات البحــث بمــا فيهــا األشــكال وال      -7

 .الجداول واألشكال في مواقعها وعناوينها كاملة غير ملونة أو مظللة

تعرض البحوث المقدمـة للنشـر فـي المجلـة فـي حـال قبولهـا مبـدئيًا علـى محكمـين اثنـين فـي األقـل مـن ذوي االختصـاص يـتم اختيارهمـا                                   -8

 .بسرية مطلقة

تحــتفظ المجلــة بحقهــا فــي أن تطلــب مــن المؤلــف أن يحــذف أو يعيــد صــياغة بحثــه أو أي جــزء منــه بمــا يتناســب وسياســتها فــي النشــر       -9

 .وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة

 .الباحثين حال وصول البحث، وحال قبوله، أو عدم قبوله للنشر/تقوم المجلة بإبالغ الباحث  -10

 .يأخذ البحث المقبول للنشر دوره في النشر وفقًا لتاريخ قبوله قبوًال نهائيًا للنشر  -11

 للنشر العلمي بشكل عـام ونظـام التوثيـق للمراجـع     )APA) (American Psychological Association(تعتمد المجلة دليل : التوثيق  -12

در العربيـة، ويلتـزم الباحـث باألسـلوب العلمـي المتبـع فـي كتابـة المراجـع          والمصادر االنجليزية بشـكل خـاص ومـا يقابلهـا للمراجـع والمصـا       

وأسماء الباحثين واالقتباس والرجوع إلى المصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وما يتضمنه الـدليل مـن إرشـادات وأسـس ذات صـلة                    

ــر البحــــث  ــة المراجــــ   .بعناصــــر تقريــ ــتن وقائمــ ــتئناس بنمــــاذج مــــن التوثيــــق فــــي المــ ــع الرئيســــي   ولالســ : ع يرجــــى االطــــالع علــــى الموقــ

http://apastyle.apa.orgوالموقع الفرعي :http://www.library.cornell.edu/newhelp/res_strategy/citing/apa.html. 

ــدم نســخة مــن كــل ملحــق مــن مالحــق البحــث         -13 ــارات،  مثــل برم) إن وجــدت(علــى الباحــث أن يق ــات، اختب ــًا   ... جي ــخ، وأن يتعهــد خطي ال

وأن يحــدد للمســتفيدين مــن البحــث اآلليــة التــي يمكــن أن يحصــلوا فيهــا علــى ) الملكيــة الفكريــة(بالمحافظــة علــى حقــوق اآلخــرين الفكريــة 

 .نسخة البرمجية أو االختبار

 .ال يخضع ترتيب البحوث في المجلة ألي اعتبارات -14

 .كافأة عن البحوث التي تنشر فيهاال تدفع المجلة م  -15

 .تهدي المجلة لمؤلف البحث بعد نشره نسخة من المجلة باإلضافة إلى عشرين مستلة  -16

 .تنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة األردنية في العلوم التربوية عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  -17

توثيقــًا  رسـالة ماجســتير أو أطروحـة دكتـوراة، وتوضــيح ذلـك فـي هـامش صــفحة العنـوان وتوثيقهـا         تحديـد مـا إذا كـان البحــث مسـتًال مـن      -18

 .كامًال على نسخة واحدة من البحث يذكر فيها اسم الباحث وعنوانه

ط اسـتخدام  البحوث التي يتم نشرها في المجلة توضع كاملة على قاعدة البيانات فـي مكتبـة جامعـة اليرمـوك ويخضـع الرجـوع إليهـا لشـرو              -19

 .تلك القاعدة

اء هيئـة التحريـر أو الجامعـة أو سياسـة اللجنـة العليـا للبحـث              رما ورد في هذه المجلـة يعبـر عـن آراء المـؤلفين وال يعكـس بالضـرورة آ                  : "مالحظة

 ".العلمي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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أنمار الكيالني ومعن المحيسن

*
 

 
 

 17/11/2009 تاريخ قبوله   20/5/2008 تاريخ تسلم البحث

 بنـاء مشـروع مقتـرح لتطـوير نظـام التخطـيط التربـوي                الـى  هدفت الدراسـة   :ملخص

 تعـرف تقـديرات افـراد        ولتحقيق هذا الهدف تـم     .دنلمرحلة التعليم األساسي في األر    

ودالالت ، مجتمع الدراسة لدرجات الحاجة الى التحسين فـي نظـام التخطـيط التربـوي       

ــرة، والوظيفـــة، الفـــروق فـــي هـــذه التقـــديرات التـــي تعـــزى لمتغيـــرات الجـــنس    ، والخبـ

 كماتم تعرف مكونـات المشـروع المقتـرح لتطـوير نظـام التخطـيط التربـوي              . والمؤهل

وتكون مجتمع  ، جمعت البيانات من وزارة التربية والتعليم      .في وزارة التربية والتعليم   

ــن   ــة مــ ــة    255الدراســ ــديري اإلدارات، ومــــديري التربيــ ــن مــ والمــــديرين ،  فــــردًا مــ

وتـم بنـاء المشـروع      . المختصين، ورؤساء أقسام التخطـيط فـي المراكـز والمـديريات          

شـروع، وفـرز متغيـرات المشـروع،     جمـع األدب النظـري للم  : ضمن خمس مراحل هـي  

أظهــرت النتــائج واقــع نظــام . وجمــع البيانــات، وتحديــد محتــوى المشــروع، وتحكيمــه 

التخطيط التربـوي، ودرجـات الحاجـة للتحسـين فيـه، كمـا أظهـرت عـدم وجـود فـروق              

 بأن يصار إلى تبني هـذا المشـروع   انوأوصى الباحث. دالة إال في حاالت تفاعل قليلة   

رة التربيـة والتعلـيم، وفـي أي مجتمـع دراسـة مشـابه باعتبـار إمكانيـة         وتطبيقـه فـي وزا  

مشــروع ، التخطــيط االســتراتيجي، التخطــيط التربــوي: الكلمــات المفتاحيــة( .عملــه

 ).تطوير التخطيط التربوي

 

 

 

 

تقوم التربية في جوهرها على تنمية اإلنسان، وهو  :مقدمة

إلنسان في التنمية وتنبع أهمية ا. أساس كل تنمية وصانع كل حضارة

من أنه محرك كل مدخالت التنمية، وبالتالي فهو أساسها، كما أن 

وتعد مرحلة التعليم . نتاج التنمية يتجه إليه وبذلك يكون غايتها

األساسي القاعدة العريضة لبناء المواطن، والمرحلة التي تربى فيها 

هذا اإلتجاهات والعادات، وتتأصل فيها المالمح الرئيسة لشخصية 

 . المواطن
اعتمد المنتدى العالمي للتربية الذي عقد في داكار بالسنغال 

م إطار عمل يتضمن األهداف 2000 نيسان 28-26في الفترة 

العامة وااللتزامات التي تعهدت بها الحكومات والمجتمع الدولي من 

.  م2015أجل تحقيق هدف التعليم األساسي للجميع بحلول عام 

 :ومن هـذه األهداف

 الرعاية والتربية على نحو شامل في مرحلة وتحسينتوسيع  .أ 

الطفولة المبكرة، وبخاصة لصالح أكثر األطفال تأثرًا وتعرضًا 

 .للخطر وأشدهم حرمانًا
_________________________ 
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A Proposal for Developing Education Planning System for 

the Basic Education Level in Jordan 
 

Maen Muhaisin, Faculty of Education, University of Jordan, Amman, 
Jordan.  

Anmar Keylani, Faculty of Education, University of Jordan, Amman, 
Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at constructing a proposed project for 
developing an education planning system for the basic education level 
in Jordan. To achieve this target, the study identified degrees of 
improvement needed in the education planning system for basic 
education level in Jordan, and differences significances attributed to 
sex, experience, qualification and job.Finally a project was 
constructed for developing education planning.  The study population 
comprised all director generals, directors, and heads of planning 
divisions in the Ministry of Education in Jordan, in addition to 
divisions' heads in the Ministry headquarters. The study covered the 
whole population which consisted of (255) individuals.The results 
showed the reality of the education planning system for the basic 
education level in Jordan in averages and percentages. There were no 
significant differences due to sex, experience, qualification or job 
position, with the exception of few interaction cases. Based on the 
results, a project was constructed following the scientific methods in 
setting the project targets, identifying its content, and preparing all 
requirements for its success in terms of content, time and budget. The 
workability of the project was verified by experts. In light of the 
results, the researchers recommended adopting this project by 
Ministry of Education in Jordan or any other similar authority. 
(Keywords: Education planning, Strategic planning, Project for 
developing education planning). 

 

 م تمكين جميع األطفال من 2015العمل على أن يتم بحلول عام  .ب 

الحصول على تعليم ابتدائي جيد، مجاني والزامي، وإكمال 

هذا التعليم، مع التركيز بوجه خاص على البنات واألطفال 

الذين يعيشون في ظروف صعبة، وأطفال المناطق المحرومة، 

 .)2004البسام والمتبولي، ( واألقليات العرقية

التعليم في االردن  و اقترحت وزارة التربية2003وفي عام 

 :مفهومًا للرؤية والرسالة للتعليم العام على النحو اآلتي

نظام تربوي يحقق التميز واإلتقان والجودة : الرؤيـة المقترحة .1

من خالل استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة 

القدرة على البحث والتعّلم، كثروة وطنية استراتيجية وتعزيز 

وضمان مساهمة األفراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على 

المعرفة يسهم في تحقيق تنمية مستدامة، ورفع مستوى 

معيشة جميع األردنيين، باعتباره الطريق اآلمن لمواجهة 

التحديات، ووضع األردن على خريطة الدول المتقدمة 
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رية المتميزة والقادرة على والحديثة والمصدرة للكفاءات البش

 . المنافسة إقليمّيًا وعالمّيًا
تطوير وإدارة نظام تربوي يركز على  :الرسالة التربوية .2

التمّيز واإلتقان، ويستثمر موارد بشرية تتمتع بقدر عال من 

إتقان كفايات التعّلم األساسية وذات إتجاهات مجتمعية 

لبات العصر ايجابّية، تمكنها من التكّيف بمرونة مع متط

والمنافسة بقوة وفاعلّية، واإلسهام في تطوير االقتصاد 

 ).2003 وزارة التربية والتعليم،( الوطني القائم على المعرفة

وفي العام نفسه أعدت الوزارة مشروع إصالح التعليم القتصاد 

التي طالب " الخطة الوطنية للتعليم للجميع"المعرفة معنونًا باسم 

واشتمل المشروع على أربعة عناصر لم تشر . بها مؤتمر داكار

صراحة إلى التعليم األساسي كهدف أولي، وانما تم وضع خطة 

الخطة   إن الالفت للنظر في هذه.2008-2003خمسية للسنوات 

عدم وجود رؤية واضحة للتعليم األساسي، وخلوها من األهداف 

 . اإلستراتيجية لهذه المرحلة

) Kaufman&Herman, 1996(يعرف كوفمان وهيرمان  

عملية للتجديد التنظيمي توفر اطار "التخطيط اإلستراتيجي بأنه 

عمل للتحسين وإعادة هيكلة البرامج، واإلدارة، والتعاون، وتقييم 

ويرى كوفمان أن هناك ستة عوامل لنجاح التخطيط ". تقدم المنظمة

 :االستراتيجي في المنظمة هي

 .التركيز على النتائج .1
ومستوى ، مستوى المجتمع: رعلى ثالثة مستوياتالتفكي .2

 .ومستوى الفرد ،المنظمة
ما النتائج المراد تحقيقها : إعداد أهداف تتضمن العناصر اآلتية .3

وما الظروف التي سيتم  ؟ مالذي سيظهر تحقق النتائج ؟

 فيها مالحظة ومراقبة التحقيقات ؟
وات في تحديد االحتياجات كفجوات في النتائج وليس كفج .4

 . الموارد أو الوسائل وطرق العمل
 تحديد رؤية مثالية .5

التركيز في الخطط على أين يجب أن نكون؟ وليس فقط على أين  .6

 نشعر بالراحة ؟ 

وفي االردن اهتم كثير من الباحثين في مجال التخطيط  

التربوي بموضوع تطوير كفايات العاملين في مجال التخطيط بعامة 

بوي بخاصة، كما اهتموا بدراسة النماذج التخطيطية والتخطيط التر

السائدة في مرحلة التعليم األساسي وتحديد الصعوبات التي تواجه 

دراسة هدفت إلى  )1992(فقد اجرى حداد . المخطط التربوي

بينت نتائج الدراسة أن  وتقويم التخطيط التربوي في األردن

جانب الكمي على التخطيط التربوي في األردن يعطي االهتمام لل

حساب الجانب الكيفي، وأن جهاز التخطيط التربوي يعاني من نقص 

 .في الكوادر البشرية ذات المهارة والخبرة والتدريب

هدفت إلى تطوير التعليم  دراسة) 1993( كما أجرى البواب 

وقد دلت النتائج على أن هنالك جوانب ضعف . األساسي في األردن

وقدمت الدراسة . وتفاعالته ومخرجاتهكبيرة في مدخالت النظام 

أنموذجًا مقترحًا لنظام التعليم األساسي في األردن في ضوء 

) 1994( واجرى المحيسن. المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة

دراسة هدفت إلى تطوير خطة تربوية لمرحلة التعليم األساسي في 

 من خالل تطوير 2003/2004 – 1993/1994األردن للسنوات 

وقد . نموذج للتنبؤ باحتياجات هذا التعليم في سنوات الخطةأ

خلصت الدراسة إلى وجود إهدار في مرحلة التعليم األساسي وإلى 

 الى) 1995( وهدفت دراسة عليوة .ضعف الممارسات التخطيطية

معرفة درجة مقدرة العاملين في التخطيط التربوي في االردن على 

ودرجة أهميتها بالنسبة ، زمة لعملهمممارسة الكفايات التخطيطية الال

اظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجة قدرة  و.لهم

العاملين في التخطيط التربوي على ممارسة كفايات التخطيط 

التربوي ودرجة أهميتها بالنسبة لهم كما اظهرت عدم وجود فروق 

ممارسة دالة بين درجة مقدرة العاملين في التخطيط التربوي على 

الكفايات الالزمة لعملهم، ودرجة أهميتها بالنسبة لهم تعزى لمتغيرات 

طبيعة العمل، والمؤهل العلمي، والمؤهل األكاديمي، والخبرة 

 .الوظيفية، والخبرة التربوية، والتدريب أثناء الخدمة، والجنس

معرفة درجة مشاركة  الى) 2001(كما هدفت دراسة مهيدات  

في التخطيط التربوي في مديريات التربية في القادة التربويين 

محافظة اربد، ومعرفة أثر متغيرات الوظيفة والخبرة في هذه 

وقد أظهرت النتائج ان درجة المشاركة في مجاالت . المشاركة

كما اظهرت وجود ". قليلة"و" متوسطة" بين الدراسة تراوحت

هدفت و. فروق دالة تعزى لمتغير الخبرة ولصالح مديري التربية

الى تعرف مستوى أنواع التفكير ) 2003(دراسة الحراحشه 

االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في 

األردن، وعالقته بدرجة ممارسة أنماط اتخاذ القرار، ومعرفة أثر كل 

من المركز الوظيفي، والخبرة، والمؤهل العلمي في مستوى أنواع 

وأظهرت النتائج . يجي، ودرجة أنماط إتخاذ القرارالتفكير اإلسترات

 ،وجود عالقة إيجابية دالة بين نوع التفكير اإلستراتيجي الشمولي

وكل من أنماط إتخاذ القرار، وأظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة 

في مستوى أنواع التفكير اإلستراتيجي تعزى لمتغير المركز 

كما . مين، ومديري التربيةالوظيفي، ولصالح فئتي المديرين العا

أظهرت النتائج أن هناك فروقًا دالة في مستوى أنواع التفكير 

وهدفت .  والمؤهل العلمي،اإلستراتيجي تعزى لمتغيري الخبرة

الى تعرف العومل المؤثرة في التخطيط ) 2005(دراسة العفيف 

اإلستراتيجي لدى اإلداريين في المستويات الوظيفية العليا 

واظهرت النتائج أن . ي االجهزة الحكومية األردنيةوالوسطى ف

استجابات أفراد الدراسة نحو العوامل المؤثرة في التخطيط 

اإلستراتيجي جاءت مرتفعة، ويمكن ترتيبها حسب شدة التأثير كما 

نقص الكفاءات البشرية، نقص التمويل، نقص المعلومات، قدم : يلي

تائج عدم وجود فروق وأظهرت الن.التشريعات، نقص التكنولوجيا

دالة في إتجاهات المديرين نحو التخطيط اإلستراتيجي، تعزى إلى 

متغيرات الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي، 

 .والخبرة العملية

الى تعرف واقع اإلدارة ) 2005( وهدفت دراسة الشبول 
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وقد . التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في الوزارة

توصلت الدراسة إلى أن أهم المعيقات لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 

وبينت النتائج عدم .كانت معيقات مالية، يليها معيقات إدارية وفنية

وجود فروق دالة بين متوسطات درجة ممارسة اإلدارة العليا في 

صياغة األهداف اإلستراتيجية، والتخطيط، والتنفيذ، :  ألبعادالوزارة

وكذلك عدم وجود فروق دالة بين . والرقابة، تعزى للجنس

متوسطات درجة ممارسة اإلدارة العليا في الوزارة لإلدارة 

التخطيط والتنفيذ، والرقابة، والتقييم، تعزى : االستراتيجة في أبعاد

 .للمؤهل العلمي

فحص  الى) Fraijat, 1986(ريجات وهدفت دراسة ف 

وقد دلت نتائج الدراسة على . صعوبات التخطيط التربوي في االردن

صعوبة جمع البيانات، والمركزية : تعرُّف المخططين الصعوبات اآلتية

 ونقص الموظفين المدربين في مجال التخطيط، ،الشديدة للتخطيط

 .ونقص الموارد المالية

فحص تنفيذ  الى) Baldwin, 1994(دراسة بالدوين  وهدفت 

دراسة : عملية التخطيط االستراتيجي في محيط مدرسة حكومية

حالة، وتعرف العوامل التي تعزز أو تكبح تبني أنموذج التخطيط 

وقد أظهرت النتائج ستة عوامل عّدها . االستراتيجي في المدرسة

: التخطيط االستراتيجي، وهي أعضاء هيئة المدرسة معززة لتبني

مهنية لهيئة المدرسة، وتماسك الهيئة، وقيادة مدير المدرسة، ال

وانفتاح هيئة المدرسة على التغيير، واالتصال الفعال، ودعم مدير 

أما النتائج المتعلقة بالعوامل التي تمنع أو تكبح التخطيط . التربية

االستراتيجي فقد احتوت على غياب أي من العوامل الستة المعززة، 

 عملية التخطيط االستراتيجي نفسها، والوقت غير والفشل في فهم

 (Liedtka, 1998)وهدفت دراسة ليدتكا . الكافي المخصص للعملية

الى طرح رؤية جديدة للتخطيط االستراتيجي استوحتها الباحثة من 

مسح ألغلب الدراسات التي تناولت موضوع التفكير اإلستراتيجي 

ووضعت الباحثة . اضيوبالذات في عقد التسعينات من القرن الم

: أنموذجا تضمن عناصر التفكير اإلستراتيجي، وهذه العناصرهي

التفكير النظمي، والقصد اإلستراتيجي، وانتهاز الفرص الذكية، 

 .والتفكير في الوقت المناسب، والتوجيه بالفرضيات

 الى Sandercock, 1999)( وهدفت دراسة ساندركوك 

. ططون في عصر ما بعد الحداثةتحديد المعرفة التي يحتاجها المخ

وتوصلت الدراسة إلى أن إعداد المخططين لتحديات القرن الحادي 

تعرف األشياء المحددة لمجال التخطيط :والعشرين يتضمن اآلتية

بطريقة أكثر دينامية بحيث ال يصبح جوهر تعليم التخطيط فائضًا 

برامج عن الحاجة في كل عقد، والربط المفصلي لبرامج التخطيط بال

البيئية،وبرامج التصميم، واالنتقال من التركيز على المهارات إلى 

القرائيات األساسية، ومقاربة التخطيط عن طريق إجراء البحوث 

 وأما القراءات التي .المتعلقة بالجوانب االخالقية في عمل التخطيط

القرائية  والقرائية الفنية، والقرائية التحليلية،: يتبناها الباحث فهي

وهدفت دراسة . عبر الثقافية، والقرائية البيئية، وقرائية التصميم

تعرف  الى (Tennant & Roberts, 2001)تينانت وروبرتس 

صعوبات التخطيط اإلستراتيجي في المجتمعات الغربية وتوصلت 

الدراسة إلى أن أنموذج هوشن كانري في التخطيط، والمستخدم في 

فاعلة في اإلدارة االستراتيجية المنظمات اليابانية يقدم منهجية 

للجودة لها فوائد تفوق الفوائد في تقنيات التخطيط التقليدي وهذه 

تكامل األهداف االستراتيجية باإلدارة التكتيكية اليومية، : الفوائد هي

وتطبيق دورة التخطيط على عملية اإلدارة، ومنهجية موازية 

متزايد في الرأي للتخطيط والتنفيذ، وتحسين اإلتصاالت، وإجماع 

أما العناصر المتضمنة . عند وضع األهداف، وتكامل وظائف اإلدارة

رؤية لخمس سنوات قادمة، وخطة سنوية، ونشر : في األنموذج فهي

األهداف والخطط بين الدوائر، والتنفيذ التفصيلي، والتشخيص 

 .الشهري

 ,McHenry & Achilles)وهدفت دراسة ماكهنري واشيل 
رفة مكونات التخطيط األساسية غير الموجودة في  الى مع(2002

وتوصلت الدراسة إلى . خطط مديريات التعليم في جنوب كارولينا

تطوير عملية مفصلة للتخطيط التربوي في مدارس الوالية، تتضمن 

التنسيق األفقي بين الوحدات الوظيفية،والتكامل : الوظائف اآلتية

شاء خطط بديلة تغطي الرأسي، وتطوير افتراضات التخطيط، وإن

 وقد أظهرت .سيناريوهات متعددة، وتطوير وثيقة إدارة البرنامج

من مبادرات التخطيط كانت غير مالئمة % 96نتائج الدراسة أن 

لتلبية الحد األدنى لمتطلبات التخطيط اإلستراتيجي، كما كان 

 ،واضحًا غياب التخطيط الفاعل، واإلفتقار إلى فهم عناصر التخطيط

ازداد تعقيدًا باإلعداد والتدريب غير المالئمين لمديري الذي 

وخلصت الدراسة إلى أن نقاط الضعف هذه . التربية ومساعديهم

 .يمكن إرجاعها إلى حاجة عالمية لتعليم التخطيط

 ,Howley & Howley)وهاولي  وهدفت دراسة هاولي 
وأشارت . فحص مقاربات مديري المدارس للتخطيط  الى(2006

 إلى أن المديرين يستعملون خمس مقاربات للتخطيط، مع النتائج

أي العالقة الفنية التي تم " (الفنية الجديدة"مقاربة أسماها الباحثان 

كمقاربة سائدة ) تحويرها لتتضمن منظورات التخطيط اإلستراتيجي

ووجدت الدراسة أنه كلما كان حجم المديرية أكبر . على غيرها

ربة في التخطيط، كما كان للجنس كلما زادت أهمية هذه المقا

وللنسبة المئوية لسنوات العمل في اإلدارة أثر دال؛ فقد أشارت 

معامالت اإلرتباط إلى أن تقديرات االناث للمنحى الجديد في 

التخطيط كانت اعلى من تقديرات الذكور، كما أشارت النتائج إلى أن 

أكثر من المديرين ذوي سنوات الخبرة األقل فضلوا هذا المنحى 

وبالنسبة لمقاربات التخطيط األخرى، . زمالئهم ذوي الخدمة األكبر

فقد وجدت الدراسة فروقًا دالة بين تقديرات الذكور واإلناث فيما 

 . يتعلق بتفضيل التخطيط التدرجي ولصالح االناث

لقد سلطت الدراسات السابقة الضوء على جملة أمور 

المناسبين للقائمين على أهمية تلقي التدريب والتعليم :أبرزها

التخطيط في وزارة التربية والتعليم في األردن، واألثرالفاعل 

للتخطيط الجيد في تطوير تعلم طلبة مرحلة التعليم 

األساسي،وأهمية تعليم المخططين القرائيات األساسية في التخطيط، 

وضرورة تعرف القواسم المشتركة في نماذج التخطيط اإلستراتيجي 

 تطبيقها في التخطيط التربوي على مستوى التعليم بهدف تبني
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 وفي األردن تناولت العديد من الدراسات موضوع تقييم إدراك .العام

. جوانب محددة المخططين التربويين لمهامهم، وتطوير كفاياتهم في

كما تناولت ممارسة مديري التربية والتعليم لعملية التخطيط 

 الدراسات اقتصرت على تناول ويالحظ بصفة عامة أن هذه. التربوي

 وأهملت بعد التفكير النظمي عند تناولها ،بعض كفايات التخطيط

أما دراسة الباحث الحالية فتكتسب أهميتها . مشكالت التخطيط

لكونها تركز على التخطيط لمرحلة التعليم األساسي، وعلى ضرورة 

لى تطبيق عمليات التخطيط اإلستراتيجي في هذه المرحلة، إضافة إ

 .تطويرها قائمة بكفايات المخطط اإلستراتيجي

 :مشكلة الدراســة 

تسعى وزارة التربية والتعليم في األردن جاهدة إلى تعميم 

االلتحاق بالتعليم األساسي، وتسعى في الوقت نفسه إلى تحسين 

لكن هذا السعي يواجه بتحديات ندرة . الجوانب النوعية لهذا التعليم

ناصر التعليم األساسي، وتحديات رفع كفاءة الموارد وتخصيصها لع

كما أن التخطيط للتعليم األساسي هو في مجمله تخطيط . الكلفة

كمي ينقصه إدراج الرؤية الواسعة لمفهوم التعليم األساسي في 

وتبرز أيضا مشكلة نقص أعداد . السياسات التربوية الممارسة

كة المتدنية المخططين المؤهلين والمدربين، وكذلك مشكلة المشار

للمجتمع في صياغة استراتيجيات تطوير التعليم األساسي، وفي 

 ؛2003 ،؛ الحراحشة1994 ،البواب ؛1999 ،ابو جامع(متابعتها 

 ؛ خير،1995 ؛ قسايمة،1994 المحيسن، ؛2000 ،الليمون

وبذا يمكن القول أن المشكلة األساس ). 2001 ،؛ مهيدات1999

ل في ضعف األساس العلمي لعملية في نظام التعليم األساسي تتمث

وعليه فإن هذه الدراسة تسعى إلى إعداد مشروع لتطوير . تخطيطه

نظام التخطيط التربوي لمرحلة التعليم األساسي في األردن ضمن 

ما : السؤال التالي المشكلة الدراسية المتمثلة في اإلجابة عن

المشروع المناسب المقترح لتطوير نظام التخطيط التربوي 

  لمرحلة التعليم األساسي في األردن؟

 :أهمية الدراســة

يتكون نظام التعليم األساسي من نظم فرعية متعددة تتفاعل  

نظم : ومن هذه النظم الفرعية. وتتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافه

المناهج، واالمتحانات والتقويم، والتأهيل والتدريب، والتخطيط، 

نظم دعم القرار، والقوانين وإدارة المعلومات التربوية، و

. والتشريعات، والحوافز، والتمويل، والمرافق والتسهيالت، وغيرها

إن التخطيط السليم ال بد أن يمارس في شكل نظام متكامل يتكون 

من العناصر الثالثة األساسية ألي نظام وهي المدخالت والعمليات 

يط حيث تتمثل المدخالت في متطلبات نظام التخط. والمخرجات

سواء أكانت مادية، أم بشرية، أم معلوماتية، بينما تتضمن عمليات 

نظام التخطيط كافة أنشطة التجميع والتحليل والتفسير وتحديد 

العالقات واإلتجاهات للمتغيرات واألطراف المرتبطة بأهداف 

وتتمثل المخرجات فيما يتم تحديده وصياغته من أهداف . المنظمة

 .)2000أبو بكر، ( عاييروسياسات وخطط وبرامج وم

ولكون نظام التخطيط من أكثر النظم الفرعية ارتباطًا 

بالسياسات التربوية المتعلقة بتحسين نوعية التعليم األساسي 

وتعميمه، ولكونه مدخًال أساسيًا في بناء وتطوير األنظمة الفرعية 

األخرى، بات لزامًا إعطاء نظام التخطيط للتعليم األساسي األهمية 

قصوى باعتبار التخطيط السليم متطلبًا سابقًا لتطوير هذا التعليم، ال

 :إذ تبرز أهمية نظام التخطيط للتعليم األساسي من خالل دوره في

المساهمة في صياغة وتحديد سياسات تربوية لمواجهة  .1

 . التحديات المستقبلية واإلعداد لعملية صنع القرار

ر العدالة والمساواة تدبير آليات تخصيص الموارد وفقا لمعايي .2

 . والكفاية

  .تدبير الحوافز المناسبة والقواعد المالئمة للتمويل .3

كيميرر وويندام، ( مراقبة تنفيذ سياسات التعليم وتقويمها .4

2003(. 
 وتنبع أهميتها من ،تعد الدراسة مهمة للمخططين التربويين

أهمية المرحلة التي تتناولها، ومن كونها تشخص واقع التخطيط 

كما تقدم تصورًا مقترحًا لنظام تخطيط . تعليم األساسي في األردنلل

فاعل يأخذ باعتباره األبعاد األساسية لكفايات المخطط التربوي، 

ومن المؤمل أن تفيد نتائج هذه . وتطوير تفكيره اإلستراتيجي

المخططين في وزارة التربية والتعليم، ومسؤولي : الدراسة كال من

لقادة التربويين في المستويات اإلدارية التعليم األساسي، وا

 . المختلفة، والباحثين في هذا المجال

 :هدف الدراســة وأسئلتها

هدفت الدراسة إلى تقديم مشروع مقترح لتطوير نظام 

ولتحقيق .  التربوي لمرحلة التعليم األساسي في األردنالتخطيط

 : هذا الهدف تمت اإلجابة عن األسئلة اآلتية

م التخطيط التربوي لمرحلة التعليم األساسي في ما واقع نظا .1

 األردن ؟
ما درجة الحاجة إلى التحسين في نظام التخطيط التربوي  .2

 لمرحلة التعليم األساسي ؟
 في α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بمستوى  .3

تقديرات أفراد المجتمع لدرجات الحاجة للتحسين، تعزى 

اإلدارة، والمؤهل العلمي، لمتغيرات الجنس، والخبرة في 

 والوظيفة ؟
ما مكونات المشروع المراد إدخاله لوزارة التربية والتعليم  .4

 لتطوير نظام التخطيط لمرحلة التعليم األساسي فيها؟
 ما مدى امكانية تطبيق المشروع؟ .5

تحددت في هذه الدراسة : المصطلحات والتعريفات االجرائية

 :المصطلحات والتعريفات التالية

 تعرف اجرائيًا بأنها احدى نظم التعليم :مرحلة التعليم األساسي -

 تشمل التالميذ من الصف االول والعام المطبقة في االردن

 ). 1994وزارة التربيه والتعليم، (حتى الصف العاشر و

 وصف عام مختصر يوضح لماذا وجــدت : رســالة المنظمة-

 وفلسفة وقيم المنظمة، وما أهدافها، والفئات التي تخدمها،
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ابو بكر، (العمل التي تلتزم بها، وما يميزها عن غيرها 

2000(. 

إعالن ملهم لحلم ملزم، ومصحوب "تعرف الرؤية بأنها :  الرؤيــة-

  .)Lashway, 1997( بسيناريو واضح لكيفية تحقيقه

عبارة عن مجموعة من االستثمارات واألنشطة :  المشــروع-

 أهداف محددة ضمن إطار زمني المخططة الرامية إلى تحقيق

 .(Magnen , 1991)وميزانية سبق تحديدهما 

 مجموعة من األشياء أو الكينونات المرتبطة أو المتفاعلة : النظــام-

بينيا فيما بينها لتشكل كًال متكامًال ولتحقق هدفًا أو وظيفة 

  .)Lyle, 1997( محددة

في ضوء يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة  :محددات الدراسة

 :المحددات اآلتية

 اقتصرت الدراسة على القادة التربويين في :المحددات المكانية

 .الدوائر التابعة لوزارة التربية والتعليم

 .2006 اجريت الدراسة في عام :المحددات الزمانية

 اداة الدراسة معدة من قبل الباحثين بناًء :المحددات الموضوعية

 .اسات السابقة ذات الصلةعلى االدب التربوي وعلى الدر

 الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة مسحي، وتطويري، وهدفت الدراسة إلى تقديم  

مشروع لتطوير نظام التخطيط التربوي لمرحلة التعليم األساسي في 

تقديم الخلفية : وشملت إجراءات الدراسة المراحل االتية. األردن

تطوير نظام التخطيط النظرية للمشروع، وفرز العناصر الضرورية ل

التربوي لمرحلة التعليم األساسي وتعريفها، وجمع البيانات 

والمعلومات من مجتمع الدراسة، وتحديد محتوى المشروع، 

  .وتحكيمه

 : مجتمع الدراسة

 والمديرين في ،شمل مجتمع الدراسة جميع مديري االدارات 

افظات التعليم في مراكز المح ومركز الوزارة ومديريات التربية

كذلك جميع رؤساء االقسام في مركز الوزارة ، ووااللوية في المملكة

 اضافة الى رؤساء اقسام التخطيط التربوي في مديريات التربية

  .)255(وقد بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة . التعليم في المملكةو

 : عينة الدراسة

 وتم توزيع اداة ،تكونت عينة الدراسة من المجتمع بكامله

دراسة واستردادها عن طريق البريد الرسمي للوزارة كمساعدة ال

 وذلك في ما يتعلق ،من الوزارة في توفير التسهيالت للباحثين

كما قام الباحثان . التعليم خارج العاصمة وبمديريات التربية

متابعة  وبمساعدة فريق من المتطوعين في توزيع االستبانات

التعليم في  وريات التربيةاستردادها في مركز الوزارة وفي مدي

 االمر الذي ساعد في استرجاع نسبة كبيرة من ،محافظة العاصمة

فردًا بنسبة ) 227( اذ بلغ عدد المستجيبين ،االستبانات المرسلة

)89 .(% 

وصنفت االستجابات حسب متغيرات الجنس، والوظيفة، 

 توزع كل) 1(ويبين الجدول . والخبرة في اإلدارة، والمؤهل العلمي

ستجيبين منهم، حسب مستويات ممن أفراد مجتمع الدراسة، وال

 . التصنيف

توزع أفراد المجتمع والمستجيبين منهم حسب  :)1(جدول 

 متغيرات الدراسة

 فئات المتغير المتغير
عدد افراد 

 المجتمع

عدد 

المستجيبين

 195 222 ذكور

 الجنس 32 33 إناث

 227 255 المجموع

 36 40  سنوات فأقل 5

 37 42  سنوات 10 – 6

 154 173  سنة فأكثر11

الخبرة 

في 

 اإلدارة
 227 255 المجموع

 28 32 بكالوريوس

 140 157 ماجستير أو دبلوم

 59 66 دكتوراه

المؤهل 

 العلمي

 227 255 المجموع

 77 94 رئيس قسم

 100 107 مدير مختص

 50 54 مدير تربية/ مدير إدارة 
 الوظيفة

 227 255 موعالمج

 أداة الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة بنى الباحث استبانة لتقييم الحاجة  

للتحسين في مكونات نظام التخطيط التربوي من عمليات أساسية، 

ومدخالت تمثلت بالكفايات الرئيسة لمخطط مرحلة التعليم 

البيانات الشخصية :وتضمنت األداة األجزاء اآلتية. األساسي

عن أفراد مجتمع الدراسة المتمثلة في متغيرات الدراسة والوظيفية 

وهي الجنس، والخبرة في اإلدارة وقسمت الى ثالثة مستويات، 

والمؤهل العلمي وقسم الى ثالثة مستويات، والوظيفة وقسمت الى 

الخماسي ) Likert(وقد تم وضع سلم ليكرت . ثالثة مستويات

رجة الحاجة إلى كمقياس لإلجابة عن الفقرات وذلك بتحديد د

التحسين في عمليات التخطيط وفي كفايات مخطط مرحلة التعليم 

وتكونت درجات التحسين من كبيرة جدا، وكبيرة، . األساسي

وأعطيت الفقرات جميعها أوزانا . ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جدا

لطرف ) 1(متساوية على هذا المقياس؛ حيث أعطيت القيمة 

 .لطرف المقياس األيمن) 5( والقيمة ،المقياس األيسر

 تحديد مجاالت األداة: أوال

شملت هذه الخطوة تحديد المجاالت الرئيسة لألداة في  

ضوء مراجعة الباحث ألدبيات التخطيط التربوي من كتب، ودوريات، 

ودراسات متخصصة، وبحوث، ومقاالت ومن ثم عرض المجاالت 

ر خبيرا الرئيسة بما تحويه من فقرات مختلفة على تسعة عش

التخطيط التربوي، واإلدارة : توأستاذا جامعيا في اختصاصا

وتم تثبيت المجاالت . التربوية، وإدارة األعمال، والقياس والتقويم

التي اتفق المحكمون عليها، كما تم استبعاد الفقرات غير المالئمة، 
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فقرة ) 130(وتقليص عدد الفقرات لتصبح في صورتها النهائية 

ة مجاالت تتعلق بتقييم فعالية ممارسة عمليات موزعة على عشر

. التخطيط التربوي، وتقييم كفايات العاملين في التخطيط التربوي

وُحّددت المجاالت اآلتية المتعارف عليها في أدبيات التخطيط 

التخطيط للتخطيط، ومأسسة وظيفة  :التربوي كمجاالت رئيسة

لتشخيص الموقفي، التخطيط، وبناء األساس اإلستراتيجي، وإجراء ا

وتطوير الخطط اإلستراتيجية، وإدارة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية، 

 .وتقييم الحاجات، والتنبؤ، وتحليل القرار، وإدارة المشروع

 :أما األدبيات التي اعتمدت في تطوير األداة فكانت

 استبانة التقييم الذاتي لعملية التخطيط اإلستراتيجي في الوكاالت -

 Strategic) .فدرالية في الواليات المتحدةالحكومية وال
Futures,  2001)  

 أداة تقييم التخطيط في المنظمات غير الربحية من إعداد مكنمارا -

)McNamara, 2005(. 
 ,Finnconsult OY). تعليمات تخطيط المشروع والرقابة عليه-

2000)  

التوسع في ”بعنوان ) ,Sandercock 1999( دراسة ساندركوك -

تأمل في تعليم التخطيط للقرن الحادي :  التخطيطلغة

 ."والعشرين

 ,Kaufman( دليل التفكير والتخطيط اإلستراتيجي لروجر كوفمان -
2005(.  

لتقييم التخطيط اإلستراتيجي ) Lewis, 2002( أداة اندرو لويس -

 .المنظمي في المؤسسات غير الربحية في الواليات المتحدة

) Rtpi, 2001( البريطاني لتخطيط المدندراسة المعهد الملكي -

 ".تعليم المخططين"بعنوان 

إنشاء خطة إستراتيجية " بعنوان ) Lane, 2005( دراسة لين -

 ".فاعلة لمديرية تعليم

التخطيط اإلستراتيجي في "بعنوان ) Paris, 2003( دراسة باريس -

 ."الجامعة

 ملتقى مجموعة مقاالت"بعنوان ) Paris, 2000( دراسة باريس -

الصادرة عن مكتب تحسين الجودة في جامعة " التخطيط

 ).Wisconsin-Madison" ( ماديسون–ويسكونسن 

) Hambright & Grant, 2004( دراسة هامبرايت وجرانت -

تحليل نماذج التخطيط اإلستراتيجي السائدة لمرحلة "بعنوان 

 ."التعليم في الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر

  صدق األداة:ثانيا

للتحقق من صدق أداة الدراسة اعتمدت طريقة صدق  

) 19(المحتوى، فقد تم عرض االستبانه بصورتها األولية على 

محكما من األساتذة الجامعيين الخبراء ممن يحملون درجة 

الدكتوراه في تخصصات اإلدارة التربوية، وأصول التربية، والتخطيط 

وقد أبدى المحكمون . اس والتقويمالتربوي، وإدارة األعمال، والقي

مالحظاتهم وآراءهم حول مدى صحة فقرات اإلستبانة، ومدى 

مناسبة كل فقرة للمجال الذي وضعت فيه، وتم بعد ذلك تفريغ 

 وأخذت المالحظات الفنية جميعها بعين االعتبار وتم ،مالحظاتهم

محكما كحد أدنى، ) 16(أخذ الفقرات التي حصلت على موافقة 

 العديد من الفقرات التي لم تحصل على موافقة هذا العدد وحذفت

من المحكمين، واستقرت اإلستبانة في صورتها النهائية بحيث 

  :فقرة موزعة في بعدين) 130(أصبحت مكونة من 
فقرة موزعة على ) 73(بعد عمليات التخطيط المكون من . 1

) 13(مجال التخطيط للتخطيط ويضم  :ستة مجاالت هي

فقرات، ) 9(مجال مأسسة وظيفة التخطيط ويضم فقرة، و

فقرة، ومجال ) 12(ومجال بناء األساس اإلستراتيجي ويضم 

ومجال تطوير الخطط ،فقرة) 17(التشخيص الموقفي ويضم 

فقرات، ومجال إدارة تنفيذ الخطط ) 8(اإلستراتيجية ويضم 

 .فقرة) 14(اإلستراتيجية ويضم 
ليم األساسي والمكون من بعد كفايات المخطط لمرحلة التع. 2

فقرة موزعة على أربعة مجاالت تمثل ركائز ) 57(

) 19(مجال تقييم الحاجات ويضم  :التخطيط التربوي هي

فقرات، ومجال تحليل القرار ) 9( ومجال التنبؤ ويضم ،فقرة

 .فقرة) 18( ومجال إدارة المشروع ويضم ،فقرة) 11(ويضم 
  ثبات أداة الدراسة :ثالثا

الباحث معامل اإلتساق الداخلي كرونباخ الفا استخدم  

الستخراج درجة ثبات أداة الدراسة حسب األبعاد المختلفة وحسب 

 المجاالت، باعتبار عينة الثبات هي المستجيبون جميعا وعددهم

 وقد زادت .)1(وتم وصف هذه العينة في الجدول رقم ، )227(

 بالنسبة وبلغت في حدها األعلى) 0.91( معامالت الثبات عن

لبعد ) 0.98 (:، أما بالنسبة لألبعاد فكانت)0.96(للمجاالت 

معامالت ) 2(ويوضح الجدول . لبعد الكفايات) 0.98(، اتالعملي

 .الثبات للمجاالت واألبعاد المختلفة

للمجاالت  Cronbach( α(معامالت الثبات كرونباخ ): 2(جدول

 واألبعاد الواردة في أداة الدراسة
 المجاالت واألبعاد α خمعامل كرونبا

  التخطيط للتخطيط- 0.92
  مأسسة وظيفة التخطيط- 0.91
  بناء األساس اإلستراتيجي- 0.93
  إجراء التشخيص الموقفي- 0.96

  تطوير الخطط اإلستراتيجية- 0.93

  إدارة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية- 0.95

  تقييم الحاجات- 0.96

  التنبؤ- 0.94

 يل القرار تحل- 0.95

  إدارة المشروع- 0.96

  بعد العمليات- 0.98

  بعد الكفايات- 0.98
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 المعالجة اإلحصائية

تمت عملية التحليل اإلحصائي بإستخدام برمجية الرزمة  

 -: وعلى النحو التالي)spss(اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 استخدمت في اإلجابة عنهما :السؤاالن األول والثاني -

سطات الحسابية للمجاالت، والنسب المئوية لهذه المتو

 .المتوسطات

 تم إستخدام تحليل التباين إليجاد داللة :السؤال الثالث -

 .الفروق في المتوسطات للمجاالت واألبعاد المختلفة
بناء على نتائج الدراسة تم تطوير المشروع من خالل 

ربوي إستخراج درجة التحسين المطلوبة ضمن مجاالت التخطيط الت

 في بعدي العمليات والكفايات، ووضع األهداف واإلستراتيجيات،

وتقدير الميزانية والوقت للمشروع، وقد تم توضيح ذلك بالتفصيل 

و تم عرض المشروع على مجموعة من .في فصل النتائج والمناقشة

الخبراء للحكم على إمكانية عمله بشكل عام وذلك بديال عن تطبيقه 

 .ن يأخذ فترة زمنية طويلةالفعلي الذي يمكن أ

 النتائج

ما واقع نظام : نتائج االجابة عن السؤال االول والذي ينص على

 التخطيط التربوي لمرحلة التعليم األساسي في األردن؟

 فقد ُأكتفي بحساب ،نظرًا الرتباط الواقع بدرجة التحسين

 وُأشير الى ،متوسطات درجات التحسين للفقرات والمجاالت واألبعاد

لواقع عند بناء المشروع لدى اإلجابة عن السؤال الرابع وذلك ا

الدرجة المأمولة = درجة التحسين + باعتبار أن درجة الواقع 

 - 5= متوسط الواقع ، وبلغة المتوسطات فان )الوضع األمثل(
وبحساب . ، في جميع الفقرات والمجاالتمتوسط درجة التحسين

 النسبة -% 100= للواقع النسب المئوية تكون النسبة المئوية 

 . المئوية لدرجة التحسين
ما درجة  :نص علىينتائج اإلجابة عن السؤال الثاني والذي 

الحاجة إلى التحسين في نظام التخطيط التربوي لمرحلة 

 التعليم األساسي؟ 

تمت اإلجابة عن هذا السؤال باستخراج كل من المتوسطات  

، جات التحسين للمجاالتالحسابية، واإلنحرافات المعيارية لدر

 :وكانت النتائج على النحو اآلتي

" التخطيط للتخطيط"تبين ان المتوسط الحسابي لمجال 

، والمتوسط الحسابي .)0943(، واإلنحراف المعياري )3.8282(

، واإلنحراف المعياري )3.9476" (مأسسة وظيفة التخطيط"لمجال 

 "س اإلستراتيجيبناء األسا"، والمتوسط الحسابي لمجال .)0980(

، والمتوسط الحسابي .)1216(، واإلنحراف المعياري )3.7640(

، واإلنحراف )3.8282" (إجراء التشخيص الموقفي"لمجال 

تطوير الخطط " ، والمتوسط الحسابي لمجال.)0728(المعياري 

، .)0648(، واإلنحراف المعياري )3.8331( "اإلستراتيجية

" تنفيذ الخطط اإلستراتيجيةإدارة "والمتوسط الحسابي لمجال 

وفي بعد الكفايات .). 1552(، واإلنحراف المعياري )3.8125(

) 3.8340" (تقييم الحاجات"كان المتوسط الحسابي لمجال 

، والمتوسط الحسابي لمجال .)0624(واإلنحراف المعياري 

 والمتوسط ،.)0837(، واإلنحراف المعياري  )3.8130" (التنبؤ"

، واإلنحراف المعياري )3.8422" (تخاذ القرارإ"الحسابي لمجال 

" إدارة المشروع" والمتوسط الحسابي لمجال ،.)0500(

، ويتضح ذلك من .)0557(، واإلنحراف المعياري )3.7770(

 ).3(الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية لدرجات مجاالت أداة الدراسة ): 3(جدول

 مرتبة تنازليا واإلنحرافات المعيارية لها 

 البعد/ جال الم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 .09800 3.9476  مأسسة وظيفة التخطيط-
 .05000 3.8422  تحليل القرار-

 .06240 3.8340  تقييم الحاجات-

 .06480 3.8331  تطوير الخطط اإلستراتيجية-

 .09430 3.8282  التخطيط للتخطيط-

 .07280 3.8282  إجراء التشخيص الموقفي-

 .08370 3.8130  التنبؤ-

 .15520 3.8125  إدارة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية-

 .05570 3.7770  إدارة المشروع-

 .12160 3.7640  بناء األساس اإلستراتيجي-

هل هناك  :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على

 في تقديرات α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية بمستوى 

 المجتمع لدرجات التحسين، تعزى لمتغيرات الجنس، أفراد

 والخبرة في اإلدارة، والمؤهل العلمي، والوظيفة ؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال بإيجاد المتوسطات الحسابية 

لدرجات مجاالت وأبعاد التخطيط حسب متغيرات الدراسة 

 ومن ثم إستخدام ،)4(بمستوياتها المختلفة ويوضح ذلك الجدول 

 التباين لفحص داللة الفروق للدرجات الكلية ولكل من بعدي تحليل

العمليات والكفايات، ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، وفيما 

  :يلي عرض لهذه النتائج

 لمعرفة أثر عوامل الجنس، والخبرة، والمؤهل، :الدرجة الكلية. 1

والوظيفة في المجموع الكلي لدرجات التحسين، تم 

الجنس :  وكانت قيمته،Fاألحصائياستخراج قيمة 

، )1.546(، والمؤهل )0.015(، والخبرة )0.079(

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ) 1.364(والوظيفة 

دالة إحصائيا تعزى إلى هذه العوامل؛ فقد كانت 

، )0.98(، والخبرة )0.78(مستويات الداللة الجنس 

 كما لم تظهر .)0.25(، والوظيفة )0.21(والمؤهل 

وق دالة إحصائيا تعزى إلى تفاعالت هذه العوامل، فر

 ).5(ويوضح ذلك الجدول 
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  والوظيفة ، والمؤهل، والخبرة،المتوسطات الحسابية لدرجات مجاالت وأبعاد التخطيط حسب عوامل الجنس): 4(جدول

التخطيط 

للتخطيط

 

مأسسة 

وظيفة 

التخطيط

بناء األساس 

ستراتيجياإل

إجراء 

التشخيص 

 الموقفي

تطوير الخطط 

اإلستراتيجية

إدارة تنفيذ 

الخطط 

اإلستراتيجية

تقييم 

الحاجات
 التنبؤ

تحليل 

 القرار

إدارة 

المشروع

 

الكفاياتالعمليات
اإلختبار 

 الكلي

الدرجة *

 الكلية

)65( 

الدرجة 

 الكلية

)45( 

الدرجة الكلية

)60( 

الدرجة 

 الكلية

)85( 

 الكليةالدرجة 

)40( 

 الدرجة الكلية

)70( 

 الدرجة

 الكلية

)95( 

الدرجة 

 الكلية

)45( 

الدرجة 

 الكلية

)55( 

الدرجة 

 الكلية

)90( 

الدرجة 

 الكلية

)365(

الدرجة 

 الكلية

)285(

الدرجة الكلية

)650( 

 العامل

 

 المجاالت

 

 

 

 

              المستويات

 الجنس
 ذكور

 اناث

49.73 

49.97
35.46 

35.97
45.00 

46.19 

65.26 

64.00 

30.43 

32.13 

53.16 

54.66 

72.68 

73.53
34.26 

43.69
42.09 

43.31
67.96 

67.81
279.04
282.91

316.98
219.34

496.02 

502.25 

 الخبرة

 سنوات فأقل 5

  سنوات6-10

  سنة فاكثر11

48.33 

48.51 

50.40

34.47 

34.65 

35.99

42.17 

44.84 

45.95 

63.06 

64.57 

65.68 

29.61 

31.38 

30.74 

51.44 

52.30 

54.08 

70.28 

70.79 

73.82

32.11 

34.70 

34.74

40.47 

41.43 

42.88

62.17 

66.62 

69.60

269.08
276.24
282.84

205.03
221.05
217.32

474.11 

489.97 

496.90 

 المؤهل

 بكالوريوس

 دبلوم أو ماجستير

 دكتوراه

47.61 

49.91 

50.46

32.79 

35.47 

36.97

41.82 

45.46 

46.05 

59.61 

65.28 

67.20 

27.39 

30.92 

31.61 

49.36 

53.51 

54.95 

67.54 

72.92 

75.00

33.18 

34.31 

34.88

39.29 

42.50 

43.12

66.14 

68.36 

67.78

258.57
280.56
287.24

206.14
218.09
220.78

464.71 

498.65 

508.02 

الوظيفة

 مدير تربية/مدير إدارة

 مدير مختص

 رئيس قسم

48.46 

49.82 

50.55

35.56 

35.75 

35.22

44.34 

45.34 

45.35 

63.94 

65.90 

64.75 

30.02 

30.79 

30.92 

51.68 

53.40 

54.44 

71.50 

73.38 

72.88

33.04 

34.38 

35.06

41.62 

42.25 

42.70

66.84 

67.29 

69.49

274.00
281.00
281.36

213.00
217.30
220.14

487.00 

489.30 

501.51 

 72.8034.3242.2667.99279.58217.32496.90 53.37 30.67 65.08 49.7735.5345.17 المجموع

 76.6876.2676.8475.5476.5976.2576.44 76.25 76.66 76.56 76.5678.9575.28النسبة المئوية من الدرجة الكلية

  x 5 عدد فقرات المجال= الدرجة الكلية للمجال *          
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 )الدرجة الكلية(لفروق لمجموع تقديرات بعدي العملية والكفاية  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت ا:)5(جدول 

 مستوى الداللة F قيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.78 0.079 522.27 1 522.275  الجنس-

 0.98 0.015 102.12 2 204.241  الخبرة-

 0.21 1.546 10272.07 2 20544.156  المؤهل-

 0.25 1.364 9063.41 2 18126.831  الوظيفة-

 0.66 0.406 2699.20 2 5398.407  الخبرةx الجنس -

 0.72 0.328 2180.45 2 4360.913  المؤهل x الجنس -

 0.07 2.134 14180.81 4 56723.259  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.12 2.111 14029.78 2 28059.565  الوظيفةx الجنس -

 0.35 1.105 7345.87 4 29383.488 الوظيفةx  الخبرة-

 0.34 1.59 7036.21 2 14072.438  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.74 0.414 2750.72 3 8252.169  الوظيفةx المؤهل -

 0.94 0.055 365.15 2 730.301  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.62 0.581 3862.08 3 11586.259 ة الوظيفx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   6646.36 192 1276101.707  الخطأ-

    227 57608702.00  المجموع-
 

 بعد العمليات  .2
ولمعرفة هل هناك فروق دالة إحصائيا في تقديرات أفراد  

د العمليات، تم المجتمع لدرجات الحاجة إلى التحسين في بع

الجنس  :وكانت قيمته على النحو اآلتي  F استخراج قيمة األحصائي

، والوظيفة )1.887(، والمؤهل )0.071(، والخبرة )0.062(

، وكانت النتيجة عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى )1.556(

 فقد كانت مستويات الداللة المناظرة على النحو ،هذه العوامل

، )0.15(، والمؤهل )0.93(، والخبرة )0.80( الجنس :اآلتي

، وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة )0.21(والوظيفة 

 ). 6( ويوضح ذلك الجدول ،للتفاعالت

  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في بعد العمليات:)6(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.80 0.062 126.24 1 126.241  الجنس-

 0.93 0.071 143.35 2 286.706  الخبرة-

 0.15 1.887 3815.58 2 7631.159  المؤهل-

 0.21 1.556 3146.11 2 6292.224  الوظيفة-

 0.72 0.316 639.12 2 1278.245  الخبرةx الجنس -

 0.96 0.04 82.48 2 164.973  المؤهل x الجنس -

 0.10 1.951 3945.69 4 15782.791  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.21 1.573 3181.35 2 6362.713  الوظيفةx الجنس -

 0.58 0.717 1450.13 4 5800.550 الوظيفةx  الخبرة-

 0.35 1.046 2114.62 2 4229.253  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.59 0.628 1269.58 3 3808.754  الوظيفةxلمؤهل  ا-

 0.80 0.159 321.09 2 642.196  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.63 0.600 1212.70 3 3638.111  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 000.0  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   2022.56 192 388333.249  الخطأ-

    227 18219559.00  المجموع-
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 بعد الكفايات .3
لمعرفة أثر عوامل الجنس  F تم استخراج قيمة األحصائي 

والمؤهل والوظيفة والخبرة في درجة التحسين الكلية لهذا البعد 

الجنس : على النحو اآلتي Fباعتباره متغيرا تابعا، وكانت قيمة

، والوظيفة )1.076(، والمؤهل )0.005(، والخبرة )0.089(

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ). 1.035(

الجنس : فقد كانت مستويات الداللة المناظرة إلى هذه العوامل،

). 0.35(، والوظيفة )0.34(، والمؤهل )0.99(، والخبرة )0.76(

وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة تعزى إلى التفاعالت 

 ).7(وضح ذلك الجدول الممكنة بين هذه العوامل، وي

  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في بعد الكفايات:)7(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.76 0.089 134.96 1 134.969  الجنس-

 0.99 0.005 7.37 2 14.758  الخبرة-

 0.34 1.076 1639.64 2 3279.289  المؤهل-

 0.35 1.035 1576.71 2 3153.437  الوظيفة-

 0.61 0.490 747.13 2 1494.262  الخبرةx الجنس -

 0.37 0.997 1519.48 2 3038.978  المؤهل x الجنس -

 0.06 2.283 3478.53 4 13914.120  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.05 2.870 4371.88 2 8743.763 وظيفة الx الجنس -

 0.19 1.543 2350.77 4 9403.100 الوظيفةx  الخبرة-

 0.37 0.995 1515.28 2 3030.576  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.79 0.340 517.52 3 1552.575  الوظيفةx المؤهل -

 0.85 0.162 246.06 2 492.119  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.58 0.643 979.06 3 2937.183  الوظيفةx المؤهل xة  الخبر-

  - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   1523.55 192 292522.230  الخطأ-

    227 11075793.0  المجموع-
 

  مجال التخطيط للتخطيط.4
ولمعرفة أثر عوامل الجنس، والخبرة، والمؤهل، والوظيفة في  

اد المجتمع لمجال التخطيط للتخطيط، ثم استخراج تقديرات أفر

، )0.121(، والخبرة )0.012( الجنس :وكانت قيمتهF قيمة

وأظهرت النتائج عدم ). 2.636(، والوظيفة )1.148(والمؤهل 

 وجود فروق دالة إحصائيا، إذ بلغت مستويات الداللة المناظرة لقيم
F والمؤهل ) 0.88(، والخبرة )0.91(الجنس : على النحو اآلتي

كما أن النتائج لم تشر إلى فروق دالة ). 0.07(، والوظيفة )0.32(

تعزى إلى التفاعالت الممكنة بين هذه العوامل، ويوضح ذلك الجدول 

)8(. 

 التخطيط للتخطيط  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال:)8(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة   المربعاتمتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.91 0.012 0.96 1 0.969  الجنس-

 0.88 0.121 9.80 2 19.616  الخبرة-

 0.32 1.148 93.29 2 186.587  المؤهل-

 0.07 2.636 214.29 2 428.591  الوظيفة-

 0.92 0.080 6.51 2 13.024  الخبرةx الجنس -

 0.72 0.323 26.24 2 52.493  المؤهل x الجنس -

 0.48 0.872 70.90 4 283.600  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.06 2.735 222.36 2 444.729  الوظيفةx الجنس -

 0.63 0.637 51.78 4 207.134 الوظيفةx  الخبرة-

 0.66 0.415 33.76 2 67.636  الوظيفةx الخبرة x الجنس -
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 مستوى الداللة Fقيمة   المربعاتمتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.73 0.432 35.10 3 105.305 يفة الوظx المؤهل -

 0.98 0.016 1.32 2 2.646  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.96 0.485 39.40 3 118.218  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   81.29 192 15609.134  الخطأ-

    227 580507.000  المجموع-
      

 مجال مأسسة وظيفة التخطيط .5
ولمعرفة أثر عوامل الجنس، والخبرة، والمؤهل، والوظيفة في  

تقديرات أفراد المجتمع لمجال التخطيط للتخطيط، تم استخراج 

، )0.121(، والخبرة )0.012( الجنس :وكانت قيمتهFقيمة 

وأظهرت النتائج عدم ). 2.636(، والوظيفة )1.148(والمؤهل 

دالة إحصائيا، إذ بلغت مستويات الداللة المناظرة لقيم وجود فروق 

F والمؤهل ) 0.88(، والخبرة )0.91(الجنس : على النحو اآلتي

كما أن النتائج لم تشر إلى فروق دالة ). 0.07(، والوظيفة )0.32(

تعزى إلى التفاعالت الممكنة بين هذه العوامل، ويوضح ذلك الجدول 

)9(. 

 مأسسة وظيفة التخطيط يل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال نتائج تحل:)9(جدول  

 مستوى الداللة F قيمة متوسط المربعات الحرية درجة مجموع المربعات المصدر

 0.72 0.128 4.99 1 4.992  الجنس-

 0.95 0.050 1.93 2 3.877  الخبرة-

 0.12 2.128 83.15 2 166.307  المؤهل-

 0.51 0.665 25.96 2 51.936  الوظيفة-

 0.54 0.607 23.71 2 47.439  الخبرةx الجنس -

 0.92 0.075 2.93 2 5.869  المؤهل x الجنس -

 0.13 1.799 70.30 4 281.198  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.17 1.761 68.80 2 137.600  الوظيفةx الجنس -

 0.30 1.208 47.20 4 188.807 الوظيفةx  الخبرة-

 0.24 1.433 55.98 2 111.960  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.87 0.234 9.12 3 27.381  الوظيفةx المؤهل -

 0.74 0.292 11.41 2 22.838  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.67 0.516 20.16 3 60.506  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةxلمؤهل  اx الخبرة x الجنس -

   39.07 192 7501.790  الخطأ-

    227 295719.000  المجموع-
 

 مجال بناء األساس االستراتيجي .6
 للعوامل األربعة ولتفاعالتها المختلفة F  تم استخراج قيم 

، والخبرة )0.806(الجنس : لهذه العوامل كما يلي  Fوكانت قيم

، ولم تظهر )1.691(، والوظيفة )0.975(، والمؤهل )0.011(

ال تعزى إلى هذه العوامل، فقد كانت جفروق دالة في هذا الم

، والخبرة )0.37(الجنس  :F مستويات الداللة المناظرة لقيم

وتبين من النتائج ). 0.18(، والوظيفة )0.37(، والمؤهل )0.98(

مل عدم وجود فروق دالة تعزى إلى التفاعالت الممكنة بين العوا

 ).10(المذكورة، ويوضح ذلك الجدول 

 بناء األساس اإلستراتيجي  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال:)10(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.37 0.806 62.96 1 62.965  الجنس-

 0.98 0.011 .85 2 1.715  الخبرة-

 0.37 0.975 76.16 2 152.324  المؤهل-



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 12

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.18 1.691 132.11 2 264.233  الوظيفة-

 0.94 0.058 4.52 2 9.048  الخبرةx الجنس -

 0.92 0.079 6.20 2 12.418  المؤهل x الجنس -

 0.08 2.120 165.62 4 662.509  المؤهلx الخبرة -

  - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.71 0.333 26.00 2 52.013  الوظيفةxالجنس  -

 0.79 0.421 32.90 4 131.601 الوظيفةx  الخبرة-

 0.59 0.515 40.23 2 80.468  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.24 1.394 108.93 3 326.815  الوظيفةx المؤهل -

 0.37 0.993 77.55 2 155.116  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.75 0.400 31.22 3 93.667  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفة x المؤهل x الخبرة x الجنس -

   78.12 192 14999.209  الخطأ-

    227 481357.000  المجموع-
 

 مجال إجراء التشخيص الموقفي. 7
للعوامل األربعة في الدرجة الكلية على  F تم استخراج قيم 

، والخبرة )0.047(الجنس : كانت قيم ف كما يلي و،هذا المجال

، ولم تظهر )1.072(، والوظيفة )2.626(، والمؤهل )0.070(

فروق دالة في هذا المجال تعزي إلى هذه العوامل، وبلغت مستويات 

، )0.93(، والخبرة )0.82(الجنس : الداللة المناظرة لقيم ف

 وجود فروق ، كما تبين عدم)0.34(، والوظيفة )0.07(والمؤهل 

دالة إحصائيا تعزى إلى التفاعالت المختلفة الممكنة بين العوامل 

 ).11(ويوضح ذلك الجدول 

 إجراء التشخيص الموقفي  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال:)11(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات الحرية درجة مجموع المربعات المصدر

 0.82 0.047 6.96 1 6.964 نس الج-

 0.93 0.070 10.31 2 20.634  الخبرة-

 0.07 2.626 388.07 2 776.153  المؤهل-

 0.34 1.072 158.42 2 316.857  الوظيفة-

 0.64 0.443 65.41 2 130.838  الخبرةx الجنس -

 0.82 0.196 28.97 2 57.955  المؤهل x الجنس -

 0.12 1.815 268.18 4 1072.745  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.45 0.793 117.11 2 234.225  الوظيفةx الجنس -

 0.67 0.589 86.98 4 347.937 الوظيفةx  الخبرة-

 0.38 0.958 141.48 2 282.979  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.45 0.873 129.05 3 387.151  الوظيفةx المؤهل -

 0.67 0.401 59.20 2 118.417  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.51 0.760 112.25 3 336.756  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 0.000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   147.76 192 28370.609  الخطأ-

    227 995225.000  المجموع-
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 ستراتيجيةمجال تطوير الخطط اإل. 8

ومستويات الداللة لمعرفة أثر  F تم استخراج قيم اإلحصائي

 والخبرة، والمؤهل، والوظيفة، في المجموع الكلي ،عوامل الجنس

بالنسبة لهذه  F لدرجات التحسين في هذا المجال، وكانت قيم

، والمؤهل )0.422(، والخبرة )0.126(الجنس : العوامل

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ) 1.780(، والوظيفة )2.369(

دالة إحصائيا، إذا كانت مستويات الداللة لهذه العوامل على النحو 

، )0.09(، والمؤهل )0.65(، والخبرة )0.73( الجنس :اآلتي

تظهر فروق دالة إحصائيا تعزى إلى ، كما لم )0.17(والوظيفة 

التفاعالت المختلفة الممكنة لهذه العوامل ويوضح ذلك الجدول 

)12.( 

 

 تطوير الخطط اإلستراتيجية  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال:)12(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.73 0.126 4.41 1 4.411  الجنس-

 0.65 0.422 14.75 2 29.513  الخبرة-

 0.09 2.369 82.81 2 165.626  المؤهل-

 0.71 1.780 62.23 2 124.462  الوظيفة-

 0.64 0.446 15.59 2 31.198  الخبرةx الجنس -

 0.74 0.297 10.38 2 20.760  المؤهل x الجنس -

 0.10 1.963 68.61 4 274.463  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.11 2.200 76.88 2 153.773  الوظيفةx الجنس -

 0.71 0.534 18.67 4 74.716 الوظيفةx  الخبرة-

 0.24 1.427 49.89 2 99.781  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.67 0.505 17.64 3 52.940  الوظيفةx المؤهل -

 0.96 0.039 1.38 2 2.760  الوظيفةx المؤهل xلجنس  ا-

 0.82 1.260 44.03 3 132.108  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس - -

   34.95 192 6711.340  الخطأ-

    227 221771.000  المجموع-
 

 مجال إدارة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية. 9

ومستويات الداللة لمعرفة أثر العوامل  F تم استخراج قيم

: لهذه العوامل F األربعة في الدرجة الكلية لهذا المجال وكانت قيم

، )0.584(، والمؤهل )0.429(، والخبرة )0.067(الجنس 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ). 0.885(والوظيفة 

مستويات الداللة المناظرة على تعزى إلى هذه العوامل، فقد كانت 

، )0.55(، والمؤهل )0.65(، والخبرة )0.79(الجنس : النحو اآلتي

 كما لم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائيا تعزى .)0.41(والوظيفة 

إلى التفاعالت المختلفة الممكنة بين العوامل المذكورة ويوضح ذلك 

 ).13(الجدول 

 إدارة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية الستخراج دالالت الفروق في مجال نتائج تحليل التباين :)13(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.79 0.067 6.70 1 6.705  الجنس-

 0.65 0.429 43.04 2 86.092  الخبرة-

 0.55 0.584 58.56 2 117.127  المؤهل-

 0.41 0.885 88.80 2 177.613  الوظيفة-

 0.61 0.490 49.18 2 98.370  الخبرةx الجنس -

 0.72 1.295 129.89 2 259.790  المؤهل x الجنس -

 0.13 1.767 177.25 4 709.032  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.09 2.388 239.64 2 479.284  الوظيفةx الجنس -

 0.65 0.610 61.18 4 244.746 الوظيفةx  الخبرة-
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 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.32 1.142 114.56 2 229.138  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.44 0.897 89.97 3 269.918  الوظيفةx المؤهل -

 0.96 0.038 3.800 2 7.601  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.32 1.176 117.97 3 353.921  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x  الجنس-

   100.34 192 19265.455  الخطأ-

    227 670184.000  المجموع-
 

 بعد الكفايات 

 . مجال تقييم الحاجات. 1

لمعرفة أثر عوامل الجنس، والخبرة، والمؤهل، والوظيفة في  

لكل عامل F الدرجة الكلية على هذا المجال، تم استخراج قيم

، والمؤهل )0.267(، والخبرة )0.088(الجنس : انت قيمتهوك

ولم تشر النتائج إلى فروق دالة ). 0.909(، والوظيفة )0.923(

الجنس : إحصائيا بالنسبة لهذه العوامل إذ بلغت مستويات الداللة

، )0.40(، والوظيفة )0.93(، والمؤهل )0.76(، والخبرة )0.76(

لة إحصائيا تعزى إلى التفاعالت كما أن النتائج لم تظهر فروقا دا

المختلفة الممكنة بين هذه العوامل المذكورة ويوضح ذلك الجدول 

)14.( 

 تقييم الحاجات  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال:)14(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.76 0.088 15.06 1 15.062  الجنس-

 0.76 0.267 45.74 2 91.482  الخبرة-

 0.93 0.923 158.35 2 316.705  المؤهل-

 0.40 0.909 155.99 2 311.986  الوظيفة-

 0.75 0.828 49.46 2 98.923  الخبرةx الجنس -

 0.53 0.629 107.89 2 215.797  المؤهل x الجنس -

 0.14 1.733 297.20 4 1188.832  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.10 2.288 392.48 2 784.969  الوظيفةx الجنس -

 0.38 1.046 179.48 4 717.931 الوظيفةx  الخبرة-

 0.47 0.743 127.50 2 255.014  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.89 0.200 34.25 3 102.771  الوظيفةx المؤهل -

 0.79 0.233 39.94 2 79.897  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.57 .659 113.03 3 339.097  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   171.52 192 32932.353  الخطأ-

    227 1242661.000  المجموع-
 

 مجال التنبؤ. 2
الجنس : لكل عامل وكانت قيمته F تم استخراج قيم 

، والوظيفة )0.310(، والمؤهل )0.146(، والخبرة )0.101(

ولم تشر النتائج إلى فروق دالة إحصائيا بالنسبة لهذه ). 1.159(

، والخبرة )0.75(الجنس : العوامل، فقد بلغت مستويات الداللة

كما أن النتائج لم ). 0.31(، والوظيفة )0.73(، والمؤهل )0.86(

تظهر فروقًا دالة إحصائيا تعزى إلى التفاعالت المختلفة الممكنة 

لتفاعل الجنس  F باستثناء تفاعل الجنس مع الوظيفة فقد بلغت قيمة

ويوضح ذلك  )0.004(بمستوى داللة ) 5.744(مع الوظيفة 

الرسم البياني لتفاعالت الجنس ) 1(كما يبين الشكل ). 15(الجدول 

 .والوظيفة
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 التنبؤ  نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال:)15(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.75 0.101 4.626 1 4.626  الجنس-

 0.86 0.146 6.69 2 13.394  الخبرة-

 0.73 0.310 14.19 2 28.392  المؤهل-

 0.31 1.159 53.14 2 106.286  الوظيفة-

 0.89 0.107 4.90 2 9.819  الخبرةx الجنس -

 0.41 0.875 40.12 2 80.240  المؤهل x الجنس -

 0.24 1.380 63.25 4 253.038  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.00 5.744 263.32 2 526.650  الوظيفةx الجنس -

 0.08 2.090 95.80 4 383.206 الوظيفةx  الخبرة-

 0.24 1.415 64.88 2 129.771  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.49 0.804 36.85 3 110.574  الوظيفةx المؤهل -

 0.25 1.384 63.46 2 126.937  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.21 1.513 69.38 3 208.142  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   45.84 192 8802.217  الخطأ-

    227 278076.000  المجموع-
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  ذكور                                                                 إناث            

 الرسم البياني لتفاعل الوظيفة والجنس في مجال التنبؤ ):1(الشكل                          
 

 مجال تحليل القرار. 3
ولمعرفة أثر العوامل في الدرجة الكلية لهذا المجال، تم  

، )0.282(الجنس : وكانت قيمتهلكل عامل  F استخراج قيمة

ولم ). 0.762(، والوظيفة )1.638(، والمؤهل )0.090(والخبرة 

 إذ بلغت ،تشر النتائج إلى فروق دالة إحصائيا تعزى إلى العوامل

، والمؤهل )0.91(، والخبرة )0.59(الجنس : مستويات الداللة

، أما بالنسبة للتفاعالت بين هذه )0.46(، والوظيفة )0.19(

عوامل فلم تكن الفروق دالة باستثناء تفاعل الخبرة مع المؤهل فقد ال

بمستوى داللة ) 2.959( لتفاعل الخبرة مع المؤهل Fبلغت قيمة 

الرسم ) 2(، كما يبين الشكل )16(، ويوضح ذلك الجدول )0.02(

 .البياني لتفاعل الخبرة والمؤهل
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 تحليل القرار لفروق في مجال نتائج تحليل التباين الستخراج دالالت ا:)16(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.59 0.282 19.52 1 19.526  الجنس-

 0.91 0.090 6.20 2 12.406  الخبرة-

 0.19 1.638 113.25 2 226.505  المؤهل-

 0.46 0.762 52.71 2 105.423  الوظيفة-

 0.38 0.966 66.82 2 133.642 برة الخx الجنس -

 0.34 1.077 74.43 2 148.876  المؤهل x الجنس -

 0.02 2.959 204.58 4 818.323  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.39 0.936 64.70 2 129.417  الوظيفةx الجنس -

 0.28 1.267 87.57 4 350.313 الوظيفةx  الخبرة-

 0.70 0.352 24.35 2 48.710  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.86 0.252 17.44 3 52.324  الوظيفةx المؤهل -

 0.88 0.119 8.23 2 16.477  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.78 0.358 24.77 3 74.312  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة x الجنس -

   69.14 192 13276.251  الخطأ-

    227 421522.000  المجموع-
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   سنوات فأقل5                  سنوات10-6            سنة فأكثر11             

 مستوى الخبرة                                     

 البياني لتفاعل المؤهل والخبرة في مجال تحليل القرار الرسم ):2(الشكل                     
 

  مجال إدارة المشروع .4
لكل عامل لتحليل أثرها في F في هذا المجال تم إيجاد قيمة 

 بالنسبة لهذه العوامل Fرجة الكلية لهذا المجال، وكانت قيمة الد

، والمؤهل )0.473(، والخبرة )0.008(الجنس : على النحو اآلتي

، ولم تظهر فروق دالة إحصائيا )1.029(، والوظيفة )1.307(

، )0.93(الجنس :  إذ بلغت مستويات الداللة؛تعزى إلى العوامل

، كما لم )0.35(، والوظيفة )0.27(، والمؤهل )0.62(والخبرة 

تظهر فروق دالة إحصائيا تعزى إلى التفاعالت بين العوامل باستثناء 

بمستوى داللة ) F )2.454  إذ بلغت قيمة؛تفاعل الخبرة والمؤهل

الرسم ) 3( كما يبين الشكل ،)17(ويوضح ذلك الجدول  )0.042(

 .البياني لتفاعل الخبرة والمؤهل
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 إدارة المشروع ل التباين الستخراج دالالت الفروق في مجال نتائج تحلي:)17(جدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.93 0.008 1.36 1 1.362  الجنس-

 0.62 0.473 84.81 2 169.633  الخبرة-

 0.27 1.307 234.19 2 468.392  المؤهل-

 0.35 1.029 184.47 2 368.944  الوظيفة-

 0.55 0.592 106.04 2 212.094  الخبرةx الجنس -

 0.25 1.366 244.74 2 489.491  المؤهل x الجنس -

 0.04 2.454 454.46 4 1817.851  المؤهلx الخبرة -

 - - - 0 .000  المؤهلx الخبرة x الجنس -

 0.06 2.797 501.16 2 1002.329  الوظيفةx الجنس -

 0.16 1.636 293.11 4 1172.467 الوظيفةx  الخبرة-

 0.24 1.422 254.76 2 509.524  الوظيفةx الخبرة x الجنس -

 0.58 0.652 116.91 3 350.753  الوظيفةx المؤهل -

 0.80 0.215 38.44 2 76.885  الوظيفةx المؤهل x الجنس -

 0.35 1.087 194.84 3 584.538  الوظيفةx المؤهل x الخبرة -

 - - - 0 .000  الوظيفةx المؤهل x الخبرة xلجنس  ا-

   179.209 192 34408.142  الخطأ-

    227 1090560.00  المجموع-
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  سنوات فأقل5                         سنوات10-6                   سنة فأكثر11          

 الخبرة في اإلدارة                                        

 الرسم البياني لتفاعل الخبرة والمؤهل في مجال إدارة المشروع ):3(الشكل                 

مكونات   ما:الرابع الذي ينص علىلإلجابة عن السؤال .

المشروع المراد إدخاله لوزارة التربية والتعليم لتطوير نظام 

 التخطيط التربوي لمرحلة التعليم األساسي ؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل تطوير المشروع  

 :وذلك على النحو اآلتي

عليم تدريب المخططين التربويين لمرحلة الت: اسم المشروع: أوًال

 . األساسي

تمكين المشاركين من اكتساب المعارف : غايات المشروع: ثانيًا

 .الضرورية، والمهارات، والوعي بأبعاد القيم في عمل التخطيط
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مديرو اإلدارات والمديرون المختصون : الفئة المستهدفة: ثالثًا

ورؤساء أقسام التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم 

 .في األردن

وقسم إلى األهداف واإلستراتيجيات،  :محتوى المشروع: بعًارا

الفارق بين الواقع والمأمول (والواقع الموجود، والفجوة 

، )تطبيقه، وعبر عنها بمتوسط درجات الحاجة للتحسين

 :كما هو مبين تاليًا، باإلضافة إلى الزمن والكلفة

 الكلفة بالدينار منالز* %الواقع  %الفجوة  الفجوة األهداف واإلستراتيجيات

%76.56 3.8282 التخطيط للتخطيط  %23.44 6x15 3600 

%78.95 3.9476 مأسسة وظيفة التخطيط  %21.05 8x15 4800 

%75.28 3.7640 بناء األساس اإلستراتيجي  %24.72 10x15 6000 

%23.44 %76.56 3.8282 إجراء التشخيص الموقفي  12x15 7200 

%23.34 %76.66 3.8331  تطوير الخطط اإلستراتيجية  4x15 2400 

%23.75 %76.25 3.8125 إدارة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية  8x15 4800 

 14x15 8400 %23.32 %76.68 3.8340 تقييم الحاجات

 8x15 4800 %23.74 %76.26 3.8130 التنبـؤ

 12x15 7200 %23.16 %76.84 3.8422 تحليـل القـرار

 14x15 8400 %24.46 %75.54 3.7770 إدارة المشروع

)ساعة×أسبوع*(         

 يتم التدريب من خالل الطرائق واألساليب :وسائل التدريب 

 :اآلتية

     المناقشة والحوار-   المحاضرات-

  التمارين التدريبية-   التقارير والبحوث-

  :الوقت الالزم لتنفيذ المشروع

 .)اعة س1440 (،أسبوعا) 96(يحتاج المشروع لتنفيذه 

 :كلفة المشروع

و تم تحديد كلفة .دينار أردني) 57600(تبلغ كلفة المشروع 

 .المشروع بناء على األجور المتوقعة للمحاضرين والمنفذين

 ما قدرة :لالجابة عن السؤال الخامس الذي ينص على

 المشروع على العمل؟

 ،صعوبة تجريبه، و وكلفته العالية،بسبب طول مدة المشروع

بعرضه على ثمانية محكمين من   للتحقق من صدقهفقد اكتفي

االساتذة الجامعيين ذوي الخبرة في مجالي االدارة التربوية 

منهم عملوا وزراء للتربية والتعليم في   ثالثة،والتخطيط التربوي

إلى أن قابلية المشروع للنجاح  وقد اشارت تحكيماتهم. االردن

 .عالية، وهناك توقع أن يعمل بشكل ممتاز
 :الثاني وناقشة نتائج السؤالين االولم

أشارت حسابات متوسطات الدرجات التي يحتاج إليها في  

تطوير عمليات التخطيط وكفاياته، إلى وجود حاجة كبيرة لتطوير 

ويتضح ذلك من . نظام التخطيط التربوي لمرحلة التعليم األساسي

 قيم متوسطات درجات الحاجة للمجاالت، إذ أن معظمها مرتفعة

بناء األساس " في حدها األدنى لمجال 3.7640وتراوحت بين 

مأسسة " في حدها األعلى بالنسبة لمجال 3.9476 و"اإلستراتيجي

وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة فريجات ". وظيفة التخطيط

)1986 Fraijat, ( ،فيما يخص بند نقص الموارد المادية والبشرية

واتفقت .  إختيار البرامج التربويةوإلى انعدام المعايير الجيدة في

 ،)1994(، والمحيسن )2001(هذه النتائج مع دراسات المهيدات 

 & Hambright 2000( ودراسة هامبرايت وديامنتس

Diamentes( والتي أشارت إلى التمويل غير المالئم لعمليات ،

التخطيط، وضعف اإللتزام بالتخطيط، وضعف المشاركة في 

ة الخطط كعوائق أساسية لعمليات التخطيط التخطيط، وعدم مرون

واتفقت نتائج الدراسة جزئيا مع دراسة ديفيس . اإلستراتيجي

)Davies, 2004 ( بالنسبة للمظاهر الدالة على التركيز اإلستراتيجي

في المدارس اإلبتدائية والثانوية؛ كتطوير مقاييس إستراتيجية، 

بكة اتصاالت، وعدم الموافقة على األوضاع الراهنة، وتبني ش

  .وإستخدام تقنيات تخطيط متطورة

وجاء في المرتبة الثانية من حيث إلحاح الحاجة للتحسين  

 وبنسبة مئوية 3.8422 إذ بلغ متوسطه ،"تحليل القرار"مجال 

، ويمثل هذا .)05( وبانحراف معياري مقداره ،%76.84تساوي 

العشرة، اإلنحراف أقل إنحراف معياري في مجاالت أداة الدراسة 

األمر الذي يشير إلى شبه إجماع بين المعنيين كافة في التخطيط 

التربوي بعامة، وفي التخطيط اإلستراتيجي بخاصة، على حاجاتهم 

الملحة إلى المهارات والكفايات والتسهيالت الالزمة لهم فيما يتعلق 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحسين . بصناعة القرار التربوي

لتي أشارت إلى تدني نسبة ممارسة مديري التربية ، وا)1992(

 وفي بعد .والتعليم في األردن في مجاالت صنع القرار التربوي

الكفايات جاء هذا المجال في المرتبة األولى من حيث درجة إلحاح 

وجاء مجال تقييم الحاجات في المرتبة الثالثة من حيث . الحاجة

ط درجات هذا المجال إلحاح درجة الحاجة؛ إذ بلغت قيمة متوس

من %) 24(، وهذا يؤشر إلى أن الواقع يمثل حوالي )3.8340(

ويمثل هذا ضعفا في ممارسات المخطط ) الوضع األمثل(المأمول 

وجاء . التربوي ونقصا في اإلمكانات المتوافرة للتخطيط الفاعل
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مجال تطوير الخطط اإلستراتيجية في الدرجة الرابعة من حيث 

الحاجة إلى التحسين؛ إذ بلغ متوسط درجات المجال األهمية ودرجة 

وجاء في المرتبة  %).76.66(بنسبة مئوية تساوي ) 3.8331(

إجراء "ومجال " التخطيط للتخطيط"الخامسة كل من مجال 

 " التشخيص الموقفي
ولعل الواقع الضعيف لممارسات التخطيط التربوي مرده  

 التعليمي، كما وردت ضعف صياغه، أو ركاكة ما سمي برؤية النظام

، إذ أن ما 16/2002-15في مؤتمر التعليم في أردن المستقبل من 

في وثيقة المؤتمر ال يشكل رؤية مثالية، أو " برؤية ورسالة"سمي 

رسالة محددة متقنة الصياغة؛ وبينما تخلو أدبيات ووثائق التخطيط 

، في الوزارة من أية إشارة لرؤية ورسالة نظام التعليم األساسي

وزارة التربية (نجدها تصوغ رؤية لمشروع تطوير خريطة مدرسية 

وقد يعزى ضعف فاعلية التخطيط التربوي إلى ). 2003 والتعليم،

ففي الوزارة يستغرق . انخفاض كفاءة نظام المعلومات التربوية

سنوات، كما أن بيانات ) 3-2(إعداد التقرير األحصائي السنوي 

ست معيارية وذلك فيما يتعلق بأعداد هذا التقرير ليست دقيقة ولي

المدارس والغرف الصفية، إذ يالحظ أن التقرير يجمع مدارس ذات 

 وفي الواقع، لم .غرفة) 50(غرفة صفية أو غرفتين إلى مدارس بها 

يعثر الباحث على رسالة واضحة المعالم أو رؤية لنظام التعليم 

  التعليمياألساسي، كما وإن المتفحص لما سمي برسالة النظام

يجدها تخلو من ذكر العناصر األساسية للرسالة ) نظام التعليم العام(

لم وجدت الوزارة أصال، ماذا تعمل الوزارة، ولمن تقدم : وهي

خدماتها، وكيف تنجز مهمتها؟ كما أن رؤية النظام التعليمي ال 

. تشير إلى الوجهة التي تتجه إليها الوزارة في خططها المستقبلية

 المرتبة السابعة من حيث إلحاح درجة الحاجة مجال التنبؤ وجاء في

يعزى  و%).76.26(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.8130(بمتوسط 

ذلك إلى النقص الشديد في المهارات والكفايات الفنية األساسية في 

عمل المخطط، وهذه الحاجات تتمثل في المهارات المتعلقة 

لتخطيط كإجراء اإلسقاطات، بالجوانب الفنية والتطبيقية في عمل ا

والتنبؤات، وإستخدام أساليب التخطيط المختلفة، واإلستخدام 

الفاعل لتكنولوجيا اإلتصاالت، وتوظيفها في إجراء التنبؤات، وعمل 

وجاء في المرتبة . اإلسقاطات، وفي تحليل البيانات اإلحصائية

ذه ويبدو أن ه" إدارة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية"الثامنة مجال 

الحاجات مرتبطة بالحاجة للموارد المادية والمالية التي تحتاجها 

دوائر وزارة التربية بشكل عام، كما أن ذلك يشير إلى عدم توفر 

وصف وظيفي دقيق وواضح يبين مسؤوليات العاملين في التخطيط 

 يليه ،"إدارة المشروع"وجاء في المرتبة التاسعة مجال . التربوي

ومع ذلك ". بناء األساس االستراتيجي" مجال في المرتبة األخيرة

تبقى الحاجة مرتفعة وكبيرة للمجاالت جميعها إذ أن الفرق بين أعلى 

 .%)3.67(النسب المئوية لمتوسطات درجة الحاجة ال يتجاوز 

 & ,Horen, Leaf)واتفقت النتائج مع دراسة هورين، وآخرين 
Pinnawala, 2004) المطلوبة  والتي حددت الكفايات المهمة

للمخططين والتي يجب تضمينها في تعليم المخططين، والمصنفة 

ضمن القرائيات التحليلية، والفنية، والسياسية، واإلجتماعية، كما 

كما اتفقت النتائج مع تصنيف ساندركوك . أسماها الباحثون

)Sandercock ( لكفايات المخطط والتي تم تجميعها في خمس

) 1992( وحداد ،)1994(المحيسن واتفقت مع دراسة . قرائيات

 ،من حيث الحاجة الملحة لتطوير كفايات العاملين في التخطيط

وتطوير عمليات وأساليب التخطيط في التنبؤ وتقييم االحتياجات، 

والتي أظهرت وجود مشاركة قليلة ) 2001(ومع دراسة مهيدات 

 .للقادة التربويين في وزارة التربية في التخطيط التربوي

) Lehtonen 2001 ,( اتفقت النتائج مع دراسة ليهتونين كما 

والتي توصلت إلى الكفايات األساسية التي يجب تضمينها في مدارس 

التخطيط في إيرلندا، والمجر، ومالطا، والتي اشتملت على الكفايات 

التحليلية، والرؤيوية، واإلبداعية، واإلجتماعية، والتواصلية، وعبر 

 دراسة المعهد الملكي البريطاني لتخطيط  واتفقت مع.الثقافية

المدن، في تحديدها للمهارات والكفايات األساسية المطلوبة 

وتتفق نتائج تقييم الحاجات من  ).Rtpi, 2002(للمخطط في عمله 

عليوه  كفايات التخطيط لمرحلة التعليم األساسي مع نتائج دراسة

، وتقييم ، والتي كشفت عن الحاجات في مجاالت التنبؤ)1995(

واختلفت نتائج الدراسة . الحاجات وتحليل القرار وإدارة المشروع

من حيث ترتيب الحاجات التدريبية ) 1995(جزئيا مع دراسة عليوه 

إذ أن ترتيب حاجات التدريب في مجاالت كفايات التخطيط كان على 

تحليل القرار، تقييم الحاجات، فالتنبؤ، وإدارة : النحو اآلتي

 التنبؤ، وتقييم :نما كان الترتيب في دراسة عليوهالمشروع، بي

واتفقت النتائج مع . الحاجات، وتحليل القرار، وإدارة المشروع

من حيث انخفاض مستوى ممارسة القادة ) 2001(دراسة مهيدات 

التربويين للتخطيط التربوي، واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة 

ن؛ ففي هذه من حيث درجة الحاجة للتحسي ،)1995(عليوه 

ولعل ذلك مرده اختالف  الدراسة كانت درجة الحاجة مرتفعة نسبيا،

الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة عن الخصائص 

وكذلك اختالف تصميم  الديموغرافية لعينة دراسة كل من عليوه،

األداة في هذه الدراسة والتي تقيس درجة الحاجة مباشرة من وجهة 

تقدير درجة الحاجة في هذه الدراسة كما أن . نظر المستجيب

يختلف شكليا عن تقدير الدراسات السابقة التي عمدت إلى تقدير 

متغيري درجة األهمية، ودرجة الممارسة ومن ثم إيجاد الفرق بينهما 

 وفي هذه الدراسة افترض أن درجة األهمية .كمقياس لدرجة الحاجة

لية فرعية من مهام لكل الفقرات باعتبارها تمثل مهمة أو عم) 5(هي 

لقد تبين من . وعمليات التخطيط التربوي لمرحلة التعليم األساسي

تطبيق أداة الدراسة على مجموعة كبيرة نسبيا من القادة التربويين 

وجود حاجة كبيرة للتحسين في عمليات التخطيط، والتي تتوافق 

تماما مع عمليات التخطيط اإلستراتيجي المنصوص عليها في أدبيات 

ونظرًا لمعامل الثبات الكبير لبعد العمليات فإن المراحل . التخطيط

المذكورة وبتسلسلها الوارد في األداة تصلح ألن تكون أنموذجا 

مقترحا للتخطيط اإلستراتيجي لمرحلة التعليم األساسي يجدر 

 .تطبيقة في وزارة التربية والتعليم
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 :مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية : على  نصوالذي

في تقديرات أفراد المجتمع لدرجات التحسين،  α ≥ 0.05بمستوى 

تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة في اإلدارة، والمؤهل العلمي، 

 والوظيفة ؟
فقد أشارت نتائج تحليل التباين الرباعي للدرجة الكلية 

د الكفايات، ولدرجات لإلختبار، ولدرجة بعد العمليات، ودرجة بع

المجاالت المختلفة، إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا باستثناء 

فروق ثالثة في مجال التنبؤ تعزى إلى تفاعل الجنس والوظيفة، وفي 

مجال تحليل القرار تعزى إلى تفاعل المؤهل والخبرة، وفي مجال 

غ إدارة المشروع تعزى إلى تفاعل المؤهل والخبرة؛ األمر الذي سو

دمج مستويات التصنيف جميعها في مجموعة واحدة يستهدفها 

المشروع بصرف النظر عن العوامل الديموغرافية التي استخدمت 

في تصنيف أفراد المجتمع، وبذا فإن الفئة المستهدفة بالمشروع هي 

. أفراد المجتمع جميعهم ويطبق المشروع عليهم معا في آن واحد

، فيما يتصل بعدم وجود )2005(فيف واتفقت النتائج مع دراسة الع

فروق دالة إحصائيا في إدراك المديرين لدرجة الحاجة للتحسين في 

عمليات التخطيط تعزى إلى اختالف متغيرات الجنس والمؤهل 

والوظيفة، واتفقت نتائج الدراسة جزئيا مع نتائج دراسة عليوه 

ة والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين درج) 1995(

قدرة العاملين على ممارسة كفايات التخطيط التربوي الالزمة لعملهم 

ودرجة أهميتها بالنسبة لهم تعزى لطبيعة العمل والمؤهل ومستوى 

) 2005(كما اتفقت النتائج مع دراسة الشبول  .الخبرة، والجنس

التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في ممارسة التخطيط 

واتفقت مع دراسة . ، والمستوى الوظيفيتعزى لمتغيرات المؤهل

التي بينت عدم وجود فروق دالة في ) 2003( حرحوش وشريف

والمدير العام في  التفكير اإلستراتيجي بين المدير التنفيذي،

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العاملين في . الشركات الخاصة

تينية اإلدارات الوظيفية يمارسون مهام محددة معظمها مهام رو

تشغيلية، ويقتصر تخطيط هؤالء على إعداد خطط سنوية، أو 

تكتيكية، كما أن ممارستهم لعمليات التخطيط ال ترتبط بمؤهالتهم 

التي تبتعد كثيرًا عن حقل التخطيط التربوي، وأن برامج تنمية 

الموظفين تفتقر إلى تعليم المخططين الكفايات األساسية الالزمة 

د الفروق مرّده إدراك أفراد الدراسة أن ولعل عدم وجو. لعملهم

عملهم في األساس ال يقوم على رؤية مثالية للتعليم بعامة، وللتعليم 

األساسي بخاصة، وقد اتضح ذلك من درجات التحسين العالية نسبيا 

التي يحتاج اليها في عمليات التخطيط، وفي كفايات المخطط 

  هاولي وهاوليكما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة.التربوي

)Howley & Howely ,2006( والتي توصلت إلى أن المديرين 

ذوي الخبرة األقل فضلوا مقاربة التخطيط اإلستراتيجي أكثر من 

المديرين ذوي الخبرة األكثر، والتي أظهرت أيضا فروقا بين 

 Incremental(تقديرات الذكور واإلناث للتخطيط التدرجي 
Planning ( واختلفت الدراسة جزئيًا .أعلى لإلناثبتقديرات تفضيل 

والتي أظهرت فروقا دالة في مستوى ) 1995(مع دراسة قسايمه 

التفكير اإلستراتيجي تعزى لمتغيري الخبرة في مجال اإلدارة 

 ,1998(كما اختلفت مع دراسة كاباكوف . والمؤهل العلمي
Kabacoff ( والتي أظهرت اختالفا في بعض كفايات ومهارات

  .ط والقيادة بين الذكور واإلناثالتخطي

 :مناقشة نتائج السؤالين الرابع والخامس

بعد تعرف واقع نظام التخطيط التربوي لمرحلة التعليم 

األساسي ودرجة الفروق في ممارسة المخطط التربوي للعمليات 

المواصفات، : والكفايات، تم بناء المشروع على ركائز ثالث هي

 فقد تم عرض ، المشروع متناسقاوقد جاء. والوقت، والكلفة

األهداف واإلستراتيجيات ومن ثم تمت اإلشارة إلى الواقع الذي عليه 

حال التخطيط للتعليم األساسي، وما يؤمل الوصول اليه من تحقيق 

 إذ تم اعتبار أن النسب المئوية ،تلك األهداف واالستراتيجيات

علي لدرجة واألوساط الحسابية لمجاالت البحث تمثل الواقع الف

الحاجة إلى التحسين في مكونات نظام التخطيط التربوي، واعتبرت 

درجة الحاجة ممثلة للفارق بين الواقع والمأمول حدوثه، وتم أخذ 

جميع الفقرات التي كان متوسط درجة التحسين لها يزيد على ثالثة 

كما اقترح الباحث . كعناصر تمثل أهداف المشروع واستراتيجياته

زمنية الممكنة لتحقيق أهداف كل مجال على حدة، وقدرت الفترة ال

) 15(الكلفة المادية لكل هدف بافتراض أن كل أسبوع يتضمن 

 وقد .دينارًا أردنيًا لكل ساعة) 40(ساعة تدريبية وبكلفة قدرت بـ 

أسبوعًا، وقدرت ) 96(بلغ الوقت اإلجمالي الالزم لتنفيذ المشروع 

.  المتوقعة للمحاضرين والمنفذينكلفة المشروع بناء على األجور

ويرى الباحث أن هناك تناسقًا بين أجزاء المشروع يؤدي إلى قوة 

وعمق في تنفيذه على أرض الواقع في وزارة التربية والتعليم وما في 

حكمها من مؤسسات تعليمية مماثلة، كما أن هناك مرونة وسهولة 

ج التي أسفرت في تطبيق المشروع وإمكانية عمله؛ إذ تشير النتائ

عنها تحكيمات الخبراء إلى أن قابلية المشروع للنجاح عالية، وهناك 

  .توقع أن يعمل بشكل ممتاز

 :التوصيات

بناء على نتيجة االجابة عن السؤالين األول والثاني يوصي 

  :الباحث بما يلي

 تبني وزارة التربية والتعليم لمراحل عمليات التخطيط حسب -

 مجاالت أداة الدراسة، كأنموذج للتخطيط تسلسلها الوارد في

 .الفاعل، وبالذات في عملية التخطيط اإلستراتيجي

 قيام وزارة التربية والتعليم بمأسسة رؤية واضحة مثالية للتعليم -

 .األساسي في األردن

  إعداد إستراتيجيات فاعلة تسهم في تحقيق أهداف التربية للجميع-

 .كما وردت في مؤتمر داكار

ع معايير علمية لتعيين المخططين التربويين في وزارة التربية  وض-

 .والتعليم باعتبار التخطيط مهنة لها قواعدها وأخالقياتها

 إيجاد وحدات متخصصة بالتخطيط اإلستراتيجي في مركز الوزارة، -

 .وفي المحافظات
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وبناء على نتيجة اإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس يوصي 

 : يالباحث بما يل

 تبني المشروع المقترح لتطوير نظام التخطيط التربوي لمرحلة -

التعليم األساسي في األردن، وإدخاله حيز التنفيذ في وزارة 

التربية والتعليم، وما في حكمها من سلطات تربوية تقدم 

 .خدمات التعليم األساسي
 المراجع  والمصادر

إعداد الخطة التفكير اإلستراتيجي و). 2000( .أبو بكر، مصطفى

الدار الجامعية للطباعة والنشر :  القاهرة.اإلستراتيجية

 .والتوزيع
تحديد األولويات التربوية لدى ). 1999. (أبو جامع، إبراهيم

رسالة ماجستير غير . طلبة المرحلة األساسية في األردن

 .منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن
لتعليم للجميع ا). 2004( .ينالبسام، ابتسام والمتبولي، صالح الد

دار الوفاء لدنيا : االسكندرية). 1ط( .في الوطن العربي

 .الطباعة والنشر
مؤشرات تطوير نظام التعليم األساسي ). 1994( .البواب، حسني

في األردن في ضوء التجارب المتميزة لتطبيقات التعليم 

 اطروحة دكتوارة غير .األساسي في بعض دول العالم

 . لبنان، بيروت،جامعة القديس يوسف ،منشورة
 .تقويم التخطيط التربوي في األردن). 1992( .حداد، اميل

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن رسالة ماجستير غير منشورة،
مستوى التفكير اإلستراتيجي لدى  .)2003( .الحراحشة، محمد

القيادات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن 

اطروحة دكتوراه غير . قته بأنماط إتخاذ القراروعال

 .منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن
 تشخيص انماط التفكير .)2001( .حرحوش، عادل وشريف، طارق

اإلستراتيجي لدى اإلدارة العليا والوظيفية لدى عينة من 

 المجلة العربية.  العراق–الشركات المساهمة الخاصة 

 .)1 (21، لإلدارة
فهم مديري التربية والتعليم في  .)1992( .الحسين، خالد

. األردن لعملية التخطيط ودرجة ممارستهم لها في عملهم

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن
تطوير خطة لرفع كفاءة العاملين في  .)1999(خير، سناء، 

رسالة ماجستير غير منشورة، . التخطيط التربوي في األردن

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن
واقع اإلدارة اإلستراتيجية في وزارة ). 2005.(الشبول، منذر

. التربية والتعليم في األردن وبناء أنموذج لتطويرها

اطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، 

 .األردن

لمؤثرة في التخطيط العوامل ا). 2005( .العفيف، امجد

رسالة . اإلستراتيجي في االجهزة الحكومية األردنية

 .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن
 تقييم كفاءة العاملين في التخطيط .)1995( .عليوة، خولة

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة . التربوي في األردن

 .األردنية، عمان، األردن
ارتباط السياسة التربوية بعملية ). 1995( .محمدقسايمه، 

التخطيط التربوي كما يدركه اإلداريون التربويون في 

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، . األردن

 . األردن عمان،
التخطيط التربوي، تحليل وإتخاذ ). 2003. (كيميرر وويندام

 ترجمة محمد .القرارات الفردية في مجال اإلدارة التربوية

 .اليونسكو: امين، عاطف أبو زينه، باريس
التخطيط لالحتياجات البشرية ، )2000. (الليمون، نواف

والمادية المستقبلية القسام التخطيط التربوي في وزارة 

 رسالة ماجستير غير منشورة، .التربية والتعليم في األردن

 جامعة بغداد، بغداد، العراق
تطوير خطة تربوية العداد ). 1994( .المحيسن، معن

التشكيالت المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم 

 1993/1994لمرحلة التعليم األساسي في األردن لسنوات 

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة .2003/2004 –

 .األردنية، عمان، األردن
درجة مشاركة القادة التربويين في ). 2001( .مهيدات، فالح

 رسالة ماجستير غير .ط التربوي في محافظة اربدالتخطي

 .منشورة، جامعة اليرموك،اربد،األردن
مشروع اصالح التعليم ). 2003( .وزارة التربية والتعليم األردنية

 . عمان، األردن.لالقتصاد المعرفي
 3قانون التربية والتعليم رقم ). 1994( .وزارة التربية والتعليم

 . عمان، االردن.1994 لسنة
التقرير األحصائي التربوي ). 2003. (وزارة التربية والتعليم

 . عمان، األردن.2002/2003للعام الدراسي 
نحو رؤية مستقبلية للنظام ). 2002.(وزارة التربية والتعليم

 . عمان، األردن.التربوي في األردن
: المؤتمر العالمي حول التربية للجميع). 1990. (اليونسكو

 جوميتيان، .أمين حاجات التعلم األساسيةهيكلية العمل لت

 .15-14 ص ص .تايالند
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 )اداة الدراسة: (ملحق

وزارتك لكي تعمل بفاعلية في خطوة /يرجى وضع دائرة حول العدد الذي يشير إلى درجة الحاجة إلى التحسين التي تحتاجها دائرتك 

 .التخطيط تلك، أو في مجال التخطيط

 درجة الحاجة إلى التحسين عمليات التخطيط

 قليلة جدًا قليلة متوسطةرةبيك رة جدًابيك  ))تخطيط تخطيط للمرحلة ما قبل امرحلة ما قبل ا((التخطيـط للتخطيـط التخطيـط للتخطيـط 

 1 2 3 4 5 .توجيه مجلس التربية والتعليم نحو التخطيط-

 1 2 3 4 5 .ت اإلدارية نحو التخطيطتوجيه الوحدا-

 1 2 3 4 5 .إنشاء فريق للتخطيط-

 1 2 3 4 5 .االستعداد المنظمي للتخطيط في الدائرة-

 1 2 3 4 5 .اإللتزام بعملية التخطيط-

 1 2 3 4 5 .تحديد األهداف المتوقع إنجازها من عملية التخطيط-

 1 2 3 4 5 .تنظيم اإلجتماعات الالزمة للتخطيط-

 والمنظمات، والمجموعات،األفراد(تحديد أصحاب الشأن -

 .)المؤثرين في التخطيط والمتأثرين به
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .تدريب فريق التخطيط-

 1 2 3 4 5 .تشجيع اإلبداع من جانب المشاركين في التخطيط-

 1 2 3 4 5.تثقيف أصحاب الشأن بالمتطلبات المستقبلية في التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .تمثيل أصحاب الشأن في فريق التخطيط في التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .ةاإلستعانة بمستشار أو أكثر في التخطيط عند الحاج-

 درجة الحاجة إلى التحسين
 ::مأسسة وظيفة التخطيـطمأسسة وظيفة التخطيـط

 قليلة جدًا قليلة متوسطة رةبيك رة جدًابيك

 1 2 3 4 5 .ولية الرسمية تجاه التخطيطتحمل مديري اإلدارات العليا المسؤ-

 1 2 3 4 5 .إعطاء أولوية للتخطيط-

 1 2 3 4 5 ).منتظم(إجراء التخطيط بشكل دوري -

 1 2 3 4 5 . توفير الموارد الالزمة لتنفيذ التخطيط اإلستراتيجي-

 1 2 3 4 5 .إتباع مجموعة محددة من اإلجراءات في عملية التخطيط-

 1 2 3 4 5 .إلستراتيجي بالتخطيط الماليربط التخطيط ا-

 1 2 3 4 5 .إستخدام تقنيات التخطيط في عملية التخطيط-

 1 2 3 4 5 .إنشاء أساس منتظم لوضع أولويات المشاريع-

الوحدات التنظيمية ذوي العالقة في عملية  رؤساءمشاركة-

 .التخطيط
5 4 3 2 1 

 ::بناء األساس اإلستراتيجيبناء األساس اإلستراتيجي

 1 2 3 4 5 واضحة مكتوبة للتعليم األساسي في األردنتحديد رساله -

 1 2 3 4 5 .نشر رسالة التعليم األساسي على موظفي وزارة التربية والتعليم-

 1 2 3 4 5 .فهم العاملين، بخاصة الرؤساء، لمضمون رسالة التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .تحديد رؤية مثالية مكتوبة للتعليم األساسي-

في التعليم األساسي إلى الوجهة التي تتوجه إليهاة رؤيإشارة ال-

 .الوزارة
5 4 3 2 1 

 في التعليم األساسي إلى الوضع المستقبلي لوزارةةإشارة الرؤي-

 .التربية
5 4 3 2 1 

لمرحلة)  سنوات5ـ3(وجود أهداف عامة مكتوبة متوسطة األمد-

 .التعليم األساسي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5  للنجاحااألساسي تتضمن مقاييساعداد أهداف للتعليم -

 1 2 3 4 5 .وضع أهداف سلوكية للتعليم األساسي قابلة للقياس-

 1 2 3 4 5 .، عند اللزومتحديد أهداف للمناطق الجغرافية-
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 1 2 3 4 5 وضع أهداف نوعية للتعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 . التعليم األساسي على إطار زمني لتحقيقهاأهدافإحتواء -

 ::إجراء التشخيص الموقفيإجراء التشخيص الموقفي

في التعليم القيام بصورة دورية بجمع المعلومات عن أصحاب الشأن -

 .األساسي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .ات الرئيسة للتعليم األساسييتشخيص التحد-

 1 2 3 4 5 .تشخيص الفرص المتاحة في التعليم األساسي-

ألساسي حسب المتغيرات تقييم احتياجات المستفيدين من التعليم ا-

).المنطقة الجغرافية، والنوع اإلجتماعي، والخلفية العرقية(المختلفه 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .مقارنة أداء الدائرة مع أداء منظمات تعليمية مماثلة-

المتلقين لخدمات التعليم (المتعلقة بالعمالء تحليل المعلومات -

 ).األساسي
5 4 3 2 1 

الكلفة، وتوفر األموال، التشريعات( للعوامل المؤسسية تقييم الدائرة-

 ). واالقتصاد، اإلجراءات،القانونية، تعليمات العمل
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .توفر المعرفة بمصادر المعلومات المتعلقة بأصحاب الشأن-

 1 2 3 4 5 .حرية الوصول إلى مصادر المعلومات المتعلقة بأصحاب الشأن-

 1 2 3 4 5 .ة بتحليل عملياتها بإتباع معايير علميةقيام الدائر-

 1 2 3 4 5 .تشخيص النقاط الرئيسة للضعف أو القوة في الدائرة-

 1 2 3 4 5 .تشخيص العوامل الخارجية المؤثرة في ميزانية التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .األخذ باالعتبار األموال الالزمة لتطوير نشاطات الدائرة-

 1 2 3 4 5 .لدائرة وبشكل منتظم لبرامج تنمية الموارد البشريةتقييم ا-

 1 2 3 4 5 .تقييم حاجات الوحدات التنظيمية الفرعية من المعلومات-

 1 2 3 4 5 . في ضوء متغيرات البيئةلألهداف التنظيميةمراجعة الدائرة -

مثل (إنتهاء التشخيص الموقفي بتحديد القضايا اإلستراتيجية -

 ).ير في إتجاهات األنشطة يوزيع الموظفين، تغإعادة ت
5 4 3 2 1 

 ::تطوير الخطط اإلستراتيجيةتطوير الخطط اإلستراتيجية

لصياغة بدائل ) الموقفي(إستخدام الدائرة التشخيص اإلستراتيجي -

 .الخطة
5 4 3 2 1 

تخفيض (األخذ باإلعتبار خيارات زيادة تحسين األداء -

 ).الكلفة،وخيارات بدائل التمويل، وتحسين اإلنتاجية 
5 4 3 2 1 

األخذ باإلعتبار إمكانية تعليم العمالء بحيث يستطيعون اإلستفادة -

 .من الخدمات المقدمة لهم
5 4 3 2 1 

الخدمة،/مثل زيادة المنتج(األخذ باإلعتبار خيارات البحث والتطوير -

 ).خدمات جديدة/منتجات
5 4 3 2 1 

 التخطيط اإلستفادة من نتائج الدراسات التقييمية في عملية-

 اإلستراتيجي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .منطقيةتقريرالدائرة لخططها اإلستراتيجية بناء على معايير -

تحديد الخطط السنوية ألوجه التعاون بين الوحدات اإلدارية -

 .المختلفة
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5توافر نسخة من الخطة اإلستراتيجية أو ملخص لها لدى الموظفين-

 ::فيذ الخطط اإلستراتيجيةفيذ الخطط اإلستراتيجيةإدارة تنإدارة تن

 1 2 3 4 5 .إلستراتيجيةاصنع الدائرة للقرارات اإلستراتيجية في ضوء الخطة -

الخطط (توكيل الدائرة مسؤولية قيادة تنفيذ القرارات اإلستراتيجية -

 .لشخص واحد) اإلجرائّية
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ..تخصيص موارد مادية كافية لتنفيذ الخطة-

 1 2 3 4 5 .ارد بشرية كافية لتنفيذ الخطةتخصيص مو-

 1 2 3 4 5 . والفعلي لهينات بين المخططابللتإستخدام نظم مراقبة -
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 1 2 3 4 5 .مراجعة الدائرة للقرارات اإلستراتيجية كلما كان ذلك مالئمًا-

 1 2 3 4 5 .تحفيز األفراد المسؤولين عن تنفيذ الخطط اإلستراتيجية-

 1 2 3 4 5 .ن في عملية التخطيط اإلستراتيجيتنويع المشاركي-

توفر تعليمات واضحة لتحديد مسؤوليات رؤساء الوحدات -

 .التنظيمية عن تنفيذ الخطة
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .اإلبقاء على خطوط اتصال مفتوحة مع دوائر اخرى-

 1 2 3 4 5 .وضع معايير اداء قابلة للقياس لكل مكونات الخطة-

 1 2 3 4 5 .المستمرة لميزانية الخطةالمراجعة -

 1 2 3 4 5 .التخطيط اإلستراتيجي نسبيًا عن األنشطة األخرىإنعزال نشاط -

 1 2 3 4 5 .قيام الدائرة بالتشبيك مع مؤسسات أخرى-

 درجة الحاجه إلى التحسين ::كفايات المخطط التربوي لمرحلة التعليم األساسيكفايات المخطط التربوي لمرحلة التعليم األساسي 

 قليلة جدًا قليلة متوسطة يرةبك  جدًايرةبك ::مجـال تقييـم الحاجـاتمجـال تقييـم الحاجـات

 1 2 3 4 5 .تحديد االحتياجات كفجوات في النتائج-

تحديد عناصر ومكونات نظام إدارة المعلومات التربوية لمرحلة -

 .التعليم األساسي
5 4 3 2 1 

تطوير نظام المعلومات الجغرافية ألغراض تخطيط مرحلة التعليم -

 .األساسي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ).تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية( التقييم البيئي إجراء-

 1 2 3 4 5 .تحديد الفئات ذات االحتياجات الخاصة في التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .تحديد مجال التخطيط في مرحلة التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 . صحتهاإلختبارصياغة فرضيات مستقبلية -

 1 2 3 4 5 .قواعد مهنة التخطيطتحديد مجموعة -

 1 2 3 4 5 .تطوير الخريطة التربوية لمرحلة التعليم األساسي-

اعداد دراسات وبحوث في مجال التخطيط لمرحلة التعليم -

 .األساسي
5 4 3 2 1 

الكفاءة في تقييم المتطلبات من الموارد الالزمة لتعميم التعليم -

 ).ة، المواقع األموال، األفراد، االبني(األساسي 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .للمرافق المدرسيةتحديد المواصفات التربوية -

 1 2 3 4 5 .تعميم الرؤية بعد تطويرها في التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 . النوعيالبحثاإللمام بمبادئ -

 1 2 3 4 5 .اإللمام بمبادئ التحليل األحصائي-

 1 2 3 4 5 .تحديد أولويات التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .تقييم المشاريع التربوية-

 1 2 3 4 5 .تحليل بنود الموازنة في التعليم األساسي-

تحديد الحاجات المطلوبة في مناهج التعليم األساسي باإلشتراك -

 .مع أصحاب الشأن
5 4 3 2 1 

 درجة الحاجه إلى التحسين  

 قليلة جدًا يلةقل متوسطة يرةبك يرة جدًابك ::مجــال التنبـــؤمجــال التنبـــؤ

 1 2 3 4 5 .التنبؤ بأعداد الطلبة في سنوات الخطة لمرحلة التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .اإللمام بطرق إجراء التنبؤات في مجال التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5.إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بكفاءة في مجال التنبؤ-

 1 2 3 4 5 .تخطيطمعرفة التشريعات المتعلقة بال-

 1 2 3 4 5 .التنبؤ باحتياجات سوق العمل من القوى العاملة-

 1 2 3 4 5 .اعداد البيانات التي تستخدم في مشاريع معينة-
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 1 2 3 4 5.التنبؤ بحاجات التعليم األساسي من األبنية التربوية لسنوات قادمة-

 1 2 3 4 5 .عليم األساسيالتنبؤ بالكلف الرأسمالية والجارية في موازنات الت-

 1 2 3 4 5.التنبؤ بأعداد المعلمين في مرحلة التعليم األساسي لسنوات قادمة-

 درجة الحاجه إلى التحسين  

 قليلة جدًا قليلة متوسطة يرةبك يرة جدًابك ::مجــال إتخاذ القــرارمجــال إتخاذ القــرار

 1 2 3 4 5 .المقدرة على التحليل النظمي-

 1 2 3 4 5 . بفاعليةع المنظمي إدارة الصرا علىالمقدرة-

 1 2 3 4 5 .تقييم البدائل الممكنة لتحقيق أهداف التعليم األساسي-

 1 2 3 4 5 .إتباع الخطوات العلمية في صناعة القرار-

 1 2 3 4 5 .اإللمام بمهارات حل المشكلة-

 1 2 3 4 5 .وضع المعايير المالئمة إلختيار البديل األنسب-

 1 2 3 4 5 .لداعمة إلتخاذ القرارتطوير النظم ا-

 1 2 3 4 5 .المقدرة على إستخدام النماذج الرياضية في صناعة القرار-

إستخدام مؤشرات قياس تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم -

 .األساسي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .التعامل مع معايير إختيار اإلستراتيجية المناسبة إلتخاذ القرار-

 1 2 3 4 5  بتعددية الثقافات واحترامها في عملية صنع القرار تاإلعتراف-

 درجة الحاجه إلى التحسين  

 قليلة جدًا قليلة متوسطة رةبيك يرة جدًابك ::مجـال إدارة المشروعمجـال إدارة المشروع

 1 2 3 4 5 .للمشاريع) مبدئية(تطوير خطط مؤقتة -

 1 2 3 4 5 .عتنفيذ الجوانب األساسية للمراجعة والتقييم لمقترحات المشاري-

 1 2 3 4 5 .المشاريع في تقارير معلوماتإعداد -

 1 2 3 4 5 .الوعي بأبعاد القيم في عمل التخطيط-

 1 2 3 4 5 . في عمل التخطيطاألخالقية للمخططاإللتزام بالمسؤولبة -

 1 2 3 4 5 .اإللمام بمهارة بناء فرق العمل الفاعلة-

 1 2 3 4 5 . في فرق العملالمقدرة على لعب األدوار المختلفة-

 1 2 3 4 5 . بفاعليةالمهارة في إدارة االجتماعات-

 1 2 3 4 5 .اإللمام بمهارات اإلتصال-

 1 2 3 4 5 .إتقان مهارات التفاوض-

 1 2 3 4 5 .اإللمام بقضايا الفرص المتكافئة-

 1 2 3 4 5 .تحديد متطلبات المشاريع المختلفه-

 1 2 3 4 5 .الشبكي في إدارة المشروعاتتطبيق نماذج التحليل -

اعداد مشروع خطة التشكيالت المدرسية لمرحلة التعليم -

 .األساسي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .الفاعلية في إدارة وقت المشروع-

 1 2 3 4 5 . حسب األولويةالمشاريعترتيب -

 1 2 3 4 5 .توثيق المشاريع-

 1 2 3 4 5 لرؤساءلتفويض الصالحيات -
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 استخدام منظومة التعلم اإللكرتوني من وجهة نظر وقاتمع
 معلمي املرحلة الثانوية في لواء الكورة

 
 عايد الهرش

*
 محمد مفلح و

**
 ومأمون الدهون

***
 

 
 

 3/12/2009 تاريخ قبوله   15/3/2009 تاريخ تسلم البحث

هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن معوقــات اســتخدام منظومــة الــتعلم     :ملخــص

 ولتحقيـق اهـداف     لكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة،         اإل

تكونـت عينـة   . فقره، موزعه على اربعة مجـاالت   ) 36(الدراسة تم تطوير استبانه من      

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية خالل الفصـل  )  معلمة58 معلمًا و  47(الدراسة من   

، وبعـــــد جمـــــع البيانـــــات وتحليلهـــــا 2009/2008 الدراســـــي األول للعـــــام الدراســـــي

ــيفيه،    ــار شـ ــاليب الوصـــفية، وإجـــراء تحليـــل التبـــاين الثالثـــي، واختبـ  باســـتخدام اإلسـ

المتعلقـــة بـــالمعلمين جـــاءت بالمرتبـــة األولـــى، تلتهـــا معوقـــات  الأشـــارت النتـــائج بـــأن

المتعلقـــة بالبنيـــة التحتيـــة والتجهيـــزات  المعوقـــات المتعلقـــة بـــاإلدارة، ثـــم  المعوقـــات 

ــات ألساســية، وجــاءت  ا ــرة    المعوق ــة األخي ــي المرتب ــة ف ــة بالطلب ــا أشــارت  . المتعلق كم

ــة إحصــائية تعــزى للجــنس فــي مجــال        ــى وجــود فــروق ذات دالل ــائج إل المعوقــات النت

ــائج         ــذكور، كمــا بينــت النت ــزات األساســية لصــالح ال ــة والتجهي ــة التحتي ــة بالبني المتعلق

المتعلقـة  المعوقـات   العلمي في مجال    وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل        

بالطلبة لصالح حملـة الماجسـتير فـأعلى، بينمـا لـم تظهـر فـروق ذات داللـة إحصـائية                      

تعزى ألثر الـدورات التدريبيـة فـي جميـع المجـاالت، وأوصـى البـاحثون بإعـادة النظـر                    

 وتحســين البنيــة التحتيــة  بالــدورات التدريبيــة التــي تقــدمها وزارة التربيــة والتعلــيم،      

ــة فــي المــدارس    ــة والتكنولوجي ــا الفني ــة  (.وتجيهزاته ــات المفتاحي ــات،: الكلم  المعوق

 ).، منظومة التعليم، تكنولوجيا التعليمالتعلم اإللكتروني

 

 

 

 

يشــــهد هــــذا العصــــر تغيــــرات ســــريعة فــــي عصــــر    :مقدمــــة

 ،والثقــافي والمعرفــي فأصــبحت الحاجــة التكنولوجيــا واالنفجــار التقنــي 

ــتراتي  ــى اسـ ــة إلـ ــر    ملحـ ــي العصـ ــيم فـ ــار التعلـ ــه مسـ ــدة توجـ جيات جديـ

ــر التــي       ــوجي، وســرعة التغي ــة التقــدم العلمــي والتكنول الحــديث لمواكب

ــؤثر   ــر والتـــي تـ ــالم المعاصـ ــهدها العـ ــاء    يشـ ــيم وتفـــرض أعبـ ــي التعلـ فـ

ومتطلبات سواء على مستوى األفراد، لتنميـة أنفسـهم فـي التحصـيل،       

لـى مسـتوى الدولـة      واكتساب المهـارات التـي ترفـع مـن قـدراتهم، أو ع            

في نشر مظلة التعليم كحق من حقوق االنسـان فـي الـتعلم والمعرفـة،               

الطبــاخ والهــادي، ( ممــا يســهم فــي جهــود التنميــة القوميــة المســتدامة

نتيجة لذلك ظهرت الكثير من األسـاليب والوسـائل الجديـدة            ).2005

ي ، الـذ )E-learning( في التعليم، بما فيها ظهـور الـتعلم اإللكترونـي         

يعتمد على استخدام أدوات االتصال الحديثة مـن حاسـوب، وشـبكاته            

 ووســـــــــــــــــــــــــــــائطه المتعـــــــــــــــــــــــــــــددة مـــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــوت،

_________________________ 
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Abstract: This study aimed at investigating the obstacles that hinder 
the application of the e-learning system as viewed by secondary stage 
teachers at Al-Kurah district. A sample consisting of 47 male and 58 
female teachers was randomly chosen during the first semester of the 
academic year 2008/2009. The results of the study indicated that 
teacher-related obstacles ranked first, followed by administration-
related obstacles, then infrastructure and equipment-relate obstacles 
and finally student-related obstacles. The results also indicated that 
there were statistically significant differences attributed to gender in 
favor of males in the domain of the obstacles related to infrastructure 
and basic equipment. The results showed significant statistical 
differences attributed to academic qualifications in student-related 
obstacles in favor of teachers with a master's degree. However, no 
statistically significant differences were revealed due to the effect of 
training courses in all study fields. The researchers recommended that 
the training courses held by the Ministry of Education be evaluated 
and the infrastructure and its equipment be improved. (Keywords: 
Obstacles, E-Learning,  Learning system, Instructional technology). 

 

وصورة، ورسومات، ومكتبات الكترونية، سواًء أكان ذلك عن بعد أم 

في الفصل الدراسي؛ أي استخدام التقنية بجميع أشكالها؛ إليصال 

الموسى ( كبر فائدةأالمعلومة للمتعلم بأقصر وقت واقل جهد و

 ).2005ومبارك، 

عددًا من المميزات التي تميز ) 2008(وقد أورد عبد العزيز 

أنه يوفر التعلم في أي : كتروني عن غيره من األنواع منهاالتعلم اإلل

وقت وفي أي مكان، ويساعد الطلبة في االعتماد على أنفسهم؛ مما 

يشجع على استقالليتهم، ويعطيهم الحرية والجرأة في التعبير عن 

أنفسهم مقارنًة بالتعليم التقليدي، ويحصل الطالب على التغذية 

ر عملية التقويم البنائي الذاتي والتقويم الراجعة الفورية حيث تتواف

الختامي، وتتنوع مصادر التعلم من خالل االرتباطات الموجودة مع 

 .مواقع تعليمية أخرى

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإدخال الحاسوب واالنترنت 

واستخدامها في المدارس األردنية كأحد الضرورات؛ لمواكبة 

 تعلمية تفاعلية، تحوي -اد بيئة تعليميةالتطورات والتجديدات، وإيج

 سالم،( المناهج الدراسية إضافة إلى العديد من المهمات األخرى
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) Eduwave(وبدأت في إنشاء منظومة التعلم اإللكتروني ). 2007

بالتعاون مع شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا؛ لتكون الخطوة 

 التعليمية، حيث يخدم هذا األولى لالستفادة من اإلنترنت في العملية

 وبما يزيد على مليون وستمئة  مدرسة،3200المشروع أكثر من 

المجموعة المتكاملة ( ألف طالٍب وطالبٍة من كافة المراحل الدراسية

ولتحقيق متطلبات التعلم اإللكتروني قامت ). 2006للتكنولوجيا، 

لكتروني الوزارة بتجهيز البنية التحتية التي تشمل شبكة الربط اال

الوطني التربوي التي ستصل المدارس والجامعات ببعضها، كما 

عملت الوزارة على توفير عدد كاٍف من الكوادر البشرية المؤهلة 

القادرة على متابعة عمل النظام وصيانته، وضمان انسياب 

المعلومات في جميع االتجاهات، ولم تكتف بذلك بل عملت على 

التكنولوجيا بشكل يخدم العملية تدريب المعلمين على استخدام 

وتمشيًا مع سياسة وزارة التربية والتعليم لتطوير محتوى . التعليمية

التعليم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قامت بتنفيذ 

مشروع الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا : مشروعين كبيرين هما

ة جميعها على المعلومات، ومشروع إدخال محتوى الكتب المدرسي

، الذي يعتمد بشكل كبير )Eduwave( منظومة التعلم اإللكتروني

على اإلنترنت، حيث تقوم فكرة المشروع على إيجاد موقع الكتروني 

على شبكة اإلنترنت يخدم القطاع التعليمي الحكومي بالدرجة االولى، 

 وربط البرامج التعليمية عبر اإلنترنت؛ ليتمكن المستخدمين من تنفيذ

 . ) 2007ابوالحسن،(هذه البرامج ولو كانوا في أماكن بعيدة 

وقد جاء هذا النظام في البداية لدعم التعلم اإللكتروني في 

على أن يتوسع ليشمل التعليم العالي، ) 12-1( المراحل الدراسية

وتم اعتماد هذا النظام في وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام 

ويسعى اعتماد هذا ). 2008أبو يوسف، ( التعلم اإللكتروني فيها

تزويد كافة طالب : النظام إلى تحقيق عدد من األهداف منها

المدارس والمعلمين ومديري األنظمة التعليمية بالمعلومات التي 

، وتوفير التعليم ألي فرد في أي مكان وزمان من متلبي احتياجاته

ة بين خالل أي جهاز حاسوب، والمساعدة في سد الفجوة الرقمي

التكنولوجيا الحديثة ودمجها بالمنهاج الدراسي، وتزويد المعلمين 

بالوسائل التي تساعدهم على إيصال األفكار لطالبهم، وتفصيل 

المواد الدراسية بناًء على االحتياجات الفردية لكل طالب للحصول 

 .على أداء أفضل

ويستطيع الطالب تصفح المحتوى التعليمي والمناهج التابعة 

 في أي مكان وزمان، وبإمكانهم التواصل مع معلميهم من خالل لهم

وسائل اتصال متعددة مثل البريد اإللكتروني، والجلسات الدراسية 

الجماعية، كما يستطيع المعلمون أداء عملية اإلرشاد والتوجيه من 

خالل الجلسات الدراسية الجماعية، وتمكنهم من تصميم وإنتاج 

 بهم ونشرها، وإجراء االمتحانات، وإعطاء المادة التعليمية الخاصة

الواجبات المنزلية من خالل البريد اإللكتروني، كما يوفر هذا النظام 

ألولياء األمور إمكانية االطالع على العالمات، والدوام، والنشاطات 

المدرسية الخاصة بأبنائهم، ومتابعة شؤونهم، وتطورهم العلمي، 

ث يساعدهم على حفظ المعلومات، اإلداريين، حي ويخدم هذا النظام

وتزويدهم بما يحتاجون منها من أجل اّتخاذ القرارات السليمة، 

ويستطيعون من خالله إدارة وترتيب جداول المعلمين والطالب 

وزارة ( والنشاطات المدرسية، وإعطاء الصالحيات للمستخدمين

 ).2006التربية والتعليم األردنية، 

م اإللكتروني، والنتائج األولية التي وعلى الرغم من أهمية التعل

أثبتت نجاحه، فإن هذا النوع من التعليم كغيره من طرق التعليم 

األخرى يواجه بعض العقبات والتحديات التي قد تحد من 

أن ضعف البنية التحتية، وضعف ) 2003(فيرى العريفي . استخدامه

 ومحدودية الجودة التعليمية، وكلفة التطوير، وغياب الخطة الوطنية،

المحتوى في السوق، وغياب التفاعل اإلنساني هي من أهم العوائق 

وأوصى بضرورة دعم مبادرات التعلم . التي تواجه التعلم اإللكتروني

اإللكتروني في المدارس والجامعات، وتقوية البنية التحتية لالتصاالت 

 وأورد رودني. واألجهزة، وضرورة التدريب الشامل على هذه التقنية

)Rodny, 2002 ( من أهم عوائق تطبيق التعلم اإللكتروني عدم أن

توافر القيادة الفعالة، وعدم توفير التدريب المناسب لها، وعدم 

أنه ) Khan, 2003(ان كهوأشار . توافر المعدات واألدوات الالزمة

ال بد من توفير اإلدارة القادرة على متابعة بيئة التعلم اإللكتروني 

علومات المستجدة، بحيث تكون قادرة على التخطيط ومتابعة الم

وترى . السليم على جميع المستويات إلنجاح التعلم اإللكتروني

أن أكبر عائق أمام فاعلية التعلم اإللكتروني يكمن ) 2002(الخليفة 

في ضعف البنية التحتية لشبكة اإلنترنت في بعض الدول، مما يحد 

ية بث الصوت والصورة أمرًا من سرعة تدفق البيانات، ويجعل عمل

 .مزعجًا وممًال؛ وذلك لبطء البث

أما العقبات والتحديات التي تواجة المؤسسات التعليمية في 

 بني دومي كما يراها األردن وتحد من استخدام التعلم اإللكتروني

فر خدمة اإلنترنت في اتو عدم:  فتتمّثل في)2007(والشناق 

 الحاسوب لعدد الطلبة،عدم كفاية عدد أجهزة والمدرسة، 

عدم والمشكالت الفنية التي تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت، و

الحاسوب بما يلزم من طابعات وسماعات وورق  تجهيز مختبر

كما أشار . حاسوب في البيت عدم امتالك الطالب جهازوطباعة، 

إلى أن ) Khazaleh & Jawarneh, 2006(خزاعلة وجوارنة 

فعال لتكنولوجيا المعلومات في المدارس األردنية معوقات التوظيف ال

النقص الحاد في أجهزة الحاسوب والتجهيزات المتصلة : هي

بتكنولوجيا المعلومات في المدارس، وضعف فعالية برامج تدريب 

المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقلة امتالك طلبة 

ساسية، وقلة المدارس لمهارات وكفايات تكنولوجيا المعلومات األ

كفاية الوقت الالزم للمعلمين للتخطيط واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا 

 .المعلومات في التدريس

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

بدأ األردن حديثًا بتركيز االهتمام على التعلم اإللكتروني، 

ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا في 

رس بمختبرات الحاسوب وربطها بشبكة التدريس، وتزويد المدا

االنترنت، وتأهيل المعلمين في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات 

داخل الغرف الصفية؛ لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، ومن خالل 

عرض الدراسات السابقة والبحوث التي بينت أن هناك صعوبات 
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ة وتحديات في استخدام منظومة التعلم االلكتروني، ومن خبر

الباحثين ومالحظتهم للعديد من المعلمين باستخدام طرق وأساليب 

التدريس التقليدية بحجة أن طرائق التعليم الحديثة أو استخدام 

التعلم اإللكتروني ال يمكن تطبيقها بالواقع، لذلك جاءت فكرة هذه 

الدراسة للكشف عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلمين في 

تعلم اإللكتروني في المدارس التابعة لوزارة التربية تطبيق منظومة ال

والتعليم، ونظرًا لقلة الدراسات التي تناولت معوقات استخدام 

منظومة التعلم اإللكتروني بشكل عام وخاصة في المناطق البعيدة 

 رغب الباحثون بإجراء هذه - في حدود علم الباحثين-عن العاصمة 

 :ن األسئلة اآلتيةالدراسة وذلك من خالل اإلجابة ع

ما درجة معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من  -

 في لواء الكورة ؟ وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية
هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -

)α=0.05 ( لدرجة معوقات استخدام منظومة التعلم

 في لواء اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية

الجنس، والمؤهل العلمي، والدورات : الكورة، تعزى لمتغيرات

 التدريبية؟
 :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية هذه الدراسة بأنها تحاول التعرف على معوقات 

استخدام منظومة التعلم اإللكتروني التي أنشأتها وزارة التربية 

ذه المنظومة والتعليم في األردن، وأن الكلفة التي تتطلبها إعداد ه

من توفير الموارد المالية الالزمة والمصادر البشرية المؤهلة المدربة 

 .جديرة بإجراء مثل هذه الدراسة

كما تزداد أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم تغذية راجعة 

ألصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم كونها تسعى للكشف عن 

دام هذه المنظومة، من المعيقات والمشكالت التي تحد من استخ

خالل الوقوف على جوانب القوة وتعزيزها، وتشخيص جوانب 

الضعف والعمل على التخلص منها وعالجها لالرتقاء بالمستوى 

 .المطلوب للعملية التعليمية التعلمية

وتأتي أهمية هذه الدراسة أيضًا من أهمية المنطقة حيث أنها 

 هذا اللواء من بعد عن تناولت منطقة لواء الكورة وما يمتاز به

العاصمة وعن أصحاب القرار، ووجود بعض المدارس غير 

المخدومة بخدمة اإلنترنت وبالتالي ستسهم الدراسة بالكشف عن 

 .المعيقات في مثل هذه المنطقة ومثيالتها

 :التعريفات اإلجرائية

استخدم الباحثون عددًا من المفاهيم والمصطلحات التي ال بد 

 :جرائيًامن تعريفها إ

معتمد من   هي نظام حاسوبي:منظومة التعلم اإللكتروني -

قبل وزارة التربية والتعليم األردنية لتطبيق نظام التعلم 

اإللكتروني، حيث تم حوسبة المناهج والمقررات الدراسية 

لمختلف الصفوف وتحميلها على االنترنت، والتي تقدم خدمات 

ن، والطلبة، واإلداريين، تعليمية إلكترونية لمستخدميها المعلمي

 .وأولياء األمور

 هي العوامل :استخدام منظومة التعلم اإللكتروني معوقات -

التي تحول دون استخدام منظومة التعلم اإللكتروني بطريقة 

فعالة، ويؤدي وجودها إلى التأثير السلبي على استخدام 

 .منظومة التعلم اإللكتروني ويحد من استخدامها
 :حدداتهاحدود الدراسة وم

 :يتحدد تعميم نتائج الدراسة بما يأتي

اقتصر هذا البحث على معلمي ومعلمات المدارس الثانوية  -

التابعة لمديرية تربية لواء الكورة، خالل الفصل الدراسي األول 

 .2008/2009للعام 
تعتمد نتائج هذه الدراسة على صدق وثبات أداة الدراسة التي  -

 .تم إعدادها لهذه الدراسة

 :لدراسات السابقةا

تتاول الباحثون بعض الدراسات السابقة التي لها صلة 

بموضوع الدراسة بعد مراجعتها وتمحيصها، وفيما يأتي عرض لتلك 

 :الدراسات

 أعضاء توجهات"دراسة بعنوان ) Naida, 2003(أجرت نايدا 

؛ بهدف "  وفهمهم لهاستخدام التعلم اإللكترونينحوهيئة التدريس 

ستخدام وتقبل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في تقصي مدى ا

)Manchester Metropolitan University ( لوسائل التعلم

اإللكتروني، وكيف يمكن أن تستخدم لدعم عملية التدريس المتبعة 

وأظهرت الدراسة أن هناك درجة من الوعي لدى . في الجامعة

لنظام، المدرسين، مع وجود بعض التردد لديهم في تبني هذا ا

ويرجع السبب في ذلك إلى النقص في الدعم المؤسسي، وقلة الوقت 

والمصادر لتطبيق هذا النظام، باإلضافة إلى قلة المعلومات والمعرفة 

 . التعلم اإللكترونياوالخبرة في تكنولوجي

بدراسة هدفت إلى استخدام شبكة ) 2003(وقام الرويلي 

يم من وجهة نظر معلمي االنترنت، في مراكز مصادر التعلم والتعل

وطالب المرحلة الثانوية الحكومية في الرياض للفصل الدراسي 

، تكونت عينة الدراسة من )هـ1422/1423(األول للعام الدراسي 

طالبًا، وأظهرت نتائج الدراسة أن من أبرز ) 177(معلمًا و) 26(

معوقات استخدام المعلمين لإلنترنت هو كثرة الحصص األسبوعية، 

 .األجهزة المرتبطة بشبكة اإلنترنتوقلة 

أن معوقات تطبيق التعلم اإللكتروني في ) 2006(وذكر الريفي 

قلة توافر مختبرات الحاسوب : الجامعة اإلسالمية بغزة تتمثل في

الخاصة بالتعلم اإللكتروني سواء أكانت الستخدام الطالب أم ألعضاء 

 المهارات الالزمة الهيئة التدريسية، ووجود مشكالت تتعلق في توفر

لتصميم المساقات، ونشرها على شبكة اإلنترنت، وعدم اعتراف 

وزارة التعليم العالي بالبرامج التي تقوم على أساس استخدام التعلم 

اإللكتروني، وعدم وضع سياسات خاصة بالتعلم اإللكتروني، وعدم 

وجود مكافآت مناسبة لألساتذة الذين يستخدمون التكنولوجيا في 

 مساقاتهم، وضعف القدرة على اختيار البرامج التي يستخدم دعم

فيها التعلم اإللكتروني، وعدم إيمان بعض األساتذة بجدوى 

 .استخدام التعلم اإللكتروني
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 ,Khazaleh & Jawarneh(وجاءت دراسة خزاعلة وجوارنة 
بهدف الكشف عن معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا ) 2006

س األردنية من خالل تحليل تصورات المعلمين المعلومات في المدار

وقد جمعت المعلومات من خالل إجراء مقابالت . في الميدان

معلمًا ومعلمة من ) 61(مفتوحة مع عينة قصدية تكونت من 

مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في مدارس المرحلتين األساسية 

والثانوية، وقد أظهرت النتائج أن معوقات التوظيف الفعال 

لتكنولوجيا المعلومات في المدارس األردنية تقع في ست مجموعات 

النقص الحاد في أجهزة الحاسوب والتجهيزات المتصلة : رئيسة، هي

بتكنولوجيا المعلومات في المدارس، وضعف فعالية برامج تدريب 

المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقلة امتالك طلبة 

نولوجيا المعلومات األساسية، وقلة المدارس لمهارات وكفايات تك

كفاية الوقت الالزم للمعلمين للتخطيط واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا 

المعلومات في التدريس، وصعوبة الوصول إلى األجهزة والمعدات 

الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في المدارس، وقلة توافر البرمجيات 

 .التعليمية ذات النوعية الجيدة المنتجة محليًا

دراسة سعت للكشف عن معوقات ) 2006(وقدم العتيبي 

التعلم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية من أجل الوقوف 

 ومتخذي القرار نعليها ووضع الحلول المناسبة لها من قبل المعنيي

في وزارة التربية والتعليم؛ لتجاوز هذه المعيقات، تم توزيع أداة 

 تربويًا في منطقة الرياض للعام الدراسيقائدًا ) 420(الدراسة على 

، وأظهرت نتائج الدراسة وجود العديد من معوقات 2006/2005

 التعلم اإللكتروني، وأن أكثر المعوقات الخاصة بالمعلم هي افتقاره

إلى آليات التعلم اإللكتروني، وكثرة األعباء المطلوبة منه، وقلة 

وقات الخاصة بالمناهج هي كما بينت الدراسة أن أكثر المع. الحوافز

كثافة المقررات الدراسية، وعدم توافق المنهاج مع التطور السريع 

أما بالنسبة للمعوقات الفنية فقد كانت عدم جاهزية  .في البرامج

البنية التحتية المعلوماتية، وبالنسبة للمعوقات اإلدارية فكانت كثرة 

اسوب في عدد الطلبة في الصف الواحد، وقلة عدد أجهزة الح

المدرسة، أما المعوقات التنظيمية فكانت عدم توافر المكان 

وأخيرًا في مجال المعوقات . المناسب، والنقص في الكوادر البشرية

المالية فقد كان أكثرها وضوحًا التكلفة المادية المرتفعة لهذا النوع 

من التعلم، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

تعلم االلكتروني تعزى للجنس ولصالح اإلناث، ووجود معوقات ال

فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الخبرة ولصالح ذو الخبرة األقل، 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

  .المؤهل العلمي ولصالح فئتي الماجستير والدكتوراه

ت إلى بدراسة سع) 2006(وقام محمد والشيخ وعطية 

الكشف عن معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من وجهة نظر طلبة 

طالبًا من ) 600(الجامعة الهاشمية، حيث بلغت عينة الدراسة 

. فقرة) 39(مستوى البكالوريوس، واستخدمت استبانه مكونة من 

أظهرت النتائج أن جميع فقرات األداة شكلت معوقات للتعلم 

وق دالة إحصائيًا تعزى للكلية على اإللكتروني، وكانت هناك فر

المعوقات التي تتعلق بالجامعة، وعلى المعوقات اإلدارية واألكاديمية، 

وعلى المعوقات التي تتعلق بالطالب واألداة ككل، ولصالح الكليات 

 فروق دالة إحصائيًا على المعوقات التي دبينما ال توج. العلمية

كلية على جميع المجاالت تتعلق بالتعلم اإللكتروني تعزى إلى ال

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا . واألداة ككل

تعزى إلى الجنس ولصالح اإلناث على جميع مجاالت الدراسة واألداة 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا لمتغير . ككل

وأصحاب الخبرة في اإلنترنت بين أصحاب الخبرة الكبيرة والقليلة، 

الخبرة المتوسطة والقليلة لصالح أصحاب الخبرة القليلة في 

كما ظهرت فروق دالة إحصائيًا . المجالين األول والثاني واألداة ككل

بين أصحاب الخبرة الكبيرة والقليلة لصالح أصحاب الخبرة القليلة 

في المجال الثالث، وبين أصحاب الخبرة المتوسطة والقليلة لصالح 

 .ي المجال الرابعالقليلة ف

دمج المساقات "بدراسة بعنوان ) Conna, 2007(وقام كونا 

، وهدفت "في منهاج المدارس الثانوية) المباشرة(اإللكترونية 

للتعرف على المعوقات في إستخدام المساقات االلكترونية في 

المدارس الثانوية، وتم إرسال متطلبات المسح اإللكتروني بواسطة 

ني إلى مديري المدارس الثانوية في أيوا، ميسوري، البريد اإللكترو

مديرًا من هذه ) 270(ونبراسكا، وتألفت عينة الدراسة من 

من  الواليات، حيث تم توزيع االستجابات بالتساوي وكانت غالبيتها

أن أكثر  ، وأظهرت النتائج%86المدارس الصغيرة والريفية بنسبة 

في مجال معوقات ت بعدها الهي المعيقات المالية، ثم جاءمعوقات ال

التي جاءت بدرجة عادية هي اعتقادات المعوقات التكنولوجيا، أما 

هيئة التدريس حول نوعية التعلم اإللكتروني واهتماماتهم بدافعية 

 . الطالب

 واقع علىلتعرف الى اهدفت دراسة ) 2007(وأجرت غالم 

العزيز استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني في جامعة الملك عبد 

 واقع انتشار تقنيات التعلم اإللكتروني إلىالتعرف  من خالل بجدة

 والتنظيمية التي ، أهم المعوقات اإلداريةإلىعرف والت ،بالجامعة

تقديم بعض التوصيات واالقتراحات التي و ،تواجههم في هذا المجال

اعتمدت . قد تسهم في التغلب على تلك المعوقات والصعوبات

 الوصفي التحليلي، وقد شمل مجتمع الدراسة ثالث المنهج الدراسة

فئات، األولى عينة عشوائية طبقية من أعضاء هيئة التدريس البالغ 

، الثانية عينة عشوائية طبقية من )ناثًاإذكورًا و) (112(عددهم 

ذكورًا ) (االنتظام، واالنتساب، والدراسات العليا(الطالب والطالبات 

، الثالثة عينة مختارة من أعضاء )1387(البالغ عددهم و ،)ناثًاإو

هيئة التدريس واإلداريين والفنيين المختصين في مجال التعلم 

وكانت المعلومات،  استبانة كأداة لجمع  الباحثةتدعأو. اإللكتروني

انخفاض انتشار تقنيات : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي

 فر كادراعدم تو. يز بجدةالتعلم اإللكتروني بجامعة الملك عبد العز

إداري مؤهل للتعامل مع التقنيات الحديثة كأحد المعوقات األعلى 

جود ونجاح عملية تطبيق التعلم اإللكتروني، وعدم إتأثيرًا على 

فر التمويل الالزم ا في القاعات مرتبطة باإلنترنت، وقلة توحواسيب

ياب األنظمة نظمة، وغلدعم التعلم اإللكتروني مع جمود اللوائح واأل

واللوائح المانحة للدرجات العلمية لطالب وطالبات التعلم 
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اإللكتروني، وقلة أعداد المختصين في عملية تطبيق التعلم 

 .اإللكتروني، وصعوبة الحصول على البرامج باللغة العربية

ى إلهدف التعرف ب) 2007(وجاءت دراسة بني دومي والشناق 

 ثناء تنفيذأ المعلمين والطلبة تجهالتي واوقات أهم المشكالت والمع

تكونت عينة المعلمين من  . التعلم اإللكتروني لمادة الفيزياءبرنامج

المحوسبة للصف  ءمعلمًا ومعلمة ممن درسوا مادة الفيزيا) 28(

موزعين  طالبًا) 118(عينة الطلبة من تكونت العلمي، و األول الثانوي

لذكور في محافظة على خمس مجموعات في ثالث مدارس ثانوية ل

، CD+، اإلنترنتCDاإلنترنت، ( باألردن، أربعة منها تجريبية كالكر

 . االعتياديةالطريقة( ومجموعة ضابطة Data Show) + المعلم
استخدمت أدوات تم التأكد من صدقها  ولتحقيق أهداف الدراسة(

 ،المعلمين في التعلم اإللكتروني  التي تواجهللعوائق ةاستبان: وثباتها

  إضافة إلى،التعلم اإللكتروني  التي تواجه الطلبة فية للعوائقواستبان

 .المعلمين والطلبة إجراء بعض المقابالت الفردية مع عينة من

 تالتي واجهمعوقات والبرز المشكالت أ  أنالدراسة إلى توصلتو
فر مختبر اعدم تو: كانتالمعلمين في تنفيذ التعلم اإللكتروني 

وقت حصة التعلم اإللكتروني مع وتعارض م، العلو حاسوب لمواد

فر خدمة اإلنترنت في اتو عدموحصص الحاسوب في المدرسة، 

 عدم كفاية عدد أجهزة الحاسوب لعدد الطلبة،والمدرسة، 

عدم والمشكالت الفنية التي تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت، و

الحاسوب بما يلزم من طابعات وسماعات وورق  تجهيز مختبر

عدم وجود وحاسوب في البيت،  عدم امتالك الطالب جهازواعة، طب

كثرة و،  العلومفنيين لمختبرات الحاسوب كما هو الحال في مختبرات

عدم توفر خدمة اإلنترنت لدى وعدد الطالب في الصف الواحد، 

عدم و اإلنترنت في فتح صفحات البرنامج، وبطءفي البيت،  المعلم

عدم كفاية وقت الحصة والحاجة، عند  فر المساعدة الفنيةاتو

 .لدراسة مادة الفيزياء المحوسبة

) Anderson, 2008(وفي دراسة حديثة قامت بها اندرسون 

لتحديد أكثر التحديات بروزًا في مساق التعلم االلكتروني في 

شخصًا، وتم جمع ) 1887(شملت هذه الدراسة . سريالنكا

طي هذه الدراسة  وتغ2007 لغاية عام 2004المعلومات من عام 

آراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتم استخدام الطريقة الكمية 

لتحديد أكثر العوامل أهمية، وتبعها تحليل نوعي لشرح سبب أهمية 

حددت الدراسة سبعة تحديات رئيسة في المجاالت . هذه العوامل

ت مساعدة الطلبة، المرونة، فعاليات التعليم والتعلم، المدخال: التالية

نوعية (، الثقة األكاديمية )البنية التحتية والربط مع شبكة الحاسوب(

 . واالتجاهات) اللغة(، المحلية )الطلبة، والمواضيع التي ُتدرس سابقا

من خالل استعراض الدراسات السابقة الحظ الباحثون أن 

معظم الدراسات اعتمدت المنهج المسحي واستخدمت االستبانة 

 واإلحصاء الوصفي في تحليل النتائج، وتباينت كأداة لجمع البيانات

فئات عينات الدراسة في الدراسات السابقة، فبعضها، اقتصر على 

 ، الريفي،Naida, 2003( أعضاء هيئة التدريس كما في دراسة
، ومنها اقتصر على الطالب في التعليم )2007 ، وغالم،2006

 من ، ومنها)2006 محمد والشيخ وعطية،( الجامعي كدراسة

اشتمل على أعضاء هيئة التدريس والطالب في التعليم الجامعي 

والبقية على معلمي ومعلمات ، )Anderson, 2008( كدراسة

، 2006، العتيبي، 2007بني دومي والشناق، ( المدارس مثل دراسة

Khazaleh & Jawarneh, 2006( وبعضها جمع بين المعلمين ،

واهتم بعضها اآلخر بمدراء ، )2003 الرويلي،(والطالب مثل دراسة 

 .)Conna, 2007(المدارس كدراسة 

كما اتفقت معظم الدراسات السابقة على أن من أهم معوقات 

النقص الحاد في أجهزة : استخدام التعلم اإللكتروني تتمثل في

الحاسوب، والتجهيزات المتصلة بتكنولوجيا التعلم اإللكتروني في 

ب المعلمين، وكثرة األعمال المدارس، وضعف فاعلية برامج تدري

التي تقع على عاتق المعلم، وزيادة العبء الدراسي على المعلمين، 

، بني دومي والشناق، 2003الرويلي، ( ومن هذه الدراسات دراسة

 Khazaleh؛ 2006؛ محمد والشيخ وعطية، 2007، غالم، 2007
& Jawarneh, 2006.( 

ات السابقة وقد تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراس

تناولها لمنطقة تعليمية ريفية بعيده عن المركز في العاصمة، وأنها ب

التي تتعلق بتطبيق التعلم اإللكتروني عن طريق المعوقات تناولت 

منظومة التعلم اإللكتروني، واختلفت عن دراسة بني دومي والشناق 

التي واجهت المعلمين عند تدريس معوقات ، التي تناولت ال)2007(

دة الفيزياء المحوسبة، كما اختلفت أيضًا في شموليتها لجميع ما

الجوانب التي يمكن أن تشكل عقبة أو تحديًا أمام المعلمين من 

 .الجوانب اإلدارية والبنية التحتية والمعلمين والطلبة

 :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة 

والبالغ  2008/2009الكورة للفصل الدراسي األول الثانوية في لواء 

 ). معلمة191 ومعلمًا155() 346(عددهم 

معلمًا ومعلمة يشكلون ما ) 105(وتكونت عينة الدراسة من 

من مجتمع الدراسة الكلي، تم اختيارهم بالطريقة %) 30(نسبته 

يبين التكرارات والنسب المئوية لعينة ) 1( والجدول العشوائية،

ة حسب متغيرات الجنس، المؤهل العلمي، والدورات الدراس

 .التدريبية

التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب  :)1(جدول 

 المتغيرات المستقلة

  المئويةالنسبة التكرار الفئات المتغير
 44.8 47 ذكر الجنس

 55.2 58 أنثى 
 43.8 46 بكالوريوس المؤهل العلمي

 27.6 29 دبلوم عالي 
 28.6 30 ماجستير فأعلى 

 85.7 90 خذ دورةأ الدورات التي حصلت
 14.3 15 لم يأخذ عليها

 100.0 105 المجموع 
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 :أداة الدراسة

لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بإعداد أداة الدراسة التي 

األول بيانات شخصية، والثاني اشتمل على : تكونت من قسمين

وتم إجراء  وزعة على أربعة مجاالت،فقرة بصورتها األولية م) 40(

التعديالت الالزمة على فقرات األداة بعد االستعانة بذوي الخبره 

) 36(واالختصاص حتى ظهرت بشكلها النهائي، وأصبحت مكونة من 

المعيقات (المجال األول : فقرة موزعة على أربعة مجاالت، هي

) 7(ون من ، وتك)المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية

واحتوى هذا ) المعيقات المتعلقة بالطلبة(فقرات، المجال الثاني 

المعيقات المتعلقة (فقرة، المجال الثالث ) 11(المجال على 

المعيقات (فقرات، المجال الرابع ) 8(وقد تكون من ) بالمعلمين

 .فقرات) 10(وتكون من ) المتعلقة باإلدارة

 : وفق التدرج التاليوقد تم إعتماد مقياس ليكرت الخماسي

حيث تم ).  متدنية جدًا، متوسطة، متدنيه، عالية،عالية جدًا(

درجات للفئة ) 4(درجات للفئة بدرجة عالية جدًا، و) 5:(إعطاء

درجات للفئة بدرجة متوسطة، ودرجتان للفئة ) 3(بدرجة عالية، و

 .بدرجة متدنية، ودرجة للفئة بدرجة متدنية جدًا

 : وثباتهاصدق األداة

للتأكد من صدق األداة تم عرضها بصورتها األولية على 

مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص بجامعة اليرموك ومديرية 

التربية في لواء الكورة، وطلب منهم إبداء الرأي حول مدى انتماء 

كل فقرة للمجال الذي تندرج تحته، وسالمة الصياغة اللغوية 

حكمين وآرائهم قام وفي ضوء اقتراحات الم. ووضوح المعنى

الباحثون بإجراء التعديالت الالزمة على فقرات األداة، حتى ظهرت 

بشكلها النهائي، وبذلك اعتبر الباحثون آراء المحكمين وتعديالتهم 

 . داللة صدق كافيه ألغراض الدراسة

تم حساب معامل الثبات   الدراسة،أداةللتأكد من ثبات و

 وتراوحت  معادلة كرونباخ ألفا،باستخدامبطريقة االتساق الداخلي 

، وْتعد جميع %0.84 -% 0.90بين المعوقات قيم الثبات لمجاالت 

يبين ) 2(جراء هذه الدراسة، والجدول قيم الثبات السابقة مقبولة إل

  .ذلك

 ألداةا لمجاالت ألفامعامل االتساق الداخلي كرونباخ  :)2(جدول 

 ثبات التجانس المجال

 بالبنية التحتية والتجهيزات المعوقات المتعلقة

 .األساسية

0.90 

 0.85 .المعوقات المتعلقة بالطلبة
 0.77 .المعوقات المتعلقة بالمعلمين

 0.84 .المعوقات المتعلقة باإلدارة

 :إجراءات الدراسة

 :لتنفيذ هذه الدراسة قام الباحثون، بما يأتي

كد من تم إعداد أداة الدراسة بما يتفق مع أهدافها والتأ -1

 .صدقها وثباتها

تم زيارة المدارس وااللتقاء بالمعلمين والمعلمات من خالل  -2

مديري المدارس إلطالعهم على أهداف الدراسة، وكيفية تعبئة 

 .االستبانات والرد على استفساراتهم
تم تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة بإشراف الباحثين  -3

 .أنفسهم
 جداول خاصة، واستخدام وقد تم تفريغ أداة الدراسة في -4

األساليب اإلحصائية المناسبة عن طريق الحاسوب للتوصل إلى 

 .النتائج ومناقشتها
 أرتأى الباحثون استخدام المعيار المتدرج التالي للحكم على -5

عالية جدًا، ومن 4.5-5من (استخدام المنظومة معوقات درجة 

، بدرجة متوسطة-3.49-2.5  بدرجة عالية، ومن3.5-4.49

، ) بدرجة متدنية جدًا-11.49- متدنية، ومن 2.49-1.5 ومن

وتم اعتماد هذا التدريج من أجل الكشف عن المعيقات التي 

تكون متطرفة على المقياس وبدرجة عالية جدًا من أجل 

ضرورة وسرعة حلها، والتي تأتي بدرجة عالية من أجل 

تسليط الضوء عليها ومحاولة حلها، والتي جاءت بدرجة 

، ومن ثم المعوقاتوسطة من أجل معرفة وفهم طبيعة هذه مت

الكشف عن أهمية المعيقات وتصنيفاتها حسب أهميتها 

 .وتأثيرها على المعلمين

  :متغيرات الدراسة

 :تشتمل الدراسة على المتغيرات اآلتية

  : المتغيرات المستقلة-1

 ).ذكر، أنثى: (الجنس، وله فئتان -
بكالوريس، دبلوم عالي، (: توياتالمؤهل العلمي، وله ثالثة مس -

 ).ماجستير فأعلى
 ).أخذ، لم يأخذ: (الدورات التدريبية، ولها مستويان -

وقد تم اختيار متغير الجنس بسبب اختالف نمط التفكير بين 

فئات هذا المتغير، إضافة إلى أن مجتمع المعلمين يتكون من ذكور 

الجانب المعرفي  أما اختيار متغير المؤهل العلمي لعالقته بوإناث،

واختالف مستوياته يدل على اختالف المعرفة والمهارة الموجودة 

لدى كل فرد، ويشمل مستويات هذا المتغير جميع المعلمين في 

 إلى الدكتوراه، وأما اختيار سوزارة التربية والتعليم من البكالوريو

متغير الدورات التدريبية ينبع من اهتمام الباحثين لكشف ومعرفة 

التي تواجه المعلمين الذين اشتركوا بهذه الدورات معوقات ة الدرج

التي تعقدها الوزارة مقارنة بالذين لم يشتركوا في مثل هذه 

 .الدورات

 : المتغيرات التابعة-2

التي تواجه المعلمين والمعلمات عند استخدامهم معوقات  درجة ال-

 :لمنظومة التعلم اإللكتروني، ولها أربعة مجاالت

المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات المعوقات : المجال األول

 .األساسية

 .المتعلقة بالطلبةالمعوقات : المجال الثاني

 .المتعلقة بالمعلمينالمعوقات : المجال الثالث
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 .المتعلقة باإلدارةالمعوقات : المجال الرابع

 :المعالجات اإلحصائية

 بحساب المتوسطات لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحثون

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لإلجابة عن 

السؤال األول، وتم استخدام تحليل التباين الثالثي لإلجابة عن 

السؤال الثاني، واستخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لفحص 

 . المتغيراتبالفروق في المجاالت األربعة ألداة الدراسة حس

 :تائج الدراسة ومناقشتهاعرض ن

 معوقاتما درجة : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول، الذي نصه

استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي 

 "المرحلة الثانوية في لواء الكورة؟

تم حساب المتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال، 

 .يوضح ذلك) 3(الجدول واالنحرافات المعيارية لمجاالت األداة، و

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات: )3(جدول 

الدرجة  المعيارينحرافاال  الحسابيمتوسطال المجال رقم الرتبة

 عالية 66. 3.99 ت المتعلقة بالمعلمينوقاالمع 3 1
 عالية 74. 3.70 ت المتعلقة باإلدارةوقاالمع 4 2
 عالية 1.14 3.68 ت المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسيةوقاالمع 1 3
 عالية 68. 3.63 ت المتعلقة بالطلبةوقاالمع 2 4

 

أن مجال المعوقات المتعلقة بالمعلمين ) 3(يتضح من الجدول 

؛ يليه مجال )3.99(قد شكل أكبر معوق بمتوسط حسابي مقداره

؛ ثم جاء مجال )3.70(ت المتعلقة باإلدارة بمتوسط المعوقا

المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية بمتوسط 

؛ بينما جاءت المعيقات المتعلقة بالطلبة بأقل )3.68(حسابي بلغ 

، وفيما يلي تفصيل لفقرات كل مجال )3.63(متوسط حسابي 

ًا كما ظهرت بالجدول حسب المتوسطات الحسابية المرتبة تنازلي

)3 :(  

 حيث :المعوقات المتعلقة بالمعلمين: المجال ذو الترتيب األول

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 .يوضح ذلك) 4(هذا المجال، والجدول 

 مرتبة تنازليًا حسب "المعوقات المتعلقة بالمعلمين "ىذي الرتبة األولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال  :)4(جدول 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات رقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية جدَا 68. 4.52 كثرة األعمال التي تقع على عاتق المعلم 21 1
 عالية 90. 4.26 صعوبة متابعة الطلبة بشكل فردي 23 2
 عالية 1.07 4.23 لحوافز المعنوية للمعلمين الستخدام منظومة التعلم اإللكترونيقلة ا 24 3
 عالية 1.12 4.16 النقص في الدورات التدريبية الستخدام منظومة التعلم اإللكتروني 19 4
 عالية 1.12 3.95 عدم امتالك المعلمين مهارات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني 20 5
 عالية 1.11 3.76  االنجليزية عقبة في امتالك واستخدام التعلم اإللكترونيتشكل اللغة 26 6
 عالية 1.13 3.62 قلة دافعية المعلمين نحو استخدام منظومة التعلم اإللكتروني 22 7
 متوسطة 1.29 3.44 اتجاهات المعلمين السلبية نحو استخدام منظومة التعلم اإللكتروني 25 8

  

كثرة األعمال التي " لفقرة والتي نصت  أن ا)4(يبين جدول 

، )4.52(جاءت بأعلى متوسط حسابي بلغ " تقع على عاتق المعلم

وجاءت الفقرات ). 0.68(وبدرجة عالية جدًا وبانحراف معياري 

ضمن درجة عالية بمتوسطات حسابية ) 7-2(ذوات الرتب من 

، وبانحرافات معيارية تراوحت بين )3.62-4.26(تراوحت ما بين 

بأقل ) 8(، وجاءت الفقرة األخيرة ذات الرتبة )0.90-1.13(

، وبدرجة متوسطة، وبانحراف )3.44(متوسط حسابي حيث بلغ 

 ). 1.29(معياري بلغ 

تم : المعوقات المتعلقة باإلدارة: المجال ذو الترتيب الثاني

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 .يبين ذلك) 5(دارة، والجدول المعوقات المتعلقة باإل

 

 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 34

 مرتبة تنازليًا حسب "المعوقات المتعلقة باإلدارة "ذي الرتبة الثانيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال  :)5(جدول 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات رقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 91. 4.33 عبء الدراسي على المعلمزيادة ال 28 1
عدم تقديم الحوافز المادية للمعلمين الذين يتقنون استخدام منظومة  35 2

 التعلم اإللكتروني

 عالية 91. 4.33

 عالية 1.06 4.01 عدم توفير الدورات المستمرة لتطوير مهارات المعلمين 32 3
 عالية 1.37 4.00 عدم وجود مشرف مختبر مختص في المدرسة 36 4
 عالية 88. 3.90 عدم وضوح أهداف استخدام منظومة التعلم اإللكتروني 27 5
 عالية 1.32 3.74 البيئة المدرسية ال تشجع على استخدام منظومة التعلم اإللكتروني 34 6
 عالية 88. 3.61 عدم وضوح أساليب وطرق التعليم بالتعلم اإللكتروني 31 7
 متوسطة 1.27 3.23 مع بالتعلم اإللكترونيعدم قناعة المجت 33 8
 متوسطة 1.32 2.91 نظرة المجتمع بمستوى أقل إلى خريجي التعلم اإللكتروني 30 9

 متوسطة 1.30 2.90 عدم اعتراف بعض الدول بشهادات التعلم اإللكتروني 29 10
 

) 7-1(بأن الفقرات ذوات الرتب من ) 5(جدول الحظ من الي

 عالية بمتوسطات حسابية تراوحت بين قد جاءت ضمن درجة

). 0.88-0.91(وانحرافات معيارية تراوحت بين ) 4.33-3.61(

بمتوسطات حسابية ) 10-8(وجاءت بقية الفقرات ذوات الرتب 

، وبدرجة متوسطة، وبانحرافات معيارية )2.90-3.23(تراوحت بين 

 ).1.30-1.27(تراوحت ما بين 

 

ل المعوقات المتعلقة بالبنية مجا: المجال ذو الترتيب الثالث

 تم حساب المتوسطات :التحتية والتجهيزات األساسية

المتعلقة  الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمجال المعوقات

يوضح ) 6(بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية، والجدول 

 .ذلك

المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات  " ذي الرتبة الثالثةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال  :)6(جدول 

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية"األساسية

 الفقرات رقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.11 3.84 بطء االتصال مع موقع منظومة التعلم اإللكتروني 5 1
 عالية 1.10 3.76 االتصال أثناء استخدام منظومة التعلم اإللكترونيكثرة انقطاع  6 2
 عالية 1.54 3.67 قلة توافر مختبرات الحاسوب داخل المدرسة 1 3
 عالية 1.33 3.67 النقص في خدمات الصيانة لألجهزة بصورة دورية 2 4
 عالية 1.39 3.66 سوء التجهيزات الفنية داخل المختبرات المدرسية 3 5
 عالية 1.38 3.66 النقص في عدد أجهزة الحاسوب داخل المختبر 4 6
 عالية 1.23 3.52 النّقص في تصميم المواد التعليمية وإنتاجها 7 7
  

-1(الرتب من  أن كافة الفقرات ذوات) 6(جدول ال يالحظ من
قد جاءت ضمن درجة معوق عالية بمتوسطات حسابية تراوحت ) 7

-1.11(راف معياري تراوح ما بين وبانح) 3.52-3.84(ما بين 

1.23 .( 

تم : المعوقات المتعلقة بالطلبة: المجال ذو الترتيب الرابع

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 .يبين ذلك) 7(مجال المعيقات المتعلقة بالطلبة، والجدول 
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 مرتبة تنازليًا حسب "المعوقات المتعلقة بالطلبة " ذي الرتبة الرابعةلفقرات المجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)7(جدول 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات رقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

كثرة أعداد الطلبة في الصف الدراسي يعيق استخدام منظومة التعلم  10 1

 اإللكتروني في المختبر

 عالية  86. 4.43

 عالية 84. 4.40 عدم توافر االنترنت لدى الطلبة في البيت 11 2
 عالية 1.02 4.11 انشغال الطالب في مواقع ليس لها عالقة بالتعلم اإللكتروني 17 3
عدم امتالك الطلبة لمهارات الحاسوب ومنظومة التعلم اإللكتروني  8 4

 وخصوصًا طلبة المراحل االبتدائية

 يةعال 1.02 4.10

 عالية 1.08 3.74 االفتقار إلى العالقات االنسانية بين المعلم والطالب 16 5
 متوسطة 1.14 3.44 تغفل منظومة التعلم اإللكتروني تنمية الجانب الوجداني لدى الطلبة 14 6
 متوسطة 1.04 3.26 ال تتوفر الرغبة لدى الطلبة في التعلم اإللكتروني 18 7
 متوسطة 1.23 3.23 التعلم اإللكتروني للحاجات التعليمية للطالبعدم تلبية منظومة  13 8
 متوسطة 1.16 3.17 عدم اقتناع الطلبة بجدوى استخدام منظومة التعلم اإللكتروني 12 9

 متوسطة 1.16 3.04 قد ينمي التعلم اإللكتروني االنطوائية والعزلة االجتماعية 15 10
 متوسطة 1.07 3.00 إللكترونيعدم تقبل الطلبة لفكرة التعلم ا 9 11

  

قد جاءت ) 5-1(أن الفقرات ذوات الرتب ) 7(يبين جدول 

-4.43(ضمن درجة عالية بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين 

، بينما جاءت بقية )1.08-0.86(، وبانحرافات معيارية )3.74

بدرجة متوسطة ) 11-6(فقرات هذا المجال ذوات الرتب من 

، )3.00-3.44(الحسابية لها ما بين وتراوحت المتوسطات 

 ). 1.07-1.14(وبانحرافات معيارية تراوحت بين 

المتعلقة بالمعلمين جاءت  المعوقاتيتبين من النتائج أن 

المتعلقة باإلدارة في المرتبة الثانية،  المعوقاتبالمرتبة األولى، و

ي المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية جاءت ف المعوقاتو

المتعلقة بالطلبة في  المعوقاتالمرتبة الثالثة، بينما جاء مجال 

وتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام منظومة التعلم . المرتبة األخيرة

اإلكتروني من المهام األساسية في مهنة التعليم وتتعلق بطبيعة عمل 

 مما يتطلب منهم القدرة على استخدامها وتوظيفها في ،المعلمين

التي تواجههم وقد  المعوقاتالتعليمية، وهي من أبرز وأهم المواقف 

األخرى التي تواجههم  المعوقاتجاءت في المرتبة األولى، إضافة إلى 

اإلدارية والبنية التحتية  كالمعوقاتعند استخدامهم للمنظومة 

 .المتعلقة بالطلبة المعوقاتوالتجهيزات األساسية، إضافة إلى 

ل مجال من مجاالت الدراسة، فقد أما فيما يتعلق بفقرات ك

المتعلقة بالمعلمين في الترتيب  المعوقاتجاء المجال الذي يتناول 

درجة عالية جدًا مثل  األول، فقد تنوعت فقراته ما بين معيقات تمثل

قلة الحوافز (، وعالية مثل)كثرة األعمال التي تقع على عاتق المعلم(

، وقد يكون )علم اإللكترونيالمعنوية للمعلمين الستخدام منظومة الت

السبب في ذلك أن المعلمين هم من يقع على عاتقهم تطبيق وتفعيل 

استخدام هذه المنظومة في الميدان التربوي، إضافة إلى ارتفاع 

نصاب المعلم من الحصص التدريسية، وكثرة األعمال الكتابية 

 التحضيرية والتقويمية المطلوبة منه، وكثرة المناوبات ومتابعة

الطلبة، وقلة الدورات المتخصصة في مهارات منظومة التعلم 

اإللكتروني بشكل متخصص، وبالتالي افتقار بعض المعلمين إلى 

التي  المعوقاتوأقل . امتالكهم لمهارات التعامل مع هذه المنظومة

اتجاهات المعلمين (لها عالقة بالمعلم كانت بدرجة متوسطة مثل 

، ويعزى ذلك إلى ) التعلم اإللكترونيالسلبية نحو استخدام منظومة

انتشار أجهزة الحاسوب في معظم البيوت وفي جميع مجاالت الحياة، 

مما قلل من االتجاهات السلبية عند المعلمين نحو استخدام 

الحاسوب بشكل خاص والمنظومة بشكل عام وبالتالي جاءت هنا 

ي بدرجة متوسطة، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الرويل

، التي أشارت إلى أن أهم معوقات استخدام المعلمين )2003(

واتفقت أيضا مع دراسة . لإلنترنت هو كثرة الحصص األسبوعية

، التي أشارت إلى أن عدم وجود مكافآت مناسبة )2006(الريفي 

لألساتذة الذين يستخدمون التكنولوجيا في دعم مساقاتهم، وعدم 

م التعلم اإللكتروني هي من إيمان بعض األساتذة بجدوى استخدا

واتفقت أيضًا مع دراسة . أهم معوقات تطبيق التعلم اإللكتروني

، التي أشارت )(Khazaleh & Jawarneh, 2006خزاعلة وجوارنة 

إلى ضعف فعالية برامج تدريب المعلمين في مجال تكنولوجيا 

، والتي أشارت )2006(كما اتفقت مع دراسة العتيبي . المعلومات

ن أكثر المعوقات الخاصة بالمعلم هي كثرة األعباء المطلوبة إلى أ

الناتجة عن الحوافز المادية فقد اتفقت  المعوقاتمنه، أما من حيث 

، التي أشارت إلى )Conna, 2007(الدراسة الحالية مع دراسة كونا 

 .المعوقاتالمالية هي أكثر  المعوقاتأن 

 المعوقاتل وجاء في الترتيب الثاني المجال الذي يتناو

 المتعلقة باإلدارة وقد تنوعت فقراته ما بين الدرجة العالية مثل
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عدم ( ، والدرجة المتوسطة مثل)زيادة العبء الدراسي على المعلم(

، ويعزى ذلك إلى النقص في )قناعة المجتمع بالتعلم اإللكتروني

التجهيزات الخاصة بالتعلم اإللكتروني وعدم توفير كافة االمكانات 

وارد إلنجاح مثل هذا التعلم كون منطقة لواء الكورة من والم

المناطق النائية، إضافة إلى بعد اإلدارة عن الواقع والبيئة العامة في 

هذا اللواء، وقلة الحوافز التي تعطى للمعلمين الذين يستخدمون 

ويطبقون التعلم اإللكتروني في تدريسهم، وتتفق هذه النتيجة مع 

 ,Khazaleh & Jawarneh)ا خزاعلة وجوارنة دراسة التي قام بهال
التي أشارت إلى قلة كفاية الوقت الالزم للمعلمين للتخطيط  (2006

واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التدريس بسبب زيادة 

العبء الدراسي، واتفقت مع نتائج دراسة بني دومي والشناق 

لحاسوب، ، التي أظهرت عدم وجود فنيين لمختبرات ا)2007(

، التي أشارت إلى غياب )2007(وتتفق أيضًا مع دراسة غالم 

األنظمة واللوائح المانحة للدرجات العلمية لطالب وطالبات التعلم 

التي أشارت  )(Naida, 2003نايدا اإللكتروني، واتفقت مع دراسة 

إلى قلة المعلومات والمعرفة والخبرة في تكنولوجيا التعلم 

 .اإللكتروني

المتعلقة بالبنية التحتية  المعوقاتمجال الذي يتناول أما ال

والتجهيزات األساسية فقد جاء بالترتيب الثالث، ويظهر من النتائج 

وقد يعزى . أن جميع فقرات هذا المجال جاءت معيقة بدرجة عالية

السبب إلى حداثة إدخال منظومة التعلم اإللكتروني إلى وزارة التربية 

عليها الكثير من االلتزامات واألعباء المالية، والتعليم، مما يترتب 

مما ينجم عنه بعض النقص في تجهيزات مختبرات الحاسوب، 

، والنقص في بعض الخدمات المتعلقة بمنظومة التعلم اإللكتروني

وبالتالي أدركت وزارة التربية والتعليم هذا الجانب، فهي تعمل حاليًا 

لحاسوب، ومختلف على تزويد الكثير من المدارس بأجهزة ا

التجهيزات الفنية للمختبرات الحاسوبية المدرسية، إضافة إلى سعيها 

إلى إنشاء شبكة األلياف الضوئية لتحل محل الشبكة الحالية، وما 

سيكون لها من أثر في التغلب على مشكلتي بطء وانقطاع االتصال 

أثناء االستخدام، فال بد من توفير صيانة لألجهزة وكادر فني 

ابعة حسن أداء الشبكة، وضمان عدم انقطاعها أو التقليل من لمت

وقد جاءت بدرجة عالية في . عطلها، والمشكالت المتكررة فيها

منطقة لواء الكورة بسبب عدم أخذ األولويات في الوزارة بتزويده 

باألجهزة، وتوفير الدورات بسبب بعد المنطقة عن المركز، باإلضافة 

ت التعلم اإللكتروني على بنية تحتية غير إلى إدخال تقنية وتطبيقا

مناسبة من حيث المباني المستأجرة غير المناسبة والمباني القديمة 

غير المجهزة الستقبال مثل هذا النوع من التعلم، مما يؤدي إلى 

كثرة األعطال وعدم مالءمة المكان الستخدام المنظومة، وبالتالي 

األساسية التي  المعوقاتمن عدم تفعيلها واعتبار مثل هذه األشياء 

تحد من االستخدام، وقد يعزى السبب أيضًا إلى عدم مواكبة 

التطورات السريعة في أجهزة الحاسوب بسبب التكلفة المادية، وقلة 

وتتفق هذه . الخطوط الهاتفية وبعد المنطقة عن المدن الرئيسية

، والتي أشارت )Anderson, 2008(النتيجة مع دراسة اندرسون 

البنية التحتية والربط مع شبكة (المدخل ى تحديات في إل

اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بني دومي والشناق كما ). الحاسوب

، التي أشارت إلى بطء اإلنترنت في فتح صفحات البرنامج، )2007(

وعدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة، وعدم تجهيز مختبر 

ت وورق طباعة؛ أي سوء الحاسوب بما يلزم من طابعات وسماعا

واتفقت أيضًا مع . التجهيزات الفنية داخل المختبرات المدرسية

، التي )(Khazaleh & Jawarneh, 2006دراسة خزاعلة وجوارنة 

أشارت إلى النقص الحاد في أجهزة الحاسوب والتجهيزات المتصلة 

واتفقت كذلك مع دراسة العتيبي . بتكنولوجيا المعلومات في المدارس

 .، التي أشارت إلى عدم جاهزية البنية المعلوماتية)2006(

أما في الترتيب األخير فقد جاء المجال الذي يتناول 

المتعلقة بالطلبة، حيث أظهرت النتائج أن فقرات هذا  المعوقات

المجال تنوعت في درجة المعوق فمنها من كان بدرجة عالية مثل 

ي يعيق استخدام كثرة أعداد الطلبة في الصف الدراس(الفقرة 

واآلخر كان بدرجة متوسطة ) منظومة التعلم اإللكتروني في المختبر

تغفل منظومة التعلم اإللكتروني تنمية الجانب الوجداني (مثل الفقرة 

ازدحام الطلبة في الصف وقد يفسر ذلك بأن مشكلة ). لدى الطلبة

المتعلقة بالطلبة والتي تواجه  المعوقاتالدراسي تعد من أكثر 

 . المعلمين عند استخدامهم وتوظيفهم لمنظومة التعلم اإللكتروني

ويعزى ذلك إلى قلة المختبرات الحاسوبية المتوافرة في 

المدارس، وإذا توافرت فإنها ال تتناسب مع األعداد المتزايدة من 

الطلبة في كل عام دراسي، فضًال عن عدم توافر خدمة االنترنت في 

فرصة التفاعل مع هذا النوع من التعلم، منازلهم مما ال يتيح لهم 

إضافة إلى عدم امتالكهم للمهارات األساسية للمنظومة، واقتصار 

المنظومة على الجانب المعرفي والمهاري وإغفالها لتنمية الجانب 

الوجداني والتشاركي بين الطلبة، عدا عن البيئه المحلية التي تعاني 

 اشتراكات انترنت منزلية، أو الفقر، وبالتالي عدم القدرة على توفير

حتى الذهاب إلى مقاهي االنترنت التي يندر وجودها في هذه 

المنطقة مما ينعكس على توظيف واستخدام بعض تطبيقات هذه 

المنظومة التي تتطلب في بعض تطبيقاتها أن يستخدمها الطالب في 

المنزل أو من خارج أوقات الدوام المدرسي، باإلضافة إلى عدم 

 . وقت الحصص لتفعيل تطبيقاتهاكفاية

وقد يعزى ذلك أحيانا إلى غموض مفهوم التعلم اإللكتروني من 

وجهة نظرهم، وجهل الطلبة بهذا النوع من التعلم، مما يترتب عليه 

عدم استجابتهم وتفاعلهم مع هذا النمط الجديد، خاصة وأنهم 

 وواجباتهم باإلضافة إلى أعبائهم يفتقرون إلى الخبرة الكافية في ذلك،

 ,Andersonوتتفق هذه النتيجة مع دراسة اندرسون . الدراسية
كما . ، التي أشارت إلى أن إحدى العقبات هي نوعية الطلبة)(2008

 ,Khazaleh & Jawarneh (خزاعلة وجوارنةاتفقت مع دراسة 
، التي أظهرت قلة امتالك طلبة المدارس لمهارات وكفايات )2006

واتفقت كذلك مع دراسة العتيبي . األساسيةتكنولوجيا المعلومات 

التي أظهرت أن كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد هي ) 2006(

واتفقت أيضًا مع دراسة بني دومي والشناق . من أهم المعوقات

، التي أشارت إلى أن أهم معوقات التعلم اإللكتروني هي )2007(



 ون والدهالهرش ومفلح

 37

مة اإلنترنت في كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد، وعدم توفر خد

 . البيت

هل توجد فروق  ":النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، الذي نصه

 )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لدرجة معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من 

وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة تعزى 

لمي، والدورات الجنس، والمؤهل الع: لمتغيرات

 " التدريبية؟

 ،المتوسطات الحسابيةلإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب 

 .وضح ذلكي )8(والجدول  ،واالنحرافات المعيارية

لدرجة معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات  :)8(جدول 

  حسب متغيرات الدراسة كورةلواء ال

 اإلحصائي المستويات المتغير

 المتعلقة وقاتالمع

بالبنية التحتية 

والتجهيزات 

 األساسية

 وقاتالمع

المتعلقة 

 بالطلبة

 وقاتالمع

المتعلقة 

 بالمعلمين

 وقاتالمع

المتعلقة 

 باإلدارة
  ككلاألداة

 3.94 3.82 4.14 3.81 4.10 المتوسط الحسابي
 ذكر

 610. 770. 650. 630. 720. النحراف المعياريا

 3.57 3.60 3.87 3.48 3.34 المتوسط الحسابي

 الجنس
 

 أنثى
 700. 690. 650. 690. 1.30 االنحراف المعياري
 3.59 3.55 3.92 3.47 3.44 المتوسط الحسابي

 بكالوريوس
 680. 720. 630. 630. 1.24 االنحراف المعياري

 3.72 3.77 3.96 3.50 3.74 المتوسط الحسابي
 عاليدبلوم 

 630. 670. 710. 660. 1.18 االنحراف المعياري

 3.99 3.86 4.14 4.00 3.99 المتوسط الحسابي

 المؤهل
 العلمي

 ماجستير 

 680. 800. 680. 640. 870. االنحراف المعياري فأعلى

 3.75 3.67 4.03 3.66 3.68 المتوسط الحسابي
 خذ دورةأ

 640. 740. 610. 610. 1.13 االنحراف المعياري

 3.67 3.85 3.77 3.44 3.67 المتوسط الحسابي

 الدورات

 التي
 حصلت
 لم يأخذ عليها

 930. 740. 930. 980. 1.22 االنحراف المعياري
  

 المتوسطات وجود فروق ظاهرية بين) 8( الجدول يالحظ من

معوقات استخدام االت المتعلقة بمجالحسابية واالنحرافات المعيارية 

منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية 

.  الدراسةتناتجة عن اختالف فئات ومستويات كل متغير من متغيرا

 استخدام تحليل التباينوللكشف عن داللة هذه الفروق، فقد تم 

 .)9 (الثالثي على المجاالت كما في الجدول
 الثالثي لدرجة معوقات استخدام منظومة التعلم االلكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة باينتحليل الت :)9(جدول 

 حسب متغيرات الدراسة 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 "ف"
 الداللة

 اإلحصائية

لتحتية ت المتعلقة بالبنية اوقاالمع

 الجنس 009. 7.046 7.574 1 7.574 والتجهيزات األساسية

 229. 1.468 592. 1 592. ت المتعلقة بالطلبةوقاالمع
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 "ف"
 الداللة

 اإلحصائية

  225. 1.489 575. 1 575. ت المتعلقة بالمعلمينوقاالمع
 469. 529. 274. 1 274. ت المتعلقة باإلدارةوقاالمع
ت المتعلقة بالبنية التحتية وقاالمع

 675. 394. 423. 2 847. والتجهيزات األساسية

 013. 4.513 1.819 2 3.639 ت المتعلقة بالطلبةوقاالمع
 678. 390. 150. 2 301. ت المتعلقة بالمعلمينوقاالمع

 المؤهل العلمي

 367. 1.012 523. 2 1.046 ت المتعلقة باإلدارةوقاالمع
ية ت المتعلقة بالبنية التحتوقاالمع

 359. 850. 914. 1 914. والتجهيزات األساسية

 685. 166. 067. 1 067. ت المتعلقة بالطلبةوقاالمع
 512. 434. 167. 1 167. ت المتعلقة بالمعلمينوقاالمع

 الدورات التي
 حصلت عليها

 169. 1.922 994. 1 994. ت المتعلقة باإلدارةوقاالمع
ت المتعلقة بالبنية التحتية وقاالمع

    105 1558.531 سيةوالتجهيزات األسا

    105 1430.174 ت المتعلقة بالطلبةوقاالمع
    105 1719.969 ت المتعلقة بالمعلمينوقاالمع

 الخطأ

    105 1491.540 ت المتعلقة باإلدارةوقاالمع
ت المتعلقة بالبنية التحتية وقاالمع

    104 135.317 والتجهيزات األساسية

    104 47.688 بةت المتعلقة بالطلوقاالمع
    104 45.963 ت المتعلقة بالمعلمينوقاالمع

 الكلي

    104 56.309 ت المتعلقة باإلدارةوقاالمع
  

 α(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 9(يتبين من الجدول 

 المتعلقة بالبنية وقاتالمع الجنس في مجال تعزى لمتغير )0.05= 

فروق لصالح الذكور، بينما ، وكانت الالتحتية والتجهيزات األساسية

كما يتبين من . لم تظهر أية فروق دالة إحصائيًا في باقي المجاالت

 تعزى )α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية الجدول 

بالطلبة، ولصالح حملة  المتعلقة وقاتالمع في للمؤهل العلمي

الماجستير فأعلى، بينما لم تظهر أية فروق دالة إحصائيًا في باقي 

الفروق بين المتوسطات الحسابية تم هذه  ولبيان المجاالت،

كما هو مبين ) Scheffe(شيفيه استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

وجود فروق ذات داللة وأظهرت النتائج عدم . )10(في الجدول 

في جميع الدورات التدريبية  تعزى لمتغير )α = 0.05(إحصائية 

 .المجاالت

لمتغير  )Scheffe( ات البعدية بطريقة شيفيهالمقارن :)10(جدول 

 بالطلبة  المتعلقةوقاتالمع على المؤهل العلمي

المتوسط  

 الحسابي
بكالوريوس

 دبلوم

 عالي
 ماجستير

 فأعلى
    3.47 بكالوريوس

   03. 3.50 عالي دبلوم

  *50. *53. 4.00 فأعلى ماجستير

 
 α(ائية  وجود فروق ذات داللة إحص)10(يتبين من الجدول 

والمؤهل العلمي ) الدبلوم العالي( بين المؤهل العلمي )0.05= 

من ) ماجستير فأعلى(ولصالح المؤهل العلمي  )ماجستير فأعلى(

 بينما 4.00) للماجستير فأعلى(جهة حيث بلغ المتوسط الحسابي 

، كما يبين الجدول )3.50(بلغ المتوسط الحسابي للدبلوم العالي 

ماجستير (ة إحصائية بين المؤهل العلمي وجود فروق ذات دالل

ولصالح المؤهل العلمي ) بكالوريوس(والمؤهل العلمي ) فأعلى

بينما حصل ) 4.00(بمتوسط حسابي بلغ ) ماجستير فأعلى(

 ). 3.74(على متوسط حسابي بلغ ) بكالوريوس(المؤهل العلمي 

يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة 

تخدام منظومة التعلم اإللكتروني يعزى لمتغير الجنس اس وقاتمع

 المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية وقاتمععلى مجال ال

لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا على باقي 

وقد يفسر ذلك أنه على الرغم من التجهيزات األساسية . المجاالت

ذكور وبيئة مدارس اإلناث إال أن والتقارب الكبير بين بيئة مدارس ال
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النتائج كانت دالة لصالح الذكور، وقد يرجع السبب إلى كثرة األعباء 

التي تقع على عاتق المعلمات في المدرسة والبيت والمجتمع، بينما 

المعلم له الحرية بشكل أكثر وبالتالي يتاح له الفرصة الستخدام 

يح له الفرصة لمعرفة البيئة المتواجدة بكافة إمكاناتها، مما يت

الجوانب والعوائق التي تواجهه عند االستخدام؛ ألن طبيعة البيئة 

 بالشكل االمحافظة قد ال تتيح لإلناث استخدام اإلنترنت والتكنولوجي

، مما يحول االكامل، وبالتالي عدم استخدامهن لألدوات والتكنولوجي

لبيوت وقات، إضافة إلى عدم اتصال أغلب المعدون اكتشافهن ل

بشبكة االنترنت نتيجة الكلفة المادية، وبطء االتصال المنزلي، مما 

للذكور أكثر منه لدى اإلناث الذين تتاح لهم الفرصة  وقاتمعشكل 

الستخدام وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في أي وقت وألي 

مدة، وممارسة أنشطة لها عالقة بالتعلم اإللكتروني، مما يجعل 

التي تواجههم أثناء  وقاتالمع دراية بشكل أكبر بالذكور على

التطبيق؛ الن كثرة التطبيق تعطي صورة واضحة عن المعيقات التي 

العتيبي، (وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة . تواجههم

، التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح اإلناث، )2006

، التي )2006مد وعطية، الشيخ ومح(وتتعارض كذلك مع دراسة 

 .أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح اإلناث أيضًا
ذات داللة إحصائية وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود فروق 

استخدام منظومة التعلم اإللكتروني لمتغير المؤهل  وقاتمعلدرجة 

 لصالح الماجستير المتعلقة بالطلبة وقاتالمعالعلمي على مجال 

دم وجود فروق دالة إحصائيًا على باقي المجاالت، فأعلى، وع

ويعزى ذلك إلى أن المعلمين من حملة الماجستيرفأعلى، قد ينظر 

اليهم من إدارة المدرسة، وزمالئهم من حملة البكالوريوس والدبلوم 

العالي، ومن طلبتهم أيضًا، بأن لديهم القدرة على إمتالك مهارات 

دامها في المواقف التعليمية بدرجة منظومة التعلم اإلكتروني وإستخ

عالية تتناسب مع مؤهالتهم العلمية التي يحملونها، مما إنعكس على 

درجة تقديرهم لمعيقات إستخدام منظومة التعلم اإلكتروني، أكثر من 

وتتفق هذه . زمالئهم، حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم العالي

شارت إلى وجود فروق ، التي أ)2006العتيبي، (النتيجة مع دراسة 

التعلم اإللكتروني لصالح المؤهل العلمي  وقاتمعدالة إحصائيًا في 

الماجستير والدكتوراه، بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الدورات التدريبية على كافة 

 . مجاالت االستبانة

 :التوصيات

 : الباحثون، بما يليفي ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي

إعادة النظر في الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة التربية  -

والتعليم، وتطويرها بحيث تناسب المتطلبات الوظيفية 

 .والمهنية للمتدربين وتلبي احتياجاتهم
العمل على زيادة االهتمام بالبنية التحتية وتجهيزاتها التقنية  -

ف المناسبة للمعلمين والتكنولوجية من أجل تهيئة الظرو

 . الستخدامهم منظومة التعلم اإللكتروني في التدريس

إجراء مزيد من الدراسات المماثله لهذه الدراسة لتشمل  -

مناطق تعليمية أوسع وعينة أكبر؛ للتمكن من تعميم نتائج هذه 

 . الدراسة
 :المصادر والمراجع

سالة ر. منظومة التعلم اإللكتروني). 2007(أبو الحسن، سالم 

 .63-60،)3(45، المعلم، األردن

اإلستراتيجية الوطنية ). 2008 ، شباط10(أبو يوسف، غادة 

 عمان، -جريدة الدستور. للتعليم تشكل ركيزة لمستقبله

 .33صفحة 
معيقات التعلم ). 2007(بني دومي، حسن والشناق، قسيم 

األردنية من وجهة نظر  اإللكتروني في المدارس الثانوية

ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي  . والطلبةالمعلمين

 .2007 مارس، 27-29للتعليم عن بعد، مسقط، 
االتجاهات والتطورات الحديثة في خدمة ). 2002(الخليفة، هند 

ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة . التعليم اإللكتروني

 .هـ1423 آب، 16-17المستقبل، جامعة الملك سعود، 
استخدام شبكة اإلنترنت في مراكز . )2003(الرويلي، زايد 

مصادر التعلم والتعليم لدعم التدريس من وجهة نظر 

معلمي وطالب المرحلة الثانوية الحكومية في مدينة 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، . الرياض

 .الرياض، المملكة العربية السعودية

في الجامعة اإلسالمية التعليم اإللكتروني . )2006(الريفي، محمد 

، 2008/ 11/  15تاريخ الدخول. تطبيقات ومعوقات: بغزة

  sa.edu.elearning.wwwمن المصدر 

مكتبة المجتمع :  عمان.تكنولوجيا التعليم). 2007(سالم، رائدة 

 .العربي

إستراتيجية تطوير  ).2005(والهادي، محمد الطباخ، حسناء 

 اإللكتروني للمقررات الدراسية بناء على ىوإدارة المحتو

المؤتمر ورقة بحثية مقدمة إلى . نماذج التعلم المتاحة

العلمي الثاني عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، 

 فبراير، 15-17، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، القاهرة

2005. 

-التعليم اإللكتروني الفلسفة). 2008(عبد العزيز، حمدي 

 .دار الفكر: عمان. التطبيقات- األدوات– المبادئ
معيقات التعلم اإللكتروني في وزارة ). 2006(العتيبي، نايف 

التربية والتعليم السعودية من وجهة نظر القادة 

ك، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكر. التربويين

 .األردن
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التعلم اإللكتروني تقنية واعدة وطريقة . )2003(العريفي، يوسف 

، مدارس الملك فيصل، ندوة التعليم اإللكتروني. رائدة

 .هـ20/2/1424الرياض،

معوقات التعليم اإللكتروني في الجامعات ). 2007(غالم، كمليا 

. بالتطبيق على جامعة الملك عبد العزيز بجدة: السعودية

، من المصدر 2008 /11/ 20ت في استرجع

sa.edu.kau.www  

منظومة التعلم ). 2006(المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا 

، استرجعت في اإللكتروني المتكاملة للعالم العربي

  com.itgsolution.www ، من المصدر11/2/2009
معوقات ). 2006(محمد، جبرين والشيخ، عاصم وعطية، أنس 

استخدام التعلم اإللكتروني من وجهة نظر طلبة الجامعة 

-184،)4(7، مجلة العلوم التربوية والنفسية. الهاشمية

.206  

التعليم اإللكتروني ). 2005( ومبارك، أحمد هالموسى، عبد الل

 .مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض .األسس والتطبيقات

دليل استخدام منظومة ). 2006(وزارة التربية والتعليم األردنية 

 ، من المصدر11/2/2009استرجعت في . التعلم اإللكتروني

jo.elearning.www 
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التعبريية للطلبة ذوي واللغة املشكالت املتعلقة باللغة االستقبالية 
 صعوبات التعلم اللغوية في مدينة الرياض

 
 أحمد الزق

*
  السويريزعبد العزي و

**
 

 
 

 14/1/2010 تاريخ قبوله   5/6/2008 تاريخ تسلم البحث

  التعبيريــــةتيناللغالمتعلقــــة بــــمشــــكالت الهــــدفت هــــذه الدراســــة تعــــرف  :ملخــــص

تكونــت . واالسـتقبالية لــدى الطلبـة ذوي صــعوبات الـتعلم اللغويــة فـي مدينــة الريـاض     

 طالــب مــن الطلبــة ذوي صــعوبات )150( طالــب وطالبــة، )300(عينــة الدراســة مــن 

، )ث/ 75ذ و/ 75( طالـب مـن الطلبـة العـاديين     )150(و) ث/ 75ذ و/ 75(الـتعلم  

) 12-11(و، )10-9(و، )8-7(ومـــوزعين بالتســـاوي علـــى الفئـــات العمريـــة الـــثالث  

ذوي الطلبة  اللغة االستقبالية شيوعًا لدى     مشكالت  أن أكثر   إلى  أشارت النتائج    .سنة

اســتيعاب االســتماع ضــمن مجموعــة، و(تتمثــل فــي الفقــرات صــعوبات الــتعلم اللغويــة 

 ،تـذكر المعلومـات   و ،اسـتيعاب المناقشـة الصـفية     و ، واتباع التعليمـات،   معاني الكلمات 

اللغــة التعبيريــة شــيوعًا  مشــكالت ، بينمــا كانــت أكثــر  )الفهــمو ،ف الجــرتمييــز حــرو و

تـــذكر  والقواعـــد، والمفـــردات،  وضـــبط شـــدة الصـــوت ونوعيتـــه،    ( الفقـــرات يهملـــد

التعبيـر عـن   والتهجئـة،  وتسمية األفعال من الصـور،  وتسمية حروف الجر، والكلمات،  

خبـــرات الخاصـــة، روايـــة القصـــص والوالمشـــاركة فـــي المناقشـــات الصــفية،  والــنفس،  

ــرز   .)التعبيــر الكتــابي والتعبيــر عــن األفكــار،  و ــاك الدراســة نتــائج كمــا تشــير أب أن هن

 إحصائية في األداء علـى بعـدي اللغـة االسـتقبالية والتعبيريـة لصـالح            ةفروقا ذات دالل  

فروق ذات دالله إحصائية في األداء على بعـد       كما تشير إلى وجود      .الطلبة العاديين 

إلــى وجــود فــروق ذات داللــه    وتشــير كــذلك  . ريــة وذلــك لصــالح اإلنــاث   اللغــة التعبي

ــة فيمــا يتعلــق باللغــة االســتقبالية بــين        إحصــائية بــين متوســطات درجــات أفــراد العين

 لصالح الفئة   ،سنه) 12-11(سنوات والفئة العمرية    ) 8-7(األطفال من الفئة العمرية     

 صــعوبات الــتعلمالــتعلم، صــعوبات : الكلمــات المفتاحيــة( .ســنه) 12-11(العمريــة 

 ).اللغة االستقبالية، اللغة التعبيرية، مشكالت اللغة، اللغوية

 

 

مــن األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم  الكثيــر مــن يعــاني  :مقدمــة

عــــدد مــــن المشــــكالت اللغويــــة، إذ تشــــير الدراســــات إلــــى أن طلبــــة  

ــدا       ــة تحديـ ــتعلم اللغويـ ــعوبات الـ ــاص وصـ ــه خـ ــتعلم بوجـ ــعوبات الـ صـ

د مــن المشــكالت اللغويــة، األمــر الــذي يــنعكس ســلبيا يواجهـون العديــ 

 .(Lerner, 2000)على عملية التعلم والتواصل االجتماعي 
إلـى   (Learning disabilities)صـعوبات الـتعلم   مفهـوم  شير وي

ــية     ــية األساســ ــر مــــن العمليــــات النفســ اضــــطراب فــــي واحــــدة أو أكثــ

 أو ، أو الحسـاب ، أو الكتابـة ، أو القـراءة ، أو اللغـة   ،المرتبطة بالحديث 

وجـــود اضـــطرابات تنشـــأ عـــن هـــذه الصـــعوبات ويعتقـــد أن  .التهجئـــة

 وليس نتيجة ألي    ،وظيفية في المخ أو اضطرابات سلوكية أو انفعالية       

من التأخر العقلـي أو الحرمـان الحسـي أو العوامـل البيئيـة أو الثقافيـة                 

)Kirk, 1962(. 

_________________________ 

 .ية، الجامعة األردنية، عمان، األردنكلية العلوم التربو* 

 .أخصائي تربية خاصة، المملكة العربية السعودية **

 .، اربد، األردن2010  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
 

  
Problems Related to Receptive and Expressive Language 
among Pupils with Language Learning Disabilities in the 

City of Riyadh 
 

Ahmad Alzig,  Faculty of Educational Sciences, University of Jordan, 
Amman, Jordan.  

Abd Alaziz Alsewairy, King Saud University,KSA. 
 

Abstract: The aim of the study was to identify the problems related to 
receptive and expressive language among learning disabled (LD) 
pupils in the city of Riyadh. The sample consisted of 300 pupils, (150 
males/ 150 females). One hundred and fifty pupils were learning 
disabled and 150 pupils were normal. They spread over three age 
levels: 7-8, 9-10, and 11-12 years old. Results indicated that the most 
common problems of receptive language among LD pupils are 
represented in the items: listening within a group, word recognition, 
following instructions, comprehension of class discussion, recall of 
factual information, recognition of propositions, and comprehension. 
The most common problems of expressive language for the language 
LD pupils are represented in the items: control of intensity and quality 
of voice, vocabulary, grammar, recall of words, recalling of 
propositions, recognition of actions from pictures, spelling, self-
expressing, participation in class discussion, telling tales and private 
experiences, expressing ideas, and writing composition. Furthermore, 
results indicated that, first, there were significant differences between 
LD pupils and normal pupils with respect to both receptive and 
expressive language problems; second, there were significant 
differences between LD males and females with respect to expressive 
language; and, third, 7-8 years old LD pupils have expressive 
language problems more than 11-12 year old pupils. (Keywords: 
Learning Disability, Language Learning Disability, Problems Related 
To Language, Receptive Language, Expressive Language). 

 

على تصنيف   لصعوبات التعلمعملت اللجنة الوطنيةوقد 

صعوبات التعلم : ، أوال ضمن مجموعتين وهيالتعلمبات صعو

ويقصد بها  (Developmental Learning Disabilities) النمائية

تلك الصعوبات التي تتناول العمليات ما قبل األكاديمية والتي تتمثل 

في العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير 

صعوبات : وثانيا.  عليها التحصيل األكاديميواللغة، والتي يعتمد

ويقصد بها  (Academic learning disabilities) التعلم األكاديمية

التعلم في األداء المدرسي المعرفي األكاديمي، والتي صعوبات 

 وتتفاعل .بير والرياضياتتشمل صعوبات القراءة والكتابة والتع

الصعوبات النمائية مع الصعوبات األكاديمية منتجة اضطرابات 

  .(NJCLD, 1994) السلوك االجتماعي واالنفعاليفي وصعوبات 

يتسم مجتمع صعوبات التعلم بمجموعة واسعة من و

  الصعوبات الخاصة بالقراءةأوال،:  من هذه الخصائص،الخصائص

(Mercer, 1997; Lerner, 2000) ،تمتاز هذه الصعوبات بكل أو و
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بعض أو تكرار حذف أو إضافة أو إبدال : بعض السلوكات التالية

ضعف في التمييز بين األحرف المتشابهة والتمييز بين ، الكلمات

صعوبة في تتبع مكان  وكذلك تمتاز ب.(Mercer,1997) العلة أحرف

كلمة  ةالوصول في القراءة وبطء عملية القراءة، فيقرأ كلـم

(Lerner, 2000).ويشير ونج  (Wong, 1998)لى أن بعض  إ

 في المهارات تاألطفال ذوي صعوبات القراءة لديهم مشكال

 صعوبات الكتابة ثانيا، .انخفاضهأو  كارتفاع الصوت ،الصوتية

(Writing difficulty)، صعوبات في التعبير الكتابي وهي عبارة عن 

الجلوس غير المناسب :  وتشمل،رأفكاعما يجول في نفس الفرد من 

كتابة الحروف ورسم عكس و، ومسك القلم بشكل غير صحيح

أخطاء في ترتيب األحرف و،  وخلط في اتجاه الكتابة،الكلمات

الخلط بين رسم الحرف في بداية الكلمة و، والمقاطع والكلمات

صعوبة و، ووسطها ونهايتها، والخلط بين األحرف المتشابهة شكًال

زام بالكتابة على نفس السطر، ورداءة الخط بحيث تصعب في االلت

 ,Thomas)ويشير توماس وزمالؤه  ).Lerner, 1993(قراءته 
Tuker, & Dossey, 1987)  أن مظاهر صعوبات الكتابة عند إلى

لى أذهانهم سواء إما يرد كذلك كتابة تشمل طلبة صعوبات التعلم 

ًا ما تكون الجمل التي أكان مرتبطًا بموضوع الكتابة أم ال، وغالب

 ثالثا، .يستخدمونها قصيرة ومفككة وتفتقر إلى المعنى والمضمون

 Language & Speech Disorders: اضطراب اللغة والكالم

أكثر الطلبة ذوي صعوبات التعلم، إذ يعاني االضطراب يشمل هذا و

جوانب اللغة، بعض المصاعب في من بعض طلبة صعوبات التعلم 

م األصوات وفهم معانيها، وتذكر المادة اللفظية، مثل استقباله

 .عميقةالخفيفة إلى الووضوح التعبير، وتتراوح هذه الصعوبات من 

يمكن الوقوف على أنماط مختلفة من المشكالت اللغوية التي و

تتصل قد و . ذوي صعوبات التعلم بعضها أو جميعها الطلبةيعاني

 المعلومات أو بقدرته  على استقبالمتعلمالقدرة هذه المشكالت ب

المتتبع لتقسيم المشكالت اللغوية لدى  فإن ،لذلكو. على التعبير

األطفال ذوي صعوبات التعلم في كثير من الكتب والمراجع يخلص 

 اللغة  مشكالت:نوعين هماإلى أن هذه المشكالت تتمحور في 

  من العديدوهذا ما أكده.  اللغة التعبيرية ومشكالتاالستقبالية

 مثلوالغربيين ) 2003؛ والوقفي، 2000الروسان، (العرب حثين البا

هالهان وزمالئه وليرنر وماذر وجولدستاين وميرسر وسميث 

(Hallhan, Kauffman, & Loyal, 1992; Lerner, 2000; 
Mather & Goldstein 2001; Mercer, 1997; Smith, 2001(. 

أنها ب (Receptive language)  اللغة االستقباليةوُتعرف

 وفهمها تشمل سماع اللغةالتي مجموعة من المهارات 

تعرف على أنها قدرة الشخص على و). 2003 الفار،( واستخدامها

عرف و). 2003 الوقفي،(فهم التواصل وهو ما يعرف باالستيعاب 

اللغة االستقبالية بأنها القدرة على فهم الكلمات ) 2004(زريقات 

ها ماذر كما عرف .علومات السمعيةواألفكار المنطوقة، ومعالجة الم

على أنها قدرة  )Mather & Goldstein, 2001)وجولدشتاين 

الفرد على فهم ما يقال له، والمهارات األساسية للنجاح في هذه 

 وفهمها الرسالة التي تنقل إلينايتطلب تلقي ستماع، وإلالعملية هي ا

 . صحيح على نحو

ستقبالية في ضعف القدرة اللغة االالمتعلقة بمشكالت الوتتبلور 

فهم المفاهيم والمعاني المتعددة و ،يزهايفهم االتجاهات وتمعلى 

فهم و، الربط ما بين الكلماتو، للكلمات وما ترمز أو تشير إليه

كما يبدو الطفل الذي يعاني هذا النوع من . الجمل المعقدة

 المشكالت وكأنه غير منتبه ولم يسمع رغم سالمة حاسة السمع

(Smith, 2001). ظهر الطفل وصعوبة في فهم الكلمات المجردةي ،

 .(Lerner, 2000)  غير صحيحويستخدم الظروف استخداما

أنها ب (Expressive language) اللغة التعبيرية وُتعرف

تحويل األفكار إلى رموز لغوية المسؤولة عن مجموعة المهارات 

لى رموز صورية أو أنها تحول إلفظية  وهنا تكون الرسالة ،صوتية

قدرة الأنها ب تعرفكما . بصرية وتكون الرسالة بهذا الشكل كتابية

 يشار إليه أيضا وهو ما ،نقلهاالفرد على نقل الرسالة التي ينوي 

 اللغة )2000 (ف الروسانعرو). 2003الوقفي، (باللغة اإلنتاجية 

للغة أنها تلك اللغة التي تتمثل في قدرة الفرد على نطق ابالتعبيرية 

بأنها القدرة على التعبير عن ) 2004( زريقات هاعرفو. وكتابتها

أفكارنا بكلمات منطوقة، والنطق هو القدرة على لفظ كل كلمة 

 .بوضوح

القدرة على ضعف  وتتمثل مشكالت اللغة التعبيرية في

  استخدامضعفو،  مجردة أواستخدام جمل طويلة أو معقدة

إدراك  ضعفو وية الصحيحة،القواعد اللغوالعبارات والكلمات 

متابعة الموضوع ضعف القدرة على و،  للغةالسياق االجتماعي

تشمل  فهي ، وبالتالي).Smith, 2001( واختيار الكلمات الصحيحة

مناقشة المفاهيم والمصطلحات والتعبير عن الخبرات ضعف 

 ,Adams, Threiman( السليمة لألفكار والمعاني والصياغة اللغوية
& Pressly, 1997; Lerner, 2000(. عدد من الباحثين ويشير 

أوين و) 2003(والوقفي ) 2000(مثل السرطاوي وأبو جودة 

(Owens, 1994) بالخصائص  تمتاز صعوبات اللغة التعبيرية إلى أن

يظهر الطفل مقاومة للمشاركة في الحديث  أوال، :التالية أو ببعضها

 في عدد المفردات التي المحدودية ثانيا، .أو اإلجابة عن األسئلة

يستخدمها الطفل، وكذلك اقتصار إجاباته على عدد معين من 

يكون كالم الطفل غير ناضج، بحيث يظهر ثالثا، . األنماط الكالمية

  .كالمه أقل من عمره الزمني

اللغة التعبيرية وتشير الدراسات إلى وجود مشكالت في مجال 

 كما فقد.  اللغويةعلملدى الطلبة ذوي صعوبات التواالستقبالية 

 دراسة هدفت الكشف عن Rebouche, 1988)(أجرى ريبوتشي 

خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم في اللغة في مرحلة ما قبل 

. طفال من ذوي صعوبات التعلم) 21(تكونت العينة من . المدرسة

أشارت النتائج إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم ضعف في 

ية واالستقبالية، كما وجد لديهم ضعفا في االنتباه وفي اللغة التعبير

النشاطات غير األكاديمية، كما أظهر األطفال أعراضا مختلفة 

لصعوبات التعلم تختلف باختالف العمر وعدد سنوات المشاركة في 

 .برامج صعوبات التعلم
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الشرقاوي، (المشار إليه في ) 1993(أجرى أحمد كما 

الصعوبات النمائية الشائعة لدى لى إف دراسة هدفت التعر )1996

 حيث طبقت الدراسة على ،تالميذ المرحلة االبتدائية بسلطنة عمان

 أشارت .السادسوالخامس وتلميذًا من الصفوف الرابع ) 234(

النتائج إلى أن أهم الصعوبات التي يعاني منها التالميذ هي صعوبات 

صعوبات اإلدراكية اللغة والكالم وصعوبات المعرفة والتفكير وال

 .الحسية والذاكرة واالحتفاظ واالنتباه والتركيز

ويلمح المتتبع للدراسات في مجال صعوبات التعلم بشكل عام 

 أن هناك فروقا بين الطلبة ،وصعوبات التعلم اللغوية بشكل خاص

العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم في عدد من المشكالت 

 & ,Wallach, Geraldine)ون  والش وآخر فقد أجرى.اللغوية
Butler, 1984)للطالب ةكيب اللغويا دراسة هدفت الكشف عن التر 

 م نصفه، طالبًا وطالبة)120(العينة  شملت .ذوي صعوبات التعلم

أعمارهم ، تتراوح من العاديين والنصف اآلخر ذوي صعوبات تعلم

قدرة األطفال ذوي ضعف  أشارت النتائج إلى .عاما) 11-7 (بين

 األحداث وفهماإلجابة عن الجمل الطويلة في عوبات التعلم ص

 . الطويلة

 )432(دراسة على ) 1988(أجرى سالم في البيئة األردنية و

 أشارت النتائج إلى صدق الصورة األردنية .الذكور واإلناثمن  طالبا

قدرتها على التمييز بين مجموعات مايكل بست، وإلى لمقياس 

 وقد تألف المقياس .الطلبة العاديينولم الطلبة ذوي صعوبات التع

فقرة موزعة على خمسة ) 24 (منالنهائية األردنية في صورته 

اختبار و ،اختبار اللغة، و وهي اختبار االستيعاب،اختبارات فرعية

اختبار السلوك الشخصي و ،اختبار الحركةو ،المعرفة العامة

 .واالجتماعي

اسة هدفت التعرف  در(Miniutti, 1990)كذلك أجرى مينوتي 

إلى مدى انتشار ضعف اللغة ومشكالتها لدى األطفال ذوي صعوبات 

أشارت نتائجها إلى وجود . التعلم واألطفال المضطربين انفعاليا

فروق دالة بين مجموعتي األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال 

ذوي االضطرابات االنفعالية والعاديين، ولكن لم يكن هناك فروق دالة 

 ذوي صعوبات لن مجموعتي األطفال المضطربين انفعاليا واألطفابي

 .التعلم

إلى  دراسة هدفت التعرف (Ajodan, 1993) وأجرت اجودان

العالقة بين اللعب الرمزي والقدرات في اللغة االستقبالية والتعبيرية 

. لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة

 تأخرا لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم في بينت النتائج أن هناك

 في اللغة ا ضعف وأن هناكاللعب الرمزي مقارنة مع زمالئهم العاديين

تأثيرا كما بينت النتائج أن للعمر الزمني . االستقبالية واللغة التعبيرية

 .أكبر على اللغة االستقبالية

 ,Fawcett & Nicolson)كما أجرى فاوكيت ونكولسون 
) 17-8( طفًال أعمارهم ما بين )90(من عينة   علىسةدرا (1994

 . ذوي صعوبات التعلمالنصف األخر من، نصفهم عاديون وعاما

 لدى ذوي صعوبات التعلم في تأشارت النتائج إلى وجود مشكال

 وقد ظهر هذا الضعف في هذه .المهارات القرائية مقارنة مع العاديين

ظر عن ضعف المثير الصوتي المهارة لكل المثيرات الصوتية بغض الن

 . أو شدته أو نغمته

 ,Roberts, Rescorla, Giroux)  وزمالؤهروبرتكما أجرى 
& Stevens, 1998) بين المهارات الصوتية خاللها واقارن دراسة 

وقد .  واألطفال ذوي صعوبات اللغة االستقباليةاألطفال العاديين

  نتائج أشارت.تسنوا) 3( طفًال في سن )58(ُأجريت الدراسة على 

تفوق األطفال العاديين على أقرانهم من ذوي صعوبات  الدراسة إلى

في نسبة الحروف الساكنة  واللغة التعبيرية في معدل اإلنتاج الصوتي

 .في طول الجمل المنطوقةوالصحيحة المنطوقة 

 (Larrivee & Catts, 1999) الريفي وكاتسكما أجرى 

 تعبيريةفي اللغة العوبات صمن ذوي ال  طفال)30( على دراسة

أن األطفال الذين لديهم إلى نتائج ال أشارت .بالمقارنة مع العاديين

صعوبات تعبيرية صوتية كان أداؤهم أقل من أقرانهم فيما يتعلق 

بالتعرف على الكلمات والتعبير الصوتي واإلدراك الصوتي للكلمات 

لصوتية  كما أشارت إلى وجود عالقة ما بين القدرة ا.والحروف

القراءة لصالح األطفال في التعبيرية العادية وأثرها اإليجابي 

  .العاديين

 ,Girolametto, Wiigs)ميتو وزمالؤه الوجيركما أجرى 
Smyth, Weitzman, & Pearce, 2001)  هدفت فحص دراسة

 من عمر خمس  طفال)25(، القدرات التعبيرية لمجموعة من األطفال

نتائج أن بينت ال . بأنهم متأخرون لغويًاسنوات والذين تم تشخيصهم

األطفال الذين يعانون من صعوبات في اللغة التعبيرية الذين أشركوا 

في برامج التدخل اللغوي المبكر حققوا نتائج إيجابية في القدرة 

 .التعبيرية عند بلوغ سن المدرسة

 & Urlike) وجلثأجرى يولريك  فقد ،وفي السياق ذاته
Julth, 2003)قارنوا خاللها بين األطفال   طفال)94( على راسة، د

العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم من حيث المشكالت اللغوية 

ذوي صعوبات اللغة التعبيرية لالنتائج أن بينت . والمشاكل السلوكية

 ،حصيلة لغوية قليلةوجود  و،تمثلت بالتحدث القليل صعوبات التعلم

استخدام ضعف  و،واختصار الجملوضعف إدراك معاني المفردات، 

فهم ضعف   في صعوبات اللغة االستقباليةتمثلت بينما ،القواعد

 .االستيعابضعف المركبة وو  البسيطةالكلمات والجمل

، ومن الدراسات حول العالقة بين الجنس وصعوبات التعلم

) 200(حيث أجريت على عينة بلغت ) 1996( النجداوي دراسة

مقارنة الخصائص الدراسة هدفت . ثطفال، نصفهم من اإلنا

الطلبة العاديين والطلبة ذوي بين السلوكية واللغوية واألكاديمية 

باختالف جنس الطالب ومدى اختالف هذه الفروق  ،صعوبات التعلم

اضطرابات اإلدراك، و وقد شملت هذه الخصائص االنتباه، .وعمره

 ، القراءةالتآزر الحركي البصري، وصعوباتوواضطرابات الذاكرة، 

في وجود فروق ذات داللة إحصائية وقد تبين  .والتحصيل الدراسي

الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم على كافة بين داء األ

إلى عدم وجود تفاعل بين نوع الطلبة أشارت و .االختبارات الفرعية

 .والجنس والعمر إال على متغير التآزر البصري الحركي
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بعض الدراسات إلى أن بعض نتائج  تشير ،ةومن ناحية تطوري

 سالم ت أجر فقد،المشكالت اللغوية تتأثر بعامل العمر الزمني

دراسة هدفت تشخيص القدرات النفس لغوية للطلبة ذوي ) 1991(

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية باستخدام اختبار الينوي 

،  وطالبة طالبًا50 على  الدراسةت طبق.للقدرات النفس لغوية

 أشارت النتائج .نيعاديال  مننصفهم من ذوي الصعوبات ونصفهم

 إلى وجود فروق ذات داللة بين العاديين وذوي صعوبات التعلم

ولتحديد أي هذه  .على كافة االختبارات الفرعيةلصالح العاديين 

أن االختبارات هي إلى  أشارت النتائج ،االختبارات يتأثر بمتغير العمر

التذكر السمعي، والترابط السمعي، وستقبال السمعي، اختبار اال

 .اإلكمال القواعديو

 صعوبات اللغة لدى (Stothard, 1998) ستوذرد بحثكما 

التعرف على المخرجات دراسته  هدفت حيثأطفال ما قبل المدرسة 

 طفًال شخصوا بأن لديهم صعوبات في اللغة في سن )88(لـ اللغوية 

ة لغتهم ونموها حتى سن الخامسة  سنوات، كما هدفت متابع4

نتائج أن األطفال ذوي صعوبات اللغة تظهر لديهم ال وأظهرت .عشرة

حيث يكون  ،سنوات) 6-5(هذه المشكالت بشكل جلي في سن 

 ويكون األطفال أكثر عرضة لمخاطر اللغة والقراءة ،األداء ضعيفًا

 .والمشكالت التعليمية

بات التعلم يعانون من الحظنا مما سبق أن التالميذ ذوي صعو

. عدد من المشكالت اللغوية، سواء في اللغة التعبيرية أو االستقبالية

ما مجمل هذه المشكالت التي تميز التالميذ ذوي : لكن السؤال اآلن

صعوبات التعلم اللغوية عن التالميذ العاديين؟ وهل تختلف هذه 

فإن هذه الصعوبات باختالف الجنس والمرحلة العمرية؟ بالتأكيد، 

 .األسئلة تشكل محور مشكلة هذه الدراسة

 مشكلة الدراسة

الصعوبات التي يعاني منها  من أهم صعوبات اللغة والكالمُتعد 

، وأن هذه )1996، الشرقاوي( ذوي صعوبات التعلم التالميذ

اللغة التعبيرية واالستقبالية في اللغة بشقيها تظهر الصعوبات 

(Rebouche, 1988) .نا البحث في هذا اإلطار وجود لقد أكد ل

مشكالت في مجال اللغة االستقبالية لدى الطلبة ذوي صعوبات 

 فهم الكلمات والجملضعف القدرة على التعلم اللغوية تتمثل في 

 Urlike & Julth, 2003; Wallach) المركبة واالستيعابو البسيطة
et al, 1984) وضعف في القراءة ،(Fawcett & Nicolson, 

كما يؤكد البحث وجود صعوبات في مجال اللغة التعبيرية . (1994

 من األلفاظ والمقاطع الصوتية الساكنة قلأنسبة تتمثل في نطق 

، وضعف الحصيلة اللغوية وعدم (Robert et al., 1998) والمتحركة

 & Urlike)إدراك معاني المفردات، وضعف استخدام القواعد 
Julth, 2003)عبير ، وضعف القدرة على الت(Larrivee & Catts, 

ما مجمل الصعوبات التي تميز التالميذ : لكن يبقى السؤال. (1999

ذوي صعوبات التعلم عن العاديين؟ وهل تختلف هذه الصعوبات 

 باختالف العمر والجنس؟ لذلك، فقد جاءت هذه الدراسة بهدف

ة  التعبيرية واالستقباليتيناللغالمشكالت المتعلقة بأبرز إلى التعرف 

الرياض لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم اللغوية في مدينة 

بحث مدى اختالفها باختالف  ، ثمومقارنتها مع الطلبة العاديين

إلجابة عن  فإن هذه الدراسة تسعى ل،وتحديدا .الجنس والعمر

 : )0.05على مستوى داللة  (ةاألسئلة التالي

وعًا لدى اللغة التعبيرية واالستقبالية شيمشكالت ما أكثر  .1

 ؟ الرياضالطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية في مدينة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على بعدي  .2

ذوي صعوبات التعلم الطلبة اللغة التعبيرية واالستقبالية بين 

 اللغوية واألطفال العاديين؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على بعدي  .3

 ذوي صعوبات التعلم  الطلبة لدىبيرية واالستقباليةاللغة التع

 اللغوية تعزى إلى الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على بعدي  .4

ذوي صعوبات التعلم الطلبة  لدىاللغة التعبيرية واالستقبالية 

 ختالف العمر؟تعزى الاللغوية 
 : أهميــة الدراســـة

، فمن الناحية النظرية وعملية أهمية نظريةلها هذه الدراسة 

المشكالت اللغوية المزيد من المعرفة حول نحن بحاجة إلى معرفة 

إن فالعملية،  ومن الناحية . اللغويةعند الطلبة ذوي صعوبات التعلم

يساعد معلم التربية الخاصة لى هذه المشكالت يمكن إن إالتعرف 

الكشف كالت، وعلى التخطيط الفعال في كيفية التعامل مع هذه المش

أخيرا، . األطفال وتشخيص مشكالتهم تمهيدًا لعالجهاهؤالء عن 

إلى تطوير أداة للكشف عن مشكالت اللغة سعت إن هذه الدراسة ف

إثراء المعرفة  األمر الذي قد يساهم في ،التعبيرية واالستقبالية

 . في هذا المجالالعلمية 

 تعريف المصطلحات

 هم أولئك الطلبة الذين تم :غويةالطلبة ذوو صعوبات التعلم الل

تصنيفهم على أنهم يعانون من صعوبات تعلم لغوية في 

المدارس العادية في مدينة الرياض، بناء على أسـس التصنيف 

 .المتبعة في هذه المدارسالعلمية 

أو  ،فهم على قدرة الفردضعف هي : صعوبات التعلم اللغوية

هذه قد تكون استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، و

 .الصعوبات في مجال اللغة التعبيرية أو االستقبالية

وتشمل السلوكيات التي لم يتقنها : ةمشكالت اللغة االستقبالي

وتعرف إجرائيا بتلك الفقرات الطالب في مجال اللغة التعبيرية، 

التي يكون متوسط أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم عليها أقل 

، وذلك في (2.5)فقرة الذي يبلغ من متوسط سلم التدريج لل

 .البعد األول من المقياس

 وتشمل السلوكيات التي لم يتقنها الطالب :مشكالت اللغة تعبيرية

وتعرف إجرائيا بتلك الفقرات التي في مجال اللغة التعبيرية، 

يكون متوسط أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم عليها أقل من 

البعد ، وذلك في (2.5)بلغ متوسط سلم التدريج للفقرة الذي ي

 .الثاني من المقياس
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 محددات الدراسة

تحددت نتائج هذه الدراسة المسحية بمدى دقة تصنيف 

وهذا التصنيف لم يقم به . التالميذ إلى عاديين وذوي صعوبات تعلم

حددت وت. الباحثان، وإنما تم في المدارس ومراكز التربية الخاصة

صة بالعينة من حيث حجمها بما وفرته من ظروف خانتائجها 

كما تتحدد بمدى صدق وثبات أداة . وخصائصها وطريقة اختيارها

 .الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها

الطلبة ذوي صعوبات التعلم جميع من مجتمع الدراسة تكون 

اللغوية الملتحقين بالمدارس الحكومية أو المدارس التابعة للقطاع 

، وكذلك )2005/2006(راسية  للسنة الدالخاص في مدينة الرياض

-7( ضمن الفئة العمرية الطلبة العاديين الملتحقين في تلك المدارس
، منهم طالب )300(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة وقد  .سنة) 12

من الطلبة طالب  )150(من ذوي صعوبات التعلم، وطالب  )150(

، )10-9(، و)8-7(العاديين، موزعين بالتساوي على الفئات العمرية 

عشرة مدارس عشوائيا من وقد تم اختيار . سنة) 12-11(و

عشوائيا من هذه أفراد العينة مدارس الرياض، ومن ثم تم اختيار 

 . المدارس

 :أداة الدراسة

في اللغة االستقبالية المشكالت لقد تم إعداد استبانه لقياس 

 : اآلتيةوالتعبيرية ألغراض هذه الدراسة وفق الخطوات

صوغ جل أدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة، من  مراجعة األ-1

الفقرات التي تمثل مشكالت اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى 

  وتضمن األدب الذي تم مراجعته.الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 البتال، ؛2000 الروسان، ؛2003الوقفي،  (في اإلطار العربي

أبو  و السرطاوي؛1996 النجداوي، ؛2003لفار، ا ؛2000

في اإلطار و) 1991 سالم، ؛1988 سالم، ؛2000جوده، 

 ;Admas et al.,1997; Girolametto et al., 2001) الغربي
Larrivee & Catts, 1999; Learner,2000; Mather & 
Goldstein, 2001; Mercer,1997; Paul, 1999; Sponer, 

2000; Urlike et al, 2003; Wallach, et al., 1984 .( 

في التربية من المتخصصين  تم عرض االستبانة على عشرة -2

وبناء على . لتحديد مدى وضوح اللغةوعلم النفس الخاصة 

أعيدت المالحظات التي تم الحصول عليها من المحّكمين، 

صياغة الفقرات وتنسيقها وتعديلها، حيث أصبحت االستبانة 

عدي  فقرة موزعة على ب)42(من مكونة في صورتها النهائية، 

 : االستبانة كآالتي

 .فقرة) 21( بعد اللغة االستقبالية ويتكون من -أ

 .فقرة) 21(بعد اللغة التعبيرية ويتكون من -ب

 ةوتكون سلم اإلجابة من مقياس رباعي يتكون من أربع

أربع وله ) مستوى األداء المتوقع من الطفل المتفوق: (مستويات هي

ثالث وله ) طفل العاديمستوى األداء المتوقع من ال(درجات، و

مستوى األداء (درجتين، ووله ) مستوى األداء المتدني( و،درجات

ويتم اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة . درجة واحدةوله ) السلبي

 الدراسي  سلوك الطالبونالحظن يالذيالمعلمة / المعلممن قبل 

/  وقد عمل أحد الباحثين على اإلجتماع بالمعلمين.باستمرار

 .مات لتحديد كيفية اإلجابة عن فقرات االختبار لكل تلميذالمعل

، فتجدر اإلشارة إلى أن الدرجة أما بالنسبة إلجراءات التصحيح

 .)4-1(التي يمكن أن يحصل عليها المفحوص تتراوح بين 
من هنا، فإن ). 2.5 (وهسلم التدريج  فإن متوسط ،وبالتالي

فقرات ذات تعد ) 2.5(الفقرات التي يقل متوسط األداء عليها عن 

 صعوبة كبيرة

 :وثباتهصدق المقياس 

  -:استخرجت دالالت الصدق بأسلوبين هما

 تم إعداد هذه االستبانة بناء على خطوات : صدق المحتوى-1

إجرائية محددة واستنادًا إلى تحليل األدب السابق ومحتوى 

المقاييس المتوفرة، وتم اعتبار هذه اإلجراءات كدليل على 

 .لمحتوىصدق ا
تم عرض أداة الدراسة على عشرة محّكمين :  صدق المحكمين-2

من األخصائيين في التربية الخاصة وعلم النفس التربوي، 

مة فقراتها لمستوى الفئة العمرية ءللحكم على مدى مال

المستهدفة، ومدى وضوح لغتها وفاعلية فقراتها ومناسبة 

لية والتعبيرية اللغة االستقبالمشكالت عددها ومدى تمثيلها 

والتي وضعت لقياسها، وتم حذف بعض الفقرات واإلبقاء على 

كما تم .  من المحكمين)%80(جمع عليها أالفقرات التي 

تعديل بعض الفقرات في ضوء المالحظات التي أشار إليها 

 .  محكمأكثر من

تم الحصول على دالالت الثبات من خالل حساب درجة و

وقد بلغت قيمة . معادلة كرونباخ ألفاباستخدام االتساق الداخلي 

 اللغة بعدتبين أن قيمة ألفا بالنسبة لو ،)0.97(ألفا الكلية 

). 0.96( اللغة التعبيريةلبعد وقيمتها بالنسبة ) 0.95(االستقبالية 

 .ألغراض هذه الدراسةمقبولة  هيو

 :إجراءات الدراسة

 تم اختيار عشر مدارس بشكل عشوائي لتطبيق الدراسة، ومن

أما بالنسبة . ثم زيارة المدارس ومقابلة معلمي غرف المصادر فيها

للطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية فقد تم تحديدهم بناء على 

اإلجراءات المتبعة في مدارس مدينة الرياض، ولم تشمل هذه 

الدراسة الطلبة الذين تم تشخصيهم على أنهم من ذوي الصعوبات 

وتم تطبيق أداة الدراسة . سابغير اللغوية مثل صعوبات الح

أحد بالنسبة لكل طالب من المعلمين والمعلمات تحت إشراف 

ثم جمعت أداة الدراسة بعد توزيعها وإجابتها من معلمي . ينالباحث

 .أفراد عينة الدراسة، حيث استغرقت هذه العملية مدة شهر ونصف

 : متغيرات الدراسة

 أوال، القدرة على :تضمنت الدراسة ثالثة متغيرات مستقلة هي

، ثانيا، العمر، )صعوبات تعلم لغوية/ عادي(التعلم، ولها مستويان 

) 12-11/ 10-9/ 8-7( مستويات تتضمن الفئات العمرية ةوله ثالث

األداء على ، ومتغير تابع واحد هو )إناث/ذكور(سنة، ثالثا، الجنس 
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اللغة من مقياس مشكالت التعبيرية اللغة اللغة االستقبالية وبعدي 

 .الذي تم إعداده ألغراض هذه الدراسةالتعبيرية واالستقبالية 

 ةنتائج الدراس

حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن أربعة أسئلة، وفيما يلي 

 :عرض للنتائج التي تم التوصل إليها

اللغة التعبيرية واالستقبالية شيوعًا مشكالت ما أكثر : السؤال األول

 ؟ الرياضلدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية في مدينة 

وذلك  بتحليل البيانات انقام الباحث هذا السؤال، ولإلجابة عن

باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء على 

 .بعدي كل من اللغة االستقبالية أوال ثم التعبيرية

 تم استخراج المتوسطات الحسابية :اللغة االستقبالية )أ

واالنحرافات المعيارية لكل مشكلة من مشكالت اللغة 

 وقد تم اعتبار ).2( والجدول  كما هو موضح فياالستقبالية

فقرات ذات ) 2.5(الفقرات التي يقل متوسط األداء عليها عن 

، كما )2.5 (وهسلم التدريج صعوبة كبيرة، وذلك ألن متوسط 

 . ذكر سابقا

االستماع ضمن ) "5(الحظ من الجدول أن الفقرات وي

اتباع ) "10(، "استيعاب معاني الكلمات) "9(، "مجموعة

تذكر ) "14 (،"استيعاب المناقشة الصفية) "13 (،"التعليمات

استيعاب (الفهم ) "21 (،"تمييز حروف الجر) "18( ،"المعلومات

وبات اللغة االستقبالية شيوعًا، صعمشكالت  هي أكثر ،")النصوص

 )7(، والفقرة )2.02( ومتوسطها هي أصعبها) 21(وأن الفقرة 
 ).3.14(متوسط حسابي ب هي أسهلها" التعرف على األلوان"

 اللغوية اللغة االستقبالية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلمالمتعلقة ب شكالتملل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )2(جدول 

 اتالفقــــر يةالحسابات وسطمتال ية المعياراتنحرافالا

  التواصل البصري-1 2.73 0.80
 لسأ التعبير باإلشارة عندما ي-2 2.72 0.99
  التعرف على األصوات في البيئة-3 3.01 0.87
  التعرف على الصور-4 2.94 0.63
  االستماع ضمن مجموعة-5 2.36 0.67
  تصنيف األشياء ضمن مجموعات متجانسة-6 2.66 0.70
  التعرف على األلوان-7 3.14 0.73
  التعرف على أجزاء الجسم-8 3.04 0.63

  استيعاب معاني الكلمات-9 2.23 0.73
 باع التعليماتات -10 2.44 0.74
  إعادة الكالم-11 2.62 0.81

  االستجابة للدعابة-12 2.88 0.78

 المناقشات الصفية استيعاب -13 2.30 0.77

  تذكر المعلومات-14 2.16 0.79

 ) يسار-يمين(االتجاهات معرفة  -15 2.50 0.77

  التعبير باإلشارة-16 2.78 1.00

  تمييز مفهومي المفرد والجمع-17 2.67 0.75

  تمييز حروف الجر-18 2.21 0.95

  تمييز ظروف المكان-19 2.89 0.99

 لزمان تمييز ظروف ا-20 2.80 0.84

 )استيعاب النصوص( الفهم -21 2.02 0.88

  المتوسط العام  2.62 0.76

   

لقد تم استخراج المتوسطات الحسابية  :اللغة التعبيرية) ب

. واالنحرافات المعيارية لكل مشكلة من مشكالت اللغة التعبيرية

 .يبين هذه المتوسطات واالنحرافات) 3(والجدول 

ضبط شدة الصوت ) "3(ات أن الفقريتضح من الجدول 

تذكر ) "8(، "القواعد) "7(، "المفردات) "4(، "ونوعيته

تسمية األفعال من ) "14(، "تسمية حروف الجر) "10(، "الكلمات

) 18(، "التعبير عن النفس) "17(، "التهجئة) "16(، "الصور
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رواية القصص ) "19(، "المشاركة في المناقشات الصفية"

التعبير ) "21(، "التعبير عن األفكار ")20(، "والخبرات الخاصة

هي ) 21(ذات صعوبة كبيرة، وأن الفقرة هي فقرات ، "الكتابي

 هي أسهلها) 1(، وأن الفقرة )1.76( بمتوسط أكثرها صعوبة

 ).3.20(بمتوسط 

  اللغويةة ذوي صعوبات التعلماللغة التعبيرية لدى الطلبب شكالت المتعلقةلمل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)3(جدول 

 اتالفقــــر ية الحساباتوسطمتال ية المعياراتاالنحراف

  وضوح الكالم-1 3.20 0.82
  نطق الكالم-2 2.94 0.97
  ضبط شدة الصوت ونوعيته-3 2.37 0.94
  المفردات-4 2.40 0.73
  التعبير عن الرغبات-5 2.80 0.83
 ئلة اإلجابة عن األس-6 2.94 0.76
  القواعد-7 2.27 0.75
  تذكر الكلمات-8 2.30 0.76
  استخدام المفرد والجمع-9 2.74 0.81
  تسمية حروف الجر-10 2.15 0.86
 )يسار-يمين( تعرف االتجاهات -11 2.59 0.85

  تعرف ظروف المكان-12 2.62 0.88

  تعرف ظروف الزمان-13 2.57 0.90

 ن الصور تسمية األفعال م-14 2.46 0.79

  استخدام الضمائر-15 2.60 0.73

  التهجئة-16 2.04 0.84

  التعبير عن النفس-17 2.19 0.73

  المشاركة في المناقشات الصفية-18 1.85 0.75

  رواية القصص والخبرات الخاصة-19 2.05 0.80

  التعبير عن األفكار-20 2.12 0.75

  التعبير الكتابي-21 1.76 0.89

   المتوسط العام 2.42 0.82

 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني

في األداء على بعدي اللغة التعبيرية ) 0.05=  ∝(

ذوي صعوبات التعلم اللغوية واألطفال الطلبة واالستقبالية بين 

 العاديين؟ 

) ت( تم استخدام اختبار دولإلجابة عن هذا السؤال، فق

إليجاد الفروق على بعدي اللغة التعبيرية ين لعينتين مستقلت

 .واالستقبالية بين األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال العاديين

 . نتائج هذا التحليليوضح) 4(والجدول 

التعلم ذوي صعوبات  الطلبة  التعبيرية واالستقبالية بينتيناللغالمشكالت المتعلقة بلحساب الفروق في ) ت(اختبار نتائج : )4(جدول 

 اللغوية واألطفال العاديين

نوعاديال صعوبات التعلم   لبعـدا 

  م ع م ع ت مستوى الداللة
 اللغة االستقبالية 67.18 11.14 55.17 10.91 9.42 **0.001
 اللغة التعبيرية 65.01 13.15 51.03 12.12 9.56 **0.001

 

بين متوسطات  فروق ذات داللة إحصائيةوجود الجدول يبين 

 ذوي صعوبات التعلم فيما يتعلق طلبةالعاديين والالطلبة رجات د

 وكذلك .أن الفروق لصالح األطفال العاديينو ،باللغة االستقبالية

 طفالبين متوسطات درجات األ توجد فروق ذات داللة إحصائية
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فيما يتعلق باللغة التعبيرية،   ذوي صعوبات التعلمطفالالعاديين واأل

 . لصالح األطفال العاديينحيث تبين أن الفروق

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على : السؤال الثالث

 ذوي صعوبات  الطلبة لدىبعدي اللغة التعبيرية واالستقبالية

 التعلم اللغوية تعزى إلى الجنس؟

) ت(هذا السؤال، فقد تم استخدام اختبار عن ولإلجابة 

لغة التعبيرية واالستقبالية لحساب الفروق في األداء على بعدي ال

) 5( والجدول ،بين الذكور واإلناث من الطلبة ذوي صعوبات التعلم

  .يوضح نتائج هذا التحليل

ذوي صعوبات التعلم اللغوية الطلبة  التعبيرية واالستقبالية بين تيناللغالمشكالت المتعلقة بلحساب الفروق في ) ت(اختبار نتائج : )5(جدول 

 باختالف الجنس

 البعد الذكور اإلناث 
  م ع م ع قيمة ت مستوى الداللة

 اللغة االستقبالية 53.84 11.601 56.50 10.09 1.502- 0.135
 اللغة التعبيرية 49.06 12.785 53.00 11.17 2.006- *0.047

 

فروق ذات داللة بين متوسطات عدم وجود  إلىيشير الجدول 

غة االستقبالية، بينما توجد  فيما يتعلق باللاإلناثالذكور وأداء 

 اإلناثبين متوسطات درجات الذكور و فروق ذات داللة إحصائية

 .اإلناثأن الفروق لصالح وفيما يتعلق باللغة التعبيرية، 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على : الرابع السؤال

ذوي صعوبات الطلبة  لدىبعدي اللغة التعبيرية واالستقبالية 

 ختالف العمر؟تعزى العلم اللغوية الت

قد تم استخدام اختبار ولإلجابة عن هذا السؤال، ف

ANOVA  لحساب الفروق في األداء على بعدي اللغة التعبيرية

واالستقبالية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم اللغوية باختالف 

  .يوضح ذالك) 6(والجدول % 95 عند مستوى الثقة العمر

ذوي  الطلبة  التعبيرية واالستقبالية لدىتيناللغالمشكالت المتعلقة ب لحساب الفروق في )ANOVA(تحليل التباين ار اختب :)6(جدول 

 .العمروفق متغير صعوبات التعلم اللغوية 

مستوى 

 الداللة

 ف

 المحسوبة

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
بعـدال مصدر التباين مجموع الدرجات  

0.021*  بين المجموعات 914.97 2 457.48 3.99 
 في المجموعات 16852.52 147 114.64  

 المجموع 17767.49 149   

اللغة 

 االستقبالية

 بين المجموعات 567.773 2 283.88 1.95 0.145

 في المجموعات 21343.06 147 145.19  

 المجموع 21910.83 149   

 

 اللغة التعبيرية

 

فروق ذات داللة د إلى عدم وجويشير الجدول السابق 

 يتعلق باللغة العينة فيماإحصائية بين متوسطات درجات أفراد 

بين  التعبيرية تعزى إلى العمر، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية

متوسطات درجات أفراد العينة فيما يتعلق باللغة االستقبالية تعزى 

 .إلى العمر

سبة للغة ه للمقارنات البعدية بالنيفياختبار ش :)7(جدول 

 االستقبالية

  العمريةالفئة 10-9 12-11 الوسط الحسابي

52.96 -5.66*  7-8 
53.94   9-10 
58.62   11-12 

 

ولمعرفة اتجاه الفروق والمجموعة التي تكون لصالحها، فقد 

فيه للمقارنات البعدية بالنسبة للغة ياستخدام اختبار شتم 

إلى وجود فروق بين تم التوصل حيث  ،)7(، جدول االستقبالية

 ،)12-11( الفئة ذويوأولئك ) 8-7( الفئة العمرية ذوياألطفال 

 .ذات الوسط الحسابي األعلى) 12-11( الفروق لصالح الفئة هذهو

 لدى الطلبة ذوي في اللغة االستقباليةالمشكالت  أن يشير إلىوهذا 

تميل إلى التناقص مع التقدم في العمر،  صعوبات التعلم اللغوية

سنة، وإن كان هذا التناقص يبدو ) 12-11(و )8-7(اصة ما بين خ

 .بطيئا نسبيا

  مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت هذه الدراسة تعرف مشكالت اللغة التعبيرية 

 فيما .واالستقبالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة الرياض
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من االستماع ض "يتعلق بالسؤال األول أظهرت النتائج أن الفقرات

 ،"اتباع التعليمات"، و"استيعاب معاني الكلمات"، و"مجموعة

تمييز "و ،"تذكر المعلومات"و ،"استيعاب المناقشة الصفية"و

 هي أكثر مظاهر ،")استيعاب النصوص(الفهم "و ،"حروف الجر

استيعاب (الفهم "صعوبات اللغة االستقبالية شيوعًا، وأن الفقرة 

ويمكن . أسهلها" رف على األلوانالتع"أصعبها، والفقرة " )النصوص

تفسير هذه النتيجة بأن الصعوبة في هذه الفقرات ناتجة عن حاجة 

ستيعاب والمحاكمة العقلية المتقدمة، هذه الفقرات الى الفهم واال

ويبدو أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية ينقصهم هذا النوع 

ن نقص لكن هذا النقص في القدرات غير ناتج ع. من القدرات

الذكاء، إذ تؤكد تعريفات صعوبات التعلم أن الطلبة الذين 

يشخصون ذوي صعوبات تعلم ينبغي أن ال تكون نسبة الذكاء لديهم 

وبالتالي، فإن هذا . تقع ضمن فئة التخلف العقلي أو بطء التعلم

النقص في القدرة على المحاكمة العقلية واالستيعاب يمكن أن يكون 

ة العقلية التي تخصص للفهم واالستيعاب، إذ ناتجا عن نقص الطاق

 كما نالحظ (cognitive load theory)تؤكد نظرية العبء المعرفي 

 على أن الذاكرة (Sweller, 1988; 1994)في كتابات سويلر 

العاملة التي تتم بها عملية المحاكمة العقلية واالستيعاب تتصف 

ويبدو أن . زينبالمحدودية؛ محدودية السعة ومحدودية مدة التخ

قدرا كبيرا من المدة الزمنية والسعة للذاكرة العاملة يذهب لمحاولة 

إدراك المثيرات اللغوية إدراكا سليما لدى الطالب ذي الصعوبات 

التعلمية، وبالتالي، تخصيص سعة ووقت أقل لمحاولة االستيعاب 

 ومن هنا، يأتي األداء على الفقرات التي تتطلب. والمعالجة العقلية

 .االستيعاب متدنيا نسبيا

 Urlike) وجلث دراسة يولريكنتائج مع النتيجة وتتفق هذه 
& Julth, 2003) حيث أظهرت نتائج الدراسة أن صعوبات اللغة 

 المركبة ، خاصة الجملستقبالية تمثلت في فهم الكلمات والجملاال

 دراسة سبونرنتائج الدراسة مع نتائج هذه تتفق و. واالستيعاب

(Sponer, 2000)ن صعوبات اللغة  حيث أشارت النتائج إلى أ

 وهكذا، يمكن لنا أن نستنج .ستقبالية تتمثل في ضعف االستيعاباال

أن األطفال ذوي صعوبات التعلم اللغوية تظهر لديهم صعوبات في 

اللغة االستقبالية تبرز بشكل خاص في السلوكيات التي تتطلب قدرة 

 .على االستيعاب

 فقد أظهرت النتائج أن ،عد اللغة التعبيريةأما بالنسبة لب

، "القواعد"، "المفردات"، "ضبط شدة الصوت ونوعيته"الفقرات 

تسمية األفعال من "، "تسمية حروف الجر"، "تذكر الكلمات"

المشاركة في "، "التعبير عن النفس"، "التهجئة"، "الصور

عبير الت"، "رواية القصص والخبرات الخاصة"، "المناقشات الصفية

، ذات صعوبة كبيرة، وأن الفقرة "التعبير الكتابي"، "عن األفكار

" وضوح الكالم"هي أكثرها صعوبة، وأن الفقرة " التعبير الكتابي"

تقيس مهارات القراءة أغلب هذه الفقرات أن نالحظ . هي أسهلها

أكثر والتعبير اللغوي التي تحتاج لقدرات لغوية ومعرفية متقدمة 

 نالحظ أن طلبة صعوبات ،من هنا.  التي تسبقهافقراتلبالمقارنة مع ا

التعلم اللغوية يعانون مشكالت في المجال التعبيري أكثر من 

 بأن اللغة ،ويمكن تفسير ذلك. مشكالتهم في المجال االستقبالي

التعبيرية تحتاج لمهارات أكثر تعقيدًا من مهارات اللغة االستقبالية، 

 في المراحل المتأخرة من مراحل كما أن اللغة التعبيرية تظهر

من ) االستعمال(إنها تحتل المركز األخير . التطور الطبيعي للغة

 مما يعني ،مكونات اللغة، وبالتالي تحتاج لمهارات أعقد وأكثر

لدى المشكالت المتعلقة باللغة فيها احتمالية شيوع وكثرة وقوع 

 .الطلبة ذوي صعوبات التعلم

مستوى شكالت اللغوية بتقدم كما يمكن تفسير شيوع الم

نه كلما أالفقرات باالستناد إلى النظرية المعرفية والتي يرى علماؤها 

 ونظرا . وتعقيدااتقدم الطفل في العمر تصبح لغته أكثر تقدم

 فإنهم يصبحون ،لقصور القدرة اللغوية عند ذوي الصعوبات اللغوية

طلب مهارات تفكير غير قادرين على فهم اللغة األكثر تعقيدًا والتي تت

ومحاكمة متقدمة، األمر الذي يؤدي إلى شيوع هذه المشكالت 

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  .وظهورها بشكل واضح لديهم

حيث أظهرت نتائج  (Urlike & Julth, 2003)لث ويولريك وج

اللغة التعبيرية تمثلت في قلة التحدث، وضعف مشكالت ن أالدراسة 

 إدراك معاني الكلمات، واختصار الجمل، الحصيلة اللغوية، وضعف

نتائج هذه الدراسة مع نتائج وتتفق . وضعف استخدام القواعد

اللغة مشكالت ن التي أشارت إلى أ(Sponer, 2000)  دراسة سبونر

التعبير اللغوي السليم، ولفظ القدرة على التعبيرية ممثلة في 

 في سياق الكلمات، واختيار الكلمات والجمل الفعلية وإدخالها

الذي ) 1993(هذه الدراسة مع دراسة أحمد نتائج وتتفق . الحديث

وجد أن أهم المشكالت التي يعاني منها التالميذ تكمن في صعوبات 

 Fawcett) وتتفق أيضا مع دراسة فاوكيت ونكولسون. اللغة والكالم
& Nicolson, 1994)دائمة في ت التي أشارت إلى وجود مشكال 

 .ية والتعبيريةالمهارات القرائ

 فقد أظهرت هذه الدراسة أن ،فيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني

هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح األطفال ذوي القدرة 

التعليمية العادية في بعدي اللغة االستقبالية والتعبيرية حيث كان 

= م(ألطفال العاديين على بعد اللغة االستقبالية األداء لمتوسط 

ألطفال ل بينما ،)65.0= م( وعلى بعد اللغة التعبيرية )67.18

على بعد اللغة االستقبالية  األداء  كان متوسط،ذوي صعوبات التعلم

 .)51.0= م( وعلى بعد اللغة التعبيرية )55.17= م(

في ) 1996(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة النجداوي 

اديين وذوي وجود فروق ذات داللة إحصائية في اللغة بين الع

صعوبات التعلم على كافة االختبارات الفرعية الختبار القدرات النفس 

 Aime) مع نتائج دراسة إيمي وبرانشتايننتائجها كما تتفق . لغوية
& Brenstein, 2000) إلى وجود فروق ذات داللة  التي أشارات

إحصائية لصالح العاديين في المقاطع اللغوية، وأشارت إلى وجود 

ي هذه الفروق ما بين العاديين وذوي صعوبات التعلم في فجوة ف

نتائج مع نتائج الدراسة وتتفق . التطور اللغوي لصالح العاديين

التي خرجت بدالالت عن الصدق التمييزي ) 1988(دراسة سالم 

لمقياس مايكل بست حيث توفرت دالالت الصدق التمييزي في األداء 

 مقارنة بالطلبة ذوي صعوبات على المقياس لصالح الطلبة العاديين
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التي أظهرت وجود ) 1991(وتتفق أيضا مع دراسة سالم . التعلم

فروق ذات داللة إحصائية لصالح العاديين مقارنة بالطلبة ذوي 

. صعوبات التعلم في األداء على مقياس إلينوي للقدرات النفس لغوية

 Roberts et al., 1998)(وتتفق كذلك مع دراسة روبرت وزمالئه 

مقارنة التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح العاديين 

ذوي صعوبات اللغة التعبيرية في معدل اإلنتاج الصوتي ومعدل مع 

وتتفق مع دراسة والش . نطق الحروف، وطول الجمل المنطوقة

في وجود فروق ما بين العاديين  (Wallach et al., 1984) نيوآخر

 األداء اللغوي واألكاديمي تمثلت في وذوي صعوبات التعلم في

قدرة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في اإلجابة عن الجمل ضعف 

 . الطويلة المطلوبة

ويمكن تفسير هذه الفروق في جانب النمو اللغوي لصالح 

 حيث تمت اإلشارة إلى ،العاديين بالرجوع إلى تعريف صعوبات التعلم

 دماغ وظيفي بسيط وجود سبب رئيس لصعوبات التعلم وهو تلف

يؤثر على العمليات النفسية األساسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا باللغة، 

أو القراءة أو الكتابة والحساب، مما يعني تأثر جانب اللغة لديهم 

 الصعوبات ي من قدرة الطفل ذوهذه الفروق تحد. وظهور الفروق

.  العادياللغوية على التعلم والتطور اللغوي بالمقارنة مع الطفل

ويمكن أيضا تفسير هذه الفروق بالرجوع إلى نظرية العبء المعرفي، 

فالطفل الذي يعاني صعوبات التعلم يعطي وقتا وسعة أكبر من 

الذاكرة العاملة لمحاولة إدراك المثيرات الصوتية سواء كانت منطوقة 

أو مسموعة، وهذا يحد من قدرته على إجراء معالجات عقلية ذات 

، في حين أن الطفل العادي يعطي وقتا أقل للمعالجة مستوى أعلى

المعرفية على مستوى اإلدراك، ويخصص الجزء األكبر من سعة 

الذاكرة العاملة للمعالجات المعرفية األرقى من استدالل واستنتاج 

 . وتقييم للمدخالت المعرفية

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث، أشارت النتائج إلى عدم 

الذكور واإلناث أداء  ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجود فروق

على بعد اللغة االستقبالية، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية 

الذكور واإلناث على بعد اللغة التعبيرية لصالح أداء بين متوسطات 

دراسة النجداوي نتائج هذه الدراسة مع نتائج وال تتفق . اإلناث

ها إلى عدم وجود تفاعل دال إحصائيًا  حيث أشارت دراست،)1996(

على كافة اختبارات القدرات النفس اللغوية بين نوع الطلبة والجنس 

ويمكن تفسير وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح . والعمر

اإلناث على بعد اللغة التعبيرية بالرجوع إلى األدب السابق الذي 

رع منه لدى يشير إلى أن النمو اللغوي لدى اإلناث أبكر وأس

إلى أن النمو العصبي واللغوي ) 2003(الذكور، حيث أشار الوقفي 

-3(لدى اإلناث منذ الميالد أسرع من الذكور بمدة تتراوح ما بين 
 .أسابيع) 6

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الرابع، أشارت النتائج إلى عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة على 

د اللغة التعبيرية تعزى إلى العمر، بينما توجد فروق ذات داللة بع

إحصائية بين متوسطات أفراد العينة فيما يتعلق باللغة االستقبالية 

معرفة لصالح أي مجموعة تعود هذه الفروق، ول. لعمرى الإتعزى 

 تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بالنسبة للغة فقد

 االختبار إلى وجود فروق بين األطفال ت نتائجرأشاو .االستقبالية

-11(سنوات واألطفال من الفئة العمرية ) 8-7(من الفئة العمرية 

تميل مشكالت سنة حيث ) 12-11(سنة لصالح الفئة العمرية ) 12

تميل إلى  عمر الطالب وةقلاللغة االستقبالية إلى اإلزدياد مع 

 البك بتطور قدرات الطويمكن تفسير ذل. هعمرزاد كلما االنخفاض 

المعرفية واللغوية واإلدراكية مما يقلل احتمال ظهور هذه المشكالت 

 . ويزيد من كفاءة الطفل في معالجة المدخالت اللغوية،عمرالبتقدم 

التى ) 1991(دراسة سالم نتائج تتفق هذه النتيجة مع و

في الذي يتمثل يتأثر بمتغير العمر  ن البعد االستقباليألى إاشارت 

التذكر السمعي، والترابط السمعي، واختبار االستقبال السمعي، 

دراسة نتائج هذه الدراسة مع نتائج  كما تتفق .القواعدي اإلكمالو

كدت وجود ضعف في البعد  التي أ(Ajodan, 1993) اجودان

اللغوي الذي يتمثل في اللغة االستقبالية أكثر من اللغة التعبيرية بين 

نتائج واختلفت نتائج هذه الدراسة مع . مختلفةالفئات العمرية ال

حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات ) 1996(دراسة النجداوي 

داللة إحصائية على كافة االختبارات إلختبار القدرات النفس لغوية 

ولعل هذا االختالف راجع إلى . ترجع إلى جنس الطالب وعمره

ة عن دراسة اختالف أدوات القياس المستخدمة في هذه الدراس

ن المقياس المستخدم في هذه الدراسة يطلب من إ حيث ،النجداوي

المدرس أن يتعرف بشكل مباشر على المشكلة التي يعاني منها 

 وباالستناد إلى نتائج هذه الدراسة وغيرها .هادالطالب ودرجة وجو

من الدراسات يمكن القول أن مشكالت اللغة االستقبالية تميل إلى 

 .زدياد عمر الطالبالتناقص مع ا

 االستنتاجات والتوصيات

إلى في التعرف يمكن أن يسهم المقياس الذي تم تطويره  .1

المشكالت التي يعاني منها الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

اللغوية، لذا يوصي الباحثان باستخدام هذا المقياس في 

 .الكشف عن هذا النوع من المشكالت
 صعوبة سواء في الجانب ضرورة التركيز على المشكالت األكثر .2

االستقبالي أو التعبيري من اللغة، وتقديم الخبرات المناسبة 

التي تساعد على تجاوز هذه المشكالت واالرتقاء بالمسيرة 

 .التعليمية للطالب ذي الصعوبات اللغوية
عدد من األسئلة التي تحتاج إلى إجابة فيما ال زال هناك  .3

ي صعوبات التعلم يتعلق بمشكالت اللغة عند الطلبة ذو

هل تختلف هذه المشكالت لدى الطلبة ذوي اللغوية، ف

صعوبات التعلم اللغوية تبعا الختالف درجات الذكاء لديهم أو 

ثقافة الوالدين أو أنماط التفاعل األسري؟ وما مدى تبعا ل

تأثير هذه المشكالت على تقدير الذات أو التكيف النفسي 

وما أثر التعلم؟ واالجتماعي لألطفال ذوي صعوبات 

االستراتيجيات التدريسية المختلفة في خفض المشكالت 

 .اللغوية للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم اللغوية
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 المراجع المصادر و

دليل التعرف على الطالب الذين لديهم ). 2000(البتال، زيد، 

 . أكاديمية التربية الخاصة :الرياض. صعوبات تعلم

دراسات وأبحاث في التربية ). 2000(، الروسان، فاروق

 . دار الفكر للطباعة والنشر: عمان. الخاصة

:  عمان.التوحد الخصائص والعالج ).2004(زريقات، إبراهيم، 

 .دار وائل للنشر والتوزيع

تشخيص صعوبات التعلم النفس لغوية ). 1991(سالم، سلفيا، 

لة رسا. لدى الطلبة األردنيين في المرحلة االبتدائية

 . ، الجامعة األردنية، عمان، األردن غير منشورةماجستير

دراسة تطوير اختبار لتشخيص ). 1988(سالم، ياسر عثمان، 

صعوبات التعلم لدى التالميذ األردنيين في المرحلة 

 ،، الجامعة األردنية162-133، ص )8 (15. االبتدائية

 .عمان، األردن

اضطرابات ). 2000 (أبو جودة، وائل، والسرطاوي، عبد العزيز

 . أكاديمية التربية الخاصة:  الرياض.اللغة والكالم

اضطرابات النطق ). 1997(الشخص، عبد العزيز السيد، 

 .شركة الصفحات الذهبية المحدودة: الرياض. والكالم

مكتبة : القاهرة. التعليم والتعلم). 1996(الشرقاوي، أنور محمد، 

 . األنجلو مصرية

دار : عمان. الدليل إلى صعوبات التعلم). 2003(الفار، مصطفى، 

 . يافا للطباعة والنشر

دراسة مقارنة بين الخصائص ). 1996(النجداوي، نسرين، 

اللغوية واألكاديمية لألطفال ذوي صعوبات والسلوكية 

رسالة ماجستير . التعلم واألطفال العاديين في عينة أردنية

 . ردن الجامعة األردنية، عمان، األ،غير منشورة

.  والتطبيقة النظري:صعوبات التعلم). 2003( راضي، ،الوقفي

 . منشورات كلية األميرة ثروت: عمان
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ــتبيان      :ملخـــص ــة السـ ــورة معربـ ــوير صـ ــى تطـ ــة إلـ ــذه الدراسـ ــدفت هـ ــان"هـ " ويكمـ

Wakeman  ــالي ــذكاء االنفعــــ ــد  للــــ ــة الج عنــــ ــة المرحلــــ ــي األردن طلبــــ ــة فــــ ، امعيــــ

ــه     ــدقه وثباتــ ــه ودالالت صــ ــة فقراتــ ــن فاعليــ ــق مــ ــت .  والتحقــ ــة  تكونــ ــة الدراســ عينــ

طالبــــًا وطالبــــة مــــن الطلبــــة المســــجلين فــــي جامعــــة آل البيــــت فــــي         ) 620(مــــن 

ــي   ــام الدراســــ ــية  2008 /2007األردن للعــــ ــتويات الدراســــ ــي مختلــــــف المســــ .   فــــ

ــث       ــتبيان حيـ ــرات االسـ ــة فقـ ــن فاعليـ ــق مـ ــن التحقـ ــد أمكـ ــى أن   وقـ ــائج إلـ ــارت النتـ أشـ

ــورة        ــعوبة بصـ ــل الصـ ــى مّتصـ ــد علـ ــة، وتمتـ ــز مقبولـ ــرات تمييـ ــع بمؤشـ ــرات تتمّتـ الفقـ

ــًة ــًامقبولــ ــل .   أيضــ ــم     وللتوصــ ــتبيان، تــ ــاء لالســ ــدق البنــ ــول صــ ــرات حــ ــى مؤشــ إلــ

ــطات أداء        ــين متوسـ ــروق بـ ــة الفـ ــار داللـ ــاملي، واختبـ ــل العـ ــات للتحليـ ــاع البيانـ إخضـ

ــة المختلفـــــة علـــــى   ــية  ي ابعـــــدأفـــــراد الدراســـ ــتويات الدراســـ ــتبيان فـــــي المســـ الســـ

ي بعـــــداألربعـــــة، باإلضـــــافة إلـــــى اختبـــــار العالقـــــة بـــــين درجـــــات األفـــــراد علـــــى         

وقـــد .  االســـتبيان والتحصـــيل األكـــاديمي معبـــرًا عنـــه بالمعـــدل التراكمـــي للطالـــب       

ــل إدارة         ــا عامــ ــين همــ ــاملين اثنــ ــود عــ ــن وجــ ــاملي عــ ــل العــ ــائج التحليــ ــفرت نتــ أســ

وأســـــفرت نتـــــائج تحليـــــل .  لبراعـــــة االجتماعيـــــةالـــــذات غيـــــر المعرفيـــــة وعامـــــل ا 

ــات          ــطات درجـ ــين متوسـ ــائية بـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــن وجـ ــائي عـ ــاين الثنـ التبـ

.  ي االســـتبيان ُتعـــزى لمتغيـــر المســـتوى الدراســـي بعـــد مـــن بعـــداألفـــراد علـــى كـــل  

ــراد         ــات أفـ ــين درجـ ــائية بـ ــة إحصـ ــة ذات داللـ ــود عالقـ ــى وجـ ــائج إلـ ــارت النتـ ــا أشـ كمـ

وتبــــين .  ي االســــتبيان والتحصــــيل األكــــاديميبعــــد مــــن عــــدبالدراســــة علــــى كــــل 

ــًا أن االســــــتبيان يتمتــــــع بــــــدالالت ثبــــــات مرتفعــــــة كمــــــا تعكســــــه معــــــامالت     أيضــــ

 .ي االســـــتبيانبعـــــد مـــــن بعـــــداالتســـــاق الـــــداخلي ومعـــــامالت االســـــتقرار لكـــــل     

الخصـــــــائص الســـــــيكومترية، الـــــــذكاء االنفعـــــــالي، إدارة : الكلمـــــــات المفتاحيـــــــة(

 .)ة، البراعة االجتماعيةالذات غير المعرفي

 

 

 
 

تزايـــد االهتمـــام فـــي الســـنوات العشـــر  :خلفيـــة الدراســـة وأهميتهـــا

.  )Emotional Intelligence )EIاألخيـرة بمفهـوم الـذكاء االنفعـالي     

وقــد تمّثــل هــذا االهتمــام بشــكل واضــح فــى تزايــد أعــداد البحــوث         

 المنشـــورة فـــي الـــدوريات األجنبيـــة التـــي تعـــالج هـــذا الموضـــوع مـــن   

ولعـــل الســبب وراء هــذا االهتمـــام المتزايــد بهـــذا    .  جوانــب مختلفــة  

المفهوم هو النظرة العامة التي تشـير إلـى أن بعـض األفـراد متوسـطي                

ــا يصـــارع الـــبعض اآلخـــر     الـــذكاء يحـــالفهم النجـــاح فـــي حيـــاتهم، فيمـ

ويفشلون مع أنهم أكثر ذكـاًء مـن غيـرهم بمفهـوم النظريـات التقليديـة                

 & ,Goldenberg, Matheson(لذكاء كقـدرة    للذكاء التي تنظر ل
Mantler, 2006(. 

 

_________________________ 

 .، األردنالمفرق، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت *

 .ربد، األردنإ، 2010  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©

  

Psychometric Properties of the Arabic Version of the 
Wakeman Emotional Intelligence Questionnaire 

 
Abdelhafez Al-Shayeb, Faculty of Educational Sciences, Al al-Bayt 

University, Al-Mafraq, Jordan.  
 

Abstract: This study aimed at adapting and validating an Arabic 
version of the Wakeman Emotional Intelligence Questionnaire (EIQu) 
for Jordanian university students.  The data were collected from 620 
male and female undergraduate students from different academic 
levels at Al al-Bayt University in Jordan in the academic year 
2007/2008. Item analysis revealed an acceptable discrimination and 
difficulty indices. Construct validity has been investigated through 
examining the questionnaire factor structure, and testing the 
hypothesis concerning the mean score differences among the four 
academic levels, as well as the hypothesis concerning the relationship 
between each subscale scores and student grade point average.  The 
results of the factor analysis identified two major factors: non-
cognitive self-management and social dexterity.  Two-way ANOVA 
results revealed significant mean score differences on each subscale 
due to the academic level variable.  The results also revealed 
significant correlation coefficients between scores on each subscale 
and academic achievement.  It has been found that the internal 
consistency and stability coefficients were significant. (Keywords: 
Psychometric Properties, Emotional Intelligence, Non-Cognitive Self-
Management, Social Dexterity). 

 
 

 Daniel Golemanيعد عالم النفس األمريكـي دانيـال جولمـان    

من رواد علماء النفس الذين اهتموا بمفهوم الذكاء االنفعـالي، وممـن          

لفتــوا أنظــار البــاحثين وأربــاب العمــل إلــى أهميــة هــذا المفهــوم ســواء   

هـذا مـا    .  على المسـتوى الشخصـي للفـرد أم علـى مسـتوى المجتمـع             

ــى ال   ــنفس إلـ ــاء الـ ــع علمـ ــالي    دفـ ــذكاء االنفعـ ــين الـ ــة بـ ــي العالقـ بحـــث فـ

ومتغيــرات النجــاح فــي منــاحي الحيــاة المختلفــة فــي ظــل بــروز نظريــة    

الـــذكاءات المتعـــددة، إذ يعتقـــد الـــبعض أن الـــذكاء االنفعـــالي يتنبـــأ       

 ,Goleman(بالنجاح بشكل أفضل مما يتنبـأ بـه الـذكاء العـام للفـرد      
1995; Sternberg, 1996; Tapia, 2001(  .لـى سـبيل المثـال،    فع

أشــــارت نتــــائج بعــــض الدراســــات إلــــى أن إثــــراء المنــــاهج الدراســــية  

بموضوع الـذكاء االنفعـالي يقّلـل مـن المشـكالت السـلوكية التـي تـؤثر                 

وبالمثــل، فقــد .  )Cohen, 1999(بشــكل مباشــر فــي عمليــة الــتعّلم 

ــة بموضــوع        ــاهج الجامعي ــراء المن ــى أن إث أشــارت بعــض الدراســات إل

ــذكاء االن ــادة التحصــيل    ال ــى زي  Hawkins, Von(فعــالي يــؤدي إل
Cleave, & Catalano, 1991(  .     وقد أشـارت نتـائج دراسـة راضـي
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 إلى وجود عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـين الـذكاء                )2001(

 .االنفعالي والتحصيل الدراسي في الجامعة

وتبــين كــذلك أن تنميـــة الــذكاء االنفعــالي لـــدى طلبــة المرحلـــة      

ــع       الجا ــن جميـ ــب مـ ــية الطالـ ــة شخصـ ــى تنميـ ــًا علـ ــنعكس إيجابـ ــة يـ معيـ

 ,Cohen, 1999; Goleman, 1995; Topping(جوانبهـــا 
Holmes, & Bremmer, 2000(  . وقد أشارت نتائج دراسة الربيع

ــالي وأنمــاط      )2007( ــذكاء االنفع ــين ال ــة ب ــى وجــود عالقــة ارتباطي  إل

ضـًا وجـود عالقـة      وتبـين أي  .  الشخصية المختلفـة لـدى طلبـة الجامعـة        

طردية بين الذكاء االنفعالي ودرجة التوافـق مـع الضـغوط التـي تواجـه               

طلبـــة الجامعـــة أو الضـــغوط الوظيفيـــة التـــي يواجههـــا الفـــرد فـــي بيئـــة  

 .)Loyd, 2004; Gardner, 2005(العمل 

كما تبين أيضًا أن تمتع مدرسـي الجامعـة أنفسـهم بقـدر معقـول               

ــن    ــل مـ ــالي يقّلـ ــذكاء االنفعـ ــن الـ ــي   مـ ــة التـ ــدات الخاطئـ ــيهم للمعتقـ  تبنـ

ــتهم   .  )Beck, 1976; Ellis & Dryden, 1987(يتعلمهــا طلب

 علـى أن معرفـة الفـرد لذاتـه ومعرفتـه      )Cohen ) 1999ويؤكد كـوهن 

بمن حوله وقدرته على توظيف هذه المعرفة في حل المشـكالت التـي             

لـى  أضـف إ .  تواجهه تشّكل حجر الزاوية فـي نجـاح العمليـة التعليميـة         

هذا أن األفراد الذين يمتلكـون معرفـة جيـدة بـذواتهم وبـاآلخرين مـن             

حولهم هم أكثر قدرة على اختيار المهنة المناسـبة، وأكثـر قـدرة علـى               

.  )Gelso & Fretz, 2001(تحقيق النجاح المهنـي والرضـا الـوظيفي    

ــة بــين     )2003(وقــد كشــفت دراســة عــواد      عــن وجــود عالقــة طردي

ــة التــدريس فــي     الــذكاء االنفعــالي وال  رضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئ

 Martinez-pons  بــونز -كمــا أشــارت دراســة مــارتينيز .  الجامعــة
 إلى وجـود عالقـة طرديـة بـين الـذكاء االنفعـالي والرضـا عـن                  )1997(

 .الحياة وإتقان المهام

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد تبــين أن للــذكاء االنفعــالي أثــرًا إيجابيــًا   

 ;Burke, Oberklaid, & Burgess, 2003(فـي الحيـاة األسـرية    
Stevens, Kiger, & Riley, 2002(  .  ن كــذلك وجــودكمــا تبــي

عالقة طردية بـين الـذكاء االنفعـالي عنـد الوالـدين والنمـو االجتمـاعي                

 ,Gottman, Katz, & Hooven, 1997; Hooven(عنـد األبنـاء   
Gottman, & Katz, 1995(   . 

 االنفعـــالي ومحـــاوالت تطـــوير  وبـــرغم تزايـــد االهتمـــام بالـــذكاء 

أدوات لقياســه، إال أن تعريــف مفهــوم الــذكاء االنفعــالي مــا زال موضــع  

وُتعـد محاولـة سـالوفي ومـاير        .  جدل بـين المهتمـين بهـذا الموضـوع        

Salovey & Mayer  )1990( مــن أوائــل المحــاوالت فــي تعريــف 

كل مــن  الــذكاء االنفعــالي، إذ أنهمــا عرفــا الــذكاء االنفعــالي بأنــه  شــ       

أشكال الذكاء االجتماعي الذي يتضمن القـدرة علـى مراقبـة المشـاعر             

ــا     ــز بينهـ ــاالتهم والتمييـ ــرين وانفعـ ــاعر اآلخـ ــة ومشـ ــاالت الذاتيـ واالنفعـ

.  واســتخدام هــذه المعلومــات واالسترشــاد بهــا فــي التفكيــر والســلوك   

ــان   ــرى ويكمـ ــوم   )Wakeman  )2006ويـ ــف لمفهـ ــذا التعريـ  أن هـ

ني أنه نوع من االستعداد الالمعرفي، وال عالقة له         الذكاء االنفعالي يع  

بالمّكون المعرفي التقليدي الـذي يقـود التفكيـر، مؤكـدًا علـى ضـرورة                

ــالي     ــذكاء االنفعـــــــ ــومي الـــــــ ــين مفهـــــــ ــز بـــــــ ــة )EI(التمييـــــــ  والكفايـــــــ

 لـدى تطـوير مقـاييس    )Emotional Competence  )ECاالنفعاليـة 

 Salovey andو ويؤكـد ذلـك سـالوفي وكاروسـ    .  الـذكاء االنفعـالي  
Caruso   المشــار  لهمــا فــي شــيرنس Cherniss  )2000, p. 4( 

بالقول بأن مفهوم الذكاء االنفعالي ليس أكثر من مفهـوم مجـرد تؤشـر              

عليـــه كفايـــات انفعاليـــة المعرفيـــة تتطـــور وتظهـــر علـــى شـــكل مهـــارات  

 .شخصية واجتماعية يمكن قياسها

ــة النســبية لمفهــوم الــذكاء االن    فعــالي، فــال يوجــد   ونظــرًا للحداث

ســوى عــدد محــدود مــن المقــاييس التــي تــم تطويرهــا لقيــاس هــذا          

ولعل من أشهر هـذه     .  المفهوم، وتتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة    

ــاييس  ــار  "المقـــ ــة بـــ ــة –قائمـــ ــبة االنفعاليـــ  Bar-On"  أون للنســـ
Emotional Quotient Inventory     التـي شـاع اسـتخدامها بعـد أن 

ــة بتســويقها  قامــت أنظمــة الصــحة المتعــ    Multi-healthددة الكندي
Systems (MHS)  )2003(    وهـي تتكـون مـن ،)فقـرة تتـوزع   )60 

ــى     ــة األولـــــ ــن الدرجـــــ ــل مـــــ ــة عوامـــــ ــى خمســـــ ــرد  (علـــــ ــل الفـــــ داخـــــ

Intrapersonal  ــراد ــين األفـــــ ــغوط Interpersonal، بـــــ ، إدارة الضـــــ

Stress Management  ـــفقابليـــة التكي ،Adaptability  المـــزاج ،

ــام  ــل     )General Moodالعـ ــن العوامـ ــل مـ ــل عامـ ــت كـ ــدرج تحـ ، ينـ

أمـا  .  الخمسة عدد متفـاوت مـن العوامـل الفرعيـة مـن الدرجـة الثانيـة               

، فاعتمـدا علـى نمـوذج    Boyatzis وبويـاتزيس   Golemanجولمـان  

 فــي بنــاء قائمــة الكفايــة 1998 الــذي طــوره عــام Golemanجولمــان 

ــة  ــي  ا)Emotional Competence Inventory )ECIاالنفعالي لت

 Personalالكفايــة الشخصــية (تشـتمل علــى مكــونين رئيســين اثنـين   
Competence   الكفايـــــة االجتماعيـــــة ،Social Competence( ،

ويندرج تحت كل منهما عامالن من الدرجة الثانية همـا عـامال الـوعي              

 ضمن  Self-management وإدارة الذات    Self-awarenessبالذات  

 Social Awarenessي االجتمــاعي الكفايـة الشخصــية، وعــامال الـوع  

ــات  ــمن الكفايــــة  Relationship Managementوإدارة العالقــ  ضــ

االجتماعيــة، وينبثــق عــن كــل عامــل مــن الدرجــة الثانيــة عــدد متفــاوت 

 & ,Boyatzis, Goleman(مــن العوامــل الفرعيــة األقــل تعقيــدًا   
Rhee, 2000(  .        ر فريـق مـن البـاحثين فـي الـذكاء االنفعـاليكما طـو

ــالي هــي    أ ــذكاء االنفع ــيم  "داة أخــرى لقيــاس ال " اســتبيان جنيــف للتقي

Geneva Appraisal Questionnaire  )GAQ( والــذي اســتند ،

علـــى المـــنهج النـــوعي فـــي قيـــاس الـــذكاء االنفعـــالي، ويقـــيس الـــذكاء    

، الســــرور Noveltyالِجــــدة (االنفعــــالي مــــن خــــالل خمســــة عوامــــل  

ة الحاجـــــة أو الهـــــدف ، داللـــــIntrinsic Pleasantnessالـــــداخلي 

Goal/Need significance  ــأقلم ــى التــ ــدرة علــ  Coping، القــ
Potential    االنســــجام مــــع المعــــايير ،Compatibility with 

Standards(  وينـــدرج تحـــت كـــل منهـــا عـــدد مختلـــف مـــن العوامـــل ،

هـذا  .  )Geneva Emotion Research Group, 2002(الفرعيـة  

ــى   ــافة إلــــ ــذكاء االن "باإلضــــ ــتبيان الــــ ــالياســــ  Emotional" فعــــ
Intelligence Questionnaire  )EIQu( الـــذي قـــام بتطـــويره  

 فقـرة تقـيس   )40(  والذي يتكون من  Wakeman (2006)ويكمان 

-Non إدارة الـــذات غيـــر المعرفيـــة بعـــدين رئيســـين اثنـــين همـــا بعـــد
Cognitive Self Management  الذي يتضمن ست مهارات فرعية 

ــي  ــالنفس  (هــــ ــة بــــ ــذات  Self-Confidenceالثقــــ ــبط الــــ -Self، ضــــ
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Discipline المبـــــــــــــــــادرة ،Initiative صـــــــــــــــــحوة الضـــــــــــــــــمير ، 

Conscientiousness ــة ــوعي Dependability، الموثوقيـــــــــــ ، الـــــــــــ

ــالي  ــد، و)Emotional Awarenessاالنفعـ ــة  بعـ ــة االجتماعيـ  البراعـ

Social Dexterity    القيـادة  ( والذي يتضمن سبع مهـارات فرعيـة هـي

Leadership الصــراع ، إدارةConflict Management التواصــل ،

Communication   التأثير ،Influence  العالقات ،Relationships ،

.  )Team Ethics، أخالقيــات الفريــق  Empathyالــتقمص العــاطفي  

ومــع أن المهــارات التــي تقيســها المقــاييس المختلفــة الســابقة تتشــابه     

ضـها فـي تصـنيفها      إلى حٍد بعيد، إال أن هذه المقاييس تختلف عـن بع          

 .  لهذه المهارات في عوامل أو تجمعات، وفي أسلوب القياس

يّتضـــح ممـــا تقـــدم أهميـــة الـــذكاء االنفعـــالي علـــى الصـــعيدين        

الشخصي واالجتماعي للفـرد علـى حـٍد سـواء، ممـا يبـرر الحاجـة إلـى               

تطوير مقيـاس للـذكاء االنفعـالي فـي المسـتوى الجـامعي، ال سـيما أن               

الـــدول العربيـــة ترّكـــزت حـــول تطـــوير مقـــاييس   جهـــود البـــاحثين فـــي  

للـــذكاء االنفعـــالي لـــدى طلبـــة المرحلـــة األساســـية، ولـــم يلتفتـــوا إلـــى  

باإلضــــافة لــــذلك، فقــــد يــــوفر مقيــــاس الــــذكاء  .  المرحلــــة الجامعيــــة

ــن        ــين مـ ــن المختصـ ــيلة تمّكـ ــة وسـ ــة الجامعيـ ــة المرحلـ ــالي لطلبـ االنفعـ

المرحلة الجامعيـة،   الكشف عن درجة الذكاء االنفعالي لدى الطلبة في         

والتنبـــؤ بالنجـــاح فـــي الجوانـــب المختلفـــة مـــن حيـــاة الطالـــب كدرجـــة   

التوافـــق مـــع الضـــغوط التـــي يواجههـــا بعـــض الطلبـــة أثنـــاء مســـيرتهم   

لهــذا، ســعت .  األكاديميــة أو تلــك المتعلقــة ببيئــة العمــل بعــد التخــرج 

الدراســة الحاليــة إلــى تطــوير مقيــاس للــذكاء االنفعــالي فــي المســتوى    

جــامعي تتحقــق لــه فاعليــة فقــرات ودالالت صــدق وثبــات تمّكــن مــن     ال

الوثــــوق بــــه واســــتخدامه ألغــــراض التشــــخيص واإلرشــــاد المهنــــي       

 .  والتربوي

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــية     ــاة الفــــرد الشخصــ ــالي فــــي حيــ ــة الــــذكاء االنفعــ بــــرغم أهميــ

والمهنيــة، ومحــاوالت البــاحثين تطــوير مقــاييس للــذكاء االنفعــالي فــي   

ولعـــّل  .  يئـــات العربيـــة إال أن هـــذه المحـــاوالت مـــا زالـــت محـــدودة الب

المقياس الوحيد الذي تم تطويره لقياس الذكاء االنفعالي هو مقيـاس     

 فـي البيئـة المصـرية، الـذي اعتمـد علـى قائمـة        )2001(عثمان ورزق  

 الــذي ال يمّكــن مــن تشــخيص جوانــب القصــور  Bar – Onأون -بــار

ي بعـــدخراج درجتـــين فـــرعيتين علـــى لـــدى الفـــرد، ويقـــوم علـــى اســـت 

من هنا برزت مشـكلة الدراسـة       .  المقياس باإلضافة إلى الدرجة الكلية    

التي تتلخص في تطوير مقياس للذكاء االنفعـالي لـدى طلبـة المرحلـة              

الجامعية في األردن يتمتع بخصائص سيكومترية تمّكن من الوثوق بـه           

 التربـوي والمهنـي    واستخدامه لغايـات التشـخيص واإلرشـاد والتوجيـه        

وعلى وجـه التحديـد، فقـد هـدفت الدراسـة الحاليـة             .  على حٍد سواء  

 للــذكاء Wakeman" ويكمــان"إلــى تطــوير صــورة معربــة الســتبيان   

.  االنفعــالي لــتالئم البيئــة الثقافيــة لطلبــة المرحلــة الجامعيــة فــي األردن   

 :وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

" ويكمـــــان"ات الصـــــورة المعربـــــة الســـــتبيان مـــــا فاعليـــــة فقـــــر -1

Wakemanللذكاء االنفعالي؟  

" ويكمـــــان"مـــــا دالالت صـــــدق الصـــــورة المعربـــــة الســـــتبيان      -2

Wakemanللذكاء االنفعالي؟  

ــتبيان    -3 ــة الســــ ــورة المعربــــ ــا دالالت ثبــــــات الصــــ ــان"مــــ " ويكمــــ

Wakemanللذكاء االنفعالي؟  

معربــــة كيــــف تتــــوزع درجــــات أفــــراد الدراســــة علــــى الصــــورة ال -4

  للذكاء االنفعالي؟ Wakeman" ويكمان"الستبيان 

 :أفراد الدراسة

ــى       ــة األولـ ــة الجامعيـ ــة المرحلـ ــن طلبـ ــة مـ ــع الدراسـ ــون مجتمـ تكـ

ــامعي      ــام الجـــ ــن العـــ ــي األول مـــ ــل الدراســـ ــواد الفصـــ ــجلين لمـــ المســـ

 فــي األقســام األكاديميــة للكليــات والمعاهــد فــي جامعــة 2007/2008

 طالبـــــًا وطالبـــــة، )11509( عـــــددهم آل البيـــــت فـــــي األردن والبـــــالغ

، )%43( طالبــًا بنســبة )4924(مـوزعين بحســب متغيــر الجـنس إلــى   

أمـا عينـة الدراسـة، فقـد تكونـت          .  )%57( طالبة بنسـبة     )6585(و  

 طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الجامعــة تــم اختيــارهم بالطريقــة   )620(مــن 

ي الشـعبة، حيـث     العشوائية العنقودية باعتبار أن وحدة المعاينة هنا هـ        

اآلداب، (تم اختيار أربع كليات من بين كليات الجامعة عشـوائيًا وهـي              

ــال     ــال واألعمـ ــة، والمـ ــوم التربويـ ــوم، والعلـ ــعبتين  )والعلـ ــار شـ ، واختيـ

اثنتــين عشــوائيًا؛ شــعبة مــن شــعب مــواد المســتوى الدراســي الثــاني،     

ــع وذلــك مــن        ــة مــن شــعب مــواد المســتوى الدراســي الراب وشــعبة ثاني

لمــواد التــي طرحتهــا كــل كليــة مــن الكليــات األربــع فــي الفصــل   شــعب ا

ويوضـح الجـدول    .  2007/2008الدراسي األول من العام الجـامعي       

ــتوى      )1( ــة والمســ ــرات الكليــ ــب متغيــ ــة بحســ ــراد الدراســ ــع أفــ  توزيــ

 .الدراسي وجنس الطالب

 .اسي والجنستوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الكلية والمستوى الدر: )1(جدول 

 المستوى الدراسي
 رابعة ثالثة ثانية أولى
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 :Wakemanالصورة األصلية الستبيان ويكمان 

 واحدًا من بين المقاييس     Wakeman" ويكمان"يعد استبيان   

التــي تــم تطويرهــا مــؤخرًا لقيــاس الــذكاء االنفعــالي، وهــو يتميــز علــى  

عالية التـي تؤشـر علـى الـذكاء     المقاييس األخرى بقياسه للكفايات االنف   

ــاييس       ــا المقـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــا التـ ــرة ذاتهـ ــذلك الفكـ ــًا بـ ــالي، متبنيـ االنفعـ

ــة العامـــة، التـــي تقـــوم علـــى قيـــاس الكفايـــات     التقليديـــة للقـــدرة العقليـ

الرياضــية واللفظيــة واالســتدالل المنطقــي اللفظــي وغيــر اللفظــي التــي   

.  لـــدى الفـــرد )IQ(يعتقـــد بأنهـــا مظـــاهر تؤشـــر علـــى نســـبة الـــذكاء  

 تبنيـه لهـذا االتجـاه فـي قيـاس      )Wakeman )2006 ويبـرر ويكمـان   

هــي الــدليل الوحيــد الملمــوس،  " الكفايــة"الــذكاء االنفعــالي بقولــه إن 

ــر علــى وجــود الــذكاء       ة الوحيــدة القابلــة للقيــاس التــي تؤشوالخاصــي

االنفعالي في ظل غياب أدلة أخرى أكثر قابلية للقياس كتلـك المتعلقـة             

 المشـار لـه فـي       Golemanويؤكـد ذلـك جولمـان       .  العوامل الوراثيـة  ب

 بقولــه إن الكفايــة )Oester & Oester )1997 اوســتر و اوســتر 

االنفعاليـــة يمكـــن اكتســـابها نتيجـــة الـــتعّلم فـــي أي وقـــت طـــوال حيـــاة   

 فـي بنـاء مقياسـه    )Wakeman )2006وقـد اعتمـد ويكمـان    .  الفرد

ــام Mayer & Saloveyعلـــى تعريـــف مـــاير وســـالوفي    1997 عـ

لمفهــوم الــذكاء االنفعــالي الــذي اســتند إلــى تعريفهمــا الســابق لمفهــوم 

، والـــذي يوضـــح الفـــرق بـــين مفهـــومي  1990الـــذكاء االنفعـــالي عـــام  

وقـد أشـار فـي هـذا الصـدد إلـى        .  الذكاء االنفعالي والكفاية االنفعالية   

ية التــي أنــه ال وجــود للكفايــة االنفعاليــة دون  تــوفر العوامــل األساســ    

ينطـــوي عليهـــا مفهـــوم الـــذكاء االنفعـــالي والالزمـــة لتطـــوير الكفايـــة         

االنفعالية، كما أشار أيضًا إلى أن التعريف الذي ساقه ماير وسـالوفي            

Mayer & Salovey ــد الفــرق بــين مفهــومي الــذكاء االنفعــاليجسي 

والكفايــة االنفعاليــة مــن حيــث أن الــذكاء االنفعــالي يشــير بوضــوح إلــى  

 الذكاء الالزمة لتطوير الكفايـة االنفعاليـة، مضـيفًا بـأن التعريـف              عوامل

يشير بوضوح إلى أن الفرد القـادر علـى عكـس انفعاالتـه بشـكل مـنّظم                 

يكون قادرًا على تطوير الكفاية االنفعالية المتعلقة بضـبط الـذات، كمـا          

ــى        ــادرًا عل ــه يكــون ق ــى إدراك أو مالحظــة انفعاالت ــادر عل ــرد الق أن الف

كفاياتــه االنفعاليــة المتعلقــة بالتعــاطف أو إدارة الصــراع، وفــي   تطــوير 

كال الحالتين يمكن التمييز بين العناصر األساسية للمفهـومين باعتبـار           

أن عوامـل الــذكاء االنفعــالي هــي األسـاس فــي تطــور الكفايــة االنفعاليــة   

)Wakeman, 2006(. 

ى هـو  لعّل من أبرز ما يميز هذا االستبيان عن المقاييس األخـر  

أسلوب القياس الذي يقوم على استخدام قائمة الشطب بحيـث يطلـب            

من المفحوص قراءة كل عبارة من عبارات االسـتبيان واختيـار العبـارة      

وال يخفــى .   مقابلهــا)√(التــي تنطبــق عليــه مــن خــالل وضــع إشــارة    

ــدير        ــاليب التقـ ــة بأسـ ــائي مقارنـ ــدريج الثنـ ــّلم التـ ــتخدام سـ ــاطة اسـ بسـ

ل علـــى أكثـــر مـــن فئتـــين وبخاصـــة لـــدى قيـــاس   األخـــرى التـــي تشـــتم

الســـمات المعّقـــدة؛ إذ ال يحتـــاج المفحـــوص فـــي قـــوائم الشـــطب إلـــى 

التمييز بين الفئات المختلفة األمر الذي يعّقد مهمة المفحوص ويقّلل          

هــذا باإلضــافة .  )Guilford, 1954(بالتــالي مــن صــدق االســتجابة  

القيـاس الناتجـة عـن      إلى سهولة التصحيح، وتجّنب الوقوع في أخطـاء         

افتراض تسـاوي الفتـرات فـي سـاللم التـدريج التـي تشـتمل علـى أكثـر              

 .من فئتين

 للــــذكاء )Wakeman )2006" ويكمــــان"يتكــــون اســــتبيان 

 إدارة بعـد ين رئيسـين اثنـين همـا      بعـد  فقرة تقيس    )40(االنفعالي من   

 البراعـة االجتماعيـة التـي ينـدرج تحـت كـٍل       بعدالذات غير المعرفية، و   

ي االســتبيان بعــد )2(ويوضــح الجــدول .  منهمــا عــدد مــن المهــارات 

 .الرئيسيين والمهارات الفرعية التي تندرج ضمن كٍل منهما

للذكاء االنفعالي " ويكمان" أبعاد استبيان :)2(جدول 

 .بعدوالمهارات الفرعية التي يقيسها كل 

عدد (إدارة الذات غير المعرفية 

 ) فقرة20= الفقرات 

Non-cognitive Self 
Management 

عدد (البراعة االجتماعية 

 ) فقرة20= الفقرات 

Social Dexterity 

 Leadershipالقيادة  Self-confidenceالثقة بالنفس 

 Self-disciplineضبط الذات 
 Conflictإدارة الصراع 

Management 
 Communicationاالتصال  Initiativeالمبادرة 

صحوة الضمير 

Conscientiousness 
 Influenceالتأثير 

 Relationshipsالعالقات  Dependabilityالموثوقية 
 Emotionalالوعي االنفعالي 

Awareness 
 Empathyالتقمص العاطفي 

 
 Teamأخالقيات الفريق 

Ethics 
وفيمــا يتعلــق بمحتــوى الفقــرات التــي ُتشــّكل االســتبيان، فهــي        

لسلبية للمهارات الفرعية الـثالث     مصممة الختبار المظاهر اإليجابية وا    

أمــا بالنســبة آلليــة التصــحيح .  عشــرة الموضــحة فــي الجــدول الســابق

واسـتخراج الـدرجات علــى االسـتبيان، فيتــوّفر لـه آليــة تصـحيح فريــدة      

ي بعـد تمّكن من تعيين المفحـوص بحسـب الدرجـة التـي يحققهـا علـى                

رة مقسـمة    قطاعـًا دائريـًا ضـمن دائـ        )12(المقياس في واحد من بين      

إلى أربعة قطاعات كبيرة متساوية المساحة تمّثل أربعة أقطـاب بحيـث            

يشـــتمل كـــل قطـــاع كبيـــر علـــى ثالثـــة قطاعـــات أصـــغر متســـاوية فـــي   

وتمّثــــل األقطــــاب األربعــــة فــــي الــــدائرة النهايــــات  .  المســــاحة أيضــــًا

 إدارة بعـــداإليجابيـــة والســـلبية علـــى المحـــورين األفقـــي الـــذي يمّثـــل  

 البراعــة االجتماعيــة بعــدعرفيــة، والرأســي الــذي يمّثــل الــذات غيــر الم

 .)1(كما هو موضح في الشكل 

 

 



 الشايب

 57

 

 

 

. للذكاء االنفعاليWakeman" ويكمان"القطاعات الدائرية الممّثلة الستبيان : )1(شكل 

ي إدارة الـــذات بعـــدوتتـــوزع فقـــرات االســـتبيان األربعـــون علـــى  

واقــع عشــرين فقــرة لكــل   المعرفيــة والبراعــة االجتماعيــة بالتســاوي وب  

 إدارة  بعـد منهما، بحيث تتولى عشر فقرات قياس المظاهر اإليجابيـة ل         

، 19، 11، 8، 1(الـــذات غيـــر المعرفيـــة وهـــي الفقـــرات ذات األرقـــام  

ــرى    )40، 37، 34، 26، 24، 20 ــرات أخــ ــر فقــ ــولى عشــ ــا تتــ ، كمــ

، 3(قيــاس المظــاهر الســلبية للبعــد نفســه وهــي الفقــرات ذات األرقــام   

 كمــا وردت فــي الملحــق  )39، 35، 31، 27، 23، 16، 15، 9، 6

 البراعـة االجتماعيــة، فتقــيس الفقــرات  بعــدأمـا بالنســبة لفقــرات  .  )1(

ــام   )36، 33، 30، 29، 22، 14، 13، 10، 5، 4(ذات األرقــــــــــــــــ

، 7، 2(، وتقـيس الفقـرات ذات األرقــام   بعــدالمظـاهر اإليجابيـة لهـذا ال   

ــلبية لل )38، 32، 28، 25، 21، 18، 17، 12 ــاهر الســ  بعــــدالمظــ

وبالنســبة للــدرجات، فيســتخرج .  )1(نفســه كمــا وردت فــي الملحــق 

ــل    ــة،   بعــدللمفحــوص درجتــان؛ واحــدة تمّث ــذات غيــر المعرفي  إدارة ال

وفيمــــا يّتصــــل بتفســــير .   البراعــــة االجتماعيــــةبعــــدوالثانيــــة تمّثــــل 

الدرجات، فيتم في ضـوء موقـع درجـة الفـرد فـي المسـتوى الـديكارتي             

يــث يــتم تعيــين موقــع الفــرد فــي قطــاع معــين مــن خــالل الــدرجتين     بح

ــى   ــرعيتين علــ ــدالفــ ــتبيانبعــ ــي   .  ي االســ ــدرجات فــ ــير الــ ــتم تفســ ويــ

مستويين اثنين يختلفان عن بعضهما فـي درجـة التفصـيل؛ تفسـير ذو              

صبغة عامة يتعلق بدرجة الفرد بحسب موقعها في أحد أرباع الـدائرة            

ة تفصيلية يتعلق بدرجة الفرد بحسب      الكبرى المّتصلة، وثاٍن ذو صبغ    

موقعها في الدائرة الصغرى أو النواة، أو على أحد المحورين األفقـي            

أو الرأسـي مباشـرًة، أو ضـمن أي قطــاع دائـري مـن القطاعـات االثنــي       

وتجـدر اإلشـارة   .  )1(عشر خارج النواة كما هو موضح فـي الشـكل     

 االســتبيان فيمــا إلــى أنــه يمكــن الرجــوع للباحــث للحصــول علــى دليــل  

ــي حـــال اســـتخدامه ألغـــراض         ــل بتفســـير الـــدرجات وبخاصـــة فـ يّتصـ

 .       التشخيص

 :إجراءات تطوير االستبيان

تم االسترشاد بمجموعة اإلرشادات الصادرة عن لجنـة االختبـار    

 فـي عمليـة   )International Test Commission  )2000الدوليـة  

ــوى ا    ــاول محتـ ــي تتنـ ــارات، التـ ــوير االختبـ ــويره   تطـ ــة تطـ ــار وآليـ الختبـ

وتكييفــه، باإلضــافة إلــى إجــراءات تطبيــق االختبــار وتفســير الــدرجات     

وتــنص هــذه اإلرشــادات علــى ضــرورة االســتناد إلــى .  المتحققــة عليــه

.  قـرائن امبريقيـة منّظمـة فـي كـل خطـوة مـن خطـوات تطـوير االختبـار          

ــة تطــوير االســتبيا       ــى هــذه اإلرشــادات، فقــد مــرت عملي ن واســتنادًا إل

 :بالمراحل اآلتية

ــة       - ــالن درجــ ــين يحمــ ــرين اثنــ ــى خبيــ ــافة إلــ ــث باإلضــ ــام الباحــ قــ

الماجستير فـي الترجمـة ودرجـة الـدكتوراه فـي أسـاليب تـدريس               

اللغة اإلنجليزية بترجمـة فقـرات االسـتبيان مـن اللغـة اإلنجليزيـة              

إلى اللغة العربية علـى نحـو مسـتقل، ثـم التقـى الباحـث بخبيـري                 

ــة حيـــث أمكـــن  الترجمـــة لمناقشـــة أوجـــ  ه االخـــتالف فـــي الترجمـ

بعــد ذلــك، تــم  .  التوصــل إلــى صــياغة أوليــة لفقــرات االســتبيان  

الصـورة األصـل باللغـة اإلنجليزيـة، والصـورة          (عرض الصـورتين    

 على ثالثة مختصين في أحد فـروع  )المترجمة إلى اللغة العربية   

علــم الــنفس ممــن يتقنــون اللغتــين العربيــة واإلنجليزيــة للتحقــق   

ــ ــي     مـ ــديل بعـــض النصـــوص فـ ــم تعـ ــد تـ ــة، وقـ ــابق الترجمـ ن تطـ

 .الصورة المترجمة إلى اللغة العربية بناًء على اقتراحاتهم
ــوء التعــــديالت     - ــة فــــي ضــ ــة المعدلــ ــورة العربيــ ــم عــــرض الصــ تــ

المقترحــة علــى مخــتص فــي اللغــة العربيــة، بهــدف التأكــد مــن         
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وضــوح صــياغة الفقــرات ومالءمتهــا للفئــة العمريــة المســتهدفة       

 .ث اقترح تعديل صياغة بعض الفقراتحي
بعد األخذ بالمقترحات التي أبداها خبير اللغة العربية، وبهـدف           -

ــق      ــام الباحـــث بتطبيـ ــًا، قـ ــة تجريبيـ ــابق الترجمـ ــن تطـ ــق مـ التحّقـ

 طالبـًا  )50(الصورتين العربية واإلنجليزية على عينة مكونة من  

ــة األولـــى فـــي قســـم اللغـــ    ــة الجامعيـ ــة المرحلـ ــة مـــن طلبـ ة وطالبـ

ــة        ــين العربي ــون اللغت ــة آل البيــت ممــن يتقن ــة فــي جامع اإلنجليزي

واإلنجليزيـــة، مـــوزعين بالتســـاوي علـــى مجمـــوعتين باســـتخدام  

تصميم المجموعات المتوازنة بحيث تم تطبيق الصـورة العربيـة          

ثــم الصــورة اإلنجليزيــة علــى أفــراد المجموعــة األولــى، وتطبيــق  

يـة علـى أفـراد المجموعـة        الصورة اإلنجليزية تليها الصورة العرب    

ــة ــات     .  الثانيـ ــاع تعليمـ ــات باتبـ ــحيح اإلجابـ ــم تصـ ــك تـ ــد ذلـ وبعـ

ــرة التـــي      ــلي حيـــث أعطيـــت الفقـ ــتبيان األصـ ــي االسـ التصـــحيح فـ

 بينمــا أعطيــت الفقــرة التــي لــم )1(يختارهــا المفحــوص الدرجــة 

ولــدى حســاب معــامالت  .  )صــفر(يخترهــا المفحــوص الدرجــة  

ى كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس           االرتباط بين إجابات الطلبة عل    

فـــي الصـــورتين العربيـــة واإلنجليزيـــة، تبـــين أن قـــيم معـــامالت       

وكشف التحليل عـن    .  )0.88 و   0.27(االرتباط تراوحت بين    

وجــود ســت فقــرات يقــل معامــل االرتبــاط بــين إجابــات األفــراد      

 فقرة يتـراوح معامـل      )12(، و   )0.40(عنها في الصورتين عن     

 و  0.40(ت األفراد عنها في الصـورتين بـين         االرتباط بين إجابا  

ــين إجابـــات      )20(، و)0.60 ــل االرتبـــاط بـ ــرة يتـــراوح معامـ  فقـ

ــين      ــا فــي الصــورتين ب ــراد عنه ، وفقــرتين )0.80 و 0.61(األف

اثنتين يزيد معامل ارتبـاط إجابـات األفـراد عنهـا فـي الصـورتين               

 .      )0.80(عن 
طــوة الســابقة،  فــي ضــوء النتــائج التــي تــم التوصــل لهــا فــي الخ     -

أخضــعت الفقــرات الســت التــي أظهــرت معــامالت ارتبــاط متدنيــة    

للمراجعة والتنقيح من الباحـث مسـتعينًا بأحـد خبيـري الترجمـة             

الذين قاموا بترجمة فقرات االسـتبيان مـن اللغـة اإلنجليزيـة إلـى         

اللغة العربية، حيث تم إعـادة ترجمـة الفقـرات السـت مـن جديـد               

لســابقة، وقــد أمكــن التوصــل إلــى تعــديل    ومقارنتهــا بالترجمــة ا 

الترجمــة األولــى وصــياغة الفقــرات الســت بصــورة أخــرى أكثــر        

وضـــوحًا مـــع مراعـــاة عـــدم اإلخـــالل بـــالمعنى األصـــلي للفقـــرات   

 .          بصورتها باللغة اإلنجليزية
بعد إعادة صياغة الفقرات السـت التـي أظهـرت معـامالت ارتبـاط               -

 تــم تطبيــق االســتبيان بصــورتيه  متدنيــة فــي المحاولــة الســابقة، 

 طالبًا  )40(اإلنجليزية والعربية على مجموعة أخرى مكونة من        

ــق       ــم تطبيـ ــث تـ ــة، حيـ ــة اإلنجليزيـ ــم اللغـ ــة قسـ ــن طلبـ ــة مـ وطالبـ

الصـــورة اإلنجليزيـــة أوًال تبعتهـــا الصـــورة العربيـــة بفـــارق زمنـــي  

وتـم حسـاب معـامالت      .  مقداره عشر دقائق بين مرتي التطبيق     

 إجابـــات األفـــراد علـــى كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االســـتبيان ارتبــاط 

وقد أسفرت النتـائج عـن ارتفـاع        .  بصورتية العربية واإلنجليزية  

ــراد علــى        ــين إجابــات األف ــاط ب ملحــوظ فــي قــيم معــامالت االرتب

.  الفقـــرات الســـت التـــي كشـــف التحليـــل الســـابق عـــن انخفاضـــها

ــين إجابـــ      ــاط بـ ــامالت االرتبـ ــيم معـ ــت قـ ــام، تراوحـ ــكل عـ ات وبشـ

ــة      ــورتيه العربيـــ ــتبيان بصـــ ــرات االســـ ــع فقـــ ــى جميـــ ــراد علـــ األفـــ

 وهـــــي معـــــامالت ارتبـــــاط )0.91 و 0.42(واإلنجليزيـــــة بـــــين 

كمــا تــم أيضــًا حســاب متوســط الــزمن الــالزم لتطبيــق   .  مقبولــة

 . دقيقة)20(االستبيان بصورته العربية حيث بلغ 
 :اجراءات التطبيق والتصحيح

ي تــم اختيارهــا قبــل البــدء تــم التنســيق مــع مدرســي الشــعب التــ

بعملية جمع البيانات، ثـم قـام الباحـث بزيـارة الشـعب التـي وقـع عليهـا               

االختيـــار حيـــث تـــم توضـــيح الهـــدف مـــن الدراســـة وأســـلوب اإلجابـــة   

بعـــد .  والتأكيـــد علـــى الجديـــة فـــي اإلجابـــة، وقـــراءة جميـــع الفقـــرات 

ع، تــم االنتهــاء مــن عمليــة جمــع البيانــات التــي اســتغرقت ثالثــة أســابي    

تصحيح إجابات أفراد الدراسة من خالل إعطـاء الفقـرة التـي يختارهـا              

 وإعطـــاء الفقـــرة التـــي لـــم يخترهـــا الفـــرد الدرجـــة )1(الفـــرد الدرجـــة 

وبعــد ذلــك تــم حســاب درجتــين اثنتــين لكــل فــرد؛ واحــدة      .  )صــفر(

 البراعــة  بعــد  إدارة الــذات غيــر المعرفيــة، والثانيــة تمّثــل     بعــد تمّثــل 

  وقــد تــم ذلــك مــن خــالل طــرح عــدد الفقــرات التــي لــم      .االجتماعيــة

 مـن عـدد الفقـرات       بعـد يخترها الفرد والتـي تمّثـل المظـاهر السـلبية لل          

.   نفســـهبعـــدالتـــي اختارهـــا الفـــرد والتـــي تمّثـــل المظـــاهر اإليجابيـــة لل

ي االسـتبيان يمتـد     بعـد  مـن    بعـد وبهذا، فإن مدى الدرجات علـى كـل         

 .  )10 و -10(بين 

          :النتائج

ــة إلـــى   ــة الحاليـ ــتبيان  هـــدفت الدراسـ ــة السـ تطـــوير صـــورة معربـ

 لقياس الـذكاء االنفعـالي لـدى طلبـة المرحلـة            Wakeman" ويكمان"

ــي األردن،   ــة فـ ــدقه   الجامعيـ ــه ودالالت صـ ــة فقراتـ ــن فاعليـ والتحقـــق مـ

وفيما يأتي عرض للنتائج التي تمخضت عنها نتائج الدراسـة          .  وثباته

 :الدراسةمرّتبة وفقًا ألسئلة 

ــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة الدراســة المتعلــق     -أوًال  لإلجاب

بفاعلية فقرات الصورة المعربة الستبيان الذكاء االنفعالي، تـم حسـاب           

مؤشــرات التمييــز وشــيوع اإلجابــة لكــل فقــرة مــن الفقــرات التــي تمّثــل  

ــل      ــمن كـ ــلبية ضـ ــاهر السـ ــة والمظـ ــاهر اإليجابـ ــدالمظـ ــن بعـ ــد مـ ي بعـ

وقــد .  )دارة الــذات غيــر المعرفيــة، والبراعــة االجتماعيــةإ(االســتبيان 

ــائي المتسلســــل النقطــــي     ــاط الثنــ ــاب معامــــل االرتبــ ــم حســ -pointتــ
biserial )rpb(     ــة علــى كــل ــين األداء علــى الفقــرة والدرجــة الفرعي  ب

ي االســتبيان والتــي تنتمــي لــه الفقــرة كموشــر بعــدمظهــر مــن مظهــري 

األداء علـى الفقـرة المعبـر عنـه       على تمييزها، فيما تم حساب متوسط       

ــرة كمؤشـــر علـــى شـــيوعها     ــاروا الفقـ ، )p(بنســـبة األفـــراد الـــذين اختـ

 . هذه المؤشرات)3(ويوضح الجدول 
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 يبعد لفقرات المظاهر اإليجابية والسلبية ُل)p( والشيوع )rpb( مؤشرات التمييز :)3(جدول 

 .إدارة الذات غير المعرفية والبراعة االجتماعية

 لبراعة السلبيةا البراعة اإليجابية إدارة الذات السلبية  الذات اإليجابيةإدارة

 rpb p الفقرة rpb p الفقرة rpb p الفقرة rpb p الفقرة

1 0.36 0.90 3 0.37 0.59 4 0.47 0.75 2 0.24 0.66 

8 0.57 0.62 6 0.31 0.38 5 0.54 0.57 7 0.26 0.70 

11 0.50 0.56 9 0.48 0.60 10 0.19 0.85 12 0.50 0.40 

19 0.49 0.38 15 0.37 0.20 13 0.37 0.44 17 0.42 0.53 

20 0.38 0.70 16 0.52 0.37 14 0.51 0.72 18 0.54 0.34 

24 0.27 0.76 23 0.29 0.84 22 0.31 0.73 21 0.28 0.53 

26 0.26 0.66 27 0.62 0.40 29 0.44 0.82 25 0.62 0.29 

34 0.38 0.90 31 0.50 0.41 30 0.36 0.78 28 0.38 0.35 

37 0.30 0.13 35 0.57 0.30 33 0.62 0.60 32 0.23 0.23 

40 0.54 0.62 39 0.24 0.59 36 0.20 0.78 38 0.66 0.54 

 أن مؤشــرات تمييــز فقــرات المظــاهر    )3(يّتضــح مــن الجــدول   

ــة ل ــد عــن    بعــداإليجابي ــة تزي ــر المعرفي ــذات غي  وهــو )0.30( إدارة ال

الحد األدنى العتبار الفقرة ذات مؤشر تمييز جيد باسـتثناء الفقـرتين            

 اللتــين قــّل مؤشــر تمييزهمــا عــن هــذا الحــد، إال أنــه زاد    )26، 24(

وبالنســبة .  )0.20(التمييــز المقبـول وهــو  عـن الحــد األدنـى لمؤشــر   

 نفسه، فقد كشـف التحليـل عـن وجـود          بعدلفقرات المظاهر السلبية لل   

، وفقـرتين اثنتـين   )0.30(ثماني فقـرات ذات مؤشـر تمييـز يزيـد عـن            

ــان   ــا الفقرتــ ــل تمييزهمــــا    )39، 23(همــ ــغ معامــ ــان بلــ ، 0.29( اللتــ

اهر اإليجابيــة أمــا فيمــا يتعلــق بفقــرات المظــ   .   علــى الترتيــب )0.24

 البراعة االجتماعيـة، فقـد تبـين وجـود ثمـاني فقـرات ذات مؤشـر            بعدل

، 36(، في حين بلغ مؤشري تمييز الفقرتين       )0.30(تمييز يزيد عن    

ــاهر  .   علــــى الترتيــــب)0.19، 0.20( )10 وبالنســــبة لفقــــرات المظــ

 البراعـة االجتماعيـة، فقـد زاد مؤشـر تمييـز سـت فقـرات            بعدالسلبية ل 

، وقّل مؤشر تمييز أربع فقرات هـي الفقـرات ذات األرقـام       )0.30(عن  

ــن )32، 21، 7، 2( ــد األدنـــــى    )0.30( عـــ ــن الحـــ ــه زاد عـــ ، إال أنـــ

 .  المقبول العتبار الفقرة ذات مؤشر تمييز مقبول

 أيضـًا أن مؤشــرات الشــيوع للفقــرات  )3(ويالحـظ مــن الجــدول  

 غيــر المعرفيــة قــد   إدارة الــذاتبعــدالتــي تقــيس المظــاهر اإليجابيــة ل  

جــاءت ضــمن مــدى جيــد مــن الشــيوع حيــث تراوحــت قــيم مؤشــرات      

 اللتــين )34، 1( باســتثناء الفقــرتين  )0.70 و 0.30(شــيوعها بــين  

 التـي تـدنى مؤشـر    )37(، والفقـرة  )0.90(قفز مؤشر شـيوعهما إلـى      

وبالنســـبة لفقـــرات المظـــاهر الســـلبية .  )0.13(شـــيوعها ليصـــل إلـــى 

تــدت مؤشــرات شــيوعها علــى مــدى يتــراوح بــين  نفســه، فقــد امبعــدلل

 التـــي بلـــغ مؤشـــر شـــيوعها )15( باســتثناء الفقـــرة  )0.70 و 0.30(

ــة     .  )0.20( وفيمــا يّتصــل بمؤشــر صــعوبة فقــرات المظــاهر اإليجابي

 البراعة االجتماعية، فقد تبين أن معظـم مؤشـرات شـيوع فقراتـه               بعدل

.  )10(للفقــرة  )0.85( وأن حــدها األقصــى بلــغ  )0.70(تزيــد علــى 

ــلبية لل  ــاهر الســ ــبة لفقــــرات المظــ ــين أن  بعــــدوبالنســ ــه، فقــــد تبــ  نفســ

، )0.70 و   0.30(مؤشرات شيوع فقراتـه انحصـرت فـي المـدى بـين             

 .  )0.23( التي بلغ مؤشر شيوعها )32(باستثناء الفقرة 

من جانب آخر تم استخراج معامالت االرتباط االثنائية بين أداء          

ل فقرة من فقرات االسـتبيان والـدرجات الفرعيـة          أفراد الدراسة على ك   

 )4(ويوضــــح الجــــدول . ي االســــتبيانبعــــد مــــن بعــــدالممّثلــــة لكــــل 
 .مصفوفة معامالت االرتباط التي أسفر عنها التحليل
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  مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجات على كل فقرة من فقرات االستبيان والدرجات الفرعية الممّثلة:)4(جدول 

 .ي االستبيانبعد من دبعلكل 

 الفقرة
الدرجة الفرعية على 

  إدارة الذاتبعد

 بعدالدرجة الفرعية على 

 البراعة االجتماعية

1 0.31** 0.15** 

8 0.40** 0.19** 

11 0.41** 0.22** 

19 0.46** 0.21** 

20 0.28** 0.17** 

24 0.23** - 0.04 

26 0.22** 0.13** 

34 0.42** 0.14** 

37 0.21** - 0.02 

غير  إدارة الذات بعداإليجابية ل فقرات المظاهر

 المعرفية

40 0.51** 0.14** 

3 - 0.33** - 0.18** 

6 - 0.19** - 0.02 

9 - 0.45** - 0.17** 

15 - 0.51** - 0.23** 

16 - 0.49** - 0.23** 

23 - 0.21** - 0.09* 

27 - 0.64** - 0.20** 

31 - 0.37** - 0.08* 

35 - 0.50** - 0.22** 

غير  إدارة الذات بعدالسلبية ل فقرات المظاهر

 المعرفية

39 - 0.22** - 0.08* 

4 0.27** 0.34** 

5 0.27** 0.60** 

10 0.05 0.25** 

13 0.17** 0.51** 

14 0.22** 0.38** 

22 0.05 0.22** 

29 0.04 0.24** 

30 0.13** 0.23** 

33 0.20** 0.51** 

 االجتماعية البراعة بعداإليجابية ل فقرات المظاهر

36 0.02 0.21** 

 **0.20 - 0.04 2 االجتماعية البراعة بعدالسلبية ل فقرات المظاهر

7 0.12** 0.30** 

12 - 0.22** - 0.52** 

17 - 0.28** - 0.49** 

18 - 0.26** - 0.57** 

21 - 0.04 - 0.17** 

25 - 0.22** - 0.54** 

28 - 0.12** - 0.20** 
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 الفقرة
الدرجة الفرعية على 

  إدارة الذاتبعد

 بعدالدرجة الفرعية على 

 البراعة االجتماعية

32 - 0.15** - 0.23** 

38 - 0.39** - 0.62** 

 * P > 0.05 

 **P > 0.01 

ــدول   ــن الجـ ــظ مـ ــي   )4(يالحـ ــرات التـ ــى الفقـ ــراد علـ  أن أداءاألفـ

ــر  (ي االســتبيان علــى حــده  بعــد مــن بعــدتشــّكل كــل   إدارة الــذات غي

ط ارتباطــــًا معنويــــًا بالدرجــــة  يــــرتب)المعرفيــــة، والبراعــــة االجتماعيــــة

، وهـو فـي كـل األحـوال  أكبـر مـن معامـل                بعـد الفرعية الممّثلة لذلك ال   

 معـين والدرجـة الفرعيـة علـى         بعـد االرتباط بين األداء على الفقرة فـي        

ــانيبعـــدال ــًا أن أداء األفـــراد علـــى الفقـــرات التـــي   .   الثـ ويالحـــظ أيضـ

 إدارة الـذات غيـر   بعـد بتقيس المظاهر اإليجابيـة سـواء تلـك المتعلقـة           

 البراعــة االجتماعيــة يــرتبط ارتباطــًا طرديــًا بالدرجــة   بعــدالمعرفيــة أو 

ــة لل ــدالفرعي ــرات     بع ــى الفق ــراد عل ــرتبط أداء األف ــة، بينمــا ي  ذي العالق

 إدارة الـذات غيـر المعرفيـة أو    بعدالتي تقيس المظاهر السلبية ضمن     

 ذي بعــدة الفرعيــة لل البراعــة االجتماعيــة ارتباطــًا عكســيًا بالدرجــ بعــد

هذا ما يشـير إلـى وجـود نـوع مـن االتسـاق بـين مـا تقيسـه                     .  العالقة

 .               الفقرات منفردة وما تقيسه أبعاد االستبيان

 لإلجابـة عـن السـؤال الثـاني مـن أسـئلة الدراسـة المتعلـق              -ثانيًا

قق بدالالت صدق الصورة المعربة الستبيان الذكاء االنفعالي، تم التح        

مـن داللـة صـدق بنـاء االسـتبيان مـن خـالل حسـاب معـامالت االرتبــاط          

ــد        ــاملي، وقـ ــل العـ ــلوب التحليـ ــتخدام أسـ ــدخل السـ ــرات كمـ ــين الفقـ بـ

 0.13(تراوحت معامالت االرتباط بين فقرات االستبيان األربعين بـين     

ــائية   )0.59و  ــة إحصـ ــا ذات داللـ ــي جميعهـ ــا )P > 0.05(، وهـ ، ممـ

ــى أن فقــرات االســت   بيان تقــيس الســمة ذاتهــا، وال يوجــد مــا    يشــير إل

 ,Field(يبرر حذف أي فقرة من فقرات االستبيان في هـذه المرحلـة   
باإلضــافة لــذلك، أشــارت قــيم مصــفوفة معــامالت االرتبــاط       .  )2005

المحسوبة بين استجابات أفـراد الدراسـة لفقـرات االسـتبيان إلـى خلـو               

ساســــًا ســــليمًا المصــــفوفة مــــن معــــامالت ارتبــــاط تامــــة ممــــا يــــوّفر أ 

الســتخدام أســلوب التحليــل العــاملي، ويمّكــن مــن الكشــف عــن إســهام   

وقــد تأّكــد هــذا مــن  .  الفقــرات فــي تفســير البنــاء العــاملي لالســتبيان  

خالل تفحص قيمة محدد مصفوفة معـامالت االرتبـاط المحسـوبة بـين             

 )0.0007(استجابات أفـراد الدراسـة لفقـرات االسـتبيان والتـي بلغـت        

 ,Field( )0.00001(يــد عــن الحــد األدنــى المقبــول وهــو  وهــي تز
-Kaiser-Meyerمــــن جانــــب آخــــر، بلغــــت قيمــــة مؤشــــر .  )2005

Olkin  )KMO( نةللكشف عن كفاية حجم العي )وهي تزيد )0.61 

عــن الحــد األدنــى المقبــول الســتخدام أســلوب التحليــل العــاملي وهــو    

)0.50(. 

 التحليـل العـاملي، تـم       وبعد التأكد من مالءمة البيانات ألسـلوب      

إخضــاع مصــفوفة معــامالت االرتبــاط بــين اســتجابات أفــراد الدراســة        

 Principalلفقــرات االســتبيان ألســلوب تحليــل المكونــات األساســية  
Components Analysis )PCA(   ــاور تـــدويرًا ــدوير المحـ ، وتـ

،  Varimax باســـتخدام طريقـــةOrthogonal Rotationمتعامـــدًا 

ــوفير  ــاملي    وذلــــك بهــــدف تــ ــاء العــ ــير للبنــ ــن التفســ ــة أفضــــل مــ  درجــ

وقــد أســفر التحليــل عــن وجــود عــاملين  .  المســتخلص قبــل التــدوير

ــة    ــذورها الكامنـ ــيم جـ ــد قـ ــين تزيـ ــد  Eigen Valuesاثنـ ــن الواحـ  عـ

 ، وتفســـــر مـــــا مجموعـــــه Kaiserالصـــــحيح بحســـــب معيـــــار كـــــايزر 

ــذكاء       )62.00%( ــراد علــى ســمة ال ــاين الكلــي فــي أداء األف  مــن التب

ــالياالن ــدول  . فعـ ــح الجـ ــن    )5(ويوضـ ــتخلص مـ ــاملي المسـ ــاء العـ  البنـ

 .التحليل

 قيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر للعوامل ):5(جدول 

 .المستخلصة بعد تدوير المحاور تدويرًا متعامدًا

 العامل
الجذر 

 الكامن

نسبة التباين 

 المفسر

نسبة التباين 

 التراكمي المفسر

 48.49 48.49 23.04 األول

 62.00 13.51 10.43 الثاني

وللكشف عن هوية العوامـل المستخلصـة والفقـرات التـي تتشـبع             

بكل منها، فقد حسبت قيم تشبع كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبيان بكـل              

 . هذه القيم)6(عامل، ويبين الجدول 

 قيم تشبع فقرات االستبيان بالعوامل المستخلصة من :)6(جدول 

 .التحليل العاملي

 
 الفقرة

العامل 

 األول

العامل 

 الثاني

1 0.52 0.33 

8 0.68 0.25 

11 0.67 0.38 

19 0.76 0.26 

20 0.46 0.21 

24 0.38 0.12 

26 0.31 0.27 

34 0.69 0.16 

37 0.32 0.15 

اإليجابية  فقرات المظاهر

غير  إدارة الذات بعدل

 المعرفية

40 0.78 0.41 

3 0.45 0.17 

6 0.32 0.10 

9 0.58 0.20 

15 0.76 0.19 

16 0.69 0.34 

23 0.34 0.12 

27 0.81 0.21 

31 0.51 0.07 

35 0.74 0.45 

ية السلب فقرات المظاهر

غير  إدارة الذات بعدل

 المعرفية

39 0.33 0.26 
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 الفقرة

العامل 

 األول

العامل 

 الثاني

4 0.29 0.41 

5 0.18 0.75 

10 0.11 0.31 

13 0.34 0.66 

14 0.27 0.40 

22 0.16 0.31 

29 0.12 0.36 

30 0.04 0.38 

33 0.13 0.69 

اإليجابيـة   فقرات المظاهر 

 االجتماعية البراعة بعدل

36 0.09 0.32 

2 0.06 0.31 

7 0.15 0.43 

12 0.23 0.72 

17 0.15 0.55 

18 0.27 0.71 

21 0.22 0.31 

25 0.19 0.64 

28 0.24 0.32 

32 0.17 0.35 

ــرات المظــاهر  الســلبية  فق

 البراعة االجتماعية بعدل

38 0.45 0.79 

ولفــرز الفقــرات بحســب قــيم تشــبعاتها علــى العوامــل المختلفــة،    

 الـــذي يشـــير إلـــى أن Guilfordفقـــد تـــم اســـتخدام معيـــار جيلفـــورد 

الفقــرة تنتمــي لعامــل معــين إذا كــان تشــبعها بهــذا العامــل أكبــر مــن          

 أن بعــض الفقــرات مثــل  )6(لجــدول ومــع أنــه يتبــين مــن ا  .  )0.30(

 إدارة الـــــذات غيـــــر بعـــــد ضـــــمن )35، 16، 40، 11، 1(الفقـــــرات 

 البراعــة االجتماعيــة زادت بعــد ضــمن )38، 13(المعرفيــة، والفقــرات 

، إال أنـه يمكـن القـول أن هـذه           )0.30(قيم تشبعها بكال العاملين عـن       

ين قــيم   الــذي تنتمــي لــه أصــًال ألن الفــروق بــ     بعــد الفقــرات تنتمــي لل 

 والعامــل الثــاني يزيــد عــن بعــدتشــبعاتها بالعامــل الــذي يقــيس هــذا ال 

وبهــذا، يمكــن  .   نفســهGuilford بحســب معيــار جيلفــورد   )0.10(

للـذكاء  " ويكمـان "القول أن البناء العاملي للصورة المعربة السـتبيان          

يقيسـان مفهـوم الـذكاء االنفعـالي        االنفعالي ينطوي على عـاملين اثنـين        

عامـل إدارة الـذات غيـر المعرفيـة     : بصورة عامة، وهذان العامالن هما    

باإلضــافة لــذلك، تــم حســاب معــامالت     .  وعامــل البراعــة االجتماعيــة  

ــة     ــة بـــين الـــدرجات الفرعيـــة علـــى المظـــاهر اإليجابيـ االرتبـــاط الداخليـ

 . )7(ي االستبيان كما يوضحها الجدول بعدوالسلبية ل

 االستبيان يبعد مصفوفة معامالت االرتباط الداخلية بين الدرجات الفرعية على المظاهر االيجابية والسلبية ل:)7(جدول 

 .ينبعدوالدرجات الكلية على ال

 6 5 4 3 2 بعدال

 *0.41 *0.23 - *0.45 *0.79*0.35 - إدارة الذات اإليجابية .1

 *0.45 - *0.46 *0.27 - *0.85 -  إدارة الذات السلبية .2

 *0.52 *0.43 - *0.43   إدارة الذات الكّلي .3

 *0.79 0.34 -    البراعة اإليجابية .4

 *0.84 -     البراعة السلبية .5

 1.00     البراعة الكلي .6

 *P > 0.01 

ــدول    ــن الجـ ــين مـ ــين أداء   )7(يتبـ ــاط بـ ــل االرتبـ ــة معامـ  أن قيمـ

 إدارة  بعـد ة والسـلبية ل   األفراد على الفقرات المكونة للمظـاهر اإليجابيـ       

، فيمــا بلغــت قيمــة معامــل  )0.35 -(الــذات غيــر المعرفيــة قــد بلغــت  

االرتبــاط بــين أداء األفــراد علــى الفقــرات المكونــة للمظــاهر اإليجابيــة    

، )0.34-( البراعــة االجتماعيــة بعــدوتلــك المكونــة للمظــاهر الســلبية ل

لفقـــرات هـــذا مـــا يُشـــير إلـــى وجـــود عالقـــة عكســـية بـــين مـــا تقيســـه ا 

ي بعـــد مـــن بعـــداإليجابيـــة ومـــا تقيســـه الفقـــرات الســـلبية فـــي كـــل       

ــوعين مــن       .  االســتبيان ــى كــال الن ــين الجــدول أيضــًا أن األداء عل ويب

 بعــدالفقــرات الموجبــة والســالبة يــرتبط ارتباطــًا معنويــًا بــاألداء علــى ال

الـذي تنتمـي لـه تلـك الفقـرات، وهــو أكبـر بشـكل واضـح مـن ارتباطهــا          

ــاألداء علـــ  ــدى البـ ــربعـ ــل    .   اآلخـ ــة معامـ ــر، بلغـــت قيمـ ــن جانـــب أخـ مـ

، وهي قيمة تعكـس     )0.52(ي االستبيان   بعداالرتباط بين األداء على     

عالقة متوسـطة بصـرف النظـر عـن دالالتهـا اإلحصـائية، هـذا مـا يبـرر               

االعتقاد بأن االستبيان يقيس سمة الذكاء االنفعالي من خالل عاملين           

من نوع ما همـا إدارة الـذات غيـر المعرفيـة     اثنين يرتبطان معًا بعالقة     

 .والبراعة االجتماعية

من ناحية ثانية، تم حساب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات           

ي االسـتبيان   بعـد  مـن    بعـد المعيارية لدرجات أفراد الدراسـة علـى كـل          

ــا إذا كانـــت درجـــات األفـــراد علـــى كـــل      مـــن بعـــدبهـــدف الكشـــف عمـ

ر المستوى الدراسـي أو متغيـر الجـنس         ين تختلف باختالف متغي   بعدال

 النتـائج التـي     )8(أو نتيجة التفاعل بين المتغيرين، ويلّخـص الجـدول          

 .    تم التوصل لها
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ي االستبيان موزعة بحسب بعد من بعد لدرجات أفراد الدراسة على كل )ع( واالنحرافات المعيارية )م( المتوسطات الحسابية :)8(جدول 

 .راسي والجنسدى المتغيري المستو

 المجموع إناث ذكور  

 ع م ن ع م ن ع م نالمستوى بعدال

 3.14 0.55 150 3.18 0.63 90 3.09 0.42 60 أولى

 3.01 1.15 146 3.04 1.27 89 2.97 0.96 57 ثانية

 3.42 2.04 163 3.30 2.19 96 3.60 1.81 67 ثالثة

 3.72 3.94 161 3.52 4.29 97 4.01 3.34 64 رابعة

 إدارة

 الذات

 غير

 المعرفية

 3.58 1.97 620 3.55 2.17 372 3.61 1.66 248 الكلي

 3.04 0.49 150 3.06 0.56 90 3.04 0.38 60 أولى

 2.77 1.08 146 2.85 1.08 89 2.66 1.07 57 ثانية

 3.22 1.88 163 3.24 2.06 96 3.21 1.62 67 ثالثة

 3.60 3.72 161 3.41 4.17 97 3.81 2.95 64 رابعة

 البراعة

االجتماعية

 3.41 1.84 620 3.45 2.05 3.72 3.33 1.52 248 الكلي

 أن متوســطات أداء اإلنــاث بشــكل عــام  )8(يتبــين مــن الجــدول 

يزيد عن متوسط أداء الـذكور، وأن متوسـط أداء األفـراد بشـكل عـام            

 بعـد  يزداد بزيـادة المسـتوى الدراسـي وذلـك علـى كـل               )ذكور وإناث (

وللكشـــف عـــن داللـــة الفـــروق الظاهريـــة بـــين .  ي االســـتبيانبعـــدمـــن 

 مــن بعــدي االســتبيان   بعــدمتوســطات أداء أفــراد الدراســة علــى كــل    

ــة  ( ــة االجتماعيـ ــة، والبراعـ ــر المعرفيـ ــذات غيـ ــري  )إدارة الـ ــًا لمتغيـ  تبعـ

ــاين        ــل التب ــم اســتخدام أســلوب تحلي المســتوى الدراســي والجــنس، ت

 النتـائج  )9(، ويوضـح الجـدول    )4X2( الثنائي ذي التصـميم العـاملي     

 .التي أسفر عنها التحليل

ي االستبيان تبعًا لمتغيري بعد من بعدنتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق بين متوسطات أداء أفراد الدراسة على كل : )9(جدول 

 .المستوى الدراسي والجنس

 "ف"قيمة  م.م.م ح.د م.م مصدر التباين 

 *27.38 306.94 3 920.82 المستوى الدراسي

 2.77 31.6 1 31.6 الجنس

 0.37 4.11 3 12.33 الجنس*المستوى الدراسي

 ذاتإدارة ال

 غير المعرفية

  11.21 612 6860.42 الخطأ

 *26.41 267.46 3 802.37 المستوى الدراسي

 3.10 31.35 1 31.35 الجنس

 1.06 10.77 3 32.30 جنسال*المستوى الدراسي

 البراعة

 االجتماعية

  10.13 612 6197.28 الخطأ

*P > 0.05 

 عـدم وجـود فـروق جوهريـة ذات داللـة         )9(يّتضح من الجـدول     

ي بعـد  مـن  بعـد إحصائية بين متوسطات أداء أفراد الدراسة علـى كـل     

فــي المقابــل، أشــارت النتــائج إلــى   .  االســتبيان ُتعــزى لمتغيــر الجــنس  

اللـة إحصـائية بـين متوسـطات أداء أفـراد           وجود فروق إجماليـة ذات د     

 إدارة الذات غير المعرفيـة ُتعـزى لمتغيـر المسـتوى            بعدالدراسة على   

وبالمثـل، تبـين أيضـًا    .  )F(3,612) = 27.38, p < 0.01(الدراسـي  

وجود فروق إجماليـة ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات أداء أفـراد                

زى لمتغيــــر المســــتوى  البراعــــة االجتماعيــــة ُتعــــبعــــدالدراســــة علــــى 

وللكشـف عـن مصـادر    .  )F(3,612) = 26.41, p < 0.01(الدراسـي  

الفروق اإلجمالية بين المتوسـطات الحسـابية لـدرجات أفـراد الدراسـة             

               ر المستوى الدراسي والتي أسـفر عنهـا تحليـل التبـاين، تـمتبعًا لمتغي

راسـية  اختبار داللة الفروق بين أزواج المتوسطات في المسـتويات الد      

ي االســتبيان باســتخدام اختبــار شــيفيه بعــد مــن بعــداألربعــة علــى كــل 

Scheffé ح الجدولنتائج المقارنات البعدية)10(، ويوض   . 
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 للمقارنات البعدية بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في المستويات الدراسية األربعة على كل Schefféنتائج اختبار شيفيه : )10(جدول 

 .ي االستبياندبع من بعد

 المستوى

 رابعة ثالثة ثانية أولى   

     المتوسط المستوى عدبال

 *3.39 *1.49 0.60 - 0.55 أولى

 *2.79 0.89 -  1.15 ثانية

 *1.53 -   2.04 ثالثة
 الذات إدارة

 -    3.94 رابعة

 *3.23 *1.39 0.59 - 0.49 أولى

 *2.64 0.80 -  1.08 ثانية

 *1.84 -   1.88 ثةثال
 البراعة

 -    3.72 رابعة

*P > 0.01 

 أن متوسـط درجــات طلبـة السـنة الدراســية    )10(يبـين الجـدول   

 .ي االسـتبيان يختلـف اختالفـًا جوهريـاً      بعـد  مـن    بعـد الرابعة علـى كـل      

)P < 0.01(        عـن متوسـط درجـات الطلبـة فـي المسـتويات الدراسـية 

درجــــات طلبــــة الســــنة وتبــــين أيضــــًا أن متوســــط .  الثالثــــة األخــــرى

 عـن متوسـط   )P < 0.01 (الدراسـية الثالثـة يختلـف اختالفـًا جوهريـاً     

 .درجات طلبة السنة الدراسية األولى

ــدق        ــة لصـ ــة ثالثـ ــى داللـ ــل إلـ ــن التوصـ ــك، أمكـ ــى ذلـ ــافة إلـ باإلضـ

المفهوم للصورة المعربة الستبيان الـذكاء االنفعـالي مـن خـالل اختبـار              

عالقة بين الذكاء االنفعالي والتحصـيل      الفرضية التي ُتشير إلى وجود      

 Hawkins, Von؛ Cohen, 1999؛ 2001راضــي، (األكــاديمي 
Cleave, & Catalano, 1991(  .      وقـد بلغـت قيمـة معامـل االرتبـاط

ــى    ــة علــ ــراد الدراســ ــين أداء أفــ ــدبــ ــة   بعــ ــر المعرفيــ ــذات غيــ  إدارة الــ

، )0.82(والتحصيل األكاديمي معبرًا عنـه بالمعـدل التراكمـي للطالـب            

 مـــن التبـــاين فـــي التحصـــيل    )%67(ممـــا يعنـــي أن مـــا يزيـــد عـــن     

 إدارة الذات غير المعرفية من      بعداألكاديمي يفسره أداء الطالب على      

وبلغـــت قيمـــة معامـــل .  الصـــورة المعربـــة الســـتبيان الـــذكاء االنفعـــالي

 البراعـــة االجتماعيـــة والمعـــدل بعـــداالرتبـــاط بـــين أداء األفـــراد علـــى  

، ممــا يشــير إلــى أن نســبة التبــاين المشــترك بــين       )0.79(التراكمــي 

 .   وهي بال شك نسبة مرتفعة)%62(المتغيرين بلغت 

 لإلجابة عن السؤال الثالث مـن أسـئلة الدراسـة والمتعلـق       -ثالثًا

" ويكمـــان "بـــالتحقق مـــن دالالت ثبـــات الصـــورة المعربـــة الســـتبيان      

خلي باســـتخدام للـــذكاء االنفعـــالي، تـــم حســـاب معامـــل االتســـاق الـــدا 

ي االسـتبيان، وقـد بلـغ معامـل     بعـد  مـن  بعـد ألفـا لكـل     -معادلة كرونباخ 

، فيمـا بلـغ     )0.91( إدارة الذات غيـر المعرفيـة        بعداالتساق الداخلي ل  

مـــن .  )0.90( البراعـــة االجتماعيـــة بعـــدمعامـــل االتســـاق الـــداخلي ل

جانب آخر، تم حساب معامـل االسـتقرار مـن خـالل تطبيـق االسـتبيان                

 فـردًا وإعـادة تطبيقـه علـى األفـراد بفـارق             )60(ى عينـة مكونـة مـن        عل

أســبوع واحــد بــين مرتــي التطبيــق، ثــم حســاب معامــل االرتبــاط بــين      

ــة الثبـــات فـــي مرتـــي التطبيـــق   وقـــد بلغـــت قـــيم  .  درجـــات أفـــراد عينـ

ي االسـتبيان؛ إدارة    بعـد  لكـل مـن      )0.87،  0.89(معامالت االستقرار   

وتشـــير .  لبراعـــة االجتماعيـــة علـــى الترتيـــب الـــذات غيـــر المعرفيـــة وا

معـــامالت الثبـــات المستخلصـــة إلـــى أن االســـتبيان يتمتـــع بمعـــامالت       

 .اتساق داخلي واستقرار مقبولة

 لإلجابـة عـن السـؤال الرابـع مـن أسـئلة الدراسـة المتعلـق                 -رابعًا

ي االسـتبيان، تـم حسـاب    بعـد بتوزيع درجات أفراد عينة الدراسة على  

ي االستبيان بحسب موقعها فـي  بعدأفراد الدراسة على تكرار درجات   

أحــد القطاعــات الدائريــة األربعــة مــن المســتوى الــديكارتي كمــا هــو         

 .)11(موضح في الجدول 
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ى  بحسب موقعها في القطاعات الدائرية األربعة موزعة بحسب المستو** لدرجات أفراد الدراسة* التوزيع التكراري والنسب المئوية:)11(جدول 

 .الدراسي والجنس

 القطاع  

 كلي الرابع الثالث الثاني األول الجنس المستوى

 59 )10.17 (8 )22.03 (13 )10.17 (10 )47.46 (28 ذكور

 أولى 89 )14.61 (13 )15.73 (14 )17.98 (16 )51.68 (46 إناث

 148 )12.84 (21 )18.24 (27 )14.86 (26 )50.00 (74 مجموع

 56 )10.71 (6 )19.64 (11 )16.07 (9 )53.57 (30 ذكور

 ثانية 87 )8.04 (7 )17.24 (15 )19.54 (17 )55.17 (48 إناث

 143 )9.09 (13 )18.18 (26 )18.18 (26 )54.54 (78 مجموع

 65 )9.23 (6 )16.92 (11 )15.38 (10 )58.46 (38 ذكور

 ثالثة 93 )15.05 (14 )9.68 (9 )16.13 (15 )59.14 (55 إناث

 158 )12.66 (20 )12.66 (20 )15.82 (25 )58.86 (93 مجموع

 63 )12.70 (8 )9.52 (6 )11.11 (7 )66.67 (42 ذكور

 رابعة 93 )7.53 (7 )5.38 (5 )12.90 (12 )74.19 (69 إناث

 156 )9.61 (15 )7.05 (11 )12.18 (19 )71.15 (111 مجموع

 243 )11.52 (28 )16.87 (41 )14.81 (36 )56.79 (138 ذكور

 كلي 362 )11.32 (41 )11.88 (43 )16.57 (60 )60.22 (218 إناث

 605 )11.40 (69 )13.88 (84 )15.87 (96 )58.84 (356 مجموع

 .النسبة المئوية بين األقواس* 

.تقع على أحد المحاور فردًا من أفراد عينة الدراسة ألن درجاتهم )15(تم استثناء ** 

  

 أنــه فــي حــين كانــت نســبة األفــراد      )11( الجــدول يالحــظ مــن 

الــذين تقــع درجــاتهم فــي القطــاع الثالــث مــن الــدائرة الــذين يّتصــفون     

، )%13.88(ين لالسـتبيان    بعـد بتدني الكفايات االنفعاليـة علـى كـال ال        

بلغت نسبة األفراد الذين تقـع درجـاتهم فـي القطـاع األول مـن الـدائرة            

ي بعــدن الكفايــات االنفعاليــة علــى والــذين يتمتعــون بدرجــة معقولــة مــ 

من جانـب آخـر، بلغـت نسـبة األفـراد الـذين             .  )%58.84(االستبيان  

، وهـي أكبـر مـن       )%15.87(تقع درجاتهم في القطاع الثـاني للـدائرة         

نســبة األفــراد الــذين تقــع درجــاتهم فــي القطــاع الرابــع للــدائرة والتــي      

م يمتلكــون ، ممــا يشــير إلــى أن األفــراد بشــكل عــا )%11.40(بلغــت 

 البراعـة االجتماعيــة  بعـد كفايـات اجتماعيـة جيـدة نسـبيًا كمـا يعكسـها       

 إدارة الذات غيـر     بعدإذا ما قورنت بالكفايات الشخصية التي يعكسها        

ويّتضــح أيضــًا مــن الجــدول بشــكل عــام أن نســبة األفــراد    .  المعرفيــة

ــادة       ــزداد بزيـ ــدائرة تـ ــن الـ ــاع األول مـ ــي القطـ ــاتهم فـ ــع درجـ ــذين تقـ الـ

توى الدراسي، بينما تنخفض نسـبة األفـراد الـذين تقـع درجـاتهم         المس

باإلضـافة  .  في القطاع الثالـث مـن الـدائرة بزيـادة المسـتوى الدراسـي           

لــذلك، تبــين أن زيــادة نســبة األفــراد الــذين تقــع درجــاتهم فــي القطــاع   

األول بزيــادة المســتوى الدراســي تنطبــق علــى الــذكور وعلــى اإلنــاث     

 أن هـذا األمــر ينسـحب أيضــًا علـى االنخفــاض    كمــا.  علـى حــٍد سـواء  

 .       في نسبة األفراد الذين تقع درجاتهم في القطاع الثالث من الدائرة

وللكشــــف عــــن قــــدرة كــــل مــــن متغيــــري المســــتوى الدراســــي   

والجــنس فــي التنبــؤ بموقــع درجــة الفــرد فــي أحــد القطاعــات الدائريــة    

جســتي متعــدد فئــات األربعــة، فقــد تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار اللو 

ــابع   ــر التــ  Multi-nominal Logistic Regressionالمتغيــ
Analysis  .           وقد أشارت النتائج إلى أن النموذج الذي يشـتمل علـى

 يالئــم البيانــات )المســتوى الدراســي والجــنس(المتغيــرين المســتقلين 

ــابع     ــالمتغير التـ ــؤ بـ ــن التنبـ ــن مـ ــد    (ويمّكـ ــي أحـ ــرد فـ ــة الفـ ــع درجـ موقـ

 بشكل مقبول، حيث بلغ الفرق بـين قيمتـي          )دائرية األربعة القطاعات ال 

)²χ(   للنمــوذج الصــفري والنمــوذج الكامــل )وهــو ذو داللــة  )24.26 

 عنــد درجــات حريــة مقــدارها    )0.05(إحصــائية بمســتوى يقــل عــن    

ــة    .  )12( ــن خـــالل قيمـ ــد ذلـــك مـ ــانس  )²χ(وقـــد تأكـ  لمقيـــاس ديفيـ

Deviance    لة إحصائية عنـد     وهي ليست ذات دال    )3.20( التي بلغت

ويلّخـــص  .  )9( ودرجـــات حريـــة مقـــدارها   )0.05(مســـتوى داللـــة  

 . نتائج تحليل االنحدار اللوجستي)12(الجدول 

 ملّخص نتائج تحليل االنحدار اللوجستي للكشف عن :)12(جدول 

قدرة متغيري المستوى الدراسي والجنس في التنبؤ بموقع درجة 

 .ربعةالفرد في أحد القطاعات الدائرية األ

 األثر
لوغاريتم ) 2-(

 األرجحية
²χ ح.د 

 0 0.00 98.06 ثابت االنحدار

 9 *21.11 119.18 المستوى

 3 3.29 101.36 الجنس

 *P > 0.05 
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 أن متغير المستوى الدراسي يسـهم    )12(الجدول  وبينما يبين   

بشكل فاعل في تفسير موقع درجة الفرد في أحـد القطاعـات الدائريـة             

ّتضح من الجدول ذاته أن متغير الجنس ال يسهم فـي التنبـؤ             األربعة، ي 

 .بموقع درجة الفرد في قطاع معين من القطاعات الدائرية األربعة

 :مناقشة النتائج

اســــتهدفت الدراســــة الحاليــــة تطــــوير صــــورة معربــــة الســــتبيان 

ــة   Wakeman" ويكمـــــان" ــة المرحلـــ ــالي عنـــــد طلبـــ  للـــــذكاء االنفعـــ

ردن بحيـــث يتـــوفر لـــه خصـــائص ســـيكومترية الجامعيـــة األولـــى فـــي األ

مقبولة تمّكن مـن اسـتخدامه ألغـراض التشـخيص واإلرشـاد والتوجيـه        

ويمكن القول أنه في ضـوء النتـائج التـي تمّخضـت     .  التربوي والمهني 

عنهـــا نتـــائج الدراســـة، أمكـــن التوصـــل إلـــى مؤشـــرات إمبريقيـــة حـــول  

 في البيئـة الثقافيـة      الخصائص السيكومترية لالستبيان بصورته المعربة    

لطلبة المرحلـة الجامعيـة األولـى تبـرر اسـتخدامه ألغـراض التشـخيص               

، وتـــوفر للمهتمـــين بمفهـــوم    والتوجيـــه التربـــوي والمهنـــي  واإلرشـــاد

الذكاء االنفعالي، وللمشتغلين باإلرشاد النفسـي والتربـوي أداة تمّكـن            

ت مــن الكشــف عــن جوانــب الضــعف لــدى الطلبــة فيمــا يتعلــق بالكفايــا  

 إدارة الــــذات غيــــر المعرفيــــة، والكفايــــات  بعــــدالشخصــــية المتعلقــــة ب

 . البراعة االجتماعيةبعداالجتماعية المتعلقة ب

ــائج أن      ــت النتــ ــتبيان، بينــ ــرات االســ ــة فقــ ــل بفاعليــ ــا يّتصــ ففيمــ

 وهـو الحـد األدنـى       )0.30(مؤشرات تمييـزمعظم الفقـرات تزيـد علـى          

 انخفــض مؤشــر تمييــز  العتبــار الفقــرة ذات مؤشــر تمييــز جيــد، فيمــا  

        إال أنه في الوقت نفسـه لـم يقـّل عـن الحـد البعض منها عن هذا الحد

.  )Nunnally & Bernstein, 1994( )0.20(األدنى المقبـول وهـو   

ــرات       ــم فقــ ــعوبة معظــ ــرات صــ ــى أن مؤشــ ــًا إلــ ــائج أيضــ ــارت النتــ وأشــ

، ممـا يشـير إلـى أن فقـرات          )0.70 و   0.30(االستبيان تراوحت بـين     

ان بصورته المعربة تمتد على مدى جيد للصعوبة وتوفر كمًا           االستبي

ــالي      ــة فـــي الـــذكاء االنفعـ ــدًا مـــن المعلومـــات حـــول الفـــروق الفرديـ جيـ

)Allen & Yen, 1979(  .   مــن جانــب آخــر، أشــارت النتــائج إلــى

ــا          ــرات االســتبيان وم ــرة مــن فق ــا تقيســه كــل فق ــين م وجــود اتســاق ب

وبشـكل عــام، يمكـن القــول أن   .   الـذي تنتمــي لـه الفقــرة  بعــديقيسـه ال 

هــذه المؤشــرات مــا هــي إال نتيجــًة لســالمة اإلجــراءات التــي مــرت بهــا   

بآليــة ترجمــة فقــرات االســتبيان عمليــة تطــوير فقــرات االســتبيان بــدءًا 

ــإجراءات         ــرورًا ب ــة، وم ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــة اإلنجليزي األصــلي مــن اللغ

 التحقق من مالءمـة  التحقق من تطابق الترجمة نظريًا، ثم وصوًال إلى 

الفقـــرات للفئــــة المســــتهدفة إمبريقيــــًا، وهـــي الخطــــوات الــــواردة فــــي   

 International Testإرشـــــادات لجنـــــة االختبـــــارات الدوليـــــة  
Commission  )2000(  . 

وبالنسبة لدالالت الصدق، فقـد كشـف التحليـل العـاملي عـن أن              

 الــذات ســمة الــذكاء االنفعــالي تنطــوي علــى عــاملين اثنــين همــا إدارة  

ــران مــا نســبته     62.00(غيــر المعرفيــة والبراعــة االجتماعيــة يفس%( 

من التباين الكلي في أداء األفـراد علـى فقـرات االسـتبيان، وهـي نسـبة              

وفــي حــين تشــبعت الفقــرات التــي تقــيس المظــاهر   .  مرتفعــة بــال شــك 

ــة والســلبية ل  ــداإليجابي ــر المعرفيــة بالعامــل األول،    بع  إدارة الــذات غي

 بعــد الفقــرات التــي تقــيس كــال المظــاهر اإليجابيــة والســلبية ل    تشــبعت

وُتشـير  .  البراعة االجتماعية بالعامل الثـاني وبمعـامالت تشـبع مقبولـة       

هذه النتيجة إلى أن البناء العاملي للصورة المعربة لالسـتبيان ينسـجم            

ــى أن        ــالي، والــذي يشــير إل ــذكاء االنفع مــع المفهــوم النظــري لســمة ال

نفعــالي هــو مفهــوم مجــرد يؤشــر عليــه نوعــان مــن الكفايــات   الــذكاء اال

االنفعاليــة الالمعرفيــة همــا الكفايــات الشخصــية كــالوعي بالــذات وإدارة  

الــذات، والكفايــات االجتماعيــة كــالوعي االجتمــاعي وإدارة العالقــات،      

وأن هذه الكفايات بنوعيها يمكن التعبيـر عنهـا بمواقـف قابلـة للقيـاس               

خصية واالجتماعية لدى الفرد كما هو الحال فـي         تعكس المهارات الش  

معظــم المقــاييس المصــممة للكشــف عــن الــذكاء االنفعــالي مثــل قائمــة  

 ,Multi-health Systems (MHS)( أون للنسـبة االنفعاليـة   –بـار  
 ,Boyatzis, Gleman, & Rhee(، وقائمة الكفاية االنفعالية )2003
 Geneva(نفعــــالي ، واســــتبيان جنيــــف لقيــــاس الــــذكاء اال)2000

Emotion Research Group, 2002(  . ،أمكــن ومــن جهــة ثانيــة

ــار      ــوم مـــن خـــالل اختبـ ــة حـــول صـــدق المفهـ ــة ثانيـ التوصـــل إلـــى داللـ

الفرضــية التــي تشــير إلــى أن الكفايــات االنفعاليــة هــي كفايــات مكتســبة    

 المشار لـه  Golemanكما يشير جولمان   يمكن تعّلمها بمرور الوقت     

أن ، إذ تبــين )Oester & Oester  )1997تر فــي اوســتر و اوســ 

ي بعـد  مـن  بعـد متوسط أداء طلبـة السـنتين الثالثـة والرابعـة علـى كـل              

االســتبيان يختلــف اختالفــًا جوهريــًا عــن متوســط أداء طلبــة الســنتين    

وقـد يعـزى    .  األولى والثانيـة ولصـالح طلبـة السـنتين الثالثـة والرابعـة            

ن األخيـرتين مـن دراسـته الجامعيـة،     ذلك إلى اهتمام الطالب في السنتي     

وبخاصة طالب السنة الرابعة، بتنظـيم خبراتـه الشخصـية واالجتماعيـة            

ــه لالعتمــاد علــى         ــي اكتســبها أثنــاء دراســته الجامعيــة بشــكل يؤهل الت

نفســه واالســتعداد لالنتقــال إلــى مرحلــة جديــدة فــي حياتــه كالحيــاة         

ن األولــى والثانيــة المهنيـة واألســرية، بينمــا يحــاول الطالــب فــي الســنتي 

من حياته الجامعية التكيف مع نمط آخر مـن الحيـاة الدراسـية يختلـف               

وفـــي هـــذا .  عـــن نمـــط حياتـــه أثنـــاء دراســـته فـــي المرحلـــة الثانويـــة  

الســياق، يوصــي الباحــث بــإجراء دراســات أخــرى للكشــف عــن قــدرة      

الصورة المعربة الستبيان الذكاء االنفعالي فـي التمييـز بـين مسـتويات             

اســية أكثــر تمــايزًا مــن المســتويات المســتخدمة فــي هــذه الدراســة     در

كطلبة المرحلـة الثانويـة وطلبـة الدراسـات العليـا، إذ أنـه مـن المتوقـع                  

أن تختلــف درجــات األفــراد علــى االســتبيان بــاختالف الفئــات العمريــة     

طالمــا أن مفهــوم الكفايــة االنفعاليــة الــذي بنــي علــى أساســه االســتبيان 

ومــن جانــٍب  .  كفايــات االنفعاليــة هــي كفايــات متعّلمــة    يفتــرض بــأن ال 

 مــن بعــدثالــث، ولــدى اختبــار العالقــة بــين درجــات األفــراد علــى كــل    

ي االســتبيان والتحصــيل األكــاديمي للطالــب معبــرًا عنــه بمعدلــه       بعــد

ي بعـــد مـــن بعـــددرجـــات األفـــراد علـــى كـــل التراكمـــي، فقـــد تبـــين أن 

ذو داللة إحصائية بالمعـدل التراكمـي       االستبيان ترتبط ارتباطًا معنويًا     

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له الدراسات السابقة في          .  للطالب

هــذا الســياق والتــي أشــارت إلــى وجــود عالقــة بــين الــذكاء االنفعــالي      

، ودراســة كــوهن  )2001(والتحصــيل األكــاديمي مثــل دراســة راضــي   

Cohen  )1999(    ودراســة هــاوكنز ورفاقــه ،Hawkins, Von 
Cleave, & Catalano  )1991(  . ل التراكمـــيومـــع أن المعـــد

الجامعي قـد يبـدو مشـوهًا إلـى الحـد الـذي يبـرر الشـك فـي االعتمـاد                     
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عليــه كمؤشــر علــى التحصــيل األكــاديمي، إال أن اســتخدامه فــي هــذه    

الدراســة قــد يعــد أمــرًا مقبــوًال فــي ظــل عــدم تــوّفر مؤشــر آخــر علــى    

ــاديمي أك  ــيل األكـ ــاً  التحصـ ــدقًا وثباتـ ــر صـ ــث   .  ثـ ــي الباحـ ــذا، يوصـ لهـ

بـــإجراء دراســـات أخـــرى بهـــدف اختبـــار العالقـــة بـــين الـــدرجات علـــى 

يه ومقاييس أخرى للتحصيل األكاديمي     بعداستبيان الذكاء االنفعالي ب   

 .أكثر صدقًا وثباتًا من المعدل التراكمي الجامعي

ــذك     ــتبيان الـ ــة السـ ــورة المعربـ ــات الصـ ــة ثبـ ــبة لداللـ ــا بالنسـ اء أمـ

االنفعـــالي، فقـــد أمكـــن التوصـــل إلـــى مؤشـــرات مقبولـــة حـــول داللتـــي    

ي االسـتبيان ممـا يبـرر    بعد من بعداالتساق الداخلي واالستقرار لكل  

الثقــــة باالســــتبيان، واســــتخدامه كمؤشــــر علــــى مــــدى امــــتالك طلبــــة 

ــى إدارة      ــر علـ ــية كمؤشـ ــات الشخصـ ــى للكفايـ ــة األولـ ــة الجامعيـ المرحلـ

لكفايـــات االجتماعيـــة كمؤشـــر علـــى البراعـــة  الـــذات غيـــر المعرفيـــة، وا

 .االجتماعية وبدرجة مقبولة من الدقة في القياس

وفـــي ســـياق اإلجابـــة عـــن الســـؤال الرابـــع مـــن أســـئلة الدراســـة    

المتعلق بتوزيع درجات األفراد على الصورة المعربة السـتبيان الـذكاء      

 تقــع االنفعــالي، فقــد أشــارت النتــائج لــدى مقارنــة نســبة األفــراد الــذين 

درجاتهم في القطاع الدائري األول بنسبة األفراد الذين تقع درجـاتهم           

ــذين أمكــن تصــنيفهم        ــدائري الثالــث أن نســبة األفــراد ال فــي القطــاع ال

بأنهم يمتلكون قدرًا معقوًال من كـال النـوعين مـن الكفايـات الشخصـية               

ــة بلغــت   ــة    )%58.84(واالجتماعي ــة نســبيًا مقارن ، وهــي نســبة مرتفع

ألفراد الذين يّتصفون بتدني كفايـاتهم الشخصـية واالجتماعيـة     بنسبة ا 

من هنا، يمكن القول بـأن  .  )%13.88(على حٍد سواء والتي بلغت     

درجــات األفــراد علــى اســتبيان الــذكاء االنفعــالي تتــوزع بشــكل يقتــرب  

من التوزيع الطبيعي، وأن توزيع سمة الذكاء االنفعالي يشـبه إلـى حـٍد              

ومن جهة ثانية، ولـدى     .  السمات النفسية األخرى  ما توزيعات معظم    

 إدارة الـذات غيـر      بعـد مقارنة الكفايات الشخصـية التـي ينطـوي عليهـا           

 البراعـــة بعـــدالمعرفيـــة بالكفايـــات االجتماعيـــة التـــي ينطـــوي عليهـــا      

االجتماعيــة عنــد أفــراد الدراســة، فقــد تبــين أن درجــة امــتالك األفــراد  

ــة    كالقيــادة وإدارة الصــراع واالتصــال   بشــكل عــام للكفايــات االجتماعي

والعالقـــــات والـــــتقمص العـــــاطفي أفضـــــل نســـــبيًا مقارنـــــة بالكفايـــــات  

الشخصــية كالثقــة بــالنفس وضــبط الــذات والمبــادرة وصــحوة الضــمير   

وقـــد يعـــزى ذلـــك إلـــى أن الكفايـــات االجتماعيـــة  .  والـــوعي االنفعـــالي

 االجتمـاعي   يمكن اكتسـابها تلقائيـًا وبصـورة ذاتيـة مـن خـالل التفاعـل              

مع اآلخرين ومحاولـة التكيـف مـع الظـروف المحيطـة مقارنـة بالكفايـات               

ومـع أن نتـائج   .  الشخصية التي تحتاج إلى خبرات تعّلـم أكثـر تنظيمـاً      

التحليل لم تكشف عن اختالف نسب الـدرجات الواقعـة فـي القطـاعين              

ــين أ      ــه تب ــر الجــنس، إال أن ــدائرة بــاختالف متغي ن األول والثالــث مــن ال

هــذه النســب تختلــف بــاختالف المســتوى الدراســي للطالــب اختالفــًا        

وقد تأكد ذلـك مـن خـالل النتـائج التـي كشـف عنهـا تحليـل              .  جوهريًا

االنحــدار اللوجســتي التــي أشــارت إلــى أن متغيــر المســتوى الدراســي    

يسهم بشكل فاعل فـي التنبـؤ بموقـع درجـة الفـرد فـي أحـد القطاعـات             

عــل الســبب وراء عــدم اخــتالف النســب بــاختالف ول.  الدائريــة األربعــة

الجـــنس يعـــود إلـــى عـــدم اخـــتالف أنمـــاط التنشـــئة األســـرية بـــاختالف  

ــاختالف       .  الجــنس ــل، ربمــا يعــود ســبب اخــتالف النســب ب فــي المقاب

ــاء       ــة المكتســبة أثن ــرات التراكمي ــى الخب المســتوى الدراســي للطالــب إل

 تمهيــدًا لالنتقــال مرحلــة الدراســة الجامعيــة، وتغيــر اهتمامــات الطالــب 

ــى نمــط جديــد مــن الحيــاة بعــد التخــرج مــن الجامعــة        وهــذا مــا  .  إل

يفســره االرتفــاع الواضــح فــي نســبة طلبــة الســنة الرابعــة الــذين تقــع          

درجاتهم في القطـاع األول مـن الـدائرة مقابـل االنخفـاض الواضـح فـي             

نسبة طلبة السـنة الرابعـة الـذين تقـع درجـاتهم فـي القطـاع الثالـث مـن                    

 .      الدائرة مقارنة بالسنوات الثالث األخرى

وبشــكل عــام، يمكــن القــول أنــه تــم التوصــل إلــى صــورة معربــة      

 للـذكاء االنفعـالي تتمتـع بخصـائص         Wakeman" ويكمـان "الستبيان  

 اســـتخدامه ألغـــراض التشـــخيص واإلرشـــادتبـــرر ســـيكومترية مقبولـــة 

نيف األفراد وفقـًا    والتوجيه التربوي والمهني، ويمكن توظيفها في تص      

لدرجة امتالكهم  للكفايات االنفعالية التي يقيسها االستبيان من خـالل           

تحديــد موقــع الفــرد فــي أحــد القطاعــات الدائريــة االثنــي عشــر، وهــي   

وتجـــدر .  خاصـــية ال تتمتـــع بهـــا مقـــاييس الـــذكاء االنفعـــالي األخـــرى 

 اإلشارة إلـى أن اسـتخدام االسـتبيان يقتصـر علـى أغـراض التشـخيص               

والكشــف عــن الكفايــات التــي تحتــاج إلــى تطــوير عنــد األفــراد، وربمــا    

مساعدتهم في اختيار المهنة المناسبة وفقًا لدرجة امتالكهم للكفايـات          

التــي يقيســـها االســتبيان، وإرشـــادهم نحــو الســـبل التــي تمّكـــنهم مـــن     

تطــوير بعــض الكفايــات عنــدهم مــن خــالل مــا يــوفره االســتبيان مــن         

علق بالكفايات االنفعالية اإليجابية والسلبية فـي       معلومات تشخيصية تت  

هــــذا ومــــع أنــــه يمكــــن اســــتخدام االســــتبيان فــــي  .  شخصــــية الفــــرد

ــدى       ــتخدامة لـ ــح باسـ ــه ال ينصـ ــى، إال أنـ ــية األعلـ ــتويات الدراسـ المسـ

الطلبــة الــذين يقــل مســتواهم الدراســي عــن المرحلــة الثانويــة بســبب     

 إلــى أنــه ال يقتصــر وتجــدر المالحظــة أيضــًا.  تفــاوت النضــج اللغــوي

ــاد النفســـي والتربـــوي فـــي     ــتبيان علـــى أغـــراض اإلرشـ اســـتخدام االسـ

الجامعــة أو المدرســة، بــل يمكــن اســتخدامه كــذلك ألغــراض اإلرشــاد    

ــذكاء      ــاط الـ ــبب ارتبـ ــة بسـ ــائف المختلفـ ــراد للوظـ ــاء األفـ ــي وانتقـ المهنـ

 & 2003Gelsoعـواد،  (االنفعالي بالرضا الوظيفي والنجاح المهنـي  
Fretz, 2001; Martinez-pons, 1997; (.      هـذا ويوصـي الباحـث

بـــإجراء المزيـــد مـــن الدراســـات للكشـــف عـــن دالالت أخـــرى لصـــدق    

االستبيان كالعالقة بين األداء على االستبيان ومقاييس أخـرى للـذكاء          

ــتبيان     ــة لالسـ ــدرة الصـــورة المعربـ ــار قـ ــافة إلـــى اختبـ ــالي، باإلضـ االنفعـ

    .      بالتنبؤ بالنجاح المهني
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 المراجعالمصادر و

أثر الـذكاء االنفعـالي وعالقتـه بالتحصـيل       ).  2001.  (راضي، فوقية 

.  التفكيــر االبتكــاري لــدى طــالب الجامعــة   الدراســي والقــدرة علــى 

 .204 -169، )45(مجلة العلوم التربوية، 

الـــــذكاء االنفعـــــالي وعالقتـــــه بأنمـــــاط ).  2007.  (الربيـــــع، فيصـــــل

ضـوء بعـض المتغيـرات لـدى طلبـة         فـي الشخصية والتفكير الناقد    

جامعـة اليرمـوك،    رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة،    .  جامعة اليرموك 

 .األردن

مفهومـه  : الذكاء االنفعالي ).  2001.  (عثمان، فاروق ورزق، محمد   

 .50-32، )58( مجلة علم النفس،.  وقياسه

الذكاء االنفعالي وعالقته بالرضا الـوظيفي      ).  2003.  (عواد، سهاد 

األخرى عليه عند أعضاء الهيئة التدريسـية     وأثر بعض المتغيرات  

منشــورة، جامعــة مؤتــة،  رســالة ماجســتير غيــر.  فــي جامعــة مؤتــة
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 )1(ملحق 

 

 عزيزي الطالب،،

 عبارة تعكس انطباعك عن ذاتك في مواقف معينة، الرجاء قراءة كـل عبـارة مـن هـذه العبـارات بدقـة، ووضـع                   )40(يشتمل هذا المقياس على     

كمـا أرجـو   .  ا فـي حـال كانـت العبـارة ال تنطبـق عليـك فـاترك المربـع  فارغـاً            في المربع الموجود أمام العبارة التي تنطبق عليك فقط، أمـ           )√(إشارة  

 .منك أن تكمل البيانات األساسية قبل البدء باإلجابة

__________________________________________________________________ 

 :البيانات األساسية

  رابعة   ثالثة     ثانية  أولى : المستوى الدراسي-

 ذكر                 أنثى    :الجنس-

 :.........................  التخصص-

 :......................... المعدل التراكمي-

__________________________________________________________________ 

 

 ....................................................................... ال أشك في أي شخص إال إذا قام بما يدعو للشك-1

 ....................  ......................................... أعتقد أن إيجابيات العمل الجماعي ضمن فريق تفوق سلبياته-2
 ..................................................................... عادًة ما يتملكني الغضب مما يترتب عليه سوء أدائي-3
 ................... .............................. عندما يختلف زمالئي في وجهات النظر، أقوم بتسوية األمور أو االختالف-4
 ..................................................... أشعر بأنني قادر على التأثير على اآلخرين ألنني أمتلك شخصية قوية-5
  أنا شخص ال أقبل األشياء كما هي، لهذا تعرضت لعدد من الخالفات الحادة مع اآلخرين-6

 ...............    .............................................................................................على مر السنين
 ........................ من أعضاء الفريقتحقيق أهدافي الشخصية بدًال من االعتماد على اآلخرين أفضل أن أعمل بنفسي ل-7

 ...  ..................... إذا ُطلب مني التحدث أمام مجموعة كبيرة من الناس فإنني أستعد بشكل جيد وال أترك مجاًال للخطأ-8

 .........................و رأيي خالل االجتماعات لكنني في الغالب ال أقوم بذلك غالبًا ما أسعى جاهدًا إلبداء وجهة نظري أ-9

  إذا تعرض أحد رفاقي أو زمالئي لمشكلة ما فإنني أحاول وضع نفسي مكانه حتى-10

 ..................  ....................................................................................أستطيع تفهم مشاعره

  لدي آراء ووجهات نظر قوية تجاه األشياء والقضايا التي أرغب بطرحها في-11

 .......   ...........................................................................................االجتماعات أو المناقشات

 ........  .....................ألكاديمية محدودة ألنني ال أستطيع التعبير عنها بشكل جيديعتقد اآلخرون أحيانًا أن قدراتي ا-12

 ....... .............................عندما أعمل ضمن فريق أو مجموعة فإنني أرغب بتولي دور قائد الفريق أو المجموعة-13

 ....... .................................ة األمور بشكل دبلوماسيعندما أتعرض لنزاع أو مواجهة فإنني عادًة أحاول تسوي-14

 ...................................................أفضل أن ال أكون مالحظًا أو عضوًا فاعًال في االجتماعات أو الندوات-15

 من األسهل لي التعبير عن آرائي في حوار ما من خالل االنترنت مقارنة-16

 ...........   ......................................................................................الحوار العادي وجهًا لوجهب

 عندما أعمل ضمن فريق أو مجموعة فإنني أكون سعيدًا عندما يتولى -17

 .............................................................................عضو آخر غيري دور قيادة الفريق أو المجموعة

 ...........................غالبًا ال أمتلك قوة الشخصية للتأثير في اآلخرين حتى عندما أشعر بأن لدي بعض األفكار الجيدة-18

 .......  ..........................عادة ما أتطوع لتقديم تغذية راجعة لبقية أعضاء المجموعة بعد أي ندوة أو نشاط جماعي-19

 ...........   ....................................عندما أعمل ضمن فريق أو مجموعة فإنني أرغب في المبادرة لتسيير األمور-20

 إذا اختلفت في الرأي مع أحد زمالئي أو رفاقي، فإنني أميل إلى-21

 ..........................    ............................................................اإلصرار على رأيي والدفاع عنه بصالبة

 ................. ...............................أنا من مناصري العمل الجماعي الذي يعتمد فيه األفراد على بعضهم بعضًا-22

 ......................................................بتعد عنه وال أتعامل معهعندما ال أحب شخصًا أو ال أميل له، فعادًة أ-23
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 أحب إقامة عالقات مع الجميع، لذلك أتغاضى عن الهفوات حتى أكون -24

 .....................................................................................مريحًا ولطيفًا في التعامل مع اآلخرين

 .....   ...........................................................أستطيع أن أصف نفسي بأنني شخص تابع ولست قائدًا-25

 ...  .........................إذا أغضبني شخص ما فإنني أتمهل حتى أهدأ وال أتسرع في الرد الذي قد أندم عليه الحقًا-26

 ..  ......................درجة ذكائي مرتفعة لكن شخصيتي وعدم ثقتي بنفسي تمنعاني من تحقيق ما أصبو إليهأشعر بأن -27

 .....   ...........................................إذا اختلف زمالئي أو رفاقي في الرأي فإنني ال أتدخل حتى ينتهي األمر-28

 .........  ...............................ص جدد أو العمل معهم ضمن فريق أو مجموعةأستمتع فعًال بالتعرف إلى أشخا-29

 إذا اختلفت في الرأي مع أحد زمالئي أو رفاقي فإنني دائمًا أحاول أن أكون مرنًا أثناء الحوار-30

 .......................  .....................................................................وذلك للوصول إلى حل توفيقي

 ......   ......................إذا غضبت من شخص ما فإنني أقول ما لدي أثناء الموقف ولكنني أندم على ما قلت بعد ذلك-31

 ...............  ..................................أحيانًا ال أهتم بمشاعر اآلخرين طالما أسعى لتحقيق أهدافي الشخصية-32

 أشعر أنني قادر على التعبير عن أفكاري بشكل جيد عندما أتحدث أمام أعضاء المجموعة-33

 .................................................................................................................  أو الفريق

 .......  ......................................يق فإنني أعمل بجد حتى ال أخذل اآلخرينعندما أعمل ضمن مجموعة أو فر-34

 .........   ..................................ينتابني شعور بالعصبية عندما يطلب مني التحدث أمام مجموعة كبيرة من الناس-35

 ............  .....................مل معهم سواء كنت أحبهم أو ال أحبهمأحاول أن أبني عالقات عمل جيدة مع كل الذين أع-36

 .  ................................ال أرغب بالعمل ضمن فريق أو مجموعة ألنني عادًة أجد اآلخرين ليسوا بنفس درجة وعيي-37

 .......  .............................................أشعر أن لدي بعض األفكار الجيدة لكنني ال أنجح في إيصالها لآلخرين-38

 ....... ......................................إذا ضايقني أحد زمالئي أو رفاقي فإنني عادة ال أجد حرجًا في إبداء رأيي فيه-39

 ....  .............................أستدرك جوانب القصور األكاديمي عندي من خالل استعراض ثقتي بنفسي وقوة شخصيتي-40
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 الخصائص السيكومرتية لنظام التقييم السلوكي لألطفال
  األردنيةاملطور على البيئة) نسخة التقدير الذاتي للطفل(

 

 

 أمجد أبوجدي وأحمد الشيخ علي
*

 

 
 

 24/12/2009 تاريخ قبوله   22/1/2009 تاريخ تسلم البحث

ــدف :ملخـــص ــة  تهـ ــائص الســـيكومترية لنظـــام    للتحقـــق الدراســـة الحاليـ  مـــن الخصـ

ــال  ا ــلوكي لألطفـ ــيم السـ ــل  (لتقيـ ــذاتي للطفـ ــدير الـ ــخة التقـ ــة  ) نسـ ــى البيئـ ــور علـ المطـ

ــن      ــة مـ ــوفرة مكونـ ــة متـ ــار عينـ ــم اختيـ ــد تـ ــة، وقـ ــ) 739(األردنيـ ــة ًاطالبـ ــن  وطالبـ ممـ

الرابــــــع، والخــــــامس، والســــــادس، والســــــابع تراوحــــــت : يدرســــــون فــــــي الصــــــفوف

 ربيــــة ت لمديريــــةةمدرســــة، تابعــــ) 17( ســــنة مــــوزعين علــــى 11-9  بــــينأعمــــارهم

ــاص،    ــيم الخـ ــة، والتعلـ ــان الثانيـ ــوث   عمـ ــة الغـ ــدارس وكالـ ــن   .ومـ ــاء مـ ــد االنتهـ  وبعـ

ــان        ــل الباحثـ ــبة توصـ ــائية المناسـ ــيالت اإلحصـ ــراء التحلـ ــة وإجـ ــات الدراسـ ــع بيانـ جمـ

إلــــى أن فقــــرات نظــــام التقيــــيم الســــلوكي ارتبطــــت بدرجــــة متوســــطة ومرتفعــــة مــــع  

ي م التقيـــــيم الســـــلوككمـــــا أظهــــرت النتـــــائج أن نظــــا  . األبعــــاد التـــــي تنتمــــي إليهـــــا  

ــعيتمتـــع بمؤشـــرات تطـــابق مناســـبة بـــين الصـــورة المطـــورة علـــى البيئـــة األردنيـــة      مـ

ــة  ــورته األجنبيـ ــائج أن . صـ ــرت النتـ ــلوكي  وأظهـ ــيم السـ ــام التقيـ ــاد نظـ ــت  أبعـ ــد حققـ   قـ

ــبة تراوحــــت   ــاق داخلــــي مناســ ــامؤشــــرات ثبــــات اتســ ــين  أبعادهــ ، )0.89-0.65( بــ

ــادة تراوحـــــت بـــــين      ــرات ثبـــــات إعـــ ــا تمتـــــع ). 0.87-0.70(ومؤشـــ  بـــــدالالت كمـــ

زي بــــين الطلبــــة الــــذين يراجعــــون والــــذين ال يراجعــــون  المرشــــدين  ييــــصــــدق تم

 إضــافة إلــى أنــه قــد     ،بســبب وجــود مشــكالت ســلوكية علــى معظــم أبعــاد المقيــاس       

ــير        ــلوكي لتفسـ ــيم السـ ــام التقيـ ــاد نظـ ــع أبعـ ــة لجميـ ــة محولـ ــات تائيـ ــتقاق درجـ ــم اشـ تـ

التقـــــدير : الكلمـــــات المفتاحيـــــة( .لطالـــــبل الصـــــفحة النفســـــيةالـــــدرجات ورســـــم 

 .)الذاتي، التقييم السلوكي لألطفال، الخصائص السيكومترية

 

 

 

 

 

 

 

ُتعنـــى مراكـــز التـــدخل وممارســـو علـــم الـــنفس اإلكلينيكـــي        :مقدمـــة

ــاء        ــة أثنـ ــة ودقيقـ ــة مدروسـ ــراءات علميـ ــاع إجـ ــا بإتبـ ــائمون عليهـ والقـ

ن وُتعــد أدوات التشــخيص مــ . تنفيــذهم لعمليــات التشــخيص والعــالج 

ومـن  . األمور األساسية التي تبنى عليهـا الممارسـات العياديـة الالحقـة           

ــة         ــالج فعالـ ــة عـ ــى خطـ ــؤدي إلـ ــدقيق يـ ــخيص الـ ــه أن التشـ ــلم بـ المسـ

فالتشــخيص الــدقيق يحــدد اإلجــراءات العالجيــة الواجــب    . وصــحيحة

اتخاذها للتعامل مع الحالة المشخصـة للطفـل، ويقـدم مؤشـرات حـول              

ضــع أهــداف مناســبة لهــا ضــمن خطــة    عوامــل الخطــر التــي يتوجــب و  

 .العالج
 

_________________________ 

 .، األردنعمان،  جامعة عمان األهلية،قسم علم النفس *

 .ربد، األردنإ، 2010  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©

  
Psychometric Properties of the Adapted Jordanian 

Version of the Behavioral Assessment System for Children 
(BASC) 

 
Amjed  A Abojedi, Ahmad S Al-Sheikh, Psychology department, 

Amman Al-Ahlyya University, Amman, Jordan.  
 

Abstract: This study aims at examining the psychometric properties of 
the adapted Jordanian version of the Behavioral Assessment System 
for Children (BASC). A sample of 739 students (4th, 5th, 6th and 7th 
grades), with ages between 9 to 11 years was selected from 17 schools 
in Amman. Statistical analysis of the data showed that the inventory 
items correlated medium to high with its relevant dimensions, and the 
goodness of fitness indices conformed to the original version. 
Furthermore, internal consistency reliability ranged from 0.65-0.89, 
and test-retest reliability indices ranged from 0.70-0.87. The inventory 
also had discriminated between students who were referred to 
counselors and those who were not. Standardized T scores were 
derived for the inventory subscales to give better interpretation and 
allow for plotting student's profile. (Keywords: Self-Evaluation, 
Behavioral Evaluation for Children, Psychometric Properties). 

 
 

 

نتيجـــة االضـــطرابات ، ويـــأتي هـــذا االهتمـــام بعمليـــة التشـــخيص

فقـد يخـتلط األمـر      ،  األطفال المتعددة والمتداخلة التي قد يعاني منها     

ــد         ــا االضــطرابات عن ــر فيه ــي تظه ــة الت ــى المشــخص بســبب الطبيع عل

فمـن  ،  هتهـا فـي عمليـة التشـخيص       األطفال والصعوبات التـي تـتم مواج      

المالحــظ بشــكل عــام أن جميــع األطفــال يمــرون بفتــرات مــن التغيــرات   

، )2001، ميلمـان ، شـيفر (السلوكية التـي تـنخفض مـع التقـدم بـالعمر       

إضــافة إلــى أن األطفــال قــد يجــدون صــعوبًة فــي قــدرتهم علــى التعبيــر  

ــارهم   ــاعرهم و أفكـ ــن مشـ ــور االضـــطرابات     ، عـ ــى ظهـ ــالوة علـ هـــذا عـ

ممــا يجعــل  ، )2001، عبــد المعطــي (لمصــاحبة الضــطراب أساســي   ا

ــة     ــة بدقـــة تشـــخيص اضـــطرابات األطفـــال فـــي غايـ الحاجـــة إلـــى العنايـ

وهنا ال بد لنا من اإلشارة إلى       ،  األهمية من حيث الوضوح والتصنيف    

ــال   ــطرابات األطفـ ــنيف الضـ ــاوالت التصـ ــذا   ، محـ ــي هـ ــنا فـ ــد أنفسـ ونجـ

ابــع لالضــطرابات النفســية الصــدد ضــمن مظلــة الــدليل التشخيصــي الر 

DSM0IV   ــى ــال إلــ ــطرابات األطفــ ــنف اضــ ــي تصــ ــطرابات :  التــ االضــ

واالضــطرابات ، Externalizing Disordersالموجهــة نحــو الخــارج 

 & Internalizing Disorders )Oltmannsالموجهة نحو الـداخل  
Emery, 1998(. 

وتســبب االضــطرابات الموجهــة نحــو الخــارج صــعوبات للطفــل       

وتوصــف هــذه االضــطرابات بأنهــا   ، علــه مــع العــالم الخــارجي  أثنــاء تفا



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 74

فشل الطفـل فـي السـيطرة علـى سـلوكاته فــي ضـوء توقعـات اآلخـرين             

ومــن أكثــر ، )ثــم الســلطة والقــانون، وأخــوة، ورفاقــًا، ومعلمــين، آبــاًء(

ــاه      ــد وعجــز االنتب والســلوك ، هــذه االضــطرابات شــيوعًا النشــاط الزائ

ي تشــــمل مســــاحة واســــعة مــــن واضــــطرابات التصــــرف التــــ، القهــــري

السلوكات المشكلة كإيذاء اآلخرين والعدوان وغيرهـا مـن المشـكالت           

 .التي تتضمن في محتواها قصورًا في المهارات االجتماعية

فهــي تلــك المشــكالت  ، أمــا االضــطرابات الموجهــة نحــو الــداخل 

وعلـى الـرغم    . التي تؤثر على عالم الطفل الـداخلي كاالكتئـاب والقلـق          

فـي الـدليل التشخيصـي الرابـع لالضـطرابات           عايير التشـخيص  من أن م  

تحـــــدد شـــــكل ظهـــــور األعـــــراض التشخيصـــــية   DSM-IVالنفســـــية 

ــال  ــذا ال يعنـــي أن نتعامـــل ، لالكتئـــاب والقلـــق عنـــد األطفـ ــع  لكـــن هـ مـ

اضـــــطرابات األطفـــــال الموجهـــــة للـــــداخل مغفلـــــين االختالفـــــات فـــــي  

لـك أن األطفـال   ذ، الخصائص النمائية في علم النفس المرضـي النمـائي        

ال يستطيعون التعبير عن أنفسهم كالراشدين بسبب التغيرات النمائيـة          

ــرة  . التـــي تحـــدث مـــع تقـــدم العمـــر  ــًا أن األسـ ــا يؤكـــد ذلـــك أيضـ وممـ

والرفاق والمدرسة يؤثرون على الطفل بشكل أكبـر مـن تـأثيرهم علـى             

ــدين ــا     ، الراشـــ ــر فيهـــ ــي تظهـــ ــية التـــ ــد الخصوصـــ ــذي يؤكـــ ــر الـــ األمـــ

 .األطفالاالضطرابات عند 

وقــد عنيــت الدراســة الحاليــة بترجمــة وتعريــب واحــدة مــن أكثــر  

أدوات تشــخيص مشــكالت األطفــال والمــراهقين أهميــة أال وهــي نظــام  

 Behavior Assessment System for التقيـيم السـلوكي لألطفـال   
Children) BASC (   ــامفس ــويره رولنـــــــدز وكـــــ ــام بتطـــــ الـــــــذي قـــــ

)Reynolds & Kamphaus, 1992(. 

 المقيــاس خاصــتين أساســيتين فــي تقيــيم الطفــل؛ همــا    ويعكــس

فمــن حيــث تعــدد األبعــاد؛ فهــو يقــيس  ، وتعــدد الطــرق، تعــدد األبعــاد

ــل      ــلوك الطفـ ــي سـ ــلبي فـ ــد السـ ــابي والبعـ ــد اإليجـ ــيته  ، البعـ ــا خاصـ أمـ

المتعلقــة بتعــدد الطــرق فتشــير إلــى أن نظــام التقيــيم الســلوكي يتــيح      

المعلومــات مــن مصــادر الفرصــة للممارســين العيــاديين للحصــول علــى 

ممـا يجعل نظـام التقيـيم     ،  ومعلميه ووالديـه ،  متعددة هي الطفل نفسه   

ــه     ــه وبنائــ ـــي هدفــ ـــقًا فــ ــال متســ ـــلوكي لألطفــ  ,Kamphaus( الســ
Reynolds, Hatcher & Kim 2004(. 

ــة       ــات المهمــ ــع المعلومــ ــددة لجمــ ــًا متعــ ــاس طرقــ ــدم المقيــ ويقــ

ن يحتــــاجون إلــــى والمفيــــدة بهــــدف التقيــــيم الــــدقيق لألطفــــال الــــذي  

تشــخيص واســع المــدى لالضــطرابات والصــعوبات النمائيــة؛ وبغــرض    

فالمقيــاس يقــدم طريقــة لتصــنيف  ، الحصــول علــى التشــخيص الــدقيق 

، بالمقارنة مع أقرانه   الطفل بتحديد موقعه على ميزان سلوكي متدرج      

ــام        ــام بأحكــ ــة القيــ ــين إمكانيــ ــين اإلكلينيكيــ ــنح الممارســ ــه يمــ ــا أنــ كمــ

وألن المقيـاس يقـدم     .  مشكالت مستقبلية متوقعـة    تشخيصية حول أي  

فإنـه  ، نمدى واسعًا من المعلومـات الضـرورية للممارسـين اإلكلينيكيـي       

ـــال الذيـــن       يعــد أداًة مهمــة لهــم عنــد عمــل التوصــيات المالئمــة لألطف

يحتاجون إلى خطط عالجيـة تقـوم على فـهم نقاط ضعـفهم إلـى جانــب            

 .)Thorpe, Kamphaus & Reynolds, 2003(نقاط قوتهـم 

كما يقدم المقياس معلومات متعـددة األبعـاد علـى شـكل صـفحة            

 تـــوفر فهمـــًا كافيـــًا للخلـــل الـــوظيفي الـــذي يعانيـــه  )Profile(نفســـية 

الطفل والذي قد ال يكشف عنه الـدليل التشخيصـي اإلحصـائي الرابـع              

DSM IV .        وتخـدم الصـفحة النفسـية فـي المقيـاس المتخصصـين فـي

ت والمدارس والتربية الخاصة وأي أوضاع أخـرى مشـابهة          المستشفيا

كما أن الصـفحة النفسـية   ، تتطلب الحصول على معلومات حول الطفل    

ــداد   ــي إعــ ــاعد فــ ــي ضــــوء      تســ ــدمات فــ ــيط للخــ التوصــــيات والتخطــ

 ,Thorpe, Kamphaus & Reynolds(التشـخيص الـدقيق للطفـل    
2003(. 

 ,Reynolds & Kamphaus (ويشــير رايونولــدز وكــامفس 
ــال       )2004 ــيم الســلوكي لألطف ــى أن نظــام التقي ــاس إل ــل المقي  فــي دلي

 :يستعمل لتحقيق األهداف التالية

 .تخطيط البرامج العالجية والتقييم للطفل •
 Differential Diagnosisالمسـاعدة فـي التشـخيص الفـارقي      •

اإلحصـائي   عند استخدامه بشكل متزامن مع الدليل التشخيصـي 

 .DSM IVالرابع 
 .ة في الحكم على برامج التصنيف والمساعدةالمساعد •
 .يستخدم مع أدوات أخرى بغرض زيادة الدقة •
ــذين     • ــال الـ ــد األطفـ ــدها عنـ ــكلة وتحديـ ــلوكيات المشـ قيـــاس السـ

 .يعانون مشكالت نفسية وانفعالية
 )القضائي(يستخدم في التقييم الشرعي  •

 :مشكلة الدراسة وأهميتها

حرجًا في مراحل تطور    تعد مرحلة الطفولة من المراحل األكثر       

فقـد تكـون    ،  حيث أن التحديات التي يواجهها الطفل متعددة      ،  اإلنسان

األطفــال أو ذات   هــذه التحــديات ذات طبيعــة نمائيــة يختبرهــا معظــم     

وعلى الرغم من الكم الكبيـر  . طبيعة إكلينيكية تحتاج إلى التدخل فيها    

ــا      ــًة لهــ ــل عرضــ ــون الطفــ ــي يكــ ــكالت التــ ــن المشــ ــد أن أدوات ، مــ نجــ

فـي الـوطن العربـي ال تلبـي هـذه االحتياجـات مـن                التشخيص المتوفرة 

لذلك نجد أن أخصائي القيـاس و التقيـيم أمـام           . حيث الدقة والشمول  

تحــٍد مهـــم يتعلـــق بـــالقرارات التشخيصــية التـــي يجـــب عليـــه اتخاذهـــا   

، والتـي قـد تقـود إلـى خيـارات تمتـد نتائجهـا إلـى مجمـل حيـاة الطفـل           

،  الطبيعة التي تظهر فيها مشـكالت األطفـال        ويبرز هذا التحدي بسبب   

ــد األطفـــال تعـــد جـــزءًا مـــن         إذ أن بعـــض األعـــراض التـــي تظهـــر عنـ

وأن السـقف الـذي يحـدد نقطـة الفصـل           ،  خصائصهم النمائية الطبيعيـة   

بين هذه األعراض كمظهر نمائي طبيعي أو أعراض الضطراب يحتـاج           

 .إلى التدخل هو سقف يتطلب أدوات تشخيص دقيقة

ــي هــ  يعــد نظــام التقيــيم الســلوكي لألطفــال مــن      ، ذا الســياقوف

وحظيـت  ،  أدوات التقييم التي شـاع اسـتخدامها عبـر عقـود مـن الـزمن              

بعــدد كبيــر مــن الدراســات التــي تحــرت صــدقها وثباتهــا إلــى جانــب          

استخداماتها في الكشف عن مشكالت األطفال أو تقييم فاعلية بـرامج      

 يحتله هذا المقيـاس مـن أهميـة         ونظرًا لما . التدخل الموجهة لألطفال  

والحاجة إليجاد نظام تقييم يتصف بالشـمولية   ،  في المجال اإلكلينيكي  

فإن هناك حاجة لتطوير مثل هذا المقيـاس فـي البيئـة العربيـة              ،  والدقة

خصوصــًا وأنــه يشــمل أبعــادًا إكلينيكيــة وتكيفيــة متعــددة تغطــي مــدى  

 .ل مرحلة الطفولةواسعًا من المشكالت واالضطرابات التي تظهر خال
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إال أنــه لــم يحــَظ بالدراســات  ، وعلــى الــرغم مــن أهميــة المقيــاس 

، والبيئـة األردنيـة بخاصـة   ، السيكومترية الكافية في البيئة العربية بعامـة   

حيــث أن االهتمــام بتطــوير هــذا المقيــاس مــن شــأنه أن يفــتح المجــال   

أمــام إجــراء دراســات وصــفية نتعــرف مــن خاللهــا علــى مــدى انتشــار      

ــة إلــى جانــب تــوفير أداة     ا لمشــكالت واالضــطرابات فــي مرحلــة الطفول

تشخيصــية للمختصــين فــي مجــال مشــكالت األطفــال مــن إكلينيكيــين        

ومرشـدين وعــاملين فــي مجــال الصـحة النفســية للطفــل وكــذلك تــوفير   

أداة لتقيـــــيم فاعليــــــة بـــــرامج التــــــدخل علـــــى المســــــتويين الفــــــردي    

 .والجماعي

ظــام التقيــيم الســلوكي لألطفــال جــاءت فكــرة تطــوير ن، ومــن هنــا

واألسـئلة التاليـة    .  علـى البيئـة األردنيـة      )نسخة التقرير الـذاتي للطفـل     (

 :تحدد مشكلة الدراسة

 البيئة األردنية ؟ ما هو البناء العاملي للمقياس المطور على -

المطور على البيئة األردنية  التمييزية للمقياس ما هي القدرة -

ت سلوكية ويراجعون المرشدين بين الطلبة الذي لديهم مشكال

 والطلبة الذين ال يراجعون المرشدين؟

ما هي دالالت الثبات والصدق التي يتمتع بها المقياس المطور  -

 على البيئة األردنية ؟

كيف تفسر الدرجات التي يحصل المفحوص عليها على  -

 المقياس المطور على البيئة األردنية؟

 :حدود الدراسة

ية على طلبة في المرحلة االبتدائيـة ضـمن         تقتصر الدراسة الحال  

 عامًا من الذكور واإلناث فـي مـدارس محافظـة           11 – 9الفئة العمرية   

ــلوكية      ــكالت ســ ــن مشــ ــانون مــ ــن يعــ ــة ممــ ــة والخاصــ ــان الحكوميــ عمــ

ويراجعون المختصين النفسيين في مدارسـهم و عينـة مقارنـة ممـن ال           

ــديرات مرشــدي المــدارس      ــانون مشــكالت ســلوكية حســب تق ــى ، يع إل

ذوي صــعوبات  جانــب ذلــك فقــد شــملت عينــة الدراســة مجموعــة مــن   

 .التعلم والذين يدرسون في غرف المصادر

 :الدراسات السابقة

، تعددت الدراسات التي تناولت نظام التقيـيم السـلوكي لألطفـال          

: هــذه الدراســات ألغــراض هــذا البحــث إلــى قســمين  وقــد تــم تصــنيف

ت التي استخدمت المقيـاس فـي       القسم األول ويتناول مراجعة الدراسا    

أمــــا القســــم الثــــاني ،  والتشخيصــــية المختلفــــةةالســــياقات اإلكلينيكيــــ

فيتنـــاول الدراســـات التـــي عنيـــت بالخصـــائص الســـيكومترية للمقيـــاس   

 .ودالالت الصدق والثبات التي حققها في دراسات مختلفة

ً الدراســـــات التـــــي تناولـــــت اســـــتخدامات نظـــــام التقيـــــيم   :أوال

 -:السلوكي

ــيم الســــلوكي      تن ــام التقيــ ــتخدامات اإلكلينيكيــــة لنظــ ــت االســ وعــ

فقــد تمــت االســتفادة منــه فــي أوضــاع إكلينيكيــة تشخيصــية    ، لألطفــال

 :وفيما يلي مراجعة لعينة من هذه االستخدامات، متعددة

 المقيــاس )Woo & Stinnet, 2005(وســتنت ، اســتخدم وو

 واالجتماعيـة   في نسختي اآلباء واألبناء لدراسـة الخصـائص االنفعاليـة         

ــًا )120(والتكيــــف المدرســــي عنــــد عينــــة تكونــــت مــــن     طفــــال كوريــ

 11 – 8وأمريكيًا من أصـل كـوري وقوقـازي تراوحـت أعمـارهم بـين         

وأظهــرت نتــائج تحليــل أبعــاد المقيــاس أن األطفــال الكــوريين       . عامــًا

يسلكون على نحو يعبـر عـن سـيطرة أكثـر وثقـة أقـل ومصـدر داخلـي                   

ألطفال األمريكيين من أصل كوري والذين عبـروا        للعزو بالمقارنة مع ا   

كمـــا أظهـــرت النتـــائج أن . بــدورهم أيضـــًا عـــن مشـــكالت تكيفيـــة أكثـــر 

المقيـــاس يعـــد حساســـًا للكشـــف عـــن تـــأثير االختالفـــات والصـــراعات  

الثقافية على السلوك في ضوء اختالف المعايير األسرية في الثقافـات           

 .المختلفة

فــي  طفــال واآلبــاء والمعلمــينواســُتخدم المقيــاس فــي نســخة األ

وكـــايمنج ، هـــوتر، مـــاثيي، باســـفوجل، شـــالينر، دراســـة قـــام بهـــا مـــور

)Moore, Challinor, Pasvogel, Matthay, Hutter & 
Kaemingk, 2003(      بغرض التعرف علـى مسـتوى التكيـف السـلوكي

وفيمـا  ،   طفًال ومراهقـًا ممـن يعـانون مـن اللوكيميـا الحـادة             )47(عند  

ــان الت ــة   إذا كــــ ــرتبط بالقــــــدرات العقليــــ ــلوكي عنــــــدهم يــــ كيــــــف الســــ

، و اســـُتخدم المقيـــاس بغـــرض قيـــاس مســـتوى التكيـــف . واألكاديميـــة

 ومقيــاس التحصــيل )Wisc- R( إضــافة إلــى مقيــاس وكســلر للــذكاء 

وأظهــرت نتــائج التحليــل أن تقــديرات . )WRAT- R(واســع المــدى 

، لجسـدنة ا: المعلمين أشارت إلى أن األطفال يعانون من مشـكالت فـي   

أما تقديرات اآلباء فقد أشـارت      . ومهارات الدراسة ،  والقيادة،  والتعلم

ــى أنهــم يعــانون مــن مشــكالت فــي     ــاه، والتكيــف، الجســدنة: إل ، واالنتب

أمــا تقــدير . واالكتئــاب، والمهــارات االجتماعيــة، والقلــق، واالنســحاب

القلــق واالتجاهــات نحــو  : الطفــل لنفســه فقــد أشــار إلــى مشــكالت فــي  

وأظهرت النتائج أن تقديرات المعلمـين ارتبطـت بشـكل دال         . سةالمدر

كمـا أظهـرت النتـائج أن التغيـرات     . مع نتائج اختبار وكسلر والتحصيل 

التـــي تحـــدث فـــي صـــورة الجســـد والمشـــكالت الســـلوكية واالنفعاليـــة   

 .ارتبطت باالكتئاب والجسدنة واالنسحاب

ي وفـــي مجـــال صـــعوبات الـــتعلم ومهـــارات االتصـــال االجتمــــاع      

والتكيف تم استخدام المقياس في نسـخة األطفـال واآلبـاء والمعلمـين       

 واسـتخدمت  .)Brodeur, 2006(في دراسة تجـريبية قام بهـا بـرودر   

ــرض تعلـــيم مهـــارات         ــة الواحـــدة التجريبـــي بغـ ــته نمـــوذج الحالـ دراسـ

 سنة تدرس في مدرسة لـذوي     )15(االتصال االجتماعي لطالبة بعمر     

ــتعلم  ــة فــي مجــال الصــحة    وطبقــت م. صــعوبات ال قــاييس لتقيــيم الطلب

النفسـية ومهـارات التكيـف إضـافة إلــى نظـام التقيـيم السـلوكي لألطفــال        

لقياس المهارات االجتماعية واالتصال والتكيـف التـي تعبـر عـن محـور              

وأظهرت النتائج البعديـة للقيـاس فـي نظـام التقيـيم            . البرنامج التدريبي 

خفاضــًا فــي مســتويات النشــاط الســلوكي لألطفــال أن الطفلــة أظهــرت ان

ــد ــاب، الزائـ ــحاب، واالكتئـ ــاه ، واالنسـ ــكالت االنتبـ ــرت  . ومشـ ــا أظهـ كمـ

وأظهـرت  . النتائج تحسـنًا فـي المهـارات االجتماعيـة والقيـادة والتكيـف            

المقــابالت مــع والــدة الطفلــة ومعلميهــا أنهــا حققــت تحســنًا فــي تعلــم     

شــفت الطفلــة وك، مهــارات االتصــال وأنهــا أصــبحت أكثــر تأكيــدًا لــذاتها

 .أثناء مقابلتها عن ثقة أفضل بنفسها

 المقيــاس فــي نســخة  )Tarnell, 2003( كمــا اســتخدم تارنــل 

: اآلباء واألبناء ومقياس تفسـير إدراكـات الصـراع فـي األبعـاد الفرعيـة              

 طفـــًال تراوحـــت )72(ولـــوم الـــذات عنــد  ، والتهديــد ، ملكيــة الصـــراع 

ــين   ــارهم بـ ــنة)11-8(أعمـ ــدفت ل  ،  سـ ــة هـ ــي دراسـ ــات  فـ ــرف إدراكـ تعـ
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وتقـدير  ،  وعالقـتهم مـع الرفـاق     ،  ونموهم االجتمـاعي  ،  األطفال للصراع 

وأجــري تارنــل تحليــل التبــاين المتعــدد  . والكفايــة االجتماعيــة، الــذات

وأظهــرت . وتحليــل االنحــدار للتعــرف علــى القــوة التنبؤيــة للمتغيــرات   

ــطة بـــين المقـــاييس الفرعيـــة         ــائج ارتباطـــات منخفضـــة إلـــى متوسـ النتـ

وبشـكل محـدد تبـين    ، تعلقة بالتهديد ولوم الذات مع تقـدير الـذات     الم

أن طريقة تفسير الطفل ألسباب الصـراع تفسـر لنـا معظـم التبـاين فـي                

كمـا أظهـر تحليـل االنحـدار أن لـوم الـذات يعـد متغيـرًا                 . تقدير الذات 

ــذات   ــدير الـ ــأ بتقـ ــًا يتنبـ ــاييس   . مهمـ ــيالت أن المقـ ــرت التحلـ ــا أظهـ كمـ

بالتهديــد ولــوم الــذات ارتبطــت بشــكل دال بالكفايــة   الفرعيــة المتعلقــة 

 .االجتماعية

 المقيــاس فــي نســخة اآلبــاء  )Lavell, 2002(واســتخدم الفــل 

واألبنـــــاء بغـــــرض قيـــــاس الوظيفـــــة االنفعاليـــــة والســـــلوكية لألطفـــــال  

والمــراهقين الـــذين يعـــاني أبــاؤهم مـــن الســـرطان إضــافة إلـــى فحـــص    

الضــغوط النفســية المدركــة العالقــة بــين هــذه الوظــائف عنــد األطفــال و

 طفــًال )33(وتكونــت عينــة الدراســة مــن  . عنــدهم تجــاه مــرض آبــائهم 

ــورًا15( ــُا18،  ذكــ ــين  ) إناثــ ــارهم بــ ــًا18 – 8 تراوحــــت أعمــ .  عامــ

استطاع نظام التقييم السلوكي لألطفال أن يكشف فـي نتـائج الدراسـة             

حيـث أشـارت النتـائج إلـى        ،  عن بعـض المؤشـرات عنـد هـؤالء األطفـال          

ــ ــة وبعــــض     ظهــ ــلوكات الالنمطيــ ــاب والســ ــيطة لالكتئــ ــراض بســ ور أعــ

 .األعراض االنفعالية بالمقارنة مع أفراد العينة الضابطة

 )Wutzke, 1999(استخدم وتـزك  ، وفي مجال التكيف النفسي

المقياس في نسخة اآلباء والمعلمين واألطفال إلى جانب مقياس آخـر           

كيفــي بغــرض التعــرف فــي التكيــف االجتمــاعي ومقيــاس فــي الســلوك الت

على مستوى التكيف النفسي عنـد إخـوة المرضـى بالتهابـات المفاصـل              

ــديهم   ــال     . ومهــارات التكيــف ل ــة الدراســة مــن عشــرة أطف وتكونــت عين

ــارهم بـــين   ــًا 14 – 8تتـــراوح أعمـ وكـــان لكـــل فـــرد مـــن أفـــراد   . عامـ

الدراســــة أخ أو أخــــت مشــــخص بمــــرض التهابــــات المفاصــــل خــــالل   

واستخدم التحليل الكيفي إلى جانب التحليـل       . ة شهرًا الماضي  )12(الـ

و كشــفت النتــائج بشــكل عــام عــن بعــض الصــعوبات التكيفيــة      ، الكمــي

ومشاعر القلق المرتبطـة    ،  الشعور باإلهمال : لدى هؤالء األطفال مثل   

 .باحتمال تطور المرض عند أشقائهم

فــي نســخة    المقيــاس)Shelby, 1999(كمــا اســتخدم شــيلبي  

ء والمعلمــين إضــافة إلــى مقــاييس أخــرى فــي دراســة       األطفــال واآلبــا 

هــدفت للتحقــق مــن مؤشــرات مشــكالت التكيــف التــي قــد يعــاني منهــا    

وتــم تحديــد بعــض المتغيــرات التــي  . األطفــال النــاجون مــن الســرطان 

قــد تــؤثر علــى التكيــف المســتقبلي لهــؤالء  ، تعبــر عــن مؤشــرات خطــر 

لمعرفيــــة الخلــــل فــــي الوظيفــــة ا، مؤشــــرات المــــرض: األطفــــال وهــــي

والضــغوط االجتماعيــة ومهــارات التكيــف االجتمــاعي والتــي قــد تــؤثر     

وكــذلك . علــى تكيــف الطفــل بعــد إنهــاء العــالج والعــودة إلــى المدرســة

 18 – 6 طفـًال تتـراوح أعمـارهم بـين     )36(اختيرت عينة مكونـة مـن      

ــيتين    ــًا للســــرطان خــــالل الســــنتين الماضــ ــًا ممــــن تلقــــوا عالجــ . عامــ

نظـام التقيـيم السـلوكي لألطفـال فـي          : دوات هي واسُتخدم عدد من األ   

ومقيــــاس التكيــــف والتماســــك  ، نســــخة األطفــــال واآلبــــاء والمعلمــــين 

وأظهرت النتائج عدم وجود فـروق      . ومقياس الدعم األسري  ،  األسري

بين األطفال الناجين من السرطان وأفراد العينة الضابطة في الوظيفـة           

األسـري والرضـا عـن العالقـة        االنفعالية السـلوكية والتكيـف والتماسـك        

كمـا أظهـر اآلبـاء    . مع الرفاق والوظيفة المدرسـية والـدعم االجتمـاعي       

فيمــا لــم يظهــر   ، تقــديرات تشــير إلــى صــعوبات تكيفيــة عنــد أبنــائهم      

وأظهـــر األطفـــال النـــاجون بـــأنهم يمتلكـــون مســـتوى . المعلمـــون ذلـــك

 .جيدًا من تقدير الذات والكفاية االجتماعية

 الدراسـات المـدى الواسـع مـن المجـاالت التـي        ويتضح مـن هـذه    

ففــي إطــار . يمكــن لنظــام التقيــيم الســلوكي لألطفــال أن يســتخدم فيهــا

المستشـــــفيات واألمـــــراض الجســـــمية والنفســـــية نجـــــد أن المقيـــــاس  

يســتخدم للكشــف عــن االضــطرابات االنفعاليــة والســلوكية المرافقــة أو  

س يفيـد فـي تحديـد       فالتقدير على المقيـا   ،  الالحقة لألمراض الجسمية  

، اإلجراءات العالجية النفسية المصاحبة والالحقة لخطة العـالج الطبـي         

بـل قـد    ،  كما تمكن اإلفـادة مـن المقيـاس لـيس فقـط لألطفـال المرضـى               

 .المرضى أو أبنائهم يستخدم للكشف عن المشكالت المحتملة إلخوة

كشفت الدراسات السـابقة عـن الجـدوى        ،  وفي اإلطار اإلكلينيكي  

فهــو أداة ،  يحققهــا المقيــاس فــي األوضــاع اإلكلينيكيــة المختلفــة   التــي

مناسبة لتشخيص مـدى واسـع مـن االضـطرابات السـلوكية واالنفعاليـة              

سواء ظهرت كأعراض مصاحبة ألوضاع مرضية أخرى مثـل صـعوبات           

وقــد تــواتر . واإلعاقــات المختلفــة أو ظهورهــا بشــكل مســتقل ، الــتعلم

، والمشـــكالت الدراســـية  ، النـــوم اســـتخدام المقيـــاس مـــع اضـــطرابات    

، والكفايـة االجتماعيـة  ، والعالقـة مـع الرفـاق   ، والتكيـف ، وضـبط الغضـب  

والــتحكم ، ومهــارات التواصــل االجتمــاعي ، وتقــدير الــذات ، والعــدوان

، والقلــــــق، واالنســــــحاب، والتنظــــــيم الــــــذاتي، واالنتبــــــاه، الســــــلوكي

 .واالكتئاب

ة تبــــين لنــــا فــــإن هــــذه العينــــة مــــن الدراســــات الســــابق ، أخيــــرًا

االســتخدامات المختلفــة للمقيــاس وخاصــة فــي الكشــف عــن الجوانــب     

التكيفية عند الطفـل وعناصـر القـوة عنـده جنبـًا إلـى جنـب مـع الكشـف                   

األمـر الـذي يؤسـس قاعـدًة       ،  عن الجوانب الالتكيفية وعناصـر الضـعف      

 .من المعلومات لبناء خطة عالجية متكاملة

ــًا ــت الخ  : ثاني ــي تناول صــائص الســيكومترية  الدراســات الت

 :لنظام التقييم السلوكي لألطفال

تعــددت الدراســات التــي تحققــت مــن معــامالت الصــدق والثبــات   

والتـي أشـارت فـي مجملهـا إلـى أن المقيـاس حقـق مسـتوى         ، للمقيـاس 

مــرٍض مــن الخصــائص الســيكومترية وقدرتــه التشخيصــية لمشــكالت       

 :وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات. مختلفة

ــ المقيــــاس كمحــــك أو معيــــار  )Keith, 1997(ث درســــت كيــ

ولتحقيــق . )CAB( للتحقـق مـن صــدق المقيـاس اإلكلينيكــي للسـلوك    

 أمـًا لمراهـق     )127(قامت باختيار عينـة مكونـة مـن         ،  أغراض الدراسة 

والمراهقـون  ،  البرنامج التدريبي فـي القيـادة     : وذلك لثالثة مقاييس هي   

 يخضـــعون لنظـــام والمراهقـــون الـــذين، المشخصـــون بصـــعوبات تعلـــم

ــداث ــدقه    . األحـ ــاس وصـ ــات المقيـ ــات درجـ ــائج ثبـ ــت النتـ ــا . ودعمـ كمـ

 يتمتع بالصدق التمييزي كمقيـاس      )CAB(أظهرت النتائج أن مقياس     

 .شامل لقياس التكيف االنفعالي االجتماعي لألطفال والمراهقين
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 دراســًة اســتهدفت التعــرف علــى    )Weis,2007(وأجــرى وايــز  

وتكونـت عينـة   ، ) التقريـر الـذاتي للطفـل      نسـخة (صدق البناء للمقياس    

 عامــًا)18-16 (مراهقــًا تراوحــت أعمــارهم بــين  ) 970(الدراســة مــن  

، والتغيـب عـن المدرســة  ، ممـن لـديهم تـاريخ مـن المشـكالت السـلوكية      

و أشـارت نتـائج     ،   منهم مقياس الشخصية متعـدد األوجـه       )290(أكمل

تميـز  ، ثة عواملالتحليل العاملي التوكيدي أن المقياس يتكون من ثال     

، يسوء التوافق اإلكلينيكـ  :عامالن منها بقدرة كافية على التمييز هما     

وأن عامــل ســوء التوافـــق المدرســي لـــم    ، وســوء التوافــق الشخصـــي  

كمــا دعمــت النتــائج صــدق المقيــاس . يظهــر قــدرة كافيــة علــى التمييــز

 .البنائي لدى عينات للمراهقين المحولين بسبب مشكالت سلوكية

 ,Kenneth  (كــاري و ، وجـاكولين ، وريتشـارد ، كينثو أجرى 
Richard, Jacqueline & Kari, 2003 (   دراسًة هدفت التحقـق مـن

الصـــدق البنـــائي التمييـــزي والتباعـــدي عنـــد األطفـــال الـــذين يعـــانون   

وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . أعراضـــًا الضـــطرابات ســـلوكية داخليـــة

ــًا وطالبـــة تراوحـــت أعمـــارهم بـــين )121( ــًا ممـــن )12-8(  طالبـ  عامـ

نســخة التقريــر (وطبــق المقيــاس ، يدرســون فــي صــفوف التعلــيم العــام

باإلضــافة إلــى مقيــاس أعــراض المشــكالت الســلوكية   ، )الــذاتي للطفــل

، وتـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـين كـال المقياسـين        . الداخلية لألطفـال  

وأشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود عالقـــة ضـــعيفة بـــين مقيـــاس أعـــراض         

لوكية الداخلية لألطفال ومقاييس التكيف المدرسي فـي    المشكالت الس 

وإلـــى ارتبـــاط ســـلبي مـــع مقـــاييس  ، نظـــام التقيـــيم الســـلوكي لألطفـــال 

وتــدعم هــذه . التكيــف الشخصــي فــي نظــام التقيــيم الســلوكي لألطفــال 

النتائج قدرة نظام التقييم السلوكي على التمييز وكمؤشر على صـدق    

ــاس  ــاء المقي ــائج   . بن ــا أشــارت النت ــى وجــود ارتباطــات متوســطة    كم إل

ومرتفعـة بـين مقيـاس أعــراض المشـكالت السـلوكية الداخليـة لألطفــال       

 فــي نظــام التقيــيم الســلوكي وهــو مؤشــر علــى   ةوالمقــاييس اإلكلينيكيــ

وهذا من شأنه أن يـدعم اسـتخدام نظـام          ،  الصدق التباعدي للمقياس  

 .طفالالتقييم السلوكي لألطفال في التنبؤ بالمشكالت الداخلية لأل

يتبــين مــن هــذه الدراســات أن نظــام التقيــيم الســلوكي لألطفــال     

ــذاتي للطفــل   ( ــر ال مــن خصــائص الصــدق     حقــق عــدداً )نســخة التقري

أو التمييـز بـين   ، من خالل ارتباط المقياس بمحكات خارجيـة   ،  والثبات

الطلبة الذين لديهم مشكالت سلوكية والطلبـة الـذين ال توجـد لـديهم          

، جانـب تمتـع المقيـاس بمؤشـرات صـدق البنـاء           إلى  ،  مشكالت سلوكية 

أما فيما يتعلق بالثبـات فقـد تبـين أن المقيـاس تمتـع بموشـرات ثبـات                   

 .االتساق الداخلي واالستقرار

 :مجتمع الدراسة وعينتها

ــع    ــة الصــــفوف الرابــ ــع طلبــ ــة مــــن جميــ ــع الدراســ ، تكــــون مجتمــ

 )11-9(والسـابع الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين      ،  والسادس،  والخامس

ووكالـة  ، امًا من الدارسين في مختلف المـدارس الحكوميـة والخاصـة     ع

ــة    ــان الثانيــ ــديريات عمــ ــن مــ ــوث مــ ــاص  ، الغــ ــيم الخــ ــة التعلــ ، ومديريــ

ــام         ــن العـ ــاني مـ ــي الثـ ــل الدراسـ ــي الفصـ ــة فـ ــي الدراسـ ــين فـ والمنتظمـ

فقــد تـم اختيــار  ، أمـا بالنســبة ألفـراد العينـة    .2007/2008الدراسـي  

ن مــدارس مــديريات عمــان الثانيــة  مدرســة مــ)17(عينــة متــوافرة مــن 

 نســخة )1000(حيــث تــم توزيــع ، والمــدارس التابعــة للتعلــيم الخــاص

من المقياس من خالل مساعدي البحث على طلبة المرحلـة األساسـية       

 والـذين تتـراوح   )والسـابع ،  والسادس،  والخامس،  الرابع(في الصفوف   

ــين   ــًا)11-9(أعمــارهم ب ــا  ،  عام حة  نســخة صــال )739(اســترجع منه

 ذكــورًا بمتوســط  )372 (:وقــد توزعــوا علــى النحــو اآلتــي  . للتحليــل

 إناث بمتوسط  )367(و،  )2.03( وانحراف معياري    )10.86(أعمار  

وبلــــغ عــــدد الطلبــــة . )2.03( وانحــــراف معيــــاري )10.56(أعمــــار 

 والتابعــة )424( والخاصــة)272(الدارســين فــي المــدارس الحكوميــة  

ختيــار عينــة الدراســة أن تتضــمن وروعــي عنــد ا. )30(لوكالــة الغــوث 

طلبــة يعـــانون مــن مشـــكالت ســـلوكية ويراجعــون المرشـــد المدرســـي    

 )168(حسب ما تؤكد ذلك سجالتهم اإلرشادية والذين بلـغ عـددهم           

ــة  ــًا وطالب ــة ال يراجعــون المرشــدين   )544(مقابــل ، طالب ــًا وطالب  طالب

 .بسب وجود مشكالت سلوكية لديهم

 :ةوصف المقياس في صورته األصلي

إن نظـــام التقيـــيم الســـلوكي لألطفـــال هـــو نظـــام متكامـــل صـــمم   

ألغــــراض تشــــخيص وتصــــنيف العديــــد مــــن االضــــطرابات الســــلوكية 

واالنفعالية عند األطفال إضافة إلى المساعدة في إعداد خطط العـالج      

 فقـرة يجـاب عنهـا       )147(ويتكون في صورته األصلية مـن       . والمتابعة

ــًا، مــًادائ(مــن خــالل ميــزان تقــدير خماســي     ــًا، وغالب ــادرًا، وأحيان ، ون

 : بعدًا على النحو التالي)12 ( وهذه الفقرات موزعة على)وأبدًا

انشــغال البــال والتــوتر والقلــق مــن مشــكالت حقيقيــة أو  : القلــق •

والخــوف مــن ارتكــاب األخطــاء والحــرص الزائــد علــى     ، متخيلــة

ــاء اآلخـــرين وإتمـــام األعمـــال     فقـــرة )17(ويتكـــون مـــن  . إرضـ

 .الرتفاع على هذا المقياس إلى ارتفاع درجة القلقويشير ا
موقـــــف الطفـــــل مـــــن المدرســـــة  : االتجاهـــــات نحـــــو المدرســـــة •

 )9(ويتكــون مــن . والمعلمــين وخبراتــه المختلفــة فــي المدرســة 
ويشــير ارتفــاع الدرجــة علــى هــذا المقيــاس إلــى ارتفــاع  . فقــرات

االتجاهات اإليجابية نحو المدرسة وذلك بعد قلب قيم الفقـرات          

 .السلبية
موقــــف الطفــــل مــــن المعلمــــين     : االتجاهــــات نحــــو المعلمــــين   •

ويشــير ارتفــاع  .  فقــرات)10(ويتكــون مــن  . ومشــاعره نحــوهم 

الدرجة على هذا المقياس إلى ارتفاع االتجاهات اإليجابيـة نحـو      

 .المعلم وذلك بعد قلب قيم الفقرات السلبية
ــة  • ــلوكات الالنمطيـ ــر     : السـ ــة غيـ ــلوك بطريقـ ــذلك السـ ــد بـ ويقصـ

ضجة و شاذة تتضمن أعراضًا ذهانية مثل الهـالوس السـمعية           نا

يشــير االرتفــاع علــى هــذا .  فقــرة)14(ويتكــون مــن . والبصــرية

 المقياس إلى مستوى مرتفع من السلوكات الالنمطية

ــاب • ــة     : االكتئ مشــاعر الحــزن والســوداوية وانعــدام القيمــة الذاتي

.  فقـرة  )16(مما يعيق أداء أنشطة الحياة اليومية ويتكـون مـن           

ــع مـــن     يشـــير االرتفـــاع علـــى هـــذا المقيـــاس إلـــى مســـتوى مرتفـ

 .االكتئاب

نمــط عالقــة الطفــل بــاآلخرين وأســلوب  : العالقــات البينشخصــية •

ويشير ارتفاع الدرجـة    .  فقرات )10(ويتكون من   . تفاعله معهم 

علـــــى هـــــذا المقيـــــاس إلـــــى مســـــتوى مناســـــب مـــــن العالقـــــات  

 .سلبيةالبينشخصية وذلك بعد قلب قيم الفقرات ال
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ــة  : مركـــز الضـــبط • . نمـــط العـــزو لتفســـير األحـــداث لعوامـــل ذاتيـ

ــة علـــى هـــذا   .  فقـــرة)17(ويتكـــون مـــن  ــير ارتفـــاع الدرجـ ويشـ

ــيم      ــاع مســـتوى الضـــبط وذلـــك بعـــد قلـــب قـ المقيـــاس إلـــى ارتفـ

 .الفقرات السلبية
مدى االنسـجام واإليجابيـة فـي العالقـة مـع         : العالقة مع الوالدين   •

ــدين ــرات )10(ويتكــون مــن  . الوال ــاع الدرجــة   . فق ويشــير ارتف

 .على هذا المقياس إلى عالقة إيجابية مع الوالدين

معتقــدات الطفــل حــول نفســه وإمكانياتــه ومــدى   : تقــدير الــذات •

ويشــير .  فقــرات)6(ويتكــون مــن . الشــعور بالرضــا عــن الــذات 

ارتفاع الدرجة على هذا المقياس إلى مستوى مرتفع من تقـدير           

 .الذات

ثقـــة الطفـــل بقدرتـــه علـــى التعامـــل مـــع  : ساالعتمـــاد علـــى الـــنف •

ويشـير ارتفـاع    .  فقرة )14(ويتكون من   . مواقف الحياة بمرونة  

الدرجــة علــى هــذا المقيــاس إلــى ارتفــاع مســتوى االعتمــاد علــى 

 .الذات
اعتقــادات الطفــل حــول مــا يمتلكــه مــن مصــادر  : الكفايــة الذاتيــة •

ــة   ــاز المهمـــات المختلفـ ــه إلنجـ ــة تؤهلـ  )12(وتتكـــون مـــن . ذاتيـ

ــاع      . فقــرة ــى ارتف ويشــير ارتفــاع الدرجــة علــى هــذا المقيــاس إل

 .مستوى الكفاية الذاتية وذلك بعد قلب قيم الفقرات السلبية
ــة  • ــغوط االجتماعيـ ــز    : الضـ ــيق وتحفـ ــبب الضـ ــي تسـ المواقـــف التـ

.  فقــرة)12(ويتكــون مــن  . الطفــل علــى تحســين التكيــف معهــا   

مسـتوى  ويشير ارتفـاع الدرجـة علـى هـذا المقيـاس إلـى ارتفـاع                

 .الضغوط االجتماعية وذلك بعد قلب قيم الفقرات اإليجابية
لغايـــات حســـاب درجـــات األطفـــال علـــى المقيـــاس يـــتم إعطـــاء  و

دائمـًا   تعطـي البـدائل   : أوزان الستجابات المفحوص علـى النحـو اآلتـي        

ونـــــادرًا ،  درجـــــات)3(وأحيانـــــًا ، درجـــــات)4(وغالبـــــًا،  درجـــــات)5(

ي حالـة الفقـرات السـلبية فيـتم عكـس           أما ف . )درجة(وأبدًا  ،  )درجتين(

دائمـــًا  قـــيم الفقـــرات عنـــد تصــــحيح المقيـــاس بحيــــث تعطـــي البــــدائل 

 4(ونـــــادرًا ، )درجـــــات(3وأحيانـــــًا ، )درجتـــــين(وغالبـــــًا ، )درجـــــة(1
 .) درجات5(وأبدًا ، )درجات

 : في صورته األصلية وثباتهصدق المقياس

، لصــدقحقــق المقيــاس فــي صــورته األصــلية عــددًا مــن دالالت ا

فقــد أشــار دليــل المقيــاس فــي هــذا الصــدد إلــى أن المقيــاس حقــق          

صــدق المحتــوى المبنــى علــى الــدليل التشخيصــي اإلحصــائي الرابــع        

ــره مــن المصــادر اإلكلينيكيــ     ،  التشخيصــيةةلالضــطرابات النفســية وغي

ــين العوامــل        ــز المقيــاس بمســتوى مناســب مــن االرتباطــات ب كمــا تمي

عه بدالالت الصدق العـاملي علـى مسـتويي         إلى جانب تمت  ،  المختلفة له 

إضافة إلى تحقيقـه دالالت الصـدق المـرتبط بمحـك       ،  الفقرات والعوامل 

حيث أظهـر تطبيـق نظـام التقيـيم السـلوكي      ، خارجي والصدق التنبؤي  

لمجموعــة مــن األطفــال المشخصــين بمشــكالت إكلينيكيــة إلــى وجــود     

تقيـــيم ارتبـــاط بـــين تشخيصـــهم الســـابق وتشخيصـــهم علـــى نظـــام ال      

 .)Reynolds & Kamphaus, , 2004, P.274( السلوكي

عنــد مراجعـــة مؤشـــرات الثبـــات التـــي تمتـــع بهـــا المقيـــاس فـــي  و

ــع بـــدالالت تتعلـــق بثبـــات االتســـاق   ، صـــورته األصـــلية تبـــين أنـــه يتمتـ

كمـا  ، )0.89-0.65(والتي تراوحت للمقاييس الفرعية بـين     ،  الداخلي

ت الثبـات المتعلقـة بمعامـل      حقق المقياس مسـتويات مناسـبة مـن دالال        

 .)0.80-0.70(االستقرار تراوحت بين 

 :خطوات تطوير المقياس على البيئة األردنية

خضــع نظــام التقيــيم الســلوكي لألطفــال الــذي طـــوره رينولــدز         

أثنـاء تطـويره علـى     )Reynolds & Kamphaus, 1992(وكـامفس  

 صيغة النهائيـة البيئة األردنية إلى عدد من الخطوات قبل وصوله إلى ال        

 :كالتالي وهذه الخطوات

بعد الحصول على النسـخة األصـلية مـن المقيـاس وقـراءة دليـل                .1

تمــت ترجمتــه مــن اللغــة االنجليزيــة إلــى اللغــة العربيــة ، تعليماتــه

وبعـد ذلـك تـم عـرض الترجمـة علـى         ،  من الباحثين بصورة أولية   

ــنفس الســريري        ــم ال ــنفس وعل ــم ال عــدد مــن المختصــين فــي عل

وتوصـــل ، نفســـين خبـــراء فـــي مجـــال اللغـــة االنجليزيـــة وأطبـــاء 

ــتخدام      ــة اسـ ــق بدّقـ ــات تتعلـ ــن المالحظـ ــة مـ ــى جملـ ــان إلـ الباحثـ

،  في السياقات المدرسـية    ةالمصطلحات ذات الدالالت اإلكلينيكي   

وخصوصـا أن هنـاك الكثيـر مـن المصـطلحات الشـائعة فـي اللغــة        

ــة ذات الــدالالت والمضــامين النفســية   ــا وال يوجــد ، االنجليزي له

ــا حـــدا بالبـــاحثين إلـــى  ، ترجمـــة مباشـــرة فـــي اللغـــة العربيـــة  ممـ

 .توضيح تلك المفاهيم بشكل إجرائي ومبسط

بعد االنتهاء من ترجمة المقياس والتأكـد مـن سـالمة التعبيـرات              .2

تـم  ،   بشكل إجرائي  ةالمستخدمة الدالة على السياقات اإلكلينيكي    

زيـة إلــى  عـرض فقـرات المقيــاس بعـد ترجمتهــا مـن اللغــة االنجلي    

اللغـــة العربيـــة علـــى عـــدد مـــن المختصـــين فـــي مجـــال الترجمـــة  

وتـم إبـداء جملـة    ، والتعريب من أجل الحكـم علـى دقـة الترجمـة        

 .مالحظات تتعلق بدقة صياغة الفقرات المترجمة

ــال      .3 ــي مجـ ــون فـ ــا المتخصصـ ــديالت التـــي أجراهـ ــذ التعـ بعـــد أخـ

تـــم عـــرض المقيـــاس علـــى اثنـــين مـــن ، الترجمـــة بعـــين االعتبـــار

مختصين في اللغة العربية بغرض التحقق من السالمة اللغويـة          ال

واللـذين أبـدو مجموعـة مـن المالحظـات تـم تضـمينها           ،  للفقرات

 .في النسخة المعدلة

قام الباحثان بعرضه على مترجم معتمد لغـرض إجـراء الترجمـة             .4

حيــث تبــين وجــود عــدم تطــابق ، Back translationالعكســية 

والتــي أعيــد ترجمتهــا مــرة  ، قــراتبــين التــرجمتين فــي ثمانيــة ف 

أخــرى مــن أصــلها باللغــة االنجليزيــة إلــى اللغــة العربيــة لتحقيــق    

 .التطابق عند إعادة ترجمتها مع أصلها في اللغة االنجليزية

 محكمــًا مــن )15(تــم عــرض المقيــاس فــي صــيغته األوليــة علــى   .5

ــاد     ــنفس واإلرشـ ــم الـ ــال علـ ــي مجـ ــرة واالختصـــاص فـ ذوي الخبـ

وقـد هـدفت    .  الخاصـة وعلـم الـنفس اإلكلينيكـي        النفسي والتربية 

 )12( فقــرة موزعــة علــى )147(نســخة التحكــيم والمكونــة مــن 

بعدًا إلى التحقق مـن دقـة الترجمـة ومالءمـة الفقـرات للمجـاالت               

وقـد أشـارت مالحظـات المحكمـين        . السلوكية التي تنتمـي إليهـا     

ــر     ــياغة بعـــض الفقـــرات لكـــي تصـــبح أكثـ ــادة صـ إلـــى ضـــرورة إعـ

وكذلك تبسـيط بعـض الفقـرات لتتناسـب مـع مسـتويات              ،وضوحا

" األطفال العمرية؛ فعلى سبيل المثال تمت إعادة صياغة الفقـرة         
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ضــمن بعــد  "ال أحــب المدرســة" لتصــبح " ال أبــالي بالمدرســة

ال شــيء يســير وفــق مــا  " والفقــرة ، االتجاهــات نحــو المدرســة 

ضــــمن بعــــد " ال شــــيء يجــــرى كمــــا أريــــد " لتصــــبح " أريــــد

 .الخ...ئاباالكت

كمـــا تـــم تطبيـــق المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية بلـــغ عـــددها   .6

يدرسـون  ،  سـنة 11 إلـى    9 طفل تراوحت أعمارهم بين      )100(

بهـدف التحقـق    ،  في مدرستين من مدارس مديرية عمـان الثانيـة        

إلـى  ،  من وضوح الفقرات ومالءمتها لمستويات األطفال العمريـة       

درة التمييزيـــة جانـــب الحصـــول علـــى مؤشـــرات أوليـــة حـــول القـــ

وأشــارت نتــائج العينــة االســتطالعية إلــى وجــود عــدد   . للفقــرات

مـن الفقـرات ذات القـدرة التمييزيـة الضـعيفة التـي تتطلـب إعـادة         

أحتــــاج إلــــى مــــن يســــاعدني لالنســــجام مــــع  : "صــــياغتها مثــــل

أحتــاج إلــى مــن يســاعدني كــي أفهــم كيفيــة " لتصــبح " اآلخــرين

قــع النــاس منــي أكثــر ممــا   يتو" وفقــرة ، "التعامــل مــع اآلخــرين 

، "يطلـــب النـــاس منـــي القيـــام بأشـــياء كثيـــرة " لتصـــبح " يجـــب

يسـتمع والـدي لمـا      " ال يفكر والدي بي كثيـرًا لتصـبح       " وفقرة  

 ".أقول

 :معامالت تمييز فقرات المقياس المطور على البيئة األردنية

تــم ، فقــرات المقيــاس علــى التمييــز   بغــرض التعــرف علــى قــدرة  

 Item total(رتبـاط المصـحح للفقـرة ببعـدها الكلـي      حساب معامل اال
correlation Corrected(         وذلك من أجل التعرف على الفقرات ذات 

ــا      ــاء عليهـ ــا واإلبقـ ــي إليهـ ــي تنتمـ ــاد التـ ــا لألبعـ ــة تبعـ ــدرة التمييزيـ ، القـ

واعُتمــدت ، واســتبعاد الفقــرات ذات المســتوى المــنخفض مــن التمييــز 

ر مـن أجـل اإلبقـاء علـى الفقـرة أو         كمعيا )0.25( قيمة معامل التمييز  

 معــامالت ارتبــاط )1(ويبــين الجــدول . )Bentler, P.1990( حــذفها

ويالحــظ مــن الجــدول انخفــاض   ، الفقــرات باألبعــاد التــي تنتمــي إليهــا   

معــامالت االرتبــاط المصــحح للفقــرة ببعــدها الكلــي لســّت فقــرات مــع         

تـــنص  التـــي )64(تـــم حـــذف الفقـــرة ، وبالتـــالي، )0.25(البعـــد عـــن 

المنتميــة إلــى " ال أحتــاج عــادة إلــى مســاعدة معلمــي الصــف  : " علــى

أتمنـى  : "  التـي تـنص علـى      )66(والفقـرة   ،  بعد االعتمـاد علـى الـذات      

باإلضـافة إلـى    ،  المنتميـة إلـى بعـد القلـق       " أن أعرف رأي اآلخرين بي      

 التـي تـنص   )98 (الفقرة: فقرتين تنتميان إلى بعد مركز الضبط وهما    

يــذكرني : "  التــي تــنص علــى)137(والفقــرة ، "ءحّظــي ســي" علــى 

 التــي تــنص )91(كمــا حــذفت الفقــرة ". والــدي بمــا يجــب علــي فعلــه

ــاتي المدرســية   : " علــى ــدي فــي واجب ــى   "يســاعدني وال ــة إل والمنتمي

: "  التــي تــنص علــى  )108(والفقــرة ، "بعــد العالقــات مــع الوالــدين   

تميــة إلــى بعــد المن" يســاعدني المعلــم كــي أعــرف مــاذا علــي أن أفعــل 

أمــا بقيــة الفقــرات فقــد كانــت ارتباطاتهــا مــع  . االتجاهــات نحــو المعلــم

وبالتـالي أصـبح عـدد فقـرات        ،  البعد الذي تنتمي إليه مناسـبة ومقبولـة       

 المقيــاس بعــد حــذف الفقــرات ذات المســتوى المــنخفض مــن التمييــز   

 . فقرة صالحة إلجراء التحليل العاملي التوكيدي عليها)142(

 معامل االرتباط المصحح للفقرة ببعدها الكلي): 1(جدول 

 القلق
 االتجاهات نحو

 المدرسة

االتجاهات نحو 

 المعلم
 االكتئاب السلوكات النمطية

 العالقات

 ةالبنشخصي

 االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم

5 0.37 2 0.47 9 0.56 7 0.53 8 0.48 4 0.31 
16 0.44 15 0.73 17 0.39 18 0.49 19 0.48 29 0.48 
30 0.48 23 0.64 25 0.55 24 0.56 33 0.55 55 0.55 
41 0.48 27 0.76 34 0.58 32 0.15 44 0.49 75 0.59 
48 0.38 40 0.63 42 0.50 43 0.38 49 0.51 79 0.66 
56 0.51 53 0.71 51 0.44 50 0.57 59 0.55 99 0.51 
66 0.25* 77 0.65 60 0.43 58 0.36 69 0.43 103 0.30 
73 0.42 101 0.60 84 0.47 68 0.54 74 0.58 114 0.62 
80 0.53 125 0.67 108 -0.12* 82 0.41 83 0.48 127 0.59 
90 0.58   132 0.48 92 0.47 93 0.57 138 0.62 
97 0.35   132 0.43 106 0.49 107 0.51   

104 0.38   132 0.45 116 0.53 117 0.57   
115 0.38   132 0.45 130 0.54 122 0.64   
121 0.55   132 0.62 140 0.30 131 0.52   
139 0.54   132 0.63   141 0.63   
145 0.47   132 0.45   146 0.54   
    132 0.42       
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 عد الذي تنتمي إليهالمصححة مع الب معامالت ارتباط الفقرة): 1(تابع جدول 

 الضغط االجتماعي الكفاية الذاتية االعتماد على الذات تقدير الذاتالعالقات مع الوالدين مركز الضبط

 االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم

3 0.30 6 0.43 11 0.31 1 0.31 10 0.51 12 0.54 
14 0.50 31 0.42 36 0.34 13 0.45 20 0.50 21 0.56 
22 0.53 57 0.46 62 0.48 26 0.44 35 0.51 37 0.33 
28 0.41 67 0.49 86 0.36 38 0.48 45 0.52 46 0.62 
39 0.39 81 0.47 110 0.37 52 0.52 61 0.47 63 0.60 
47 0.54 91 0.14* 134 0.40 64 0.21* 70 0.65 71 0.64 
54 0.55 105 0.34   76 0.38 85 0.57 87 0.55 
65 0.48 120 0.41   88 0.45 94 0.54 95 0.49 
72 0.43 129 0.52   100 0.51 109 0.38 111 0.51 
78 0.43 144 0.39   112 0.44 118 0.48 119 0.53 
89 0.57     123 0.50 138 0.45 135 0.48 
96 0.62     124 0.51 142 0.45 143 0.63 
98 0.20*     136 0.40     
102 0.49     147 0.30     
113 0.50           
126 0.41           
137 0.21*           
 معامل االرتباط المصحح للفقرة ببعدها الكليالفقرات التي تم حذفها النخفاض * 

 :إجراءات جمع بيانات الدراسة

انـــات قـــام الباحثـــان بتـــدريب خمســـة مســـاعدي بحـــث لجمـــع بي  

وقـد تمـت عمليـة جمـع البيانـات مـن خـالل زيـارة المـدارس                  ،  المقياس

وتطبيــق أداة الدراســة علــى ، التــي تــم اختيارهــا ضــمن عينــة الدراســة 

ــيهم خصــائص مجتمــع         ــق عل ــذين تنطب ــة فــي هــذه المــدارس وال الطلب

وقــد تــم التطبيــق بشــكل فــردي علــى األطفــال مــن مســاعد   . الدراســة

والتنســــيق بــــين مســــاعدي البحــــث  أو مــــن خــــالل التعــــاون ، البحــــث

 مدرســة حكوميــة  )17(وشــمل التطبيــق  . والمرشــدين فــي المــدارس 

ــة الغــوث   وروعــي عنــد اختيــار عينــة الدراســة   ، وخاصــة و تابعــة لوكال

تمثيلهــا ألطفــال يعــانون مشــكالت ســلوكية ويراجعــون المرشــدين فــي  

ــهم ــبب     ، مدارســ ــدين بســ ــون المرشــ ــال ال يراجعــ ــى أطفــ ــافة إلــ باإلضــ

وتـــم ذلـــك مـــن خـــالل اعتمـــاد تقـــديرات كـــل مـــن  ، وكيةمشـــكالت ســـل

ــارًا لـــذلك   ــتغرق تطبيـــق  . مرشـــدي ومعلمـــي تلـــك المـــدارس معيـ واسـ

ــاس الواحــد   ــل    )30(المقي ــة فــي المتوســط لكــل طف واســتغرق .  دقيق

 .إجمالي زمن جمع بيانات الدراسة حوالي الشهرين

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 Confirmatory) وكيــديتــم اســتخدام التحليــل العــاملي الت  
factor analysis ( باســتخدام برنــامج)AMOS( ، وبهــدف التعــرف

على قدرة االختبار على التمييز بين الطلبـة الـذين يراجعـون المرشـد              

 لعينتـين مسـتقلتين     )ت(والذين ال يراجعون المرشد ُاستخدم اختبـار        

)Independent sample t-test( .  إلى جانب اشتقاق درجات محولـة

وللتحقــق مــن   .تائيــة مــن اجــل تفســير درجــات الطلبــة علــى االختبــار    

ــات     ــل الثبـ ــتخراج معامـ ــاس اسـ ــات المقيـ  Alpha reliability(ثبـ
coefficient α( 

 :نتائج الدراسة

ما هو البناء العاملي لنظام التقييم السلوكي       : السؤال األول 

البيئــة   المطــور علــى )للطفــلنســخة التقريــر الــذاتي   (لألطفــال 

 األردنية ؟

لإلجابة عن هذا السـؤال تـم إجـراء التحليـل العـاملي التوكيـدي               

، )Maximum Likelihood(باســتخدام طريقــة األرجحيــة العظمــى  

ومن أجل التحقق من حسن مطابقـة النمـوذج اسـتخدمت العديـد مـن               

ثر مؤشــرات المطابقــة مثــل اختبــار كــاي تربيــع والــذي مــن عيوبــه التــأ  

بحجــم العينــة المســتخدمة؛ فالعينــات ذات الحجــم الكبيــر قــد تـــؤدي        

لــرفض النمــوذج حتــى لــو كــان نموذجــًا جيــدًا أو قريبــًا مــن النمــوذج    

كــذلك قــد تــؤدي العينــات صــغيرة الحجــم إلــي قبــول نمــاذج   .الحقيقــي

أقــــل جــــودة أو ذات اخـــــتالف كبيــــر نســــبيًا بينهـــــا وبــــين البيانـــــات      

يانـات التـي اسـتخدمت فـي هـذه الدراسـة       وبما أن حجم الب  . المالحظة

كانــت هنــاك ، تعــد كبيــرة ومــن شــأنها أن تتــأثر باســتخدام مربــع كــاي   

حاجـــة الســـتخدام مؤشـــرات مطابقـــة أخـــرى والتـــي تســـمي مؤشـــرات   

 Goodness of Fit حيث يوضح مؤشر المطابقة، المطابقة الوصفية
Index (GFI(ئيسي بالنموذج الر  المستوى األفضل للمطابقة مقارنًة

 حيث أن القيمـة القريبـة مـن الواحـد           )1 -صفر  (والذي تتراوح قيمه    

المؤشر تشير إلي مطابقـة جيـدة أمـا القـيم القريبـة مـن            الصحيح لهذه 

كمـا أن قيمـة   . )Bentler, 1990(الصـفر فتشـير إلـي مطابقـة ضـعيفة      

 )Mean Square Error of Approximation (RMSEAالمؤشـر  
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إلــي مطابقــة جيــدة أمـــا القــيم األكبــر مـــن      القريبــة مــن الصــفر تشـــير    

ــن      )0.05( ــراب مـ ــي االقتـ ــاء فـ ــعيفة أو أخطـ ــة ضـ ــى مطابقـ ــير إلـ  فتشـ

إلــى جانــب هــذه  . )Browne & Cudeck, 1993(مجتمــع العينــة 

المؤشرات المتعلقة بالنموذج ككل فإن هناك مؤشرات أخـرى مرتبطـة           

التـي  بتشبع كل فقرة من فقرات نظـام التقيـيم السـلوكي علـى العوامـل                

تنتمي إليها حيث أن المعيار المطبق في هذه الدراسة هو عـدم قبـول          

أي فقـــرة يقـــل معامـــل تشـــبعها علـــى العامـــل الـــذي تنتمـــي إليـــه عـــن    

 .)Kelvin, 2001( كما أشار كلفن )0.30(

 مؤشرات حسن المطابقة للنموذج): 2(جدول 

  للمؤشرةالمدى المثالي قيمة المؤشر مؤشرات حسن المطابقة

 1صفر إلى  Goodness of Fit Index (GFI)0.94  حسن المطابقة مؤشر

 Adjusted Goodness of Fit مؤشر حسن المطابقة المصحح بدرجات الحرية 
Index(AGFI) 

 1صفر إلى  0.93

 1صفر إلى  Normed Fit Index (NFI) 0.88  مؤشر المطابقة المعياري
 Parsimony Normed Fit مؤشر االفتقار إلي المطابقة المعياري

Index(PNFI) 
 1صفر إلى  0.87

 1صفر إلى  Comparative Fit Index(CFI) 0.98 مؤشر المطابقة المقارن 
 1صفر إلى  Incremental Fit Index (IFI) 0.99 مؤشر المطابقة التزايدي 

 Root Mean Square Error of الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 
Approximation (RMSEA) 

 0.05صفر إلى  0.05

وقد تم بناء نظام التقييم السلوكي في الدراسة الحالية حسب 

بعد أن حذفت مجموعة الفقرات ، ما هو مقترح في صورته األصلية

إلى جانب ذلك فقد صّنفت ، ذات المستوى التمييزي المنخفض

، ةالمقاييس اإلكلينيكي: أبعاده إلى مجموعتين من المقاييس هي

، القلق:  أبعادةحيث تشمل المقاييس اإلكلينيكي، مقاييس التكيفيةوال

والسلوك ، واالتجاهات نحو المدرسة، واالتجاهات نحو المعلم

والضغوط ، والكفاية الذاتية، ومركز الضبط، واالكتئاب، النمطي

العالقات : أما المقاييس التكيفية فتشمل األبعاد التالية. االجتماعية

وتقدير ، واالعتماد على الذات، عالقات مع الوالدينوال، ةالبينشخصي

وأجري التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من مطابقة نظام  .الذات

التقييم السلوكي في صورته األردنية مع بناء المقياس في صورته 

 )10063.70(وقد بلغت قيمة مربع كاي قد بلغت . األجنبية

 وهذا )0.10(لية بلغت  وأن قيمتها االحتما)9883(لدرجات حرية 

يشير إلى أن النموذج المقترح لبناء نظام التقييم السلوكي الحالي 

 إلى أن قيمة )2(وتشير النتائج المبينة في الجدول  كما. يعد مالئمًا

)GFI( بلغت )وهو أكبر من القيمة المحددة من قبل بنتلر )0.94 

)Bentler, 1990( الذي أشار إلى ضرورة أن تكون قيمة )GFI( 

 وقريبة من الواحد الصحيح لتشير إلى أن النموذج )0.90(أكبر من 

   )AGFI ،CFI ،AGFI( كما بلغت قيم المؤشرات، مالئم

وجميع هذه القيم كانت أعلى من ،  بالترتيب)0.99، 0.98، 0.93(

فقد ) NFI(أما قيمة المؤشر ،  وقريبة من الواحد صحيح0.90

 وهي أقل 0.87 فقد بلغت )PNFI( وقيمة المؤشر، 0.88كانت 

أما قيمة الجذر التربيعي لقيمة تقريب المتوسط . 0.90من 

)RMSEA( فبلغت )القيمة التي أشار إليها   وهي قريبة من)0.05

 والذي أكد ضرورة )Browne & Cudeck, 1993(براون وكودك 

 . لتدل على أن النموذج مالئم)≤0.05(أن تكون 
ل فقد تم استخدام المعيار وللحكم على صالحية النموذج كك

 )Hu & Bentler, 1999 (هيو وبنتلر الذي أشار إليه كل من

 وقيمةCFI( ≤ 0.95) اللذين أشارا إلى انه إذا كانت قيمة

)RMSEA ≥ 0.06( مجتمعين فان ذلك يشير إلى حسن مطابقة 

 )CFIوهذا ما تحقق في النموذج الحالي إذ كانت قيمة ، النموذج

 وهذا يدل على صالحية )RMSEA = 0.05(وقيمة (0.98= 

وتشير هذه النتيجة إلى وجود تطابق في بناء نظام التقييم ، النموذج

حيث ، السلوكي في صورته األردنية مع المقياس في صورته األجنبية

أن جميع األبعاد احتفظت بالفقرات التي تنتمي إليها ضمن مستوى 

دنى معامل تشبعها باستثناء فقرتين ت، )0.30≥(مقبول من التشبع 

 والتي تنتمي إلى بعد السلوكات )32(الفقرة : وهما، )0.30(عن 

والذي بلغ " أفرح وأزعل بسهولة: " النمطية والتي تنص على

 )97(والفقرة ، )0.21(معامل تشبعه مع العامل الذي ينتمي إليه

أخاف أن أفشل حتى : " التي تنتمي إلى بعد القلق والتي تنص على

أما ، )0.21(والذي بلغ معامل تشبعها أيضا " لدي منيال يزعل وا

بقية الفقرات فقد كانت معامالت تشبعها على العوامل التي تنتمي 

 فأكثر وهذا من شأنه أن يؤكد أن المقياس يتمتع )0.30(إليها 

 يبين )1(والملحق . بدالالت الصدق العاملي على البيئة األردنية

 .امل التي تنتمي إليهامعامالت تشبع الفقرات على العو

التمييزية لنظام التقييم السلوكي     ما القدرة  :السؤال الثاني 

 المطــور علــى البيئــة   )نســخة التقريــر الــذاتي للطفــل   (لألطفــال 

األردنيــة بــين الطلبــة الــذي لــديهم مشــكالت ســلوكية ويراجعــون  

 المرشدين والطلبة الذين ال يراجعون المرشدين؟

 لعينتــــين )ت(إجــــراء اختبــــار لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم  

ــة الفــروق علــى مختلــف أبعــاد        مســتقلتين مــن أجــل التعــرف علــى دالل

 إلـى وجـود فـروق       )3(وأشـارت النتـائج المبينـة فـي جـدول           . المقياس

، الكفايـة الذاتيـة   ،  القلـق ،  السـلوك النمطـي   (دالة إحصـائيًا فـي مجـاالت        

علــــى واالعتمــــاد ، مركــــز الضــــبط، ةالعالقــــات البينشخصــــي، االكتئــــاب

حيــث إن ، )واالتجاهــات نحــو المــدرس ، والضــغط االجتمــاعي ، الــذات
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، 4.44، 5.70، 5.50، 2.96، 2.62( كانــــــت )ت(قــــــيم اإلحصــــــائي  

وجميع هـذه القـيم دالـة عنـد     ،  بالترتيب)3.52،  5.51،  5.25-،  4.33

حيث إن الطلبة الـذين يراجعـون المرشـد بسـب      ،   فأقل 0.05مستوى  

لى متوسطات أعلى مقارنـة بالطلبـة   وجود مشكالت سلوكية حصلوا ع   

الـــذين ال يراجعـــون مرشـــد علـــى جميـــع هـــذه األبعـــاد باســـتثناء بعـــد  

االعتماد على الذات والذي حصل الطلبة الذين ال يراجعون المرشـد           

وهـذا مـن شـأنه أن يشـير إلـى أن            ،  على متوسطات حسابية أعلـى فيـه      

شـــكالت المقيـــاس قـــادر علـــى التمييـــز بـــين األطفـــال الـــذين يعـــانون م 

مما يعـزز  ، سلوكية وأولئك األطفال الذين ال يعانون مشكالت سلوكية       

 .أن المقياس يتمتع بدالالت الصدق التمييزي

  بين الطلبة الذين يراجعون المرشدين لوجود مشكالت سلوكية عندهمنظام التقييم السلوكي لالختالف على أبعاد )ت(نتائج اختبار ): 3(جدول 

 عدم وجود مشكالت وجود مشكالت

المتوسط  البعد

 الحسابي
راف حاالن

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
راف حاالن

 المعياري

 ت

 المحسوبة

 1.44 9.08 23.01 9.14 24.25  درسة نحو الماتاالتجاه
 *2.62 8.97 26.45 9.06 28.68 السلوك النمطي 

 *2.96 14.60 54.35 15.63 58.62 القلق
 *5.50 8.68 25.51 8.44 30.00 الكفاية الذاتية 

 *5.70 11.37 32.02 11.55 38.23 االكتئاب
 *4.44 3.95 23.02 4.69 24.72 بنشخصية العالقات الب
 *4.33 11.22 39.15 11.77 43.83 مركز الضبط

 1.51- 3.90 28.85 4.03 28.28 العالقات مع الوالدين 
 *5.25- 9.18 54.40 9.43 49.77 االعتماد على الذات 

 1.33 3.74 20.21 3.98 20.68 دير الذات تق
 *5.51 8.41 23.48 9.37 28.03 الضغط االجتماعي 

 *3.52 6.42 17.09 6.33 19.19  نحو المعلم اتاالتجاه
.0.05 =الداللة * 

ما هـي دالالت الثبـات التـي يتمتـع بهـا نظـام       : السؤال الثالث 

طـورة علـى     الم )نسـخة التقريـر الـذاتي للطفـل       (التقييم السلوكي   

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب معامــل ثبــات   البيئــة األردنيــة؟

ألفا لفقرات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا بعد أن تم حـذف           

الفقــــرات التــــي أشــــارت نتــــائج التحليــــل العــــاملي إلــــى عــــدم تشــــبعها  

كما تم حساب ثبـات  ، بمستوى مناسب على العوامل التي تنتمي إليها  

 )40(بعاد المقياس من خالل تطبيقه علـى عينـة مكونـة مـن             اإلعادة أل 

طالبًا تـم اختيـارهم مـن إحـدى مـدارس مديريـة عمـان الثانيـة تتـراوح                

وإعـــادة تطبيـــق المقيـــاس بعـــد مضـــي ،  عامـــًا)11-9(أعمـــارهم بـــين 

 أن معــامالت ثبــات االتســاق الــداخلي    )4(ويبــين جــدول  ، أســبوعين

وإلـى  ،   لمجال تقـدير الـذات     )0.65( تراوحت بين    )لمجاالت المقياس 

وأن جميع معامالت الثبـات  ،  لمجال االتجاهات نحو المدرسة    )0.89(

باســتثناء مجــال تقــدير الــذات الــذي يعــد   ، المســتخرجة تعــد مناســبة 

 )0.70(أما مؤشرات ثبات اإلعادة فيتضح أنها تراوحت بـين      . مقبوال

، لمدرسـة  لمجال االتجاهات نحو ا    )0.87(وإلى  ،  لمجال تقدير الذات  

ــد مســتوى      ــة عن ــيم دال ــع هــذه الق وأن هــذه ،  فاقــل)0.05(وأن جمي

المؤشــرات تشـــير إلـــى أن المقيـــاس يتمتــع بمســـتويات ثبـــات مناســـبة   

 .ومقبولة

 

 

معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألبعاد نظام ): 4(جدول 

 التقييم السلوكي لألطفال نسخة التقرير الذاتي للطفل

 ثبات اإلعادة )ألفا( تمعامل ثبا البعد

 *0.85 0.83 القلق
 *0.87 0.89 االتجاهات نحو المدرسة

 *0.78 0.75 االتجاهات نحو المعلم
 *0.81 0.83 السلوك النمطي

 *0.85 0.88 االكتئاب
 *0.81 0.83 العالقات البنشخصية

 *0.80 0.84 مركز الضبط
 *0.79 0.74 العالقة مع الوالدين

 *0.70 0.65 تقدير الذات
 *0.82 0.80 االعتماد على الذات

 *0.81 0.84 الكفاية الذاتية
 *0.85 0.86 الضغط االجتماعي

 .0.05 =الداللة * 

كيــــف تفســــر الــــدرجات التــــي يحصــــل  : الســــؤال الرابــــع

المفحوص عليها على نظام التقييم السلوكي فـي نسـخة التقريـر            

 الذاتي للطفل المطورة على البيئة األردنية؟
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جابة عن هذا السؤال تم تحويل الـدرجات الخـام السـتجابات         لإل

. أفــراد عينــة الدراســة إلــى درجــات تائيــة وذلــك لجميــع أبعــاد المقيــاس

حيـث تشـير    .  الدرجات الخـام والتائيـة للمقيـاس       )5(ويوضح الجدول   

الدرجات الخام إلى وجود مدى واسع من درجات المفحوصـين وهـذا            

 أفـراد عينـة الدراسـة كانـت متباينـة      من شأنه أن يشـير إلـى أن إجابـات     

ممـــا يـــدل علـــى أن المقيـــاس حســـاس لرصـــد التبـــاين فـــي  ، ومتنوعـــة

وبالتــالي فــإن هــذا يعطيــه قــدرة   ، الصــفات والخصــائص التــي يقيســها  

ونظــرًا للتبــاين . علــى تصــنيف األفــراد حســب درجــاتهم علــى المقيــاس

ــة لكــل    ويــل فقــد تــم تح ، بعــد مــن األبعــاد  فــي أعــداد الفقــرات المكون

الــدرجات الخــام إلــى درجــات معياريــة تائيــة إليجــاد إطــار كمــي قابــل       

حيث تشير الدرجات التي تزيد عـن الدرجـة التائيـة       ،  لتفسير الدرجات 

ــين     ــراوح مــا ب ــي تت ــى أي مــن     )60-40(الت  إلــى أن درجــة الطفــل عل

أمــــا ، المقــــاييس الفرعيــــة للمقيــــاس تقــــع ضــــمن المســــتوى الطبيعــــي

 فإنها تشـير إلـى وجـود ارتفـاع         )60(درجة  الدرجات التي تزيد عن ال    

في مستوى السلوك حيث يعبر هذا االرتفاع عـن حالـة وجـود مشـكلة           

 فإنهـا   )40(كذلك فان الـدرجات التـي تقـل عـن الدرجـة             ،  أو اضطراب 

حيـث يعبـر هـذا االنخفـاض     ، تشير إلى انخفـاض فـي مسـتوى السـلوك       

وضـيح  ولت. عن وجود مشكلة أو اضطراب لدى الطفـل أو المفحـوص          

ذلك سوف يتم عرض صفحة نفسية ألحد الطلبة الذين شملتهم عينـة    

 .)1(الدراسة والمبينة بالرسم 
  : تفسير الدرجات التائية على المقياس

فيمـا يلـي عـرض    ، لغايات توفير أداة قابلة لالستخدام والتطبيق    

لصفحة نفسية تمثل حالة طالب يراجع المرشد في مدرسته وتوضـيح           

فبعــد أن ينهــي . درجــة التائيــة ودالالتهــا التشخيصــية عمليــة تفســير ال

يــتم حســاب الــدرجات ، المفحـوص إجابتــه عــن جميــع فقــرات المقيــاس 

الخــــام الســــتجاباته مــــن خــــالل إعطــــاء أوزران كميــــة للبــــدائل التــــي   

وبعـــد ذلـــك يـــتم حســـاب المجمـــوع الجبـــري لـــألوزان تبعـــا  ، اختارهـــا

درجات الخــام يــتم وبعــد الحصــول علــى الــ . لألبعــاد الفرعيــة للمقيــاس

 )1(والشـــكل . )5(تحويلهــا إلــى درجـــات تائيــة باســـتخدام الجــدول     
 .يبين الدرجات التائية بعد تحويلها ودالالتها التشخيصية

 )1( شكل
 الدرجات التائية المحولة للصفحة النفسية لطالب علـى مختلـف          

 األبعاد الفرعية للمقياس

نفســـية والـــذي يعبـــر عـــن الصـــفحة ال ")1(يتضـــح مـــن الشـــكل 

ألحد الطلبة من ذوي صعوبات التعلم و الذي يراجع المرشـد بسـبب             

حيــث نجــد أن درجــة  ، وجــود مشــكالت تتعلــق بســلوكه التكيفــي العــام  

أعـراض قلـق     الطالب مرتفعة على مقياس القلـق ممـا يعبـر عـن وجـود             

: أن هناك انخفاضًا واضحًا علـى مقـاييس      ويتضح من الشكل  ،  واضحة

مما يشير إلى أن    ،  واالتجاهات نحو المعلم  ،  االتجاهات نحو المدرسة  

كــذلك وجــود ، المدرســة ومعلميهــا ال يشــكالن مصــدرًا لراحــة الطالــب 

، ومسـتوى كفايتـه الذاتيـة     ،  انخفاض في عالقـات الطالـب البينشخصـية       

أما بقية المقـاييس فإنهـا تقـع ضـمن المسـتوى المتوسـط والـذي يعـد               

عبــــر عــــن وجــــود أيــــة حســــب دالالت الــــدرجات التائيــــة مقبــــوًال وال ي

 .اضطرابات أو مشكلة في هذا الجانب
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 الدرجات الخام والدرجات التائية لدرجات األفراد على نظام التقييم السلوكي لألطفال نسخة التقرير الذاتي للطفل): 5 (جدول

 القلق
االتجاهات 

 نحو

 المدرسة

االتجاهات نحو 

 المعلم

السلوكات 

 النمطية
 االكتئاب

 قاتالعال

 البنشخصية
 مركز الضبط

العالقات مع 

 الوالدين

التائية الخامالتائية الخام التائية الخامالتائية الخام التائية الخام التائية الخامالتائية الخام التائية الخام

15 27 9 28 13 16 13 36 16 34 12 12 22 20 19 20 
16 28 10 29 15 19 14 37 17 35 14 15 24 22 20 21 
17 29 11 30 17 22 15 38 18 35 16 18 25 23 21 23 
18 29 12 31 18 23 16 39 19 36 17 19 26 24 22 25 
19 30 13 32 19 25 17 40 20 37 18 20 28 26 23 26 
20 31 14 33 20 26 18 41 21 38 19 22 30 28 24 28 
21 32 15 34 21 27 19 42 22 39 21 24 31 29 25 30 
22 33 16 35 22 29 20 43 23 39 22 26 32 30 26 31 
23 34 17 36 23 30 21 44 24 40 23 27 33 31 27 33 
24 35 18 37 24 31 22 45 25 41 24 28 34 32 28 35 
25 36 19 38 25 33 23 46 26 42 25 30 35 33 29 36 
26 37 20 39 26 34 24 48 27 43 26 31 36 34 30 38 
27 37 21 40 27 35 25 49 28 43 27 32 37 35 31 39 
28 38 22 41 28 37 26 50 29 44 28 34 38 36 32 41 
29 39 23 42 29 38 27 51 30 45 29 35 39 37 33 43 
30 40 24 43 30 39 28 52 31 46 30 36 40 38 34 44 
31 41 25 44 31 41 29 53 32 47 31 38 41 39 35 46 
32 42 26 45 32 42 30 54 33 47 32 39 42 40 36 48 
33 43 27 46 33 43 31 55 34 48 33 40 43 41 37 49 
34 44 28 47 34 45 32 56 35 49 34 42 44 42 38 51 
35 44 29 48 35 46 33 57 36 50 35 43 45 43 39 52 
36 45 30 49 36 47 34 58 37 51 36 44 46 44 40 54 
37 46 31 50 37 49 35 59 38 51 37 46 47 45 41 56 
38 47 32 51 38 50 36 60 39 52 38 47 48 46 42 57 
39 48 33 52 39 51 37 62 40 53 39 48 49 47 43 59 
40 49 34 53 40 53 38 63 41 54 40 50 50 48 44 61 
41 50 35 54 41 54 39 64 42 55 41 51 51 49 45 62 
42 51 36 55 42 55 40 65 43 55 42 52 52 50   
43 51 37 56 43 57 41 66 44 56 43 54 53 51   
44 52 38 58 44 58 42 67 45 57 44 55 54 52   
45 53 39 59 45 59 43 68 46 58 45 56 55 53   
46 54 40 60 46 61 44 69 47 59 46 58 56 54   
47 55 41 61 47 62 45 70 48 59 47 59 57 55   
48 56 42 62 48 63 46 71 49 60 48 60 58 57   
49 57 43 63 49 65 47 72 50 61 49 62 59 58   
50 58 44 64 50 66 48 73 51 62 50 63 60 59   
51 58 45 65   49 74 52 63   61 60   
52 59     50 76 53 63   62 61   
53 60     51 77 54 64   63 62   
54 61     52 78 55 65   64 63   
55 62     53 79 56 66   65 64   
56 63     55 81 57 66   66 65   
57 64     56 82 58 67   67 66   
58 65     58 84 59 68   68 67   
59 66     60 86 60 69   69 68   
60 66     62 88 61 70   70 69   
61 67       62 70   71 70   
62 68       63 71       



 أبوجدي و الشيخ علي

 85

 القلق
االتجاهات 

 نحو

 المدرسة

االتجاهات نحو 

 المعلم

السلوكات 

 النمطية
 االكتئاب

 قاتالعال

 البنشخصية
 مركز الضبط

العالقات مع 

 الوالدين

التائية الخامالتائية الخام التائية الخامالتائية الخام التائية الخام التائية الخامالتائية الخام التائية الخام

63 69       64 72       
64 70       65 73       
65 71       66 74       
66 72       68 75       
67 73       69 76       
68 73       71 78       
69 74       74 80       
71 76       77 82       
72 77       80 85       
73 78               

 

  التائية لدرجات األفراد على نظام التقييم السلوكي لألطفال نسخة التقرير الذاتي للطفلالدرجات الخام والدرجات): 5( جدولتابع 

 الضغط االجتماعي الكفاية الذاتية االعتماد على الذات تقدير الذات

 التائية الخام التائية الخام التائية الخام التائية الخام

6 13 22 19 14 20 16 20 
7 15 23 20 17 23 17 21 
8 17 26 23 18 24 18 22 

10 21 27 24 19 25 19 23 
11 23 29 27 21 27 20 24 
12 25 30 28 22 28 21 25 
13 28 31 29 23 29 22 26 
14 30 32 30 24 30 23 27 
15 32 33 31 25 31 24 28 
16 34 34 33 27 33 25 29 
17 36 35 34 28 34 26 30 
18 38 36 35 29 35 27 31 
19 40 37 36 30 36 28 32 
20 42 38 37 31 37 29 33 
21 44 39 38 32 38 30 34 
22 47 40 39 33 39 31 35 
23 49 41 41 34 40 32 36 
24 51 42 42 35 41 33 37 
25 53 43 43 36 42 34 38 
26 55 44 44 37 44 35 39 
27 57 45 45 38 45 36 40 
28 59 46 46 39 46 37 41 
29 61 47 48 40 47 38 42 
30 63 48 49 41 48 39 43 
  49 50 42 49 40 44 
  50 51 43 50 41 46 
  51 52 44 51 42 47 
  52 53 45 52 43 48 
  53 54 46 53 44 49 
  54 56 47 54 45 50 
  55 57 48 55 46 51 
  56 58 49 56 47 52 
  57 59 50 57 48 53 
  58 60 51 58 49 54 
  59 61 52 59 50 55 
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 الضغط االجتماعي الكفاية الذاتية االعتماد على الذات تقدير الذات

 التائية الخام التائية الخام التائية الخام التائية الخام

  60 62 53 60 51 56 
  61 64 54 61 52 57 
  62 65 55 62 53 58 
  63 66 56 63 54 59 
  64 67 57 64 55 60 
  65 68 58 65 56 61 
    59 66 57 62 
    60 67 58 63 
      59 64 
      60 65 

 :مناقشة النتائج

ــى اشــتقاق الخصــائص الســيك     ــة إل ومترية هــدفت الدراســة الحالي

 المطـور علـى   )نسـخة التقريـر الـذاتي   (لنظام التقييم السـلوكي لألطفـال   

ــة  ــة األردنيـ ــؤال األول أن    . البيئـ ــة بالسـ ــائج المرتبطـ ــارت النتـ ــد أشـ وقـ

بعــد  الصــورة األردنيــة للمقيــاس قــد تطابقــت مــع الصــورة األجنبيــة لــه  

ــرات  ــز حـــذف بعـــض الفقـ ــة التمييـ ــى   ،  منخفضـ ــابق علـ ــان التطـ ــد كـ وقـ

وتصــنيف األبعــاد إلــى  ، نتمــاء الفقــرات إلــى أبعادهــا  ا: مســتويين همــا 

ــرغم مــن التطــابق بــين الصــورة    ،  وتكيفيــهةمقــاييس إكلينيكيــ  وعلــى ال

إال أن بعـض الدراسـات السـابقة    ، األردنية للمقيـاس وصـورته األجنبيـة     

التي أجريت على نفس المقياس توصلت إلـى نتـائج مختلفـة فـي بعـض                

: عوامـل أساسـية للمقيـاس هـي    إذ توصلت إلـى وجـود ثالثـة        ،  الجواب

وسـوء التوافـق   ، وسـوء التوافـق الشخصـي     ،  يسوء التوافـق اإلكلينيكـ    

 ودراسـة  )Weis, 2007(المدرسـي كمـا هـو الحـال فـي دراسـة وايـز        

 ,Kenneth , Richard( وكـــاري، جـــاكولين، وريتشـــارد، كينـــث
Jacqueline, and Lari , 2003( ،  فيمــا أظهــرت نتــائج الدراســة

: لمقيــــاس يتكــــون مــــن مقياســــين أساســــيين فقــــط همــــا  الحاليــــة أن ا

ويعلل الباحـث هـذه النتيجـة؛ بـأن أبعـاد التكيـف             ،  والتكيفي،  اإلكلينيكي

وقــد ، قــد تنــدرج تحــت عامــل واحــد كمــا ظهــر فــي الدراســة الحاليــة   

 .تندرج تحت عوامل متعددة كما ظهر في نتائج الدراسات السابقة

ــاس قــادر      ــى أن المقي ــا أشــارت النتــائج إل ــز بــين   كم ــى التميي  عل

وبـين  ،  األطفال الذين يعانون مشكالت سلوكية ويراجعـون المرشـدين        

وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا أشـار            ،  الطلبة الذين ال يراجعون مرشـدين     

 ,Reynolds & Kamphaus( إليــه دليــل نظــام التقيــيم الســلوكي 
 بأنه حقق صدقًا تنبؤيًا من خالل التمييز بـين األطفـال الـذين      )2004

 .نون مشكالت سلوكية وهؤالء الذين ال يعانون منهايعا

ــى أن  فقــد أشــارت النتــائج ، أمــا فيمــا يتعلــق بثبــات المقيــاس    إل

معــامالت ثبــات االتســاق الــداخلي ألبعــاد المقيــاس قــد تراوحــت بــين     

-0.70(وأن معــامالت ثبــات اإلعــادة تراوحــت بــين     ، )0.65-0.89(

يـــــل المقيـــــاس وتعـــــد هـــــذه النتيجـــــة قريبـــــة ممـــــا ذكـــــره دل، )0.87

)Reynolds & Kamphaus, 2004(     الـذي أشـار إلـى أن معـامالت 

، )0.80-0.70(واإلعـــادة تراوحــــت بــــين  ، ثبـــات االتســــاق الــــداخلي 

ــاس فــي الدراســة الحاليــة قــد حقــق          ــك بــأن المقي ــل الباحثــان ذل ويعل

مستويات مناسبة من الصدق مما يسهم وينعكس بشـكل مباشـر علـى             

 . تعد إلى حد كبير مقبولةمؤشرات ثبات المقياس والتي

ــاس      ــة للمقيـ ــايير التائيـ ــتقاق المعـ ــتص باشـ ــا يخـ ــا فيمـ ــد، أمـ  فقـ

الــدرجات التائيــة لألبعــاد مــا بــين الحــدود االفتراضــية الــدنيا   تراوحــت

وهذا من شأنه أن يشـير إلـى أن         ،  والعليا على مختلف األبعاد الفرعية    

ييــز المقيــاس بأبعــاده الفرعيــة قــد تضــمن فقــرات حققــت مســتويات تم 

مرتفعة األمر الذي يجعله حساسا في قياس الصفات والخصـائص فـي         

 وهـــذا مـــن شـــانه أن يؤكـــد علـــى أن ، مختلـــف مســـتوياتها وحـــدودها

المقياس قادر على تشخيص األطفال وتصنيفهم بناءًا علـى مسـتويات           

الـدرجات التائيـة التـي تقـع      إذ تعطـي  ،  وشدة درجاتهم التائيـة المحولـة     

فـي حـين أن الـدرجات التـي تقـع           ،  لى السـواء   مؤشرًا ع  )55-45(بين  

تعطــي مؤشــرا علــى الميــل لالرتفــاع فــي أي بعــد مــن    ) 59-55(بــين 

وأن الـدرجات التـي     ،  أبعاد القياس الـذي يـدل علـى الميـل لالضـطراب           

 تشــير إلــى الحــدة فــي االرتفــاع علــى )60(تزيــد علــى الدرجــة التائيــة 

 .ضطرابوالذي يدل على ارتفاع حدة اال، أي من المقاييس

 :التوصيات

تــوفير أداة مفيــدة فــي عمليــات الكشــف عــن الطلبــة الــذين   -

 .يعانون مشكالت انفعالية وسلوكية في المرحلة األساسية

استخدام المقياس في تقيـيم التقـدم الـذي تحققـه البـرامج              -

 .والخطط اإلرشادية الموجهة للطلبة الذين يخضعون لبرامج إرشادية

الخصــائص الســيكومترية إجــراء مزيــد مــن الدراســات عــن   -

ــدق       ــل الصـ ــرى مثـ ــات أخـ ــدق وثبـ ــرات صـ ــتخدام مؤشـ ــاس باسـ للمقيـ

 .المرتبط بمحك خارجي

، نســخة اإلبــاء(العمــل علــى تطــوير نظــام تقيــيم الســلوكي   -

ــين ــدف      ، )والمعلمـ ــالي بهـ ــاس الحـ ــع المقيـ ــتخدامها مـ ــى اسـ ــار إلـ ليصـ

 .الوصول إلى التشخيص عبر المقدرين

 :المصادر والمراجع

ــيفر ــارلز ، شـــ ــانشـــ ــوارد ، و ميلمـــ ــال  . )2001(هـــ ــكالت األطفـــ مشـــ

، داود ترجمـــة نســــيمه . والمـــراهقين وأســــاليب المســـاعدة فيهــــا  

، عمـان ،  منشورات الجامعة األردنية  . الطبعة الثانية ،  ونزيه حمدي 

 .األردن

االضـطرابات النفسـية فـي      . )2001(حسـن مصـطفى     ،  عبد المعطي 

 . مصر–اهرة الق ..مكتبة القاهرة للكتاب. الطفولة والمراهقة
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 1ملحق 

 معامل تشبع الفقرات على العوامل التي تنتمي إليها حسب توزيع الفقرات على العوامل في نظام التقييم السلوكي األصلي

 التشبع العامل الفقرة المقياس الرقم

 0.52 لمدرسةاالتجاهات نحو ا أكره المدرسة 15
 0.52 االتجاهات نحو المدرسة . ال أحب التفكير بالمدرسة 40

 0.51 االتجاهات نحو المدرسة أنتظر بفارغ الصبر اللحظة التي أترك فيها المدرسة 125
 0.50 االتجاهات نحو المدرسة تزعجني كثرة القوانين واألنظمة في المدرسة 2

 0.50 لمدرسةاالتجاهات نحو ا المدرسة مملة 53
 0.49 االتجاهات نحو المدرسة أتمنى عدم وجود شهادات مدرسية 23

 0.45 االتجاهات نحو المدرسة أنتظر بفارغ الصبر انتهاء دوام المدرسة 101
 0.44 االتجاهات نحو المدرسة  أحب مدرستي 77

106 

 يإكلينيك

 0.61 السلوك النمطي أقع في الكثير من المشكالت
 0.58 السلوك النمطي . ب بإيذاء نفسيأرغ 116

 0.52 السلوك النمطي . أسمع أصواتًا في رأسي 50
 0.51 السلوك النمطي أحيانًا أسمع أصوت تأمرني بعمل أشياء سيئة 18
 0.51 السلوك النمطي ال أستطيع منع نفسي عن القيام بأشياء سيئة 43
 0.48 السلوك النمطي ليال أستطيع التحكم باألفكار التي تخطر ببا 58

 0.47 السلوك النمطي أسمع أصواتًا ال يسمعها اآلخرون 7
 0.46 السلوك النمطي أرى أشياء غريبة 24
 0.44 السلوك النمطي . حينما أكون وحيدًا أسمع شخصا ينادي اسمي 68
 0.43 السلوك النمطي أشعر بحكة غريبة في جلدي 92

 0.42 السلوك النمطي خرونأرى أشياء ال يراها اآل 130
 0.39 السلوك النمطي . أعاني من الحّكة في إنحاء جسمي 82

140 

 إكلينيكي

 0.29 السلوك النمطي عندما أبدأ بشيء ما، ال أستطيع التوقف عنه
 0.21 السلوك النمطي أفرح وأزعل بسهولة 32
 0.57 القلق أشعر بالتوتر والضيق 90
 0.56 القلق . ئة، بسبب كراهية المعلم لياحصل على عالمات سي 34
 0.54 القلق ال أحب أن يرى معلمي إجاباتي على الواجبات 45

 0.52 القلق تسبب أشياء كثيرة لي الخوف  139
 0.51 القلق أخاف من القيام بشيء ألنني سوف أفشل به 30
 0.51 القلق حياة الكبار أفضل من حياتي 44
 0.51 القلق خرون صحبتييكره األطفال اآل 75

 0.51 القلق ألوم نفسي بسبب كثير من األشياء التي أقوم بها 128
 0.50 القلق ال أحب المدرسة 27
 0.48 القلق بالي مشغول 16
 0.46 القلق أشعر بالقلق عندما أذهب للنوم ليًال 80
 0.45 القلق . يخطر ببالي أفكار مزعجة حول الموت 41

 0.45 القلق لي االمتحانات المدرسية القلقتسبب  145
 0.44 القلق تزعجني األشياء التي يعتبرها اآلخرون بسيطة وغير مزعجة 73

 0.44 القلق . ينشغل بالي بما سوف يحدث لي من أشياء 121
 0.42 القلق أنا متضايق ألنني ال آخذ قسطًا كافيًا من النوم 104

5 

 إكلينيكي

 0.37 القلق عجةكثيرًا ما أحلم أحالمًا مز
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 التشبع العامل الفقرة المقياس الرقم

 0.32 القلق أخاف من حدوث أمر سيء لي 56
 0.28 القلق . تجرح مشاعري بسهولة 48

 0.26 القلق أتضايق حين ال تسير األمور كما خططت لها 115
97 

 

 0.21 القلق أخاف أن أفشل حتى ال يزعل والدي مني 
 0.62 الكفاية الذاتية المدرسيةأواجه صعوبة في الحفاظ على تركيزي بالمهمات  70
 0.61 الكفاية الذاتية أفشل بإنجاز ما هو مطلوب مني 85
 0.58 الكفاية الذاتية في معظم األوقات، عليك أن تغش لتنال ما تريد 94

 0.52 الكفاية الذاتية  أمرض عندما يقترب وقت االمتحانات  142
 0.51 كفاية الذاتيةال أريد أن أكون أفضل، لكنني ال أستطيع 61
 0.50 الكفاية الذاتية إذا واجهت صعوبة في عمل واجبي المدرسي، أتوقف عن عمله 10

 0.50 الكفاية الذاتية  أعاني دائمًا من عدم كفاية الوقت إلنهاء جميع واجباتي المدرسية 118
 0.47  الذاتيةالكفاية أخاف أثناء االمتحانات مما يجعلني ال أستطيع اإلجابة عليها  35
 0.46 الكفاية الذاتية أنا غير راٍض عن عالماتي المدرسية  20

 0.43 الكفاية الذاتية االمتحانات غير عادلة لمعظم الناس  109
133 

 إكلينيكي

 0.41 الكفاية الذاتية أستسلم بسهولة
 0.68 االكتئاب . عندي مشاكل كثيرة 122
 0.62 االكتئاب ال يوجد في حياتي أي شيء جيد 141

 0.61 االكتئاب . أقع دائمًا في مشكلة مع أحدهم 59
 0.60 االكتئاب ال أحد يستمع لي  74

 0.60 االكتئاب . لم يعد يهمني شيء بعد اآلن 117
 0.59 االكتئاب أعاني من مشاكل في البيت باستمرار  93

 0.55 االكتئاب كل يوم يأتي يكون أسوأ من الذي قبله 8
 0.55 االكتئاب ال أحد يفهمني 33
 0.54 االكتئاب أعتقد أنني غبي بالمقارنة مع أصدقائي 83

 0.54 االكتئاب ال تسير األمور كما أحب 146
 0.53 االكتئاب أفضل أال ينتبه أحد لوجودي 131
 0.52 االكتئاب كنت في السابق أكثر سعادة من اآلن 107

 0.51 الكتئابا ال شيء يسير كما أريد 19
 0.51 االكتئاب ال أحسن عمل الكثير من األشياء 69
49 

 إكلينيكي

 0.50 االكتئاب أفضل البقاء وحيدًا 
 0.63 العالقات البنشخصية ال يحبني أحد 114
 0.62 العالقات البنشخصية يستهزئ الناس بي  138

 0.60 العالقات البنشخصية يسخر مني زمالئي  79
 0.60 العالقات البنشخصية ألطفال أن يكونوا معي ال يحب ا 127

 0.55 العالقات البنشخصية يحترمني اآلخرون 99
 0.54 العالقات البنشخصية زمالئي ال يحبونني  55
 0.51 العالقات البنشخصية . يتعامل أصدقائي معي بلطف 29

 0.47 قات البنشخصيةالعال أحتاج إلى من يساعدني كي أفهم كيفية التعامل مع اآلخرين 4
103 

 تكيفي

 0.35 العالقات البنشخصية يعتقد اآلخرون أنني مرح حين أكون معهم
 0.68 مركز الضبط . يقول الناس أشياء سيئة عني 46
 0.67 مركز الضبط يلومني اآلخرون على أشياء كثيرة لم أفعلها أصًال 96

113 

 إكلينيكي

 0.63 مركز الضبط أفضل ما أستطيعسوف أفشل في تحقيق ما أريد حتى لو قمت ب
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 التشبع العامل الفقرة المقياس الرقم

 0.61 مركز الضبط ال يهتم اآلخرون بما أريد  47
 0.56 مركز الضبط يغضب مني اآلخرون، حتى لو لم أقم بشيء خاطئ  14
 0.55 مركز الضبط  تحدث لي أشياء غصبًا عني 89

 0.55 مركز الضبط لن يوقف اعتذاري من اآلخرين غضبهم مني 102
 0.53 مركز الضبط ني اآلخرون على أشياء تحدث غصبًا عنييلوم 54
 0.52 مركز الضبط يلومني والدي بأنني سبب كل المشكالت  65
 0.45 مركز الضبط  بيتية مملةليطلب والدي مني أن أقوم بأعما 78
 0.43 مركز الضبط ال أستطيع منع حدوث األشياء السيئة 72
 0.41 مركز الضبط لكثير من األشياء التي أحب يمنعني والدي من القيام با 22

 0.38 مركز الضبط يطلب الناس مني القيام بأشياء كثيرة  3
 0.38 مركز الضبط تحدث األخطاء غصبًا عني  28

 0.38 مركز الضبط يطلب والدي مني عمل الكثير من األشياء  126
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