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رات بـــالتغيجـــاءت هـــذه الدراســـة لتقصـــي مســـتوى الـــوعي   :ملخـــص

تخصصـــي العلـــوم والدراســـات فـــي  المعلمـــين-الطلبـــة لـــدى ةالمناخيـــ

اخــتالف مــدى االجتماعيــة بكليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قــابوس، و  

 ةن مجتمــع الدراســة مــن الطلبــ تكــو. لتخصــص والجــنسل تبعــًاوعــيهم 

المســـــجلين بالســـــنة الرابعـــــة فـــــي كليـــــة التربيـــــة بتخصـــــص العلـــــوم  

ــال   ــة، والب ــة، أمــا   ) 255(غ عــددهم والدراســات االجتماعي ــا وطالب طالب

طالبـــة، اختيـــروا بطريقـــة وطالبـــا ) 127(عينـــة الدراســـة فقـــد بلغـــت  

ولتحقيـق أهـداف    .مـن مجتمـع الدراسـة    %) 49.8(عشوائية يمثلـون    

الدراسة قام الباحثان بتطوير مقياس للوعي المنـاخي تـألف مـن ثالثـة              

ــو  : مجــاالت ــوع   ) 34(ن مــن المكــون المعرفــي وتك ــرة مــن ن الصــح فق

فقـرة ذات مقيـاس     ) 26(ن مـن     تكـو   وقـد  وجدانيالمكون  الوالخطأ، و 

، وقـــد تـــم اتفقـــر) 9(ن مـــن  تكـــويليكرتـــي خماســـي، ومكـــون مهـــار

ــة مــــن  مقيــــاساســــتخالص دالالت الصــــدق لل ــه علــــى مجموعــ  بعرضــ

المحكمــين وحســاب دالالت الثبــات بتطبيقــه علــى عينــة مشــابهة لعينــة   

ــات    ــل الثبـــــ ــد أن معامـــــ ــة ووجـــــ ــة بطرالدراســـــ ــا  يقـــــ ــاخ ألفـــــ كرونبـــــ

)Cronbach-Alpha ( ــاوي ــاف  ) 0.822(يســـ ــتوى كـــ ــو مســـ وهـــ

وقـــد توصـــلت  . لتحقيـــق غـــرض الدراســـةمقيـــاسويبـــرر اســـتخدام ال

- لـــدى الطلبـــةة المناخيـــ بـــالتغيراتلـــى أن مســـتوى الـــوعيإالدراســـة 

 فـروق دالـة إحصــائيا  وجــود كمــا توصـلت إلـى   المعلمـين كـان مرتفعـا،    

)α  =0,05 (  ــاث، مكــون المعرفــي لصــالح اإل  تعــزى للجــنس فــي ال ن

 المكــون الوجـــداني لصـــالح الدراســـات  فــروق تعـــزى للتخصـــص فـــي و

 لمتغيـر الجـنس فـي المكـون         تعـزى  بينمـا ال توجـد فـروق         ،االجتماعية

الوجــداني واألدائــي، وكــذلك بالنســبة للتخصــص فــي المكــون المعرفــي 

 مــن ةالمناخيــبــالتغيرات وصــت الدراســة بتعزيــز الــوعي    أو. واألدائــي

ثير التغيـرات المناخيـة علـى       أ بتـ  المعلمين-الطلبةالل تنمية معلومات    خ

الكلمـــــــات (  .يةسياســـــــالجوانـــــــب االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة وال  

التغيـــرات المناخيـــة، الـــوعي المنـــاخي، جامعـــة الســـلطان  :المفتاحيـــة

 .) قابوس، سلطنة عمان
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 The Climate Changes Awareness Among Science and 
Social Sciences Student Teachers at Sultan Qaboos 

University  
 

Ali Al-Shuaili, Ahmed Al-Rabaani, Sultan Qaboos University 
 

Abstract: The study aims at finding out the extent of 
Sultan Qaboos University student teachers’ awareness 
of climatic changes from the perspective of the students 
themselves. The study sample consisted of 127 male and 
female Science and Social Sciences student teachers, 
who enrolled in their final year at the College of 
Education in the year 2008/2009. A 69-item 
questionnaire had been developed by the researchers 
covering the following domains: cognitive, affective and 
psychomotor components. The instrument validity was 
verified by a panel of judges, whereas the reliability 
Cronbach alpha coefficient of internal consistency was 
(0.822). The findings revealed that there were 
significant differences in students teachers’ cognitive 
domain awareness with respect to gender in favor of 
female students, and in the affective domain with 
respect to major in favor of social sciences 
specialization. The results also showed no significant 
differences(α = 0.05)both in affective and psychomotor 
domains with respect to gender and in cognitive and 
psychomotor domains with respect to major. 
Accordingly, the researchers suggest further studies and 
recommend enhancing student teachers’ knowledge of 
social, economical and political impacts of climate 
changes.(Keywords: Climate changes, climate 
awareness, Sultan Qaboos University, Sultanate of 
Oman).  

لم يشهد العالم اهتماما بالغا بموضوع المناخ  :المقدمـــــة

وهذا ما   هو الحال في عصرنا الحاضر،والتغيرات المناخية كما

يعكس خطورة الوضع واإلحساس بالمسؤولية تجاه ما أحدثه التقدم 

 من نتائج بالغة - الباحث عن الرفاهية-الصناعي والسلوك البشري

األثر على مناخ كوكب األرض؛ والذي بدأت آثاره تظهر بشكل 

المناطق واضح للجميع كازدياد معدالت األعاصير بشكل ملحوظ في 

التي تتعرض لألعاصير بشكل أكبر مما اعتادت عليه تلك المناطق، 

وكذلك وصول األعاصير إلى مناطق لم تكن األعاصير مألوفة بها كما 
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 وما ، عندما ضرب إعصار جونو سلطنة عمان2007حدث في العام 

 . في البنية التحتيةخسائرسببه من 

لتغيرات  وأصبح ل،وفي المقابل ازدادت موجات الجفاف

 ، األعاصير والفيضانات في مناطقمن حيثالمناخية تأثيرات متباينة 

والجفاف في مناطق أخرى، وكل منهما له آثاره االجتماعية 

. واالقتصادية والسياسية والنفسية على األفراد والمجتمعات والدول

وقد  .وهذا ما يجعل موضوع التغيرات المناخية ذا أهمية بالغة

 جعل البعض ينظرون إلى المستقبل فيالخطر أسهم اإلحساس ب

 British ، فقد أوردت هيئة اإلذاعة البريطانيةنظرة غير متفائلة
Broadcasting Channel BBC  أن بعض 2007في العام 

التغيرات المناخية لها سبب مباشر في تقريب الخبراء أشاروا إلى أن 

 . موعد نهاية الحياة على كوكبنا

لعوامل الرئيسة المحددة لألوضاع التي  المناخ من اعدوي

 ونمو الغطاء النباتي ووسائل ،تسود منطقة ما، كاستخدام الطاقة

كمال، (النقل واإلمدادات بالمياه فضال عن التنمية في هذه المنطقة 

 .ويؤثر المناخ على حياة الناس وسبل العيش في كل مكان). 1992

 المدى الطويل إلى  على وحجمهاوتؤدي وتيرة التغيرات المناخية

تأثيرات هائلة مخيفة على األنظمة الحيوية الطبيعية، وعواقب بيئية 

 Nordas(واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ال يمكن التنبؤ بها 
& Gleditsch, 2007.( 

 التي يوردها المجلس المحلي تشير المعلومات العلميةو

 Intergovernmental Panel on Climateللتغيرات المناخية 
Change IPCC ،إلى أن المناخ العالمي تأثر بالنشاطات البشرية 

خالل  )درجة سيليزية 0.7(+فقد تزايد المعدل العام للحرارة 

ن تتزايد بشكل سريع في المستقبل، أئة عام السابقة، ويتوقع االم

منسوب قد يترتب عليه ذوبان الثلوج والجليد، وارتفاع األمر الذي 

ن له تأثيرات سلبية على النباتات والكائنات الحية أ كما ر،ا البحمياه

 النظم تأثيرات على تحّتم عليهبما فيها اإلنسان، وبالتالي سي

االقتصادية واالجتماعية والبيئية على المستوى المحلي واإلقليمي 

 وتزويدهم ،ن اإلدراك الكافي لدى األفرادإلذلك ف. والعالمي

 لمنحهم فرصة للتعامل يعد ضرورياعن هذه التغيرات بالمعلومات 

 وتطوير استراتيجيات لتقليل ،مع الظواهر المترتبة عليها كالكوارث

 ).IPCC,2007a; 2007b. ( التغيرات المناخية الناتجة عنتأثيراتال

وقد أشار البيان الصادر عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

 ,World Meteorological Organization(في مؤتمر مدريد 
 وتأثر كل قطاعات المجتمع ،إلى تأثر كل فرد في المجتمع)  2007

ن التقرير الختامي وبي. بظاهرة التغيرات في الطقس والمناخ والمياه

للمؤتمر بأنه حتما سوف تؤثر هذه التغيرات المناخية على 

 وأوضاعهم المعيشية ، وأنماط حياتهم،االستقرار البشري

وأوضح البيان بأن .  البيئة الطبيعية حولهم وعلى جودة،واالقتصادية

 :هذه التأثيرات المجتمعية تتجسد في اآلتي

العواصف، وحرائق الغابات، (المخاطر والكوارث الطبيعية  .1

 .)العواصف الثلجيةواألعاصير، والجفاف، والفيضانات، و

معدل والرياح، والرطوبة، ودرجة الحرارة، (تقلبات الطقس  .2

 .)سقوط األمطار

التغيرات واألنواء المناخية االستثنائية، (يرات المناخية التغ .3

 .)طويلة المدى

، هواءتلوث الوالمواد الكيميائية، والدخان، (جودة الهواء  .4

 .)األتربة وعوالق الغبارو

 )الكم والنوع في المياه: الفيضانات والجفاف(المياه  .5

األمواج والتيارات والملوحة، ورارة، حدرجة ال(المحيطات  .6

  .)تسوناميورية، البح

 ،في النظام البيئيله وقد أدرك اإلنسان مؤخرا خطورة تدّخ

وسّلم المجتمع الدولي بأهمية اتخاذ خطوات عملية للحد من تدخل 

اإلنسان في إفساد البيئة، فعقد أول مؤتمر لألمم المتحدة حول 

دو جانيرو  الذي أقيم في ريو) مؤتمر قمة األرض(البيئة والتنمية 

ل في الطريقة التي ينظر بها الذي كان بمثابة نقطة تحو، 1992عام 

الحادي فقد أقر زعماء العالم جدول أعمال القرن . إلى البيئة

المستدامة في القرن   وهو مخطط عمل لتحقيق التنميةوالعشرين

 الحادي والعشرينويقدم جدول أعمال القرن . الحادي والعشرين

 ومعالجة القضايا ،نمية المستدامةالت  لتحقيق شامالا تنفيذيابرنامج

المستويات العالمية والقطرية  البيئية واإلنمائية بطريقة متكاملة على

 .)2003الهاشمي،  (والمحلية
 Food)) الفاو(قد أشارت منظمة األغذية والزراعة العالمية و

and Agriculture Organization for United Nation FAO) 

لمي الثاني الذي أقيم في جوهانسبرج عام مؤتمر القمة العادور  إلى

اآلالف من المشاركين من ممثلي الحكومات في جمع  2002

  وتحديد،بتبادل وجهات النظروقيامهم الحكومية  والمنظمات غير
السبيل للمضي قدمًا لمواجهة التحديات القائمة في مجاالت األغذية 

من والصرف الصحي والطاقة والصحة واأل والمياه والمأوى

وقد أكد هذا المؤتمر على ضرورة أن تقوم الحكومات  ،االقتصادي

باستخدام مواردها بفعالية  والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية

الريفية   وتعزيز الدور األساسي للزراعة والتنمية،للتغلب على الجوع

 ,FAO) والعمل على التوعية البيئية والمناخية المناسبةة، المستدام
2006) 

ونظرا لكون التغيرات المناخية نتاجا للسلوك البشري، فقد 

ن تحظى باهتمام أالتوعية بشأنها من األمور التي يجب كون نظر إلى 

كبير من أجل جعل السلوك البشري أكثر مراعاة للقواعد البيئية، من 

خالل تنمية معلومات األفراد واتجاهاتهم ومواقفهم المناخية، بما 

 فالفرد الذي يرشد في .سا بالخطر المناخييجعلهم أكثر إحسا

استهالك الطاقة هو ال يوفر على نفسه تكاليف استهالكه فحسب بل 

يسهم في الحد من استخدام مصادر الطاقة االحفورية التي تسهم 

 . في زيادة التغيرات المناخية

  سندبالد وبيل وجارلنجيرى بعض الباحثين أمثالو

)Sundblad; Biel & Garling, 2008 ( أن المعرفة تعد متطلبا

رئيسا في عملية تحقيق التوجهات العالمية المتعلقة بالتغيرات 

) Stern, 2006; IPCC, 2007a(آخرون المناخية، كما يرى 

 نقصها سيكون له تأثيراته ، إذ أنضرورة توفير المعلومات لألفراد
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السلبية في المستقبل إذا لم يدرك األفراد والمجتمع نتائج 

سندبالد ولذلك طرح . كياتهم على المدى البعيد في المناخسلو

مسألة المعرفة ومدى ثقة ) Sundblad et al, 2008(وزمالؤه 

األفراد بمستوى معلوماتهم تجاه التغيرات المناخية كأحد القضايا 

ن هناك أ بعض الدراسات إلى وأشارت. التي ينبغي االهتمام بها

 عن التغيرات المناخية، ومدى عالقة بين معلومات أفراد المجتمع

دعمهم للسياسات التي تنتهجها الحكومات في موضوع التغيرات 

 بعض وردت، وقد أ)Lazo; Kinnell & Fisher, 2000(المناخية

 العتقادهم ؛ن يؤيدون برتوكول كيوتويين معظم األمريكأالدراسات 

في  ألنهم يرغبون ،بأن التغيرات المناخية ناتجة عن السلوك البشري

 ,Brechin,2004; Kull(الحد من المخاطر السلبية لهذه التغيرات
2001; Taylor,2001.( 

 & Bord, O', Conner ( بورد وأوكونر وفيشرويشير
Fisher, 2000( ن اكتساب األفراد للمعلومات المتعلقة بالتغيرات أ

ويمكن لإلفراد الحصول على . المناخية تجعلهم يسلكون بشكل بيئي

، المناخية من مصادر عدة، ومن بينها النظام التعليميالمعلومات 

وقد أشارت  . وغيرها من المصادرووسائل اإلعالم والمؤتمرات،

والجرائد  ن التلفزيونأإلى  )Wilson,2000( ويلسون نتائج دراسة

 المصدر الرئيس لمثل هذه عدُتصين صختوالمقابالت مع الم

 . المعلومات في الواليات المتحدة

أن دراسة الوعي المناخي ) Rebetez, 1996(ر ريبتز قد ذكو

تأثير عدة ل و،لصعوبة الموضوعوذلك  ؛هي بمكانة من التعقيد

منها و لهذه القضية، همعوامل في مستوى وعي األفراد وإدراك

كما أشار . التوقعات التي ربما تفوق ما يمكن تقديمه من أدلة علمية

غيرات المناخية تحتاج إلى باحثون آخرون إلى أن دراسة الوعي بالت

 فمثال ، ألن إدراك األفراد لها يتأثر بالثقافات،عملية تحليل شاملة

 أن Leiserowitz, 2006) ( ليسرويتزأشارت نتائج دراسة

ن يمتلكون مستوى وعي متوسط للتغيرات المناخية مقارنة يياألمريك

 .بالبريطانيين الذين أظهروا اهتماما ووعيا أكبر

ات التعليمية بمستوياتها ومراحلها المختلفة وتعد المؤسس

مسؤولة عن نشر الوعي المناخي والتغيرات المناخية لما له من 

أهمية في الحد منها والتخفيف من آثارها في حالة حدوث الكوارث 

ن أ) 2003( وترى العامري. المرتبطة بها كاألعاصير والجفاف

والقيم والسلوكيات التربية تلعب دورا بارزا في تنمية المعلومات 

، ويقوم المعّلم بالدور المهم في نجاح العملية التعليميةااليجابية، 

، ويحدد العادات يهم الذي يوجه نشاط الطلبة ويشرف علفهو

 وهو الذي يقوم بعملية التقويم التي ،والقيم التي يتحلى بها طالبه

لذلك ال بد أن يكون هذا . تهدف إلى جعل أغراض التربية محققة

 بحيث يستطيع أن يؤدي مهمته على ،المعلم معدًا إعدادًا سليمًا

أحسن وجه، وعلى عاتق هؤالء المعلمين تقع مسؤولية إعداد جيل 

 ). 1990؛ زيد، 1988سليم، (واٍع بيئيًا 

ن التعليم عملية أساسية في مسألة أ الباحثين الكثير من يؤكدو

، )Keller; Yohe & Schlesinger, 2007(التغيرات المناخية 

ويشيرون إلى أنه ال بد من تعليم الطلبة الحقائق األساسية المرتبطة 

بالمناخ ويؤكدون كذلك على أهمية اتخاذ القرارات تجاه التغيرات 

، )Nordhau & Popp,1997(المناخية من اآلن لضمان المستقبل 

 ,Baehr; Keller & Marotzke ( باهر وكيلر وماروتزكويرى
يس الطلبة نوعية السلوك المرغوب به للتعامل ضرورة تدر) 2007

وتلعب مؤسسات اإلعداد الدور الرئيس في . مع التغيرات المناخية

إعداد معلمين يمتلكون المعلومات التي تمكنهم من عرض قضية 

التغيرات المناخية ويمتلكون اتجاهات ايجابية نحو الحد من 

 بما ،تجاهاتالتغيرات المناخية بحيث تعكس سلوكياتهم تلك اال

 .يؤدي إلى تنمية الوعي لدى الطلبة الذين يقومون بتدريسهم
الطالب والمعلمين لدى وأشارت بعض الدراسات إلى أن  

 وقد ، في إدراك العديد من المفاهيم البيئيةًاعلى حد سواء ضعف

فشلوا في التمييز بين الطقس والمناخ والدفيئة العالمية وثقب 

، فقد وجد )Dove,1996; Groves and Pugh, 1999(األوزون 

 بسلطنة المعلمين-الطلبةامتالك تدني في دراسته ) 2003(الهاشمي 

لمشكالت ل اإلدراك الكافي  ليس لديهملمعلومات البيئية، وأنهل عمان

لدى ن أ كما أوضحت بعض الدراسات إلى .التي تداهم البيئة حولهم

ن المفاهيم المتعلقة عدد م  في إدراكًامعلمي الجغرافيا والعلوم ضعف

 ) Arons, Francek, Nelson & Bisard, 1994( بالغالف الغازي

وهذا يثير نوعا من القلق حول قدرتهم على توصيل المعلومات 

 المعلمين -ةلطالبهم، كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن الطلب

ال يعرفون بعض المفاهيم المتعلقة بالموضوعات البيئية والتنمية 

  .)Barberi, 2005(ستدامة الم

نظرا ألهمية التثقيف بالمناخ وتغيراته وما يترتب عليه من و

مشكالت بيئية، فقد زخر األدب التربوي بالعديد من الدراسات 

المرتبطة بالتربية البيئية والوعي البيئي عموما، ورغم ما اشتملت 

 عليه هذه الدراسات من مضامين ترتبط بالمناخ إال أن الباحثين

ففي .  في معالجة الدراسات للوعي المناخيلمسا قصورًا واضحًا

تقصي العالقة بهدف ) Boykoff, 2008(بوي كوف دراسة قام بها 

بين التغيرات المناخية واألبعاد االجتماعية والسياسية ومدى 

أربع وقد تكونت عينة الدراسة من . تضمينها في الصحف اليومية

، وتمثلت 2006-2000 الفترة  خاللنشرتصحف يومية بريطانية 

، وصحيفة )The Sun(صحيفة الشمس : هذه الصحف في ما يلي

، وصحيفة البريد السريع اليومي )The Daily Mail(البريد اليومي 

)The Daily Express( وصحيفة المرآة ،)The Mirror( . لتحقيق

 تقصي مضامين هذه الصحف في تناولها للتغيرات هدف الدراسة تم

وبينت النتائج اقتصار تضمين الصحف للتغيرات المناخية . يةالمناخ

عند تناولها لألحداث العالمية كالحرائق والفيضانات، ولألحداث 

والبيانات  السياسية كرصد زيارات كبار المسؤولين وتحركاتهم

كما كشفت النتائج سيطرة المواضيع المرتبطة . الرسمية ونحوها

  .ذه الصحف للتغيرات المناخيةبالكوارث والنكبات عند تناول ه
دراسة هدفت ) Gbadegesin, 2005(بادجسن وأجرى 

تحديد الوعي المناخي لدى أهالي والية أبادا بالصحراء الكبرى، 

وتكونت .  إعداد أستبانة خاصة لذلكتمولتحقيق هدف الدراسة 

وبينت .  فردا من مختلف شرائح المجتمع453عينة الدراسة من 
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من المواطنين بالمناخ المحلي %) 92(غلبية النتائج وعي األ

منهم يدركون االحتباس الحراري %) 70(للوالية، وأن ما يقرب من 

  .منهم ال يعلمون أي شئ عن مسبباته%) 25(رغم أن أقل من 

) Papadimitriou, 2004 ( باباديمتريوفي دراسة قام بها

الحتباس بالتغيرات المناخية وا  المعلمينبللتعرف على وعي الطال

 تألفت من استبانة تم استخدامو. الحراري ومشكلة طبقة األوزون

خمسة أسئلة مفتوحة النهاية ترتبط بتحديد مسببات وآثار التغيرات 

المناخية واالحتباس الحراري ومشكلة األوزون، واقتراح حلول للحد 

 ًا معلمًا طالب172وقد تكونت عينة الدراسة من . من هذه اآلثار

وأظهرت النتائج تدني مستوى وعي طالب عينة الدراسة  .باليونان

كما بينت . للتغيرات المناخية واالحتباس الحراري ومشكلة األزون

 للمخاطر الناتجة عن هذه القضايا  الطالبالنتائج أيضا عدم إدراك

كما أشارت إلى وجود خطأ مفاهيمي لديهم حول االرتباط . المناخية

لمطر الحمضي والتلوث عموما وبين الوثيق بين قضية األوزون وا

  .التغيرات المناخية

دراسة لتحديد مدى ) 2002(وأجرى عبدالمسيح وفراج 

الوعي بالمخاطر البيئية لدى بعض فئات المجتمع المصري وتالميذ 

المرحلة اإلعدادية ومدى تناول كتب العلوم لتلك المخاطر، ولتحقيق 

اطر البيئية ومقياس للوعي أهداف الدراسة قاما بتصميم قائمة بالمخ

بها وأداة أخرى لتحليل محتوى مناهج العلوم للصفوف الثالثة 

وأظهرت النتائج ضعف تناول محتوى كتب . بالمرحلة اإلعدادية

العلوم للصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية للقضايا والموضوعات 

 من المرتبطة بالمخاطر البيئية، كما كشفت النتائج تدني وعي األفراد

فئات المؤهالت العالية والمؤهالت المتوسطة ودون المتوسطة 

%). 75(بالمخاطر البيئية بدرجة كبيرة جدا عن النسبة المعيارية 

وبينت النتائج أيضا تدني مستوى الوعي بالمخاطر البيئية لدى 

 .تالميذ المرحلة اإلعدادية بمصر

بدراسة حول فاعلية وحدة دراسية ) 2000(وقام الجندي 

مقترحة في العلوم لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية لتالميذ الصف 

وصمم وحدة دراسية . الثاني اإلعدادي في جمهورية مصر العربية

للتغيرات المناخية تضمنت الغالف الجوي ومكوناته وعناصر المناخ 

وتكونت عينة الدراسة . وطرق التحكم في أسباب التغيرات المناخية

قيدات بالصف الثاني اإلعدادي في إحدى  مات طالبخمسينمن 

وبينت النتائج ارتفاع مستوى التحصيل . مدارس محافظة القاهرة

لدى الطالبات عينة الدراسة بعد دراسة الوحدة المقترحة، كما 

أشارت النتائج أيضا إلى نمو االتجاهات نحو بعض القضايا 

 . ومشكالت التغيرات المناخية

الباحثان جد ومن دراسات استعراضه ومن خالل ما سبق 

، ةالمناخيبالتغيرات الوعي  الدراسات التي تناولت نتائجًا في تفاوت

 مزيد من الدراسات في إجراء يستدعي األمر الذي وكذلك قلتها،

مع بعض الدراسات الحالية  الدراسة هذا وإن اتفقت. هذا الموضوع

تظل نها  إال أةالمناخيبالتغيرات السابقة في كونها تعنى بالوعي 

المجتمع المستهدف وهو سلطنة عمان، وكذلك : تختلف من حيث

في ن الذين هم في طريقهم لالنخراط والمعلم-ة الطلبعينة الدراسة؛

، وتحديدا معلمي العلوم والدراسات االجتماعية ة التربويالعملية

المنوط من أهم التخصصات  هذين التخصصين همامجال أن باعتبار 

بالتغيرات ات واالتجاهات البيئية ومن بينها الوعي  تنمية المعلومهاب

كما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أداة . ةالمناخي

المكون :  مكوناتة للوعي يتضمن ثالثًاالدراسة فقد اعتمدت مقياس

المعرفي والذي يقيس معلومات الطلبة عن المناخ والتغيرات 

 اتجاهات الطلبة نحو شير إلىي الذي ، والمكون الوجداني،المناخية

المهاري أو (، والمكون الثالث  واهتماماتهم بهاالقضايا المناخية

بالحد من في مواقف متعلقة  سلوكيات الطلبة حددالذي ي) األدائي

 . التغيرات المناخية

الباحثين إلى ضرورة دراسة الدراسات السابقة نتائج كما توجه 

 لدى المعلمين ومن بينهم ةناخي الم بالتغيراتواقع مستوى الوعي

معلمي العلوم والدراسات االجتماعية ألنها المقررات األكثر صلة 

 مسؤولين عن تنمية معلومات كونهمبهذا الموضوع وكذلك 

 هذه  كما أن. في المدارس بعد التخرجةواتجاهات ومواقف الطلب

 لتوجهات الحكومة في سلطنة عمان في العمل استجابةالدراسة تأتي 

 بعد ين لدى العمانيةالمناخيبالتغيرات على رفع مستوى الوعي 

الذي تعرضت له البالد ) إعصار جونو(األنواء المناخية االستثنائية 

، وما خّلفه من دمار مذهل للبنية التحتية وما تركه 2007في يونيو 

كما . من خسائر بشرية ومادية باهظة في المناطق التي اجتاحها

 حيث أوجد نوعا من ، الصدمة لدى األفرادأظهر اإلعصار شعور

اإلرباك في التعامل مع الموقف، وفي ذات الوقت أبرز مواقف تعكس 

. األصالة العمانية وروح التعاون والتضحية ألجل الوطن وأبنائه

وهذه المواقف االيجابية منها والسلبية تعكس الحاجة إلى تأكيد 

 من خالل توعية األفراد األولى وتعديل الثانية ولن يتأّتى هذا إال

وكالة  (بالتغيرات المناخية وما ينتج عنها من ظواهر قد تكون مدمرة

 .)2007األنباء العمانية، 

 المعلم اهتمامًا كبيرًا ويونيولي الترب :مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ال يقتصر الدور إذ  ،تربوية حاسمة في حياة الطالبله من آثار لما 

معارف وبناء السلوكيات واالتجاهات، بل ال هنا على توصيل هذه ال

بد أن يكون على وعي بما يدور حوله من قضايا علمية أفرزها 

 . التقدم المعاصر

وبما أّنه من الطبيعي أن أي إصالح تربوي ينبغي أن يبدأ  

بمحاولة لرصد الواقع للتعرف على إنجازاته ونواحي قصوره، ونظرا 

شئة في إكساب المتعلمين التربية لألهمية القصوى لدور معلم النا

البيئية والمناخية المناسبة وتطوير تفكيرهم في شؤونها المختلفة، 

فإنه من الضروري أن يواكب التطور التربوي الذي تشهده البالد، 

تطور مماثل في إدراك المعلمين للمناخ وقضاياه المعاصرة، 

 . للوصول إلى وعي مناخي عال من قبل الطلبة

ه الدراسة انطالقا من إيمان الباحثين بدور وتأتي هذ 

في الرقي بمستقبل السلطان قابوس المعلمين بجامعة -الطلبة

وتطلعاته في توعية الناشئة باألمور المناخية العماني المجتمع 

المختلفة، سعيا من الباحثين في الوصول إلى صورة جلية عن 

 حيث أن هذه  لدى هؤالء الطلبةة المناخي بالتغيراتمستوى الوعي
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الصورة هي انعكاس للمستقبل وتجسيد للجهود الحثيثة التي تبذلها 

التثقيف البيئي والمناخي لدى بمؤسسات الدولة في الرقي 

  .المواطنين

 في كونها استجابة ضرورة القيام بهذه الدراسة أيضاوتبرز 

الوعي  مستوى عواقعية للدعوات العالمية القاضية بضرورة رف

 لدى األفراد وفي مسايرتها لتوجهات السلطنة في ةلمناخيابالتغيرات 

الرقي بالمعارف واألنماط السلوكية البيئية والمناخية لدى 

 . المواطنين

توصيات الدراسات السابقة استجابة لكما جاءت هذه الدراسة 

 المعلمين-الطلبة الحاجة لدراسة معلومات واتجاهات كدتالتي أ

المعلمين - وجود ضعف لدى الطلبةن م أفرزتهماالمناخية، في ضوء 

 ;Arons et al, 1994)تي كدراسة المناخي بالتغيراتفي الوعي
Barberi,2005 ) إلى ضعف معلمي العلوم والجغرافيا ا أشارتينتلال 

 . ةالمناخيبالتغيرات في الوعي 

 ومن هنا تحاول هذه الدراسة الكشف عن مستوى الوعي  

المعلمين بكلية التربية جامعة -ةالطلبلدى  ة المناخيبالتغيرات

 على ما تقدم، فقد صيغت مشكلة الدراسة وبناًء. السلطان قابوس

 لدى ةالمناخيبالتغيرات ما مستوى الوعي : على النحو التالي

كلية بتخصصي العلوم والدراسات االجتماعية في المعلمين -الطلبة

 جامعة السلطان قابوس، وبالتحديد حددت أهداففي التربية 

 :الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

في  المعلمين- لدى الطلبةة المناخي بالتغيراتما مستوى الوعي .1

جامعة في كلية التربية ب العلوم والدراسات االجتماعية تخصصي

 السلطان قابوس؟
- لدى الطلبةة المناخي بالتغيراتهل يختلف مستوى الوعي .2

 ؟ والتخصصالمعلمين باختالف الجنس
 : الدراسةأهداف

- لدى الطلبةةالمناخيبالتغيرات تحديد مستوى الوعي  •

المعلمين بتخصصي بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، 

كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف 

 : األخرى، منها

 الطالب وتخصصه في مستوى الوعي جنسالكشف عن أثر  •

 . لديهةالمناخيبالتغيرات 
 وتوصيات ألصحاب القرار من أجل التحسين وضع مقترحات •

- لدى الطلبةةالمناخيبالتغيرات والتطوير لدرجة الوعي 

 .المعلمين بالجامعة
  :أهمية الدراسة

 من أوائل أهمية هذه الدراسة في أصالة موضوعها كونها برزت

 - حسب علم الباحثين-الدراسات في مجالها على مستوى السلطنة

ا من خالل األهداف التي تسعى إلى وتكتسب الدراسة أهميته

بالتغيرات  مستوى الوعي حددتحقيقها، فمن المتوقع لها أن ت

كلية التربية بجامعة السلطان في المعلمين - لدى الطلبةةالمناخي

كما يتوقع من هذه الدراسة أن . قابوس في ضوء بعض المتغيرات

 مدى  عنالقائمين على العملية التربوية بالجامعة تقييماتعطي 

إسهام المقررات التخصصية في الجامعة في إكساب المعلمين الوعي 

كما أن هناك مبررات دفعت الباحثين إلى  . الالزمةالمناخيبالتغيرات 

القيام بهذه الدراسة تتجلى في تلبية توجهات السلطنة في ضرورة 

ويؤمل من . رفع الوعي بالتغيرات المناخية لدى الناشئة في السلطنة

 تدفع باحثين آخرين للقيام بدراسة مواضيع أن دراسة كذلكهذه ال

أخرى تتعلق بالمفاهيم والقضايا المناخية سعيا نحو تطوير أداء 

 .المعلمين وبناء المقررات المناسبة

  :محددات الدراسة

ن هناك عددا من إنظرا لإلجراءات المتبعة في هذه الدراسة، ف

 :ائجها وهي من إمكانية تعميم نتتحدالعوامل التي 

تخصصي في المعلمين -اقتصار عينة الدراسة على الطلبة 

 بالسنة الرابعة بكلية المسجلينالعلوم والدراسات االجتماعية 

التربية جامعة السلطان قابوس، وقد تم اعتماد هذين 

 بالمواضيع ذات العالقة تين الوثيقلعالقتيهماالتخصصين 

 .بالشؤون البيئية والمناخية
ربيع (اة الدراسة بنهاية الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق أد 

  . بكلية التربية جامعة السلطان قابوس)م2009

ها اعتماد نتائج الدراسة على صدق أداة الدراسة وثبات 

 .والمفاهيم والمصطلحات التي أوردتها األداة
  :التعريفات اإلجرائية

وردت في هذه الدراسة بعض المصطلحات تحتاج إلى تعريف 

ئي وفقا لسياق اإلجراءات التي استخدمت فيها، في هذه إجرا

 :الدراسة، وهي

 : ةالمناخيبالتغيرات الوعي مستوى 

هي مجموعة المعارف والقيم واالتجاهات والممارسات 

ها الفرد، ويقصد بها هنا الدرجة التي متلكالمناخية السليمة التي ي

 . أداة الدراسةنيحصل عليها المفحوص من خالل إجابته ع

 : مكونات الوعي المناخي

هي المجاالت التي تتضمن أنماط الوعي بالتغيرات المناخية، 

وتم تصنيفها في هذه الدراسة إجماال في أداة الدراسة في ثالثة 

 مجال الوجدانيوال، فقرة) 34(وتكون من المجال المعرفي : مجاالت

 . فقرات) 9( وتضمن ، والمجال األدائيفقرة) 26(وتكون من 
 :اإلجراءات

  :مجتمع الدراسة وعينتها 

المعلمين في تخصصات -تكون مجتمع الدراسة من الطلبة

تاريخ، (والدراسات االجتماعية ) أحياء، كيمياء، فيزياء(العلوم 

 بالسنة الرابعة بكلية التربية جامعة السلطان سجلينالم) جغرافيا

طالبا  )255( والبالغ عددهم 2008/2009قابوس للعام الدراسي 

وتألفت عينة الدراسة .  وفق سجالت عمادة القبول والتسجيلوطالبة

ة الذين أجابوا على أداة الدراسة ويمثلون بطالبا وطال) 127(من 

 تم اختيارهم بطريقة من مجتمع الدراسة%) 49,8(ما نسبته 

إلى توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ) 1( ويشير الجدول .عشوائية

 .تخصصلمتغيري الجنس وال
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 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة: 1جدول ال

 التخصص
 الجنس

 دراسات اجتماعيةعلوم
المجموع

 54 28 26 ذكور

 73 34 39 إناث

 127 62 65 المجموع

 

 :أداة الدراسة 

قام الباحثان بإعداد مقياس للوعي المناخي كأداة البحث وذلك 

الدراسية التخصصية في مجال  كتب بعض المقررات باإلطالع على

العلوم والدراسات االجتماعية المقررة بالجامعة واستخالص العبارات 

والمفاهيم المرتبطة بالمناخ الموجودة فيها، واالعتماد على األدب 

التربوي المتعلق بالبيئة والمناخ، واالستفادة من المنشورات 

 .والمطويات التي وضعت في هذا المجال

 تم فقرة) 69( على أشتمل مقياسم إعداد وفي ضوء ذلك ت

، فقرة) 34( وتكون من المجال المعرفي: توزيعها في ثالثة مجاالت

 وتضمن ، والمجال األدائيفقرة) 26( وتتكون من المجال الوجداني

واستخدم الباحثان عبارات صواب وخطأ للمكون . فقرات) 9(

مناخ، العوامل المفاهيم المتعلقة بال(المعرفي في ثالثة محاور 

، ومقياس )المؤثرة في التغير المناخي، نتائج التغيرات المناخية

 خماسي لالستجابة على فقرات االستبانة في المجال  ذا تدريجليكرت

الوجداني، واستخدمت العبارة موافق بشدة وأعطيت خمس درجات 

  .وموافق وأعطيت أربع درجات وغير متأكد وأعطيت ثالث درجات

ن وغير موافق بشدة وأعطيت ي وأعطيت درجتوغير موافق

أما فيما يتعلق بالفقرات السالبة في هذا المكون . درجة واحدة

) 2(لموافق بشدة، و) 1(فقد أعطيت أرقام ) 18، 16، 11(

لغير موافق ) 5(لغير موافق، و) 4(لغير متأكد، و) 3(لموافق، و

 . بشدة

ان مقياس أما بالنسبة للمكون األدائي فقد استخدم الباحث

 لتحديد موقف الطالب المعلم من عدد  التدريجرباعيذا نمط ليكرت 

وتدرج المقياس في .  عباراتتسعمن السلوكيات تم وصفها في 

أقبل (وأعطيت أربع درجات، ) أقبل دائما(المواقف الشخصية التالية 

وأعطيت درجتين ) نادرا ما أقبل(وأعطيت ثالث درجات، ) أحيانا

 .طيت درجة واحدةوأع) ال أقبل(و

وقد تم تصنيف مجمل المتوسطات الحسابية الستجابات 

المعلمين إلى فئات لتحديد مستوى الوعي بالتغيرات المناخية -الطلبة

 ها يبين كماوفقا للمكونات المعرفية والوجدانية واألدائيةلديهم 

 ). 2(الجدول 

في والوجداني واألدائي ألداة الدراسةة معالجة المتوسطات الحسابية للمكون المعرقطري : 2جدول ال

*المستوى العام للوعي المناخي المكون األدائي المكون الوجداني *المكون المعرفي

 الوصف %مدى الفئة الوصف مدى الفئة الوصف مدى الفئة الوصف %مدى الفئة

 مرتفع جدا  فأعلى80 مرتفع جدا 4-3,26 ايجابية جدا 5,00-4,21 مرتفع جدا  فأعلى80

 مرتفع 80 -71 مرتفع 3,25-2,51 ايجابية 4,20–3,41 مرتفع 80 -71

 متوسط 70 - 61 متوسط 2,5–1,76 محايدة 3,40–2,61 متوسط 70 - 61

 متدِن  فما دون60 متدِن 1,75 -1 سالبة 2,60–1,81 متدِن فما دون60

  سالبة جدا 1,8 – 1 

 .  بها في الجامعةتم اعتماد نظام تقديرات درجات الطالب المعمول* 
  

 :صدق األداة وثباتها

 مجموعة على اعرضهلألداة تم تحقق من الصدق الظاهري ولل

من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق 

عدد من المشرفين بوزارة  وبجامعة السلطان قابوسالتدريس 

 من اهبداء المالحظات واالقتراحات المتعلقة بإلالتربية والتعليم 

الصياغة اللغوية للفقرات، وصحة المعلومات العلمية الواردة حيث 

فيها، وشمولية الفقرات للمفاهيم المناخية المرغوبة في هذه المرحلة 

فقرة في صورته األولية، وفي ضوء ) 63(العمرية، وكان عدد فقراته 

 فقرات، وتعديل الصياغة اللغوية ستةآراء المحكمين جرى إضافة 

) 69(فقرات، وأصبح المقياس بصورته النهائية مكونا من لبعض ال

 .فقرة

 جرى تطبيقه وإعادة تطبيقه على المقياسللتحقق من ثبات و

 كما تم .طالبا) 32(عينة مشابهة أو ممثلة لعينة الدراسة مؤلفة من 

كرونباخ ألفا االتساق الداخلي بطريقة مل ثبات اإيجاد مع

)Cronbach-Alpha (أنه بتبين و)وهو معامل ثبات ) 0,822

 ويبن الجدول اآلتي معامل الثبات لمحاور الدراسة ألداة .مناسب

 .الدراسة ومجمل فقرات األداة

داة الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا ألالثبات معامالت : 3 جدولال

 أبعادهاو

 معامل كرونباخ ألفاعدد الفقرات المحور

 0,792 34 المكون المعرفي

 0,863 26 المكون الوجداني

 0,813 9 المكون األدائي

 0,822 69 األداة ككل

 :المعالجة اإلحصائية

كل من فقرات  على كل فقرة في المفحوصينسجلت استجابات 

والنسب المئوية لها بهدف ، وحسبت المتوسطات الحسابية المقياس

ثم أجري اختبار . واالنحرافات المعياريةتوحيد أوزان المقاييس 
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ألداء  الحسابية المتوسطاتلة الفروق اإلحصائية بين إليجاد دال) ت(

 وفقًا ألسئلة الدراسة على المعلمين على فقرات المقياس-الطلبة

وقد استعملت لغرض ) . α= 0,05(مستوى الداللة إحصائية 

تحليل البيانات الرزم اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

)SPSS (تم  السؤال األوللإلجابة عن و.باستخدام الحاسوب 

للنسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخدام

  ، أما لإلجابة عن السؤال الثاني فقد تم استخداموالرتبةالمئوية 

لعينتين ) ت(اختبار والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .مستقلتين

 ،دراسةلإلجابة عن السؤال األول من أسئلة ال :نتائج الدراسة

في المعلمين - لدى الطلبةةالمناخيبالتغيرات ما مستوى الوعي 

في تخصصي العلوم والدراسات االجتماعية بكلية التربية 

 جامعة السلطان قابوس؟
لمتوسطات الحسابية النسب المئوية لتم استخراج 

 - والرتبة ألداء الطلبةللنسب المئوية واالنحرافات المعيارية 

كون من مكونات األداة، كما هو موضح بالجدول المعلمين على كل م

)4(.  
متوسطات الحسابية واالنحرافات النسب المئوية لل: 4 جدول

 المعيارية والرتبة للمكونات الثالثة لألداة

 المكون
النسبة المئوية 

لمتوسط الحسابيل

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 1 8,18 84,60 المعرفي
 2 8,55 76,60 الوجداني

 3 9,44 71,50 ائياألد
  6,09 77,57الوعي العام

 

بالتغيرات إلى أن مستوى الوعي  4تشير النتائج في الجدول 

بنسبة مئوية المعلمين بكلية التربية كان مرتفعا - لدى الطلبةةالمناخي

النسبة المئوية ، وقد جاءت %)77.57 (تحسابي بلغالمتوسط لل

%) 84.60 (بلغت جدا للمكون المعرفي مرتفعةللمتوسط الحسابي 

لى امتالك الطلبة للمعلومات المناخية بصورة كبيرة، إمما يشير 

مرتفعًا أيضا بنسبة مئوية للمتوسط وجاء المكون الوجداني 

، يليه المكون األدائي بمتوسط حسابي %)76.70 (الحسابي بلغت

 %). 71.41(نسبته 

أداة المعلمين لفقرات -وللتعرف على تفاصيل استجابات الطلبة

المعرفي والوجداني واألدائي، يوضح : الدراسة في المكونات الثالثة

النتائج التفصيلية الستجابات عينة الدراسة على فقرات ) 1(الملحق 

) 5(المكون المعرفي والمكون الوجداني لألداة، بينما تبين الجداول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة )7(و) 6(و

 .الت وفقا لمكوناتها الثالثةللمجا

 : المكون المعرفي: أوال

النسب المئوية للمتوسطات الحسابية ) 5( الجدول يبين

 .واالنحرافات المعيارية والرتبة لمحاور المكون المعرفي

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المئوية ل النسب: 5جدولال

 المعرفوالرتبة للمكون المعيارية 

 المحور

ئوية النسبة الم

لمتوسط ل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 3 12,21 76,14 المفاهيم المناخية

العوامل المؤثرة في 

 التغير المناخي
89,33 11,41 1 

 2 9,20 88,35 التغيرات المناخيةنتائج 

  8,18 84,60 المكون ككل

 

المعرفي الطلبة ن مستوى أ تبين النتائج في الجدول أعاله 

مرتفع جدا بمتوسط حسابي بلغ بشكل عام المناخية بالتغيرات 

 عينة وبانحراف معياري عكس تقارب مستويات الطلبة )84,34(

وقد جاء مستوى الوعي المعرفي بالعوامل المؤثرة في  .الدراسة

في المرتبة األولى  ة مرتفع هذه التغيراتالتغير المناخي ونتائج

 ،)2(ا يحدده الجدول  كمبدرجة كبيرة جداوالثانية على التوالي و
في المركز الثالث بينما جاءت معلوماتهم حول المفاهيم المناخية 

 .  تظل بدرجة مرتفعةهالكن

الملحق ( هذا المكون لفقرات النتائج التفصيلية في تدقيقوبال

، تشير النتائج في المحور المتعلق بالمفاهيم المناخية ارتفاع )1

في المعارف ) 97,64(ا المعلومات لدى الطلبة بشكل كبير جد

المرتبطة بطبقة األوزون والعالقة بين التغيرات المناخية والمخاطر 

البيئية، ومفهوم الطقس والمناخ، والبيو مناخ، والمناخ العالمي، كما 

المعلمين وبصورة -تبين أيضا انخفاض مستوى معلومات الطلبة

حول مفهوم االحتباس الحراري ومفهوم ) 30,71(متدنية جدا 

 .النينيو وفيما إذا كان التغير المناخي مرادفًا لالحتباس الحراري

أما بالنسبة للمحور الثاني في المكون المعرفي والمتعلق 

بالعوامل المؤثرة في التغير المناخي، فقد كانت معلومات الطلبة 

حول أضرار عوادم السيارات و ) 100(  جداعينة الدراسة مرتفعة

 في التغير المناخي، وتدنى يةغازملوثات الوال الممارسات البشرية

في  بالمواضيع المرتبطة بدور الفحم) 78,74(مستوى معرفة الطلبة 

وفي . التغيرات المناخية وتأثر المناخ بحركة الشمس الظاهرية

جاءت معلومات المتعلق بنتائج التغيرات المناخية المحور الثالث 

ثير االحتباس الحراري حول تأ) 100(المعلمين مرتفعة جدا -الطلبة

على إنتاج المحاصيل، والجفاف، واإلمدادات الغذائية، بينما جاء 

معلوماتهم حول تأثير التغيرات المناخية على مواسم هطول األمطار 

 . )62,20 (متدنية

 

المتوسطات الحسابية ) 6( الجدول يبين: المكون الوجداني: ثانيا

 . المكون الوجدانيواالنحرافات المعيارية والرتبة لمحاور 
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والرتبة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا :6دول الج

 للمكون الوجداني

 المتوسط الحسابي المحور
االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 2 0,54 4,05 قضية التغيرات المناخي
 4 0,74 3,59 دور اإلعالم

التغيرات المناخية 

 وتأثيرها
3,64 0,52 3 

 في دور الحكومات

معالجة قضية التغيرات 

 المناخية

4,06 0,56 1 

  0,43 3,83 االتجاه العام
إلى ان اتجاهات الطلبة نحو ) 6(تشير النتائج في الجدول 

وقد جاءت اتجاهاتهم . مرتفعةإيجابية التغيرات المناخية كانت 

 حول محور دور الحكومات في في المرتبة األولى إيجابية مرتفعة

 اتجاههم امحوريليه بفارق ضئيل تغيرات المناخية، معالجة قضية ال

. نحو قضية التغيرات المناخية وما تثيره من قلق واهتمام لديهم

في التنوير  وسائل اإلعالم دور جاءت اتجاهاتهم نحو وفي حين

إال أن اتجاهاتهم تظل إيجابية  البيئي لديهم في المرتبة األخيرة،

 .ا المحورمرتفعة في الفقرات المتضمنة في هذ

 التفاصيل المتعلقة بالمكون الوجداني في إلىوبالرجوع 

ن اتجاهات الطلبة في المحور األول أ وجد الباحثان) 1(الملحق 

مرتفعة بدرجة كبيرة إيجابية المتعلق بقضية التغيرات المناخية كانت 

عدم االعتراف بخطورة التغيرات المناخية، المرتبطة بوضوعات في الم

 بصورة أقلعالمية وليست محلية، وجاءت اتجاهاتهم وأنها قضية 

 . سباب التغيرات المناخيةالمواضيع المرتبطة بوعيهم بأحول 

  الطلبةمحور دور اإلعالم فقد كانت اتجاهاتوفيما يتعلق ب

مرتفعة حول اهتمامهم بالموضوعات المناخية، ورغبتهم في إيجابية 

بينما كانت اتجاهاتهم متابعة األخبار المتعلقة بالطقس والمناخ، 

وفي .  حول التحليالت اإلخبارية للقضايا المناخية في العالمةمتوسط

 اتجاهاتهم نحو ازدياد ارتفعتمحور التغيرات المناخية وتأثيرها 

ضحايا التغيرات المناخية في المستقبل، والتخوف من أزمة الجفاف 

رات  عن االحتباس الحراري، والشعور بالقلق من التغيةالناتج

ان في المواضيع التي تشير إلى  ةالمناخية، بينما جاءت متوسط

 .  لمخاطر التغيرات المناخيةةالدول العربية أكثر عرض

في الحد ودروها  الحكومات وقد عول الطلبة بشكل كبير على

أن الحكومات ال تعطي القدر  مشيرين إلىمن التغيرات المناخية، 

 .ناخيةتغيرات المالكافي من االهتمام لل

المتوسطات الحسابية ) 7( الجدول يبين: المكون األدائي: ثالثا

. واالنحرافات المعيارية والرتبة لفقرات المكون األدائي

للمكون األدائيوالرتبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :7جدول ال

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة 

 7 0,89 2,82 اآلخرين في سيارة واحدة للحد من انبعاث الغازاتاالشتراك مع 
استخدم األوراق المطبوع عليها من جهة واحدة عند طباعة مسودات بدال من 

 استخدام أوراق بيضاء جديدة
2,85 0,89 6 

 8 0,96 2,29  للحد من استهالك الطاقة الكهربائيةالخلوي  عناستخدام الهاتف المنزلي بدال
 2 0,72 3,57 استخدام الكهرباء في المنزلترشيد 

 3 0,72 3,26 ترشيد شراء المنتجات المصنعة من األخشاب للحد من استنزاف الغابات
 5 1,05 2,97  المنتجات التي تدخل في تركيبها غازات مضرة بطبقة األوزونشراء

 9 0,98 2,24 استخدام النقل العام بدال من السيارة الشخصية للحد من انبعاث الغازات
 4 0,85 3,02 التبرع لدعم جمعيات حماية البيئة

 1 0,50 3,62 المشاركة في أنشطة المنظمات والجمعيات البيئية
  0,38 2,86 المجال ككل

تجاه  المعلمين- مواقف الطلبةأن) 7(يتضح من الجدول  

لفقرات ضمن هذا لقضية التغيرات المناخية كانت مرتفعة، وبالنظر 

 نجد أنها كانت مرتفعة جدا فيما يتعلق بمشاركتهم في المكون

 المنظمات والجمعيات البيئية، والتبرع للجمعيات البيئية، ةأنشط

استهالك المنتجات  وترشيد ،المنازلفي استخدام الكهرباء وترشيد 

المصنعة من األخشاب، وشراء المنتجات التي تلحق عوادمها ضررا 

فهم إيجابية وبصورة مرتفعة في كما جاءت مواق. بطبقة األوزون

إعادة استخدامهم لألوراق المطبوع عليها من جهة واحدة، وفي 

. اشتراكهم مع اآلخرين في سيارة واحدة للحد من انبعاث العوادم

بينما جاءت مواقفهم متوسطة تجاه الحد من استخدام الهاتف النقال 

السيارات  استهالك الكهرباء، واستخدام النقل العام بدل للحد من

 .الخاصة

هل يختلف مستوى الوعي : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

المعلمين بجامعة السلطان - لدى الطلبةةالمناخيبالتغيرات 

 ؟ والتخصصقابوس باختالف الجنس
-لمعرفة أثر متغير الجنس في متوسطات درجات الطلبة

 المتوسطات الحسابية للمكون الوجدانيالمعلمين، تم استخراج 

للمكون المعرفي  لمتوسطات الحسابيةواألدائي والنسب المئوية ل

المعلمين، كما تم - لدى الطلبةةالمناخيبالتغيرات لدرجة الوعي 

لعينتين ) ت(استخدام اختبار استخراج االنحرافات المعيارية و

  ).8(، كما يبين الجدول مستقلتين
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 واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لمتغير الجنستوسطات الحسابية والملمتوسطات الحسابية النسب المئوية ل :8جدول ال

 لمتوسط الحسابيا/ النسبة المئوية العينة الجنس المكون
االنحراف 

 المعياري
 اإلحصائية الداللة)ت( قيمة 

 8,43 %81,65 54 ذكر
 المعرفي

 7,31 %86,79 73 أنثى
3,667 0,000* 

 0,45 3,80 54 ذكر
 الوجداني

 0,41 3,86 73 أنثى
0,736 0,463 

 0,39 2,80 54 ذكر
 األدائي

 0,36 2,90 73 أنثى
1,338 0,183 

    )α = 0,05( دالة إحصائيا عند مستوى *   
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لمتغير التخصص:9جدول ال

 اإلحصائية الداللة )ت( قيمة  عيارياالنحراف الم المتوسط الحسابي العينة التخصص المكون

 8,40 84,38 65 العلوم
 المعرفي

 8,01 84,84 62 الدراسات االجتماعية
0,322 0,748 

 0,42 3,76 65 العلوم
 الوجداني

 0,43 3,91 62 الدراسات االجتماعية
1,989 0,049* 

 0,38 2,80 65 العلوم
 األدائي

 0,37 2,91 62 ةالدراسات االجتماعي
0,1686 0,094 

      )α = 0,05( دالة إحصائيا عند مستوى *     
إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 8(تشير النتائج في الجدول    

تعزى لمتغير الجنس في تقديرات الوعي بالتغيرات المناخية إحصائية 

 المكون لكن على مستوى المكونين الوجداني واألدائي، على مستوى

وى وعي الطالبات بالتغيرات المناخية أعلى بداللة مستالمعرفي ف

 .إحصائية عنه لدى الطالب الذكور

-لمعرفة أثر متغير التخصص في متوسطات درجات الطلبةأما 

المعلمين، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى 

) ت( لديهم، كما تم استخدام اختبار ةالمناخيبالتغيرات الوعي 

المعلمين -تقلتين للمقارنة بين فروق متوسط الطلبةلعينتين مس

 المعلمين بتخصص الدراسات االجتماعية-بتخصص العلوم، والطلبة

 .)9(جدول 
عدم وجود فروق ذات داللة ) 9(تشير النتائج في الجدول 

 الدراسات المعلمين في تخصصي-إحصائية بين استجابات الطلبة

رفي واألدائي، أما في المكون  العلوم في المكونين المعواالجتماعية 

 في وعيهم الوجداني فتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية

 .لصالح طالب الدراسات االجتماعيةبالتغيرات المناخية 

 :ناقشة النتائجم

ما مستوى " مناقشة النتائج المرتبطة بالسؤال األول: أوال

تخصصي في المعلمين -لدى الطلبة بالتغيرات المناخيةالوعي 

جامعة السلطان في لعلوم والدراسات االجتماعية بكلية التربية ا

 ":قابوس؟

 ة المناخي بالتغيرات أن مستوى الوعييتبين من نتائج الدراسة

في تخصصي العلوم والدراسات االجتماعية بالمعلمين -لدى الطلبة

 وتعد، %)77.57(كلية التربية كان مرتفعا وبمتوسط حسابي بلغ 

المعلمين القدر الكافي من الوعي -بة المتالك الطلبةهذه النتيجة مناس

باألجهزة ويمكن تفسير هذه النتيجة إجماال . ةالمناخيبالتغيرات 

اإلعالمية ودور الحكومية في تناولها لهذه القضية بإنشائها وزارة 

تعنى بالبيئة وشؤون المناخ كما تقوم مؤسساتها المختلفة بنشر 

ضرات مما قد يسهم في تعميق الوعي وإقامة الندوات والمحا

 .المفاهيم المرتبطة بالمناخ لديهم

المقررات التخصصية التي كما تعزى هذه النتيجة كذلك إلى 

يتضمنها برنامج إعداد معلمي العلوم والدراسات االجتماعية بجامعة 

 129السلطان قابوس، حيث تتضمن الخطة الدراسية للتخصصين 

معتمدة منها في دراسة  ساعة 72ساعة معتمدة تم تخصيص 

المواد التخصصية التي يتم تقديمها بكلية العلوم بالنسبة لتخصص 

العلوم، وكلية اآلداب والعلوم االجتماعية بالنسبة لتخصص الدراسات 

ومن المسّلم به بأن المقررات التخصصية تتضمن . االجتماعية

خصصات مقررات عدة في العلوم البيولوجية والبيئية والكيميائية في ت

العلوم، ومقررات في الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا المناخية 

 وقضايا عالمية ومقررات أخرى في البيئة في تخصص والبشرية

، وجميع هذه المقررات تتضمن مواضيع ترتبط االجتماعيةالدراسات 

أخرى بالبيئة والطقس والمناخ والفلك ونحوها مما ببصورة أو 

 لدى هؤالء الطلبة بعد ةالمناخيتغيرات بال في تنمية الوعي أسهم

  .بهذه الخبرة التدريسية لعدد من الفصول الدراسية مرورهم

وتبين النتائج أيضا أن المتوسطات الحسابية للمكون المعرفي 

لى امتالك الطلبة للمعلومات المناخية إجاءت مرتفعة جدا مما يشير 

ت التي تمت بصورة كبيرة، وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى المبررا
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لتوجهات اإلشارة إليها والمرتبطة ببرنامج اإلعداد بالجامعة، كما أن 

وسائل اإلعالم المحيطة والمواقف الجارية التي يشهدها الحكومة و

العالم لها األثر الكبير في إكساب الطالب المعلم معارف مناخية 

ية  كما أن االهتمام الذي أولته السلطنة ووزارة الترب.بصورة كافية

والتعليم من خالل المسابقة السنوية التي تقيمها لطالبها حول 

المحافظة على النظافة والصحة في البيئة والمدرسية؛ قد يكون لها 

دورا كبيرا في إكساب المتعلمين الوعي بالقضايا المرتبطة بالبيئة 

  .وشؤون المناخ

وقد تبرر هذه األسباب أيضا ظهور المكون الوجداني في 

، لكون هذه %)76,60( الثانية بمتوسط حسابي مرتفع المرتبة

الخبرات التي يمر بها الطالب المعلم سوف تؤثر حتما على موقفه 

الشخصي بصورة إيجابية نحو المناخ، كما أن االهتمام الكبير الذي 

توليه السلطنة بالبيئة والمناخ والمتمثل في دعم المسابقات الوطنية 

ة للبيئة والشؤون المناخية مؤخرا، في هذا المجال وإنشاء وزار

صة في هذا صختناهيك عن البرامج التوعية التي تقدمها الجهات الم

الجانب خاصة بعد أن شهدت السلطنة األنواء المناخية االستثنائية 

، كل ذلك قد يسهم في غرس م2007في يونيو ) إعصار جونو(

  .القيم والمبادئ اإليجابية للبيئة والمناخ

 المكون األدائي في الرتبة األخيرة رغم وجودد وربما يعو

، إلى %)71,5(وروده أيضا بصورة مرتفعة بمتوسط حسابي نسبته 

 باتجاهاته نحو موضوع بالضرورة ال يرتبط قدأن السلوك البشري 

 ،ما عندما يتعارض ذلك السلوك مع رغبات الشخص واهتماماته

ناخ والقضايا المناخية  االهتمام بالمبأهميةالرغم من قناعة الطلبة بف

 في ذات الوقت ال يميلون بدرجة أنهم إالوما ينتج عنها من كوارث 

كبيرة لممارسة السلوكيات التي قد تسهم في الحد من التغيرات 

المناخية كاستخدام النقل العام بدال من السيارات الخاصة وذلك 

 ربما الن السيارات الخاصة توفر نوعا من الراحة واالستقاللية

كذلك قد تعزى هذه النتيجة إلى أن . وتمكنه من التحرك متى يشاء

معرفة الطالب بشؤون المناخ هي حديثة عهد وأحيانا تكون وليدة 

أحداث؛ مما ال يتسنى اكتسابهم ألفعال سلوكية إيجابية نحو المناخ، 

 تأثير بضآلة لدى البعض إحساس قد تعزى إلى وجود وأيضا

الملوثات والغازات التي تسببه  رنة بماسلوكياتهم على المناخ مقا

ورغم ذلك إال أن هذا . المناطق الصناعيةتنتجها المصانع في 

المعلمين وقد يؤول هذا -المكون ظهر بصورة مرتفعة لدى الطلبة

إلى االستجابة المناسبة للطالب المعلمين لمتغيرات العصر وما 

 ان الباحثوقد يعزو. يتطلبه الوضع من ترجمته إلى سلوك مالئم

االرتفاع في المكون األدائي إلى تأثر الطلبة عينة الدراسة بالتجربة 

العمانية التي شهدونها بأم أعينهم خالل فترة األنواء المناخية 

االستثنائية، حيث عّلمت تلك األيام المؤلمة العمانيين التحسب للقادم 

 على ، وعّلمتهم أن يعتمدوانتائج التغيرات المناخية القادمةمن 

 هي ملهمة للشعوب على - خاصة المؤلمة منها–ذواتهم وسواعدهم

 . االبتكار واإلنتاج والتعاضد المجتمعي

  بويز وزمالئهوتتفق هذه النتائج عموما مع نتيجة دراسة

)Boyes et al, 2008 (بادجسينونتيجة دراسة ) Gbadegesin, 

 ,Papadimitriou(  باباديمتريو دراسة نتيجة، وتختلف مع)2005
وربما يعزى  .)2002(عبدالمسيح وفراج  ونتيجة دراسة )2004

 المقررات الدراسية تأثيراالتفاق مع الدراسات السابقة في تقارب 

فراد أ لدى ة المناخي بالتغيراتعالمية في نشر الوعياإلالوسائل و

ثير أالتهذا لى تباين إن يعزى أما االختالف فيمكن أالعينات، 

 .  والبرامج التربويةيةاإلعالمللوسائل 

هل يختلف " مناقشة النتائج المرتبطة بالسؤال الثاني : ثانيا

المعلمين بجامعة - لدى الطلبةةالمناخيبالتغيرات مستوى الوعي 

 ":؟ والتخصصالسلطان قابوس باختالف الجنس

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 8أشارت نتائج الجدول 

لصالح ) α = 0.05(مستوى داللة في المجال المعرفي فقط عند 

الطالبات وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في المجالين الوجداني 

 . واألدائي

 داللة إحصائية ذاتويمكن أن يعزى سبب عدم وجود فروق 

في المجالين الوجداني واألدائي لكون الخبرات الحياتية المباشرة 

 كونهم ينتمون ،فتعرض لها كل من الطالب والطالبات ال تختليالتي 

لمجتمع واحد له آماله وآالمه المشتركة ويواجهون إلى حد ما نفس 

الصعوبات والمشكالت البيئية وتلك المرتبطة بالمناخ، كما أنهم 

جميعا يشهدون التغيرات المناخية على الصعيدين المحلي والعالمي، 

ويتعرضون لنفس التوعية اإلعالمية والتربوية، ناهيك عن أنه يتم 

إعدادهم مهنيا قبل الخدمة بنفس الجرعات اإلنمائية في مؤسسة 

كما أنهم على اختالف . تعليمية لها ظروف وإمكانات متشابهة

تدريس نفس المعلومات البيئية التدريب على جنسهم يقومون ب

دة ضمن المنهج المدرسي المحدد من قبل وزارة ووالمناخية الموج

 تقارب المكون الوجداني واألدائي وعلى ذلك يتوقع. التربية والتعليم

 . لدى الطلبة دون اعتبار لمتغير الجنس

المعّلمات في المجال المعرفي -ويمكن أن يعزى تفوق الطالبات

ز باالهتمام والمواظبة على تحصيل تمياألنثوية التي تطبيعة لل

المعرفة واستيعابها، كما أن الطالبات غالبا ما يكن أكثر تنافسا فيما 

 يالعلموالتنافس هن بعكس الطلبة الذين ال يعطون التحصيل بين

؛ عمران و العجمي، 1998عدس،  (القدر الكافي من االهتمام

، وقد يستدل على ذلك احتالل الطالبات المراكز األولى في )2005

الشهادات العامة بالثانوية، وارتفاع نسبة دخولهن للجامعة مقارنة 

ما يستدل الباحثان على ذلك أيضا ك. بنظرائهن من الطالب الذكور

من خالل ما لمساه من ارتفاع واضح في حصول الطالبات على 

 . تقديرات دراسية بخالف الطالب بنفس الشعب الدراسية

 النتائج في الجدول شيرتوفيما يرتبط بمتغير التخصص فكما 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجد الباحثان 9

 الدراسات االجتماعية ومتوسطات أداء طالب متوسطات أداء طالب

تخصص العلوم في المكون المعرفي، وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى 

الطبيعة التخصصية لهاتين المادتين كون اإلعداد التخصصي لهما 

يتضمن مقررات دراسية تمس شؤون المناخ إلى حد كبير، وهذا 

الء الطلبة دون  لهؤةالمناخيبالتغيرات يفسر أيضا ارتفاع الوعي 

كما قد ُتؤول هذه النتيجة أيضا إلى تشابه . اعتبار للتخصص
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الظروف واإلمكانات الدراسية المتاحة في مؤسسة اإلعداد قبل 

الخدمة سواء لتخصص العلوم أو لتخصص الدراسات االجتماعية، 

خاصة وأن الطلبة عينة الدراسة تم إعدادهم في نفس المؤسسة 

خبرات تعليمية متجانسة إلى حد كبير، فالجامعة التعليمية وتعرضوا ل

 اختالف تخصصاتها إال أنها ذات تنظيم موحد في معاييرها رغم

 .ولوائحها األكاديمية

أما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء 

الطلبة في التخصصين في المكون األدائي فقد يرجع إلى تشابه 

 وعدم اختالف طبيعة السلطنة فيما الظروف البيئية في السلطنة

يتعلق بالقضايا والمخاطر البيئية والمناخية، فعليهم جميعا أن 

يستجيبون سلوكيا لها، خاصة وأنهم جميعا يشهدون التغيرات 

المناخية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويتعرضون لنفس التوعية 

سلطنة خالل كما أن لألحداث التي شهدتها ال. اإلعالمية والتربوية

فترة اإلعصار المداري دورا ملموسا في رفع موقف الطلبة تجاه 

التغيرات المناخية إذ برز التعاضد المؤسسي والمجتمعي بالبلد في 

 .صورة منقطعة النظير، األمر الذي قد يبرر هذه النتيجة

أما في المكون الوجداني فتبين وجود فروق ذات داللة 

ت االجتماعية، وقد ُتعزى هذه النتيجة  الدراساطلبةإحصائية لصالح 

 تخصص العلوم يرون في أنشطتهم في المختبرات طلبةإلى أن 

العلمية وفي المنتجات العلمية والتكنولوجية أضرارا بيئية لها آثارها 

السلبية في المناخ، بخالف طالب تخصص الدراسات االجتماعية 

يكونون أكثر الذين هم أكثر التصاقا بالشؤون المناخية، وعليه 

انفعاال وعاطفيا تجاه المواضيع المرتبطة بالمناخ، وهذا ما يفسر 

 .ارتفاع المكون الوجداني لدى طالب تخصص الدراسات االجتماعية

 

 :التوصيات والمقترحات

انطالقا من النتائج التي انبثقت عن هذه الدراسة، فإن الباحثين 

 :يوصيان بما يلي

 لدى ة المناخي بالتغيراتالعمل على تعزيز مستوى الوعي .1

المعلمين لتخصصي العلوم والدراسات االجتماعية -الطلبة

 عن التغيرات ةكبر في ضوء تزايد المخاطر الناتجأبشكل 

 .المناخية
فراد من خالل  لدى األسبالعمل على تعزيز السلوك المنا .2

ن دور الفرد أتوعيتهم بالمخاطر الناجمة عن السلوك الفردي و

 .ن دور المؤسسات الصناعية في هذا المجالال يقل شأنا ع
ومات الطلبة حول دور التغيرات المناخية في الوضع لتنمية مع .3

 وما سوف يترتب عليه من األمطارالمائي للسلطنة في ظل شح 

 .تداعيات على كافة جوانب التنمية في السلطنة

القيام بدراسات في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثان و

بقياس الوعي بالتغيرات المناخية لدى عينات أشمل من علمية ترتبط 

 .طالب جامعة السلطان قابوس، وفئات أخرى من المجتمع،
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 )1(ملحق رقم 

 

 كلية التربية بجامعة السلطان قابوسطالب العلوم والدراسات االجتماعية ب لدى لمناخيالوعي ا

 السلطان بجامعة التربية كلية طالب لدى المناخي يالوع  مستوى لتحديد بدراسة الباحثان يقوم  :الطالبة أختي /الطالب أخي

 تستخدم وال تامة، بسرية معها التعامل يتم سوف ناتاالبي  بأن علما االستبانة، أسئلة جميع عن باإلجابة التكرم يرجى وعليه قابوس،

 تعاونكم كريم لكم شاكرين .العلمي البحث إلغراض إال

  ........................................................................: التخصص

                 أنثى                        ذكر    -:          الجنس 

 أمام العبارة الخاطئة    )   ×(   أمام العبارة الصحيحة وعالمة      ) (     ضع  عالمة 

 :المناخي للوعي المعرفي المكون :أوال

 اهيم المتعلقة بالمناخ المف:المحور األول

 (         )            فترة زمنية طويلة         ليعرف المناخ بأنه حالة الجو  .1

      )    (   حالة الجو لفترة زمنية قصيرة                           هو لطقس ا  .2

  )     (  .ة خاصةالتأثير الحيوي للمناخ على الكائن الحي بصفة عامة وعلى اإلنسان بصفهو البيو مناخ  .3

 (         )قاليم المختلفة   أل الخصائص المناخية للكرة االرضية ضمن ا هوالمناخ العالمي .4

  (      ) الحراري هو التغير في درجة الحرارة بين المكان وبين دائرة العرض التي يقع عليها ذلك المكاناالحتباس .5
  (       )ادي المداري بحركة راجعة غير اعتياديةالنينو تيار مائي دافيء يتحرك شرقا في المحيط اله .6
  (       )االحتباس الحراريمفهوم التغير المناخي مرادف لمفهوم  .7
 (        )كربون           روتسمى الغازات األكثر اضرارًا بطبقة األوزون كلوروفلو .8
 (      )دها حاليا  توجد عالقة وثيقة جدًا بين التغيرات المناخية والمخاطر البيئية التي نشه .9

  (    )األشعة فوق البنفسجية من رضاأل و حماية البيئةتعد طبقة األوزون رداء كونيًا يقوم بعملية تنظيف أو تعقيم  .10

 :ي المناخ التغيرالعوامل المؤثرة في: المحور الثاني

 (         )            ر المناخ على سطح األرض بحركة الشمس الظاهرية يتأث .1

 (         )   تلعب المحيطات دورًا بارزا في المناخ                                     .2

 (        )تلعب الغازات دورا بارزا في االحتباس الحراري                        .3

 (       ) يد الطاقة إلى زيادة االحتباس الحراري   يؤدي استخدام الفحم في تول .4

 (       )تسهم زيادة كميات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي في زيادة أثر االحتباس الحراري   .5

 (        )إزالة الغطاء النباتي يزيد من أثر االحتباس الحراري  .6

 (      )ال دخل لعوادم السيارات في ما نشهده من تغيرات مناخية  .7

 )(      ية إلى تآكل طبقة األزون تؤدي الغازات المنبعثة من أجهزة التبريد والتكييف وغازات بخاخات العطور والمبيدات الحشر .8

 (       )الممارسات البشرية الخاطئة ضد البيئة تعتبر سببًا رئيسيًا لما نشهده من تغيرات مناخية  .9
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  :ةنتائج التغيرات المناخي: المحور الثالث

 (       ) األوزون إلى وصول األشعة فوق البنفسجية إلى سطح األرض    يؤدي ثقب .1

 (   )تعتبر التغيرات المناخية سببًا كبيرًا في انخفاض معدالت سقوط األمطار    .2

 (    )  جماعية للسكانالأثر كبير في الهجرات لكوارث البيئية التي تحدث بالعالم ل .3

 (      )في اتساع الصحاري وتآكل األراضي الزراعية ال دخل للتغيرات المناخية  .4

 (    )التهديدات التي تشهدها اإلمدادات الغذائية للعالم تعزى إلى األزمة المالية وال دخل للتغيرات المناخية فيها .5

 (      )تعتبر هطول األمطار في غير مسومها من آثار التغيرات المناخية   .6

 (      ) في درجات الحرارة والضغط الجوي  تغيراتإلى  ظاهرة النينيو تؤدي .7

     (        )وموجات الجفاف في العالمحرائق الغابات سببًا رئيسيًا ل ظاهرة النينيو تعتبر .8

  (       )ها  ومساراتالتي يشهدها العالم تكرار العواصف المدراية أثر كبير فيظاهرة النينيو ل .9

 (       ) البحر عن المعدل الطبيعي  ارتفاع مستوىإلى راري ح االحتباس اليؤدي .10

 (         )لى انقراض العديد من الكائنات الحية            إيؤدي االحتباس الحراري  .11

 (          )الى انتشار بعض االمراض المستوطنة          تآكل طبقة األوزون يؤدي  .12

 (    )طان الجلد سربالصابة إلى زيادة خطر إ ما فوق البنفسجية ةشعأليؤدي التعرض ل .13

   )     ( انخفاض درجة الحرارة على سطح االرض مما يسببانخفاض نسبة البخر إلى  الجفاف دييؤ .14

 (        ) فقط على انتاج المحاصيل واالخشاب  االحتباس الحرارييقتصر تاثير  .15

  نظرك الشخصيةفي المربع الذي يعكس وجهة  ) (   ضع عالمة .المناخي للوعي الوجداني المكون :ثأنيا

  درجة تقديرك

 غير موافق بشدة غير موافق ر متأكدغي موافق موافق بشدة المحاور

      النظرة الى قضية التغير المناخي 

      أرى ان مشكلة االحتباس الحراري هي حقيقة واقعة نعيشها

      لدى اهتمام كبير بموضوع التغيرات المناخية

      مؤدية للتغيرات المناخيةانا على وعي باألسباب ال

      اشعر أن التغيرات المناخية قضية عالمية وليست محلية

اشعر بالقلق على مستقبل الحياة على كوكب األرض في ظل 

 التغيرات المناخية

     

 اتخاذ وعدم المناخية التغيرات بخطورة االعتراف عدم الخطاء من

 الظاهرة هذه لمواجهة إجراءات

     

      عالم اإل

      المتعلقة بالطقس والمناخمتابعة األخبار  في شعر برغبة كبيرةأ
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  درجة تقديرك

 غير موافق بشدة غير موافق ر متأكدغي موافق موافق بشدة المحاور

      المناخية المطروحة في اإلعالمهتم كثيرا بالموضوعات أ

      مناخية للعالم العربيلدي شغف بمتابعة القضايا ال

       للقضايا المناخية في العالم هتم بالتحليالت أ 

      ال يعطي موضوع المناخ اهتماما كبيرًا المحلياإلعالم أن أعتقد  

      التغيرات المناخية وتأثيرها

      التغيرات المناخية في العالمشعر بالقلق من أ

      التغيرات المناخية في السلطنة أشعر بعدم االرتياح تجاه 

      تخيفني أزمة الجفاف الناتج عن ظاهرة االحتباس الحراري

      الدول العربية اكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخيةأرى أن 

ينبغي أحيانا أن نتجاهل الكوارث التي يمكن أن تحدثها التغيرات 

 المناخية

     

أعتقد أن عدد ضحايا التغيرات المناخية سوف يزداد في 

 المستقبل

     

      ية يؤلمني القراءة  عن المخاطر البيئية الناتجة عن التغيرات المناخ

      أشعر بالرغبة في معرفة المزيد عن طبقة االوزون

في نفسي الكثير من القلق والخوف من ) جونو(لقد وّلد إعصار 

 المستقبل

     

      دور الحكومات في معالجة قضية التغيرات المناخية

      أعتقد أن الدول تعطي موضوع المناخ االهتمام الكافي

ل لتحذيرات المنظمات والمؤسسات المهتمه يسوءني تجاهل الدو

 بالمناخ
     

      أويد التزام الدولة باالتفاقيات البيئية والتغيرات المناخية

أؤيد وضع التغيرات المناخية كأساس لخطط التنمية في دول 

 العالم

     

      أويد سن قوانين صارمة  للحد من التغيرات المناخية

ارة تعني بالبيئة والشؤون المناخية سررت كثيرا بإنشاء وز

 بالسلطنة
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 :ما هو موقفك لو طلب منك ما يلي: ثالثا المكون المهاري

  مدى ممارسة السلوك

 ال اقبل ما اقبل نادرا اقبل احيانا دائما اقبل السلوك

     االشتراك مع اآلخرين في سيارة واحدة للحد من انبعاث الغازات

ــتخدم األوراق ــودات    اسـ ــة مسـ ــد طباعـ ــدة عنـ ــة واحـ ــن جهـ ــا مـ ــوع عليهـ  المطبـ

 بدال من استخدام أوراق بيضاء جديدة  
    

ــة       ــتهالك الطاقــ ــن اســ ــد مــ ــل للحــ ــدال الموبايــ ــي بــ ــاتف المنزلــ ــتخدام الهــ اســ

 الكهربائية 
    

     ترشيد استخدام الكهرباء في المنزل

اف ترشـــيد فـــي شـــراء المنتجـــات المصـــنعة مـــن االخشـــاب للحـــد مـــن اســـتنز   

 الغابات
    

     شراء المنتجات التي تدخل في تركيبها غازات مضرة بطبقة االوزون

اســــتخدام النقــــل العــــام بــــدال مــــن الســــيارة الشخصــــية للحــــد مــــن انبعــــات  

 الغازات

    

     التبرع لدعم جمعيات حماية البيئة

     المشاركة في انشطة المنظمات والجمعيات البيئية
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تحليل ): 2007-1998(البحوث العربية في الرتبية الخاصة 
 *ملمارسات الرتبويةبا وعالقتها جودتها،و، لتوجهاتها

جمال الخطيب 
 **

 

 
 

 15/9/2010 تاريخ قبوله   3/12/2009 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل البحوث العربيـة ذات العالقـة            :ملخص

شـــمل و.  فـــي الســـنوات العشـــر الماضـــيةالمنشـــورةبالتربيـــة الخاصـــة 

 فـــي مجـــالت عربيـــة ا منشـــورثـــًا جامعيـــة وبحلةرســـا) 216( التحليـــل

 غيــر كانــت بحوثــاً  البحــوث معظــمبينــت النتــائج أن  . وأجنبيــة محكمــة 

: فئـــات التـــي اهتمـــت بهـــا البحـــوث كانـــت الوتبـــين أن أكثـــر . تجريبيـــة

حـدة، فاإلعاقـة    أكثر مـن إعاقـة وا     فـ صعوبات الـتعلم، فاإلعاقـة العقليـة،        

أمــا أكثــر المواضــيع التــي اهتمــت بهــا البحــوث .  علــى التــواليالســمعية

التحقق من فاعلية بـرامج تدريبيـة مختلفـة، فخصـائص الطلبـة             : فكانت

واحتياجاتهم، فوصـف وتقيـيم البـرامج والخـدمات المتـوفرة، فالقيـاس             

فــي أوضــاع ت معظــم الدراســات وقــد نفــذ.  علــى التــواليوالتشــخيص

وبينـت النتـائج أن معظـم البحـوث التجريبيـة كانـت مـن               . خاصـة تربوية  

ولـــم يقـــم البـــاحثون أنفســـهم بتنفيـــذ البـــرامج  . النـــوع شـــبه التجريبـــي

ولـم تقـدم معلومـات تـذكر فـي      . التدريبية في نصـف الدراسـات تقريبـاً     

ولـم  . كثير من الدراسات التجريبية عن التصميم الـذي تـم اسـتخدامه       

ــذكر ــتقلة   تـ ــرات المسـ ــف    المتغيـ ــن نصـ ــر مـ ــي أكثـ ــراحة فـ ــة صـ والتابعـ

ــاد وبينــــت النتــــائج أن.  الدراســــات البحــــوث فــــي األكثــــر قــــوة  األبعــ

ــة ــتالتجريبي ــة ال:  كان ــل مالءم ــين   ، اإلحصــائيتحلي ــاين ب ومعالجــة التب

أمــا األبعــاد . المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة باألســاليب اإلحصــائية

نفيـذ البرنـامج    عـدم تقـديم معلومـات عـن صـحة ت        : فكانت األكثر ضعفا 

التدريبي، ومعرفـة األشـخاص الـذين قـاموا بجمـع المعلومـات بظـروف           

ــة ــاد  . التجربـ ــائج أن األبعـ ــت النتـ ــر    وبينـ ــوث غيـ ــي البحـ ــوة فـ ــر قـ األكثـ

،  واتســــاقه مــــع المحتــــوىعنــــوان البحــــثوضــــوح : كانــــتالتجريبيــــة 

كانـت األكثـر   بعـاد التـي   أمـا األ  . تحليل البيانات، والطرق واالجراءات   و

االهتمام بالقضايا ذات العالقة باخالقيات البحـث العلمـي،         : يفه ضعفا

ــة التــي واجههــا الباحــث   عــرض و وفــي .  فــي التنفيــذ المشــكالت العملي

ــة    ــر، تناولـــت الدراسـ ــزء األخيـ ــةالجـ ــين ال العالقـ ــوث بـ ــة وبحـ الممارسـ

التربيـة  : الكلمات المفتاحيـة ( فتبين أن هذه العالقة ضـعيفة   الميدانية

ــدول العرب  ــر      الخاصــة، ال ــة، البحــوث غي ــة، البحــوث التجريبي ــة، اإلعاق ي

 ).التجريبية

لقد كان للبحث العلمي على الدوام مكانة خاصة في  :المقدمـــــة

ولطالما أّكدت األدبيات النظرية والبحثية في  مجال التربية الخاصة،

تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يستند  هذا المجال أهمية أن

 .إلى البحث العلمي

_________________________ 

 .بدعم من عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنيةخص * 

 .االردن، الجامعة األردنية، عمان، كلية العلوم التربوية *

 .األردن، اربد، 2010  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
 

Sepcial Education Research in Arab Countries (1998-
2007): an Analysis of its Trends, Quality, and Relationship 

with Educational Practices  
 

Jamal  .Al-khateeb, Faculty of Educational Sciences,University of 
Jordan, Amman, Jordan. 

 
Abstract: This study surveyed Arab special education research 
published in the last decade. A total of 216 theses and journal 
studies were surveyed. The results indicated that most studies 
were non-experimental. Most commonly addressed special 
education categories were: learning disabilities, intellectual 
disabilities, more than one disability,and hearing 
impairments. Most commonly addressed topics were: 
verification of program effectiveness, characteristics and 
needs of students, description of services, and measurement 
and evaluation. The results also revealed that most 
experimental studies were of the quasi-experimental type. In 
half of the studies, the researcher him/her self did not 
implement the program. The strongest dimensions in these 
studies were: using appropriate data analysis techniques, and 
using statistical methods to control variability among 
experimental and control groups. The weakest dimensions 
were: lack of information about fidelity of program 
implementation, and data collectors' knowledge of 
experimental conditions. In the third part, a further analysis of 
a randomly selected sample consisting of 43 non-experimental 
studies was conducted. Results showed that the strongest 
dimensions in the non-experimental studies were: research 
title clarity and consistency with content, data analysis, and 
methods and procedures. The weakest dimensions were: 
consideration of ethical aspects and presentation of practical 
difficulties encountered. In the last part, relationship of 
research with special education practices was addressed and 
this relationship was judged to be poor.(Keywords: Special 
Education, Arab Countries, Disability, Experimental 
Research, Non-experimental Research).  

 

 مختلفةاحتياجات وخصائص  تعنى بفئات ذات فالتربية الخاصة

في ميدان البحث العلمي الجيد عالوة على ذلك، ف. عن بقية الطلبة

 في التحقق من فاعلية المناهج واألساليب، التربية الخاصة يسهم

 البرامج جدوى وتقييم ،القضايا المهمةحول  وتطوير المعرفة

ذا كانت التربية الخاصة إث ضروري البحكذلك ف. والخدمات المقدمة

تضفي المشروعية على ممارساتها التشخيصية والعالجية ل

(Kauffman, 1993) . 
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وأخذ االهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال أشكاًال متنوعة 

وذلك ما يعرف بالدراسات ألدبيات البحثية الكمي لتحليل منها ال

فقد حرص الباحثون منذ . وىالببليومترية أو دراسات تحليل المحت

أمد بعيد على تحليل دراسات التربية الخاصة المنشورة وتفحص 

 ,Bardon, Vacc, & Vallecorsa)عالقتها بالممارسات الميدانية 

1984; Drew, Preator, & Buchanan, 1982) . األهداف ومن 

المهمة لهذا النوع من الدراسات تقييم نوعية البحوث التي يتم 

 لتبني ا واقتراح استراتيجيات مناسبة لتحسين نوعيتها تمهيدًاتنفيذه

أدبيات وقد دأبت . ها إلى نتائجًاممارسات تعليمية فعالة استناد

ع معلمي ي تشجمنذ عدة سنوات على هاة وتشريعاتخاصالتربية ال

 الطلبة المعوقين من جهة والطلبة( ذوي االحتياجات الخاصة الطلبة

المبني على على استخدام التدريس ) الموهوبين من جهة أحرى

فثمة ). Evidence-Based Instruction(نتائج البحث العلمي 

يستطيع أنه كثر فاعلية وهو األأن هذا التدريس اعتقاد مفاده 

مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على تحقيق تقدم أفضل 

لكن وضع هذا التوجه موضع ). 2006الحديدي، (في وقت أقل 

الحاجة إلى تقديم خدمات فورية ف .فيذ في المدارس ليس سهًالالتن

جعلت األنظار تتجه ألكبر عدد ممكن من ذوي االحتياجات الخاصة 

يرى كثيرون أن و إلى تدريب المعلمين وليس إلى تدريب الباحثين

 وال  نسبيًاالبحث العلمي في ميدان التربية الخاصة يبقى محدودًا

 & Mertens). ( ذي يستحقهيحظى بالدعم والتمويل ال
McLaughlin, 2003 

المنشورة في مجال التربية ويرى آخرون أن بعض الدراسات 

 ,Odom, Brantlinger, Gersten)ليست ذات نوعية جيدة الخاصة 
Horner, & Thompson, 2005; Levin & O'Donnell, 1999) .

متينة من ر ميدان التربية الخاصة بعد قاعدة إضافة إلى ذلك، لم يطو

يتم   ماقليًال ألنه الممارسات التدريسية المستندة إلى البحث العلمي

 ممارسة الميدانيةاللى إ المعرفة المنبثقة عن البحث التربوي نقل

حتى في الدول المتقدمة التي أحرزت تقدمًا علميًا ملحوظًا في 

 فئات يشكلون االحتياجات الخاصة يلطلبة ذو وألن االتربية الخاصة،

 .;Leinhardt, 1990) (Malouf & Schiller, 1995 ير متجانسةغ

بمعنى أنها  التربية الخاصة ليست فريدة تمامًالكن الواقع هو أن 

 اله  وإن كان-ليست مختلفة بالكامل عن التربية العامة وأن بحوثها 

عن المجاالت التربوية  اهتميز التي اهمجاالت الخاصة واتحدياته

 األوسع مصغرة عن البحث التربوي مثل صورةت - األخرى

(Mertens & McLaughlin, 2003) .بحوث التربية نا تفحصفإذا 

البحثية في ميدان ن المنهجية لنا أضح اتالخاصة تفحصًا عميقًا، 

عن تلك المستخدمة في مجاالت جوهريا ال تختلف التربية الخاصة 

الخاصة األخرى وأن الباحثين في مجال التربية التربوية العلوم 

م وعلالغير التجريبية المستخدمة في والتجريبية الطرق يستخدمون 

 .اإلنسانية واالجتماعية عمومًا

تكن بحوث التربية الخاصة مألوفة حتى وفي الدول العربية، لم 

بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي باستثناء بعض الدراسات 

تمت  نفسية أخرى التي اهتمت بتطوير اختبارات للذكاء واختبارات

اإلعاقة والموهبة وفي كل من حاالت  في تشخيص  الحقًااإلفادة منها

ومع تعاظم .  والعالجيةالبرامج التدريبيةبعض التحقق من فاعلية 

 الدول العربية في العقدين هشهدتاالهتمام بالتربية الخاصة الذي 

 زيادة كبيرة في البحوث والدراسات ذات العالقةطرأت الماضيين 

نوعية تلك البحوث والدراسات أو لكن . بقضايا التربية الخاصة

بالممارسة الميدانية في مجال التربية الخاصة في هذه عالقتها 

عربية هذه ال اتدراسال حيث لم تتناول لةزال مجهوتالدول ال 

 . القضية

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

بية العر واقع بحوث التربية الخاصة يكتنفغموض لما كان ال

 ى الباحث رغبة فيتطور لدنتيجة غياب الدراسات الببليومترية، فقد 

محتويات هذه البحوث ومنهجيتها وجودتها وعالقتها  تحليل

 وعليه فقد نّفذت هذه .بالممارسة الميدانية وبتأثيراتها عليها

الدراسة للوقوف على توجهات وخصائص بحوث التربية الخاصة 

وتمثلت .  األخيرة في الدول العربيةالمنشورة في األعوام العشرة

الغاية األساسية من هذه الدراسة في مراجعة وتحليل البحوث من 

ومن . حيث محتوياتها، ومنهجيتها، وجودتها، وفائدتها العملية

العوامل التي حثت الباحث على تناول هذا الموضوع من 

 الموضوعات المتعددة والمتنوعة في ميدان التربية الخاصة خبرته

الواسعة نسبيا في نشر البحوث وتقويمها وفي االشراف على 

ويضاف إلى خبرة الباحث الشخصية . الرسائل الجامعية ومناقشتها

خبرة زمالئه من أساتذة الجامعات الذين يتواصل معهم باستمرار 

والتي تعكس شعورا بعدم الرضا عن نوعية البحوث التي يتم تنفيذها 

فاألسئلة التي ما فتئت . ث في الميدانوتشكيكهم بعالقتها بما يحد

هل هذه البحوث جيدة؟ هل تتمتع النتائج : تطرح نفسها هي

بالصدق؟ ما الفائدة من هذه البحوث؟ وثمة أسئلة أقل تعقيدًا من 

 البحوث ناولتهاتما المواضيع التي : ذلك ال يتوفر لها أجوبة مثل

ابلية هذه قوما مدى ة فيها؟ ستخدمالم؟ وما المنهجية العربية

أما المصدر الثاني الذي الممارسة الميدانية؟ البحوث للتطبيق في 

دفع بالباحث إلى تحديد مشكلة البحث على النحو الذي تمت عليه 

فهو الزخم الهائل من الدراسات التي تنشرها المجالت العالمية 

المرموقة حول البحث العلمي في ميدان التربية الخاصة والذي 

 .بعث على االحباط في األدبيات البحثية العربيةيقابله غياب ي

التربية الخاصة في الدول العربية في فمع تزايد االهتمام ب

تنفيذ ونشر البحوث العلمية ذات  ازداد االهتمام بالعقدين الماضيين

عشرات الرسائل وال مبالغة في القول بأن . التربية الخاصةبالعالقة 

في مجالت عربية تنشر بحوث عشرات الوتجاز والجامعية تناقش 

لكن ذلك لم ينبثق . أجنبية محكمة في كل عامفي مجالت  وأحيانًا

 مما يترك الباحثين هذه البحوثعنه أو يواكبه دراسات لتحليل 

ولذلك . والممارسين بال أجوبة علمية موضوعية يمكن الثقة بها

ذات بثقت فكرة الدراسة الحالية لمراجعة وتحليل البحوث العربية نا

من شأن هذا النوع من الدراسات تطوير   ألنالعالقة بالتربية الخاصة

قاعدة معلومات مفيدة للقارئ العربي من جهة وتوجيه البحوث 

البحث ذات األولوية واألكثر فائدة المستقبلية نحو مجاالت 
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صيغت  وفي ضوء ذلك، .للممارسين في الميدان من جهة أخرى

ال فرضيات ألن طبيعة البحث تقتضي مشكلة البحث على هيئة أسئلة 

وتحديدًا، سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة الثالثة . ذلك

 : الرئيسة التالية

ما التوجهات والخصائص الرئيسة لبحوث التربية الخاصة ) 1(

 المنشورة في األعوام العشرة الماضية؟ العربية 

 الخاصة ما مدى تحقق مؤشرات الجودة في بحوث التربية) 2(

 العربية المنشورة في األعوام العشرة الماضية؟

إلى أي مدى ترتبط بحوث التربية الخاصة العربية المنشورة في ) 3(

  األعوام العشرة الماضية بالممارسة الميدانية؟

 تعريف المصطلحات

هي تربية مكيفة أو  :(Special Education)التربية الخاصة 

يدية التي تقدمها المدارس لعموم تختلف عن التربية التقلمعدلة 

ذوي االحتياجات الطلبة غايتها تلبية االحتياجات الفردية للطلبة 

لمساعدتهم على بلوغ أقصى ) المعوقين منهم والمتفوقين(الخاصة 

الخطيب والحديدي، (مدى ممكن من األداء، واالستقاللية، والتكيف 

أو ية متميزة ويقصد بالموهبة والتفوق امتالك قدرات عقل. )2007

وأما اإلعاقة فهي أنواع . مهارات أدائية متميزة في مجاالت محددة

 : مختلفة

داء العقلي العام  ملحوظ في كل من األضعف (اإلعاقة العقلية) 1(

 ،       )والسلوك التكيفي

التباين الملحوظ بين القابلية واإلنجاز (صعوبات التعلم ) 2(

 ، )الفعلي

 ،)العمى وضعف البصر( اإلعاقة البصرية) 3(

اضطرابات عصبية او عضلية أو  (اإلعاقة الجسمية والصحية) 4(

 استخدام الفرد تفرض قيودًا على) عظمية أو أمراض مزمنة

لقيام بالوظائف الحياتية اليومية بشكل مستقل لجسمه 

  ،طبيعيو

 90الصمم وهو خسارة سمعية تزيد عن (اإلعاقة السمعية ) 5(

 25عي وهو خسارة سمعية تتراوح بين ديسبل والضعف السم

  .) ديسبل90 –

عدم النضج  واضطرابات التصرف( اضطرابات السلوك) 6(

  .)العدوان واالنحراف االجتماعيواضطراب الشخصية و

 ) .اضطرابات اللغة والكالم (اضطرابات التواصل) 7(

اضطراب تطوري شديد يحدث فيه عجز سلوكي (التوحد ) 8(

 في التواصل وإثارة ذاتية مفرطة ملحوظ وقصور نوعي

  .)واهتمامات محدودة

صعوبة في التركيز (اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ) 9(

 ). واالستمرار في تأدية المهمة ونشاط حركي مفرط وتهور

 Special Education) العربيةالدول في  ث التربية الخاصةوبح
Research in Arab Countries):هذه الدراسة  يقصد بها في 

البحوث التجريبية وغير التجريبية المنشورة حول التربية الخاصة في 

الدول العربية سواء كان ذلك في دوريات علمية عربية أو أجنبية 

أطروحات دكتوراه أو رسائل (محكمة أو في رسائل جامعية 

 ). ماجستير

 : يةالبحثالتوجهات 

المتغيرات توزع البحوث حسب  يقصد بها في هذه الدراسة

غير /تجريبية(طرق البحث المستخدمة فيهاجنس الباحثين، : التالية

ر في مجلة علمية بحث منشو/رسالة جامعية(فئتها ، )تجريبية

، موضوعاتها، حتياجات الخاصة المستهدفة فيها، فئة اال)محكمة

، كفاية المعلومات عن الخصائص طريقة اختيار أفراد الدراسة فيها

،  المستخدمة فيها جمع البياناتطريقةراد الدراسة، الديمغرافية ألف

 .الت النتائجودلم بتوضيحاهتمامها ، الوضع الذي تم تنفيذها فيه

  :جودة البحوث

جودة البحوث : جودة البحوث في هذه الدراسة نوعان هما

بالنسبة لجودة البحوث . التجريبية وجودة البحوث غير التجريبية

ملة من المؤشرات المستخدمة للحكم التجريبية فهي درجة تحقق ج

  :على نوعية الدراسات من حيث األبعاد التالية

 تقديم مبررات كافية الستخدام طريقة التدريس، ) 1(

تقديم معلومات كافية تثبت أن أفراد الدراسة كان لديهم فئة ) 2(

 ، اإلعاقة المستهدفة

 معلومات كافية لوصف خصائص منفذي البرنامج، تقديم ) 3(

 وصف البرنامج التدريبي بوضوح، ) 4(

 تقديم معلومات عن صحة تنفيذ البرنامج التدريبي، ) 5(

وصف طبيعة الخدمات التي تم تقديمها لكل من المجموعة ) 6(

 التجريبية والمجموعة الضابطة، 

 جمع المعلومات عن المتغير التابع بأكثر من طريقة واحدة، ) 7(

رنامج التدريبي في األوقات جمع المعلومات عن أثر الب) 8(

 المناسبة، 

 جهل األشخاص الذين قاموا بجمع المعلومات بظروف التجربة،) 9(

 معالجة التباين بين المجموعتين التجريبية والضابطة، ) 10(

وبالنسبة لجودة . استخدام أساليب مناسبة لتحليل البيانات) 11(

ؤشرات البحوث غير التجريبية فهي درجة تحقق جملة من الم

المستخدمة للحكم على نوعية الدراسات من حيث األبعاد 

 :التالية

 عنوان البحث،  .1

 المقدمة،  .2

 مشكلة البحث،  .3

 تصميم البحث، .4

 مراجعة األدب، .5

 المجتمع والعينة،  .6

 إجراءات جمع المعلومات، .7

 الطرق واالجراءات، .8

 تحليل البيانات، .9

 التفسيرات والتوصيات،  .10

 المشكالت العملية،  .11

 .خالقيةاألبعاد األ .12
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 : لممارسات التربويةبا عالقة البحوث

 يقصد بعالقة البحوث بالممارسات التربوية في هذه الدراسة

مدى ارتباط المشكالت البحثية التي تناولتها الدراسات التي تم 

 تحليلها بالقضايا التي تهم الممارسين في الميدان، ومدى اهتمام

مدى إّطالع معلمي ان، و في الميدالممارسينمع تعاون الباحثين بال

التربية الخاصة على البحوث العلمية المتعلقة بالطلبة ذوي 

االحتياجات الخاصة ومدى الفائدة التي يجنونها منها في ممارساتهم 

 .العملية في غرفة الصف

هي البحوث : ) (Experimental Researchالبحوث التجريبية 

أثره على متغير تابع د لتحدي ماتحكم بمتغير مستقل ال التي يتم فيها

بعبارة أخرى، البحوث التجريبية هي بحوث ذات تصاميم تتناول . ما

. بين متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة) الوظيفية(العالقة السببية 

وعندما ينفذ البحث على مجموعة من األفراد فهو يعرف بالبحث 

، أما عندما  (Group Comparison Design)الجمعي المقارن 

ذ على فرد واحد أو عدد قليل جدًا من األفراد فهو يعرف ينف

وقد يكون البحث . (Single - Subject Research)بالبحث الفردي 

 True Experimental) الجمعي المقارن بحثًا تجريبيًا حقيقيًا
Research)  إذا تم تعيين األفراد عشوائيًا في المجموعات ويكون

 إذا لم يكن (Quasi-experimental Research)شبه تجريبي 

 Pre-experimental)التعيين عشوائيًا، ويكون بحثًا قبل تجريبي 
Research) إذا استخدمت مجموعة واحدة ولم يتضمن البحث ،

 ). 2006الخطيب، (مقارنة بين مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة 

 :(Non-experimental Research)غير التجريبية  البحوث

صف األداء وال تسمح باستناجات بشأن تهتم هذه البحوث بو

فال يتم في هذه البحوث . العوامل المسؤولة عن هذا األداء

استقصاء أثر متغر مستقل على متغير تابع حيث أن الباحث ال يقوم 

بتعيين أفراد دراسته عشوائيًا في مجموعات ليقدم لها معالجات 

بحوث كمية : والبحوث غير التجريبية نوعان. مختلفة

(Quantitative Research) يكون التحليل فيها على مستوى الرقم 

 يكون التحليل فيها على (Qualitative Research)وبحوث نوعية 

 :   وتشمل هذه البحوث. مستوى الكلمة

وهي بحوث  Descriptive Research)(ة وصفيالث وبحال •

و المقابالت، أشمل جمع معلومات إما باستخدام اإلستبانات، ت

 حول اتفرضيللتحقق من الحظة لإلجابة عن أسئلة أو أو الم

 محددة،  لظاهرة الراهنالوضع 

 وهي بحوث )(Historical Research ةتاريخيالث وبحال •

 التوصل إلى استنتاجات حول  بغيةشمل دراسة أحداث ماضيةت

 ، أسبابها ونتائجها

وهي ) Correlational Research (ةرتباطياالث وبحال •

لتأكد من وجود أو عدم وجود عالقة في ا هابحوث يتمثل هدف

 ، بين متغيرين أو أكثر

 Causal–Comparative( ةمقارنال ةسببيالث وبحال •
Research (الباحث يتعذر علىستخدم عندما وهي بحوث ت 

 ).2006الخطيب،  (المتغيراتضبط 

  :محددات الدراسة

جملة العوامل (في هذه الدراسة، تمثلت المحددات األساسية 

لتي ربما تكون قد أثرت على نتائج الدراسة لكن الباحث لم يتمكن ا

دراسة عينة من البحوث والرسائل ) 1: (في) من التحكم بها

الجامعية التي نشرت في فترة زمنية محددة، ولذلك ينبغي التنويه إلى 

ضرورة تجنب تعميم النتائج على كل البحوث والرسائل العربية في 

تتحدد نتائج هذ الدراسة بدرجة صدق ) 2 (مجال التربية الخاصة،

البيانات المقدمة في البحوث والرسائل التي تمت مراجعتها، فلعل 

بعض البحوث والرسائل لم تراع األمانة العلمية عند تقديم 

المعلومات وعليه تتوقف صحة النتائج التي تم التوصل إليها على 

 التي تقدمها تتوقف دقة المعلومات) 3(صحة البيانات المقدمة، 

هذه الدراسة على دقة المعلومات التي قام الباحث ومساعدوه 

بجمعها، فمع أن نسبة االتفاق بين المحكمين كانت مقبولة إال أن 

ذلك ال يعني بالضرورة أن النتائج التي تقدمها هذه الدراسة تعكس 

) 4(تمامًا ما احتوت عليه البحوث والرسائل التي تمت مراجعتها، 

الباحث نماذج معينة في عملية تقويم البحوث والرسائل استخدم 

ولكن تلك النماذج لم تغّط كل المؤشرات التي يمكن تغطيتها للتحقق 

إن أكثرية البحوث والرسائل التي تمت ) 2(من جودة البحوث، 

مراجعتها كانت أردنية حيث كان متعذرًا الوصول إلى عدد كبير من 

بية غير األردنية من خالل مصادر البحوث والرسائل الجامعية العر

 . المعلومات المتوفرة

 :المراجعات السابقة لبحوث التربية الخاصة

حاولت المراجعات األولى للبحث في التربية الخاصة تحليل 

ومن ثم ازداد االهتمام .  على مستوى كلي أو عامالتوجهات البحثية

بهدف ئي على مستوى دقيق أو جزبتحليل نتائج الدراسات السابقة 

نتائج بناء قاعدة علمية الشتقاق الممارسات التعليمية المسندة ب

فعلى سبيل . تطوير الممارسات الميدانيةلكي يتسنى البحث العلمي 

راجعت عدة دراسات البحوث العلمية ذات العالقة بتطبيقات المثال، 

وقد أجمعت هذه الدراسات على . التكنولوجيا في التربية الخاصة

وع تطبيقات التكنولوجيا المساندة والمكيفة في تقييم اتساع وتن

وتعليم وتدريب الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وتدريب 

المعلمين، وإدارة البرامج وتقويمها، وتصميم الخطط التربوية 

 .(Woodward, & Rieth, 1997)الفردية وتنفيذها 

ومن جهة أخرى، سعت عدة دراسات لتحليل محتوى البحوث 

  قام سميث وزمالؤهفقد. ية ذات العالقة بالتدخل المبكرالعلم
(Smith et al., 2002)   بتحليل البحوث ذات العالقة بالتربية

 48التي نشرت في ) التدخل المبكر(الخاصة في الطفولة المبكرة 

وكان الهدف من . 1998 وحتى 1990مجلة علمية في الفترة من 

لمهنية المرموقة في هذا ارسة امتلك الدراسة تطوير معايير للم

وخلص كل من سنايدر . المجال من مجاالت التربية الخاصة

 & ,Snyder, Thompson, McLean)وثومبسون ومكلين وسميث 
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Smith, 2002) إثر مراجعتهم وتحليلهم ألربعمائة وخمسين بحثا 

من البحوث ذات العالقة بالتدخل المبكر إلى ضرورة تحسين نوعية 

وا إلى أن كثيرا من البحوث ال تقدم أدلة علمية البحوث حيث توصل

 . هاخرجت بدعم االستنتاجات التي تقوية 

التربية الخاصة في   بحوث(Akkok, 2000)وراجع أكوك 

وكان من أهم ما توصل إليه هذا الباحث أن ثالثة معوقات . تركيا

أساسية تحول دون تقدم البحث العلمي في ميدان التربية الخاصة 

الصعوبات المرتبطة بنشر :  وتلك المعوقات هي،في تركيا

المعلومات، والصعوبات المنهجية، وعدم التعاون بين الباحثين 

وتوصلت دراسة فورلين وفورلين . وصانعي السياسات التربوية

(Forlin & Forlin, 2000) إلى أن مجاالت االهتمام في بحوث 

ية دولية مشاريع بحث: التربية الخاصة في أستراليا تمثلت في

مشتركة، ودراسات حول المعلمين قبل الخدمة، ودراسات حول 

. األبعاد االجتماعية والثقافية لتعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

 12تحليل البحوث المنشورة في ب (Nilholm, 2007)وقام نيلهولم 

مجلة علمية محكمة حول التربية الخاصة في كل من الواليات 

وتبين أن النسبة األكبر من . ة واالتحاد األوروبيالمتحدة األمريكي

وتبين أيضا أن الموضوعات . البحوث نشرت من قبل باحثات إناث

القضايا المهنية في : التي حظيت باالهتمام البحثي األكبر كانت

 / الخاصة، والقضايا األسرية، والمشكالت االنفعالية التربية

وتكييف المناهج، والتدخل االجتماعية، والدمج، ومشكالت القراءة، 

المبكر، وتقرير المصير لألشخاص المعوقين، والتعليم المستند 

أنواع البحوث  (Calder, 1990)وبحث كالدر . للبحث العلمي

% 94المنشورة في مجموعة من مجالت التربية الخاصة فتبين أن 

أما .  نوعيةمنها فقط كان بحوثًا% 6منها كان بحوثا كمية وأن 

 فوصف أجندة البحث العلمي في التربية (Singer, 2000)سنجر 

الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية بأنها نتاج تشريعات التربية 

الخاصة وما يرتبط بها من سياسات، ومجموعات الضغط وبخاصة 

تلك التي يمثلها األهالي والمنظمات المهنية، والقيم االجتماعية 

 . لمتغيرةالمتغيرة، والمنهجيات البحثية ا

 أن بحوث (Thygesen, 2000)ومن جهته، بين ثايجسن    

التربية الخاصة في النرويج في العقد األخير من القرن العشرين 

 من الموضوعات  جدًاوبتوجيه من الحكومة تناولت مدى واسعًا

وأشار هذا الباحث إلى أن تلك . والقضايا ذات العالقة باإلعاقة

حديد على األطفال المعوقين في مرحلة البحوث ركزت على وجه الت

التعليم األساسي وان جل االهتمام فيها انصب على الفرد المعوق 

البيئات التعليمية في وطرق تلبية احتياجاته الخاصة وليس على 

األخرى التي يمكن اإلشارة ومن الدراسات . المدارس والمؤسسات

 ,Test) وود تيست وفولر براور التي قام بها ة الدراسإليها هنا
Fowler, Brewer, & Wood, 2005) التي هدفت إلى تحليل

محتوى ومنهجية البحوث ذات العالقة ببرامج تطوير مهارات 

 ودراسة كانش وجيتندرا ،األشخاص المعوقين في الدفاع عن الذات

 التي اشتملت على (Kunsch, Jitendra, & Sood, 2007)وسود 

عرفة أثر التدريس بمساندة تحليل البحوث التي أجريت بهدف م

، الرفاق على تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات

التي استطلعت تطبيقات التحليل (Chitiyo, 2005)  ودراسة شيتييو

، الوظيفي في البحوث التي أجريت حول ذوي اإلعاقات الشديدة

ذات العالقة بفعالية برامج   للبحوث(Erion, 2006) ايريونودراسة 

وادواردس، وساكس،  ،جتندرادراسة و، تدريب أولياء األمور

 (Jitendra, Edwards, Sacks, & Jacobson, 2004)وجيكبسون 

 . حول تعليم المفردات اللغوية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

 أعداد كبيرة من الدراسات األجنبية تناولت وإذا كانت

سائل توجهات، ومنهجية، وموضوعات، ونوعية البحوث والر

 بحثتناول أي يلم ف ،المنشورة في مجاالت التربية الخاصة المختلفة

 واحد فقط بحثباستثناء  عربي سابق واقع بحوث التربية الخاصة

في مؤتمر التربية الخاصة العربي  قدم) 2005الخطيب والحديدي، (

ويختلف البحث الحالي عن بحث  .الذي عقد في الجامعة األردنية

اختالفًا جوهريًا من عدة جوانب ) 2005(الخطيب والحديدي 

حاول اإلجابة عن ) 2005(الخطيب والحديدي  فبحث. أساسية

ما المواضيع التي تناولتها بحوث التربية ) 1(: السؤالين التاليين

ما ) 2 (الخاصة في الدول العربية في السنوات الماضية؟ وكيف؟

 مضامين ذلك للبحوث المستقبلية في هذا الميدان؟

 ًااستطالعيبحثًا ) 2005(الخطيب والحديدي بحث ن كاو

ولم يشمل  . من المتغيرات جدًا قليًالوتناول عددًاوموجزًا جدًا 

ملخصًا، أو مقدمة، أو مشكلة ) 2005(الخطيب والحديدي  بحث

دراسة، أو تعريفًا للمصطلحات، أو محددات للدراسة، أو مراجعة 

طريقة واإلجراءات، ولم ولم يصف ال. وتحليًال للدراسات السابقة

يعرض تحليًال للنتائج الواردة في الجداول، أو مناقشة للنتائج، أو 

 أية بيانات عن دالالت بحث الذلكلم يقدم الباحثان في و. مراجع

أية دراسات ) 2005(ولم يتناول بحث الخطيب والحديدي  .الثبات

بحث نشرت في مجالت دولية لغتها اللغة اإلنجليزية في حين أن ال

 لجودة )2005(الخطيب والحديدي لم يتطرق و. الحالي فعل ذلك

 . الحاليبحثالدراسات أو لعالقتها بالممارسة الميدانية كما فعل ال

ستة متغيرات فقط ) 2005(وتناول بحث الخطيب والحديدي 

ولم يتناول البحثان . في حين تناول البحث الحالي عشرة متغيرات

 الخطيب والحديدي فبحث. لطريقةالمتغيرات المشتركة بنفس ا

 للبحوث بل اكتفى الباحثان  معمعقًاشمل تحليًاليلم ) 2005(

أما في هذا البحث فقد تم إجراء . بقراءة عنوان البحث وملخصه

 كما أن بحث الخطيب والحديدي حلل .ا كلهللدراسةتحليل معمق 

 أما البحث الحالي فقد 2004الدراسات التي نشرت ما قبل عام 

وبلغ عدد الدراسات التي . 2007-1998ل الدراسات بين عامي حل

 دراسة في حين بلغ عدد 242) 2005(حللها الخطيب والحديدي 

 . بحثا216البحوث التي تم تحليلها في الدراسة الحالية 

  :منهج البحث

اشتملت على تطبيق الدراسة الحالية دراسة وصفية ببليومترية 

 بحوث التربية الخاصة العربية الطريقة الكمية لتحليل محتوى

 سواء منها ما نشر كرسائل جامعية أو كبحوث في -المنشورة 

ويقدم .  بغية تعرف توجهاتها ومواصفاتها-مجالت علمية محكمة 
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هذا النوع من الدراسات بيانات كمية يمكن إخضاعها للتحليل 

اإلحصائي وصوال إلى مؤشرات مفيدة لفئات مستهدفة مختلفة تشمل 

احثين، وصانعي السياسات، والمعلمين، والطلبة، وأولياء األمور، الب

 . وغيرهم من المهتمين بأمور التربية الخاصة

  :الطريقة واالجراءات

تم تحديد الدراسات التي تضمنتها هذه المراجعة بعد بحث 

فقد أجري . مستفيض في المصادر المطبوعة وااللكترونية المتوفرة

عية المتوفرة في مكتبتي الجامعة األردنية مسح يدوي للرسائل الجام

 التي نشرت في مجالت تربوية عربية للدراساتوجامعة اليرموك و

، وبخاصة المجلة العربية للتربية 2007 وحتى عام 1997منذ عام 

جامعة (الخاصة، ومجلة دراسات، ومجلة العلوم التربوية والنفسية 

) جامعة الكويت(تربوية ، ومجلة أبحاث اليرموك، والمجلة ال)البحرين

وبالنسبة للرسائل الجامعية . دنية في العلوم التربويةروالمجلة األ

 الجامعة األردنية، وجامعة عمان العربية فيمعظمها أجري فقد 

للدراسات العليا، وجامعة الخليج العربي، وجامعات مصرية وسعودية 

مبيوتر إضافة إلى ذلك، فقد تم البحث بوساطة الك .وسورية مختلفة

لمصادر لفي قواعد البيانات المتوفرة في مركز المعلومات األمريكي 

للوصول إلى ) (EBSCOوقواعد بيانات ابسكو  (ERIC)التربوية 

الدراسات التي نشرت في مجالت أجنبية محكمة حول التربية 

 المجالت األجنبية التي تكرر وكان من. الخاصة في الدول العربية

 :تربية الخاصة في الدول العربيةفيها نشر بحوث عن ال

International Journal of Special Education; British 
Journal of Special Education; International Journal of 

Rehabilitation Research; American Annals of the Deaf; 
International Journal of Disability, Development and 

Education. 

، هاقام الباحث بتحليل الدراسات لتحديد موضوعاتو

الطرق  و،التي اهتمت بها االحتياجات الخاصة ات، وفئتهاومنهجي

معلومات ، وكفاية الالختيار أفراد الدراسةالتي استخدمتها 

الطرق التي استخدمت ، و أفراد الدراسةالمقدمة عنديموغرافية ال

، ومدى توضيح ااألوضاع التي نفذت فيهو ،لجمع المعلومات

) 1(ويبين الجدول . مضامين ودالالت النتائج التي تم التوصل إليها

 .عدد تلك البحوث حسب تاريخ نشرها

 عدد البحوث التي تمت مراجعتها حسب تاريخ نشرها): 1(جدول 

 النسبة التكرار السنة

2007 40 19% 
2006 28 13% 
2005 35 16% 
2004 32 15% 

2003 25 12% 
2002 17 8% 
2001 14 6% 
2000 12 5% 
1999 7 3% 
1998 6 3% 
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بحثا ورسالة  216التي تم تحليلها وبلغ عدد البحوث 

تنفيذ هذه الدراسة  صعوبات كبيرة في الباحث واجهوقد . جامعية

فبحوث التربية .  صعوبة الوصول إلى الدراسات ذات العالقةبسبب

 في مجالت نفسية أو ربوية عامة وأحيانًاالخاصة تنشر في مجالت ت

وباستثناء المجلة العربية للتربية الخاصة التي بادرت . إجتماعية

 مؤخرا، إصدارهااألكاديمية العربية للتربية الخاصة في الرياض إلى 

. متخصصة في التربية الخاصةمحكمة ليس هناك مجالت عربية 

الماجستير وأطروحات رسائل (وبالنسبة للرسائل الجامعية العربية 

، فهي أيضا تنشر من قبل الجامعات العربية المختلفة )الدكتوراه

ويواجه المهتم بها صعوبات كبيرة في الحصول عليها لعدم توفر 

 السفر إلى نظرا لتعذرو. قاعدة معلومات إلكترونية عربية مشتركة

 بعض الدول العربية أو تعيين مساعدي بحث من دول عربية أخرى

 مساعدي باربعةاستعان الباحث توفر التمويل الكافي للبحث، لعدم 

 في التربية هن درجة الدكتوراو منهم يحملمن األردن ثالثةبحث 

 وقد . درجة الدكتوراه في القياس والتقويمالرابعالخاصة ويحمل 

 عن الرسائل استعان الباحث بهؤالء المساعدين للبحث يدويًا

كذلك تمت . ةي الجامعاتمكتبالالجامعية والبحوث الموجودة في 

والحكم على االستعانة بهم لتحليل محتويات البحوث والرسائل 

ذج اباستخدام نمجودتها وعلى عالقتها بالممارسات الميدانية 

 بعد تدريبهم على  الباحث لتحقيق أغراض الدراسةا طورهةخاص

استخدامها وتزويدهم بالتعريفات اإلجرائية للمصطلحات األساسية 

الدراسات بباالستعانة هذه ذج جمع البيانات اوتم تطوير نم. يهاف

 والتي تمت اإلشارة قة ذات األهداف المماثلة للدراسة الحاليةبالسا

المعتمدة في األدبيات الجودة  وباالستناد إلى معايير إليها سابقًا

وتم التحقق من ثبات البيانات عن طريق . البحثية المعاصرة

على ه يالباحث ومساعد نسبة االتفاق بين حسبتالمقدرين حيث 

وبعد جمع . بشكل مستقلمن البحوث  وتقويم عيناتتحليل 

 تم تحليلها وعرضها في جداول إحصائية وبأشكال ،البيانات

ومن ثم حاول الباحث تفسير النتائج التي . ورسومات بيانية مختلقة

ارسات النتائج بالنسبة للممتلك الت ودلم تم التوصل إليها موضحا

للبحوث المستقبلية في ميدان التربية الخاصة في الدول والميدانية 

 . العربية
 النتائج

التوجهات الرئيسة لبحوث التربية الخاصة العربية : الجزء األول

 : المنشورة في األعوام العشرة الماضية

قبل اإلجابة عن األسئلة البحثية األساسية في هذه الدراسة، 

لعل ذلك يقدم معلومات مفيدة بعض النتائج العامة ينبغي اإلشارة إلى 

فقد كان عدد البحوث المنشورة في مجالت علمية التي . للقارئ

تمت اإلشارة في و%). 73 (103 من 75نفذها باحث واحد 

. إلى أنهما مدعومان من عمادات بحث علمي%) 2(ن فقط يبحث

 .منهجية البحث النوعيفقط  سوى ثالث دراساتولم تستخدم 

 من الباحثين إلى أنهم استخدموا البحث عدد قليل جدًاوأشار 

النوعي باالضافة إلى البحث الكمي وعند االطالع على البحث تبين 

أن المقابلة كانت الطريقة الوحيدة المستخدمة وانها لم تستخدم 
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بطريقة مختلفة عن المقابلة التي تستخدم في البحوث الكمية مما 

. ن ليس أكثر من مجرد تغيير في المسمياتيعني أن األمر للباحثي

ومن الملفت للنظر أن ذلك يحدث بالرغم من أن الخطط الدراسية 

في برامج الدراسات العليا المعتمدة في عدة جامعات عربية تركز 

ومنذ سنوات على تعليم منهجية البحث النوعي خاصة على مستوى 

الساحقة من ومن جهة أخرى، فقد اتضح أن الغالبية . الدكتوراه

البحوث قد ركزت على الطلبة في مرحلة التعليم األساسي بينما 

 ما(خرى نادرا ما تناولت الدراسات الطلبة في المراحل التعليمية األ

 ).قبل المدرسة، التعليم الثانوي، التعليم الجامعي

تم التحقق من ثبات البيانات عن وكما تمت اإلشارة أعاله، 

ستخراج نسبة االتفاق بين الباحث طريق المقدرين حيث تم ا

وبلغ عدد . ومساعديه لكل بحث تم تقييمه من قبل إثنين منهم

 بشكل مستقل الباحث وأحد مساعديهالبحوث التي قام بتقييمها 

تقديم (% 67وتبين ان نسبة االتفاق تراوحت بين . ثالثين بحثًا

% 83بمتوسط ) جنس الباحث(% 97إلى  )معلومات ديمغرافية

سمح بالقول أن البيانات التي تقدمها الدراسة الحالية تتمتع مما ي

 .بنسبة ثبات مقبولة

البحوث التي تمت مراجعتها حسب توزيع ) 2(الجدول  ويبين

من % 71أن هذا الجدول يتضح من و. الباحثين/جنس الباحث

منها نفذ من قبل % 29 أنالبحوث نفذت من قبل باحثين و

لى أن العدد اإلجمالي للبحوث زاد عن وتجدر اإلشارة هنا إ. باحثات

الباحث قام برصد جنس جميع الباحثين في وذلك ألن   بحثًا216

حال كون البحث المنشور في مجلة علمية قد نفذ من قبل أكثر من 

 . باحث واحد

 الباحثين/ البحوث حسب جنس الباحثتوزيع: )2(جدول 

 النسبة التكرار الجنس

 %71 186 ذكر

 %29 76 أنثى
 %100 262 المجموع
طرق البحث فيبين توزيع البحوث حسب ) 3(أما الجدول 

ل أن النسبة األكبر من البحوث جدويتبين من الو .هاالمستخدمة في

العربية التي تم تنفيذها في ميدان التربية الخاصة في العقد األخير 

مسحية، ارتباطية، سببية مقارنة، دراسات (ريبية جهي بحوث غير ت

 ).لخحالة، ا

 هاطرق البحث المستخدمة فيالبحوث حسب  توزيع): 3(جدول 

 النسبة التكرار الطريقة

 %34 74 تجريبية
 %66 142 غير تجريبية

 %100 216 المجموع
من توزيع البحوث حسب فئتها، ويتبين ) 4(ل جدوضح الويو

من البحوث التي تمت مراجعتها كانت رسائل % 52ل أن جدوال

) أطروحات دكتوراه% 22ل ماجستير ورسائ% 30 (جامعية

 %34 ( منشورة في مجالت علمية محكمةكانت بحوثًا% 48و

بحوثا منشورة في مجالت % 14و عربية ت في مجالةث منشوروبح

 .   )عالمية

  تهافئحسب  البحوث توزيع): 4(جدول 

 النسبة التكرار فئة البحث

بحث منشور في مجلة عربية 

 مؤتمر علمي/محكمة
73 34% 

 %14 30 بحث منشور في مجلة أجنبية محكمة
 %30 66 رسالة ماجستير

 %22 47 أطروحة دكتوراه

 %100 216 المجموع
فئة االحتياجات توزيع البحوث حسب ) 5(ويوضح الجدول 

ل أن أكثر الفئات التي جدومن الويتبين . هاالخاصة المستهدفة في

ات التعلم، حظيت باهتمام بحثي في الدول العربية كانت صعوب

أما أقل الفئات التي حظيت . واإلعاقة العقلية، وأكثر من إعاقة واحدة

اضطرابات التواصل، واضطرابات السلوك، واإلعاقة : باالهتمام فهي

 .الجسمية، واإلعاقة البصرية، والتوحد

فئة االحتياجات الخاصة البحوث حسب  توزيع): 5(جدول  

  هاالمستهدفة في

 سبةالن التكرار المجال

 %25 54 صعوبات التعلم
 %17 37 اإلعاقة العقلية

 %14 29 اإلعاقة السمعية
 %5 11 اإلعاقة البصرية

 %2 6 اضطرابات السلوك
 %5 12 التوحد

 %4 8 اإلعاقة الجسمية
 %2 4 نطق ولغة

 %10 21 الموهبة والتفوق
أكثر من إعاقة  (غير ذلك

 )واحدة

34 16% 

 %100 216 المجموع
 الموضوعات التي توزيع البحوث حسب) 6( الجدول ويبين

ل أن أكثر الموضوعات التي حظيت جدويتضح من الو. تناولتها

باالهتمام في بحوث التربية الخاصة العربية التي نشرت في العقد 

التحقق من فاعلية برامج تدريبية، خصائص الطلبة : األخير كانت

 .لقياس والتشخيصواحتياجاتهم، وصف وتقييم برامج وخدمات، وا

 الموضوعات التي تناولتها حسب  البحوث توزيع): 6(جدول 

 النسبة التكرار الموضوع

معلمي   (بالمعلمين متعلقة قضايا

 ) تربية خاصة أو معملين عاديين
18 8% 

 %6 13 قضايا متعلقة باألسر
 %10 21 القياس والتشخيص

 %6 14 الدمج
 %10 21 وصف وتقييم برامج وخدمات

 %33 71 التحقق من فاعلية برامج تدريبية
 %21 45 خصائص الطلبة واحتياجاتهم

 تكنولوجيا، إدارة، إتجاهات (ذلك غير

 )، إلخ
13 6% 

 %100 216 المجموع
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الباحثين لم يشيروا من % 33أن ) 7(ل جدويتبين من الو

وفي البحوث . إلى الطريقة التي استخدموها الختيار أفراد الدراسة

مت اإلشارة فيها إلى الطريقة، استخدمت العينات غير التي ت

، في من الدراسات% 46في ) المتيسرة، القصدية، الخ(العشوائية 

 .من الدراسات فقط% 21حين استخدمت العينات العشوائية في 

  البحوث حسب طريقة اختيار أفراد الدراسةتوزيع نسبة): 7(جدول 

 النسبة التكرار الطريقة

 %21 45 عشوائية

 %46 99 غير عشوائية
 %33 72 لم يوضحها الباحث

 %100 216 المجموع
ولمزيد من المعلومات، تم تحليل الدراسات فيما يتعلق 

ل جدوبالمعلومات الديمغرافية التي قدمتها عن أفراد الدراسة وال

من الدراسات % 44ل أن جدوالهذا ويتضح من . يبين النتائج) 8(

أن ، وفية كافية عن المشاركين فيهالم تقدم معلومات ديمغرا

المعلومات في معظم الدراسات تهتم بجنس الطفل، وعمره، وفئة 

أما الدراسات ذات العالقة بالمعلمين فقد اهتمت . إعاقته، وشدتها

 . بجنس المعلم، وخبرته، ودرجته العلميةأساسًا

 البحوث حسب تقديم معلومات ديموغرافية كافية توزيع): 8(جدول 

 لمشاركين في الدراسةعن ا

 النسبة التكرار تقديم معلومات ديموغرافية

 %56 121 ديموغرافية كافية معلوماتقدمت نعم، 
 %44 95 ال، لم تقدم معلومات ديموغرافية كافية

 %100 216 المجموع
 لجمع أن األدوات األكثر استخدامًا) 9 (جدوليتبين من الو

لها كانت االختبارات المعلومات في الدراسات التي تم تحلي

المالحظة، (أما أدوات جمع المعلومات األخرى . واالستبانات

 .فهي نادرة جدا) المقابلة، الخ

 طريقة جمع البياناتحسب  البحوث توزيع): 9(جدول 

 النسبة التكرار الطريقة

 %39 84 قائمة تحقق، قائمة تقدير/ استبانة
 %2 4 مالحظة

 %40 87 مقياس/اختبار
 %2 4 وثائق/محتوى تحليل 
 %17 37 )استبانات، مقابالت، الخ(أكثر من طريقة 

 %100 216 المجموع
أن نصف الدراسات نفذت في مدارس أو ) 10 (جدوليبين الو

 وأن النصف فصول خاصة للطلبة المعوقين أو للطلبة الموهوبين

 .اآلخر نّفذ في أوضاع أخرى مختلفة

  اع الذي نفذت فيهالوضحسب  البحوث توزيع): 10(جدول 

 النسبة التكرار الوضع

 %37 79 مدرسة عادية

 / تربية خاصة فصل / مؤسسة / مدرسة

 موهوبينمراكز 
108 50% 

 %13 29 غير ذلك
 %100 216 المجموع

من % 64أن الباحثين في ) 11 (جدولوأخيرا، يبين ال

 . هاالت النتائج التي توصلوا إليلودمالدراسات لم يوضحوا معاني أو 

 مدلوالت بتوضيح البحوث حسب اهتمامها توزيع): 11(جدول 

 النتائج التي تم التوصل إليها

 النسبة التكرار تبيان مضامين نتائج الدراسة

 %36 78 نعم
 %64 138 ال

 %100 216 المجموع
  : مؤشرات الجودة في البحوث التجريبية: الجزء الثاني

يبية على وجه لمزيد من المعلومات عن البحوث التجر

 بحثًا 74التحديد، تم تحليل جميع البحوث التجريبية والبالغ عددها 

من مجموع الدراسات التي تم مسحها وتحليلها % 34بما يمثل 

مؤشرات الجودة وفق وتم تقويم تلك البحوث . في الدراسة الراهنة

 ,Gersten, Fuchs, Compton)التي اقترحها جيرستن ورفاقه 
Coyne, Greenwood, & Innocenti, 2005) . ولالطمئنان إلى

موضوعية النتائج المرتبطة بهذا الجزء، تم حساب ثبات البيانات 

باستخدام نفس الطريقة وهي نسبة اتفاق المقدرين، حيث طلب 

الباحث من أحد الزمالء تقييم عشر دراسات باستخدام نموذج 

االتفاق وقد تراحت نسبة . مؤشرات جودة البحوث التجريبية نفسه

% 90إلى  )التحليالت اإلحصائية المستخدمة% (60ما بين 

وبمتوسط مقداره ) استخدام أكثر من طريقة لقياس المتغير التابع(

واتضح . وتلك نسبة اتفاق مقبولة ألغراض الدراسة الحالية% 75

من النوع شبه التجريبي %) 80أكثر من (أن معظم هذه البحوث 

تعيين أفراد الدراسة عشوائيا في البحوث التي ال يتم فيها (

وذلك أمر يمكن تفهمه ). المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة

في ضوء الصعوبات الجمة التي يواجهها الباحثون في إجراء بحوث 

لكن الملفت للنظر هو ندرة استخدام . تجريبية حقيقية في الميدان

 (Single Subject Research Designs)تصاميم الحالة الواحدة 

حيث لم تستخدم سوى دراستين هذه التصاميم بالرغم من أنها 

مالئمة تماما لميدان التربية الخاصة حيث ال تتوفر عينات بحثية 

 . ذات حجم كبير كما هو الحال في التربية العامة

وجدير بالذكر أن النتائج التي تعرضها الدراسات التجريبية 

حقق منها بالرغم من أن مدة تنفيذ تفيد بفاعلية البرامج التي تم الت

والتي قدمت معلومات (تلك البرامج في الدراسات التي تم تحليلها 

 ساعة 34 ساعات إلى 6تراوحت بين ) واضحة عن هذا المتغير

 ساعة تدريبية للبرنامج، ورغم أن بعض هذه الدراسات 11بمتوسط 

: استهدفت متغيرات معقدة يصعب تغييرها في مدة قصيرة مثل

مفهوم الذات، والذاكرة، واالتجاهات، والمهارات الدراسية، والتكيف 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات أشارت إلى أن البرامج . النفسي

التي تم تنفيذها كانت فعالة في تغيير ) المتغيرات المستقلة(

المتغيرات التابعة بغض النظر عن اإلطار النظري الذي تم االستناد 

 فلم تشر أي دراسة إلى أن البرنامج لم يحقق الهدف .إليه في بنائها

: مثل(االستثناء الوحيد كان دور المتغيرات األخرى . المرجو منه

حيث اختلفت نتائج الدراسات بشأن تأثير ) الجنس أو العمر، الخ
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من جهة ثانية، لم يقم الباحث نفسه بتنفيذ البرنامج . هذه المتغيرات

قريبًا لكنه أوكل مهمة تنفيذه للغير التدريبي في نصف الدراسات ت

ودون تقديم وصف مقبول أو ) المعلمين، أولياء األمور، المرشدين(

كاف لكيفية تدريب من أوكلت إليهم مهمة التنفيذ ودون تقديم 

. معلومات تطمئن القارئ بأن البرنامج تم تنفيذه كما خطط الباحث

 فهي وإن كانت لكن األمر يختلف فيما يتعلق بالمتغيرات التابعة

. محدودة أيضًا إال أنها أكثر تنوعًا من المتغيرات المستقلة

واشتملت المتغيرات التابعة في الدراسات التي تم تحليلها، على 

سبيل المثال ال الحصر، على المهارات الدراسية، والتحصيل ومفهوم 

الذات، ومعرفة المعلمين، واتجاهات المعلمين وأولياء األمور، 

ت السلوكية، والتوافق النفسي، واللغة، والذاكرة، والمشكال

والدافعية، والمهارات االستقاللية، والمهارات الحركية، والضغوط 

النفسية، والمهارات االدراكية، ومهارات القراءة والكتابة، ومهارات 

 . التفكير اإلبداعي

ومن النتائج التي تستحق التوقف عندها أنه لم يتم تقديم 

صدق تنفيذ البرامج التدريبية في الغالبية العظمى من معلومات عن 

بكلمات أخرى، ال يقدم الباحثون أي دليل لطمأنة القارئ . الدراسات

ولم يتم إجراء متابعة . بأن البرامج تم تنفيذها على النحو المطلوب

ألفراد الدراسة بعد التوقف عن تنفيذ البرنامج التدريبي في أكثر من 

واتضح أيضًا أن كثيرًا من . ي تم تحليلهاثلثي الدراسات الت

الدراسات التجريبية لم تذكر شيئًا عن طريقة اختيار العينة، ولم 

تقدم معلومات واضحة عن التصميم الذي تم استخدامه في كثير من 

ولم تذكرالمتغيرات المستقلة . الدراسات التي تمت مراجعتها

اد جميع وتك. والتابعة صراحة في أكثر من نصف الدراسات

الدراسات التجريبية التي تم تحليلها تتفق على أن المتغير المستقل 

وذلك ليس شيئًا غير . األساس تمثل بالبرنامج الذي تم تطبيقه

عادي، وأما الشيء غير العادي فهو أن الدراسات تتفق أيضًا على 

المتغيرات المستقلة األخرى والتي تتمثل عموما بمتغيري الجنس 

 الناحية العلمية، يعكس ذلك عدم الدقة وعدم الجدية ومن. والعمر

في مراجعة وتحليل نتائج الدراسات السابقة مما ينجم عنه اعتباطية 

في تحديد المتغيرات من جهة وتناقض في نتائج الدراسات المختلفة 

وكذلك األمر بالنسبة . فيما يخص أثر المتغير ذاته من جهة أخرى

ير مذكورة في عدد ال بأس به من لمحددات الدراسة حيث أنها غ

وفي حال تخصيص عنوان فرعي . الدراسات التي تمت مراجعتها

للمحددات، فإن تلك المحددات ال تكاد تختلف من دراسة إلى أخرى 

فهي قد بدت وكأنها صياغات . من الدراسات التي تم تحليلها

متكررة تفتقر للمعنى وتتحدث عن أن الدراسة تتحدد بالعينة 

) 12(هذا ويبين الجدول . ات جمع البيانات التي استخدمتوبأدو

نتائج تحليل البحوث التجريبية في ضوء تقييمها تبعًا لمؤشرات 

 .الجودة التي تم اعتمادها

عشرة المنشورة في األعوام الالتجريبية تكرارات ونسب التقديرات التي حصلت عليها عينة من دراسات التربية الخاصة العربية : )12(جدول 

األخيرة

 نعم المؤشر الرقم

 التكرار  النسبة

 ال

 التكرار  النسبة

 نوعا ما

 التكرار  النسبة

 %44  32 %28   21 %28   21 هل قدمت معلومات كافية تدعم طريقة التدريس التي تم اسخدامها في البحث؟ 1

قة هل تم تقديم معلومات كافية تثبت أن أفراد الدراسة كان لديهم فئة اإلعا 2

 المستهدفة في البحث؟

21   28% 11   15% 42   57% 

هل قدمت معلومات كافية لوصف خصائص منفذي البرنامج وهل اتخذت أية  3

 خطوات لزيادة احتماالت تكافؤ منفذي البرنامج التدريبي في األوضاع المختلفة؟

11   15% 12   28% 42   57% 

 %28   21 %28   21 %44   32 ؟هل كان وصف البرنامج واضحًا 4

 %15   11 %85   63 --      -- هل تم تقديم معلومات عن صحة تنفيذ البرنامج التدريبي؟ 5

هل تم وصف طبيعة الخدمات التي تم تقديمها لكل من المجموعة التجريبية  6

 والمجموعة الضابطة؟

11   15% 21   28% 42   57% 

 بأكثر من طريقة واحدة لخلق توازن بين هل تم جمع المعلومات عن المتغير التابع 7

 القياس المرتبط مباشرة بالبرنامج التدريبي والقياس العام؟

21   28% 53    72% --     -- 

بعد (هل تم جمع المعلومات عن أثر البرنامج التدريبي في األوقات المناسبة  8

 ؟)لمتابعة مرحلة ا–التوقف عن تنفيذ البرنامج مباشرة وبعد فترة من التوقف 

21   28% 53    72% --      -- 

ال (هل كان األشخاص الذين قاموا بجمع المعلومات يجهلون ظروف التجربة  9

 ؟)يعرفون من هم أفراد المجموعة الضابطة ومن هم أفراد المجموعة التجريبية

--      -- 63    85% 11   15% 

بية والضابطة إما من خالل هل تمت معالجة التباين بين المجموعتين التجري 10

 ؟)مثل تحليل التباين المشترك(االختيار العشوائي أو من خالل األدوات اإلحصائية 

53   72% 21   28% --      -- 

هل كانت التحليالت اإلحصائية المستخدمة مناسبة ومرتبطة بأسئلة البحث أو  11

 بحث؟فرضياته؟ وهل كانت مرتبطة بوحدة التحليل األساسية في ال

52   70%  --      -- 21   28% 

 أعلى استحقتأعاله أن األبعاد التي ) 12(يتضح من الجدول 

 العربية البحوث التجريبيةفي من حيث مؤشرات الجودة التقديرات 

التربية الخاصة في األعوام العشرة األخيرة في ميدان المنشورة 

بين المجموعتين ومعالجة التباين ، اإلحصائيتحليل مالءمة ال: كانت

وتقديم معلومات تثبت أن ، التجريبية والضابطة باألساليب اإلحصائية

أفراد الدراسة كان لديهم فئة اإلعاقة المستهدفة، ووضوح الوصف 
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أما األبعاد التي حصلت على أدنى . المقدم للبرنامج التدريبي

 عدم تقديم معلومات عن صحة تنفيذ البرنامج :التقديرات فكانت

يبي، وعدم جهل األشخاص الذين قاموا بجمع المعلومات التدر

بظروف التجربة، وعدم جمع معلومات عن المتغير التابع بأكثر من 

 . طريقة واحدة

مؤشرات الجودة في عينة من البحوث غير : الجزء الثالث

  :التجريبية

 من البحوث  بحثًا43وإلجراء مزيد من التحليل، تم اختيار 

 -1998( نشرت في األعوام العشرة األخيرة التيغير التجريبية 

 19 وكان .منتظمة لتقويمهاالعن طريق العينة العشوائية ) 2007

.  رسالة جامعية24محكمة وعربية  منشورة في مجالت منها بحوثًا

وغطت البحوث كافة فئات التربية الخاصة ما عدا اإلعاقة الجسمية 

قضايا : تلفةوالموهبة والتفوق، وغطت الدرسات موضوعات مخ

متعلقة بالمعلمين، وقضايا متعلقة باألسر، والقياس والتشخيص، 

والدمج، وأساليب التدريس والتدريب، وخصائص الطلبة 

 . واحتياجاتهم، وغير ذلك

وفق جملة من المعايير وتم تقويم تلك العينة من الدراسات 

وتناولت تلك . (Polit & Beck, 2003)بوليت وبيك وصي بها أالتي 

اد التالية في الدراسات لمعايير مدى مالءمة كل من األبعا

 -:المنشورة

 عنوان البحث، ) 1(

 المقدمة، ) 2(

  مشكلة البحث،) 3(

 تصميم البحث، ) 4(

 مراجعة األدب، ) 5(

 المجتمع والعينة، ) 6(

 إجراءات جمع المعلومات، ) 7(

 الطرق واالجراءات، ) 8(

 تحليل البيانات، ) 9(

رات والتوصيات، المشكالت العملية، واألبعاد التفسي) 10(

ولالطمئنان إلى موضوعية النتائج، تم حساب ثبات البيانات .األخالقية

باستخدام نفس الطريقة وهي نسبة اتفاق المقدرين، حيث طلب 

الباحث من أحد الزمالء تقييم سبع دراسات باستخدام نموذج 

% 57ق بين وقد تراوحت نسبة االتفا. مؤشرات الجودة نفسه

المشكالت العملية التي تمت % (86إلى ) تحليل البيانات(

وتلك نسبة اتفاق مقبولة ألغراض % 71بمتوسط مقداره ) مواجهتها

النتائج التي تم التوصل إليها ) 13(ويبين الجدول . الدراسة الحالية

  .في هذا الخصوص

 

 المنشورة في األعوام العشرة  غير التجريبية من دراسات التربية الخاصة العربيةتكرارات ونسب التقديرات التي حصلت عليها عينة): 13(جدول 

 األخيرة

 المؤشر
 نعم

 التكرار    النسبة
 ال

 التكرار  النسبة
 نوعا ما

 التكرار  النسبة
 %40    17 %7     3 %53     23 هل يعكس العنوان محتوى البحث بدقة ووضوح؟: عنوان البحث. 1
هل كانت المقدمة واضحة وموجزة، وقدمت فقراتها بشكل سلس ومنطقي، : المقدمة. 2

 وولدت اهتماما بالبحث الحالي، وقدمت معلومات كافية وذات عالقة عن مشكلة البحث؟
13     30% 11    26% 19    44% 

هل تمت صياغة مشكلة البحث بلغة واضحة، وكانت المشكلة محددة : مشكلة البحث. 3

العلمي، وقدم الباحث مبررات مقنعة ألهميتها، وكانت المعلومات المتعلقة بها وقابلة للتحقق 

 دقيقة وتم توصيلها بوضوح؟

12     28% 19   44% 12   28% 

هل تم توضيح تصميم البحث بشكل دقيق وصحيح، وتناول الباحث : تصميم البحث. 4

تعريف المتغيرات التابعة القضايا المتعلقة بالصدق الداخلي والصدق الخارجي للبحث، وتم 

 والمتغيرات المستقلة بوضوح؟

8      19% 14    32% 21     49% 

هل كانت المراجعة وافية وحديثة وغير منحازة ومنظمة، ودعمت : مراجعة األدب. 5

المراجعة الحاجة لبحث جديد، واستخدمت مصادر أولية كافية، وتضمنت تفسيرات مناسبة 

 قة، وكانت المراجع ذات عالقة وحديثة؟لنتائج البحوث ذات العال

5      12% 12    28% 26     60% 

 طريقة اختيار عينة وصفتم تحديد ووصف مجتمع الدراسة، وتم هل : المجتمع والعينة. 6

 الدراسة بشكل واضح؟
13     30% 15   35% 15    35% 

بوضوح، وتم تقديم هل تم وصف اجراءات جمع المعلومات : إجراءات جمع المعلومات. 7

معلومات كافية عن الصدق والثبات، ووضح الباحث األدوات التي استخدمها لجمع 

 المعلومات، ومن الذي جمع تلك المعلومات، والظروف التي جمعت فيها المعلومات ؟

13     30% 

 
13   30% 17   40% 

في البحث هل تم توضيح الطرق واالجراءات التي استخدمت : الطرق واالجراءات. 8

 بوضوح مما يسمح بتكرار الدراسة؟
21     49% 8    19% 14    32% 

هل تم تقديم قدر مناسب من المعلومات اإلحصائية ، وكانت الجداول : تحليل البيانات. 9

المستخدمة لتلخيص النتائج واضحة ومعنونة بشكل سليم، وكان الباحث موضوعيا في 

 عرض نتائج دراسته؟ 

27     63% 6    14% 10    23% 
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 المؤشر
 نعم

 التكرار    النسبة
 ال

 التكرار  النسبة
 نوعا ما

 التكرار  النسبة
هل راعى الباحث في تفسيراته للنتائج محددات تصميم البحث : التفسيرات والتوصيات. 10

الذي استخدمه، وتمت اإلشارة إلى التفسيرات البديلة المحتملة للنتائج، وكانت التوصيات 

ة  النتائج التي تم التوصل إليها، وكانت التعميمات مبررة على ضوء طريقءمبررة في ضو

 اختيار العينة؟

17     40% 14    32% 12     28% 

 %16    7 %65   28 %19     8 هل بين الباحث الصعوبات العملية التي واجهها في تنفيذ بحثه ؟: المشكالت العملية. 11
 هل راعى الباحث المبادئ األساسية لتنفيذ البحوث اإلنسانية: االعتبارات األخالقية. 12 
معلومات، والحصول على موافقة مسبقة من أفراد الدراسة للمشاركة في مثل سرية ال(

 ؟)البحث

4      9% 30   70% 9    21% 

أعاله أن األبعاد التي حصلت على ) 13(يتضح من الجدول 

أعلى التقديرات في دراسات التربية الخاصة العربية المنشورة في 

 البيانات، وعنوان البحث، تحليل: األعوام العشرة األخيرة كانت

أما األبعاد التي حصلت على أدنى التقديرات . والطرق واإلجراءات

القضايا المرتبطة باالعتبارات األخالقية، والقضايا المرتبطة : فكانت

بالمشكالت العملية التي يتضمنها تنفيذ البحوث، وتصميم البحث، 

 .والتفسيرات والتوصيات

  :لممارسة الميدانية العلمي باعالقة البحث: الجزء الرابع

في الجزء الرابع من الدراسة، حاول الباحث جمع معلومات عن 

العالقة بين البحث العلمي والممارسة الميدانية في مجال التربية 

وعلى وجه التحديد، أجري تحليل . الخاصة في الدول العربية

للدراسات السابقة بغية تعرف مدى ارتباط المشكالت البحثية 

الباحثين  القضايا التي تهم الممارسين في الميدان، ومدى اهتمامب

ومدى  في الميدان، الممارسينمع تعاون في مجال التربية الخاصة بال

إّطالع معلمي التربية الخاصة على البحوث العلمية ومدى الفائدة 

. التي يجنونها منها في ممارساتهم العملية في غرفة الصف

ة النتائج المرتبطة بهذا الجزء، تم حساب ولالطمئنان إلى موضوعي

ثبات البيانات باستخدام نفس الطريقة السابقة وهي نسبة اتفاق 

فقد طلب الباحث من أحد الزمالء تقييم عشرين دراسة . المقدرين

مدى استناد الباحثين في تحديدهم للمشكالت البحثية : للحكم على

 والطلبة، وغيرهم من إلى استطالع آراء المعلمين، وأولياء األمور،

الباحثين في مجال التربية الخاصة  ذوي العالقة، ومدى اهتمام

وقد تراوحت .  في الميدان في تنفيذ بحوثهمالممارسينمع تعاون بال

استناد الباحثين في تحديدهم % (70نسبة االتفاق ما بين 

 اهتمام% (85إلى  )للمشكالت البحثية إلى دراسات استطالعية

وبمتوسط مقداره )  في الميدانالممارسينمع تعاون لالباحثين با

 .وتلك نسبة اتفاق مقبولة ألغراض الدراسة الحالية% 78

ضعف ارتباط المشكالت البحثية بالقضايا ) 14(ويبين الجدول 

فقد اتضح ضعف ارتباط . التي تهم الممارسين في الميدان

لعربية المشكالت البحثية التي تناولتها بحوث التربية الخاصة ا

المنشورة في األعوام العشرة الماضية بالقضايا التي تهم الممارسين 

 الدراسات تم ثلثيأكثر من في مشكلة البحث ف. في الميدان

 الدراسات السابقة إلى مراجعة األدبيات النظرية أو استنادًاها تحديد

أما من  . إلى إجراء دراسات استطالعية في الميدانوليس استنادًا

ن الباحثين مع المعلمين فالوضع ليس أفضل كثيرًا إذ حيث تعاو

من الباحثين ال يبادرون إلى مشاركة المعلمين في % 55اتضح أن 

أما في . تنفيذ البرامج التي يطورونها في دراساتهم التجريبية

الدراسات غير التجريبية فيكاد دور المعلمين يقتصر على تعبئة 

وما يعنيه . تي يعدها الباحثوناالستبانات أو تطبيق االختبارات ال

ذلك في الواقع أن الباحثين يطلبون من المعلمين أن يمدوا لهم يد 

العون إلنجاز بحوثهم وبذلك فالمسألة ليست مسألة تعاون مع 

المعلمين في تحديد مشكالت البحث أو في تنفيذه بطريقة تعاونية 

. مشاركةعلى غرار ما تتطلبه البحوث اإلجرائية القائمة على ال

معظم الدراسات التي في لم يشاركوا ن ي المعلمواألكثر من ذلك، أن

حتى كمستهلكين لها حيث لم تشر ولو دراسة واحدة تم تحليلها 

المدلوالت إلى أنه تم إطالع المعلمين على نتائج الدراسة وتوضيح 

 .التطبيقية لها

مية في العالقة بين البحوث العلمية والممارسات التعلي): 14(جدول 

 ميدان التربية الخاصة

اإلجابةعالقة قوية  السؤال

 النسبة    التكرار

 عالقة ضعيفة

  النسبة  التكرار

ما مدى استناد الباحثين في 

تحديدهم للمشكالت البحثية 

إلى استطالع آراء المعلمين، 

وأولياء األمور، والطلبة، 

  ؟وغيرهم من ذوي العالقة

66  31% 150  69% 

الباحثين في  ما مدى اهتمام

تعاون مجال التربية الخاصة بال

 في الميدان في الممارسينمع 

 تنفيذ بحوثهم؟

97  45% 119  55% 

وفيما يتصل بمدى إّطالع معلمي التربية الخاصة على البحوث 

العلمية المتعلقة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والفائدة التي 

 قام العملية في غرفة الصف، فقد يجنونها منها في ممارساتهم

 في الميدان حول عشرين معلمًاأربعة وع آراء استطالبالباحث 

هم أنبقد أفاد معظمهم و. البحث والباحثين أثناء دورة تدريبية

يستندون في ممارساتهم التعليمية إلى ما اكتسبوه من مهارات قبل 

لبحوث الخدمة وما يتعلمونه من الدورات التدريبية وليس إلى ا

فمدارسهم ال يتوفر فيها . العلمية ألنهم ال يعرفون عن هذه البحوث

مجالت علمية وهم نادرًا جدًا ما يّطلعون على مجالت في تخصص 

التربية الخاصة بل إن معظمهم لم يتمكن من ذكر اسم مجلة علمية 

ن تعبئة وأشار عدد منهم إلى أ. واحدة في تخصص التربية الخاصة
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ل كاهلهم إذ ال يكاد أسبوع ينقضي دون استبانة االستبانات تثق

 موسعةوعلى أي حال، فهذا األمر يستحق دراسة علمية . جديدة

 . ألهميته الكبيرة
  :مناقشة النتائج

 ما مجموعه وتحليل مراجعة على هذه الدراسة اشتملت

العربية ذات العالقة بالتربية من الرسائل الجامعية والبحوث ) 216(

وتمثلت  .)2007 – 1998(الفترة من ورة في المنشالخاصة 

أهداف الدراسة في تحليل توجهات البحث العلمي في هذا المجال 

وإجراء تقويم أولي لنوعيته وفق جملة من مؤشرات الجودة 

وقد تم . األساسية وذلك ما لم تفعله الدراسات العربية السابقة

وث المستقبلية التوصل إلى نتائج يمكن اإلفادة منها في توجيه البح

لتصبح أكثر رصانة من الناحية العلمية وأكثر فائدة من الناحية 

 أن الباحثين في ميدان التربية ويستدل من هذه النتائج. التطبيقية

الخاصة ال يختلفون عن الباحثين في المجاالت العلمية األخرى من 

 وأن عدد  من العمل ضمن فريقحيث نزعتهم للعمل الفردي بدًال

ث التي تحصل على الدعم المالي ال تكاد تذكر وذلك بدوره البحو

 حارب،(قلة المخصصات المالية للبحوث في الدول العربية يوضح 

العص،  وإبراهيم،وقنوع، ، 2002حمدان وهاشم،  ،1999

2005.(  

ولقد كان جليًا أن نسبة كبيرة جدًا من البحوث لم يقدم لها 

. ديثة المتعلقة بموضوعاتهامسوغات حقيقية وال تعكس المعرفة الح

ولن يكون للبحث تأثير يذكر ما لم يكن له مبرر مقنع وما لم يكن 

موضوعه وتصميمه مستندين إلى تحليل واع ومراجعة وافية لنتائج 

الدراسات السابقة ذات الصلة سواء اتفقت مع توجهات الباحث أو 

فق فال يجوز أن يتحيز الباحث للدراسات التي تت. اختلفت معها

وهواه وتنسجم وموضوع بحثه وتبرره، لكن الغالبية العظمى من 

األصل أن و .الدراسات التي خضعت للتحليل لم تراع هذا المبدأ

 ال تعرف يطرح سؤاًالفيتناول البحث العلمي مشكلة تحتاج إلى حل، 

مكن أن تقدم له إجابات تختلف عن تلك التي قدمتها يإجابته بعد أو 

ة من ر وقد تبين في هذه الدراسة أن نسبة كبي.الدراسات السابقة

ومن األمثلة على ذلك . مسبقاالبحوث تطرح أسئلة أجوبتها معروفة 

أن يسأل الباحث عن فعالية برنامج تدريبي نقله للعربية عن برامج 

 . عالمية معروفة وثبتت فاعليتها في عشرات الدراسات السابقة

ت التي تم تحليلها واتضح أيضًا أن نسبة كبيرة من الدراسا

أخفقت في تقديم مبررات مقنعة للقراء بأهمية البحث أو في توضيح 

وفي الدراسات التي وضح فيها . أسباب اختيار موضوع البحث

الباحثون أسباب اختيارهم لمشكلة البحث كانت تلك األسباب مرتبطة 

بالمراجع النظرية وليس باالحتياجات والمشكالت الفعلية في الميدان 

وفي الواقع، ينتاب المحلل لعدد كبير من . إال في حاالت نادرة

الرسائل الجامعية إحساس بأن اختيار موضوع البحث والمتغيرات 

المستقلة والتابعة لم يكن أكثر من عملية عشوائية ال تستند إلى أي 

 . أساس علمي

بينت النتائج أن أكثر فئات االحتياجات الخاصة التي وقد 

فأكثر صعوبات التعلم، فاإلعاقة العقلية، : حوث كانتاهتمت بها الب

وما يمكن  .، فالموهبة والتفوقفاإلعاقة السمعية،  واحدةفئة من

قوله في هذا الخصوص هو أن من الطبيعي أن ينصب اهتمام معظم 

الباحثين على فئات االحتياجات الخاصة التي تتوفر لها برامج وتقدم 

و مؤسسات في المجتمعات لها خدمات في مدارس أو مراكز أ

فذلك ييسر على الباحثين اختيار عينات من حجم مقبول . المحلية

وذلك أيضًا يمّكن الباحثين من تنفيذ . حسبما يقتضي البحث العلمي

برامجهم عندما تكون دراساتهم تجريبية بسبب توفر عدد كاف من 

ومن جهة أخرى، ربما يعكس ذلك تخصصات أساتذة . األفراد

ت واهتماماتهم البحثية مما يدفعهم شخصيًا ويحثهم على الجامعا

ولعل هذا الواقع نفسه يفسر . توجيه طلبتهم لدراسة فئات بعينها

ندرة الدراسات ذات العالقة باإلعاقة البصرية واإلعاقة الجسمية 

حيث ال تتوفر عينات كافية من المعلمين أو الطلبة خاصة إذا تذكرنا 

 في بحوث التربية الخاصة ال تختلف أن المنهجية التي تستخدم

ولعل ذلك . جوهريًا عن المنهجية المستخدمة في التربية العامة

يعكس ضعفا في برامج إعداد المتخصصين في التربية الخاصة على 

وبالرغم من ذلك كله، فان ندرة . مستوى منهجية البحث العلمي

ظاهرة الدراسات ذات العالقة بفئات االحتياجات الخاصة األخرى 

فاضطرابات السلوك، مثال، من فئات االحتياجات . ملفتة للنظر

الخاصة األكثر شيوعًا ومع ذلك فهي ال تحظى باهتمام بحثي كاف في 

وبالنسبة الضطرابات النطق واللغة فهي أيضا من . الدول العربية

الفئات األكثر شيوعًا إال أن إنشاء برامج تدريبية خاصة بها مستقلة 

يعكس ذاته على ) وذلك أمر ينبغي تفهمه( الخاصة عن التربية

مستوى البحث العلمي ويشير إلى ندرة المتخصصين في اضطرابات 

وأخيرا، ينبغي التنويه إلى ضرورة تجنب . التواصل في الدول العربية

الخروج بتعميمات مفرطة من نتائج هذه الدراسة بالرغم من أن 

بر عدد ممكن من الباحث بذل كل جهد ممكن للوصول إلى أك

فثمة احتمال بأال تكون قواعد المعلومات التي . البحوث والرسائل

وفي التحليل . توفرت للباحث ومساعديه واسعة بما فيه الكفاية

النهائي، تبقى عينة الرسائل والبحوث التي تم تحليلها في الدراسة 

 . الحالية عينة متيسرة ال عينة عشوائية

هتمت بها البحوث فكانت التحقق من أما أكثر المواضيع التي ا

خصائص الطلبة واستطالع فاعلية برامج تدريبية مختلفة 

ويصعب تفسير هذا التوجه البحثي في الدول العربية . واحتياجاتهم

علميا لكن اإلجابة قد تكمن جزئيًا في نزعة أساتذة الجامعات 

لتشجيع طلبتهم على تنفيذ دراسات تجريبية تتضمن تطوير برامج 

محاولة إفادة المجتعات المحلية ) 1: (تطبيقية لسببين رئيسين هما

النظر ) 2(من خالل تقديم حلول للمشكالت المختلفة في الميدان، 

إلى البحث التجريبي على أنه أعلى مرتبة من البحوث المسحية التي 

. تقتصر على توزيع االستبانات وبخاصة على مستوى الدكتوراه

، فلعل قضايا األسرراسات ذات الصلة بوفيما يتصل بندرة الد

التفسير يكمن في كون التدريب الذي يحصل عليه طلبة الدراسات 

العليا في الجامعات ال يطور لديهم معرفة كافية بأهمية دور األسرة 

أما فيما يتصل بقضايا الدمج فقد يكون . في عملية التربية الخاصة

حيث ال يزال النمط السبب حداثة هذا التوجه في الدول العربية 
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األكثر شيوعا في تقديم خدمات التربية الخاصة هو العزل في 

 . مؤسسات خاصة

ات العينومن النتائج المهمة التي توصلت إليها هذه الدراسة أن 

وأن ما يقرب ،  فقطالدراساتأقل من ربع   فيعينات عشوائيةكانت 

قدم الحد األدنى من المعلومات من نصف الدراسات لم ي

وال ريب في أن ذلك يشكل ضعفا  .ديموغرافية عن أفراد الدراسةال

منهجيا ملحوظًا ويجعل من الصعوبة بمكان تعميم نتائج الدراسات 

 . واإلفادة منها في الميدان

بينت النتائج أن البحوث التي تم تحليلها ال تستخدم أساليب و

تبارات خاالمتنوعة لجمع البيانات فاألدوات تكاد تقتصر على 

 أما المالحظة العلمية والمقابالت وأساليب القياس .االستباناتو

وبعيدا عن جملة المشكالت الواضحة في . األخرى فهي نادرة تمامًا

عملية تطوير االختبارات واالستبانات، فثمة بحوث كثيرة استخدمت 

فيها هاتان األداتان رغم عدم مالءمتهما وبحوث كثيرة أخرى لم 

وغني عن القول . القياس البديلة رغم ضرورتهاتستخدم فيها أدوات 

أن أدوات القياس التي يتم استخدامها لجمع البيانات في البحث 

 قصدفبالنسبة ل. العلمي يجب أن تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة

درجة نجاح االختبار في قياس ما وضع من (أدوات جمع المعلومات 

لبحوث التي تمت ، اهتمت الغالبية العظمى من ا)أجل قياسه

من خالل ) الظاهريأو (منطقي الصدق مراجعتها بالتحقق من ال

أما  . ألنه ال يستغرق جهدًا أو وقتًا)خبراء(اإلستعانة بلجنة تحكيم 

أنواع الصدق األخرى فهي نادرة إذ يصعب أن نجد دراسة 

 أو التمييزيأو الصدق التالزمي ك(استخرجت دالالت صدق أخرى 

  ).ملي أو العاالتنبؤي

وإذا كانت البيانات التي تقدمها الدراسات بشأن ثبات أداة 

) األداةوفرها تمدى الثقة بالمعلومات التي أي (جمع المعلومات 

أفضل حاًال نسبيًا من البيانات حول الصدق إال أنها تعتمد غالبًا 

على حساب معامل االتساق الداخلي وبدرجة أقل على إعادة تطبيق 

فهي نادرًا ما ) كثبات المقدرين مثال(لطرق األخرى االختبار وأما ا

وما أكثر الدراسات التي استخدمت مقاييس غير مالئمة . تستخدم

كأن يتم استخدام مقياس لجمع (لقياس المتغير التابع في الدراسة 

). معلومات عن األطفال مع أن المقياس مصمم أصًال لطلبة الجامعات

الباحثون فيها أنهم هم الذين قاموا وما أكثر الدراسات التي ادعى 

بتطوير االختبار أو المقياس فنسبوه ألنفسهم بالرغم من أنهم لم 

يفعلوا أكثر من تجميع فقرات من مقياسين أو ثالثة من مقاييس 

وال مبالغة في القول بأن من . استخدمت سابقًا في دراسات أخرى

خاصة منها وب(يطلع على عملية تطوير المقاييس في بعض البحوث 

يدرك أن الغالبية العظمى منها ال تراعي أبسط ) الرسائل الجامعية

ومن هذه الناحية، ال تختلف . مبادئ علم القياس النفسي والتربوي

حتى البرامج التدريبية أو العالجية التي يتم تطبيقها في البحوث 

التجريبية فهي في معظم األحيان برامج يتم تطويرها بمنأى عن 

جات الفعلية التي نادرا ما يتم تعرفها قبل الشروع بتنفيذ االحتيا

 . البحث

وربما يكون من أكبر مواطن الضعف في البحوث التي تم 

تحليلها استخدام اختبارات اشتقت فقراتها من نفس البرنامج الذي 

تم تطبيقه مما يعني أن الباحث اهتم بقياس فاعلية البرنامج في 

ارات التي يتضمنها االختبار وفي هذه تعليم أفراد الدراسة المه

وبوجه عام، تقترح المراجع . الحالة تكون النتائج معروفة سلفًا

 & ,Gall, Borg, & Gall, 2002; Gersten, Baker(العلمية 
Lloyd, 2000 ( استخدام أدوات قياس عامة غير منبثقة عن

 . البرنامج وذلك ما لم تفعله معظم البحوث التي تم تحليلها

تضح من التحليل أن عددًا قليًال جدًا من البحوث تطرق وا

الذي يعني تقديم أدلة مقنعة للعوامل التي تهدد الصدق الداخلي 

على أن المتغير المستقل وال شيء سواه كان المسؤول عن التغير 

األحداث غير المتوقعة التي قد (التاريخ : في المتغيرالتابع مثل

التغيرات (، و النضج )ختبار البعديتحدث بين االختبار القبلي واال

تأثر أداء (، واالختبار )التي تطرأ على األفراد أثناء تنفيذ الدراسة

، )أفراد الدراسة على االختبار البعدي بسبب خضوعهم الختبار قبلي

نزوع الدرجات العالية أو المنخفضة بشكل (والتمركز حول المتوسط 

ار االنتقائي ألفراد الدراسة، ، واالختي)مفرط إلى التمركز حول الوسط

انسحاب بعض أفراد الدراسة بمعدالت (وتسرب أفراد الدراسة 

متباينة مما سيؤثر على تشكيل المجموعة التجريبية والمجموعة 

وبالمثل، نادرة هي البحوث التي التفتت إلى العوامل التي ). الضابطة

مجتمع تهدد الصدق الخارجي أو تعميم النتائج من العينة إلى ال

التفاعل بين االختبار القبلي والبرنامج، وتأثيرات الباحث، : مثل

المعالجات المتعددة، والتفاعل بين المجموعة التجريبية  وتأثير

والمجموعة الضابطة، والتفاعل بين طريقة اختيار العينة والمعالجة 

 ). 2006الخطيب، (

ة الدراسات في أوضاع تربوية خاصوفيما يتعلق بتنفيذ نصف 

فاألمر واضح حيث أن هذه األوضاع هي األكثر شيوعا كما تمت 

لدالالت ومضامين أما عدم تطرق ثلثي الباحثين . اإلشارة سابقًا

هم فذلك أمر غير مبرر علميًا  إليها في دراساتواالنتائج التي توصل

إذ أن أول ما يجب أن يتبادر إلى الذهن بعد تحليل النتائج هو 

 . نيها ودالالتهاالتأمل فيها وفي معا

وبالنسبة لمؤشرات الجودة في البحوث التجريبية فان النتائج 

 البعدين فقد تبين أن. التي تم التوصل إليها تستحق التوقف عندها

األكثر ضعفًا في هذه البحوث كانا عدم تقديم معلومات عن صحة 

تنفيذ البرنامج التدريبي ومعرفة األشخاص الذين قاموا بجمع 

 بظروف التجربة وما يعنيه ذلك هو ضرورة توخي الحذر المعلومات

الشديد عند االطالع على نتائج هذه البحوث ألن ثمة احتماًال كبيرًا 

. بأن تكون البيانات التي يتم تقديمها بيانات متحيزة غير موضوعية

ومعالجة التباين بين المجموعتين  اإلحصائية تتحليالوأما مالءمة ال

فتلك نتيجة منطقية حيث   باألساليب اإلحصائيةالتجريبية والضابطة

من الشائع أن يوكل الباحثون مهمة تحليل البيانات ومعالجتها 

. لخبراء في اإلحصاء يقدمون خدماتهم من خالل مكاتب أو غير ذلك

لكن هؤالء الخبراء يتعاملون مع البيانات التي يقدمها الباحثون لهم 

يانات التي تخضع للتحليل وعليه فالتحليل كله مرهون بصحة الب
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أساسًا وذلك أمر يصعب التحقق منه وهو لم يكن هدفًا من أهداف 

 .الدراسة الحالية

وفي البحوث التجريبية، ينبغي على الباحث أن يقدم مبررات 

قوية الختياره طريقة عالجية أو تعليمية معينة وأن يستند في ذلك 

بقة التي اشتملت إلى النتائج التي تمخضت عنها الدراسات السا

كذلك يجب أن أن يبين الباحث بكل وضوح . عليها مراجعة األدب

 Cooper). طبيعة الظروف التي كانت المجموعة الضابطة تخضع لها
& Hedges, 1994)  ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار معظم البحوث

فال . التي تم تحليلها في الدراسة الحالية بحوثًا متدنية الجودة

اختيار الطريقة العالجية أو التعليمية مقنعة أو مرتبطة حقا مبررات 

بمراجعة األدب، وال الطريقة التي استخدمت مع أفراد المجموعة 

 .الضابطة وصفت بشكل مقبول

ولم تقدم معظم الدراسات التي تم تحليلها وصفا للفروق في 

خصائص أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وبخاصة 

لكن البحث . لعالقة بالمتغيرات الرئيسة في البحثالخصائص ذات ا

بما فيها المعلومات (التجريبي الجيد يقدم معلومات كافية 

عن أفراد الدراسة ألن غياب مثل هذه المعلومات ال ) الديمغرافية

يسمح بتحديد المجتمع الذي يمكن تعميم النتائج عليه األمر الذي 

 ,Shadish, Cook).الميدان  يحول دون اإلفادة من هذه النتائج في 
& Campbell, 2002) وقد يكون من أكبر أوجه الضعف في كثير 

من البحوث التجريبية عدم قيام الباحث بوصف طبيعة البرنامج الذي 

وذلك ال يجوز بحال من األحوال . كانت المجموعة الضابطة تتلقاه

حيث ينبغي على الباحث أن يبين وبكل وضوح الطرق التي كانت 

 Shadish). (ستخدم مع مجموعة المقارنة أو المجموعة الضابطة ت
et al., 2002 

وغني عن القول بان البرنامج يجب أن يوصف بدقة، وذلك له 

أهمية كبيرة على مستوى تكرار البحوث العلمية وتحليل نتائجها من 

). (Simmerman & Swanson, 2001  قبل الباحثين المستقبليين

يات التي أطلقت على البرامج المنفذة في وقد اتضح أن التسم

الدراسات التي تم تحليلها كانت تسميات غامضة تختلف من دراسة 

إلى أخرى، بل ومضللة أحيانًا مما يحد من اإلفادة من النتائج التي 

قضية أخرى بالغة األهمية لم تراعها معظم البحوث . تتوصل إليها

ن تطبيق البرنامج كما تم التجريبية التي تم تحليلها هي التحقق م

. التخطيط له وتقديم أدلة مقنعة لطمأنة القارئ بهذا الخصوص

وهذا ما يعرف في أدبيات البحث العلمي التجريبي بتكامل العالج أو 

فال يمكن الثقة بمسؤولية البرنامج عن التغير . المتغيرات المستقلة

البرنامج قد تم في السلوك أو األداء ما لم تقدم أدلة مقنعة تثبت أن 

-Gresham, MacMillan, Beebe(تنفيذه كما ينبغي 
Frankenberger, & Bocain, 2000.( 

ومن القضايا المهمة لتعميم نتائج الدراسة التحقق من صحة 

اإلدعاء في البحث بأن أفراد الدراسة كان لديهم اإلعاقة التي سعى 

ذوي صعوبات فهل كان أفراد الدراسة حقًا من . البحث إلى دراستها

التعلم، أو النشاط الزائد، أو التوحد، الخ؟ لقد بينت هذه الدراسة 

أن الغالبية العظمى من بحوث التربية الخاصة التي أجريت في 

السنوات العشر الماضية في الدول العربية اعتمدت التصنيف 

والتشخيص المعتمدين من قبل المدارس أو المراكز، ولم تحاول 

جرائية ومقاييس مناسبة للتحقق من دقة التشخيص تطوير تعريفات إ

وبخاصة (ويحدث هذا بالرغم من أن كل ذوي العالقة . أو التصنيف

يعرفون أن نظم التشخيص والتصنيف ) العاملين في الميدان

المعتمدة تفتقر إلى الدقة وتعاني من مشكالت جمة، وأن بعض 

 عدم الملفات تحتوي على أكثر من تشخيص للطفل نفسه بسبب

 .توفر تعريفات إجرائية او مقاييس أو كوادر مدربة جيدًا

غير التجريبية التي تم تحليلها  الدراسات مراعاة ومن حيث

بينت النتائج أن األبعاد فقد  ، الجودة في البحث العلميلمؤشرات

عنوان صياغة :  كانتاألكثر قوة في البحوث التي تمت مراجعتها

، ت اإلحصائيةتحليالمالءمة الو،  بطريقة تعكس مضمونهالبحث

 فهي كانت األكثر ضعفًابعاد التي أما األ. الطرق واالجراءاتسالمة و

المشكالت العملية التي واجهها بعد خالقيات البحث العلمي وبعد أ

ولعل التفسير المنطقي لعدم االهتمام بالقضايا ذات العالقة . الباحث

 التربية في معظم بأخالقيات البحث العلمي هو عدم تطرق كليات

الجامعات العربية لمثل هذ القضايا بشكل مرضي، وعدم اهتمام 

أما . المجالت العربية بهذا الموضوع عند قبول الدراسات للنشر

ميل معظم الباحثين لتجنب الحديث عن خبراتهم الشخصية وعن 

الصعوبات التي واجهوها أثناء تنفيذ البحث فهو قد يكون مرتبطا 

عدم المعرفة بأصول البحث، أو االعتقاد بأن ذلك (بعدة أسباب 

، لكن األهم من ذلك أن تجاهل هذا الجانب يعني )يشكل ضعفا، الخ

حرمان الباحثين اآلخرين من اإلفادة من تجارب الغير وبالتالي 

 . التخطيط للبحث بشكل أفضل

ويصعب مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية 

وعلى . أجنبية سابقة الختالف األهداف والمنهجيةبنتائج دراسات 

ثمة تقاطعات بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج بعض هناك أي حال، 

 توصلت إلى ما فالدراسة الحالية مثًال. الدراسات األجنبية السابقة

 من أن بحوث التربية (Thygesen, 2000)توصل إليه ثايجسن 

ألطفال المعوقين في مرحلة الخاصة تركز على وجه التحديد على ا

تتفق الدراسة الحالية مع ما ومن جهة ثانية، . التعليم األساسي

 ,Snyder)خلص إليه كل من سنايدر وثومبسون وماكلين وسميث 
Thompson, McLean, & Smith, 2002) من حيث ضرورة 

خفق في تقديم أدلة علمية ت ما  كثيرًاهاتحسين نوعية البحوث ألن

 وهي كذلك تتفق .دعم االستنتاجات التي تتوصل إليهاتقوية ومقنعة 

 من حيث الصعوبات المنهجية (Akkok, 2000)دراسة أكوك مع 

، وعدم التعاون بين الباحثين والممارسين في الميدان التربوي

منهجية البحث  التي أشارت إلى أن )(Calder, 1990كالدر ودراسة 

 الخاصة في الدول النوعي نادرة االستخدام في بحوث التربية

  .الغربية

 فهي تختلف عما توصل إليه فورلين وفورلين ،وبالمقابل

(Forlin & Forlin, 2000) في دراستهما حول مجاالت االهتمام 

وتختلف أيضأ عن النتائج في بحوث التربية الخاصة في أستراليا 

حول بحوث التربية  (Nilholm, 2007)التي توصل إليه نيلهولم 
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 كل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي الخاصة في

إذ تبين أن النسبة (سواء من حيث نسبة الباحثات إلى الباحثين 

نشرت من قبل باحثات إناث في حين أن الغربية األكبر من البحوث 

أو ) النسبة األكبر من البحوث العربية نشرت من قبل باحثين ذكور

حيث أن اهتمام (باهتمام الباحثين من حيث الموضوعات التي تحظى 

ينصب على القضايا المهنية، والقضايا األسرية، الباحثين الغربيين 

االجتماعية، والدمج، ومشكالت القراءة، /والمشكالت االنفعالية

وتكييف المناهج، والتدخل المبكر، وتقرير المصير لألشخاص 

الموضوعات المعوقين، والتعليم المستند للبحث العلمي في حين أن 

 ). التي تشغل الباحثين العرب مختلفة إلى حد كبير

مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج دراسات بالمثل، يصعب و

دراسات باستثناء دراسة الخطيب مثل هذه العربية سابقة لعدم توفر 

من  ةمجموعل  موجزًا عامًاالتي تضمنت تحليًال) 2005(والحديدي 

 حول التربية الخاصة 2005 و1988امي ع بين تنشرالتي  البحوث

واقتصرت أهداف هذه الدراسة . وفئاتها باستثناء الموهبة والتفوق

فئة ) ب(محاور االهتمام في البحوث المنشورة، ) أ: (على استطالع

وفئة االحتياجات الخاصة التي تمت ) ج(البحوث وأهدافها، 

لحالية من  الدراسة مع الدراسة اتلكوبذلك فقد اتفقت . دراستها

  ولكنها اختلفت عنها اختالفًا،حيث االهتمام بالعناصر الثالثة هذه

أكثر سعت لتحقيق أهداف مختلفة وجاءت  فالدراسة الحالية ملحوظًا

 وفق جملة من مؤشرات  البحوثواشتملت على تقييم نوعيةشمولية 

ومع مراعاة االختالفات بين بحث الخطيب والحديدي . الجودة

تعاظم االهتمام ) 1: (اسة الحالية يمكن التنويه إلىوالدر) 2005(

بالبحوث التجريبية في السنوات العشر الماضية وبالتالي زيادة 

االهتمام ببناء برامج تعليمية وتدريبية مختلفة والتحقق من فاعليتها، 

تواصل اهتمام الباحثين باإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم ) 2(

قة أخرى كالتوحد واضطراب ضعف وتنامي االهتمام بفئات إعا

عدم حدوث تغيير جوهري على مناهج البحث ) 3(االنتباه، 

 بالبحث النوعي وتصاميم  جدًاالمستخدمة إذ بقي االهتمام محدودًا

 .  الحالة الواحدة

 غني عن ،ومن حيث عالقة البحث العلمي بالممارسة الميدانية

 على  إيجايبيًاثرًاالقول أن الطموح هو أن تترك البحوث العلمية أ

 ليتعلم الممارسات التعليمية في المدارس وأن توظف نتائجها عمليًا

فالمعرفة .  (Cuban, 1990; Kennedy, 1997)الطلبة بشكل أفضل

العلمية المستندة إلى البحوث العلمية تساعد في تطوير وتقويم 

خدمات التربية الخاصة وبرامجها وفي تعميق فهم نمو األطفال 

ولكن عالقة البحوث التي تم تحليلها بالممارسات . هموتعلم

. الميدانية في مجال التربية الخاصة أو تأثيراتها عليها عالقة ضعيفة

فقد لوحظ أن معظم الباحثين ال يتطرقون لمدلوالت النتائج التي 

ويزيد من ضعف العالقة استخدام . توصلوا إليها في دراساتهم

 معلومات ديموغرافية عن أفراد عينات غير عشوائية وعدم تقديم

اإلفادة من نتائج يجعل الدراسة في كثير من الدراسات مما 

وتتفق هذه النتيجة مع .  أمرًا بالغ الصعوبةالدراسات في الميدان

فجوة نتائج دراسات عديدة أجريت في الدول المتقدمة وأشارت إلى 

ات العملية كبيرة بين المعرفة التي تقدمها البحوث العلمية والممارس

يتعلق بالمعلمين  ألسباب متنوعة منها ما يتعلق بالباحثين ومنها ما

وربما  .(Vaughn, Klinger, & Hughes, 2000) وظروف عملهم

أهداف الباحثين والممارسين في الميدان يعود ذلك إلى كون 

فالباحثون . مختلفة) المعلمين، والمديرين، والمشرفين، وغيرهم(

حلول عملية لدة في حين يسعى الممارسون معرفة جديل يسعون

ناجعة للمشكالت اإلجرائية التي يواجهونها وعليه فهم يشعرون أن 

إضافة إلى ذلك، . معظم البحوث ال تتصدى لقضايا مهمة بالنسبة لهم

 على العالقة بين البحث  سلبيًاثمة عوامل أخرى تترك أترًا

ن الباحثين والممارسة في مقدمتها غياب أو ضعف التعاون بي

والممارسين، وضعف تدريب كل من الباحثين والمعلمين، وأساليب 

تحليل نتائج البحوث، وقابلية التوصيات التي يقدمها الباحثون 

للتنفيذ العملي، ومعوقات نشر نتائج البحوث العلمية وتوصيلها 

 .(Kaestle, 1993; Wagner, 1997)للمعلمين 

من الباحثين الذين تم عددًا كبيرًا ، فان من ناحية أخرى

 عن توضيح الصعوبات التي واجهتهم أثناء تحليل دراساتهم أحجموا

يحتاجون يعني حرمان المعلمين من معلومات وذلك تنفيذ البحث 

التعليمية والتدريبية التي  تطبيق البرامج لمعرفتها إن هم رغبوا في

 وبالمثل، فذلك يفرض قيودا كبيرة. في صفوفهم تضمنتها البحوث

. على الباحثين الذين يرغبون في تكرار البحوث والتحقق من نتائجها

 ما تشير إلى  جدًاالدراسات نادرًاولألسف، فقد اتضح ان 

المشكالت التي تمت مواجهتها عند تنفيذ الدراسة في الميدان أو 

إلى انطباعات ومواقف المعلمين حول البرامج التي تم تنفيذها من 

في المدارس على ضوء المسؤوليات الملقاة حيث قابليتها للتطبيق 

 .على عاتقهم في عملهم اليومي مع األطفال المعوقين

 غير التجريبيةها البحوث تومع أن الموضوعات التي تناول

 بالنسبة لميدان التربية الخاصة إال أن موضوعات مهمة عمومًا

 تحد من متبعها الباحثون في دراستهاالطرق واالجراءات التي 

الدراسات أدوات مترجمة عن أدوات فقد استخدمت معظم . هافائدت

. تم تطويرها في مجتمعات غربية دون مراعاة للبيئات العربية

دواتهم بطريقة أإلى تطوير الذين بادروا  الباحثون وقليلون هم

في معظم الدراسات أن عملية التطوير حيث تعكس الواقع المحلي 

 وال تختلف الدراسات . دون دراسات استطالعية مكتبيًامتت

 من هذه الناحية حيث اتضح أن معظم البرامج التجريبية جوهريًا

التدريبية أو التعليمية التي نفذت فيها كانت مشتقة من األدب 

 التأمل فيوعند . النظري أو منقولة إلى العربية عن برامج أجنبية

ذر  من قبل المعلمين أمر متع أن تنفيذها الحقًايتبينهذه البرامج 

إعادة بفي معظم الحاالت إما ألنها لم توصف بشكل واضح يسمح 

انتاجها وإما ألن المعلمين ال تتوفر لهم الظروف في المدرسة لتنفيذ 

التي تلك البرامج فنجدهم يستمرون بتنفيذ أساليب التدريس 

 . نتائجهبذاتها غير عابئين بالبحث العلمي ويألفونها 

الضوء على أحد مجاالت  فقد ألقت هذه الدراسة ،وهكذا

ومع أن . البحث التربوي في الدول العربية وهو مجال التربية الخاصة

الدراسة لم تتناول بشكل مباشر البحث التربوي بوجهه العام 
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واألوسع إال أنها تسهم في تقديم مالمح جديدة ليس إلى صورة 

البحث التربوي فقط بل إلى صورة البحث العلمي عموما في الدول 

 والبيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة تقدم دليًال. ربيةالع

.  على أن البحث العلمي في الدول العربية في أزمة حقيقيةإضافيًا

وليس ثمة داع هنا للخوض في األسباب الكامنة وراء ذلك حيث 

إنظر على سبيل  (بالتفصيلتلك األسباب بينت دراسات عربية سابقة 

، عليمات، 2002،حمدان وهاشم، 1999حارب ،: المثال ال الحصر

عاقل، ، 2005، قنوع وإبراهيم والعص، 1987، مرسي، 2000

 .)2000، القاسم، 1999، الهيتي، 1992

 : توصيات

على ضوء ما تمخضت عنه الدراسة الحالية من نتائج، يتقدم 

 :الباحث بالتوصيات الرئيسة التالية

عربية لتخطي تطوير استرتيجيات مناسبة في الجامعات ال) 1(

. عن الممارسةالتربوي انفصال البحث الحواجز المسؤولة عن 

تعزيز الممارسة الميدانية المستندة وفي السياق ذاته، ينبغي 

نشر : جملة من اإلجراءات منهاإلى البحث العلمي من خالل 

 ،نتائج البحث العلمي وايصالها للمعلمين بلغة مبسطة ومفهومة

ملية لهؤالء المعلمين حول تطبيق وتقديم ايضاحات وأفكار ع

البحوث ومكافأة ، وتشجيع المعرفة المنبثقة عن البحث العلمي

المرتبطة باحتياجات المعلمين والتحديات الفعلية التي العلمية 

 . يواجهونها

التي لم األكثر شيوعا وتوجيه البحوث المستقبلية نحو الفئات ) 2(

سلوك، واضطرابات اضطرابات ال: مثل (بعدكاف تحظ باهتمام 

ونحو الموضوعات المؤرقة للمعلمين وأولياء األمور ) التواصل

مشكالت القراءة والكتابة والحساب، ومشكالت : مثل(

 .) االنضباط الصفي، الخ
إعادة النظر في آلية إقرار مشاريع البحوث لطلبة الدراسات ) 3(

فألن مشروع البحث يشكل الخريطة التي يستهدي بها . العليا

 مما يقبل تفصيًالوضوحًا ولباحث، فهو يجب أن يكون أكثر ا

 كثيرين من أن ةولعل النتائج تؤكد ما يتردد على ألسن. حاليًا

مشاريع البحوث على مستوى الماجستير وعلى مستوى 

.  أو مكررةغير مهمةالدكتوراه سواء بسواء تتناول مواضيع 

ويتحمل الطالب جزءا من المسؤولية وتتحمل إدارات 

فغياب قواعد . الجامعات العربية والمشرفون جزءا منها أيضًا

 المعلومات العربية حول البحوث العلمية ملفت للنظر، وغالبًا

وليس على قواعد بيانات حديثة (ما يتم االعتماد على الذاكرة 

عند اتخاذ القرار بشأن الموافقة على مشروع ) ومحوسبة

 . البحث أو عدم الموافقة عليه

عامل بعقل مفتوح مع ما يقدمه المعلمون، والمديرون، الت) 4(

والطلبة لتشجيع الممارسات المستندة إلى البحث في الميدان 

لممارسات الفعالة أن تترسخ وتستمر لمثل هذه اال يمكن إذ 

 . دون هذا االنفتاح

التوسع في استخدام منهجية البحث النوعي فهذه المنهجية لها ) 5(

 التربية الخاصة حيث الحاجة كبيرة أهمية خاصة في ميدان

وماسة إلى فهم خبرات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

وبالمثل يقترح على . وإلى تعرف مشكالت أسرهم واحتياجاتها

منهجية بحث الحالة ( االهتمام بتصاميم البحث المكثفة الباحثين

 لما لها من تطبيقات مفيدة في ميدان التربية )الواحدة

 .الخاصة

دراسة احتياجات وبرامج الطلبة ذوي إيالء مزيد من االهتمام ل) 6(

المراحل الدراسية التي لم تحظ االحتياجات الخاصة في 

مرحلة ما قبل المدرسة، ومرحلة التعليم (باهتمام يذكر بعد 

فال يجوز أن يبقى ، )الثانوي، ومرحلة التعليم الجامعي

 .تعليم األساسي على الطلبة في مرحلة الاالهتمام مقتصرًا

بالبحث والباحثين وتوفر بيئات داعمة للبحث زيادة االهتمام ) 7(

  التدريب على أصول البحث التربوي وقواعده وتحسينالعلمي

 .في الجامعات العربية

  :خاتمة

مدلوالت بالغة األهمية لكل من الدراسة الحالية إن لنتائج 

دان التربية  في ميبحوث المستقبليةالممارسات الميدانية ولل

فجملة األخطاء المنهجية التي تعاني منها البحوث العربية . الخاصة

المنشورة في مجال التربية الخاصة في العقد الماضي تحد من 

وبالرغم من . فائدتها وتضع قيودًا على امكانية توظيفها في الميدان

أنه لم يكن من أهداف هذه الدراسة مقارنة نوعية البحوث المنشورة 

مجالت علمية محكمة بنوعية الرسائل الجامعية، فقد كان جليا في 

للباحث أن الرسائل الجامعية أشد وهنا من البحوث المنشورة في 

فغالبا ما تنشر . المجالت العلمية واألسباب جلية في هذا الخصوص

البحوث في المجالت العلمية من قبل أساتذة الجامعات بينما تقدم 

كذلك فالمجالت عمومًا أكثر . دراسات العلياالرسائل من قبل طلبة ال

تشددا من حيث شروط القبول وربما أكثر دقة وموضوعية في 

وقد أدى الوضع البحثي المتدني . الحكم على البحوث التي تقدم لها

وعلى أي . لكثير من الرسائل الجامعية إلى انخفاض التقييم عمومًا

تقاء بمستوى الرسائل حال، فان تأكيد هذه الدراسة على أهمية االر

الجامعية ال يعني عدم الحاجة إلى تحليل بحوث التربية الخاصة التي 

والمأمول هو أن تشجع . تنشر في مجالت عربية بل وأجنبية أيضًا

فثمة . هذه الدراسة الباحثين على إجراء مراجعات أكثر دقة وتفصيًال

رة في حاجة إلى دراسة كل من الرسائل الجامعية والبحوث المنشو

ولعل البحوث ذات العالقة بكل فئة من . مجالت علمية بشكل منفصل

وبالمثل، هناك حاجة . فئات التربية الخاصة تحتاج إلى اهتمام أكبر

إلى مزيد من التحليل للبحوث التجريبية من جهة والبحوث غير 

وختامًا، يرجى أن تفتح هذه الدراسة . التجريبية من جهة أخرى

ه لمزيد من البحوث من هذا النوع فاألسئلة التي الباب على مصراعي

 .تطرح نفسها في هذا السياق أكثر من أن تجيب عنها دراسة واحدة
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 المراجعالمصادر و

، موقع البحث العلمي وتحديات العصر). 1999(حارب، سعيد 

جريدة البيان على شبكة االنترنت، دبي، االمارات العربية 

 .المتحدة

التعليم المستند إلى البحث العلمي ). 2006(الحديدي، منى 

: للطلبة ذوي صعوبات التعلم في المرحلة اإلبتدائية

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي األول . مشكالت وحلول

 . المملكة العربية السعودية-الرياض. لصعوبات التعلم

معوقات البحث التربوي ). 2002(حمدان، مبارك و هاشم، كمال 

جامعة -اء هيئة التدريس بكلية التربيةمن وجهة نظر أعض

، 32، جامعة طنطا، مجلة كلية التربية. أبها-الملك خالد

289-324. 

دار . إعداد الرسائل الجامعية وكتابتها). 2006(الخطيب، جمال 

 . األردن–الفكر، عمان 

بحوث التربية الخاصة ). 2005(الخطيب، جمال، الحديدي، منى 

ورقة عمل .  مراجعة وتحليل:الخاصة في الدول العربية

 . الواقع والمأمول: مقدمة إلى مؤتمر التربية الخاصة العربي
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استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية املعتمدة على اإلنرتنت في 
دراسة تحليلية لالستشهادات : الرسائل واألطروحات الرتبوية

 املرجعية 
يونس الشوابكة 

 *
 

 
 

 19/8/2010 تاريخ قبوله   6/12/2009 تاريخ تسلم البحث

الكشـــف عـــن درجـــة اســـتخدام طـــالب تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى  :ملخـــص

  .ســات العليــا لمصــادر المعلومــات اإللكترونيــة المعتمــدة علــى اإلنترنــت  الدرا

ــي      ــواردة فـ ــة الـ ــهادات المرجعيـ ــل االستشـ ــم تحليـ ــالة 277تـ ــة  رسـ وأطروحـ

-2005(جامعية أجيزت في كلية التربيـة بجامعـة اليرمـوك خـالل الفتـرة مـن               

، وفق درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية، باإلضافة إلى التـوزع      )2007

أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى          . واللغـوي لهـا     والزمني، الموضوعي، والشكلي، 

أن نســـبة الرســـائل الجامعيـــة التـــي استشـــهدت بالمصـــادر اإللكترونيـــة بلغـــت 

، فــي حــين بلغــت نســبة االستشــهاد بالمصــادر اإللكترونيــة فــي هــذه  %)74(

 تضمنت أعلـى نسـبة      2007  وأن الرسائل التي أجيزت عام     ،%)6(الرسائل  

تشهاد بالمصادر اإللكترونية، وأن معظـم المصـادر المستشـهد بهـا كانـت              اس

بحـث أو مقـال   "تنتمي إلى فئتي أن غالبية هذه المصادر    باللغة اإلنجليزية، و  

 :الكلمـــــات المفتاحيـــــة( .  " بحـــــث منشـــــور فـــــي دوريــــة " و"إلكترونــــي 

ــائل      ــة؛ الرســــ ــات اإللكترونيــــ ــادر المعلومــــ ــة؛ مصــــ ــهادات المرجعيــــ االستشــــ

 .  ) ات التربويةواألطروح

في ظل التطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات  :المقدمـــــة

واالتصاالت، والنمو المتزايد لإلنترنت وما أحدثته من ثورة في 

المجتمع العلمي كان لها تأثيرها الواضح في تغيير طريقة االتصال 

العلمي، وسلوك الباحثين في البحث عن المعلومات، تنامت مصادر 

لمعلومات اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت بأشكالها وأنواعها ا

وقد ساعد على انتشار هذا النوع الجديد من مصادر .  المتعددة

 التي جاءت )E- Publishing(صناعة النشر اإللكتروني  المعلومات،

نتيجة لتزاوج تكنولوجيا المعلومات والحواسيب مع تكنولوجيا 

 .  )146، ص 2009، همشري(االتصاالت عن بعد 

 فهي ،واالستخدامات  متعددة األوجه شبكات شبكةاإلنترنتتعد و

 شبكة اتصاالت تربط العالم كله، وهي مكتبة بال جدران متعددة
االختصاصات ومستمرة في التوسع مع ازدياد عدد الشبكات 

  .المرتبطة بها

فقد قدمت خدمات كما تعد اإلنترنت مصدرًا هامًا للمعلومات،   

مهمة للعالم بأسره وارتبطت بجميع المجاالت، وبذلك أصبح من 

المتعذر على أي علم من العلوم تجاهل هذا المصدر الواسع 

 .للمعلومات واالتصال

 
 

_________________________ 

 .  االردن، عمان، الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية* 

 .  األردن، ربدإ، 2010  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©

 Using Internet-based Electronic Resources in Educational 
Theses and Dissertations: An analytical Study of Citation  

 
Younis S.  Al-Shawabkeh, Faculty of Education Sciences,Jordanian 

University, Amman, Jordan.   
 

Abstract: The objective of this study is to examine the use of 
Internet-based electronic resources by postgraduate students.  
Citations in 277 approved educational theses and 
dissertations at the Faculty of Education, Yarmouk University 
between 2005 and 2007 were analyzed in terms of intensity of 
citing electronic resources in addition to subject, form, and 
linguistic distribution of citations.  The findings show that 
74% of the approved theses have used electronic resources.  
Nevertheless, the proportion of the electronic resources used 
was 6%.  The year 2007 has the highest record in terms of the 
number of electronic resources cited.  Most of the cited 
electronic resources are in English and belong mainly to two 
categories: "a paper or an electronic article" and "a research 
paper published in a journal".  (Keywords: Electronic 
Resources; Citations; Educational Theses and Dissertations).    

 

   

هذا فضًال عن توفير الوقت والجهد، حيث يتمكن المستخدم من 

الوصول إلى المعلومات، في الوقت الذي يريده، وبالشكل الذي 

 .  يحدده

ومع أن هناك اعتمادًا متزايدًا من جانب الباحثين على 

المصادر اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت في مختلف المجاالت، إال 

ديمية لالستشهاد بمصادر المعلومات أن تقبل األوساط األكا

اإللكترونية في الرسائل واألطروحات الجامعية، ودرجة الثقة 

ذلك أن .  بالمعلومات الواردة في هذه المصادر ال يزال موضع جدال

 شبكة اإلنترنت بالذات تضع فيظاهرة تضخم المعلومات 

لجودة  أمام إشكالية االنتقاء المبنية أساسًا على عامل امستخدميها

؛ وذلك لعدة إلنترنت كمصدر للمعلوماتلالمطروح بشدة بالنسبة 

  :في) 2005(أسباب يلخصها عبد الحميد 

 
 مختلــف الصــفحات فــي ضــمان للمعلومــات الموجــودة أيغيــاب  -1

ــع ــين   ، ألن والمواقـ ــفحات وماليـ ــارات الصـ اإلنترنـــت تحـــوى مليـ

 .  المتنوعةالمواقع 

لكيــة الفكريــة للمعلومــات  المــنظم لحــق المالقــانونيغيــاب اإلطــار  -2

 .  اإلنترنت فيالمدرجة 
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 وعـدم وجــود الضـوابط العلميـة لنشــر     فــي اإلنترنـت، حريـة النشـر   -3

 احتوائهــ، ممــا يــؤدي إلــى ا )لجــان القــراءة والتحكــيم (المعلومــات 

ــى  ــيءعلـ ــدة      الشـ ــات جيـ ــد معلومـ ــن أن نجـ ــا يمكـ ــه، فكمـ  ونقيضـ

ــة وموضــوعية يمكــن أن نجــد معلومــات أخــرى      وصــحيحة وحديث

وحجـم التنـاقض يفقـد إلـى     .  ل جودة وخاطئـة وقديمـة وذاتيـة       أق

 .  حد ما اإلنترنت مصداقيتها كمصدر للمعلومات

 .  بعض المواقع مجهولة المصدر والهوية -4
وتستخدم المكتبات اإلنترنت لعرض مصادر المعلومات 

التقليدية واإللكترونية والرقمية التي تقتنيها، وإتاحتها من خالل 

، واألهم من )OPACS(ة المتاحة على الخط المباشر فهارسها اآللي

ذلك كله أن كثيرًا من المكتبات الجامعية حولت فهارسها إلى بوابات 

)Portals ( تربط المستفيدين والباحثين بما تحويه اإلنترنت من هذا

الفيض الهائل من المعلومات المتمثلة في أشكال متعددة كالبحوث 

ريات، والكتب اإللكترونية، والرسائل والمقاالت المنشورة في الدو

الجامعية اإللكترونية، والمواقع المتخصصة، والمراجع الضخمة 

هذا إلى جانب .  كالموسوعات العالمية، والمعاجم، واألدلة وغيرها

، Science Directأعداد كبيرة من قواعد البيانات، مثل 

، وبنوك المعلومات العالمية مثل ديالوج EBSCO HOSTو

DIALOGو MEDLINE  . 

ونتيجة لتعدد أشكال مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة 

على اإلنترنت، وجد الباحثون أنفسهم أمام واقع جديد ال بد من 

فاإلبحار في عالم اإلنترنت يتطلب منهم اكتساب .  التعامل معه

مجموعة من مهارات البحث واالسترجاع اآللية التي تمكنهم من 

هذا إلى ادر المعلومات اإللكترونية المتاحة فيها، االفادة من مص

جانب أعداد كبيرة من محركات البحث التي تمكن المستفيدين من 

) Google(اإلبحار في عالم اإلنترنت وعلى رأسها محرك جوجل 

الذي يعتمد عليه قسم كبير من الباحثين في البحث عن المعلومات 

 .  التي يريدونها

ربوية من المجاالت التي استفادت من ويعد مجال العلوم الت

فقد شهد .  إمكانيات اإلنترنت الضخمة كمصدر للمعلومات التربوية

المجال تحول العديد من مصادره المطبوعة إلى الشكل اإللكتروني، 

وخاصة قاعدة بيانات مركز معلومات المصادر التربوية المعروفة 

لخصات أطروحات ، وقاعدة بيانات الدليل العالمي لم)ERIC(باسم 

 الذي ،Dissertation Abstracts International (DAI) الدكتوراة

يضاف إلى .  يضم ملخصات لرسائل الدكتوراة في العلوم التربوية

ذلك األشكال المتعددة من مصادر المعلومات التربوية المنتجة 

إلكترونيًا أو رقميًا كالدوريات اإللكترونية، والكتب اإللكترونية، 

حوث والدراسات اإللكترونية، والمواقع اإللكترونية للمؤسسات والب

التربوية والتعليمية، وأعمال المؤتمرات التربوية، وقواعد البيانات 

) EBSCO(الشاملة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل 

 .  )Emerald Library(و

وقــد ظهــر العديــد مــن الدراســات التــي تركــزت حــول اســتخدام   

ــاحثين لم ــت،   البـ ــى اإلنترنـ ــة علـ ــة المتاحـ ــات اإللكترونيـ ــادر المعلومـ  صـ

) 1997(ويقســم غنـــيم  .  ودرجــة إفــادتهم منهــا، واعتمـــادهم عليهــا    

األول، يــدرس درجــة اســتخدام  : هــذه الدراســات إلــى نــوعين رئيســين  

الباحثين لمصادر المعلومـات اإللكترونيـة مـن خـالل البـاحثين أنفسـهم              

لمعروفـة كاالسـتبانات، والمقـابالت      اعتمادًا على أدوات جمع البيانات ا     

والثـــاني، يعتمـــد أســـلوب .  الشخصـــية، ومالحظـــة الســـلوك، وغيرهـــا

ــومتري  ــا يطلـــق )Bibliometric Analysis(التحليـــل الببليـ ، أو مـ

ــم     ــات اسـ ــات والمعلومـ ــل المكتبـ ــي حقـ ــه فـ ــية  "عليـ ــات القياسـ الدراسـ

يـــل التـــي يعـــد تحل" الوراقيـــة أو الدراســـات اإلحصـــائية الببليوغرافيـــة

وباســتخدام هــذا األســلوب، .  االستشــهادات المرجعيــة أحــد أســاليبها

يــتم تحليــل االستشــهادات المرجعيــة للبحــوث والمقــاالت، والرســائل       

الجامعيـــة، وغيرهـــا مـــن مصـــادر المعلومـــات مـــن أجـــل تعـــرف درجـــة    

ــد بعـــــض      ــة، وتحديـــ ــادر اإللكترونيـــ ــى المصـــ ــاحثين علـــ ــاد البـــ اعتمـــ

ا، وتشتتها الموضوعي، والزمني،    أنواعه: الخصائص المميزة لها مثل   

وتعد دراسات النوع الثاني أكثـر موضـوعية ألنهـا ال تتـأثر        .  واللغوي

 .  بآراء الباحثين ودرجة مصداقيتهم

مراجعات األدب المنشور في  أن )2007(وتذكر جوهري 

مجال استخدام الباحثين لمصادر المعلومات اإللكترونية تشير إلى 

رج تحت النوع األول، وقلتها في النوع كثرة الدراسات التي تند

الثاني، وخاصة تلك التي تتناول استخدام الباحثين التربويين 

وأضافت أن معظم الدراسات العربية . لمصادر المعلومات اإللكترونية

واألجنبية تركز على دراسة اتجاهات أفراد المجتمع األكاديمي نحو 

معرفة مدى إفادتهم منها اإلنترنت ومصادر المعلومات اإللكترونية، و

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات تتفق مع الدراسة .  في أبحاثهم

 بالحالية في الهدف، إال أنها تختلف عنها في المجال، واألسلو

المتبع في التحليل، وطريقة جمع البيانات؛ لذلك سوف تتم اإلشارة 

 ,1995Adams and Bonk( فقط إلى بعضها، مثل دراسات كل من

 ,2000Weingartو، Dugadale 1999 1997ليان، والقيسي، وع

Anderson and ، وBarnett-Ellis, 2003 2003و Waldman, 

 ,Manda) 2005و 2004، السريحي، وبامحيمود، وعبد العزيزو

وبما أن هذه الدراسة تهدف إلى تعرف درجة استخدام 

يرموك الباحثين التربويين من طلبة الدراسات العليا في جامعة ال

لمصادر المعلومات اإللكترونية من خالل تحليل االستشهادات 

المرجعية في رسائلهم وأطروحاتهم الجامعية، فإنها تنتمي إلى 

 قلة الدراسات التي تهدف إلى لوحظوقد .  دراسات النوع الثاني

الكشف عن درجة استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في العلوم 

وقد أشار غنيم .  يل االستشهادات المرجعيةالتربوية من خالل تحل

الدراسات األجنبية التي  في هذا الصدد إلى أن هناك بعض) 1997(

اهتمت بتحليل االستشهادات المرجعية الواردة في الدوريات التربوية 

فلم يكن الهدف منها .  ألهداف تختلف عن أهداف هذه الدراسة

إللكترونية، وإنما الكشف عن درجة استخدام مصادر المعلومات ا

تقديم بعض المعلومات عن خصائص االستشهادات المرجعية في 

من أبرز هذه  ,Budd) 1988(وتعد دراسة بود .  العلوم التربوية

إلى تقديم بعض المعلومات األساسية عن  هدفت الدراسات، فقد

، وأنماط العاليمجال التعليم في خصائص االستشهادات المرجعية 

ويمكن القول بوجود نوعين .   للمتخصصين فيهياالتصالالسلوك 
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من دراسات تحليل االستشهادات المرجعية ذات الصلة بموضوع 

األول، الدراسات الشاملة التي تهتم بتحليل االستشهادات : الدراسة

المرجعية في عدة مجاالت موضوعية، والثاني، الدراسات 

ي مجال المتخصصة التي تهتم بتحليل االستشهادات المرجعية ف

 .  موضوعي محدد
، فتعد دراسة كل من سيزانا أما في مجال الدراسات الشاملة

)2000 Cezanne, (و) ،من ) 2008معتوق، ( و)2007جوهري

 بالدراسة الحالية، ألنها اهتمت بمعرفة درجة أكثر الدراسات شبهًا

استخدام طالب الدراسات العليا لمصادر المعلومات اإللكترونية في 

الجامعية في عدة مجاالت موضوعية من بينها التربية، من رسائلهم 

أما دراسة .  خالل تحليل االستشهادات المرجعية الواردة فيها

 فقد هدفت إلى التعرف على درجة ,Cezanne) 2000(سيزانا 

 على ةاعتماد طالب جامعة أوكالهوما في أطروحاتهم للدكتورا

 خالل تحليل اإلنترنت وما تحويه من مصادر إلكترونية من

استشهادات الرسائل الجامعية بجامعة والية أوكالهوما في الفترة من 

 أطروحة 830وقد تكون مجتمع الدراسة من .  1998-1989عام 

الزراعة، والتربية، والعلوم، والفنون، : دكتوراة في ست كليات هي

وتبين من الدراسة أن نسبة . والهندسة، والعلوم اإلنسانية

، وأن %)18(عتمدة على مصادر إلكترونية بلغت األطروحات الم

 .  طلبة المجاالت العلمية أكثر استخدامًا لإلنترنت من غيرهم

إلــــى الكشــــف عــــن درجــــة ) 2007(وهــــدفت دراســــة جــــوهري 

استخدام طالبات الدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيـز بجـدة       

ــة مـــن   ــة فـــي رســـائلهن الجامعيـ  خـــالل لمصـــادر المعلومـــات اإللكترونيـ

وغطــت .  تحليــل االستشــهادات المرجعيــة الــواردة فــي هــذه الرســائل   

ــات هـــي       ــازة فـــي عـــدة كليـ ــة الرســـائل المجـ اآلداب والعلـــوم : الدراسـ

اإلنســــــانية، واالقتصــــــاد المنزلــــــي، واالقتصــــــاد واإلدارة، والتربيــــــة، 

ــوم، والطـــب  ــل     . والعلـ ــرى تحليـ ــي جـ ــائل التـ ــوع الرسـ ــغ مجمـ ــد بلـ وقـ

 منهــا فقــط أي مــا  33 رســالة، تبــين أن 246استشــهاداتها المرجعيــة 

كما تبين أن درجة    .  تعتمد على مصادر إلكترونية   %) 13.4(نسبته  

 بلغت  االستشهاد بالمصادر اإللكترونية كانت متدنية إلى حد كبير، إذ        

 مرجعـًا، أي مـا نسـبته أقـل          23276 مرجعا إلكترونيا من أصـل       166

والحظـت  . لمرجعـي من العدد الكلي لواقعـات االستشـهاد ا   %) 1 (من

الباحثــة أن الطالبــات لــم يلتــزمن بمــنهج معــين فــي توثيــق المصــادر          

 .  اإللكترونية

 درجــــة هــــدفت إلــــى تعــــرففقــــد ) 2008(معتــــوق أمــــا دراســــة 

ــتخدام مصـــادر المعلومـــات االلكترونيـــة المتاحـــة عبـــر     ل  البـــاحثيناسـ

ــراص المدمجــــة وا    ــات أو األقــ ــد البيانــ ــت إلقواعــ ــي رســــائلهم نترنــ  فــ

 مـن خـالل تحليـل    ، القـرى أملمجازة مـن جامعـة   االعلمية م  وأطروحاته

 وبمـا أن مجتمـع    . الواردة فـي قـوائم مراجعهـا      االستشهادات المرجعية   

الدراســــة مختلــــف مــــن حيــــث الدرجــــة العلميــــة، وجــــنس الباحــــث،        

) 684(والتخصص، وسنة اإلجازة، فقد تم اختيار عينة طبقيـة بلغـت      

تــي الماجســتير والــدكتوراة رســالة موزعــة علــى كليــات الجامعــة لمرحل 

وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن  . )2008-2006( خـــالل الســـنوات

 عـــدد الرســـائل واألطروحـــات المعتمـــدة علـــى مصـــادر إلكترونيـــة بلـــغ 

ــع     ) 148( ــة احتلــت المركــز األول بواق ــة التربي ) 83(رســالة، وأن كلي

وقد بلغ عدد المصـادر اإللكترونيـة المستشـهد بهـا         .  وأطروحة رسالة

ــبته  ) 986( ــا نســ ــا يتعلــــق .  فقــــط) %0.08(مصــــدرًا، أي مــ وفيمــ

ــى أن    ــائج إلـ ــارت النتـ ــوعي أشـ ــاهج   بالتخصـــص الموضـ تخصـــص المنـ

ــين تخصصــــات موضــــوع        ــل المركــــز األول بــ ــرق التــــدريس احتــ وطــ

 وأن التخصصـــات العلميـــة احتلـــت مراكـــز متـــأخرة بنســـب      ،الدراســـة

ــعيفة ــة   .  ضــــ ــهادات المرجعيــــ ــوزع اللغــــــوي لالستشــــ ــبة للتــــ وبالنســــ

مصــادر ل معظــم االستشــهادات االلكترونيــة كانــت إللكترونيــة، تبــين أنا

 باللغــــة ، بينمــــا بلغــــت نســــبة االستشــــهادات)%80( العربيــــة باللغــــة

 .  )%20(اإلنجليزية 

التــــي اهتمــــت بتحليــــل  وفيمــــا يتعلــــق بالدراســــات المتخصصــــة  

موضــــوع معــــين، فهنــــاك العديــــد مــــن   االستشــــهادات المرجعيــــة فــــي

التي اهتمت بالكشـف عـن درجـة اسـتخدام البـاحثين       الدراسات العربية   

العرب لمصادر المعلومات اإللكترونية في حقل المكتبـات والمعلومـات          

غيـر أن الملفـت للنظـر أن    .  من خالل تحليل االستشهادات المرجعيـة    

غالبية هذه الدراسات اهتمت بتحليل االستشهادات المرجعيـة الـواردة          

فــي حقــل المكتبــات والمعلومــات،   فــي الــدوريات العربيــة المتخصصــة   

: ولـــذلك ســـتتم اإلشـــارة فقـــط إلـــى أبرزهـــا مثـــل دراســـات كـــل مـــن         

.  )2007عيـد،   و 2005خليفـة،    و 2004مـدهر،    و 2001الخليفي،  (

ــهادات       ــل االستشـ ــت بتحليـ ــط اهتمـ ــدة فقـ ــة واحـ ــاك دراسـ ــر أن هنـ غيـ

المرجعية الواردة في الرسائل واألطروحات العربية المجـازة فـي حقـل            

ــا ــة  المكتبـ ــات، وهـــي دراسـ ــد، (ت والمعلومـ التـــي اهتمـــت ) 2005زايـ

بالكشــف عــن االستشــهادات المرجعيــة بالمصــادر اإللكترونيــة المتاحــة   

علــى اإلنترنــت مــن خــالل تحليــل الرســائل واألطروحــات المجــازة فــي     

-1998قسم المكتبات والمعلومات بجامعة القـاهرة خـالل الفتـرة مـن             

ــائل   .  2003 ــدد الرســـ ــغ عـــ ــد بلـــ ــ78وقـــ ــين أن  رســـ .  26(الة، تبـــ

منهــا اعتمــدت  %) 3.8(منهــا اعتمــدت علــى اإلنترنــت، وأن   %) 02

 .  على قواعد مقننة في صياغة االستشهادات المرجعية باإلنترنت

لعـــل النتيجـــة الهامـــة التـــي يمكـــن استخالصـــها مـــن الدراســـات و

الســابقة تلــك التــي أشــار إليهــا العديــد مــن البــاحثين العــرب فــي هــذا      

ــال، وهـــي  ــة فـــي   المجـ ــادر المعلومـــات اإللكترونيـ ــهاد بمصـ أن االستشـ

.  البحوث والدراسات العربية ضعيف للغايـة مقارنـة بالمصـادر األخـرى           

ويمكن القول إن الوصول إلى مثل هذه النسب المتدنية في اسـتخدام            

المصــادر اإللكترونيــة مــن جانــب البــاحثين ال ينفــي اســتخدام البــاحثين 

وقــد أشــار كــل مــن زانــج   . فــادة منهــا ضــعف اإل لإلنترنــت، لكنــه يعنــي 

Zhang, 2001)إلــى مجموعــة ) 2007جــوهري،  و2005خليفــة،  و

قــدرات الباحــث  : مــن األســباب التــي تقــف وراء هــذا الضــعف أهمهــا      

طبيعــة مــا ينشــر علــى  وضــعف مهــارات البحــث عبــر اإلنترنــت، ونفســه،

وكثــرة النتــائج التــي تظهــر اإلنترنــت ودرجــة عالقتــه بموضــوع البحــث، 

مستفيد عند البحث في الشبكة، مما يشكل عائقـًا فـي االختيـار بـين        لل

مقدار الثقة فيما ينشر علـى اإلنترنـت،        ما هو مناسب وغير مناسب، و     

صــعوبة التأكــد مــن مصــداقية بعــض المصــادر اإللكترونيــة ممــا يقلــل و

االعتمـــاد عليهـــا، وعـــدم وجـــود معـــايير متفـــق عليهـــا لضـــمان جـــودة  

 حيـث التحكـيم أو التقيـيم أو الصـحة، وعـدم       المصادر اإللكترونيـة مـن    
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وجـــــود مواصـــــفات معياريـــــة متفـــــق عليهـــــا لالستشـــــهاد بالمصـــــادر   

اإللكترونيــة؛ ممــا يــؤدي إلــى تــدني نســبة االعتــراف بهــا فــي األوســاط   

 .  األكاديمية، وتنوع طرق توثيق المصادر اإللكترونية وأساليبها

ي هـذا المجـال،     أما النتيجة األخرى التي ينبغي التأكيد عليهـا فـ         

نسـبة الرسـائل واألطروحـات التربويـة المعتمـدة علـى مصـادر              فهي أن   

المعلومات اإللكترونيـة، ودرجـة االستشـهاد بالمصـادر اإللكترونيـة فـي             

ــا الدراســات        ــة بالنســب التــي أشــارت إليه ــة مقارن هــذه الدراســة مرتفع

 .  السابقة

 : مشكلة الدراسة
األردنية الحكومية االهتمام المتزايد للجامعات في ضوء 

بإدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن بعد في كل جوانب 

العملية التعليمية التعلمية، وفي ظل توجه المكتبات الجامعية 

الحكومية األردنية إلى استخدام النظم اآللية، واالعتماد بشكل مكثف 

عليم على مصادر المعلومات اإللكترونية والرقمية في إسناد برامج الت

وبما أن الباحثين التربويين في .  والبحث في هذه الجامعات

الجامعات األردنية، وخاصة طالب الدراسات العليا أصبحوا يعملون 

اآلن في ظل بيئة إلكترونية، ويواجهون تحول العديد من مصادر 

المعلومات التربوية األساسية من الشكل الورقي إلى الشكل 

 المصادر  معلومات مركزقاعدة بيانات اإللكتروني والرقمي، وخاصة

وقاعدة بيانات الدليل العالمي ، )ERIC( المعروفة باسم التربوية

 Dissertationالمعروف باسم  لملخصات أطروحات الدكتوراة
Abstracts International (DAI)  وغيرها من المصادر التربوية

كشف عن ونظرًا ألن ال.  التي أصبحت متاحة مباشرة على اإلنترنت

درجة استخدام الباحثين لمصادر المعلومات اإللكترونية والرقمية في 

اهتمام كثير من مجاالت البحث المختلفة أصبح يمثل محور 

فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل .  الدراسات في مختلف أنحاء العالم

في الكشف عن درجة اعتماد الباحثين التربويين من طالب الدراسات 

ة التربية بجامعة اليرموك على مصادر المعلومات العليا في كلي

التربوية اإللكترونية في إعداد رسائلهم وأطروحاتهم الجامعية؛ وذلك 

من خالل أسلوب التحليل النوعي أو تحليل االستشهادات المرجعية 

الواردة في هذه الرسائل، واستخالص الخصائص الموضوعية، 

وهذا .  تشهاد كمًا ونوعًاوالشكلية، واللغوية المميزة لهذا االس

  :يعني أن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن األسئلة التالية

ما درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية التربية  .1

في الرسائل بجامعة اليرموك لمصادر المعلومات اإللكترونية 

 ؟ واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

اإللكترونية المستشهد بها في ما التوزع الموضوعي للمصادر  .2

حسب ( الرسائل واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

 ؟ )األقسام الدراسية، وتخصصاتها المختلفة
ما التوزع الزمني للمصادر اإللكترونية المستشهد بها في  .3

  ؟ الرسائل واألطروحات التربوية موضوع الدراسة
هد بها في ما التوزع الشكلي للمصادر اإللكترونية المستش .4

بحوث أو  (الرسائل واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

  ؟)مقاالت إلكترونية

الرسائل ما التوزع اللغوي للمصادر اإللكترونية المستشهد بها  .5

  ؟واألطروحات التربوية موضوع الدراسة
  :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة الستخدام أسلوب 

نوعي أو الببليومتري في الكشف عن درجة الوعي بأهمية التحليل ال

مصادر المعلومات اإللكترونية في البحث التربوي لدى الباحثين في 

وفي ضوء األهمية التي توليها إدارات الجامعات .  الجامعات األردنية

األردنية لتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت في 

وف تبين هذه الدراسة للمسؤولين في مجاالت البحث والتعليم، س

درجة  جامعة اليرموك خصوصا والجامعات األردنية األخرى عمومًا،

إفادة باحثيها من مصادر المعلومات اإللكترونية في مجاالت البحث 

وبما أن اقتناء مصادر المعلومات اإللكترونية يشكل .  التربوي

اهل ميزانياتها بالنسبة للمكتبات الجامعية عبئًا ماديًا يثقل ك

المخصصة لتوفير مصادر المعلومات الالزمة لمساندة برامج البحث، 

فإن من شأن هذه الدراسة أن توفر لمكتبة جامعة اليرموك تغذية 

راجعة حول جدوى ما تنفقه من أموال على اقتناء هذه المصادر، 

وواقع استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية التربية لها، وخاصة 

في توجيه عمليات االشتراك د البيانات؛ األمر الذي يساعدها قواع

 يضاف إلى ذلك أن من شأن هذه الدراسة أن تبين في هذه القواعد،

للجهات المسؤولة عن البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات 

األردنية الدور الهام الذي باتت تؤديه مصادر المعلومات اإللكترونية 

وإلى أي حد يمتلك الباحثون في هذه ، لعلميفي مجال البحث ا

الجامعات مهارات البحث عن مصادر المعلومات اإللكترونية واإلفادة 

 .  منها

 :منهج الدراسة والخصائص العامة للرسائل موضوع الدراسة

  :منهج الدراسة.  1
تم االعتماد في جمع البيانات الالزمة لنتائج هـذه الدراسـة علـى             

تشــهادات المرجعيــة الــذي يعــد أحــد األســـاليب      تحليــل االس أســلوب  

ــة ل ــة   الكميـــــ ــات الوراقيـــــ ــومتري أو القياســـــ ــل الببليـــــ ــنهج التحليـــــ مـــــ

"Bibliometrics "      المعتمد في حقل المكتبـات والمعلومـات لدراسـة

اإلنتـاج الفكــري وتحديــد خصائصــه الموضــوعية، والزمنيــة، واللغويــة،  

هج التحليـل النـوعي     والجغرافية، والنوعية، وغيرها، وهو ما يقابـل مـن        

ويـــــذكر غنـــــيم .  للوثـــــائق فـــــي الدراســـــات االجتماعيـــــة واإلنســـــانية

ــائل    ) 1997( ــي الرسـ ــة فـ ــهادات المرجعيـ ــلوب تحليـــل االستشـ أن أسـ

الجامعية أكثر دقة ومصداقية من االستبيانات والمقابالت وغيرها مـن     

ــويين      ــاحثين التربـ ــتخدام البـ ــة اسـ ــة درجـ ــات لمعرفـ ــع البيانـ أدوات جمـ

ن أ) (Smith, 1981ويـرى سـميث   .  لمعلومات اإللكترونيـة لمصادر ا

ــة تعــــد     ــهادات المرجعيــ المؤشــــرات المعتمــــدة علــــى تحليــــل االستشــ

وقــــد جــــرى تحليــــل .  مقــــاييس موضــــوعية عــــن اإلنتاجيــــة العلميــــة 

االستشـــهادات الـــواردة فـــي قـــوائم المراجـــع فـــي الرســـائل باســـتخدام   

ابــة عــن أســئلة  أنمــوذج خــاص يضــم العناصــر األساســية الالزمــة لإلج   

.  )1الملحــق رقــم (الدراســة، ويقــدم البيانــات الالزمــة لتحليــل النتــائج 

تـــاريخ الرســـالة، والقســـم الـــذي : وقـــد اشـــتملت هـــذه العناصـــر علـــى
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، )دكتـوراة /ماجسـتير (نوقشت فيه، والتخصص، والمسـتوى الدراسـي       

ــة      ــادر اإللكترونيـ ــدد المصـ ــالة، وعـ ــي الرسـ ــع فـ ــي للمراجـ ــدد الكلـ والعـ

ــهد ب ــة    المستشـــــ ــادر اإللكترونيـــــ ــة المصـــــ ــالة، ولغـــــ ــي الرســـــ ــا فـــــ هـــــ

ــة( ــة/عربيــ ــي  )إنجليزيــ ــدر اإللكترونــ ــكل المصــ ــال  (، وشــ بحــــث أو مقــ

إلكتروني منشور في اإلنترنـت، بحـث منشـور أصـًال فـي دوريـة، تقريـر                 

أو مقابلــة، موقــع تربــوي متخصــص، كتــاب إلكترونــي، أعمــال مــؤتمر،   

 .  )رسالة جامعية

األطروحـات التربويـة موضـوع     الخصائص العامة للرسـائل و    .  2

  :الدراسة

ــات التربويــــة       ــة للرســــائل واألطروحــ ــمل الخصــــائص العامــ تشــ

التــــــوزع الكمــــــي للرســــــائل  : موضــــــوع الدراســــــة العناصــــــر التاليــــــة 

األقســـــام الدراســـــية، والمســـــتوى الدراســـــي : واألطروحـــــات حســـــب

، والتوزع الزمنـي للرسـائل واألطروحـات التربويـة          )دكتوراة/ماجستير(

ــي     )2005-2007( ــا فــ ــهد بهــ ــع المستشــ ــي للمراجــ ــوزع الكمــ ، والتــ

 .  الرسائل واألطروحات حسب األقسام الدراسية

 حســــب  التــــوزع الكمــــي للرســــائل واألطروحــــات التربويــــة2-1

ــية ــام الدراســـ ــع   :األقســـ ــيًال للمراجـــ ــة تحلـــ تضـــــمنت الدراســـ

المستشهد بها في الرسائل واألطروحات الجامعيـة المجـازة فـي           

.  2007-2005ة اليرمــوك خــالل الســنوات  كليــة التربيــة بجامعــ 

وقــد بلــغ مجمــوع الرســائل واألطروحــات فــي األقســام الثالثــة        

ــة  ــة     277للكليــ ــول التربيــ ــم اإلدارة وأصــ ــل قســ ــالة، واحتــ  رســ

ــى فــي عــدد الرســائل بواقــع     ــة األول  رســالة وبنســبة  128المرتب

، فـــي حـــين احتـــل قســـم المنـــاهج والتـــدريس المرتبـــة   )46%(

 وجــاء قســم علــم ،%)37(رســالة وبنســبة  102الثانيــة بواقــع 

 47الـــنفس اإلرشـــادي والتربـــوي فـــي المرتبـــة األخيـــرة، بواقـــع  

 .  )1(، كما هو موضح في الجدول %)17(رسالة وبنسبة 

 الجامعية حسب األقسام  واألطروحاتالرسائلتوزع : )1(جدول 

  ةالدراسي

 % عدد الرسائل القسم 
 %46 128 اإلدارة وأصول التربية

 النفس اإلرشادي علم

 %17 47 والتربوي

 %37 102 المناهج والتدريس
 %100 277 المجموع 

 التـــوزع الكمـــي للرســـائل واألطروحـــات الجامعيـــة حســـب      2-2

بلغ مجموع رسائل   ): دكتوراه/ماجستير(المستوى الدراسي   

الماجســــتير المجــــازة فــــي الكليــــة خــــالل الفتــــرة التــــي تغطيهــــا  

بلـغ عـدد أطروحـات الـدكتوراة         رسـالة، فـي حـين        186الدراسة  

 .)2( رسالة، كما يبين الجدول 91في الفترة نفسها 
   

 

 

 

 المستوى الجامعية حسب  واألطروحاتالرسائلتوزع  :)2(جدول 

 ) دكتوراه/ماجستير(  

 النسبةدكتوراه النسبةماجستير القسم 
اإلدارة وأصول 

 %63 57 %38 71 التربية

علم النفس اإلرشادي 

 %21 19 %15 28 يوالتربو

 %16 15 %47 87 المناهج والتدريس
 %100 91%100 186 المجموع 

أن قسم المنـاهج والتـدريس احتـل    ) 2(كما يتضح من الجدول  

المرتبة األولى في عدد الرسائل علـى مسـتوى الماجسـتير، حيـث بلـغ               

، في حين جـاء قسـم اإلدارة       %)47( رسالة بنسبة    87عدد الرسائل   

 رسـالة   71ة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الرسائل         وأصول التربي 

ــنفس اإلرشــادي والتربــوي فــي       %)38(بنســبة  ، وجــاء قســم علــم ال

 .  %)15( رسالة بنسبة 28المرتبة األخيرة، حيث بلغ عدد الرسائل 

 - )2( وكما يتضـح مـن الجـدول         –أما على مستوى الدكتوراة     
ــا إذ احتـــل ق    ــة تمامـ ــائج مختلفـ ــاءت النتـ ــد جـ ــول  فقـ ــم اإلدارة وأصـ سـ

 أطروحـة بنسـبة   57التربية المرتبة األولى، حيث بلـغ عـدد أطروحاتـه          

 فــي حــين جــاء قســم علــم الــنفس اإلرشــادي والتربــوي فــي    ،%)63(

أطروحــــة بنســــبة  19المرتبــــة الثانيــــة، حيــــث بلــــغ عــــدد أطروحاتــــه  

 أما قسم المناهج والتدريس فقد جاء في المرتبة األخيـرة،           ،%)21(

 .  )%16(بنسبة   أطروحة15 أطروحاته حيث بلغ عدد

-2005(للرســـائل واألطروحـــات التربويـــة  التـــوزع الزمنـــي 2-3

 المرتبــة األولــى فــي عــدد الرســائل  2007 عــام احتــل ):2007

واألطروحات المجازة فـي األقسـام الثالثـة، حيـث بلـغ مجموعهـا              

ــبة  119 ــالة وبنسـ ــام   %)43( رسـ ــل عـ ــين احتـ ــي حـ  2006، فـ

، وجـاء  %)8 .36( رسـالة، وبنسـبة   102اقـع  المرتبة الثانيـة بو 

ــام  ــع   2005عـ ــرة بواقـ ــة األخيـ ــي المرتبـ ــبة 56 فـ ــالة، وبنسـ   رسـ

أمــا علــى مســتوى كــل  .  )3(كمــا يبــين الجــدول  .  %)20.2(

ــائل      ــداد الرســـ ــيالحظ أن أعـــ ــة، فـــ ــام الثالثـــ ــن األقســـ ــم مـــ قســـ

واألطروحات تتزايد من سـنة إلـى أخـرى؛ فقـد قفـز عـددها فـي                 

ــة مــن  قســم اإلدارة وأصــول ا   إلــى 2005 رســالة عــام  21لتربي

، وفـــي قســـم المنـــاهج والتـــدريس قفـــز  2007 رســـالة عـــام 56

.  2007 رسـالة عـام   45 إلـى  2005 رسـالة عـام    20العدد مـن    

أما في قسم علـم الـنفس اإلرشـادي والتربـوي فنجـد أن الوضـع             

يختلف عما هـو فـي القسـمين المـذكورين، فالزيـادة هنـا طفيفـة                

ن العــدد الكلــي للرســائل المجــازة فـــي     مــن ســنة ألخــرى كمــا أ    

كمـا   رسـالة خـالل السـنوات الـثالث،          47القسم قليل ال يتجاوز     

 .  )3(يبين الجدول رقم 
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 توزع الرسائل واألطروحات التربوية حسب السنوات واألقسام الدراسية:)3(جدول 

القسم   

 السنة

 المجموع تدريسالاهج ومنال علم النفس اإلرشادي والتربوي اإلدارة وأصول التربية
 

% 

2005 21 15 20 56 20.  2 
2006 51 14 37 102 36.  8 
2007 56 18 45 119 43 

 %100 277 102 47 128  عالمجمو

 

ــا فــــي الرســــائل   2-4  التــــوزع الكمــــي للمراجــــع المستشــــهد بهــ

بلغ مجمـوع المراجـع     : واألطروحات حسب األقسام الدراسية   

ــي الرســائل وا    ــا ف  20744ألطروحــات الجامعيــة  المستشــهد به

وقد احتل قسم اإلدارة وأصول التربية المرتبة األولى         .  مرجعا

 مرجعـــًا،  10701فـــي عـــدد المراجـــع المستشـــهد بهـــا بواقـــع      

ــبة  ــم      %)52(وبنسـ ــة قسـ ــة الثانيـ ــي المرتبـ ــاء فـ ــين جـ ــي حـ ؛ فـ

ــبة 6658المنـــاهج والتـــدريس بواقـــع   ــًا، وبنسـ  ،%)32( مرجعـ

والتربوي في المرتبة األخيـرة  وجاء قسم علم النفس اإلرشادي    

ــع  ــبة 3415بواقـ ــًا، وبنسـ ــين الجـــدول  %)16( مرجعـ ــا يبـ ، كمـ

)4(  . 

توزع المراجع المستشهد بها في الرسائل واألطروحات :)4(جدول 

 حسب األقسام الثالثةالجامعية 

عدد المراجع  القسم 

 المستشهد بها
% 

 %5  .51 10701 اإلدارة وأصول التربية

 %5  .16 3415 شادي والتربويعلم النفس اإلر

 %32 6658 المناهج والتدريس

 %100 20774 المجموع 

تمثلت الخطوة األولـى فـي جمـع البيانـات الالزمـة         :إجراءات الدراسة 

لهذه الدراسة بإعداد قائمة بالرسـائل واألطروحـات المجـازة فـي كليـة            

 وقـد تمـت   .  2007-2005التربية بجامعة اليرموك خالل الفتـرة مـن         

ــة جامعــة اليرمــوك و     الحاســب والمعلومــات فــي   مركــزاالســتعانة بمكتب

رســالة مرتبــة ) 290(الجامعــة فــي إعــداد هــذه القائمــة التــي تضــمنت   

حسب أرقام تصنيف مكتبة الكونجرس، لتسهيل عملية حصر الرسـائل          

الجامعية ومقارنتها بما هو متـوافر فعليـا فـي قسـم الرسـائل الجامعيـة         

أما الخطـوة الثانيـة فقـد تمثلـت فـي مراجعـة             .  كبمكتبة جامعة اليرمو  

الرسائل الواردة في القائمة على الرسائل الموجودة فعليا على رفـوف        

المكتبـــة، وتبـــين أن هـــذه العمليـــة بالغـــة الصـــعوبة نظـــرًا للعديـــد مـــن  

عدم الدقة في ترتيب الرسائل على الرفـوف حسـب          : المشكالت أهمها 

لرسائل في أيدي الباحثين أثنـاء      أرقام التصنيف، ووجود العديد من ا     

لـــذلك تـــم إجــراء عمليـــة التحليـــل مـــن خـــالل  .  البحــث عـــن الرســـائل 

الرسائل الموجودة علـى الرفـوف مباشـرة مـع وضـع عالمـة مميـزة إلـى                  

وهـذا يعنـي أن التحليـل تـم     .  جانب كل رسالة تم تحليلها في القائمة    

لـواردة فــي  بـاالطالع علـى الرســائل مباشـرة، وتحليـل قــوائم المراجـع ا     

الملحــق (كــل رســالة وفــق النمــوذج الخــاص الــذي أعــد لهــذا الغــرض  

وقــد تبــين بعــد االنتهــاء مــن تحليــل قــوائم المراجــع بكــل      .  )1رقــم 

الرسائل الجامعية المجازة في أقسام كلية التربية خالل الفتـرة الزمنيـة           

التــي تغطيهــا الدراســة، أن القائمــة اشــتملت علــى رســائل مجــازة فــي       

خــرى غيــر اليرمــوك مثــل الجامعــة األردنيــة، وجامعــة مؤتــة،   جامعــات أ

وجامعة عمان العربية للدراسات العليا وغيرهـا؛ لـذلك جـرى اسـتبعاد             

هــذه الرســائل، كمــا تبــين أن هنــاك العديــد مــن الرســائل التــي وجــدت  

وباستبعاد الرسـائل المجـازة   .  على الرفوف ولكنها لم ترد في القائمة   

 الرسـائل التـي لـم تشـتمل عليهـا القائمـة،         في جامعات أخرى، وإضـافة    

 .   رسالة277بلغ العدد الكلي للرسائل التي جرى تحليلها 

  :حدود الدراسة

تناولت هذه الدراسـة رسـائل الماجسـتير وأطروحـات الـدكتوراة            

 فــي األقســام الدراســية التابعــة  2007-2005المجــازة خــالل األعــوام 

 :لكلية التربية بجامعة اليرموك وهي

 .  م اإلدارة وأصول التربيةقس .1

 .  قسم المناهج والتدريس .2
 .  قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي .3

بلغ عدد هذه الرسائل واألطروحات خالل الفترة الزمنية التي 

رسالة، جرى حصر االستشهادات المرجعية ) 277(تغطيها الدراسة 

ات ويعود السبب في اختيار كلية التربية دون كلي.  بها وتحليلها

الجامعة األخرى إلى كونها من أوائل الكليات التي طرحت برامج 

للدراسات العليا في جامعة اليرموك، وإلى النشاط المتميز لهذه 

وقد بدأت الكلية برامجها .  الكلية في مجال البحث التربوي

 .  1988/1989للدراسات العليا منذ إنشائها في العام الجامعي 

ــار ال   ــبة القتصـ ــا بالنسـ ــة     أمـ ــرة الزمنيـ ــة الفتـ ــى تغطيـ ــة علـ دراسـ

، فقد جاء نتيجة لدراسة استطالعية      )2007-2005(الواقعة ما بين    

لقوائم المراجع في عينة عشوائية مـن الرسـائل واألطروحـات التربويـة             

 وحتـى   1995التي أجيزت في كلية التربية بجامعة اليرمـوك منـذ عـام             

ونيــة فــي قــوائم  ؛ لمعرفــة بــدايات ظهــور المصــادر اإللكتر  2007عــام 

وقــــد اتضــــح أن االعتمــــاد علــــى مصــــادر  . المراجــــع بتلــــك الرســــائل

المعلومــات اإللكترونيــة بــدأ بشــكل متواضــع فــي الســنوات األولــى مــن    

وهـذه نتيجـة    . 2005القرن الحالي، لكَنه ظهر بشكل واضح منذ عـام          

ــات        ــدأ فــي الجامع ــم يب ــة، ألن اســتخدام الحاســوب واإلنترنــت ل منطقي

فــي نهايـــات القــرن الماضــي، وازداد بشـــكل واضــح منـــذ     األردنيــة إال  

مطلع األلفية الثالثة ألغـراض البحـث والدراسـة، كمـا أن اهتمـام مكتبـة              

جامعة اليرموك بتوفير مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة المعتمـدة علـى             

اإلنترنـــت تـــزامن مـــع تلـــك التطـــورات، وازداد بشـــكل واضـــح خـــالل        

بعـد إنشـاء مركـز التميـز لخـدمات      السنوات القليلة الماضـية، وخاصـة    
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 فــي مكتبــة جامعــة اليرمــوك،  2006المكتبــات الجامعيــة الرســمية عــام  

.   في حوسبة مصادرها وخدماتها    HORIZONواعتمادها على نظام    

 فـي كليـة   2009 و2008وألن الرسائل التربوية المجازة خالل عامي    

ك عنـد   التربية لـم تكـن متـوافرة بشـكل كامـل فـي مكتبـة جامعـة اليرمـو                  

ــة، أو       ــى المكتبــ ــولها إلــ ــأخر وصــ ــق بتــ ــباب تتعلــ ــث ألســ ــراء البحــ إجــ

بـــإجراءات المعالجـــة الفنيـــة لهـــذه الرســـائل فـــي المكتبـــة، فقـــد اكتفـــى   

الباحــث بالرســائل واألطروحــات التربويــة التــي أجيــزت خــالل األعــوام    

 .  ، والتي كانت متوافرة على الرفوف بشكل كامل2005-2007

 :مصطلحات الدراسة

هـــي اإلشـــارات الببليوجرافيـــة التـــي  :شـــهادات المرجعيـــةاالست •

اإلشـارة إلـى المـواد     يـذكرها المؤلفـون فـي مؤلفـاتهم لإلحالـة أو     

 التي رجعوا إليها أو اسـتندوا إليهـا، أو ذات صـلة مـن نـوع مـا      
ــاتهم ــادي،   (بمؤلفــــــ ــد الهــــــ ــد .  )158، ص 2002عبــــــ وتعــــــ

ــن اإلنتـــ     ــادة مـ ــاط اإلفـ ــرا ألنمـ ــة مؤشـ ــهادات المرجعيـ اج االستشـ

الفكـري، وربمـا كانـت مـن أكثـر المؤشـرات موضـوعية وطواعيــة        

للقيــاس الكمــي، ويؤهلهــا ذلــك ألن تســتخدم فــي إلقــاء الضــوء      

ــا      ــا ومؤلفيهـ ــهد بهـ ــائق المستشـ ــائص الوثـ ــن خصـ ــر مـ علـــى كثيـ

ــا     ــر بهـــ ــي تنشـــ ــدوريات التـــ ــم، (والـــ .  )144، ص 1984قاســـ

وتعرف االستشهادات المرجعية إجرائيـًا ألغـراض هـذه الدراسـة           

ــا اإلشـــــــارات الببليوجرافيـــــــة التـــــــي تتضـــــــمن البيانـــــــات    بأنهـــــ

كـــالمؤلف، والعنـــوان، وبيانـــات النشـــر، والـــرابط (الببليوجرافيـــة 

ــي ــا    ) اإللكترونــ ــد عليهــ ــي اعتمــ ــة التــ ــادر اإللكترونيــ ــن المصــ عــ

 .  الباحثون، والتي تضمنتها قوائم المراجع في رسائلهم
سـات  هـو نهـج علمـي فـي درا         :تحليل االستشهادات المرجعية   •

يقـــــوم علـــــى دراســـــة االستشـــــهادات     المكتبـــــات والمعلومـــــات 

مـــن أجـــل معرفـــة    المرجعيـــة، وتحليلهـــا بـــالطرق اإلحصـــائية   

ــد االتجاهـــــات       ــذلك اإلنتـــــاج، وتحديـــ ــائص البنيانيـــــة لـــ الخصـــ

فبينمــــا تركــــز الدراســــات .  المعلومــــات المســــتقبلية لتــــداول

ــاج الفكــري لمجــال     ــى دراســة اإلنت ــة عل ــإن   الببليومتري ــين، ف مع

ــم     در ــا تـ ــى مـ ــز علـ ــة تركـ ــهادات المرجعيـ ــل االستشـ ــات تحليـ اسـ

، ص 1999زايـد،  (منه مـن ذلـك اإلنتـاج     استخدامه واالستفادة

ــة   .  )69 ويقابـــل هـــذا الـــنهج فـــي مجـــال الدراســـات االجتماعيـ

.  واإلنسانية منهج التحليل النوعي للوثائق
 

 يطلـــق مصـــطلح مصـــادر   :مصـــادر المعلومـــات اإللكترونيـــة   •

رونية على الوثائق التي تنشأ وتعالج وتبث من        المعلومات اإللكت 

ــوبي  ــام حاسـ ــامي، (وقـــد عـــرف .  خـــالل نظـ ــذا ) 2001الشـ هـ

ــات أو بـــرامج أو        ــى بيانـ ــادة تحتـــوي علـ ــه أي مـ ــطلح بأنـ المصـ

كليهما معا، وتـتم قراءتهـا والتعامـل معهـا مـن خـالل الحاسـوب                

متصــلة بالحاســوب مباشــرة، مثــل   باســتخدام وحــدات خارجيــة 

 المرنة أو الصلبة، أو باسـتخدام الشـبكات مثـل           مشغل األقراص 

أمــا .  (E-Resources)اإلنترنــت، ويشــار إليهــا عــادة بالمصــطلح   

التعريــف اإلجرائــي لمصــادر المعلومــات اإللكترونيــة مــن منظــور   

هـــذه الدراســـة فهـــو التعريـــف الـــذي قدمتـــه قواعـــد الفهرســـة        

ة  في طبعتها الثانية المراجعـة الصـادر       AACR2األنجلوأميركية  

، والذي جاء فيه أن المصدر اإللكترونـي هـو عبـارة            2005عام  

مشــفرة لالســتخدام بوســاطة ) أو برنــامج/بيانــات و(مــادة "عــن 

وقــد يتطلــب اســتخدام هــذه المــادة وجــود طرفيــة   .  الحاســوب

مثـــــل مشـــــغل األقـــــراص (مرتبطـــــة مباشـــــرة بجهـــــاز حاســـــوب 

   .)Weitz, 2006(أو بشبكة حاسوبية مثل اإلنترنت ) المدمجة
 يقصـد   :الخصائص العامـة للرسـائل واألطروحـات التربويـة         •

األعـداد والنسـب المئويـة      : بالخصائص العامة في هـذه الدراسـة      

ــة حســـــب   ــة موزعـــ ــات التربويـــ ــائل واألطروحـــ ــام : للرســـ األقســـ

، وكــذلك )دكتــوراة/ماجســتير(الدراســية، والمســتوى الدراســي  

سـائل  األعداد والنسب المئويـة للمراجـع المستشـهد بهـا فـي الر            

 .  واألطروحات التربوية موزعة حسب األقسام الدراسية

ــة  • ــادر اإللكترونيــ ــة اســــتخدام المصــ ــة : درجــ يقصــــد بدرجــ

استخدام المصادر اإللكترونية في هذه الدراسة، النسبة المئوية        

مصادر إلكترونيـة   للرسائل واألطروحات التربوية المعتمدة على      

مــــن المجمــــوع الكلــــي للرســــائل، والنســــبة المئويــــة للمصــــادر   

اإللكترونيـــة المستشـــهد بهـــا فـــي هـــذه الرســـائل مـــن المجمـــوع  

 .  الكلي للمراجع على مستوى األقسام وتخصصاتها المختلفة
ــة  • ــادر اإللكترونيـ ــكال المصـ ــات  : أشـ ــادر المعلومـ ــنف مصـ تصـ

ل تبعــا ألســس متعــددة اإللكترونيــة إلــى فئــات أو أنــواع أو أشــكا 

أهمها التصنيف الوظيفي، والسـلوكي، والموضـوعي، والوسـيط،      

ــة    ــلوب اإلتاحـــ ــات، وأســـ ــوع المعلومـــ ــؤولة، ونـــ ــة المســـ  والجهـــ

)Barker, 1997(  .    ــوظيفي وقــد تبنــت الدراســة التصــنيف ال

الــذي تتوافــق فيــه أشــكال مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة مــع        

نيـة، والـدوريات اإللكترونيـة،      المصادر التقليدية كالكتب اإللكترو   

ــا   ــة، وغيرهـ ــة اإللكترونيـ ــائل الجامعيـ ــذا  .  والرسـ ــى هـ ــاء علـ وبنـ

ــة         ــه مــن استشــهادات مرجعي ــم جمع ــا ت ــع م التصــنيف، ومــن واق

للمصــــادر اإللكترونيــــة فــــي الرســــائل واألطروحــــات موضــــوع      

بحــث : الدراســة، تــم تحديــد ســبعة أشــكال لهــذه المصــادر هــي   

إلنترنت، وبحث إلكتروني منشـور    إلكتروني أو مقال منشور في ا     

أصًال فـي دوريـة، وتقريـر أو مقابلـة، وموقـع متخصـص، وكتـاب                

 .  إلكتروني، وأعمال مؤتمر، ورسالة جامعية
التــوزع الزمنــي للمصــادر اإللكترونيــة المستشــهد بهــا فــي      •

 يقصــد بــه تــوزع المصــادر  :الرســائل واألطروحــات التربويــة 

ئل واألطروحــات التربويــة اإللكترونيــة المستشــهد بهــا فــي الرســا

 2005حسب السنوات التي أجيـزت بهـا، والتـي تمتـد مـن عـام                

 .  2007حتى عام 
أي موقع تربوي متخصص لمؤسسة     : موقع تربوي متخصص   •

تربوية متاح على اإلنترنت استشهد بـه البـاحثون وحصـلوا منـه             

 . على معلومات تربوية
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة استخدام طلبة : "تعلقة بالسؤال األولالنتائج الم.  1

الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة اليرموك لمصادر 

في الرسائل واألطروحات التربوية  المعلومات اإللكترونية

 ؟موضوع الدراسة
ــائل        ــبة الرســ ــتخراج نســ ــم اســ ــؤال، تــ ــذا الســ ــن هــ ــة عــ لإلجابــ

ونيـة مـن المجمـوع    واألطروحات الجامعية المعتمدة على مصادر إلكتر   

الكلـــي للرســـائل واألطروحـــات، ثـــم اســـتخراج النســـبة المئويـــة الكليـــة 

 .  للمصادر اإللكترونية المستشهد بها في هذه الرسائل

عـــــدد الرســـــائل واألطروحـــــات المعتمـــــدة علـــــى مصـــــادر   1-1

 :إلكترونية في األقسام الدراسية الثالثة

مصــادر بلـغ مجمـوع الرسـائل واألطروحــات التـي اعتمـدت علـى       

 رسالة؛ أي ما نسـبته      277  رسالة واطروحة من أصل    205إلكترونية  

 .  )5(، كما يبين الجدول %)74(

حسب األقسام الثالثةتوزع الرسائل واألطروحات الجامعية المعتمدة على مصادر إلكترونية :)5(جدول 

العدد الكلي للرسائل  القسم

 واألطروحات

  واألطروحاتعدد الرسائل

  االلكترونيةصادرى معلالمعتمدة
% 

 %3  .70 90 128 اإلدارة وأصول التربية
قسم علم النفس اإلرشادي 

 %6  .76 36 47 والتربوي

 %4  .77 79 102 المناهج والتدريس
 %74 205 277 المجموع

كـــل مـــن ســـيزان  وهـــذه نســـبة عاليـــة إذا مـــا قورنـــت بدراســـة 

)2000 Cezanneشـــارت التــي أ ) 2007 وجــوهري، 2005 ،زايــد  و

جميعها إلى انخفاض نسبة الرسائل المعتمـدة علـى مصـادر إلكترونيـة             

ففـي دراسـة سـيزان      .  من المجموع الكلي للرسـائل موضـوع الدراسـة        

، %)26.2( ، وفــي دراســة زايــد بلغــت النســبة %)18(بلغــت النســبة 

ويشـير ارتفـاع نسـبة    . %)13.4(وفي دراسـة جـوهري بلغـت النسـبة       

ــائل واألطروحـــات المعت ــذه   الرسـ ــة فـــي هـ ــادر إلكترونيـ ــدة علـــى مصـ مـ

الدراســة إلــى وجــود وعــي لــدى البــاحثين فــي جامعــة اليرمــوك بأهميــة 

المصــادر اإللكترونيــة، وإلــى تطــور اتجاهــات إيجابيــة نحــو هــذا النــوع  

ــا، واألســـاتذة        ــة الدراســـات العليـ ــدى طلبـ ــادر المعلومـــات لـ ــن مصـ مـ

مصـــادر المشـــرفين، ولجـــان مناقشـــة الرســـائل لعمليـــة االستشـــهاد بال 

 .  اإللكترونية وتوثيقها في قوائم المراجع

ــدريس    ) 5(ويتضــح مــن الجــدول    ــاهج والت أيضــًا أن قســم المن

احتل المرتبة األولـى فـي نسـبة الرسـائل واألطروحـات المعتمـدة علـى                

ــة   ــادر اإللكترونيــ ــنفس     )77.4%(المصــ ــم الــ ــم علــ ــاء قســ ــا جــ ، بينمــ

، فــي حــين %)76.6(اإلرشــادي والتربــوي فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 

ــبة        ــرة بنســ ــة األخيــ ــي المرتبــ ــة فــ ــول التربيــ ــم اإلدارة وأصــ ــاء قســ جــ

ومـــع أن الفـــوارق بـــين األقســـام الثالثـــة قليلـــة، إال أنهـــا  .  %)70.3(

تشــير إلــى أن الــوعي بأهميــة المصــادر اإللكترونيــة لــدى البــاحثين فــي 

قســمي المنــاهج والتــدريس، وعلــم الــنفس اإلرشــادي والتربــوي أعلــى  

لباحثين في قسم اإلدارة وأصول التربية على الـرغم مـن أن            منه لدى ا  

هــذا القســم احتــل المرتبــة األولــى فــي عــدد الرســائل المعتمــدة علــى     

 .  مصادر إلكترونية

الدرجة الكلية الستخدام المصادر اإللكترونية في الرسـائل         1-2

 : موضوع الدراسةواألطروحات التربوية

بهــــا فــــي الرســــائل   بلــــغ العــــدد الكلــــي للمراجــــع المستشــــهد     

واألطروحـــات التربويـــة خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة التـــي تغطيهـــا الدراســـة   

ــا  20774 ــًا، منهــ ــبته   1276 مرجعــ ــا نســ ــًا، أي مــ ــدراًً إلكترونيــ  مصــ

، وهذا يعني أن درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونيـة فـي            %)6.1(

الرسائل واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية قليلة جـدًا إذا           

 قورنــت بكــل مــن العــدد الكلــي والنســبة المئويــة للرســائل الجامعيــة  مــا

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي   .  المعتمــدة علــى مصــادر إلكترونيــة 

ــي      ــع فـ ــوائم المراجـ ــي قـ ــة فـ ــادر اإللكترونيـ ــر المصـ ــة حصـ ــوء عمليـ ضـ

ــبة ال       ــين أن نسـ ــث تبـ ــة، حيـ ــوع الدراسـ ــات موضـ ــائل واألطروحـ الرسـ

ــم تكــن تشــ     تمل علــى أكثــر مــن مصــدر أو   يســتهان بهــا مــن القــوائم ل

مصدرين إلكترونيين؛ وهذا يعنـي أن ارتفـاع نسـبة الرسـائل المعتمـدة        

علــى مصــادر إلكترونيــة ال يعنــي بالضــرورة ارتفــاع درجــة االستشــهاد     

ــادر ــة االستشــــهاد   .  بهــــذه المصــ وعلــــى الــــرغم مــــن انخفــــاض درجــ

ا بالمصــادر اإللكترونيــة فــي هــذه الدراســة، إال أنهــا تعــد كبيــرة إذا مــ    

قورنــت بنســبة المصــادر اإللكترونيــة المستشــهد بهــا فــي دراســات كــل 

 .  %)1( التي بلغت أقل من) 2008معتوق،  و2007 جوهري،(من 
ــاني   .  2 ــة بالســؤال الث ــائج المتعلق ــوزع الموضــوعي   : النت ــا الت م

للمصادر اإللكترونيـة المستشـهد بهـا فـي الرسـائل واألطروحـات             

ألقســـــام الدراســـــية، حســـــب ا( التربويـــــة موضـــــوع الدراســـــة 

 ؟ )وتخصصاتها المختلفة
درجــــة االستشــــهاد بالمصــــادر اإللكترونيــــة فــــي الرســــائل  2-1

احتـل قسـم المنـاهج      :حسـب األقسـام الدراسـية     واألطروحات  

والتـــــدريس المرتبـــــة األولـــــى فـــــي النســـــبة المئويـــــة للمصـــــادر  

، في حين جـاء قسـم علـم    %)3 .8(اإللكترونية المستشهد بها 

.  %)7.4( والتربوي في المرتبة الثانية بنسـبة      النفس اإلرشادي 

أما قسم اإلدارة وأصـول التربيـة فقـد جـاء فـي المرتبـة األخيـرة                 

 .  )6(، كما يبين الجدول %)4.4(بنسبة 
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توزع االستشهاد بالمصادر اإللكترونية في الرسائل  :)6(جدول 

 حسب األقسام الثالثةواألطروحات التربوية 

  الكليعددال القسم 

 لمراجعل
 صادرعدد الم

 اإللكترونية
% 

 %4  .4 466 10701 اإلدارة وأصول التربية
قسم علم النفس 

 %5  .7 256 3415 اإلرشادي والتربوي

 %3  .8 554 6658 المناهج والتدريس
وهذه نتيجة منطقية تتفق مع النسب المئوية للرسائل 

لك الجدول واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية كما بين ذ

كما أنها تشير إلى ارتفاع نسبة الوعي بالمصادر اإللكترونية .  )5(

لدى الباحثين في قسمي المناهج والتدريس وعلم النفس اإلرشادي 

والتربوي، وانخفاضها لدى الباحثين في قسم اإلدارة واصول 

وربما يكون للغة اإلنجليزية التي تنشر بها معظم المصادر .  التربية

فطلبة بعض .  ونية المتاحة على اإلنترنت دور بارز في ذلكاإللكتر

كتقنيات التعليم وأساليب (تخصصات قسم المناهج والتدريس، 

يجيدون اللغة اإلنجليزية أكثر من طلبة ) تدريس اللغة اإلنجليزية

األقسام األخرى، وبالتالي فربما يكونون أكثر اعتمادًا على المصادر 

يضاف إلى ذلك أن قسم .  المعلوماتاإللكترونية وتكنولوجيا 

المناهج والتدريس يضم خمسة تخصصات بينما يقتصر عددها في 

 .  قسم اإلدارة وأصول التربية على تخصصين فقط

ــة حســـــــب   2-2 ــادر اإللكترونيـــــ ــهاد بالمصـــــ ــة االستشـــــ  درجـــــ

 : التخصصات المختلفة

من واقع تحليل قـوائم المراجـع فـي الرسـائل الجامعيـة موضـوع               

  بلــغ عــدد التخصصــات التــي تنتمــي إليهــا تلــك الرســائل فــي   الدراســة،

 تخصصــًا، بواقــع تخصصــين لقســم  11األقســام الثالثــة لكليــة التربيــة  

اإلدارة وأصـــــول التربيـــــة، وأربعـــــة تخصصـــــات لقســـــم علـــــم الـــــنفس  

  .  اإلرشادي والتربوي، وخمسة تخصصات لقسم المناهج والتدريس

ادر اإللكترونيـــة درجـــة االستشـــهاد بالمصـــ) 7(ويبـــين الجـــدول 

حسب التخصصات التابعة لقسم اإلدارة وأصول التربيـة، حيـث يتضـح           

أن درجـــة االستشـــهاد بهـــذه المصـــادر فـــي تخصـــص اإلدارة التربويـــة  

 وهـــــي أعلـــــى مـــــن درجـــــة االستشـــــهاد بالمصـــــادر  ،%)4.5(بلغـــــت 

وهـــذه نتيجـــة قـــد تبـــدو  .  اإللكترونيـــة فـــي تخصـــص أصـــول التربيـــة 

كبيـــر فـــي عـــدد المصـــادر اإللكترونيـــة     منطقيـــة فـــي ضـــوء الفـــارق ال   

المستشهد بها، وعدد الرسـائل واألطروحـات المعتمـدة علـى مصـادر             

ــين      ــًا بــ ــا ملحوظــ ــاك تقاربــ ــة أن هنــ ــي حقيقــ ــا ال تنفــ ــة، لكنهــ إلكترونيــ

 .  التخصصين في نسبة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية

تخصصات قسم اإلدارة وأصول التربيةحسب توزع االستشهاد بالمصادر اإللكترونية  :)7(جدول        

 المعتمدةعدد الرسائل  لرسائلل  الكليعددال التخصص

  الكترونيةمصادرعلى 

  الكليعددال

 لمراجعل
 صادرعدد الم

 اإللكترونية
% 

 %)9  .3( 81 2094 16 19 أصول التربية

 %)5  .4( 385 8607 74 109 تربويةالدارة اإل

 %)4  .4( 466 10701 90 128 المجموع

 تخصصات قسم علم النفس اإلرشادي والتربويحسب توزع االستشهاد بالمصادر اإللكترونية  :)8(جدول        

 العدد الكلي للرسائل التخصص

   واألطروحات
  واألطروحاتعدد الرسائل

  على مراجع الكترونيةالمعتمدة

 العدد الكلي

  للمراجع
 المصادرعدد 

  اإللكترونية

% 

 %)16( 66 413 6 7 نفسيالرشاد اإل
 %)4  .1( 2 141 1 2 خاصةالتربية ال

 %)8  .6 ( 151 2233 19 26 تربويالنفس العلم 

 %)9  .5( 37 628 10 12 تقويمالقياس وال

 %)5  .7( 256 3415 36 47 المجموع

أما فيما يتعلق بدرجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونيـة حسـب          

 الـــنفس اإلرشـــادي والتربـــوي، فقـــد  التخصصـــات التابعـــة لقســـم علـــم 

اتضــح أن أعلــى درجــة استشــهاد بهــذه المصــادر كانــت فــي تخصــص     

، وجاء في المرتبـة الثانيـة قسـم علـم           )%16(اإلرشاد النفسي بنسبة    

، وجاء فـي المرتبـة األخيـرة تخصـص          %)6.8( النفس التربوي بنسبة  

 .)8(، كما يبين الجدول %)1.4(التربية الخاصة بنسبة 
و هــذه النتيجــة منطقيــة لتخصصــي اإلرشــاد النفســي      وقــد تبــد 

والتربيـــة الخاصــــة، حيـــث إن تخصــــص اإلرشـــاد النفســــي أقـــدم مــــن     

تخصــص التربيــة الخاصــة، ويحظــى بإقبــال أكثــر مــن الدارســين الــذين  

يضـاف إلـى ذلـك أن هنـاك        .  يعمل قسم كبير مـنهم فـى قطـاع التعلـيم          

 المستشـهد بهـا،     فارقًا بين التخصصين في عدد المصادر اإللكترونيـة       

غيـر  .  وعدد الرسائل واألطروحات المعتمـدة علـى مصـادر إلكترونيـة         

أن الملفــت للنظــر ذلــك الفــارق الكبيــر بــين تخصصــي اإلرشــاد النفســي 

وعلــم الــنفس التربــوي فــي درجــة االستشــهاد بالمصــادر اإللكترونيــة        

لصــالح تخصــص اإلرشــاد النفســي، علــى الــرغم مــن أن تخصــص علــم   

 يتفوق في العـدد الكلـي للرسـائل، وفـي عـدد الرسـائل               النفس التربوي 

واألطروحـــات المعتمـــدة علـــى مصـــادر إلكترونيـــة، وفـــي العـــدد الكلـــي 

وهذا يـدل  .  للمراجع، وفي عدد المصادر اإللكترونية المستشهد بها  

ــتخدامًا       ــر اسـ ــي أكثـ ــاد النفسـ ــي تخصـــص اإلرشـ ــاحثين فـ ــى أن البـ علـ
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يــة اإلفــادة مــن هــذه المصــادر للمصــادر اإللكترونيــة، وأكثــر وعيــًا بأهم

 .  من نظرائهم في تخصص علم النفس التربوي

أما على مستوى التخصصات التابعة لقسم المناهج والتـدريس،         

فقـــد اتضـــح أن أعلـــى درجـــة استشـــهاد بهـــذه المصـــادر كانـــت فـــي         

، وجـاء   %)16.2(تخصص مناهج اللغة اإلنجليزية وتدريسـها بنسـبة         

، وجـاء   %)10.4( وجيـا التعلـيم بنسـبة     في المرتبة الثانيـة قسـم تكنول      

فـي المرتبــة األخيــرة تخصــص منـاهج الدراســات االجتماعيــة وأســاليب   

 .  )9(، كما يبين الجدول %)3 .4(تدريسها بنسبة 

تخصصات قسم المناهج والتدريسحسب درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية : )9(جدول           

  إلكترونية على مراجعالمعتمدة الرسائل عدد لرسائلل  الكليعددال التخصص
 العدد الكلي

 للمراجع
 صادرعدد الم

 اإللكترونية
% 

 نجليزيةاإللغة مناهج ال

 92 569 10 11 وأساليب تدريسها
16.  

2% 

 العربيةلغة مناهج ال

 %8 93 1158 9 13 وأساليب تدريسها

 مناهج العلوم

 %6  .7 34 449 9 11 وأساليب تدريسها

 244 2353 33 45 تعليمال اتكنولوجي
10.  

4% 

 جتماعيةمناهج الدراسات اال

 %3  .4 91 2129 18 22 وأساليب تدريسها

 %3  .8 554 6658 79 102 المجموع

وهنا يمكن القول أيضا إن هذه النتيجة قد تبدو منطقية 

بالنسبة لتخصصي مناهج اللغة اإلنجليزية ومناهج الدراسات 

فتمكن طلبة تخصص اللغة .  دريسهااالجتماعية وأساليب ت

اإلنجليزية وأساليب تدريسها من اللغة اإلنجليزية التي تنشر بها 

معظم مصادر المعلومات اإللكترونية التربوية يساعدهم أكثر في 

أما بالنسبة لطلبة الدراسات . االعتماد على هذه المصادر

إلنجليزية، االجتماعية، فباإلضافة إلى مشكلة عدم التمكن من اللغة ا

فهناك االتجاه السائد لدى الباحثين في مجال العلوم االجتماعية 

عمومًا بعدم االعتماد كثيرًا على المصادر اإللكترونية والثقة بما 

وعلى الرغم من هذا الفارق في .  تحتويه من معلومات في دراساتهم

درجة االستخدام بين التخصصين، فإن هناك تفوقا من جانب 

سات االجتماعية وأساليب تدريسها على تخصص تخصص الدرا

مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها في عدد الرسائل 

واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية، وفي عدد المصادر 

اإللكترونية المستشهد بها، غير أن الملفت للنظر ذلك الفارق الكبير 

تدريسها وتخصص بين تخصصي مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب 

تكنولوجيا التعليم في درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية لصالح 

وهذه نتيجة غير منطقية، ألن الواقع الفعلي .  التخصص األول

يفترض أن الباحثين في تكنولوجيا التعليم أكثر وعيًا بأهمية 

استخدام المصادر اإللكترونية في التعليم من نظرائهم في تخصص 

وعلى الرغم من هذا .  لغة اإلنجليزية وأساليب تدريسهامناهج ال

الفارق في درجة االستخدام بين التخصصين، فإن تخصص 

تكنولوجيا التعليم يتفوق على تخصص مناهج اللغة اإلنجليزية 

وأساليب تدريسها في العدد الكلي للرسائل، وفي عدد الرسائل 

العدد الكلي واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية، وفي 

وهذا .  للمراجع، وفي عدد المصادر اإللكترونية المستشهد بها

يعني مرة أخرى أن التفوق في عدد المصادر اإللكترونية المستشهد 

بها ال يعني تفوقًا في درجة االستشهاد، حيث إن كثيرًا من قوائم 

المراجع في الرسائل واألطروحات ال تشتمل على أكثر من مصدر أو 

 .  إلكترونيينمصدرين 

-7(لعل النتيجة الهامة التي يمكن استخالصها من الجداول 
، تتمثل في أن تخصص مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب )9

لمصادر تدريسها احتل المرتبة األولى في درجة االستشهاد با

، وجاء في المرتبة الثانية تخصص %)16.2(اإللكترونية بنسبة 

، على الرغم من أن الفارق بين %)16(اإلرشاد النفسي بنسبة 

التخصصين طفيف جدًا؛ في حين جاء في المرتبة الثالثة تخصص 

أما التخصص الذي احتل . %)10.4(تكنولوجيا التعليم بنسبة

 اإللكترونية فقد كانلمصادر المرتبة األخيرة في درجة االستشهاد با

ة ، وقد احتل أيضًا المرتب%)1.4(تخصص التربية الخاصة وبنسبة 

األخيرة في العدد الكلي للرسائل واألطروحات، وفي العدد الكلي 

للمراجع، وفي عدد الرسائل واألطروحات المعتمدة على مصادر 

ولعل .  إلكترونية، وفي عدد المصادر اإللكترونية المستشهد بها

السبب في ذلك يعود إلى حداثة هذا التخصص وقلة عدد الرسائل 

 .  المجازة فيه

ما التوزع الزمني : " المتعلقة بالسؤال الثالثالنتائج. 3

للمصادر اإللكترونية المستشهد بها في الرسائل 

سجل عام ؟ "واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

بالمصادر اإللكترونية في الرسائل نسبة استشهاد  أعلى 2007

، في حين %)48(واألطروحات التربوية موضوع الدراسة 

، أما عام %)39.7(بة الثانية بنسبة  في المرت2006جاء عام 

، كما %)12.3 (بنسبة فقد جاء في المرتبة األخيرة 2005
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وهذا يعني بوضوح أن درجة .  )10(يبين الجدول 

االستشهاد بالمصادر اإللكترونية سجلت ارتفاعا كبيرا خالل 

، مما يدل على تزايد االهتمام 2007 و2006عامي 

واإلفادة منها في إعداد باستخدام المصادر اإللكترونية 

الرسائل واألطروحات الجامعية في كلية التربية بجامعة 

األمر الذي يعني .   وليس قبل ذلك2005 بعد عام اليرموك

 في تحليل الرسائل 2005أن الرجوع إلى ما قبل عام 

واألطروحات التربوية لن يفيد كثيرَا، وأن القيام بتحليل 

ربما يكشف عن نسب أعلى  2007الرسائل المجازة بعد عام 

  .  في استخدام المصادر اإللكترونية

حسب  االستشهاد بالمصادر اإللكترونية توزع :)10(جدول 

 السنوات في األقسام الدراسية الثالثة

 القسم

 السنة

اإلدارة 

وأصول 

 التربية

 علم النفس

اإلرشادي 

 والتربوي

مناهج ال

تدريسالو
 %المجموع

2005 25 73 58 156 12.  3 
2006 199 68 240 507 39.  7 
2007 242 115 256 613 48 

%100 1276 عالمجمو

ــا التـــوزع الشـــكلي  : "النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الرابـــع  .4 مـ

للمصـــــادر اإللكترونيـــــة المستشـــــهد بهـــــا فـــــي الرســـــائل  

ــوع الدراســــة؟    ــات التربويــــة موضــ ــغ عــــدد  "واألطروحــ بلــ

ل المعتمدة علـى  المصادر اإللكترونية المستشهد بها في الرسائ     

وبتحليل هـذه المصـادر تبـين     .   مرجعاً 1276مراجع إلكترونية   

 .  )11(أنها تنتمي إلى سبعة أشكال رئيسة كما يبين الجدول 

 لكترونية المستشهد بهاتوزع المصادر اإل: )11(جدول 

 النسبة المئوية  العدد الكلي الشكل
 %9  .48 624 بحث إلكتروني أو مقال

 %3  .29 374  دوريةبحث منشور في
 %2  .0 3 تقرير أو مقابلة

 %8  .12 163  متخصص تربويموقع
 %7  .0 9 كتاب إلكتروني
 %6  .6 84 أعمال مؤتمر

 %5  .1 19 رسالة جامعية 
 %100 1276 المجموع 

وعلى الرغم من أن عملية تصنيف المصادر اإللكترونية 

بطرق االستشهاد المستشهد بها لم تكن سهلة، ألسباب تتعلق 

المرجعي المختلفة التي يتبعها الباحثون في توثيق المصادر 

اإللكترونية، ولعدم اتضاح الرؤية لدى بعضهم في تحديد شكل 

المصدر اإللكتروني الذي يستخدمونه، وبسبب قلة البيانات 

الببليوجرافية التي يسجلونها عن بعض المصادر التي تجعل من 

بين مقالة متاحة إلكترونيًا وبين بحث منشور الصعب أحيانًا التمييز 

في دورية إلكترونية، فقد أمكن باالعتماد على التصنيف الوظيفي 

الذي وضعه ) Functional Taxonomy(للمصادر اإللكترونية 

 التمييز بين سبعة أشكال من المصادر ،)Barker, 1997(باركر 

) 2007(ري وقد واجهت جوه. )11(اإللكترونية كما يبين الجدول 

الصعوبة نفسها وأشارت إليها، وأضافت نقطة أخرى تتمثل في عدم 

االلتزام بمعيار واحد على مستوى الباحث الواحد في عرض 

شخص طبيعي أو (مراجعه، فبعضهم يدون عنها المسؤولية الفكرية 

، ثم عنوان العمل الفكري، ثم بيانات الموقع، وبعضهم اآلخر )معنوي

اك باحثون آخرون يدونون بيانات المرجع كاملة وهن. يضيف التاريخ

، في بحث مماثل لها أن )2005(وقد أشارت زايد . دون أي اتساق

الباحثين من طلبة الدراسات العليا في قسم المكتبات والوثائق 

والمعلومات بجامعة القاهرة لم يلتزموا بترتيب معين للبيانات 

 تفاوتًا في مستويات المدونة عن المصادر اإللكترونية، وأن هناك

وقد لوحظ وجود مثل هذه األمور في .  الوصف واكتمال عناصره

تحليل قوائم المراجع في الرسائل موضوع الدراسة؛ وهذا يعني أن 

كلية التربية بجامعة اليرموك مطالبة باعتماد منهج معين لوصف 

  .  المصادر اإللكترونية وتوثيقها

وث اإللكترونية المتاحة إلى تفوق البح) 11(ويشير الجدول 

وهي األعمال المنشورة على اإلنترنت دون ربطها (على اإلنترنت 

 624على بقية المصادر اإللكترونية بواقع ) بمصدر معلومات معين

وجاءت في المرتبة الثانية .  %)48.9(بحثًا وبنسبة تصل إلى 

.  %)29.3 (بنسبة بحثًا 374بواقع البحوث المنشورة في دوريات 

عود ذلك إلى توافر العديد من قواعد البيانات المتخصصة في وي

 ERICالعلوم التربوية وعلى رأسها قاعدة بيانات المصادر التربوية 

في مكتبة جامعة اليرموك، والتي تعد من أكثر المصادر اإللكترونية 

.  استخدامًا من جانب الرسائل واألطروحات موضوع الدراسة

الحظة هامة ذكرها المسؤولون في المكتبة، وينبغي اإلشارة هنا إلى م

وهي أن بعض الباحثين وطلبة الدراسات العليا يرجعون فعًال إلى 

هذه القواعد، ولكنهم ال يوثقون األبحاث التي يحصلون عليها 

وقد تأكد الباحث من صحة هذه المالحظة من .  كأبحاث إلكترونية

بحاث ورقية في خالل البحث عن بعض عناوين المقاالت الموثقة كأ

 كما الحظ أن بعض الباحثين ،EBSCO HOST وERIC قاعدتي

يكتفون بذكر عبارات تدل على أن األبحاث إلكترونية مثل 

(Online) أو يشيرون فقط إلى اسم قاعدة البيانات دون ذكر أية ،

أما الشكل الذي جاء في .  بيانات عن الدورية التي نشر فيها البحث

 المواقع المتخصصة في المجال التربوي كمواقع المرتبة الثالثة فهو

 163الوزارات، والجامعات، والمؤسسات التربوية المختلفة بواقع 

، وقد اكتفى الباحثون باإلشارة إلى هذه %)13 (وبنسبةموقعًا 

 .  المواقع دون تحديد أي بيانات تصف المواد التي رجعوا إليها فيها

ــائج المتعلقــة بالســؤال الخــ  .  5  ــا التــوزع اللغــوي  : "امسالنت م

للمصـــــادر اإللكترونيـــــة المستشـــــهد بهـــــا فـــــي الرســـــائل  

ــة؟  ــوع الدراســـ ــة موضـــ ــتخدم "واألطروحـــــات التربويـــ يســـ

البــاحثون المصــادر اإللكترونيــة المتاحــة علــى اإلنترنــت بــاللغتين 

العربية واإلنجليزية فقط، ولكنهم يركزون أكثـر علـى االستشـهاد     

 اللغــــة اإلنجليزيــــة وبنســــبة  بالمصــــادر اإللكترونيــــة الصــــادرة ب  
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ــة     ؛%)64.9( ــادرة باللغـ ــة الصـ ــادر اإللكترونيـ ــعف المصـ  أي ضـ

، كمـا يبـين   %)35.1( مرجعـا بنسـبة   448العربية والتـي بلغـت      

 .  )12(الجدول 

 التوزع اللغوي للمصادر اإللكترونية المستشهد بها:)12(جدول 

وهذه نتيجة منطقية، ألن نسبة اإلنتاج الفكري العربي المنشور 

في البيئة اإللكترونية أقل بكثير من نسبة اإلنتاج الفكري المنشور 

ولكنها على أية حال تشير إلى أن هناك نسبة ال .  باللغة اإلنجليزية

لغة العربية على بأس بها من المصادر اإللكترونية التربوية المتاحة بال

.  اإلنترنت، وأن الباحثين العرب يستخدمون هذه المصادر فعليًا

، التي )2007(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جوهري 

أشارت إلى تفوق االستشهاد بالمصادر اإللكترونية اإلنجليزية على 

 مصدرًا 18 مصدرًا مقابل 146المصادر اإللكترونية العربية بواقع 

التي وجدت أن ) 2005زايد، (كما تتفق مع نتائج دراسة .  قطف

 نسبة االستشهاد بمصادر المعلومات اإللكترونية باللغة العربية

 .  للغة اإلنجليزية%) 96(مقابل %) 2(

 :خالصة النتائج

توصـــلت الدراســـة مـــن خـــالل تحليـــل االستشـــهادات المرجعيـــة   

وع الدراســـة إلـــى الـــواردة فـــي الرســـائل واألطروحـــات التربويـــة موضـــ 

 :العديد من النتائج التي يمكن إيجازها في النقاط التالية

أن نسبة الرسائل واألطروحات التربوية المعتمدة على مصادر : ًأوال

، وأن الدرجة الكلية %)74(إلكترونية للرسائل بلغت 

لالستشهاد بالمصادر اإللكترونية في هذه الرسائل بلغت 

 ما قورنت بنسب توصلت إليها ، وهي نسبة جيدة إذا%)6.1(

دراسات عربية أخرى مماثلة مثل دراسة جوهري التي بلغت 

 .  %)1(فيها نسبة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية أقل من 

على مستوى األقسام الدراسية، احتل قسم المناهج : ثانيًا

والتدريس المرتبة األولى في استخدام مصادر المعلومات 

لغت نسبة الرسائل واألطروحات التربوية اإللكترونية، حيث ب

، ونسبة االستشهاد %)77.4(المعتمدة على مصادر إلكترونية 

، فيما احتل قسم علم النفس %)8.3(بالمصادر اإللكترونية 

 حيث بلغت نسبة الرسائل اإلرشادي والتربوي المرتبة الثانية،

واألطروحات التربوية المعتمدة على مصادر إلكترونية 

ونسبة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية ، )76.6%(

أما قسم اإلدارة وأصول التربية فقد جاء في .  %)7.4(

المرتبة األخيرة، حيث بلغت نسبة الرسائل واألطروحات 

ونسبة ، %)70.3(التربوية المعتمدة على مصادر إلكترونية 

 .  %)4.4(االستشهاد بالمصادر اإللكترونية 

تخصص مناهج خصصات الدراسية، جاء وعلى مستوى الت: ًثالثا

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها في المرتبة األولى في 

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية، حيث بلغت نسبة 

، تاله تخصص %)16.2(االستشهاد بالمصادر اإللكترونية 

اإلرشاد النفسي بفارق طفيف في المرتبة الثانية بنسبة 

جيا التعليم في المرتبة الثالثة ، وتخصص تكنولو%)16(

أما التخصص الذي جاء في المرتبة . %)10.4(بنسبة 

مع العلم أن . %)1.4(األخيرة فهو تخصص التربية الخاصة 

في العدد الكلي للرسائل،  هذا التخصص احتل المرتبة األخيرة

والعدد الكلي للمراجع، وفي عدد الرسائل المعتمدة على 

 .  مصادر إلكترونية

 األعلى في نسبة المصادر اإللكترونية 2007 كان عام: ًابعار

 في المرتبة 2005، في حين جاء عام %)48(المستشهد بها 

 احتل 2007مع مالحظة أن عام .  %)12.3(األخيرة بنسبة 

أيضا المرتبة األولى في العدد الكلي للرسائل، وفي عدد 

 2005ام الرسائل المعتمدة على مصادر إلكترونية، كما جاء ع

في المرتبة األخيرة من حيث العدد الكلي للرسائل، ومن حيث 

 .  عدد الرسائل المعتمدة على مصادر إلكترونية

من واقع حصر االستشهادات المرجعية اإللكترونية : خامسًا

 واقعة استشهاد، تبين أنها 1276وتحليلها، والتي بلغ عددها 

رونية، كان في تمثل سبع فئات أو أشكال من المصادر اإللكت

، وهي األعمال "بحث إلكتروني أو مقال"مقدمتها فئة 

 .  المنشورة بعنوان وموقع فقط دون أي بيانات أخرى

اتضح من تحليل االستشهادات المرجعية اإللكترونية أن : سادسًا

الباحثين لم يلتزموا بمستوى معين وال بترتيب محدد لعناصر 

مح هذه المصادر الوصف الببليوجرافية التي تحدد مال

وهويتها، وأن هناك تفاوتا حتى على مستوى الباحث الواحد؛ 

يضاف إلى ذلك عدم اعتماد الباحثين على منهج معين في 

توثيق المصادر اإللكترونية، خاصة وأنهم ينتمون إلى خلفيات 

 .  موضوعية متباينة

 توزعت المصادر اإللكترونية التي استشهد بها الباحثون على: ًسابعا

اإلنجليزية والعربية، مع تفوق اللغة : لغتين رئيستين هما

  .  اإلنجليزية على اللغة العربية بما يعادل الضعف تقريبا

  :التوصيات

 :في ضوء النتائج المشار إليها آنفا، توصي الدراسة بما يأتي

أن تقوم جامعة اليرموك والجامعات األردنية األخرى بتشجيع : أوًال

ن طلبة الدراسات العليا على اإلفادة من الباحثين فيها م

مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت، وخاصة 

قواعد البيانات المباشرة التي تشترك فيها مكتباتها الجامعية، 

والتي تستهلك نسبة عالية من المخصصات المالية في 

 .  ميزانيات هذه المكتبات

ت األردنية دورًا أكبر في مجال أن تمارس مكتبات الجامعا: ثانيًا

تدريب الباحثين على مهارات البحث عن المعلومات واستخدام 

 .  اإلنترنت ومحركات البحث وقواعد البيانات المتوافرة فيها

 % العدد اللغة
 1  .35 448 العربية

 9  .64 828 االنجليزية
100 1276 المجموع
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أن تعتمد الجامعات األردنية منهجًا موحدًا ذا مواصفات : ًثالثًا

 في توثيق مصادر المعلومات )APA(عالمية وخاصة منهج 

ترونية، وأن يلتزم الباحثون من أعضاء هيئة التدريس اإللك

وطلبة الدراسات العليا بهذا المنهج بغض النظر عن 

 .  تخصصاتهم وخلفياتهم العلمية

 القيام بدراسات أخرى مماثلة الستخدام المصادر اإللكترونية :رابعًا

في الرسائل واألطروحات التربوية المجازة في الجامعات 

، وذلك لتقديم صورة متكاملة حول درجة وعي األردنية األخرى

الباحثين التربويين في األردن بأهمية المصادر اإللكترونية في 

 .  البحث التربوي
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 :الحاجة إلى املعرفة والشعور بالذات لدى الطلبة الجامعيني
  دراسة استكشافية

 
** عبد الكريم جرادات ونصر العلي

 

 
 

 19/8/2010 تاريخ قبوله   28/2/2010 تاريخ تسلم البحث

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى استكشـــاف الفـــروق فـــي الحاجـــة إلـــى    :ملخـــص

طلبـة كليـات العلـوم اإلنسـانية        المعرفة والشعور بالذات بـين الجنسـين وبـين          

. والطبيعية، وإلى اختبار العالقـة بـين الحاجـة إلـى المعرفـة والشـعور بالـذات                

.  طالبًا وطالبة في مستوى البكالوريوس667وقد تكونت عينة الدراسة من    

وأظهرت النتائج أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي الحاجـة إلـى المعرفـة                 

، وأن درجـــات اإلنـــاث علـــى مقـــاييس الشـــعور  تعـــزى إلـــى الجـــنس أو الكليـــة 

بالذات الخاصة والشعور بالذات العامة والقلق االجتمـاعي أعلـى بشـكٍل داٍل             

إحصائيًا مما هي لدى الذكور، وأنه ال توجد فروق دالة بـين طلبـة الكليـات                

وتبـين أن هنـاك عالقـة إيجابيـة دالـة بـين             . على أبعاد مقياس الشعور بالذات    

عرفــة وكــل مــن الشــعور بالــذات الخاصــة والعامــة، وأن هنــاك   الحاجــة إلــى الم

عالقة سلبية دالة بين الحاجـة إلـى المعرفـة والقلـق االجتمـاعي، وأن العالقـة                 

بين الحاجة إلى المعرفة والشعور بالـذات الخاصـة أقـوى مـن تلـك التـي بـين                   

ــى المعرفــة          ــين الحاجــة إل ــة، وب ــة والشــعور بالــذات العام ــى المعرف الحاجــة إل

وقــد كانــت العالقــة بــين الحاجــة إلــى المعرفــة وكــل مــن   . قلــق االجتمــاعيوال

الشعور بالذات الخاصة والعامة لدى الذكور أقوى بشكٍل داٍل إحصائيًا ممـا       

هي لدى اإلناث، كما كانت العالقة بين الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات       

حصــائيًا ممــا الخاصـة لــدى طلبــة كليــات العلــوم الطبيعيــة أقــوى بشــكٍل داٍل إ 

الحاجـة إلـى     :الكلمـات المفتاحيـة   (. هي لدى طلبة كليات العلوم اإلنسـانية      

 .) المعرفة؛ الشعور بالذات؛ الطلبة الجامعيين

 

 

التعّلمي -يتضمن الموقف التعليمي :والدراسات السابقة المقدمـــــة

بيئة تعليمية ينظمها المعلم بشكٍل أو بآخر، : طرفين رئيسيين

وتتكامل في كل . فاعل مع هذه البيئة بدرجة أو بأخرىومتعلمًا يت

طرف منظومة من المتغيرات التي تسهم بدرجة كبيرة في تحديد 

فما يقدمه المعلم يعالج من متعلمين يختلفون في . مآل التعلم

ذكائهم ومعلوماتهم السابقة واستعداداتهم وميولهم : خصائصهم

  .الخ... يستخدمونهاواتجاهاتهم وقيمهم وأساليب التفكير التي

: إلى القول) Glock 1971(وقد وصل األمر بأحد الباحثين 

إذا كان هناك ثالثون معلمًا في الصف، فمن الممكن أن شرح "

المعلم، والحلول التي يوضحها واإلرشادات التي يعطيها ستفسر 

 ).pp.285" (بثالثين طريقة مختلفة
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 Need for Cognition and Self-Consciousness in 
University Students: An Exploratory Study  

 
Abdul-Kareem Jaradat & Nasir Al-Ali, Faculty of Education, 

Yarmouk  University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract: This study explored the differences in need for 
cognition (NFC) and self-consciousness (SCS) between 
genders and between students from the faculties of human and 
natural sciences. Additionally, it examined the relationship 
between NFC and SCS. The sample of the study consisted of 
667 university students. Results showed that there were no 
significant differences in need for cognition between males 
and females or between the students of human and natural 
sciences; however, females had significantly higher levels of 
private, public SCS and social anxiety than males. There were 
no significant differences between students of human and 
natural sciences on all SCS subscales. NFC was found to be 
significantly and positively related to each of private and 
public SCS, and significantly and negatively related to social 
anxiety. There was a stronger association between NFC and 
private SCS than between NFC and public SCS and between 
NFC and social anxiety. The relationships of NFC with each 
of private and public SCS were significantly stronger in males 
than in females, and the relationship between NFC and 
private SCS was significantly stronger in students of natural 
sciences than in students of human sciences.(Keywords: Need 
for Cognition; Self-Consciousness; University Students).  

 

قد ال ينطبق هذا القول تمامًا على صغار المتعلمين، أو عند 

تدريس المواد األكاديمية ذات البنى المحددة والمصطلحات المعرفة 

بدقة، لكن من الممكن أن يكون هذا هو الحال لدى الطلبة 

الجامعيين وخاصة عندما تكون المادة األكاديمية، موضوع التعلم، 

وهكذا، فالمعلم بحاجة . ت غامضةذات معالم متداخلة، ومصطلحا

ألن يتعرف بقدر ما يمكنه على الفروق الفردية بين المتعلمين، بحيث 

يأخذ هذه الفروق بعين االعتبار عند تنفيذ التعليم، ليصل إلى نتائج 

 .ذات قيمة
ويهتم البحث الحالي باثنين من المتغيرات المتعلقة باألفراد  

الحاجة إلى المعرفة : امعي هماالمتعلمين على مستوى التعليم الج

)Need for Cognition( والشعور بالذات ،)Self-
Consciousness .( وقد اقترح مصطلح الحاجة إلى المعرفة كوهين

، )Cohen, Stotland, & Wolfe, 1955(وستوتالند وولف 

الحاجة لبناء المواقف المعنية بالتعلم بطريقة تكاملية "وعرفوه بأنه 

حاجة ألن يفهم الفرد ما يمر به من خبرات بحيث ذات معنى، وال
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وقد عد هؤالء أن المواقف ). p. 291" (يجعلها خبرات منطقية

المختلفة ستكون هامة للفرد بقدر ما تثير الحاجة للمعرفة وبقدر ما 

أما إحباط هذه الحاجة فيؤدي إلى شعور الفرد بالحرمان . تشبعها

هودًا نشطة يبنى من خاللها والتوتر، ويقوده بالتالي ألن يبذل ج

 عرف 1960وفي سنة . مواقف معقولة تزيد من فهمه لما حوله

الحاجة إلى المعرفة بأنها حاجة الفرد ألن ) Katz, 1960(كاتز 

 .يفهم
 ,Cacioppo, & Petty(وقد اعتبر كل من كاسيوبو وبيتي  
أنها "الحاجة إلى المعرفة كأحد الدوافع وعرفاها على ) 1981

 ,Cacioppo(وعرفاها فيما بعد ." غال بالتفكير واالستمتاع بهاالنش
& Petty, 1982 ( أنها االنشغال بمسارات معرفية تتطلب "على

 & ,Peltier(وأخيرًا قدم بيلتير وشبروسكي ." المزيد من الجهود
Schibrowsky, 1994 ( مفهومًا أكثر عمومية للحاجة إلى المعرفة

 . لالنشغال بنشاطات حل المشكلةباعتبارها الدافعية الداخلية

وقد ظلت الحاجة إلى المعرفة تحظى باهتماٍم قليٍل من  

 & ,Cacioppo (1982الباحثين حتى قام كاسيوبو وبيتي عام 
Petty, 1982 ( فقرة، والتي 34بتطوير أداة لقياسها تكونت من 

وكان ذلك بعد تصنيف الحاجة إلى .  فقرة18ُخّفضت فيما بعد إلى 

ة كعامٍل دافعي يختلف باختالف األفراد ضمن إطار أعم المعرف

 Elaboration(أسمياه نموذج احتمالية التفكير الدقيق 
Likelihood Model( الذي ذكرا فيه أن األفراد ذوي الحاجة ،

العالية إلى المعرفة أكثر ميًال لتنظيم وتفصيل وتقييم المعلومات التي 

ويقترح هذا . منخفضةيتعرضون لها من أولئك ذوي الدرجة ال

النموذج أن األفراد يعالجون المعلومات بمستويات تختلف اعتمادًا 

، )مثل الحاجة إلى المعرفة(دافعيتهم : على متغيرين رئيسيين هما

فمن كانت لديه درجة عالية من ). مثل معرفتهم السابقة(وقدراتهم 

لمزيد من الدافعية أو القدرة أو كالهما يتمتعون بإرادة ألن يبذلوا ا

أما ذوو . الجهود لالنشغال بمعالجة متعمقة ومركزة للمعلومات

الدرجة المنخفضة من الدافعية أو القدرة فستكون معالجتهم 

للمعلومات سطحية بحيث ينتبهون لجوانب غير أساسية مثل 

، ويقومون بإجراء تقديرات عامة )مصداقية مصدر المعلومات(

 . قيق لما يقدم من مجادالتومقتضبة للمعلومات دون الفحص الد

ومن أجل فهم أفضل للحاجة إلى المعرفة، ال بد من اإلشارة  

أوًال إلى أن التفكير، بمعناه الواسع، يتضمن أي نشاط معرفي كصوغ 

األسئلة، ووضع الفرضيات، والبحث عن المعلومات، واتخاذ القرارات، 

أننا نفكر وهنا يالحظ . الخ...وتقييم وجهات النظر، وحل المشكالت

بجدية وعمق في بعض األحيان، بينما ال نفضل ذلك في أحياٍن 

وهكذا، يمكن اعتبار الحاجة إلى المعرفة كشكل من أشكال . أخرى

الدافعية الداخلية لالنغماس بالتفكير الذي يتطلب المزيد من الجهد، 

فعندما نكون مدفوعين داخليًا لالنشغال بنشاط ما، نجد أن هذا 

وهكذا، نستمر في بذل هذا النشاط . ن مكافأة ذاتيةالنشاط يتضم

. مع غياب المكافئات الخارجية، ألننا نحس بالميل والمتعة واإلثارة

ولعل هذا الجانب االنفعالي للحاجة إلى المعرفة يفسر لماذا يجد 

األشخاص ذوو الحاجة المرتفعة إلى المعرفة في التفكير نشاطًا 

 . حاجتهم إلى المعرفة منخفضةممتعًا، بينما يتجنبه من تكون

ال يتضمن " الحاجة"ومن المهم أن نشير هنا إلى أن تعبير  

أي أن : بالمعنى اإلحصائي" الميل"النقص أو الحرمان، بل يتضمن 

األشخاص ذوي الحاجة العالية إلى المعرفة ينشغلون بقدر أكبر كميًا 

 الحاجة ويمكن اعتبار. في نشاطات معرفية تتطلب المزيد من الجهد

إلى المعرفة سمة عامة، فهي ال تعكس حاجة للتفكير بعمق في 

ميادين خاصة، كالسياسة أو العلوم أو الرياضة، وال تظهر فقط في 

مواقف أو سياقات بعينها، فأدوات قياس الحاجة إلى المعرفة ال 

تقيس الميل لالنشغال بالتفكير العميق واالستمتاع به في ميادين 

 ,Cacioppo, Petty, Feinstein(ختلف الميادين بعينها، بل في م
& Jarvis, 1996 .( 

 ;Cacioppo et al., 1996(وقد أشارت نتائج دراسات عديدة 
Cacioppo, Petty, & Morris, 1983 ( إلى أن األشخاص ذوي

الحاجة المرتفعة إلى المعرفة يتذكرون قدرًا أكبر من المعلومات، 

ناقشون التفاصيل بقدر أكبر؛ يطور ألنهم يفكرون فيما يقدم لهم وي

من لديه حاجة مرتفعة إلى المعرفة تقييمه لما يقدم له من نقاشات 

على أساس نوعية وجهة النظر بغض النظر عن مصدرها، بينما يركز 

من لديه حاجة منخفضة إلى المعرفة على مصدر وجهة النظر تلك؛ 

لمزيد من فبينما ال يبذل من لديه حاجة منخفضة إلى المعرفة ا

التفكير إال في ظروٍف خاصة، كأن تكون وجهة النظر مثيرة لالهتمام 

أو عندما يساوره الشك في مصدر المعلومات، يقوم من لديه حاجة 

مرتفعة إلى المعرفة بتفكير مركز على وجهة النظر بعينها، بغض 

 .النظر عن تلك المنبهات السطحية

ميل األفراد إلى أما الشعور بالذات فهو مصطلح يشير إلى  

فهم يكثرون من السلوك االستبطاني، . توجيه انتباههم نحو أنفسهم

. ويهتمون بعرض ذواتهم، كما يهتمون بتقدير ومدح اآلخرين لهم

الشعور بالذات الخاصة : ويتكون الشعور بالذات من بعدين هما

)Private self-consciousness( حيث يتركز انتباه الفرد على ،

خفية من ذاته كاألفكار والمشاعر الداخلية، والشعور الجوانب ال

، حيث يتركز انتباه )Public self-consciousness(بالذات العامة 

وقد . الفرد على ذاته كموضوع اجتماعي أي كما يراه اآلخرون

أن الناس ) Davis, & Franzoi, 1991(افترض ديفيس وفرانزوي 

النشغال بذواتهم، وأن يختلفون في مقدار الوقت الذي يقضونه با

هذه الفروق بين األفراد فروق مستقرة ومستقلة نوعًا ما عن آثار 

وكما هو الحال بالنسبة لموضوع الحاجة إلى المعرفة، فقد . البيئة

ظل اهتمام الباحثين بالشعور بالذات قليًال حتى طور فينقشتاين 

أداًة  ،)Fenigstein, Scheier, & Buss, 1975(وشاير وبوس 

لقياسها، وعندها أصبح الشعور بالذات موضوعًا للعديد من 

فقد أشارت دراسات التحليل العاملي لمقياس . الدراسات االمبيريقية

الشعور بالذات : الشعور بالذات إلى سيادة ثالثة عوامل وهي

 .الخاصة، والشعور بالذات العامة، والقلق االجتماعي

الحاجة إلى المعرفة وبمراجعة األدب السابق المتعلق بكل من 

والشعور بالذات، يالحظ اختالف الميادين التي بحثت فيها كٍل 
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فقد كان التعليم، وخاصة في المراحل الثانوية والجامعية . منهما

)e.g., Coutinho, & Woolery, 2004 ( ميدانًا خصبًا لدراسات ،

 ,.e.g(الحاجة إلى المعرفة؛ وكذا ميدان الدعاية واإلعالن والتسويق 
Cacioppo, Petty, & Morris, 1983 .( أما الشعور بالذات فقد

كانت معظم الدراسات التي تناولته في مجال اإلرشاد والعالج 

 ,.e.g(، والرياضة البدنية )e.g., Fenigstein et al., 1975(النفسي 
Hatzigeorgiadis, 2002( ؛ باإلضافة إلى عدد غير قليل من

 & ,e.g., Bowker(ات لدى المراهقين الدراسات حول الشعور بالذ
Rubin, 2009 ( والطلبة الجامعيين ،)e.g., Scandell, 1998.( 

ويهتم البحث الحالي بالدراسات على الطلبة الجامعيين،  

فقد أشارت نتائج الدراسات إلى . وخاصة في مرحلة البكالوريوس

كاديمي وجود عالقة طردية دالة بين الحاجة إلى المعرفة واألداء األ

فالطلبة ذوو الحاجة . وعلى وجه الخصوص في مرحلة البكالوريوس

القوية إلى المعرفة يستخدمون استراتيجيات تفصيلية وعميقة 

وشاملة في التعلم مما يؤدي إلى فهم أعمق للمعلومات وأداء 

إلى ) Dollinger, 2003(وتوصلت دراسة دولنجر . أكاديمي أفضل

يمتلكون قدرًا كبيرًا من الحاجة إلى أن طلبة البكالوريوس الذين 

المعرفة يتميزون بأن لهم إنتاجات إبداعية أكثر، كما أنهم أنتجوا 

كما أشارت نتائج دراسة ُنسباوم . أعماًال بصرية ولفظية أكثر غنى

)Nussbaum, 2005( من طلبة 224، التي أجراها على 

ائية بمدى البكالوريوس أن الحاجة إلى المعرفة تنبأت وبداللة إحص

وبالمثل فقد . عمق التفكير الذي يعمل الطلبة على االنشغال به

أن الحاجة إلى المعرفة ارتبطت بعالقة ) Kelly, 2005(وجد كيلي 

كما كان من بين عدة . طردية دالة بالمنحى العقالني لحل المشكالت

هاستنج وسكورونسكي وبرت -نتائج لدراسات أجراها كوتنهو وفيمر

)Coutinho, Wiemer-Hastings, Skowronski, & Britt, 
أن الطلبة ذوي الدرجة العالية من الحاجة إلى المعرفة ) 2005

يطلبون قدرًا من التوضيح للمشكالت أكبر مما يطلبه أولئك الذين 

وأن الطلبة من الفئة األولى ينجزون . لديهم قدرًا منخفضًا إليها

 .ثانيةالمهام بشكٍل أفضل من زمالئهم في الفئة ال

أما فيما يتصل بالشعور بالذات فقد أشارت نتائج دراسة  

 & ,Rankin, Lane, Gibbons(رانكن ولين وجيبونس وجرارد 
Gerrard, 2004( طبق ،  مراهقًا ومراهقة393، ألتي أجريت على

عليهم مقياس الشعور بالذات الخاصة والعامة ثالث مرات خالل أربع 

لعامة يتناقص مع تقدم المراهق في سنوات، إلى أن الوعي بالذات ا

وفي دراسة أجراها . العمر، بينما يتزايد الوعي بالذات الخاصة

 ,Pluddeman, Theron, & Steel(بلوديمان وثيرون وستيل 
 طالبًا وطالبة جامعية، تبين أن 543على عينة تكونت من ) 1999

اإلناث حصلن على درجات أعلى من الذكور على فقرات الشعور 

ذات العامة، بينما حصل الذكور على درجات أعلى على فقرات بال

 . الشعور بالذات الخاصة

) Monfries, & Kafer, 1994(وأجرى مونفريز وكيفر 

 راشدًا استراليًا لفحص المواطن التي يظهر فيها 385دراسة على 

طبقت على أفراد العينة مقاييس ثالثة، . القلق االجتماعي لديهم

وقد كان من بين نتائج الدراسة أن . عور بالذاتأحدها مقياس الش

الشعور بالذات العامة ارتبط ايجابيًا وبداللة مع كل من الخوف من 

أما . التقييم السلبي للفرد من قبل اآلخرين، والتجنب االجتماعي

الشعور بالذات الخاصة، فعلى الرغم من ارتباطه بالخوف من التقييم 

 .تجنب االجتماعيالسلبي، إال أنه لم يرتبط بال

) Nystedt & Smari, 1989(وقام نايشتيت وسماري  

 من طلبة البكالوريوس في السويد، تبين منها أن 241بدراسة على 

هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين الجنسين في كل من الشعور بالذات 

العامة، والقلق االجتماعي حيث كانت درجات اإلناث أعلى من 

 .درجات الذكور

 ,Ghorbani, & Watson(جرت غورباني وواتسون كما أ 
 من طلبة البكالوريوس اإليرانيين، وقد 191دراسة على ) 2006

أشارت نتائجها إلى أن الشعور بالذات ارتبط إيجابيًا وبداللة 

). Adaptive Functioning(إحصائية مع األداء الوظيفي التكيفي 

نج وفي دراسة غورباني وواتسون وكراوس وديفزون وب

)Ghorbani, Watson, Krauss, Davison, & Bing, 2004( ، تم

التوصل إلى وجود ارتباط إيجابي دال بين الشعور بالذات الخاصة 

وكل من الحاجة إلى المعرفة ومركز الضبط الداخلي، وارتباط سلبي 

دال بين الشعور بالذات الخاصة وكل من مركز الضبط الخارجي 

 ). Obsessive(والتفكير التسلطي 

بشكٍل عام، يشير األدب إلى أن شعور الطالب بحاجته إلى  

. المعرفة ووعيه لذاته من المؤشرات الحقيقية على صحته النفسية

فهما يساهمان في تطوره وقد يقودانه نحو التفوق واإلبداع، 

لهذا نجد أن . وبالتالي يجعالنه يشعر بسعادة أكثر في حياته

الشعور بالذات قد حظيا باهتماٍم موضوعي الحاجة إلى المعرفة و

كبيٍر من الباحثين في كثير من بلدان العالم، فقد أجريت دراسات 

عديدة حولهما، إال أن جميع هذه الدراسات كانت قد تمت في 

مما يظهر أن هناك حاجة إلجراء دراسات . مجتمعات غير عربية

 . تتناول هذين الموضوعين في البيئة العربية

هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف أثر الجنس  :مشكلة الدراسة

ونوع الكلية والتفاعل بينهما في الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات 

كما أنها بحثت العالقة بين الحاجة إلى . لدى الطلبة الجامعيين

وتحديدًا، حاولت الدراسة أن تختبر . المعرفة والشعور بالذات

 :α=  0.05 لةالفرضيات التالية عند مستوى الدال

) أدبية/علمية(هناك أثر ذو داللة إحصائيًة للجنس ونوع الكلية  .1

 .والتفاعل بينهما في درجة الحاجة إلى المعرفة

) أدبية/علمية(هناك أثر ذو داللة إحصائيًة للجنس ونوع الكلية  .2

الشعور بالذات الخاصة، والشعور : والتفاعل بينهما في كل من

 .جتماعيبالذات العامة، والقلق اال

بين الحاجة إلى المعرفة  هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيًا .3

 .والشعور بالذات الخاصة
بين الحاجة إلى المعرفة  هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيًا .4

 .والشعور بالذات العامة
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هناك عالقة سلبية دالة إحصائيًا بين الحاجة إلى المعرفة  .5

 .والقلق االجتماعي
 : أهمية الدراسة

كمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في أنها حاولت أن ت

تستكشف الفروق بين الجنسين وبين طلبة الكليات العلمية واألدبية 

في الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات، وإلى بحث العالقة بين 

فإيضاح مثل هذه الفروق أو العالقة من شأنه أن . هذين المتغيرين

لمتغيرين، وبالتالي يستثير أفكارًا يعمق فهم الباحثين لكل من ا

. جديدة لديهم ترمي إلى إجراء دراسات أخرى ذات قيمة وفائدة

كما أنه يلفت انتباه كل من المرشدين والمربين ألهمية هذين 

 . المتغيرين في تطور الفرد والمجتمع

فتبرز في التضمينات التي تقدمها الدراسة  أما األهمية العملية،

ففي حالة الطلبة الذين لديهم حاجة منخفضة . ينللمرشدين والمرب

إلى المعرفة، ال بد من تقديم المساعدة لهم كي تزداد دافعيتهم 

للتعلم والتفكير المتعمق؛ إضافة إلى أن الكشف عن العالقة بين 

الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات، يوضح الخصائص االنفعالية 

خفضة إلى المعرفة وأولئك ذوو التي يمر بها الطلبة ذوو الحاجة المن

وهذا قد يكون بحد ذاته ذا فائدة في . الحاجة المرتفعة إليها

 .تحديد األساليب المناسبة للتعامل مع كل فئة من فئات الطلبة

ومن جانٍب آخر، تقدم الدراسة مقياسًا للحاجة إلى المعرفة 

يمكن أن يستخدمه المرشدون والمعلمون، المدربون على استخدام 

لمقاييس، في تصنيف الطلبة إلى مستويات وفقًا لدرجاتهم على هذا ا

. المقياس ومن ثم تقديم الخدمات اإلرشادية والتربوية المناسبة لهم

فالطلبة ذوو الحاجة المرتفعة إلى المعرفة لديهم حاجات إرشادية 

كما ُتقدم الدراسة مقياسًا . تختلف عن ذوي الحاجة المنخفضة إليها

ر بالذات يمكن أن يستخدمه المتخصصون النفسيون أو آخرًا للشعو

المعالجون النفسيون أو المرشدون في تحديد مستويات الشعور 

. بالذات الخاصة والعامة والقلق االجتماعي لدى المسترشدين

وبالطبع، فإنه في ضوء هذه المستويات تتحدد األساليب العالجية 

خفضة على مقياس الشعور فمثًال الطلبة الذين درجاتهم من. المناسبة

بالذات الخاصة بحاجة إلى جلسات أو برامج إرشادية تهدف إلى 

فنقص الوعي، كما هو معروف، يعد سببًا لكثيٍر . زيادة الوعي لديهم

 .من االضطرابات االنفعالية

 التعريفات اإلجرائية 

 يشير هذا المصطلح إلى انشغال الفرد :الحاجة إلى المعرفة •

ويعرف إجرائيًا . ية التي تتطلب جهدًا كبيرًاباألنشطة المعرف

بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الحاجة إلى 

 .المعرفة

يعرف بأنه تركيز الفرد انتباهه على : الشعور بالذات الخاصة •

ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحصل . أفكاره ومشاعره ودوافعه

 .لخاصة الشعور بالذات اعليها الطالب على مقياس

يعرف بأنه اهتمام الفرد بآراء اآلخرين به : الشعور بالذات العامة •

 ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها .وانطباعاتهم عنه

 . الشعور بالذات العامةالطالب على مقياس

يعرف بأنه شعور الفرد بالضيق والتوتر عند : القلق االجتماعي •

 بالدرجة التي يحصل عليها ويعرف إجرائيًا. تفاعله مع اآلخرين

  . القلق االجتماعيالطالب على مقياس

 : مجتمع الدراسة وعينتها

تألف مجتمع الدراسة الحالية من طلبة البكالوريوس في جامعة 

اليرموك المسجلين في الفصل األول من العام الدراسي 

وتم اختيار عينة الدراسة باإلطالع على الجدول . 2009/2010

 شعبة لمواٍد إجبارية ُتطرح 134 شعٍب من بين 8يد الدراسي وتحد

وقد اختيرت هذه الشعب الثماني، ألنها . لجميع طلبة البكالوريوس

وبلغ عدد أفراد . بالنسبة للباحثين) convenient(كانت متيسرة 

 فردًا، ألنهم لم يكملوا 12 طالبًا وطالبة، استثني منهم 679العينة 

 667ذلك أصبحت العينة مكونة من البيانات التي طلبت منهم، وب

وكانت العينة ممثلة لكٍل من الجنسين ولكليات العلوم اإلنسانية . فردًا

وأجري المسح أثناء ). 1أنظر جدول (والطبيعية في الجامعة 

، التي ت دقيقة لملء االستبيانا20المحاضرات، واحتاج الطلبة حوالي

ولم . هاء المحاضرةتم إرجاعها للباحثين ومساعديهم فورًا بعد انت

 .يعط الطلبة الذين لم يرغبوا بالمشاركة نسخًا من االستبيانات

متغيري سب المئوية ألفراد العينة في ضوء التكرارات والن :1جدول 

 الجنس والكلية

 أدوات الدراسة

استخدم الباحثان في هذه : مقياس الحاجة إلى المعرفة. 1

الدراسة مقياس الحاجة إلى المعرفة، الذي طوره كاسيوبو 

، وكان ذلك بعد تكييفه (Cacioppo et al., 1996)وزمالؤه 

ويتكون هذا المقياس من . سة الحاليةبما يناسب مجتمع الدرا

 فقرة تقيس رغبة المشاركين في االنشغال باألنشطة 18

وتكون االستجابة لهذه . المعرفية التي تتطلب جهدًا كبيرًا

الفقرات على مقياس من نمط ليكرت خماسي التدريج، بحيث 

 تنطبق 5 ال تنطبق على اإلطالق، والرقم 1يمثل الرقم 

درجات بعد إجراء تدريج عكسي للفقرات وُتجمع ال. تمامًا

، 90 إلى 18وتتراوح الدرجات من . المصاغة بشكٍل سلبي

بحيث تشير الدرجات األعلى إلى حاجة أعلى إلى المعرفة 

 ).أنظر ملحق أ(

 ذكور إناث المجموع
 الجنس

 الكلية

430 

64.5% 
277 

41.5% 
153 

 العلوم االنسانية 22.9%

237 

35.5% 
131 

19.6% 
106 

 العلوم الطبيعية 15.9%

667 

100.0% 
408 

61.2% 
259 

 المجموع 38.8%
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وبعد ترجمة المقياس وتعديل فقراته بعد مراجعته من  

متخصص في اللغة االنجليزية، أجري صدق محتوى له بعرضه على 

بعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس س

وكانت آراء المحكمين . اإلرشادي والتربوي في جامعة اليرموك

بشكٍل عام إيجابية فيما يتعلق بفقرات المقياس، إذ أنهم رأوا أنها 

فعًال تقيس الحاجة إلى المعرفة وأنها غير متحيزة ثقافيًا، وكان لهم 

الفقرات، وقد أعيدت صياغتها استجابًة مالحظات على صياغة بعض 

 . لرغبتهم

) convergent validity(وُأجري أيضًا صدق تقاربي  

للمقياس وذلك بتطبيقه مع مقياس آخر، يقيس مهارة حل المشكالت 

 طالبًا 85، على عينة استطالعية تكونت من )1998حمدي، (

تباط وطالبة من خارج عينة الدراسة، ومن ثم حساب معامالت االر

بين درجات أفراد العينة على مقياس الحاجة إلى المعرفة، ودرجاتهم 

على كل بعد من أبعاد مقياس حل المشكالت وعلى الدرجة الكلية 

وقد تبين أن معامالت االرتباط كانت جميعها إيجابية . للمقياس

 .2ودالة إحصائيًا، ويتضح ذلك في جدول 
اد العينة االستطالعيةعلى معامالت االرتباط بين درجات أفر :2جدول

مقياس الحاجة إلى المعرفة ودرجاتهم على مقياس حل 

 المشكالت 

 الحاجة إلى المعرفة 

 *59. التوجه العام
 *52. تعريف المشكلة
 *48. توليد البدائل
 *46. اتخاذ القرار

 *41. التقييم
 *59. الدرجة الكلية

 α =0.01 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *
باإلضافة إلى ذلك، أجري صدق تقاربي لفقرات مقياس الحاجة  

إلى المعرفة على درجات أفراد العينة االستطالعية، إذ تم حساب 

) corrected item-total correlation(معامل االرتباط المصحح 

وقد كان المعيار الذي اعتمد في اختيار . لكل فقرة من فقراته

، 0.20معامل االرتباط بين الفقرة والمقياس عن الفقرات، أن ال يقل 

. )Kline, 1986( كحد أدنى يوصى به لتضمين الفقرة في المقياس

 0.29 أن معامالت االرتباط المصححة تراوحت بين 3ويبين جدول 

 .مما يشير إلى أن الصدق التقاربي للمقياس جيد، 0.55و

 لى المعرفةمعامالت االرتباط المصححة لمقياس الحاجة إ:3جدول 

 معامل االرتباط المصحح الفقرة معامل االرتباط المصحح الفقرة

1 .46 10 .31 
2 .30 11 .55 
3 .48 12 .29 
4 .48 13 .33 
5 .50 14 .47 
6 .42 15 .47 
7 .32 16 .37 
8 .47 17 .32 
9 .34 18 .43 

وللتحقق من ثبات مقياس الحاجة إلى المعرفة، حسب معامل 

لدرجات أفراد العينة االستطالعية ) كرونباخ ألفا(الداخلي االتساق 

وقد بلغت قيمة معامل الثبات .  طالبًا وطالبة85التي تكونت من 

وبعد تطبيق المقياس على عينة الدراسة، حسب معامل . 0.79

االتساق الداخلي لفقرات المقياس مرة أخرى، وقد بلغت قيمته 

 ,DeVellis(س مقبول ، مما يشير إلى أن ثبات المقيا0.77
1991.( 

طور هذا المقياس فينينغشتاين : مقياس الشعور بالذات. 2

، بهدف قياس ميل )Fenigstein et al., 1975(وزمالؤه 

 فقرة تتم 23ويتكون المقياس من . الفرد للتركيز على الذات

االستجابة لكٍل منها على مقياٍس من نمط ليكرت خماسي 

 تعني 4 ال تنطبق على اإلطالق و يعني0التدريج، بحيث أن 

الشعور : وتتوزع الفقرات على ثالثة أبعاد هي. تنطبق تمامًا

 7(، الشعور بالذات العامة ) فقرات10(بالذات الخاصة 
 ). أنظر الملحق ب) ( فقرات6(، القلق االجتماعي )فقرات

ويعرف الشعور بالذات الخاصة بأنه انتباه الفرد ألفكاره 

ية، في حين يعرف الشعور بالذات العامة بأنه الوعي ومشاعره الداخل

أما ). social object(العام بالذات بوصفها موضوعًا اجتماعيًا 

القلق االجتماعي فيعرف بأنه شعور الفرد باالنزعاج بحضور 

ويشير كل من الشعور بالذات الخاصة والعامة إلى عملية . اآلخرين

قلق االجتماعي فيشير إلى ردة االنتباه المركز على الذات؛ أما ال

وُترجم مقياس الشعور بالذات إلى لغات عديدة، . الفعل لهذه العملية

وقد دعمت العديد من الدراسات بنيته العاملية كدراسة هاينيمان 

)Heinemann, 1979( ،التي أجريت على المجتمع األلماني ،

، التي )Nystedt & Smari, 1989(ودراسة نايشتيت وسماري 

 .أجريت على المجتمع السويدي

 
ُترجم المقياس وعدلت فقراته بعد أن تمت مراجعته من 

متخصص في اللغة االنجليزية، ومن ثم أجري صدق محتوى له 

بعرضه على سبعٍة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، 

إلبداء رأيهم في فقراته من حيث مدى انتماء الفقرات ألبعاد 

وقد كان هناك إجماع بينهم . إلى سالمتها اللغويةالمقياس إضافة 

على أن فقرات المقياس جميعها تنتمي إلى أبعادها، واقترحوا تعديل 

وبعد تطبيق المقياس على عينة الدراسة . صياغة بعض الفقرات

 confirmatory factor(، أجري تحليل عاملي توكيدي )667=ن(
analysis(  ر المتعامدباستخدام طريقة التدويلفقراته )varimax 
rotation.( وقد أظهرت نتائج التحليل أن المقياس يتكون بالفعل 

 .4من ثالثة عوامل كما هو موضح في جدول 
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الشعور بالذاتالبناء العاملي لمقياس  : 4جدول 

 القلق االجتماعي الشعور بالذات العام الشعور بالذات الخاصة )في الملحق(رقم الفقرة 

 0.09 0.05 0.69 7خ 

 -0.14 0.12 0.61 5خ 

 -0.03 0.10 0.59 10خ 

 0.07 -0.12 0.59 9خ 

 0.12 -0.12 0.50 1خ

 -0.19 0.03 0.46 6خ 

 -0.07 -0.03 0.39 4خ 

 -0.01 0.17 0.38 8خ 

 0.03 0.11 0.36 2خ 

 0.08 0.13 0.36 3خ 

 0.05 0.57 0.12 5ع 

 0.03 0.55 0.05 4ع 

 -0.07 0.52 0.16 6ع 

 0.17 0.44 0.03 1ع 

 -0.06 0.43 0.13 2ع 

 0.08 0.52 0.19 7ع 

 0.11 0.51 0.09 3ع 

 0.72 0.06 -0.04 3ق 

 0.65 0.09 -0.09 5ق 

 0.64 0.16 -0.09 1ق 

 0.59 0.07 0.18 4ق 

 0.48 -0.31 -0.19 6ق 

 0.34 0.12 -0.18 2ق 

 القلق االجتماعي=  ق      الشعور بالذات العامة=  ع      الشعور بالذات الخاصة =  خ:)1: (مالحظة 

   .إلى أن الفقرة تشبعها عاٍل على العامل الذي تنتمي إليهالبنط األسود يشير ): 2(                  

كما حسبت معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الشعور 

الشعور ين وتبين أن هناك ارتباطًا إيجابيًا داًال إحصائيًا ب. بالذات

، )P>0.01 ؛0.52=ر(بالذات الخاصة والشعور بالذات العامة 

الشعور في حين أنه لم يظهر هناك ارتباط ذو داللة إحصائية ال بين 

الشعور ، وال بين )0.02- =ر(بالذات الخاصة والقلق االجتماعي 

وتتفق هذه . )0.03=ر(بالذات العامة والقلق االجتماعي 

ي توصلت إليها دراسة بيرنشتاين وتنج االرتباطات مع تلك الت

، التي أظهرت أن )Bernstein, Teng & Garbin, 1986(وجاربن 

معامل االرتباط بين الشعور بالذات الخاصة والشعور بالذات العامة 

، -0.06الشعور بالذات الخاصة والقلق االجتماعي ، وبين 0.43

 .0.06الشعور بالذات العامة والقلق االجتماعي وبين 

تم التحقق من ثبات مقياس الشعور بالذات بتطبيقه على و

 طالبًا وطالبة، وحساب 65عينة من خارج عينة الدراسة تكونت من 

وقد بلغت قيم . لفقراته) كرونباخ الفا(معامل االتساق الداخلي 

الشعور بالذات : معامل الثبات لكٍل من أبعاده على النحو التالي

. 66، القلق االجتماعي .71العامة ، الشعور بالذات .70الخاصة 

أما فيما يتعلق بمعامالت االتساق الداخلي لفقرات المقياس على 

 الشعور بالذات الخاصة :على النحو التاليعينة الدراسة، فقد بلغت 

وتتفق . 69، القلق االجتماعي .74، الشعور بالذات العامة .72

بيرنشتاين وزمالؤه هذه القيم مع تلك التي توصلت إليها دراسة 

)Bernstein et al., 1986(الشعور : ، التي أظهرت القيم التالية

، القلق االجتماعي .76، الشعور بالذات العامة .63بالذات الخاصة 

68. 

 : تصميم الدراسة

واشتملت على . اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي

غيرات تابعة الجنس والكلية؛ وعلى أربعة مت: متغيرين مستقلين هما

الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات الخاصة والشعور بالذات : هي

اسُتخدم تحليل التباين الثنائي  وقد. العامة والقلق االجتماعي

لمعرفة الفروق بين الجنسين وبين طلبة كليات العلوم الطبيعية 

واإلنسانية على مقياس الحاجة إلى المعرفة، وكل من المقاييس 

كما حسبت معامالت ارتباط . قياس الشعور بالذاتالفرعية لم

بيرسون للكشف عن طبيعة العالقات بين الحاجة إلى المعرفة وكل 

ومن ثم تم . من الشعور بالذات الخاصة والعامة والقلق االجتماعي

اختبار قوة االرتباطات بين هذه المتغيرات باستخدام ز الفشرية 

)Fisher's z-transformation(. 
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 : ائجالنت

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار بعض الفرضيات المتصلة بمتغيري 

. الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات لدى الطلبة الجامعيين

والختبار الفرضية األولى التي تتعلق بأثر الجنس والكلية في الحاجة 

 واالنحرافات المعيارية لدرجات المتوسطات حسبت، إلى المعرفة

 ).5 ظر جدولأن(أفراد العينة 

 وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات 5جدول يبين 

في الخاليا المتعلقة على مقياس الحاجة إلى المعرفة أفراد العينة 

بمتغيري الجنس والكلية، وللتأكد مما إذا كانت هذه الفروق دالة 

. ، اسُتخدم تحليل التباين الثنائيP < 0.05إحصائيًا عند مستوى 

 .تائج هذا التحليل ن6ويظهر جدول 

مقياس الحاجة إلى المعرفة لدرجات أفراد العينة على   واالنحرافات المعياريةالمتوسطات :5جدول 

 
 

 المقياس

  الكلية

 الجنس 
 إنسانيةعلوم 

 ع         م  

 طبيعيةعلوم 

 ع        م  
 المتوسط الكلي

 ع         م 

 )9.14 (62.12 )9.06 (61.82 )9.22 (62.32 الذكور 

 )9.17 (62.95 )9.60 (63.75 )8.95 (62.58 اإلناث الحاجة إلى المعرفة

 )9.16 (62.63 )9.39 (62.89 )9.04 (62.49  العينة كاملة 

  االنحراف المعياري=المتوسط؛ ع= م 

 عيين نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والكلية في الحاجة إلى المعرفة لدى الطلبة الجام :6جدول 

 االحتمالية قيمة ف المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.149 2.09 175.39 1 175.39 الجنس

 0.657 0.20 16.54 1 16.54 الكلية

 0.270 1.22 102.48 1 102.48 الكلية × الجنس

   83.92 663 55637.17 الخطأ

     

 α = α( داللة إحصائية  عدم وجود أثر ذي6يبين جدول   

 لكل من الجنسين ونوع الكلية والتفاعل بينهما في الحاجة )0.05

 فقد كانت جميع قيم ف المحسوبة لهذين المتغيرين .إلى المعرفة

وهكذا، فإن هذه النتائج . P<0.05غير دالة إحصائيًا عند مستوى 

لة والختبار الفرضية الثانية المتص. لم تدعم صحة الفرضية األولى

بالفروق بين الجنسين وبين طلبة كليات العلوم اإلنسانية والطبيعية 

 واالنحرافات المتوسطات حسبت، على مقياس الشعور بالذات

 على كل بعد من أبعاد المقياس، المعيارية لدرجات أفراد العينة

 .7 جدولويتضح ذلك في 
 

أبعاد مقياس الشعور بالذات وفقًا لمتغيري الجنس والكلينة على لدرجات أفراد العي  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات: 7جدول

  المتوسط الكلي علوم طبيعية علوم إنسانية  الكلية
 ع             م   ع           م   ع          م    الجنس المقياس

 )6.19(     27.56 )6.12(    27.06 )6.24 (   27.92 الذكور الشعور بالذات الخاصة

 )5.64(     29.88 )6.02(    30.03 )5.47(    29.80 ناثاإل 

 )5.97(     28.98 )6.23(    28.70 )5.82(    29.13  العينة كاملة 

 )5.66(     19.96 )5.56(    19.59 )5.73 (   20.21 الذكور الشعور بالذات العامة

 )4.76(     22.08 )4.94(    22.44 )4.67(    21.91 اإلناث 

 )5.23(     21.26 )5.41(    21.17 )5.13(    21.31  العينة كاملة 

)4.76(       9.84 )4.81(    10.20 )4.73(      9.59 الذكور القلق االجتماعي

 )5.25(     10.83 )4.96(    11.00 )5.38(    10.75 اإلناث 

 )5.08(     10.44 )4.90(    10.64 )5.18(    10.33  العينة كاملة 

   االنحراف المعياري=المتوسط؛     ع=م    

 وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات 7يبين جدول   

في الخاليا المتعلقة على أبعاد مقياس الشعور بالذات أفراد العينة 

بمتغيري الجنس والكلية، وللتأكد مما إذا كانت هذه الفروق دالة 

. تحليل التباين الثنائي، استخدم P<0.05إحصائيًا عند مستوى 

 .إلى نتائج هذا التحليل 8ويشير جدول 
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نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والكلية في كل من الشعور بالذات الخاصة والعامة والقلق االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين 8جدول 

 المتغيرات التابعة مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 االحتمالية قيمة فالمربعاتمتوسط 

 0.000 25.24 868.06 1 868.06 الشعور بالذات الخاصة الجنس

 0.000 28.94 761.62 1 761.62 الشعور بالذات العامة 

 0.019 5.50 141.30 1 141.30 القلق االجتماعي 

 0.516 0.42 14.55 1 14.55 الشعور بالذات الخاصة الكلية

 0.920 0.01 0.27 1 0.27 الشعور بالذات العامة 

 0.302 1.07 27.34 1 27.34 القلق االجتماعي 

 0.26 1.26 43.46 1 43.46 الشعور بالذات الخاصة الكلية× الجنس

 0.177 1.83 48.11 1 48.11 الشعور بالذات العامة 

 0.669 0.183 4.69 1 4.69 القلق االجتماعي 

ائية  إلى وجود أثر ذي داللة إحص8 جدول يشير 

)0.05>P( للجنس في كل من الشعور بالذات الخاصة والعامة 

والقلق االجتماعي، وإلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لنوع 

الكلية أو لتفاعل الجنس مع الكلية في الشعور بالذات والقلق 

وكما .  مما يعني أن الفرضية الثانية قد أثبتت جزئيًا.االجتماعي

إلناث أعلى من درجات الذكور على  أن درجات ا7يظهر جدول 

 . أبعاد مقياس الشعور بالذات جميعها

من الفرضية الثالثة إلى (والختبار الفرضيات الثالث األخيرة 

المتصلة بالعالقة بين الحاجة إلى المعرفة والشعور ) الخامسة

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة بالذات، حسبت

 لىمقياس الحاجة إعلى 

، كل بعد من أبعاد مقياس الشعور بالذات، ودرجاتهم على  المعرفة

 .9كما هو مبين في جدول 
 

 

 مقياس الحاجة إلى المعرف ودرجاتهم على كل بعد من أبعاد مقياس الشعور بالذاتمعامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على  : 9جدول 

 Zقيمة 
 

 طبيعية علوم

 )237=ن(

 إنسانية علوم

 )430=ن(

 Zقيمة 
 

 اإلناث

 )408=ن(
 الذكور

 )259=ن(
 العينة كاملة

 )667=ن(
 البعد

 

 الشعور بالذات الخاصة 0.36* 0.45* *0.30 2.19 *0.29 *0.48 -2.75
 الشعور بالذات العامة 0.22* *0.35 *0.15 2.68 *0.17 *0.30 -1.70
 جتماعيالقلق اال -0.28* *-0.24 *-0.29 0.68 *-0.28 *-0.27 -0.14

هناك عالقة ايجابية دالة إحصائيًا بين  أن 9  جدوليظهر

الحاجة إلى المعرفة وكٍل من الشعور بالذات الخاصة والعامة، وعالقة 

سلبية دالة إحصائيًا بين الحاجة إلى المعرفة والقلق االجتماعي، مما 

، فقد كانت جدولال يظهروكما . يؤكد صحة الفرضيات الثالث

الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات الخاصة لدى العالقة بين 

الذكور أقوى بشكٍل داٍل إحصائيًا مما هي لدى اإلناث، إذ كانت 

عند ) 1.96( الجدولية z أكبر من قيمة 2.19 المحسوبة zقيمة 

؛ وكانت العالقة بين الحاجة إلى المعرفة 0.05مستوى الداللة 

شكٍل داٍل إحصائيًا مما والشعور بالذات العامة لدى الذكور أقوى ب

 z أكبر من قيمة 2.68 المحسوبة zهي لدى اإلناث، إذ كانت قيمة 
؛ وكانت العالقة بين 0.01عند مستوى الداللة ) 2.58(الجدولية 

الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات الخاصة لدى طلبة كليات العلوم 

ات العلوم الطبيعية أقوى بشكٍل داٍل إحصائيًا مما هي لدى طلبة كلي

 z أكبر من قيمة -2.75 المحسوبة zاإلنسانية، إذ كانت قيمة 
 .0.01عند مستوى الداللة ) -2.58(الجدولية 

اختبرت الدراسة الحالية عددًا من الفرضيات التي تتعلق : المناقشة

. بكل من الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات لدى الطلبة الجامعيين

 توجد فروق دالة إحصائيًا في الحاجة إلى وقد أظهرت النتائج أنه ال

. المعرفة بين الجنسين وبين طلبة كليات العلوم الطبيعية واإلنسانية

وهذا يعني أن ميل الطلبة للتفكير بعمق وإلنجاز المهمات التي 

تتطلب جهدًا عقليًا كبيرًا ال يختلف باختالف جنسهم أو باختالف 

زى ذلك إلى تشابه األهداف وربما يع. الكليات التي ينتمون إليها

التي يسعى الطلبة إلى تحقيقها، التي تتحدد دافعيتهم ورغبتهم في 

كما قد تكون الحاجة إلى المعرفة، بوصفها ميًال . المعرفة في ضوئها

لالنشغال بالتفكير الجاد والعميق، ذات طبيعة عامة تتعلق بشؤون 

يب أو تخصصه الحياة المختلفة، ولذلك فهي ال ترتبط بجنس المستج

 .األكاديمي

وتبين أن مستوى الشعور بالذات الخاصة لدى اإلناث أعلى 

فاإلناث يفكرن بتصرفاتهن ورغباتهن . مما هو لدى الذكور

وتختلف . ودوافعهن، ويحاولن فهم أنفسهن أكثر مما يفعل الذكور

 Pluddeman et(هذه النتيجة مع نتائج دراسة بلوديمان وزمالئه 
al., 1999(لتي أظهرت أن الشعور بالذات الخاصة لدى الذكور ، ا

كما بينت الدراسة الحالية أن اإلناث . أعلى مما هو لدى اإلناث

إذ أن مستوى الشعور . يهتممن أكثر برأي األشخاص اآلخرين بهن
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وتتفق هذه . بالذات العامة لديهن كان أعلى مما هو لدى الذكور

 بلوديمان وزمالؤه النتيجة مع تلك التي توصلت إليها دراسة

)Pluddeman et al., 1999(نايشتيت وسماري ، ودراسة 

)Nystedt & Smari, 1989( اللتان أظهرتا أن الشعور بالذات ،

  .العامة لدى اإلناث أعلى مما هو لدى الذكور

وفيما يتعلق بالقلق االجتماعي، فقد تبين أيضًا أنه لدى 

ر إلى أن اإلناث يشعرن اإلناث أعلى مما هو لدى الذكور، مما يشي

. بالتوتر والضيق عندما يتفاعلن مع اآلخرين أكثر مما يشعر الذكور

وربما يعزى ذلك إلى أن اإلناث يضعن معايير عالية لسلوكياتهن، 

ومن بينها محاولة عدم الوقوع في الخطأ أمام اآلخرين، مما يزيد 

. هنمن حذرهن في المواقف االجتماعية، وبالتالي يزيد من توتر

 & Nystedt(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة نايشتيت وسماري 
Smari, 1989(،  التي أظهرت أن القلق االجتماعي لدى اإلناث أعلى

 . مما هو لدى الذكور

وعند النظر إلى معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الشعور 

اط بالذات لدى أفراد عينة الدراسة الحالية، نجد أن معامل االرتب

 بين الشعور بالذات الخاصة والعامة، كان إيجابيًا وداًال،

مما يعني أنه كلما كان الفرد واعيًا أكثر بقدراته وحاجاته 

وتصرفاته، كلما ازداد اهتمامه بأن يكون اآلخرون انطباعاٍت ايجابية 

ومن التضمينات اإلرشادية لهذا االستنتاج، أن منح . عنه، والعكس

 من االهتمام واالعتبار اإليجابي سيدفعهم إلى المسترشدين مزيدًا

وهذا من شأنه أن . التفكير بأفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم أكثر

 . يحقق لديهم مستوى أعلى من الصحة النفسية

الخاصة (ويشير عدم وجود ارتباط دال بين الشعور بالذات 

والقلق االجتماعي إلى أن العمل على زيادة وعي الطلبة ) والعامة

بذواتهم بهدف تخفيض القلق االجتماعي لديهم، قد ال يكون 

مجديًا، وبالتالي فإنه ينبغي التركيز في البرامج اإلرشادية على 

أساليب أخرى قد تكون أكثر فاعلية، كتكليف الطلبة بمهمات سلوكية 

تتطلب منهم التفاعل مع اآلخرين بشكٍل بناء، إضافة إلى إكسابهم 

  .لالزمةالمهارات االجتماعية ا

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين 

الحاجة إلى المعرفة وكل من الشعور بالذات الخاصة والعامة، وعالقة 

وهذا يشير إلى . سلبية بين الحاجة إلى المعرفة والقلق االجتماعي

أنه كلما ازداد ميل الفرد للحصول على المعرفة، والتفكير بعمق في 

ا المختلفة، وحاول إيجاد حلول جديدة للمشكالت، ازداد القضاي

وعيه بذاته وازدادت رغبته في نيل إعجاب اآلخرين وانخفض 

إذ أن حاجته إلى المعرفة تجعله . مستوى القلق االجتماعي لديه

يفكر بقدراته بشكٍل أفضل، وتدفعه إلى االنخراط أكثر في الخبرات 

 تطوير قدراته ومهاراته، مما البناءة التي من شأنها أن تمكنه من

يزيد من ثقته بنفسه ويخفض مستوى القلق لديه عندما يتفاعل مع 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة غورباني وزمالئها . اآلخرين

)Ghorbani, 2004( التي أشارت إلى وجود ارتباط إيجابي بين ،

 .الشعور بالذات الخاصة والحاجة إلى المعرفة

 الدراسة الحالية إلى أن العالقة بين الحاجة وتم التوصل في

إلى المعرفة والشعور بالذات الخاصة أقوى من تلك التي بين الحاجة 

إلى المعرفة والشعور بالذات العامة، وبين الحاجة إلى المعرفة 

وهذا يعكس العالقة التبادلية القوية بين الحاجة . والقلق االجتماعي

لخاصة، فكلما ازداد تفكير الفرد بذاته إلى المعرفة والشعور بالذات ا

من حيث أفكاره ومشاعره ودوافعه، أدرك إمكاناته بشكٍل أفضل، 

ودفعه ذلك إلى تطويرها عن طريق كسب المزيد من المعرفة 

والعكس، أي كلما حاول . والتعامل مع المواقف التي تستثير التفكير

كالت الفرد أن يتعلم طرق تفكير جديدة وفكر أكثر في المش

 .والمواقف المختلفة، أصبح أكثر وعيًا بجوانب القوة والضعف لديه

ويمكن أن يستفيد المرشدون من هذه النتيجة في أن ال  

يستجيبوا لرغبات المسترشدين بتقديم حلوًال فورية لمشكالتهم، بل 

إن عليهم أن يعملوا على مساعدتهم في أن يفكروا تفكيرًا جادًا 

 وظروفهم، التي أدت إلى حدوث مشكالتهم، بأفكارهم وسلوكياتهم

األمر الذي ال يزيد من وعيهم فحسب، بل من حاجتهم إلى المعرفة 

وهذا يذكرنا بأسلوب اإلحباط الذي كان يستخدمه فرتز بيلز . أيضا

)Fritz Perls( مؤسس العالج الجشتالتي، عندما كان يتعامل مع ،

سترشد بمهارة، مسترشديه، الذي يتمثل بأن يحبط المرشد الم

وذلك بأن ال يقدم له كل ما يريده، لجعله يعتمد على نفسه في حل 

مشكالته، أو بتعبيٍر آخر، ال يلبي مطالبه إلرغامه على أن يجد ُطرقه 

الخاصة، ويكتشف إمكاناته، ويتوصل في نهاية األمر إلى قناعة 

 ,Patterson(مفادها أن ما يتوقعه من المرشد يستطيع فعله بنفسه 
1980 .( 

والمدرسون أيضًا يمكنهم االستفادة من هذا األسلوب لزيادة 

فكثير من الطلبة يأتون إليهم ويسألونهم . حاجة الطلبة إلى المعرفة

عن بعض القضايا أو يطلبون منهم معلومات عن مواضيٍع معينة، مع 

أن هؤالء الطلبة يستطيعون بأنفسهم البحث عن تفسيرات لهذه 

فالمدرسون ينبغي أن . ول على هذه المعلوماتالقضايا أو الحص

يعلموا الطلبة المهارات التي تساعدهم في الحصول على المعرفة، 

وتجدر اإلشارة إلى . ألن ذلك أهم من إعطائهم المعرفة بحد ذاتها

أن المدرسين يمرون أثناء عملهم بمواقف كثيرة، يفترض أن يقتصر 

، عندما يسأل أحد الطلبة في مثًال. دورهم فيها على تعليم المهارات

غرفة الصف مدرس اللغة العربية عن معنى كلمة قرأها في نٍص ولم 

في هذه الحالة، ينبغي أن ال يستجيب المدرس لرغبة . يفهمها

الطالب، بإعطائه معنى الكلمة، وإنما يطلب منه أن يستخرج معنى 

تلك الكلمة بنفسه من المعجم، وإن كان الطالب ال يعرف كيف 

 .يستخدمه، فعلى المدرس عندئٍذ أن يعلمه

وقد توصلت النتائج أيضًا إلى أن العالقة بين الحاجة إلى 

المعرفة وكٍل من الشعور بالذات الخاصة والعامة لدى الذكور أقوى 

مما هي لدى اإلناث، مما يشير إلى أن استخدام المرشدين 

تالتي أو لألساليب اإلرشادية القائمة على التبصر، كالعالج الجش

المتمركز حول الشخص، لزيادة دافعية الطلبة للبحث والمعرفة، قد 

ويترك ذلك للبحث . تختلف فاعليتها باختالف جنس المشاركين
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المستقبلي في أن يتم اختبار مدى فاعلية مثل هذه األساليب في 

 .تحسين مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى كٍل من الذكور واإلناث

قة بين الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات كما تبين أن العال

الخاصة لدى طلبة الكليات العلمية أعلى مما هي لدى طلبة الكليات 

وقد يعزى ذلك إلى أن طلبة الكليات العلمية يطلب منهم . األدبية

إنجاز مهمات والتعامل مع مسائل تجعلهم يتساءلون عما إذا كانت 

ألمر الذي يحثهم على التأمل لديهم المقدرة على التعامل معها، ا

 .أكثر في ذواتهم

نستنتج مما تم عرضه أن المرشدين قد يساهمون أكثر من  

المدرسين في تحسين مستوى الشعور بالذات لدى الطلبة، والعكس 

إذ يمكن أن يلعب المدرسون دورًا . فيما يتعلق بالحاجة إلى المعرفة

ناك فرٌق كبيٌر بين فه. مهمًا في زيادة حاجة الطلبة إلى المعرفة

المدرس الذي يكلف طالبه بمهمات تعتمد على التذكر، والمدرس 

الذي يكلف طالبه بمهماٍت تحفزهم على ممارسة أنشطة معرفية ذات 

فالطالب ينبغي أن يمر . مستوى أعلى كالتطبيق والتحليل والنقد

بخبرات تتحدى قدراته المعرفية ألن ذلك يساهم إلى حٍد بعيٍد في 

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يقدم المدرس . ر هذه القدراتتطوي

. التعزيز المناسب للطلبة الذين يظهرون تحسنًا في أدائهم المعرفي

وقد يأخذ التعزيز في هذه الحالة أشكاًال متعددة كتوجيه الثناء لهم، 

 .ومنحهم درجاٍت إضافية

ين، وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية بحثت في متغيرين مهم

أال وهما الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات، إال أن الحاجة ال 

زالت قائمة إلجراء مزيد من الدراسات التي تتناول كًال منهما 

كما يمكن إجراء . وتبحث عالقته بمتغيرات أخرى في بيئات مختلفة

دراسات تجريبية على عينات من الطلبة ممن لديهم شعور منخفض 

خفضة إلى المعرفة، باختبار مدى فاعلية برامج بالذات أو حاجة من

إرشادية في تحسين مستوى الشعور بالذات والحاجة إلى المعرفة 

 .لدى هؤالء الطلبة
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  مقياس الحاجة إلى المعرفة:الملحق أ

أرجو أن تقرأ كل فقرة، ومن ثم تحدد إلى أي مدى تنطبق عليك بوضع دائرة على .  إلى المعرفةتتناول الفقرات التالية موضوع الحاجة 

 .5 إلى 1أحد األرقام من 
 تنطبق بدرجة منخفضة جدًا= 1 •

 تنطبق بدرجة منخفضة= 2 •

 تنطبق بدرجة متوسطة= 3 •

 تنطبق بدرجة عالية= 4 •

 تنطبق بدرجة عالية جدًا= 5 •

 5 4 3 2 1 *. تطلب تفكيرًا قليًالأفضل القيام بالمهمات التي ت 1
 5 4 3 2 1 *. أفكر فقط بما هو مطلوٌب مني 2
 5 4 3 2 1 . أفضل المسائل الصعبة على السهلة 3
 5 4 3 2 1 . أكون مسرورًا عندما أجد حًال لمشكلٍة كنت قد فكرت بها طويًال 4
 5 4 3 2 1 . أحب التعامل مع المواقف التي تجعلني أفكر تفكيرًا كثيرًا 5
 5 4 3 2 1  *. ال أجد متعًة بالتفكير 6
 5 4 3 2 1 . أعتقد أنه إذا أردت أن أنجح يجب أن أفكر بإيجاد حلوٍل لمشكالتي 7
 5 4 3 2 1 . أحب أن تكون حياتي مليئة بالمواقف التي تدفعني إلى التفكير بعمق 8
 5 4 3 2 1   *.بشيٍء ماأحاول أن أتجنب المواقف التي تتطلب مني أن أفكر بعمق  9

 5 4 3 2 1 . أحب أن أتناقش مع اآلخرين حول مواضيٍع تشغل تفكيري 10
أفضــل أن أقــوم بشــيٍء يتطلــب تفكيــرًا قلــيًال علــى أن أقــوم بشــيٍء يتحــدى قــدراتي  11

 *. المعرفية
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 *. ال أحاول أن أفكر كيف أنجز األعمال التي ُتطلب مني بشكٍل جيد12
 5 4 3 2 1 . عندما أواجه مشكلة أفكر بها من جميع جوانبها13
 5 4 3 2 1 . أكون راضيًا عندما أفكر بترٍو لساعات طويلة14
 5 4 3 2 1 *. ال أحاول أن أتعلم طرق تفكير جديدة15
. أفضل أن أفكر بالمهمات اليومية الصـغيرة علـى أن أفكـر بالمشـاريع طويلـة األجـل           16

* 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 . أفضل أن أنجز مهمة عقلية وصعبة على أن أنجز مهمة ال تتطلب تفكيرًا كثيرًا17
 5 4 3 2 1 *. أشعر بالضيق إذا كان علي أن أنجز مهمًة تتطلب مني جهدًا عقليًا كبيرًا18

 تدرج بشكل عكسي*     

 

 

 

 

 

 



 جرادات و العلي

 331

  مقياس الشعور بالذات:الملحق ب

أرجو أن تقرأ كل فقرة، ومن ثم تحدد إلى أي مدى تنطبق عليك بوضع دائرة على أحد . تالية موضوع الشعور بالذاتتتناول الفقرات ال 

 .4 إلى 0األرقام من 
 ال تنطبق على اإلطالق= 0 •

 تنطبق بدرجة منخفضة= 1 •

 تنطبق بدرجة متوسطة= 2 •

 تنطبق بدرجة عالية= 3 •

 تنطبق بدرجة عالية جدًا= 4 •
 

 4 3 2 1 0 ق. ا أتحدث أمام مجموعةأشعر بالقلق عندم 1
 4 3 2 1 0 ع. أهتم برأي األشخاص اآلخرين بي 2
 4 3 2 1 0 *خ . ال أعيد النظر في تصرفاتي أبدًا 3
 4 3 2 1 0 خ. أحاول دائمًا أن أفهم نفسي 4
 4 3 2 1 0 ع. أهتم بالطريقة التي أقدم بها نفسي لآلخرين 5
 4 3 2 1 0 خ . عيأفكر باستمرار برغباتي ودواف 6
 4 3 2 1 0 ع. قبل أن أخرج من بيتي لمقابلة اآلخرين أنظر في المرآة 7
 4 3 2 1 0 خ. أنتبه للحالة المزاجية التي أكون بها 8
 4 3 2 1 0 ق. تجعلني المجموعات الكبيرة من الناس عصبيًا 9

 4 3 2 1 0 خ . أكون واعيًا للطريقة التي أفكر بها عندما أعمل على حل مشكلة 10
 4 3 2 1 0 ق. من الصعب علي أن أتغلب على خجلي في المواقف الجديدة11
 4 3 2 1 0 ق. ارتبك عندما أكون أعمل وشخص ما يراقبني12
 4 3 2 1 0 ع. أكون عادًة واعيًا لمظهري عندما أكون مع اآلخرين13
 4 3 2 1 0 *خ . بشكٍل عام، إنني ال أفكر بقدراتي وحاجاتي14
 4 3 2 1 0 ع. إنه ألمر مهم بالنسبة لي أن يكون اآلخرون انطباعًا جيدًا عني15
 4 3 2 1 0 ع. أحاول أن أتقن عمل األشياء التي أقدمها لآلخرين16
 4 3 2 1 0 ق. ُأحرج بسهولة17
 4 3 2 1 0 خ. أفكر بنفسي كثيرًا18
 4 3 2 1 0 خ...). وفكالغضب، والحزن، والخ(أنتبه لمشاعري الداخلية 19
 4 3 2 1 0 *ق . ال أجد صعوبة في التحدث للغرباء20
214 3 2 1 0 خ. أفكر بنقاط القوة والضعف لدي 
 4 3 2 1 0 ع. أفكر بالطريقة التي أظهر بها أمام اآلخرين22
 4 3 2 1 0 خ. أحيانًا أجلس وحدي وأفكر بما أنجزته23

 القلق االجتماعي=  ق   الشعور بالذات العامة=  ع   ات الخاصة الشعور بالذ=  خ : مالحظة     

تدرج بشكل عكسي*        
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العالقة بني التعلم املنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى عينة 
  من طلبة جامعة الريموك

عبدالناصر الجراح 
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 18/10/2010 تاريخ قبوله   14/1/2010 تاريخ تسلم البحث

 عــن مســتوى امــتالك طلبــة الجامعــة   فهــدفت الدراســة إلــى الكشــ  :ملخــص

ت هذه المكونات تختلف باختالف     لمكونات التعلم المنظم ذاتيا، وما إذا كان      

ــة        ــدرة التنبؤيـ ــرف القـ ــى تعـ ــافة إلـ ــي، إضـ ــتواه الدراسـ ــب أو مسـ ــنس الطالـ جـ

ــا إذا كــان         ــة م ــاديمي، ومعرف ــا بالتحصــيل األك ــتعلم المــنظم ذاتي ــات ال لمكون

التحصيل األكاديمي يختلف عند الطلبـة ذوي المسـتوى المرتفـع مـن الـتعلم               

سـتوى المـنخفض مـن الـتعلم المـنظم          المنظم ذاتيا عنه عند الطلبة ذوي الم      

ــة الدراســـة مـــن   . ذاتيـــا ــة مـــن  ) 331(وقـــد تكونـــت عينـ ــا وطالبـ ــة طالبـ طلبـ

الدراسة استخدم مقيـاس     في جامعة اليرموك، ولتحقيق أهداف       البكالوريوس

ــوردي  ــا،   (Purdie)ب ــتعلم المــنظم ذاتي ــائج أن امــتالك   وقــد أ لل ظهــرت النت

ى مكون التسميع والحفظ جـاء ضـمن   الطلبة لمهارات التعلم المنظم ذاتيا عل 

كمـــا تبـــين أن الـــذكور . المســـتوى مرتفـــع، وبـــاقي األبعـــاد بدرجـــة متوســـطة

يتفوقون على اإلناث علـى مكـون وضـع الهـدف والتخطـيط، وأن طلبـة السـنة                 

الرابعة يتفوقـون وبداللـة إحصـائية علـى طلبـة السـنتين الثانيـة والثالثـة علـى                   

وكذلك . بة، وطلب المساعدة االجتماعيةمكوني االحتفاظ بالسجالت والمراق

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكـاديمي       

بــين فئــة الطلبــة مرتفعــي الــتعلم المــنظم ذاتيــا وفئــة الطلبــة منخفضــي الــتعلم   

ــا علـــى مكـــوني وضـــع الهـــدف والتخطـــيط، والتســـميع والحفـــظ     المـــنظم ذاتيـ

االحتفـاظ  كمـا تبـين أن مكـوني    . م مـنظم ذاتيـا  ولصـالح الطلبـة مرتفعـي الـتعل    

بالســـــجالت والمراقبـــــة، ووضـــــع الهـــــدف والتخطـــــيط، يتنبئـــــان بالتحصـــــيل 

 الــــتعلم المــــنظم ذاتيــــا، :الكلمــــات المفتاحيــــة (.األكــــاديمي لــــدى الطلبــــة

 .)  التحصيل األكاديمي

 متؤكد المدرسة المعرفية االجتماعية في التعلم أن التعل :المقدمـــــة

ملية اكتساب للمعلومات، بل هو عملية فاعلة يبني فيها ليس ع

المتعلم المعلومة والمهارة، مما يساهم في تحسين مستوى اإلنتاج 

وعليه، يكون دور المعلم تقديم المساعدة للطالب عندما . لديه

ويولي . يحتاج، والتوقف عن ذلك عندما تنمو قدراته الذاتية

، والمتعلم الذي مم الذاتي للتعلالباحثون أهمية كبرى لعملية التنظي

يمكن تسميته بالفاعل هو الذي يقوم بهذا النوع من التنظيم الذي 

  .يعتمد على التقييم الذاتي

 فـــي التأكيـــد علـــى )Bandura, 2002(يعـــود الفضـــل إلـــى بانـــدورا 

عمليات التنظيم الذاتي لدى المتعلمـين مـن خـالل نظريتـه فـي الـتعلم                

أشـار إلـى أن المتعلمـين يسـتطيعون ضـبط      المعرفي االجتماعي، حيـث    

 من خالل تصوراتهم واعتقاداتهم عن النتائج المترتبـة علـى           سلوكاتهم

ســلوكاتهم، وأن عمليــات التنظــيم الــذاتي تســهم فــي إحــداث التغيــرات 

 .التي تحدث على السلوك

_________________________ 

 .االردن، إربد، جامعة اليرموك، يةكلية الترب* 

 .األردن، ربدإ، 2010 الطبع محفوظة لجامعة اليرموك حقوق ©
 

 The Relationship between Self-Regulated Learning and 
Academic Achievement among Sample of Yarmouk 

University Students  
 

Abd alnaser aljarrah, Faculty of Education ,Yarmouk University, 
Irbid, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at investigating the level of self-
regulated learning components among university students, and 
whether these components differ according to the student's 
gender and academic achievement. Furthermore, the study 
aimed at identifying the predictability of self-regulated 
learning components of academic achievement, and whether 
academic achievement differs among students with high/ low 
level of self-regulated learning. The sample of the study 
consisted of 331 male and female undergraduate students 
from Yarmouk University. To achieve the aims of the study, 
Purdie self-regulated learning scale was used. The results of 
the study revealed that the students' level of self-regulated 
skills on the rehearsing and memorizing component was high, 
whereas the level of the rest of the components was moderate, 
that male students scored significantly higher than female 
students on the goal setting and planning component, and that 
4th year students scored significantly higher than those in their 
2nd and 3rd year on keeping records and monitoring, and 
seeking social assistance components. The results also 
revealed that there were statistically significant differences in 
academic achievement between students with high/ low self-
regulated learning on goal setting and planning, rehearsing 
and memorizing in the favor of students with high level self-
regulated learning. Finally, the results revealed that keeping 
records and monitoring, and goal setting and planning 
components predict academic achievement among students. 
(Keywords: Self-Regulated Learning, Academic Achievement).  

   

وتعتمد النظرية المعرفية االجتماعية على عدد من األسس 

واالفتراضات، تتمثل في أن األفراد يتعلمون السلوكات عن طريق 

النمذجة لسلوكات أو مخرجات سلوكات اآلخرين، كما أن التعلم 

يس بالضرورة أن يقابله تغير في سلوكه، الذي يحدث لدى الفرد ل

إضافة إلى أن نتائج السلوكات التي يقوم بها الفرد تلعب دورا هامًا 

في تعلمه، وأن المعرفة التي يمتلكها الفرد تلعب دورًا كبيرًا في 

عملية التعلم، وأن األفراد يتحكمون بشكل كبير بأفعالهم وبالبيئة من 

 وتعديل البيئة المحيطة، أو تغيير خالل اتخاذ خطوات نشطة لبناء

 .  (Bandura, 2006)أنفسهم 

 بين التعلم التقليدي الموجه (.Singh, N. D)ويميز سينج 

من المعلم، وبين التعلم المنظم ذاتيًا، إذ يشير إلى أن التعلم 

التقليدي يعتمد على تلقين الطلبة ما يتوجب عليهم أن يتعلموه أو 
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توى المادة باعتباره الهدف النهائي للدرس، يفعلوه، والتركيز على مح

ومستسلمًا، ويزيد التنافس بين ويكون الطالب فيه منصاعًا 

 كما يسوده االعتماد على المعلم المجموعات مع قليل من التفاعل،

في اتخاذ القرارات، باعتماد توجيهات المعلم، واستخدام أنماط 

ة بكثرة، كما يقوم تفكير متماثلة، وتستخدم فيه الدافعية الخارجي

المعلم بعملية التقويم كاملة، ويسوده أسلوب السؤال والجواب 

والتقيد بالمنهاج، وتكون فيه وسائل التعليم ثابتة وهي الكتاب 

أما التعلم المنظم ذاتيا فيركز على . المقرر، كما تقل روح المغامرة

حرية الطالب وفرديته، واعتماده على نفسه في اتخاذ القرارات، 

وتحمل المسؤولية في التعلم، ويزيد فيه التعاون مع وجود مستوى 

عال من التفاعل بين المجموعات، كما يستخدم فيه الطالب أنماطًا 

متنوعة من التفكير، ويركز على الحوافز والدافعية الداخلية لدى 

الطالب، ويعتمد على عملية التقييم والتعزيز والمراقبة الذاتية من 

م أسلوب حل المشكلة، ويعتمد على التكامل بين الطالب، ويستخد

المواد التعليمية ومصادر المعرفة، كما يسوده النمط ما وراء 

 . المعرفي في التعليم

ويوصف الطلبة ذوو التعلم المنظم ذاتيًا بأنهم ذوو دافعية 

عالية؛ ألن لديهم استعدادا أكبر للمشاركة والمثابرة لفترة زمنية 

ام التعليمية، ويبذلون جهدًا أكبر من أولئك أطول عند أداء المه

الذين ليس لديهم تنظيم ذاتي، كما أنهم يمارسون خبراتهم التعليمية 

بكفاءة وبطرق مختلفة، ولديهم مخزون واسع من االستراتيجيات 

المعرفية وما وراء المعرفية، وقدرة على إعادة ترتيب وتنظيم 

برون للوصول إليها، كما أنفسهم، ويحددون أهدافهم التعليمية ويثا

أنهم بارعون في مراقبة أهدافهم، ولديهم دافعية داخلية، واستقاللية، 

 ,Zimmerman)ونشاط ما وراء معرفي في أثناء تعلمهم الشخصي 
1995(. 

 إلى أن التعلم المنظم ذاتيا (.Singh, N. D)ويضيف سينج 

 عن يعتمد أساسا على أن الطالب القدير يتحمل كامل المسؤولية

تعلمه، ويعطيه الفرصة لكي يكون قادرا على وضع أهداف تعليمية 

واقعية ويعمل على تحقيقها، ويقرر المتعلم في نهاية األمر معالم 

نشاطاته، وما يحكم مستوى تقدمه هو السرعة والقدرة، ويؤكد أنه 

 التعليمية ذاتيًا، وبشكل فعال، فإنها ستضيف تعندما تدار الخبرا

ورا بحسن األداء والفاعلية، األمر الذي يؤدي إلى إلى الطالب شع

زيادة الدافعية لديه، وعليه، فإن الدوافع الداخلية والمستمرة تشكل 

 .عنصرا مهما من عناصر التعلم المنظم ذاتيا

 أن (Pintrich & Garcia, 1991)وقد وجد بنتريك وجارسيا 

ترتبط ارتباطًا التعاون، والتنظيم، وما وراء المعرفة، وإدارة المصادر 

وثيقًا بتوجيه الهدف الداخلي، األمر الذي يؤثر في مستوى أداء 

الطالب المعرفي، وعندما يزداد مستوى الوعي المعرفي لديه، فإنه 

يصبح أكثر ميًال الستخدام االستراتيجيات، وتكون النتيجة زيادة 

 .مستوى األداء

ن  أ(Pintrich & Garcia, 1994)ويؤكد بنتريك وجارسيا 

المعلم الذي يدرك آثار الوعي األكاديمي الذاتي، يستطيع أن يحسن 

أداء الطلبة عن طريق طرح نماذج الستراتيجيات تعليمية مناسبة، 

واستخدام االستراتيجية التي تقوم بدورها برفع مستوى التنظيم 

الذاتي لديهم، وبالتالي تحسين األداء األكاديمي، وتعزيز الوعي 

 .الذاتي

 التعلم المنظم ذاتيًا (Zimmerman, 1995)يمرمان ويعرف ز

بأنه عملية عقلية معرفية منظمة، يكون فيها المتعلم مشاركا نشطًا 

أما بنتريك . في عملية تعلمه حتى يتحقق هدفه من التعلم

(Pintrich, 1999)االستراتيجيات :  فيعرف التعلم المنظم ذاتيا بأنه

هم، كاستخدام استراتيجيات التي يستخدمها الطلبة لتنظيم معرفت

معرفية وما وراء معرفية مختلفة، واستراتيجيات إدارة المصادر 

في حين يعرفه . التعليمية التي يستخدمها الطلبة للتحكم بتعلمهم

العملية التي يضع من خاللها :  بأنه)(Bembenutty, 2006بمبنوتي 

 .المتعلم أهدافًا، ويراقب تعلمه، وينظمه، ويتحكم فيه

 ثالثة مكونات للتعلم (Zimmerman, 1986)قدم زيمرمان وي

في أثناء ) النشطون(المنظم ذاتيا، يمارسها الطلبة الفاعلون 

 عمليات التعلم الخاصة بهم، فيكونون أكثر وعيا للعالقات الوظيفية

Functional Relations  بين أنماط أفكارهم، وأفعالهم، والمخرجات

ا وراء معرفي، وفيه يقوم المتعلم المنظم البيئية االجتماعية، األول م

ذاتيا بعمليات التخطيط، والتنظيم، والدراسة الذاتية، والتقييم 

والثاني . الذاتي، خالل المراحل المختلفة لعملية اكتساب المعرفة

دافعي، وفيه يدرك المتعلم ذاته باعتباره كفؤًا، ومستقًال، ومدفوعًا 

لمتعلم المنظم ذاتيا، ويبني، ويبدع والثالث سلوكي، يختار ا. داخليًا

أو يصمم بيئة اجتماعية ومادية الكتساب المعرفة بأقصى درجة 

 .ممكنة

 فيقترح نموذجا ثالثيا للدافعية (Pintrich, 1989)أما بنتريك 

 :  الثالثة للتعلم المنظم ذاتيا هيريمكن أن يرتبط بالعناص

ات ويشمل معتقد:  Expectancy Componentمكون توقعي  -1

الطلبة حول قدراتهم على أداء مهمة ما، وأنهم مسؤولون عن 

هل استطيع "أدائهم، ويتضمن إجابات الطلبة على سؤال 

وقد أشارت الدراسات أن الطلبة الذين " ؟ةالقيام بهذه المهم

يؤمنون بقدرتهم على الدخول والمشاركة في استراتيجيات ما 

رفية بصورة وراء معرفية، يستخدمون االستراتيجيات المع

أكبر، وأنهم أكثر ميًال للمثابرة على أداء المهمة من الطالب 

 .الذين ال يؤمنون بقدرتهم على أداء المهمة

 ويشمل أهداف الطلبة :Value Componentمكون القيمة  -2

ومعتقداتهم حول أهمية المهمة واهتمامهم بها، وتشير 

تمل الدراسات إلى أن الطلبة ذوي التوجه الدافعي الذي يش

 والتعلم، والتحدي،  Goals of Mastery على أهداف اإلتقان

إضافة إلى اعتقاداتهم بأن المهمة ممتعة وهامة أكثر استخدامًا 

 .لالستراتيجيات، وأكثر فاعلية في إدارة الجهد
ويشمل ردود أفعال : Affective Componentمكون انفعالي  -3

ما "ة عن سؤال وتتضمن اإلجاب. الطلبة االنفعالية تجاه المهمة

وقد . ومن أبرزها قلق االختبار" شعوري تجاه هذه المهمة؟

 ,Benjamin)أشار بنيامين ومكيشي ولين وهولينجر
McKeachie, Lin & Holinger, 1981(  إلى أنه على الرغم من
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أن الطالب ذوي القلق المرتفع يبذلون جهودًا، ويثابرون 

 أنهم ظهروا كغيرهم من الطالب ذوي القلق المنخفض، إال

متعلمين غير فعالين، وغير كفئين، وال يستخدمون 

  .االستراتيجيات المالئمة للتحصيل
 ثالثة مكونات  (Zimmerman, 1990)وقد حدد زيمرمان

االستراتيجيات التي تتضمن الهدف : أساسية للتنظيم الذاتي هي

والوسيلة، والتغذية الراجعة الذاتية، واالعتراف بأهمية التحضير 

العمل، وتقود هذه العناصر الثالثة إلى عملية تعليمية متطورة، و

 .إضافة إلى كفاءة عالية

 بعد (Pintrich & DeGroot, 1990) ويشير بنتريك وديجروت

مراجعتهما للعديد من الدراسات إلى أن هناك ثالثة مكونات للتعلم 

المنظم ذاتيا ذات أهمية خاصة لألداء الصفي، يتمثل المكون األول 

في استراتيجيات الطلبة ما وراء المعرفية كالتخطيط، والمراقبة، 

والتعديل، ويتمثل المكون الثاني في إدارة الطلبة وسيطرتهم على 

المهام األكاديمية الصفية، وتتضمن المثابرة على أداء المهمة، وعزل 

، في حين يمثل ةالمشتتات، والمحافظة على المشاركة المعرفي

االستراتيجيات المعرفية الفعلية التي يستخدمها المكون الثالث في 

التسميع، : الطلبة لتعلم المواد الدراسية وتذكرها وفهمها مثل

والتفسير والتنظيم التي تبين أنها تقوي المشاركة المعرفية الفاعلة 

 .في التعلم، وتؤدي إلى مستويات أعلى من التحصيل األكاديمي

 أربعة مكونات للتعلم  نموذجا يتضمن(Purdie)ويقدم بوردي 

 Goal Setting and(أولها وضع الهدف والتخطيط: المنظم ذاتيًا، هي

Planning)  : ويتمثل بقدرة الطالب على وضع أهداف عامة، وأخرى

خاصة، والتخطيط لها وفق جدول زمني محدد، والقيام باألنشطة 

وثانيها االحتفاظ بالسجالت . المرتبطة بتحقيق تلك األهداف

وتتمثل بقدرة : (Keeping Records and Monitoring)اقبة والمر

الطالب على مراقبة النشاطات التي يقوم بها لتحقيق األهداف، 

وثالثها التسميع . وتسجيلها، وتسجيل النتائج التي يتوصل إليها

ويتمثل بقدرة الطالب : (Rehearsing and Memorizing)والحفظ 

. صورة جهرية أو صامتةعلى حفظ المادة عن طريق تسميعها ب

: (Seeking Social Assistance)ورابعها طلب المساعدة االجتماعية 

ويتمثل بلجوء الطالب إلى أحد أفراد األسرة، أو المعلمين، أو 

الزمالء للحصول على المساعدة في فهم المادة التعليمية، أو أداء 

 ).2007أحمد، (الواجبات 

تعلم يمكن أن يكون  أن الم(Pesut, 1990)ويؤكد بيسوت 

واعيا لوعيه، أو أن يدعو إلى استخدام التقنيات اإلبداعية؛ من أجل 

توجيه تفكيره وسلوكه في محاولة منه الستحداث مؤسسات إبداعية 

مفيدة في تطوير مخرجات التعليم التي نريدها، وأنه من خالل 

ا، عملية التنظيم الذاتي التي تتضمن مراقبة الذات وتقييمها وتعزيزه

لهذا فمن . يكون قادرا على تطوير معارفه وخبراته ما وراء المعرفية

األفضل أن نضع الطلبة في موقع يجعلهم يقومون بأنفسهم بفهم 

سلوكهم وتنظيمه من أجل تحقيق هدف خالق أو مخرج تعليمي 

 . حواض

وإذا كان زيادة مستوى األداء هدفًا هامًا من أهداف التعلم، 

الذاتي للتعلم يجب أن تعطى االهتمام الالزم من فإن عملية التنظيم 

 إلى أن هذه المهارة تمكن (Biggs, 1985)الباحثين، حيث أشار بيجز 

الطالب من تخطيط مهمته التعليمية وتنظيمها، واالنخراط في التعلم 

الذاتي، ومراقبة مستوى تقدمه باستمرار من خالل التقييم الذاتي 

أن التعلم المنظم ذاتيًا، يؤدي إلى رفع وقد أثبتت الدراسات . ألدائه

مستوى الكفاءة الذاتية التي ترتبط ارتباطا عضويا مع أداء الطالب 

 & McKeachie, Pintrich(األكاديمي، والنشاطات التي يمارسها 

Lin, 1985; Garcia, 1995; Blickle, 1996( . كما أن التنظيم الذاتي

همية فيما يتعلق بتعلم للمعرفة والسلوك على درجة عالية من األ

 . (Judd, 2005)الطالب وتحصيله األكاديمي 

ويشير عدد من العلماء إلى أهمية السيطرة الذاتية األكاديمية 

Academic Self Control  ،وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية 

وتحديدًا التحصيل األكاديمي، فإذا كان الطالب ال يتمتع بالوعي 

كما . (Blickle, 1996)تي، فإن أداءه سيكون عشوائيًا األكاديمي الذا

 إلى أن المراقبة الذاتية لدى الطلبة (Thiede, 1999)أشار ثايد 

ارتبطت باألداء على االختبارات، وذلك من خالل العديد من التجارب 

 .التي أجريت في مواقف تعليمية

 & Zimmerman)بونز -وفي دراسة أجراها زيمرمان ومارتنز

Martinez-Pons, 1986( أظهرت نتائجها أن استخدام الطلبة ،

 بالتحصيل األكاديمي للطلبة، أالستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا يتنب

من التباين في التحصيل في ) 0.84(حيث فسر التعلم المنظم ذاتيا 

من التحصيل في مادة الرياضيات، ) 0.81( اإلنجليزية، وةمادة اللغ

) 13(كما أظهرت النتائج أن . بشكل عاممن التحصيل ) 0.93(و

) 14(استراتيجية من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا من أصل 

استراتيجية، تميز بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفع والطلبة ذوي 

 .التحصيل المنخفض

 (Pintrich & DeGroot, 1990)كما أجرى بنتريك وديجروت 

 باطية بين توجه الدافعية دراسة بهدف الكشف عن العالقة االرت
Motivational Orientation والتعلم المنظم ذاتيًا، والتحصيل

طالبا من طالب الصف السابع في ثمان ) 173(األكاديمي لدى 

شعب للعلوم، وسبعة شعب للغة اإلنجليزية، أشارت النتائج إلى وجود 

ة عالقة ارتباطية إيجابية بين الكفاءة الذاتية، والقيمة الداخلي

باعتبارهما مكونين للتعلم المنظم ذاتيًا، وبين التحصيل األكاديمي، 

كما أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن التنظيم الذاتي، والكفاءة 

الذاتية، وقلق االختبار قد عملت باعتبارها متنبئات بالتحصيل 

األكاديمي للطلبة، في حين لم يكن للقيمة الداخلية أي تأثير مباشر 

 . األكاديمي للطلبةفي التحصيل

دراسة للكشف عن العالقة االرتباطية ) 1995(وأجرت حسن 

بين استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم، والتحصيل الدراسي، وفيما 

إذا كانت هذه االستراتيجيات تختلف باختالف جنس الطالب، وقد 

طالبا وطالبة، موزعين بالتساوي ) 270(تكونت عينة الدراسة من 

الجنسين، من الصف الثاني اإلعدادي في مدينة الزقازيق على كال 

بمصر، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 
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إحصائيا بين استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم، والتحصيل 

الدراسي، وأظهرت أيضًا أن اإلناث كن أكثر استخدامًا الستراتيجيات 

ور على المقياس ككل، وعلى أبعاد التنظيم الذاتي للتعلم من الذك

التنظيم والتحويل والتسميع واالستظهار وطلب المساعدة من 

 .اآلخرين

بدراسة من أهدافها الكشف عن ) 1996(كما قام إبراهيم 

العالقة بين التعلم المنظم ذاتيًا، والتحصيل الدراسي لدى عينة 

نوي في طالبًا وطالبة من طلبة الصف األول الثا) 120(تكونت من 

محافظة المنوفية بمصر، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة 

ارتباطية غير دالة إحصائيا بين مكونات التعلم المنظم ذاتيا 

والتحصيل الدراسي في مواد اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية 

 بين الدرجة الكلية طوالرياضيات، حيث بلغت قيم معامل االرتبا

، 0.4-(تحصيل الدراسي في المواد الثالث للتعلم المنظم ذاتيا وال

 على التوالي، كما أظهرت على مستوى األبعاد أن قيم )0.14، 0.16

 فعالية الذات وبين التحصيل في اللغة نمعامالت االرتباط بين مكو

 على التوالي، وكذلك )0.22، 0.19 (العربية، واللغة اإلنجليزية كان

الذكور في الدرجة الكلية للتعلم أشارت النتائج إلى تفوق اإلناث على 

المراجعة : المنظم ذاتيا، وفي أبعاد التعلم المنظم ذاتيا التالية

المنتظمة، وانتقاء الحلول، والدافعية التلقائية، وتحضير الدروس، 

 .والبحث عن المعلومات

وللكشف عن العالقة بين التنظيم الذاتي للتعلم، وكل من 

 Schunk(لذاتية، أجرى شنك وإرتمر التحصيل األكاديمي والكفاءة ا

& Ertmer, 1999( دراسة على عينة تكونت من )طالبا وطالبة )44 

من طلبة الجامعة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة 

دالة إحصائيا بين التعلم المنظم ذاتيا وبين كل من التحصيل 

 .األكاديمي والكفاءة الذاتية لدى الطلبة

 من خالل دراسته التعرف إلى )1999(يد وهدف عبد الحم

تأثير مكونات الدافعية، واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في 

التحصيل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية بالزقازيق، وقد تكونت 

 طالبا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة )435(عينة الدراسة من 

افعية، واستراتيجيات تأثر التحصيل األكاديمي بكل من مكونات الد

التعلم المنظم ذاتيا، وأن الذكور حصلوا على درجات أعلى من 

اإلناث في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ككل، وعدم وجود 

فروق بين الجنسين في أبعاد التكرار، واإلتقان، والتنظيم، والبحث 

عن المساعدة، كما أظهرت النتائج أن طلبة السنة الرابعة أكثر 

 . الكا الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من طلبة السنة األولىامت

 دراسة كان من أهدافها تعرف العالقة )2002(وأجرى ردادي 

بين استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم، والتحصيل الدراسي لدى 

 طالبا وطالبة من الصف الثالث المتوسط، )239(عينة تكونت من 

درسة منارات المدينة المنورة، وقد بينت وطلبة الثالث الثانوي في م

النتائج أن الذكور يتفوقون على اإلناث في مكوني فاعلية الذات، 

والدافعية الداخلية، في حين تفوقت اإلناث على الذكور في مكون 

قلق االختبار، كما تفوق طلبة الثالث الثانوي على طلبة الثالث 

الداخلية، وقد تنبأت المتوسط في مكوني فاعلية الذات والدافعية 

استراتيجيات التنظيم الذاتي بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة 

 .الذكور فقط

كان من  (Sui-Chu, 2004(كو -وفي دراسة أجراها سوي

أهدافها الكشف عن العالقة االرتباطية بين التحصيل األكاديمي 

والتعلم المنظم ذاتيًا، لدى عينة من الطلبة بلغ متوسط أعمارهم 

عامًا من هونج كونج، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ) 15(

ارتباطية موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا، وبين التحصيل األكاديمي 

في مواد القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت استراتيجيات التحكم، 

والكفاءة الذاتية األكثر ارتباطًا مع التحصيل بالمواد الثالثة، في حين 

ني الدافعية والتذكر بشكل سلبي مع التحصيل في ارتبط مكو

كما أشارت النتائج إلى أن طلبة هونج كونج أقل . الرياضيات والعلوم

استخدامًا الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا من باقي الطلبة 

 .المشاركين في الدراسة من الدول األخرى

 & Nota, Soresi(كما أجرت نوتا وسوريسي وزيمرمان 

Zimmerman, 2004( دراسة أظهرت نتائجها أن استراتيجيات التعلم 

المنظم ذاتيا المعرفية، تتنبأ بعالمات الطلبة في مادة اللغة االيطالية، 

والرياضيات، والمواد التقنية في المدرسة الثانوية، وكذلك تتنبأ 

 .بدرجات الطلبة في امتحانات الجامعة، وبدرجات في الماجستير

 الستقصاء العالقة بين )Judd, 2005( وأجرى جود دراسة

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ومعتقدات الكفاءة الذاتية، وبين 

 طالبًا من مدرسة )61(التحصيل األكاديمي لدى عينة تكونت من 

 طالبًا )13(كاثوليكية للذكور في والية هاواي، وقد اختار الباحث 

 الطلبة ذوي التحصيل  من)15(من الطلبة ذوي التحصيل المرتفع، و

المنخفض بناء على نتائج ثالثة اختبارات تحصيلية على مدار الفصل 

الدراسي كامال، وقد أظهرت النتائج أن الطلبة مرتفعي التحصيل 

كانوا أكثر استخداما الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من الطلبة 

حصيل منخفضي التحصيل، وأن التنظيم الذاتي يؤثر إيجابًا في الت

األكاديمي، وأن مهارات التعلم المنظم ذاتيًا، ومعتقدات الكفاءة 

 .الذاتية يتنبآن باألداء الالحق على االختبارات

 & Mousulides(وهدفت دراسة موسوليدس وفيليبو 

Philippou, 2005( إلى الكشف عن العالقة بين معتقدات الدافعية 

واستراتيجيات ) فالكفاءة الذاتية، وقيمة المهمة، وتوجه الهد(

التعلم المنظم ذاتيا وبين التحصيل األكاديمي في مادة الرياضيات، 

 طالبا وطالبة من معلمي قبل )187(وقد تكونت عينة الدراسة من 

الخدمة في قبرص، وقد كشفت النتائج أن مكون الكفاءة الذاتية كان 

 أقوى المتنبآت بالتحصيل األكاديمي، تاله مكون قيمة المهمة، في

 .حين لم يتنبأ توجه الهدف بالتحصيل األكاديمي

 دراسة كان من أهدافها )Anderton, 2006(وأجرى أندرتون 

الكشف عن أثر استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في 

 معلما ومعلمة من )28(التحصيل األكاديمي لدى عينة تكونت من 

معلم في والية معلمي قبل الخدمة، الملتحقين في برنامج تعليم ال

أالباما، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر الستراتيجيات 

 .التعلم المنظم ذاتيا في التحصيل األكاديمي لدى أفراد الدراسة
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 إلى الكشف )Bembenutty, 2006(وهدفت دراسة بمبنيوتي 

عن العالقة بين استخدام الطلبة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا 

وكل من التحصيل األكاديمي Purdie قياس بوردي باستخدام م

 طالبا وطالبة )147(ومعتقدات فاعلية الذات، لدى عينة تكونت من 

في الجامعة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية 

موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى الطلبة، 

 . قدات فاعلية الذات لدى الطلبةوأن التعلم المنظم ذاتيا يتنبأ بمعت

 & Klassen, Krawchuk)وأجرى كالسن وكراوكك وراجاني

Rajani, 2007 ( دراسة من جزأين، هدف الجزء الثاني منها إلى 

الكشف عن العالقة بين مجموعة من المتغيرات منها التحصيل 

 الذاتية للتنظيم الذاتي للتعلم، وذلك على عينة األكاديمي والكفاءة

 طالب بكالوريوس في كندا، وقد أشارت نتائج )195(تكونت من 

 ،)0.25(الدراسة إلى أن قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين بلغت 

 . وكانت دالة إحصائيا

 )128( على عينة تكونت من )2007(وفي دراسة أجراها أحمد 

قة الثالثة بكلية التربية بالمنصورة، من أهدافها طالبًا من طالب الفر

الكشف عن العالقة االرتباطية بين أبعاد التنظيم الذاتي للتعلم 

والتحصيل األكاديمي، والتعرف إلى مدى اختالف التحصيل 

األكاديمي تبعا لمستويات التنظيم الذاتي للتعلم، إضافة إلى تحديد 

تي للتعلم بالتحصيل األكاديمي، القدرة التنبؤية ألبعاد التنظيم الذا

وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا 

، ومع )0.67(بين التحصيل األكاديمي، وبعد وضع الهدف والتخطيط 

، ومع بعد التسميع )0.63(بعد االحتفاظ بالسجالت والمراقبة 

كما . )0.44(، ومع بعد طلب المساعدة االجتماعية )0.55(والحفظ 

 لدى الطالب ذوي المستوى يأشارت إلى أن التحصيل األكاديم

المرتفع من التنظيم الذاتي للتعلم، أفضل منه لدى الطالب منخفضي 

مستوى التنظيم الذاتي للتعلم على كافة األبعاد، وكذلك أظهرت 

النتائج قدرة بعدي وضع الهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت 

 .ؤ بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبةوالمراقبة على التنب

هودجز وكوكس -وفي دراسة أجراها هودجز وستاكبول

(Hodges, Stackpole-Hodges, & Cox, 2008) للكشف عن ، 

القدرة التنبؤية للكفاءة الذاتية، والتنظيم الذاتي، واألسلوب المعرفي 

طالبا، وقد أظهرت ) 70(بالتحصيل األكاديمي لدى عينة تكونت من 

ائجها أن األسلوب المعرفي له قدرة تنبؤية دالة إحصائيا في نت

التحصيل األكاديمي لدى الطلبة، في حين لم تكن للتعلم المنظم 

 .ذاتيًا، والكفاءة الذاتية قدرة تنبؤية بالتحصيل األكاديمي للطلبة

 ,Bail, Zhang & Tachiyama)وأجرى بيل وزانج وتاكياما 
طالبا وطالبة من جامعة هاواي، ) 157( دراسة تجريبية على (2008

طالبا وطالبة ) 78(طالبا وطالبة مجموعة تجريبية، و) 79(منهم 

مجموعة ضابطة، وذلك للتعرف إلى أثر تدريب الطلبة على مهارات 

التعلم المنظم ذاتيا في أثناء دراسة مساق معين في التحصيل 

جموعة األكاديمي لدى طلبة الجامعة، وقد أظهرت النتائج أن الم

 التي درست مساقًا في التعلم المنظم ذاتيا كان تحصليها ةالتجريبي

في ذلك المساق أعلى من تحصيل المجموعة الضابطة التي لم تتلق 

مثل ذلك التدريس، وكانوا أقل عرضة للرسوب في المساقات 

 .األخرى

 & ,Hong, Peng(وفي دراسة أجراها هونج وبنج ورويل 

Rowell, 2009(مستوى التنظيم الذاتي للواجبات  للكشف عن 

قيمة المهمة وقيمة الدافعية والجهد : البيتية في ستة مجاالت هي

واإلصرار والتخطيط واختبار الذات، وكذلك الكشف عما إذا كان 

التنظيم الذاتي للواجبات البيتية يختلف باختالف جنس الطالب، أو 

 طالبًا )330(مستوى تحصيله الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من 

 من طلبة الصف الحادي )407(وطالبة من طلبة الصف السابع، و

وقد أظهرت .  في الصين Metroplitanعشر في مدينة متروبوليتان

نتائج الدراسة أن مستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية جاء 

منخفضا لدى الطلبة على المقياس ككل، أما على مستوى األبعاد، 

ة، والجهد بمستوى مرتفع، في حين جاءت قيمة فجاءت قيمة المهم

الدافعية، واختبار الذات بمستوى منخفض، ولم تكن هناك فروق 

بين الجنسين في مستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية، في حين 

كانت هناك فروق في مستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية تعزى 

قط، ولصالح الطلبة لمستوى التحصيل عند طلبة الصف السابع ف

ذوي التحصيل المرتفع، كما كان التنظيم الذاتي لطلبة الصف 

 .الحادي عشر أفضل منها لدى طلبة الصف السابع

يالحظ من الدراسات السابقة أن بعضها أظهر وجود عالقة 

ارتباطية موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي 

)Pintrich & DeGroot, 1990; Schunk & Ertmer, 1999; 
Sui-Chu, 2004; Nota et al., 2004; Judd, 2005; Anderton, 
2006; Bembenutty, 2006; Klassen et al., 2007; Bail et 

al., 2008; Hong et al., 2009؛ أحمد، 1995، حسن،  ؛

 عدم وجود )1996(، في حين أظهرت دراسة إبراهيم )2007

منظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي، أما عالقة ارتباطية بين التعلم ال

فقد كشفت بعض  )Hong et al., 2009(دراسة هونج وآخرون 

نتائجها عن وجود عالقة ارتباطية سلبية بين مكوني التعلم المنظم 

 .وبين التحصيل األكاديمي) الدافعية، والتذكر(ذاتيا 
بونز -وكذلك أظهرت نتائج دراسة زيمرمان ومارتنز

)Zimmerman & Martinez-Pons, 1986 (  تنبؤ استراتيجيات التعلم

المنظم ذاتيا بالتحصيل األكاديمي، ودراسة بنتريك وديجروت 

)Pintrich & DeGroot, 1990( أظهرت قدرة التنظيم الذاتي، ومكوني 

الكفاءة الذاتية وقلق االختبار على التنبؤ بالتحصيل األكاديمي، 

وكذلك أشارت . بؤ بالتحصيلوعدم قدرة القيمة الداخلية على التن

إلى تنبؤ مهارات التعلم المنظم ذاتيا  )Judd, 2005(دراسة جود 

 & Mousulides(ودراسة موسوليدس وفيليبو . بالتحصيل األكاديمي

Philippou, 2005 ( ،التي كشفت عن قدرة مكوني الكفاءة الذاتية 

مكون ومكون المهمة بالتنبؤ بالتحصيل الدراسي، في حين ال يتنبأ 

ودراسة هودجز وآخرون . توجه الهدف بالتحصيل األكاديمي

)Hodges et al., 2008( التي أظهرت عدم قدرة التعلم المنظم ذاتيًا 

 التي )2002(ودراسة ردادي . على التنبؤ بالتحصيل األكاديمي
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أشارت إلى أن التعلم المنظم ذاتيا يتنبأ بالتحصيل األكاديمي لدى 

 .الطلبة الذكور فقط

وفيما يتعلق بمتغير الجنس، فقد تباينت نتائج الدراسات، ففي 

، عبد 1996، إبراهيم، 1995حسن، (حين أظهرت نتائج دراسات 

 أن اإلناث أكثر استخداما من الذكور للتعلم المنظم )1999الحميد، 

 أشارت إلى )2002(ذاتيا على المقياس ككل، نجد أن دراسة ردادي 

ني فاعلية الذات، والدافعية الداخلية، أما أن الذكور يتفوقون في مكو

اإلناث فيتفوقن في مكون القلق، إال أن نتائج دراسة عبد الحميد 

 أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في أبعاد )1999(

التكرار، واإلتقان، والتنظيم، والبحث عن : التعلم المنظم ذاتيا التالية

 ,.Hong et al) دراسة هونج وآخرون المساعدة، وهو ما أكدته نتائج

 التي أظهرت عدم وجود فروق بين الجنسين في التنظيم )2009

 . الذاتي للواجبات البيتية

 Duckworth(كذلك أظهرت نتائج دراسة دكوورث وسليجمان 

& Seligman, 2006)  أن اإلناث أكثر استخداما من الذكور 

م، وأنهن أكثر كفاءة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا بشكل عا

ذاتية في الكتابة والقراءة، في حين كان الذكور أكثر كفاءة ذاتية في 

وأشارت دراسة كيسيكي . العلوم والرياضيات والرياضة والعلوم

 إلى أن اإلناث أكثر استخدامًا (Kesici et al., 2009)وآخرون 

لتحليل الستراتيجيات التعلم المعرفية من الذكور في أبعاد التذكر وا

والتفسير، وعدم وجود فروق بين الجنسين في أبعاد التلخيص، 

 ,Demirel & Coskun)كما بينت دراسة ديميريل وكوزكن . واإلعادة

وكذلك دراسة .  أن اإلناث أكثر تعلمًا موجهًا ذاتيًا من الذكور)2010

 التي أظهرت أن اإلناث (Acar & Aktamis, 2010)أكار وأكتامس 

 الستراتيجيات التنظيم الذاتي، واستراتيجيات أكثر استخداما

. الدافعية، وأن الذكور أقل وعيا باستخدام استراتيجيات الدافعية

 & Farajollahi)كما أشارت نتائج دراسة فاراجوالهي ومونيكيا 

Moenikia, 2010) أن التعلم المنظم ذاتيا عند اإلناث أكثر منه عند 

 أن (Pintrich & Zusho, 2007)وقد أكد بنتريك وزوشو . الذكور

هذا الموضوع لم يحسم بعد، وأنه ما زال بحاجة إلى مزيد من 

 .الدراسات

إن االختالف في نتائج الدراسات السابقة حول طبيعة العالقة 

بين مكونات التعلم المنظم ذاتيًا واستراتيجياتها، وبين التحصيل 

نات األكاديمي للطلبة، وحول القدرة التنبؤية لهذه المكو

واالستراتيجيات بالتحصيل األكاديمي للطلبة، واختالف نتائجها تبعًا 

لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي، ونقص الدراسات في البيئة 

 يسوغ وجود مثل هذه الدراسة التي - حسب علم الباحث–األردنية 

يتوقع أن تضيف نتائجها أساسًا للباحثين ينطلقون من خالله إلى 

لدراسات حول التعلم المنظم ذاتيًا، وعالقته إجراء مزيد من ا

كما يمكن أن تساعد . بمتغيرات أخرى لم تتناولها الدراسة الحالية

التربويين في تسليط الضوء على أهمية العالقة بين التعلم المنظم 

 .ذاتيا بمكوناته المختلفة، والتحصيل األكاديمي للطلبة

ف النتائج في وفيما يتعلق بمتغير الجنس يالحظ أيضا اختال

ضوء هذا المتغير، ففي حين أظهر بعضها تفوق اإلناث على الذكور، 

نجد بعضها اآلخر أظهر تفوق الذكور على اإلناث، كما أشارت نتائج 

دراسات أخرى إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في التعلم 

 .المنظم ذاتيا، مما يسوغ إجراء مثل هذه الدراسة
سي، فقد كانت الدراسات التي أما متغير المستوى الدرا

عبد الحميد، (تناولت هذا المتغير محدودة عربيًا وعالميًا كدراسات 

التي كشفت أنه كلما ) Hong et al., 2009، 2002 ردادي،، 1999

الصف، أو السنة الدراسية في (تقدم المستوى الدراسي للطلبة 

على، كان مستوى التعلم المنظم ذاتيا لديهم بمستوى أ) الجامعة

 . مما يجعل إمكانية اختباره في هذه الدراسة أمرًا ضروريًا

كما ال بد من اإلشارة في أن هذه الدراسة تتشابه مع دراسة 

في بعض الجوانب، إال أنها تختلف معها في بعضها ) 2007(أحمد 

اآلخر، فقد بحثت الدراسة الحالية التعلم المنظم ذاتيا في ضوء 

دراسي، في حين كانت عينة الدراسة متغيري الجنس والمستوى ال

من الطالب الذكور، ومن مستوى السنة ) 2007(في دراسة أحمد 

كما أنها اهتمت بالكشف عن العالقة االرتباطية بين . الثالثة فقط

مكونات التعلم المنظم ذاتيًا، وبين التحصيل األكاديمي من خالل 

داف حساب معامالت ارتباط بيرسون، وهو ما لم يكن ضمن أه

 .  الدراسة الحالية

 عن فهدفت هذه الدراسة الكش: مشكلة الدراسة وأسئلتها

مستوى امتالك طلبة الجامعة لمكونات التعلم المنظم ذاتيًا، ومما إذا 

كانت هذه المكونات تختلف باختالف جنس الطالب، أو مستواه 

الدراسي، ومعرفة فيما إذا كان التحصيل األكاديمي يختلف عند 

ذوي المستوى المرتفع من التعلم المنظم ذاتيا عنه عند الطلبة 

الطلبة ذوي المستوى المنخفض من التعلم المنظم ذاتيا، إضافة إلى 

التعرف إلى القدرة التنبؤية لمكونات التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل 

وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة الفرعية . األكاديمي

 :اآلتية

 ى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة جامعة اليرموك؟ما مستو: 1

 =α)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : 2
 بين متوسطات استجابات طلبة جامعة اليرموك على كل (0.05

مكون من مكونات التعلم المنظم ذاتيا تعزى لجنس الطالب 

 ولمستواه الدراسي، وللتفاعل بينهما؟

 =α)ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد فرو: 3
 في مستوى التحصيل األكاديمي، بين الطلبة ذوي (0.05

المستوى المرتفع، والطلبة ذوي المنخفض من التعلم المنظم 

 ذاتيا؟ 

ما القدرة التنبؤية لمكونات التعلم المنظم ذاتيًا بالتحصيل : 4

 األكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك؟

يبين األدب التربوي أن هناك عددًا كبيرًا من : راسةأهمية الد

الدراسات التي تناولت العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا بمكوناته 

واستراتيجياته، وبين التحصيل األكاديمي للطلبة في فئات عمرية 

مختلفة، إال أن هذه الدراسات تتباين في نتائجها من ثقافة إلى 

ه الدراسة بما ستضيفه إلى المعرفة، أخرى، ومن هنا تبرز أهمية هذ

أو بمقدار ما يستفاد من تطبيقاتها التربوية، وذلك من خالل التعرف 
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وضع الهدف والتخطيط، (إلى مستوى التعلم المنظم ذاتيا بمكوناته 

واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، والتسميع والحفظ، وطلب 

يما إذا كان لدى طلبة جامعة اليرموك، وف) المساعدة االجتماعية

هناك أثر لمتغيري جنس الطالب ومستواه الدراسي في هذه 

المكونات، إضافة إلى تزويدنا بمعرفة مدى إمكانية التنبؤ بالتحصيل 

األكاديمي من خالل مكونات التعلم المنظم ذاتيا، وفيما إذا كان 

التحصيل األكاديمي يختلف تبعا لمستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى 

 . الطلبة

ذلك، فإن أساتذة الجامعات والمعنيين بالعملية التربوية ككل، ك

يمكن أن يستفيدوا من نتائج هذه الدراسة، وذلك بالعمل على 

تحسين مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى الطلبة من خالل تصميم 

البرامج التدريبية، أو عقد دورات تدريبية للطلبة من شأنها االرتقاء 

ذاتيا لدى الطلبة، األمر الذي سينعكس بمستوى التعلم المنظم 

إيجابًا على تحصيلهم األكاديمي، باإلضافة إلى توجيه الطلبة إلى أن 

يكونوا موجهين داخليًا، ومشاركين نشطين في أثناء عملية تعلمهم 

 .داخل الغرفة الصفية وخارجها

 التعريفات اإلجرائية
داف هي قدرة الطالب على وضع األه: التعلم المنظم ذاتيا

والتخطيط لعملية التعلم، واالحتفاظ بالسجالت التعليمية، ومراقبة 

عملية التعلم، وتسميع المواد التعليمية وحفظها، وطلب المساعدة 

 . االجتماعية من اآلخرين

هو قدرة الطالب على وضع أهداف : وضع الهدف والتخطيط

عامة، وأهداف خاصة، والتخطيط لها وفق جدول زمني محدد، 

ام باألنشطة المرتبطة بتحقيق تلك األهداف، ويعبر عنه بالدرجة والقي

التي يحصل عليها الطالب على الفقرات الخاصة بهذا المكون في 

 .مقياس التعلم المنظم ذاتيا

هو قدرة الطالب على مراقبة : االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

ائج نشاطاته التي يقوم بها لتحقيق أهدافه، وتسجيلها، وتسجيل النت

التي يتوصل إليها، ويعبر عنها بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 

 .على الفقرات الخاصة بهذا المكون في مقياس التعلم المنظم ذاتيا

يتمثل بقدرة الطالب على حفظ المادة عن : التسميع والحفظ

طريق تسميعها بصورة جهرية أو صامتة، ويعبر عنه بالدرجة التي 

ى الفقرات الخاصة بهذا المكون في مقياس يحصل عليها الطالب عل

 .التعلم المنظم ذاتيا

هو لجوء الطالب إلى أحد أفراد : طلب المساعدة االجتماعية

أسرته، أو المعلمين، أو الزمالء؛ للحصول على المساعدة في فهم 

المادة التعليمية، أو أداء الواجبات، ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل 

قرات الخاصة بهذا المكون في مقياس التعلم عليها الطالب على الف

 .المنظم ذاتيا

هو معدل الطالب التراكمي في جميع : التحصيل الدراسي

مساقاته الدراسية التي درسها في جامعة اليرموك، والمسجل في 

 .ملف الطالب في دائرة القبول والتسجيل في الجامعة

 هناك محددان يحوالن دون تعميم نتائج: حدود الدراسة

 :الدراسة هما

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة البكالوريوس في كلية  -

التربية في جامعة اليرموك، وبالتالي ال تعمم نتائجها على طلبة 

الدراسات العليا في الكلية، أو على باقي طلبة كليات الجامعة 

 .األخرى

 للتعلم المنظم ذاتيا، (Purdie)استخدام مقياس بوردي  -

وضع الهدف والتخطيط، :  مكونات هيوالمتضمن أربعة

واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، والتسميع والحفظ، وطلب 

 .المساعدة االجتماعية، وما تتمتع به من دالالت صدق وثبات
 الطريقة واإلجراءات

 : عينة الدراسة
طالبا وطالبة من طلبة كلية ) 331(تكونت عينة الدراسة من 

يروا بطريقة متيسرة، وذلك خالل التربية في جامعة اليرموك، اخت

، موزعين حسب 2009-2008الفصل الثاني من العام الجامعي 

يبين توزيع أفراد العينة حسب ) 1(متغيري الدراسة، والجدول 

 .متغيري الجنس والمستوى الدراسي

 .توزيع أفراد العينة حسب متغيري الجنس والمستوى الدراسي): 1(جدول            
   مستوى الدراسيال 

 الكلي سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى  الجنس
 103 20 41 18 24 العدد

 ذكر
 %100.0 %19.4 %39.8 %17.5 %23.3 النسبة
 228 73 94 39 22 العدد

 أنثى
 %100.0 %32.0 %41.2 %17.1 %9.6 النسبة
 331 93 135 57 46 العدد

 الكلي
 %100.0 %28.1 %40.8 %17.2 %13.9 النسبة

 : أداة الدراسة
 -Self استخدم في هذه الدراسة مقياس التنظيم الذاتي للتعلم

Regulation of Learning  الذي أعده بوردي (Purdie) وعدله ،

فقرة ) 28(يتكون المقياس من . للبيئة العربية) 2007(أحمد 

وضع الهدف والتخطيط، : موزعة بالتساوي في أربعة مكونات، هي

، واالحتفاظ بالسجالت )25، 21، 17، 13، 9، 5، 1(ته وفقرا

 ، والتسميع)26، 22، 18، 14، 10، 6، 2(والمراقبة، وفقراته 
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، وطلب )27، 23، 19، 15، 11، 7، 3(والحفظ، وفقراته 

 ). 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4(المساعدة االجتماعية، وفقراته 

 

 : صدق المقياس
العاملي للمقياس، وذلك  من الصدق (Purdie)تحقق بوردي 

من طلبة المرحلة الثانوية الذي كشف ) 254(على عينة تكونت من 

وضع الهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت : عن أربعة عوامل هي

والمراقبة، والتسميع والحفظ، وطلب المساعدة االجتماعية، بعد 

، وقد فسرت جميع )0.30(حذف الفقرات التي يقل تشبعها عن 

 . من التباين) 51.477( ما نسبته العوامل

من الصدق الظاهري ) 2007(وللبيئة العربية تحقق أحمد 

للمقياس من خالل عرضه على متخصصين اثنين في اللغة اإلنجليزية 

لضمان سالمة الترجمة، وخمسة من المتخصصين في علم النفس، 

كما . وقد أخذ بمالحظات المحكمين، وأجرى التعديالت المطلوبة

طالبا ) 160( التحليل العاملي للمقياس على عينة تكونت من أجرى

من طلبة كلية التربية بالمنصورة في مصر، وقد حافظ المقياس على 

كما قام بحساب معامل . أبعاده وفقراته كما في النسخة األصلية

ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع البعد الذي تنتمي إليه، على 

لبا من طلبة كلية التربية، وقد تراوحت طا) 80(عينة تكونت من 

، وجميعها دالة إحصائيا عند )0.782 – 0.389(هذه القيم بين 

 .(α =  0.05)مستوى الداللة 

وفي الدراسة الحالية، تم التحقق من الصدق الظاهري 

للمقياس، وذلك بعرضه على خمسة محكمين تخصص علم النفس 

الت اللغوية على بعض التربوي، حيث اقترحوا إجراء بعض التعدي

 ).1انظر ملحق (المفردات، لتتناسب مع البيئة األردنية، 

كم تم التحقق من صدق البناء للمقياس، وذلك بتطبيقه على 

طالبا وطالبة، وحساب معامل ارتباط كل فقرة ) 60(عينة تكونت من 

 – 0.28(بالبعد الذي تنتمي إليه، وقد تراوحت هذه القيم بين 

، وتم أيضًا حساب معامل ارتباط كل بعد بالبعد اآلخر، )0.76

 – 0.36(وبالدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت هذه القيم بين 

 .(α =  0.05)، وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.82

 : ثبات المقياس

 تحقق من (Purdie)إلى أن بوردي ) 2007(يشير أحمد 

 اإلعادة، وذلك بتطبيقه، وإعادة ثبات المقياس عن طريق ثبات

تطبيقه على عينة الصدق، وقد تراوحت قيم معامل الثبات بين 

 ).2(، وذلك كما يظهر من الجدول )0.69-0.81(

من ثبات المقياس من خالل تطبيقه ) 2007(وتحقق أحمد 

طالبًا من طلبة كلية التربية، وإعادة تطبيقه بعد مرور ) 80(على 

-0.78(ق األول، وقد تراوحت القيم بين أسبوعين على التطبي

 .يظهر هذه القيم) 2(، والجدول رقم )0.84

وفي الدراسة الحالية تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام 

طريقة االختبار وإعادة االختبار من خالل تطبيقه وإعادة تطبيقه بعد 

) 60(مرور أسبوعين من التطبيق األول، وذلك على عينة تكونت من 

با وطالبة، من خارج عينة الدراسة، وقد وجد أن معامل طال

، كما تم حساب معامل الثبات )0.78-0.64(االستقرار يتراوح بين 

بطريقة كرونباخ ألفا، وقد وجد أن معامل االتساق الداخلي 

، التي تؤكد جميعها على )0.75-0.61(للمقياس يتراوح ما بين 

ض الدراسة الحالية، والجدول تمتع األداة بدالالت ثبات مقبولة ألغرا

 .يبين جميع هذه القيم) 2(رقم 

 

مقياس التعلم المنظم ذاتيألبعاد  معامالت االستقرار واالتساق الداخلي): 2(جدول 

 ثبات اإلعادة عند  لبعدا

   (purdie)بوردي 

 

 ثبات اإلعادة عند 

 )2007(احمد 

 ثبات اإلعادة في 

 الدراسة الحالية

 اخلي ثبات االتساق الد

 في الدراسة الحالية

 0.61 0.73 0.83 0.72 وضع الهدف والتخطيط

 0.66 0.64 0.78 0.69 االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.68 0.65 0.84 0.76 التسميع والحفظ

 0.75 0.78 0.79 0.81 طلب المساعدة االجتماعية

 : تصحيح المقياس

 وفق يستجيب المفحوص على كل فقرة من فقرات المقياس

تدريج خماسي يبدأ بموافق بشدة، وتأخذ خمس درجات، إلى غير 

موافق بشدة، وتعطى درجة واحدة، وبالتالي فإن أعلى درجة يحصل 

ويتم ). 7(، وأدنى درجة )35(عليها الطالب على كل بعد تكون 

الحكم على مستوى التعلم منظم ذاتيا على كل بعد من أبعاد 

 :ار اآلتيالمقياس عند الطالب حسب المعي

 . مستوى منخفض)2.33-1(الدرجات من  -

 . مستوى متوسط)3.67 -2.34(الدرجات من  -
 . مستوى مرتفع)5 -3.68(الدرجات من  -

 

 : إجراءات الدراسة

بعد التحقق من دالالت صدق األداة وثباتها، قام الباحث 

بتوزيع المقياس على الطلبة المسجلين في بعض المساقات اإلجبارية 

ة في كلية التربية في جامعة اليرموك لمرحلة البكالوريوس، واالختياري

وقد قدر معدل الزمن الذي قضاه الطلبة في االستجابة على 

 دقيقة، كما أكد الباحث على سرية البيانات التي )15(المقياس بـ 

سيحصل عليها من الطلبة، وأن استخدامها سيكون ألغراض علمية 

ارات الطلبة البسيطة حول فقط، وتمت اإلجابة على بعض استفس

 .بعض الفقرات، وفي النهاية شكر الطلبة على تعاونهم
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 : تصميم الدراسة والمعالجات اإلحصائية

استخدم في هذه الدراسة المنهج المسحي، نظرا لتحقيقه 

 :أهداف الدراسة، واشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

ذكور، (ير الجنس لإلجابة عن السؤال الثاني تم التعامل مع متغ

سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثةـ سنة (، والمستوى الدراسي )إناث

بوصفهما متغيرين مستقلين، والتعلم المنظم ذاتيا بوصفه ) رابعة

أما لإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع، فقد تم . متغيرًا تابعًا

دف وضع اله(التعامل مع التعلم المنظم ذاتيا بمكوناته المختلفة 

والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، والتسميع والحفظ،، 

بوصفه متغيرًا مستقًال، والتحصيل ) وطلب المساعدة االجتماعية

 .األكاديمي بوصفه متغيرًا تابعًا

ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية 

ساب واالنحرافات المعيارية، ولإلجابة عن السؤال الثاني تم ح

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين 

) ت(ولإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام اختبار . المتعدد

للفروق بين المتوسطات، أما السؤال الرابع فقد استخدم تحليل 

 .االنحدار للوصول إلى نتائجه

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 :  ومناقشتهافيما يلي عرض لنتائج الدراسة

ما مستوى امتالك طلبة جامعة اليرموك : السؤال األولنتائج 

السؤال تم حساب لإلجابة على  لمكونات التعلم المنظم ذاتيا؟

الستجابات العينة على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 :يوضح ذلك) 3(مقياس التعلم المنظم ذاتيا، والجدول جميع أبعاد 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات : )3(جدول 

   مقياس التعلم المنظم ذاتيا أبعادالعينة على

 البعد
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.59 3.96 التسميع والحفظ 

 0.56 3.63 وضع الهدف والتخطيط 

 0.78 3.52 طلب المساعدة االجتماعية

 0.60 3.50 والمراقبة االحتفاظ بالسجالت

 أن أعلى مستوى من التعلم المنظم )3(يتبين من الجدول 

" التسميع والحفظ " على بعدذاتيا لدى طلبة جامعة اليرموك كان

وجاءت ضمن ، )0.59(، وانحراف معياري )3.96(بمتوسط حسابي 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة ، )مرتفع(المستوى 

د بعضها على الحفظ، األمر الذي التخصصات التربوية، التي يعتم

يدعو الطلبة إلى محاولة تكرار المادة وتسميعها عدة مرات لكي 

يتسنى لهم حفظها، مما ينعكس على تحصيلهم األكاديمي إيجابًا، 

كما ال ننسى أن غالبية الطلبة الذين يدرسون تخصصات تربوية 

األدبي الذي غالبًا ما يكون مسارهم األكاديمي في الثانوية العامة هو 

 .يغلب على معظم مواده طابع الحفظ مقارنة مع المسار العلمي

" وضع الهدف والتخطيط"جاء بعد في المرتبة الثانية و

وبتقدير ، )0.56(، وانحراف معياري )3.62(بمتوسط حسابي 

 ،في المرتبة الثالثة" طلب المساعدة االجتماعية"بعد ثم متوسط، 

وبتقدير ، )0.78(ف معياري ، وانحرا)3.52(بمتوسط حسابي 

  وبتقدير متوسط أيضًاوفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاءمتوسط، 

، )3.50(بمتوسط حسابي " االحتفاظ بالسجالت والمراقبة"بعد 

 وقد يعود ذلك إلى خصائص الطالب ،)0.60(وانحراف معياري 

 الجامعي، وطبيعة المرحلة العمرية التي يعيشها، فالطالب الجامعي ما

زال يعيش في مرحلة المراهقة، وهنا يكون معتدا برأيه، وساعيا إلى 

االستقالل، فيكون طلبه للمساعدة من اآلخرين محدودًا، إما 

العتقاده بأنه أكثر معرفة منهم، أو لثقته بقدراته وإمكاناته، وهذا 

يعني ضرورة توعية الطلبة بأهمية هذه المكونات، ومساعدتهم في 

طلب المساعدة من الوالدين، والراشدين، وذوي تحديد أهدافهم، و

 .الخبرة، لتوجيه مسارات حياتهم األكاديمية والعملية

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع بعض نتائج دراسة هونج 

 التي أظهرت أن مستوى التنظيم (Hong et al., 2009)وآخرون 

الذاتي للواجبات البيتية جاء منخفضا لدى الطلبة على المقياس 

 أما على مستوى األبعاد، فجاءت قيمة المهمة، والجهد .ككل

بمستوى مرتفع، في حين جاءت قيمة الدافعية، واختبار الذات 

 .بمستوى منخفض

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : السؤال الثانينتائج 

 بين متوسطات استجابات طلبة (α= 0.05)عند مستوى الداللة 

ونات التعلم المنظم ذاتيًا تعزى جامعة اليرموك على كل مكون من مك

لجنس الطالب ومستواه الدراسي، والتفاعل بينهما؟ لإلجابة على 

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 يالستجابات العينة على مقياس التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمتغير

 :يوضح ذلك) 4( ومستواه الدراسي، والجدول ،جنس الطالب

الجنس والمستوى  ي التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمتغيرمكوناتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة على : )4(جدول 

 الدراسي

 التسميع والحفظاالحتفاظ بالسجالت والمراقبةوضع الهدف والتخطيط
طلب المساعدة 

 المستوى الدراسي الجنس االجتماعية
 ع س ع س ع س ع س

 0.88 3.55 0.72 3.77 0.54 3.46 0.64 3.62 أولى 
 0.80 3.37 0.60 4.22 0.60 3.44 0.41 3.87 ثانية 
 0.84 3.22 0.48 3.94 0.60 3.44 0.49 3.64 ثالثة ذكر
 0.50 3.80 0.67 4.02 0.57 3.74 0.61 3.74 رابعة 
 0.81 3.44 0.61 3.96 0.58 3.50 0.54 3.70 الكلي 
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 التسميع والحفظاالحتفاظ بالسجالت والمراقبةوضع الهدف والتخطيط
طلب المساعدة 

 المستوى الدراسي الجنس االجتماعية
 ع س ع س ع س ع س

 0.82 3.53 0.69 4.24 0.69 3.53 0.54 3.73 أولى 
 0.81 3.19 0.54 3.82 0.59 3.18 0.47 3.37 ثانية 
 0.68 3.56 0.55 3.92 0.59 3.47 0.59 3.61 ثالثة أنثى
 0.78 3.73 0.57 4.01 0.53 3.70 0.56 3.69 رابعة 
 0.77 3.55 0.58 3.96 0.61 3.50 0.57 3.60 الكلي 
 0.85 3.54 0.74 3.99 0.61 3.49 0.59 3.67 أولى 
 0.80 3.25 0.58 3.95 0.60 3.26 0.51 3.52 ثانية 
 0.75 3.46 0.53 3.93 0.59 3.46 0.56 3.62 ثالثة الكلي
 0.72 3.75 0.59 4.01 0.54 3.71 0.57 3.70 رابعة 
 0.78 3.51 0.59 3.96 0.60 3.50 0.56 3.63 الكلي 

اك فروقًا ظاهرية بين متوسطات أن هن) 4(يالحظ من الجدول رقم 

درجات الطلبة على كل مجال من مجاالت التعلم المنظم ذاتيا، وفق 

متغيري الجنس، والمستوى الدراسي، وللتعرف إلى داللة هذه 

الفروق، تم حساب قيمة هوتلنج لمتغير الجنس، وهي غير دالة 

، كما تم حساب قيمة ويلكس المدا )0.025 = ف(إحصائيا 

   ،2.451 = ف(لمستوى الدراسي، وهي دالة إحصائيًا لمتغير ا

α  =0.004 .( وللكشف عن داللة هذه الفروق في مستوى التعلم

المنظم ذاتيا على كل بعد، وقبل استخدام أسلوب تحليل التباين 

المتعدد، تم التحقق من داللة العالقة االرتباطية بين الدرجات على 

باستخدام اختبار بارتلت أبعاد مقياس التعلم المنظم ذاتيا 

(Bartlett's test of Sphericity) (Snedecor & Cochran, 1989) ،

وكانت ذات داللة إحصائية عند ) χ2) (66.95(وبلغت قيمة 

، وهذا يؤكد وجود ترابط قوي بين )α = 0.05(مستوى الداللة 

 2way(أبعاد المقياس مما يبرر استخدام تحليل التباين المتعدد 

MANOVA(  والجدول ،)يوضح يبين نتائج هذه التحليالت) 5 . 

 مقياس التعلم المنظم ذاتيا مكوناتالستجابات عينة الدراسة على ) 2way MANOVA(نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة : )5(جدول 

 والمستوى الدراسيالجنسي تبعا لمتغير

مجموع  المكونات مصادر التباين

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة

F 

 مستوى

 الداللة

 0.048 3.943 1.147 1 1.147 وضع الهدف والتخطيط

 0.497 0.462 0.156 1 0.156االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.844 0.039 0.013 1 0.013 التسميع والحفظ

 الجنس

 0.025= هوتلنج
= مستوى الداللة

 0.865 0.029 0.017 1 0.017طلب المساعدة االجتماعية 0.111

 0.727 0.437 0.134 3 0.402 وضع الهدف والتخطيط

 0.002 5.064 1.714 3 5.142االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.709 0.461 0.155 3 0.465 التسميع والحفظ

 المستوى الدراسي

0.90= ويلكس المدا
= مستوى الداللة

 0.003 4.687 2.724 3 8.172طلب المساعدة االجتماعية 0.001

 0.053 2.585 0.752 3 2.257 وضع الهدف والتخطيط

 0.430 0.922 0.312 3 0.936االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.119 1.969 1.085 3 3.256 التسميع والحفظ
المستوى *  الجنس

 الدراسي
 0.136 1.858 1.080 3 3.241طلب المساعدة االجتماعية

   0.307 323 99.073 دف والتخطيطوضع اله

   0.338 323 109.322االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

   0.336 323 108.430 التسميع والحفظ
 الخطأ

   0.581 323 187.742طلب المساعدة االجتماعية

    331 4467 وضع الهدف والتخطيط

    331 4174االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

    331 5308 لحفظالتسميع وا
 الكلي

    331 4290طلب المساعدة االجتماعية
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 = ف(وجود فروق دالة إحصائيًا ) 5(يتبين من الجدول 

3.943 ،α = 0.048 ( في مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة

وضع الهدف (جامعة اليرموك تعزى لمتغير الجنس على بعد 

  لدرجاتهمحسابيالط متوسحيث بلغ ال ،، ولصالح الذكور)والتخطيط

 ويمكن عزو هذه .إلناثلدرجات ا) 3.60(، في حين بلغ )3.70(

النتيجة إلى طبيعة المجتمعات العربية، ومنها المجتمع األردني الذي 

يتيح للرجل مزيدا من الحرية مقابل األنثى، مما يؤثر في أدوار 

وأعمال كل منهما، فيكتسب الذكور سمة التخطيط منذ سنوات 

 ففي حين يشارك الطالب في األنشطة المنهجية والالمنهجية مبكرة،

التي تتم في داخل وخارج الجامعة كاألعمال التطوعية، والمعسكرات 

الشبابية، األمر الذي يدعوه للتخطيط إلنجاز مثل هذه األدوار نتيجة 

تعددها وتشعبها، نجد أن الطالبة قليلة المشاركة في مثل هذه 

رها على األمور المتعلقة بالمنزل، كذلك ال األنشطة، فتقتصر أدوا

ننسى أن الطالب يضع أهدافا ويسعى إلى تحقيقها في هذا المجال، 

من خالل الدراسة الجامعية، والبحث عن وظيفة بعد التخرج 

 .لتحسين المستوى االقتصادي، وتكوين أسرة أو بنائها

ي الت) 2002(وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة ردادي 

بينت أن الذكور يتفوقون على اإلناث في مكوني فاعلية الذات، 

والدافعية الداخلية، في حين تتفوق اإلناث على الذكور في مكون 

التي أفادت ) 1999(كما تتفق مع نتيجة دراسة عبد الحميد . القلق

بأن الذكور حصلوا على درجات أعلى من اإلناث في استراتيجيات 

كل، إال أنها تعارضها من حيث عدم وجود التعلم المنظم ذاتيا ك

ن، والتنظيم والبحث فروق بين الجنسين في أبعاد التكرار، واإلتقا

 .عن المساعدة

وتختلف نتيجة هذا السؤال مع نتائج عدد من الدراسات، منها 

التي أشارت إلى أن اإلناث أكثر استخداما ) 1995(دراسة حسن 

 من الذكور على المقياس ككل، الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم

وعلى أبعاد التنظيم، والتحويل، والتسميع، واالستظهار، وطلب 

التي ) 1996(ومع نتائج دراسة إبراهيم . المساعدة من اآلخرين

أظهرت أن اإلناث يتفوقن على الذكور في الدرجة الكلية للتعلم 

ول، المراجعة المنتظمة، وانتقاء الحل: المنظم ذاتيا، وفي أبعاد

. والدافعية التلقائية، وتحضير الدروس، والبحث عن المعلومات

 ,.Hong et al)إضافة إلى اختالفها مع نتائج دراسة هونج وآخرون 

 التي كشفت عن عدم وجود فروق بين الجنسين في التنظيم (2009

 .  الذاتي للواجبات البيتية

، 5.064 = ف(ويتبين أيضًا وجود فروق دالة إحصائيًا 

α=0.002 ( في مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة جامعة

االحتفاظ اليرموك تعزى لمتغير المستوى الدراسي على بعد 

 = ف(بالسجالت والمراقبة، وبعد طلب المساعدة االجتماعية 

4.687 ،α = 0.003(مصادر إلىاستخدم اختبار شافييه للتعرف ، و 

 .)6(كما يظهر في الجدول هذه الفروق 

 

 

االحتفاظ  مكوننتائج تحليل اختبار شافييه على : )6 (جدول

 بالسجالت والمراقبة، ومكون طلب المساعدة االجتماعية

 لمقياس التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمتغير المستوى الدراسي

 بعد االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

مستويات متغير 

 المستوى الدراسي
الفروق في المتوسطات

مستوى 

 الداللة

 0.233 0.23 ثانية ىأول

 0.992 0.03 ثالثة أولى

 0.190 0.22- رابعة أولى

 0.166 0.20- ثالثة ثانية

 0.000 0.45- رابعة ثانية

 0.012 0.25- رابعة ثالثة

 بعد طلب المساعدة االجتماعية
 0.262 0.29 ثانية أولى

 0.941 0.08 ثالثة أولى

 0.503 0.20- رابعة أولى

 0.340 0.21- ثالثة ثانية

 0.001 0.50- رابعة ثانية

 0.046 0.28- رابعة ثالثة

للتعلم  أن امتالك طلبة السنة الرابعة )6(يتبين من الجدول 

 طلب ، ومكوناالحتفاظ بالسجالت والمراقبةالمنظم ذاتيا على مكون 

 تينالمساعدة االجتماعية أعلى وبشكل دال إحصائيًا من طلبة السن

على باقي إحصائيا لم تكن هنالك فروق دالة ي حين فالثالثة، والثانية 

، ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أنه  الدراسيالمستوىمقارنات متغير 

كلما تقدم المستوى الدراسي تقدم به العمر، وبالتالي يكون أكثر 

نضجا ووعيا، فيدرك بأن المعرفة تراكمية، األمر الذي يحتم عليه 

جالته التعليمية لسنوات الحقة، فقد االحتفاظ بالمواد الدراسية، وس

تفيده فيما لو أكمل دراساته العليا، أو قد تفيده في حال حصل 

على وظيفة، كذلك فهو يسعى بشتى الوسائل لتحسين معدله 

التراكمي كونه اقترب من مرحلة التخرج، فيقوم بطلب المساعدة من 

و من  المادة الدراسية بصورة أفضل منه، أنزمالئه الذين يفهمو

 . ذوي الخبرة، أو المدرسين في الجامعة

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة عبد الحميد 

والتي أظهرت أن طلبة السنة الرابعة أكثر امتالكا ) 1999(

وعلى . الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من طلبة السنة األولى

 عينة الرغم من اختالف خصائص عينة الدراسة الحالية عن خصائص

 ,.Hong et al)ودراسة هونج وآخرون  ) 2002(دراسة ردادي 

إال أنه يمكن القول بأنها تتفق معهما من حيث أن الطلبة  )2009

 هم األكثر امتالكا الستراتيجيات مذوي المستوى الدراسي المتقد

تفوق ) 2002(التعلم المنظم ذاتيا، حيث بينت نتيجة دراسة ردادي 

 على طلبة الثالث المتوسط في مكوني فاعلية طلبة الثالث الثانوي

وكذلك نتيجة دراسة أجراها هونج . الذات والدافعية الداخلية

 فقد أظهرت أن التنظيم الذاتي لطلبة (Hong et al., 2009)وآخرون  

 .الصف الحادي عشر أفضل منها لدى طلبة الصف السابع
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ية هل توجد فروق ذات داللة إحصائ: نتائج السؤال الثالث

 في مستوى التحصيل األكاديمي )α  =0.05(عند مستوى الداللة 

  المستوىبين الطلبة ذوي المستوى المرتفع، والطلبة ذوي

المنخفض على مكونات التعلم المنظم ذاتيا؟ لإلجابة عن هذا 

السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 من الطلبة، %)25(ألعلى ) التحصيل األكاديمي(للمعدالت التراكمية 

 منهم على مكونات مقياس التعلم المنظم ذاتيا، %)25(وأدنى 

للفروق بين متوسطين لكل بعد على حدة، ) ت(واستخدم اختبار 

 .يبين ذلك) 7(والجدول رقم 

 

بعاد الفرعية المكونة للمقياسللفروق بين متوسطات األداء على األ) ت(، وقيم  المعياريةتالمتوسطات الحسابية واالنحرافا): 7(جدول 

 فئة مرتفعي التعلم المنظم ذاتيا

 %25أعلى 

 فئة منخفضي التعلم المنظم ذاتيا

 %25أدنى 

              الفئة

 

 عدد  المتغير

 األفراد

 المتوسط

 لحسابي

االنحراف 

 المعياري

عدد 

 األفراد

 المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى قيمة ت

 الداللة

 0.001 6.531 4.62 71.92 80 5.1 76.67 79 وضع الهدف والتخطيط

 االحتفاظ بالسجالت

 والمراقبة
79 73.25 5.9 79 73.03 4.65 0.275 0.784 

 0.001 5.061 8.62 69.15 79 7.49 75.28 79 التسميع والحفظ

 0.191 1.321 5.28 72.59 79 6.33 73.73 79 طلب المساعدة االجتماعية

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7(ن من الجدول رقم يتبي

في التحصيل األكاديمي بين فئة الطلبة مرتفعي التعلم المنظم ذاتيًا، 

وضع الهدف وفئة الطلبة منخفضي التعلم المنظم ذاتيا على مكون 

 التسميع والحفظ، ومكون )α =0.001، 6.531 = ت( والتخطيط

لبة مرتفعي التعلم منظم  ولصالح الط)α =0.001، 5.061 = ت(

 . ذاتيا

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل الخصائص التي ذكرها 

 للطلبة المنظمين (Pintrich & DeGroot, 1990)بنتريك وديجروت 

ذاتيًا في أثناء عملية التعلم، فهم يخططون ويراقبون ويعدلون من 

اقتدار، عملية تعلمهم، ويديرون المهام األكاديمية الصفية بكفاءة و

فيثابرون على أداء المهمة، ويعزلون المشتتات، مما يؤدي إلى 

حصولهم على مستويات عالية في التحصيل األكاديمي، أما زيمرمان 

(Zimmerman, 1986) فيرى بأنهم يربطون بين أفكارهم وأفعالهم  

والمخرجات البيئية االجتماعية، كونهم مدفوعين داخليًا ومستقلين 

رون ويبدعون أو يصممون بيئة اجتماعية ومادية ويخططون ويختا

 . الكتساب المعرفة بأفضل صورة ممكنة

 بأنهم أكثر ميال للمثابرة (Pintrich, 1989)كما يصفهم بنتريك 

. على أداء المهمة من الطالب الذين ال يعتقدون بقدرتهم على أدائها

 فيبين أن لديهم مخزون واسع (Zimmerman, 1995)اما زيمرمان 

من االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية، ولديهم قدرة على 

إعادة ترتيب وتنظيم أنفسهم، ويحددون أهدافهم التعليمية ويثابرون 

للوصول إليها، كما أنهم بارعون في مراقبة أهدافهم، ولديهم دافعية 

داخلية، واستقاللية، ونشاط ما وراء معرفي في أثناء تعلمهم، وهم 

ة عالية؛ ألن لديهم استعدادا أكبر للمشاركة والمثابرة ذوو دافعي

لفترة زمنية أطول عند أداء المهام التعليمية، ويبذلون جهدا اكبر من 

 .أولئك الذين ليس لديهم تنظيم ذاتي للتعلم

وفيما يتعلق ببعد التسميع والحفظ، فيشير بنتريك وديجروت 

)Pintrich & DeGroot, 1990(ذاتيا يمارس  أن المتعلم المنظم 

العديد من االستراتيجيات التي تعمل على تقوية المشاركة المعرفية 

الفاعلة أثناء عملية التعلم، األمر الذي يساعد في الحصول على 

مستويات عالية في التحصيل األكاديمي، ومن هذه االستراتيجيات 

 ,Zimmerman)كما يؤكد زيمرمان . التسميع، والتفسير والتنظيم

أنهم يمارسون خبراتهم التعليمية بكفاءة واقتدار، وبطرق  ب)1995

 .مختلفة للوصول إلى أعلى المستويات التعليمية

 )Judd, 2005)وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة جود 

التي أشارت إلى أن الطلبة مرتفعي التحصيل كانوا أكثر استخداما 

نخفضي التحصيل، الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من الطلبة م

وأن التنظيم الذاتي يؤثر إيجابا في التحصيل األكاديمي، وأن 

مهارات التعلم المنظم ذاتيا، ومعتقدات الكفاءة الذاتية يتنبآن باألداء 

 .الالحق على االختبارات

التي كشفت ) 2007(كما تتفق جزئيا مع نتائج دراسة أحمد 

وي المستوى المرتفع  لدى الطالب ذينتائجها أن التحصيل األكاديم

من التنظيم الذاتي للتعلم أفضل منه لدى الطالب منخفضي مستوى 

وضع : التنظيم الذاتي للتعلم على كافة أبعاد تنظيم الذات األكاديمي

التسميع  والهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة،

 .والحفظ، وطلب المساعدة االجتماعية

 ,.Hong et al(هونج وآخرون وكذلك تتفق مع نتائج دراسة 

 التي أظهرت أن هناك فروقا في مستوى التنظيم الذاتي )2009

للواجبات البيتية، تعزى لمستوى التحصيل عند طلبة الصف السابع، 

 .ولصالح الطلبة ذوي التحصيل المرتفع

ما القدرة التنبؤية لمكونات التعلم : نتائج السؤال الرابع

 ألكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك؟المنظم ذاتيا في التحصيل ا

ية لمكونات التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل للكشف عن القدرة التنبؤ

يوضح ) 8(األكاديمي، استخدم تحليل االنحدار، والجدول رقم 

 .نتائج هذا التحليل
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لمكونات التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل األكاديميية ؤالقدرة التنب: )8(جدول رقم 

 

 اتالمتنبئ

 معامل االنحدار

 )بيتا(المعياري 
معامل االنحدار

غير المعياري

معامل االرتباط

 (R)المتعدد 
التباين المفسر

(R2) 

 التغير في

(R2) 
مستوى داللة (t)قيمة 

(t) 
 0.000 4.928 0.156 0.156 0.395 0.394 0.319 االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.037 2.097 0.013 0.169 0.411 0.173 0.136 وضع الهدف والتخطيط

داللة ب ت التي فسراألبعادأن ) 8(يتضح من الجدول رقم 

 مكون: كانتالتحصيل إحصائية نسبِة من التباين في مستوى 

 التباين من) 15.6(ما نسبته   وفسراالحتفاظ بالسجالت والمراقبة،

، وبقدرة تنبؤية )α = 0.001، 4.928 = ت(التحصيل  مستوى في

، ويمكن تفسير هذه النتيجة من ضرورة قيام الطالب )0.395(بلغت 

بتسجيل مالحظاته عن تعلمه، ومراقبة ذاته في أثناء عملية التعلم 

لتدوين نقاط القوة لديه والعمل على تدعيمها، ونقاط الضعف 

والعمل على تعديلها وتالفيها، إضافة إلى قدرته على تحديد 

ب وطبيعة المادة الدراسية، من االستراتيجيات التعليمية التي تتناس

حيث مستوى صعوبتها، ومحتواها، ونوعية االمتحانات المقدمة 

فيها، األمر الذي ينعكس إيجابا على عملية التعلم ككل، وعلى 

 . التحصيل األكاديمي بشكل خاص

 من) 1.3( ما نسبته كما فسر مكون وضع الهدف والتخطيط،

، وبقدرة )α=0.037 ،2.097 =ت(التحصيل  مستوى التباين في

األمر الذي يعني أن الطالب المسؤول عن ) 0.016(تنبؤية بلغت 

تعلمه، والمعتمد على ذاته، يضع أهدافًا قصيرة المدى، وأخرى 

متوسطة المدى ترتبط بحصة دراسية، أو فصل دراسي، أو عبر 

السنوات الدراسية األربعة، ويوجه أنشطته التعليمية، وجهوده 

هداف، فيعدل من مساراته، لكي يكون نشطا، لتحقيق تلك األ

وفاعال، ومنتجا، أثناء عملية التعلم، مما يؤثر إيجابا في تحصيله 

 .األكاديمي

دراسة : وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج عدة دراسات منها

  (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986(بونز -زيمرمان ومارتنز

لتعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل التي أشارت إلى تنبؤ استراتيجيات ا

التي أشارت إلى أن التعلم ) 2002(األكاديمي، ودراسة ردادي 

. المنظم ذاتيا يتنبأ بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة الذكور فقط

 التي أظهرت نتائجها أن (Nota et al., 2004)ودراسة نوتا وآخرون 

مات الطلبة في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا المعرفية تتنبأ بعال

مادة اللغة االيطالية والرياضيات والمواد التقنية في المدرسة 

 التي أشارت إلى تنبؤ مهارات (Judd, 2005)الثانوية، ودراسة جود 

كما اتفقت مع نتائج . التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل األكاديمي

التي أظهرت قدرة بعدي وضع الهدف ) 2007(دراسة أحمد 

حتفاظ بالسجالت والمراقبة على التنبؤ بالتحصيل والتخطيط، واال

ومع نتائج دراسة بنتريك وديجروت . األكاديمي لدى طالب الجامعة

(Pintrich & DeGroot, 1990) ،من حيث قدرة التنظيم الذاتي 

ومكوني الكفاءة الذاتية وقلق االختبار على التنبؤ بالتحصيل 

ومع . ى التنبؤ بالتحصيلاألكاديمي، وعدم قدرة القيمة الداخلية عل

  (Mousulides & Philippou, 2005)دراسة موسوليدس وفيليبو 

التي كشفت عن قدرة مكوني الكفاءة الذاتية، ومكون المهمة بالتنبؤ 

بالتحصيل الدراسي، في حين ال يتنبأ مكون توجه الهدف بالتحصيل 

إال أنها تتعارض مع نتائج دراسة هودجز وآخرون . األكاديمي

(Hodges et al., 2008) التي كشفت عن عدم قدرة التعلم المنظم 

 . ذاتيا على التنبؤ بالتحصيل األكاديمي

وفي النهاية يمكن إبراز النتائج التي توصلت إليها الدراسة على 

 : النحو اآلتي

امتالك طلبة جامعة اليرموك لمكونات التعلم المنظم ذاتيا  •

ع والحفظ ضمن بدرجات متفاوتة، فكانت لمكون التسمي

، أما أبعاد االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، )مرتفع(المستوى 

ووضع الهدف والتخطيط، وطلب المساعدة االجتماعية فجاءت 

 ). متوسط(ضمن المستوى 

يتفوق الذكور على اإلناث في مكون وضع الهدف والتخطيط،  •

وعدم وجود فروق بين الجنسين على مكونات التعلم المنظم 

 .خرىذاتيا األ
تفوق طلبة السنة الرابعة وبداللة إحصائية على طلبة السنتين  •

الثانية والثالثة في مكوني االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، 

 .وطلب المساعدة االجتماعية
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاديمي بين  •

فئة الطلبة مرتفعي التعلم المنظم ذاتيا وفئة الطلبة منخفضي 

علم المنظم ذاتيا على مكوني وضع الهدف والتخطيط، الت

 . والتسميع والحفظ ولصالح الطلبة مرتفعي التعلم منظم ذاتيا
تنبؤ مكوني االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، ووضع الهدف  •

 .والتخطيط، بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة

 : التوصيات

 :يفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بما يل

ضرورة أن يقوم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأولياء  •

األمور بتوعية الطلبة بأهمية مكونات التعلم المنظم ذاتيا، 

وانعكاسها على تحصيلهم األكاديمي، وتحديدا مكونا االحتفاظ 

 .بالسجالت والمراقبة، ووضع الهدف والتخطيط

 مكونات أن يعمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على تنمية •

االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، ووضع الهدف والتخطيط، 

وطلب المساعدة االجتماعية، كونها جميعًا جاءت بمستوى 

متوسط، إذ إن تحسين مستواها لديهم سينعكس بالتالي على 

 .تحصيلهم األكاديمي
إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول التعلم المنظم ذاتيًا،  •

تغيرات األخرى، كالدافعية، وقلق وعالقته بعدد من الم

االختبار، وأساليب التعلم سواء لدى طلبة الجامعات، أو لدى 

طلبة المدارس، نظرا لقلة الدراسات التي تناولت هذا المتغير 

 .في البيئة األردنية
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 المصادر والمراجع
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)1(ملحق   

 مقياس التعلم المنظم ذاتيا

 
 الرقم

 الفقرات

 

 موافق

 بشدة

 

 موافق

 

 

 غير

 متأكد

 

غير 

 موافق

غير 

وافق م

 بشدة

     .أبدأ بمذاكرة المادة قبل االمتحان بعدة أسابيع .1
     .بطاقاتأحدد الكلمات غير المعروفة وأدونها على  .2
     .أقوم بكتابة النقاط الهامة عدة مرات حتى استطيع تذكرها .3
     .إذا كان هناك شيء ال افهمه فإنني اطلب من المدرس أن يشرحه لي .4
     .نهاية االمتحان ثم أعود إليها لة الصعبة إلىاترك األسئ .5
     .اكتب مالحظات عن المناقشات التي تمت في المحاضرة .6
اتبع خطوات محددة في حل األمثلة لتساعدني في حل األسئلة المشابهة في  .7

.االمتحان
     

     .المعلومات مع صديقي ونحن في الطريق إلى الكلية أناقش بعض .8
     . بعمل جدول زمني لمذاكرة كل مادة دراسيةأقوم .9

     .أقوم بتسجيل النتائج التي أصل إليها .10
     .اكرر الكلمات الصعبة عدة مرات حتى أحفظها .11
اطلب من والدي أو أي فرد لديه معرفة أكثر مني أن يشرح لي الواجبات  .12

.الدراسية الصعبة
     

     .أهدافيأقوم بأنشطة محددة حتى أصل إلى  .13
     .أحاول جاهدا تدوين األمثلة التي يشرحها المدرس .14
     .أسمع لنفسي القوانين والنظريات حتى أحفظها .15
     .اطلب من زمالئي مساعدتي في المسائل الصعبة .16
     .أضع أهدافا لنفسي ثم اقسمها إلى أهداف فرعية .17
     .اكتب مالحظات عن سلوكي داخل المحاضرة .18
     .اكتب المعادالت الرياضية عدة مرات كي استطيع تذكرها .19
عندما تكون هناك أجزاء غامضة في المحاضرة فإنني اطلب من المدرس أن  .20

.يوضحها
     

     .أضع تصورا للتتابع الزمني لكل عمل أقوم به .21
     .أدون القوانين والقواعد الموجودة في كل موضوع .22
     . عدة مرات حتى يثبت في ذهنيأقرأ الموضوع .23
     .اطلب مساعدة الكبار عندما تواجهني مشكلة في الواجبات المطلوبة مني .24
     .أحدد الهدف الذي أريد الوصول إليه قبل البدء بالعمل .25
     .أراقب طريقتي في حل الواجبات المطلوبة مني .26
     .أقوم بدراسة المادة عدة مرات قبل االمتحان .27
استعين بخبرة إخوتي األكبر أو من لديه معرفة أكثر في فهم الموضوعات  .28

.الصعبة
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فاعلية أداء مديري املدارس في مديرية تربية البرتاء من  درجة
 وجهة نظر املعلمني فيها

 
  العمراتمحمد

*
 

 
 

 18/10/2010 تاريخ قبوله   19/4/2010 تاريخ تسلم البحث

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تعـــرف درجـــة فاعليـــة أداء مـــديري         :ملخـــص

ولتحقيـق  . مـين فيهـا  المدارس في مديرية تربية البتراء من وجهة نظـر المعل     

فقــرة موزعــة علــى ســتة    ) 50(هــدف الدراســة تــم تطــوير أداة مكونــة مــن      

مجاالت، كما تم التأكـد مـن صـدق األداة وثباتهـا، وطبقـت األداة علـى عينـة                

معلمـًا ومعلمـًة مـن معلمـي المـدارس الحكوميـة           ) 236(عشوائية مكونـة مـن      

باسـتخراج المتوسـطات   في تربية البتـراء وقـد تـم تحليـل البيانـات المجمعـة           

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين، واختبار توكي للمقارنات        

البعدية، وقد بينت النتائج أن درجة فاعلية أداء مديري المدارس من وجهة            

 كانــت عاليــة بوجــه عــام، كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن درجــة      ننظــر المعلمــي 

لمنـــاخ المدرســي، والتخطـــيط كانـــت   التكنولوجيـــا، واففاعليــة مجـــال توظيــ  

كبيرة، في حـين أن درجـة فاعليـة األداء فـي مجـاالت االختبـارات المدرسـية،                  

، والقيادة، كانت متوسطة، وأظهرت النتائج عـدم وجـود         يوالتحصيل الدراس 

 تعـزى للمتغيـرات     α=0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الدالـة        

 عـــدا متغيـــر الخبـــرة علـــى مجـــال  المســـتقلة علـــى جميـــع مجـــاالت الدراســـة، 

ــرة أقـــل مـــن     ــالح ذوي الخبـ ــية، وجـــاءت الفـــروق لصـ ــارات المدرسـ  5االختبـ
 النـوع االجتمـاعي   لسنوات، ووجود فروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لتفاعـ        

مــع المؤهــل العلمــي فــي مجــال التحصــيل الدراســي، وجــاءت الفــروق لصــالح   

لتكنولوجيــا، والمنــاخ  توظيــف ا: الــذكور مــن حملــة دبلــوم فــأكثر، ومجــاالت   

المدرسي، واالختبارات المدرسية، وجاءت الفروق لصـالح اإلنـاث مـن حملـة        

تربيـــة البتـــراء، فاعليـــة األداء،  : الكلمـــات المفتاحيـــة(. ريوس فاقـــلبكـــالو

 .)مديرو المدارس، المعلمون

 

 

 

وركيزة ، اإلدارة شريان هام في المجتمعات المعاصرة: المقدمة

يعتمد عليها في توطيد ، قوة النظم االجتماعيةأساسية من ركائز 

. واإلبداع فيها، والعطاء،  مناخات األمنةوفي سياد، هذه النظم

وتزداد قوة اإلدارة ومقدرتها على العطاء المبدع بقدر تبنيها 

وهذا يوفر ارتياحًا وطمأنينًة وزيادًة ، لمفاهيم المساواة واالحترام

هاية إلى تعميق التماسك والتعاضد ويؤدي بالن، في االنتماء والوالء

 . بين المدخالت البشرية كافة

أو ممارســة ، إن العمليــة اإلداريــة ليســت مجــرد تســيير لألعمــال 

ــى    ، للرئاســة ــة بالدرجــة األول ــة قيادي ــة  ، بــل هــي عملي فالســلطة اإلداري

ــة      ــى الطاعــــ ــات علــــ ــي المنظمــــ ــاملين فــــ ــرغم العــــ ــد تــــ ــدها قــــ  ،وحــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 .االردن، الطفيلة، جامعة الطفيلة التقنية، كلية العلوم التربوية* 

 .األردن، ربدإ، 2010  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
 

 

The Degree of Performance Effectiveness of School 
Principals in Petra Directorate of Education from the 

Teachers' Perspective.  
 

 Mohammad  Al-Marat, Faculty of Educational Sciences,Tafila 
University, Tafila, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at investigating the performance 
effectiveness of school principals in Petra Directorate of 
Education as perceived by teachers. In order to achieve the 
study objectives, a questionnaire, which was developed 
consisted of (50) items, distributed over six domains. The 
validity and reliability were checked. The instrument was 
distributed to a random sample of (236) teachers. This sample 
was drown from educational districts of Petra. Data were 
gathered and analyzed using means and standard deviations, 
3-Way anova and Tukey method for multiple comparisons. The 
results indicated that the degree of performance effectiveness 
of school principals from the teachers' perspective was high in 
general. They also indicated that the degree of the 
effectiveness of the use of technology domain, the school 
atmosphere and planning were high, whereas the domains of 
school examinations, instruction achievement and leadership 
have moderate scores. The results also showed that there are 
no statistically significant differences (α =0.05) attributed to 
the dependant variables in all the domains, except the variable 
of experience in the instructional achievement domain in favor 
of those who have less than five years' experience. They also 
indicated that there are statistically significant differences (α 
=0.05) attributed to the interaction of gender and scientific 
qualification in the domain of instruction achievement in favor 
of males who have a high diploma or higher and the domains 
of: the use of technology, school atmosphere and school 
exams came in favor of female of .B.A holders.              
(Keywords: Petra Directorate, Performance Effectiveness, 
School Principals, Teachers).  

 

وال تبعث فيهم الحماسة واالنتماء  ولكنها ال تلهمهم وال تحفزهم

فاإلدارة في ، )1991، منتدى الفكر العربي( يواإلبداع والتفان

وحفزهم ، وقدرة على التأثير في اآلخرين، جوهرها عملية قيادة

والسعي الدائم ، إلنجاز أهداف المؤسسة التربوية وأولوياتها

بل ان ،  ال تتغير وال تتطورارية وحدهفالعمليات اإلدا، لتطويرها

، ويطورون، الناس هم الذين يعملون ويتعلمون ويغيرون ويتغيرون

وهذا ما يفرض تحديا رئيسًا يتمثل بتطوير القيادات التربوية ضمن 

 ).2000، جرادات ومؤتمن(إطار من الفكر التربوي المستنير 
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، تطلباتويواجه التعليم وتطويره الكثير من التحديات والم

منها وجود إدارة مدرسية حديثة ممّثلة في مدير المدرسة الذي 

وسلوكه القيادي يمثل عنصرًا ، ُينظر إليه على أنه ممثل للسلطة

 ُيهيئه ليكون ُةحيويًا في أداء مدرسته وتنظيمها فإحساسه بالمسؤولي

؛ لذلك عليه أن يكون معضوًا بارزًا في مجال مهنة التربية والتعلي

ويعمل على تحسين نوعية الحياة المدرسية ،  في خططهمبدعًا

 ). 2006، المساعيد( لجميع من فيها

فلم تعد ، لقد تغيرت أدوار اإلدارة المدرسية واتسع مجالها

 تهدف إلى تسيير شؤون المدرسة سيرًا رتيبًا ةمجرد عملية روتيني

ت بل أصبح، وفق قواعد وتعليمات معينة تركز على النواحي اإلدارية

، ومدرسين، تعنى بكل ما يتصل بالعملية التربوية من تالميذ

وتوثيق العالقة بالمجتمع ، وأنشطة مدرسية، وطرائق تدريس

 ). 2004، عطوي(المحلي 

ويعد مدير المدرسة مسؤوًال هامًا في سير العملية التربوية 

إذ إن الكثير من البرامج الناجحة التي تحققها المدرسة ، في مدرسته

وإغنائها ، من مقدرته على قيادة المصادر البشرية والماديةتنبع 

كما أنه ، واستثارة روح المناقشة والبحث بين أفرادها، بالمعلومات

يوّفر من خالل ممارسته وتفاعله مع البدائل المطروحة فرصًا لتقييم 

ويمارس مدير المدرسة ). 2006، الطويل( ما يحدث في المدرسة

، والتنسيق، والتخطيط، التنظيم ته من حيثدورًا قياديًا في مدرس

والتفويض؛ لذا فإن عليه أن يحافظ على انفتاح واع في التعامل مع 

وأن يكون محفزًا وموجهًا للجهات واللجان ، مصادر المعلومات

 . والهيئات التي تضمها المدرسة

 به مدير المدرسة يتطلب توافر مإن الدور الريادي الذي يقو

ائص والمميزات التي تؤهله للقيام بأعباء هذا مجموعة من الخص

وتوفر ، والخبرة العملية، والثقافي، الدور على المستوى العلمي

، عايش(والسمات الشخصية ، والقدرة، الصحة الجيدة والذكاء

وال بد من أن ينطلق مدير المدرسة من دراية معرفية ، )2009

 ًاأن يكون قادروال بد ، ويكون لديه اتجاهات ايجابية نحو العمل

وأن يطور ، على تفعيل األنظمة والقوانين بدًال من أن يكون عبدًا لها

، نوعًا من التميز يعزز من خالله مكانته في التعامل مع اآلخرين

وأن يؤمن بأن أي إصالح تربوي ، ودرايته، وإقناعهم بحكمته وإدارته

 تتم وأن األمور ال، يتطلب وقتا لتصحيحه وتنفيذه وتجسيده

، وإنما بالتدرج، أو القفزات المفاجئة غير المدروسة، بالتسرع

ويجب أن تكون لدى ، )2005، الطويل( والمرحلية الواعية المدركة

وتوقعات عالية ومتواصلة ومراقبة ، مدير المدرسة ممارسات تكيفية

وتطوير مستمر ، وتقويم ألداء المدرسة، دائمة ألداء التالميذ

حاجات المدرسة وأن تكون لدية رؤية للجهاز التعليمي وفقا ل

إذا ما وجدت في مدير المدرسة ، ةوهذه خصائص جوهري. مشتركة

جلكرست (وتؤدي إلى التغيير ، تقود إلى تحسين أداء المدرسة

 ). 1999، ومايرز وريد

لقد تطور دور مدير المدرسة من مدير تعليمي مسؤول عن 

مسؤول عن إحداث إدارة الشؤون التعليمية في مدرسته إلى قائد 

يركز على بناء وتطوير رؤية ، التغيير المطلوب في مؤسسته التربوية

مشتركة للمدرسة وتحسين سبل االتصال والتواصل مع العاملين 

وهذا يتطلب تمكين مدير المدرسة من ممارسة مهمات عمله ، فيها

قائدًا تربويًا مسؤوًال يعمل مع فريق مدرسته اعتمادًا على األسس 

 من مفاهيم الرئاسة ًاوليس انطالق، ية والمهنية واإلنسانيةالعلم

 ). 2003، مؤتمن.(السلطوية

إن نجاح مدير المدرسة في مهمته يعتمد على النمط اإلداري 

 يتبعه في إدارته للمدرسة وعلى نموه المهني يوالقيادي الذ

وميله ، ووعيه بخطورة المهمة الملقاة على عاتقه، المستمر

الدويك وياسين (، واإلبداع في مجال العمل، لتطويروا، للتجديد

 نولقد أصبح لزامًا على مدير المدرسة أ). 2001، وعدس والدويك

، والمناهج الدراسية، يتعرف النظام التربوي من حيث المقررات

والعمل على حّلها بالتعاون  ومعرفة الصعوبات التي تواجه المدرسة

وال بد لمدير ) 1998، ي وهونزدان( مع العاملين والمجتمع المحلي

المدرسة كذلك من أن يمتلك رؤية واضحة؛ الن هذه الرؤية تعطيه 

 ,Begley(وتساهم في إقناع اآلخرين على العمل ، والثقة، القوة
 أن مدير المدرسة يمكن أن (Binkly, 1997)ويرى بنكلي ، )1999

ملين يحدث تغيرًا إيجابيًا في مدرسته عن طريق تنمية قدرات العا

كما أن هذا التغيير االيجابي في  وتنمية االحترام المتبادل بينهم، معه

وإشاعة جو ، مدرسته ال يحدث ما لم يقم بدعم العاملين والمعلمين

 .يؤمن بمبدأ العمل التعاوني والجماعي، نفسي مريح

وللقيادة المدرسية دور بارز في زيادة فاعلية المدرسة في 

فضال ،  التالميذ لالختبارات المدرسيةجوانب عدة تتمثل في أداء

ونوعية العالقة بين العاملين فيها ، المناخ التنظيمي للمدرسة عن

وامتالكها للكفايات الالزمة لتوظيف تكنولوجيا التعليم في عملية 

وقد أشار  )2008، البرعمي وطناش(التعلم والتعليم المدرسي 

المدارس الفعالة إلى أن أهم ما يميز ) Renolds, 1989(رينولدز 

ووجود ، عن المدارس غير الفعالة هو اهتمامها بالجوانب األكاديمية

والثقة المتبادلة بين ، اإلدارة المدرسية الكفؤة والمتفهمة لدورها

إلى أن أهم الخصائص ) 2003(العاملين كما أشار احمد وحافظ 

 التي يجب أن تتمتع بها اإلدارة المدرسية الفاعلة أن تكون إدارة

 . وإيجابية في حل مشكالتها، هادفة وموضوعية في قراراتها

ُيعد األداء الفعال من الموضوعات الحساسة التي تثير اهتمام 

، اإلداريين؛ لما لها من آثار إيجابية على الروح المعنوية للعاملين

، وقد تعددت صور األداء الفعال. )2004، ستراك(وعلى فاعليتهم 

ؤية مشتركة عن األداء المتوقع بين وجود ر: ومن هذه الصور

، المدير والعاملين معه من خالل الوصف الوظيفي ومعايير األداء

وتحفيزهم للقيام ، ودعم المدير ألداء العاملين، واألهداف المحددة

التي ، والمراجعة المستمرة، ووضع البرامج التدريبية لهم، بأدوارهم

الغريب (وتحسينها تهدف إلى تسهيل أداء العاملين المستقبلي 

 ).2004، وحسين والمليجي

ولهذا فإن موضوع فاعلية أداء مديري المدارس من 

الموضوعات ذات األهمية لتعرف قدرة مدير المدرسة على تحقيق 

التي يعملون فيها ، األهداف والغايات المرجوة للمؤسسات التربوية

، حيث تشمل الفاعلية جوانب عدة ّتتم في المدرسة من نشاطات
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تنعكس على العاملين في المدرسة من إداريين ، وعمليات إدارية

وعلى المجتمع المحلي والمجتمع المدرسي معًا ، ومعلمين وطلبة

اهتم النظام التربوي األردني بتطوير أداء مدير ). 1993، طناش(

 منظور أن له نومنحه صالحيات أكثر م، وتغيير أدواره، المدرسة

فضًال عن ، وتحصيل الطلبة، المعلمينأثرًا كبيرًا على أداء 

فقد أعطى مؤتمر ، مسؤوليته في تحقيق النواتج واألهداف التربوية

 اهتمامًا خاصًا لإلدارة المدرسية ودورها 1987التطوير التربوي 

حيث أوصى المؤتمرون بوضع األسس ، في تطوير النظام التربوي

فرص النمو  ةوإتاح،  المدرسةروالمعايير الواضحة الختيار مدي

 نظام حوافز يرتبط بالتقويم المستمر لعمل دوإيجا، المهني له

وإبراز دور اإلدارة المدرسية في ، وتعزيز دوره مشرفًا مقيمًا، المدير

كما أكد ، )2002، الرشدان والهمشري( عملية اإلشراف التربوي

ونظام التنظيم اإلداري  )1994 لسنة 3(قانون التربية والتعليم رقم 

لوزارة التربية والتعليم على أن يكون مدير ) 1995لسنة1(رقم 

 إلى ةباإلضاف،  مؤهًال للتعليم في المرحلة التي يعمل فيهاةالمدرس

وأن يكون ذا خبرة في ، حصوله على مؤهل في اإلدارة المدرسية

، وزارة التربية والتعليم(التعليم ال تقل عن خمس سنوات 

ءة المؤسسية إلدارة الخدمات كما أكد مشروع تطوير الكفا.)1999

 بحيث تتحمل مسؤوليات ة اإلدارة المدرسيرالتربوية على تطوي

ولكن ما يشهده العلم من تغيرات سريعة في ، تطويرها الذاتي

والمجال االقتصادي واالجتماعي ، مجاالت المعرفة والتكنولوجيا

يتطلب تغيير أدوار مدير المدرسة لتصبح أكثر قدرة على مواكبة 

مستجدات والمتغيرات المتسارعة من أجل تحقيق أهداف ال

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة درجة فاعلية أداء ، المدرسة

 . مديري المدارس في مديرية تربية البتراء

تعرف مستوى فاعلية عديد من الدراسات في إطار  أجريت ال

 (Boyajian, 2001) دراسة بوياجيان:  منهاةأداء مدير المدرس

تي هدفت إلى تعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي لمديري ال

المدارس وفاعلية األداء في والية كاليفورنيا وقد تكونت عينة 

مديرًا ومديرة وأظهرت النتائج وجود عالقة ) 162(الدراسة من 

 .ايجابية بين الرضا الوظيفي لمدير المدرسة وفاعلية األداء

دراسة هدفت إلى ) Margarett, 2002 (توأجرت مارجري

وفيما إذا اختلفت ، تعرف أثر متغير الجنس في اإلدارة المدرسية

وهل توجد فروق ذات ، فاعلية اإلدارة المدرسية باختالف الجنس

وقد ، داللة إحصائية من وجهة نظر المديرين والمديرات للفاعلية

تكونت عينة الدراسة من مديري ومديرات المدارس في غرب والية 

وأظهرت النتائج أن ممارسة المديرات ، ألمريكية وشرقهاتنسي ا

كما أظهرت عدم وجود ، لألبعاد القيادية تفوق ممارسة المديرين

فروق ذات داللة إحصائية في تحديد المديرين والمديرات للعوامل 

في حين أظهرت الدراسة وجود ، التي تحقق فاعلية مدير المدرسة

، وطبيعة العمل غير الخبرةفروق ذات داللة إحصائية تعزى لمت

 .ولصالح المديرات، والجنس

دراسة هدفت إلى ) 2004(وأجرى أبو عاشور وحجازي 

تحديد درجة ممارسة مدير المدرسة الثانوية لدوره في خدمة 

وأولياء األمور في ، المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين

لتعليم لمناطق المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرية التربية وا

معلمًا ومعلمة وولي ) 520(وقد تكونت عينة الدراسة من ، إربد

وأظهرت النتائج أن ، واستخدمت االستبانة أداًة لجمع المعلومات، أمر

تعرف : مثل ، دورًا يمارسه مدير المدرسة بدرجة كبيرة) 13(هناك 

واحترام ، وتنظيم برامج لخدمة المجتمع، إمكانات البيئة المحلية

والمشاركة في ، وتقبل النقد وتفعيل دور مجالس اآلباء أولياء األمور

واإلصغاء لشكوى المجتمع المحلي والتعامل بصدق مع ، نظافة البيئة

: دورًا يمارسه بدرجة متوسطة مثل ) 31(وهناك ، أولياء األمور

وحّث المجتمع المحلي ، حّث الطالب على مساعدة المجتمع المحلي

والسماح للمجتمع المحلي باستخدام مرافق ، سةعلى زيارة المدر

 ودعوة المختصين من المجتمع المحلي لزيارة المدرسة، المدرسة

 على إقامة معرض للحرف والصناعات اليدوية في عوالتشجي

عقد : منها المدرسة وأن هناك أربعة أدوار يمارسها بدرجة قليلة

ت في إقامة ومساعدة بعض العائال، دورات مهنية للمجتمع المحلي

وعقد دورات في  وتنظيم دورات لتعليم الحاسوب، مشاريع اقتصادية

 .  األوليةتاإلسعافا

دراسة بهدف التحقق من مدى ) 2003(كما أجرت دروزة 

، اتخاذ مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية للقرارات التطويرية

سة وقد استخدمت الباحثة االستبانة لجمع البيانات من عينة الدرا

وأظهرت نتائج ، مديرًا ومديرة في منطقة نابلس )26( المكونة من

الدراسة أن لسنوات الخبرة في مجال اإلدارة والتعليم أثرًا في اتخاذ 

كما أظهرت النتائج أن النظام ، المدير للقرارات التطويرية

البيروقراطي والروتين اإلداري من العوامل التي تحول دون اتخاذ 

 . قرارات تطويرية

دراسة هدفت إلى تقويم األداء ) 2003( وأجرى القواسمي

وقد تكونت عينة ، الوظيفي لمديري المدارس الحكومية في البحرين

معلمًا ومعلمة من ) 432(و مديرًا ومديرة) 33(الدراسة من 

 استبانة توقد استخدم،  االبتدائية واإلعداديةةالمدارس الحكومي

وأظهرت النتائج أن مستوى ، تانا جمع البييفقرة ف) 45( مكونة من

وأنه ال توجد فروق ذات داللة ، األداء كان دون المستوى المتوقع

إحصائية في مستوى األداء بين مديري المدارس االبتدائية 

 .  البحرينيوالمدارس اإلعدادية ف

فقد هدفت إلى تعرف على ) 2004(أما دراسة المعمري 

 وتوجهات تطويرها في ضوء فاعلية أداء مدير المدرسة الثانوية

وقد تكونت عينة الدراسة ، برنامج التطوير التربوي في سلطنة عمان

، فردًا من مديري ومديرات المدارس الثانوية) 699(من 

واستخدم الباحث استبانة ، والمعلمين األوائل فيها، ومساعديهم

وقد ، فقرًة موزعًة على ستة مجاالت لجمع البيانات) 62(مكونة من 

 الثانوية بسلطنة عمان ةهرت النتائج أن درجة فاعلية أداء المدرسأظ

بينما ، مرتفعة في مجالي العالقات اإلنسانية واإلنماء المهني للعاملين

كانت درجة فاعلية إدارة المدرسة الثانوية في مجاالت العالقة مع 

والسلوك القيادي  وتنظيم العمل، وخدمة الطلبة، المجتمع المحلي

  .منخفضة 
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دراسة هدفت إلى تعرف فعالية ) 2006(كما أجرت العسيلي 

، أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة في مدينة الخليل

وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة 

مديرًا ومعلمًا من المدارس الثانوية في ) 256(الدراسة المكونة من 

وأظهرت النتائج أن متوسط تقدير درجة  ،مدينة الخليل بفلسطين

فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة كانت 

وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ، متوسطة

الخبرة في درجة تقدير مديري ومعلمي المدارس لفعالية أداء 

 المدرسة 

إلى بدراسة هدفت ) 2008(وقام كل من البرعمي وطناش 

تعرف فاعلية المدرسة الحكومية في سلطنة عمان من وجهة نظر 

 وتعرف أثر كل من طبيعة العمل، المشرفين والمديرين والمعلمين

وسنوات الخبرة على فاعلية المدرسة ، والمؤهل العلمي، والجنس

فقرة ) 100(وقد استخدم الباحثان استبانه مكونة من ، األساسية

 )1241(وطبقت على عينة مكونة من ، موزعة على سبعة مجاالت

مشرفًا ومديرًا ومعلمًا يمثلون جميع المناطق التعليمية في سلطنة 

وأظهرت النتائج أن درجة فاعلية المدرسة األساسية من ، عمان

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت عالية في جميع المجاالت ما 

 المدرسي والمناخ، عدا مجالي عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي

 النتائج وجود فروق ذات داللة تكما أظهر، كانت فاعليتهما متوسطة

وعدم ،  اإلناثحوالجنس ولصال، إحصائية تعزى لمتغير طبيعة العمل

 جميع يوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ف

وجاء لصالح فئة أكثر ، مجاالت الدراسة ما عدا مجال سلوك الطلبة

 . سنوات10من 

 ;Goedeleوبيتر ، ومارتن، وجان، أما دراسة جودل
Jan; Martin; Peter 2009) ( لتعرف تصورات مديري المدارس

االبتدائية الستخدام التغذية الراجعة في تحسين أداء مديري 

) 16(وقد استخدمت المقابلة في جمع المعلومات من ، المدارس

 أشارت وقد، مجموعات عمل من المعلمين) 4(و، مدير مدرسة

نتائج الدراسة أن التنويع في تقديم التغذية الراجعة في المراحل 

 المختلفة لألداء يمكن أن يساهم في تحسين فاعلية المدرسة 

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن المجتمعات التي 

طبقت عليها الدراسات السابقة تنوعت ما بين محلية وعربية 

مجتمعات ما بين معلمين ومعلمات وتنوعت وظائف تلك ال، وأجنبية

جميعهم يعملون في ، ومشرفين تربويين وطلبة، ومدراء مدارس

وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات ، مدارس حكومية أو خاصة

ومنهجها حيث اعتمدت المنهج ، السابقة في طبيعة موضوعها

 تناولها يبينما تختلف الدراسة الحالية ف، الوصفي التحليلي

وقد استفاد ، ي لمجاالت أداء مدير المدرسة المختلفةالشمول

، الباحث من اطالعه على الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري

 .وفي بناء أداة جمع البيانات والمعلومات وتطويرها

  :مشكلة الدراسة

ُتعد مديرية تربية البتراء من المديريات النائية عن مركز وزارة 

تواجه اإلدارات المدرسية فيها بعض الصعوبات و، التربية والتعليم

والمشاكل وخاصة عدم استقرار الهيئات التدريسية بسبب االستنكاف 

إضافة إلى قلة الخبرات اإلدارية لدى ، والنقل الخارجي، عن العمل

درجة  فهم فيجوهر هذه الدراسة ويكمن ، معظم مديري المدارس

بية البتراء من وجهة نظر فاعلية أداء مديري المدارس في مديرية تر

المعلمين فيها وينطلق الباحث في إجراء هذه الدراسة من شعوره 

بوجود بعض نقاط الخلل والضعف في أداء مديري المدارس من 

خالل مالحظاته وخبرته اإلدارية واإلشرافية في وزارة التربية 

دراسة : والتعليم والذي أكدته بعض الدراسات التي أجريت مثل

ودراسة زاهد ، )2001( والعرايفي والعمري، )2006(د المساعي

حيث خلصت هذه الدراسات إلى ، )1993( ودراسة طناش) 1995(

كما أن ، أن فاعلية أداء المدارس كانت متوسطة بوجه عام أو مقبولة

تطوير أداء مديري المدارس وتحسينه بحاجة إلى متابعة ما تقوم به 

 مجال تدريب وتأهيل لهذه الفئة وزارة التربية والتعليم من جهد في

وهذا ما هدفت ، من الموظفين من اجل تحسين أدائهم وتطويره

 . الدراسة استبانته 

  :أسئلة الدراسة
 أداء ة تقدير المعلمين والمعلمات لفاعليما مستوى: السؤال األول

 مديري المدارس في مديرية تربية لواء البتراء؟
عند مستوى  داللة إحصائية ل توجد فروق ذاته: السؤال الثاني

فاعلية أداء مديري المدرس في لمستوى  α = 0.5 الدالة

يمكن   وجهة نظر المعلمين والمعلماتنتربية لواء البتراء م

 والمؤهل العلمي النوع االجتماعي: أن تعزى لمتغيرات

 ؟والخبرة
هل هناك أثر للتفاعل بين متغيرات الدراسة في : السؤال الثالث

فاعلية أداء مستوى ل ر المعلمين والمعلماتتقديتحديد 

 ؟ مديري المدارس في مديرية تربية لواء البتراء
  : وأهميتها الدراسةأهداف

 ن تقدير المعلميهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى

لفاعلية أداء مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم للواء 

، 2009/2010 الدراسيللعام  ننظر المعلميوجهة  منالبتراء 

 مقترحات وتوصيات ألصحاب القرار من اجل تحسين أداء موتقدي

ويأمل الباحث أن تفيد نتائج هذه الدراسة في .، مديري المدارس

الكشف عن المتغيرات المؤثرة في فاعلية أداء مدير المدرسة لإلفادة 

 من المؤمل أن تسهم الدراسةو، منها في تقييم وتقويم هذه الفاعلية

توفير معلومات قد تساعد المسؤولين التربويين على تطوير في 

 .أداء مديري المدارس وزيادة فاعليتهم

  :الدراسةمصطلحات 

قدرة مدير المدرسة على تحقيق أهداف المدرسة  :درجة الفاعلية

، التخطيط:وفقا للمجاالت التي حددتها أداة الدراسة وهي

 خوالمنا، لتكنولوجيا افوتوظي، والتحصيل الدراسي، ةوالقياد

 ).2008، البرعمي وطناش(المدرسي واالختبارات المدرسية 

مجموعة النشاطات واإلجراءات التي يقوم بها مدير : فاعلية األداء

المدرسة بهدف الوصول إلى نتائج مرضية في مجال قيادته 
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، )2006، المساعيد( .أو الجهد، للمدرسة دون إهدار للوقت

رجة الكلية التي يحصل عليها مدير أما إجرائيا فهي الد

المدرسة من خالل إجابات المعلمين على كل فقرة من فقرات 

 .أداة قياس فاعلية أداء مديري المدارس
  :مجتمع الدراسة وعينتها

 العاملين تالمعلمين والمعلماتكون مجتمع الدراسة من جميع 

للعام  لمةمعلمًا ومع) 820(والبالغ عددهم ، تربية البتراءفي مديرية 

 الحكومية في سوقد بلغ عدد المدار، 2009/2010الدراسي 

مدرسة ) 27(للذكور و مدرسة) 15(مدرسة منها ) 42(المديرية 

معلما ومعلمة تم اختيارهم ) 236(عينة الدراسة من وتكونت، لإلناث

 الجدول نويبي، من مجتمع الدراسة% 30بطريقة عشوائية وبنسبة 

 العلمي ل والمؤه للنوع االجتماعيوفقًاالدراسة عينة توزع ) 1(

  .والخبرة

 للمتغيرات المستقلةالدراسة وفقا عينة توزع  :)1(جدول 

 العدد المستوى المتغير المستقل

 87 ذكر

 149 أنثى

 النوع االجتماعي

 236 المجموع

 102  فأقلسبكالوريو

 134 دبلوم فأكثر

 المؤهل العلمي

 236 المجموع

 120  سنوات5من أقل 

 62  سنوات5-10

 54  سنوات10أكثر من 

 الخبرة

 236 المجموع

  :أداة الدراسة

( من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم بناء وتطوير أداة قياس

،  الجزء األول على معلومات عامة اشتملمن جزأين؛ مكونة )إستبانة

وقد تم ، مجاالتستة فقرة موزعة على ) 50(على  والجزء الثاني

، )2001(فادة من األدوات التي بناها كل من العرايفي والعمري اإل

 ).2006(والمساعيد ، )2006(والعسيلي

) 60(تم عرضها بصورتها األولية ، للتحقق من صدق األداة و

، فقرة على عدد من المحكمين من المختصين في القياس والتقويم

الفقرات ووضوح ، وذلك للتأكد من سالمة اللغة، واإلشراف التربوي

وتم ، وللمقياس عموما، ومدى مناسبة الفقرة للبعد الذي تقيسه

وعلى ضوء مالحظاتهم تم تعديل العبارات ، جمع آراء المحكمين

وحذف الفقرات ، كما تم تصويب األخطاء اللغوية، الغامضة وتبديلها

وبناء على ذلك تم حذف ، التي كان أجمع المحّكمون على ضعفها

) 50(دد فقرات االستبانة في صورته النهائية فقرات ليصبح ع) 10(

 . على ستة مجاالتةفقرة موزع

 معامل الثبات تم استخدام للتحقق من درجة ثبات األداةو

وذلك ، التساق الداخلي وطريقة، بطريقة االختبار وإعادة االختبار

كما في الجدول ، حساب معادلة كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسةب

 تمعامال يوه، المجاالتالنتيجة ثباتًا مقبوًال لكل وأظهرت ، )2(

 .هذه الدراسة  ألغراض مقبولة

قيم معامالت الثبات بطريقتي االختبار وإعادة االختبار  :)2(جدول 

 وطريقة االتساق الداخلي

االختبار وإعادة  المجال الرقم

 االختبار 

االتساق الداخلي 

 كرونباخ إلفا

 0.90 *0.85 التخطيط 1

 0.91 *0.86 لقيادةا 2

 0.89 *0.85 التحصيل الدراسي 3

 0.78 *0.81 توظيف التكنولوجيا 4

 0.74 *0.80 المناخ المدرسي 5

 0.80 *0.81 االختبارات المدرسية 6

 0.95 *0.86 الكلي

 α = 0.05داًال إحصائيًا عند مستوى الداللة *

  :التحليل اإلحصائي

لتحليل البيانات ذات الصلة بأسئلة الدراسة فقد تم إجراء 

 : اآلتي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة  إيجاد •

 .من فقرات االستبانة

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال تإيجاد المتوسطا •

 .الدراسةمن مجاالت 
في مستوى لتحديد الفروق الثالثي استخدم تحليل التباين 

الدراسي فعالية أداء مديري المدارس في مديرية تربية البتراء للعام 

 علمتغير النو تبعًا ا من وجهة نظر المعلمين فيه2009/2010

ثر التفاعل بين هذه أو، الخبرةو، والمؤهل العلمي االجتماعي

 .المتغيرات

درجة الفاعلية والحكم على المتوسطات الحسابية تم تحديد 

 :يار اإلحصائي اآلتيوفق المع
 .قليلة تكون بدرجة 2.33 أقل -1من  •
 . تكون بدرجة متوسطة3.66 أفل من - 2.33من  •
 . بدرجة كبيرةن فأكثر تكو3.66 •

 

 :هاالنتائج ومناقشت
 تقدير مستوى  ما:النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

 أداء مديري المدارس في ةالمعلمين والمعلمات لفاعلي

 ية البتراء ؟ تربةمديري
المتوسطات استخراج  هذا السؤال من خالل عنتمت اإلجابة 

ودرجة تقدير فاعلية أداء مديري ، المعياريةواالنحرافات ، الحسابية

المدارس في مديرية تربية البتراء لكل مجال من مجاالت الدراسة 

واالنحرافات المعيارية ،  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةةمرتب

 .3نظر المعلمين كما في الجدول من وجهة 
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 ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرج :)3(جدول 

 فاعلية أداء مديري المدارس مرتبة تنازليًا

 المجال
 العدد

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.65 4.01 236 توظيف التكنولوجيا

 ةعالي 0.52 3.88 236 المناخ المدرسي
 عالية 0.65 3.69 236 التخطيط

 متوسطة 0.56 3.64 236 ةاالختبارات المدرسي
 متوسطة 0.66 3.61 236 التحصيل الدراسي

 متوسطة 0.74 3.58 236 القيادة

 عالية 0.48 3.69 236 الكلي
أن تقديرات المعلمين لدرجة فاعلية أداء ) 3(يبين جدول 

نولوجيا والتخطيط توظيف التك: مديري المدارس في مجاالت

  المدرسي كانت عالية وجاءت المتوسطات الحسابيةخوالمنا

 حين كانت تقديرات يعلى التوالي ف) 3.69، 3.88، 4.01(

 : المعلمين لدرجة فاعلية أداء مديري المدارس في مجاالت

، والقيادة متوسطة، والتحصيل الدراسي، االختبارات المدرسية

على ) 3.64، 3.61، 3.58( لها حيث بلغت المتوسطات الحسابية

 إلى أن روهذا يشي، )3.69( وبلغ المتوسط الحسابي الكلي، التوالي

وقد ، التقدير الكلي لفاعلية أداء مديري المدارس جاء بدرجة كبيرة

يشير ذلك إلى أن نظرة المعلمين لمدير المدرسة أنه شخص ُيتابع 

، ة المدرسيةوُيفعل األنشط، سير العملية التربوية في الميدان

وُيخطط على نحو ، ويشرف على فاعلية استخدام المرافق المدرسية

وُيوزع المهام واألعمال على العاملين في المدرسة وفقًا ، واقعي

وقد تشير هذه النتيجة إلى حرص ، لألنظمة والتعليمات التربوية

والتجارب والتجديدات ، والخبرات، مدير المدرسة على نقل األفكار

والعمل على ترجمتها إلى خطط إجرائية ،  إلى العاملين معهالتربوية

، وهذا األمر ساعد في تكوين رؤية وفهم مشترك، داخل مدرسته

ولغة واحدة بين مديري المدارس والعاملين معهم حول ضرورة 

واالنتقال من األدوار ، إحداث تغيير وتطوير في أداء مدير المدرسة

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج ، التقليدية إلى األدوار التجديدية

إذ  )2003(مؤتمن  ودراسة، )2008( دراسة البرعمي وطناش

أثبتت جميعها أن اإلدارة المدرسية هي من أهم العوامل التي ميزت 

 .المدارس الفاعلة من المدارس غير الفاعلة 

إلى أن مجال توظيف ) 3(كما أشارت النتائج في الجدول 

ا جاء في المرتبة األولى وبمتوسط مدير المدرسة للتكنولوجي

وقد يعود ذلك ، وهي ممارسة بدرجة كبيرة، )4.01( حسابي بلغ

إلى أن المدرسة نظام معقد يحتوي على العديد من المدخالت من 

وما يتم بينها من ، الطلبة والمدرسين واإلداريين والفنيين والمناهج

متطورة حتى  إدارية اوهذا النظام يحتاج إلى تكنولوجي، تفاعالت

 موتطوير النظا، يستطيع أن يقوم النظام بمهامه ويحقق أهدافه

التعليمي في المدرسة يحتاج إلى تطوير في إدارته من خالل 

ووجود أنظمة وتعليمات ، استخدام أساليب اإلدارة الحديثة وتقنياتها

وإدخال  محددة وواضحة الستخدام التكنولوجيا في األعمال اإلدارية

حيث نفذت وزارة التربية والتعليم في األردن ، ى المدارسالحوسبة إل

 ذات العالقة بتوظيف التكنولوجيا في ةالعديد من البرامج التدريبي

وبرامج ، برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب: المدارس مثل

والذي جاء نتيجة التوصيات التي قدمتها لجنة ، وبرنامج ايمس انتل

 عمان عام يمؤتمر التطوير التربوي فواقرها ، خبراء الحاسوب

وكان من بين هذه التوصيات ضرورة وضع فلسفة تربوية ، 1987

وتوظيفه في ، واضحة المعالم لعملية إدخال الحاسوب في التعليم

، عيادات( وبخاصة اإلدارة المدرسية، النظام اإلداري التربوي

 ؛ إضافة إلى أن توظيف التكنولوجيا سيؤدي إلى إحداث)2004

وسيساهم ، تغيرات رئيسة في وظائف القيادات المدرسية وأدوارها

إضافة إلى ، استخدامها في إحداث تطوير شامل لألداء المدرسي

 . الوقت الذي قد يستغله مدير المدرسة لصالح العملية التعلمية

وجاء مجال القيادة في المرتبة األخيرة من حيث األهمية 

وهذا يشير إلى أن  ة متوسطةوبدرج) 3.58(وبمتوسط حسابي بلغ 

التحول من اإلدارة إلى القيادة أمر يتطلب تمكين مدير المدرسة من 

ممارسة مهام عمله قائدًا تربويأ مسؤوًال يعمل مع فريق العاملين 

وليس انطالقا من ، معه اعتمادًا على أسس علمية ومهنية وإنسانية

ن معظم مديري وربما يشير أيضا إلى أ، والسلطوية) األنا(مفاهيم 

المدارس يتقنون دور المدير بصورة جيدة؛ فهم يقومون بعمليات 

وتوظيف ، وإدارة شؤون العاملين، والمتابعة، والتنظيم، التخطيط

التي تدخل في ، أي أنهم يمارسون جميع المهمات، التكنولوجيا

ولكنهم ال يمارسون دور قائد التغيير ، صلب عملهم اإلداري

وربما يعزى ذلك أيضا إلى غياب مبدأ ، المنشود بشكل فعال

إذ يحتاج التغيير إلى وجود مشاركة ، التشاركية بين اإلدارة واألفراد

، والقوة من خالل مواقعهم، الذين يملكون السلطة،  الناسنفاعلة بي

وعالقاتهم وبين الناس الذين ينفذون عملية التغيير ، وخبراتهم

ل التغيير من مجرد أقوال وذلك من أجل تحوي، ومتطلباتها، ذاتها

كما أن العبء الكبير ، وممارسات عملية، ومقترحات إلى أفعال

الملقى على عاتق بعض مديري المدارس نتيجة عدم توافر كادر 

المساعد والسكرتير : إداري وفني متكامل في المدرسة مثل

 قد يحول أحيانًا دون ممارسة مدير المدرسة يوالمرشد التربو

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة المعمري ، لدوره القيادي

حيث توصلتا إلى أن السبب ، )2003(ودراسة مؤتمن ) 2004(

الرئيس في فشل العديد من جهود التغيير في المؤسسات المختلفة 

 . هو اإلفراط في ممارسة دور اإلدارة وغياب دور القيادة

فروق ذات ل توجد ه: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

فاعلية أداء مديري المدارس في داللة إحصائية لمستوى 

:  ةللمتغيرات المستقليمكن أن تعزى مديرية تربية البتراء 

 . ؟النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة

، والمؤهل العلمي، النوع االجتماعيولمعرفة أثر كل من 

مديرية تربية  على مستوى فاعلية أداء مديري المدارس في والخبرة

البتراء في مجاالت الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية 

 ).4 (وتحليل التباين الثالثي كما في الجداول 
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 المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مجاالت أداة الدراسة تبعًا للمتغيرات المستقلة :)4(جدول          
 المجال/ المتغير 

 القيادة التخطيط
التحصيل 

 الدراسي

توظيف 

 التكنولوجيا

المناخ 

 المدرسي

االختبارات 

 المدرسية

النوع  3.58 3.94 4.08 3.70 3.66 3.72 ذكر

 3.67 3.84 3.97 3.55 3.52 3.67 أنثى االجتماعي
المؤهل  3.75 4.00 4.17 3.52 3.47 3.57  فأقل سبكالوريو

 3.55 3.78 3.88 3.67 3.65 3.78 دبلوم فأكثر العلمي
 3.72 3.92 4.08 3.62 3.61 3.69 5أقل من 

5-10 3.53 3.44 3.52 4.01 3.92 3.64 
 الخبرة

 3.44 3.75 3.85 3.66 3.63 3.87 10أكثر من 
باين وللتأكد من داللة الفروق تم تحليل الت، في المتوسطات الحسابية تبعا للمتغيرات المستقلة) تباين ظاهري(يالحظ وجود فروق ظاهرية 

 .)5(الثالثي كما هو في الجدول 
 .اإلحصائية تبعًا للمتغيرات المستقلةالفروق داللة إليجاد  ي الثالثنتائج تحليل التباين: )5(جدول 

 مستوى الدالة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجال لالمتغير المستق

 275. 1.197 471. 1 471. التخطيط

 202. 1.637 838. 1 838. القيادة
 095. 2.814 1.116 1 1.116 التحصيل الدراسي
 950. 004. 0.002 1 0.002 توظيف التكنولوجيا
 283. 1.157 274. 1 274. المناخ المدرسي

 النوع االجتماعي

 221. 1.503 419. 1 419. االختبارات المدرسية
 476. 510. 201. 1 201. التخطيط

 420. 652. 334. 1 334. القيادة
 291. 1.120 444. 1 444. التحصيل الدراسي
 118. 2.457 981. 1 981. توظيف التكنولوجيا
 037. 4.421 1.046 1 1.046 المناخ المدرسي

 المؤهل العلمي

 829. 047. 0.001 1 0.001 االختبارات المدرسية
 146. 1.940 764. 2 1.527 التخطيط

 920. 084. 0.004 2 0.009 القيادة
 670. 401. 159. 2 318. التحصيل الدراسي
 667. 406. 162. 2 324. توظيف التكنولوجيا
 307. 1.187 281. 2 562. المناخ المدرسي

 الخبرة

 024. 3.773 1.051 2 2.102 االختبارات المدرسية

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 5( نتائج جدول ر  تشي

 ماعدا وجود فروق ةتغيرات على جميع مجاالت الدراسإحصائية للم

دالة إحصائيًا للمؤهل العلمي على مجال المناخ المدرسي ولصالح 

وهذا قد يشير إلى أن تقدير المعلمين والمعلمات ،  فأقلسبكالوريو

لفاعلية مديري  ممن يحملون مؤهل علمي بكالوريوس فأقل

 هي أكبر من حيث العدد المدارس ومديراتها يعزى إلى أن هذه الفئة

من فئة حملة دبلوم فأكثر وأن هذه الفئة يمكن أن تكون أقل تنافسية 

في   اإلداريةزمع اإلدارات المدرسية في الصراع على المراك

كما تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في مجال ، المدرسة

أي فئة ولتحديد لصالح ، االختبارات المدرسية تعزى لمتغير الخبرة

 . 6كما في الجدول : من فئات الخبرة تم إجراء المقارنات البعدية 
 

أداء  لمستوى فاعلية توكيالمقارنات البعدية بطريقة ): 6 (جدول

مديري المدارس وفقًا لمتغير الخبرة في مجال االختبارات 

 .المدرسية

 المجال
 الفئات

5-10 

)3.64( 

 10أكثر من

)3.44( 

االختبارات  0.8217* 0.79 )3.72 ( 5أقل من 

 0.203 ______ )3.64 (10 -5 المدرسية 
أعاله إلى أن متغير ) 6(تشير النتائج الواردة في جدول 

وربما يعزى ، سنوات) 5( من لالخبرة جاء لصالح ذوي الخبرة أق

 سنوات 5ذلك إلى أن تقديرات المعلمين ذوي الخبرة أقل من 

جة عالية جاء نتيجة رضا لفاعلية سلوكيات المديرين كانت بدر

المعلمين عن دور المدير في قيادة مدارسهم نحو توظيف ما قامت 

به وزارة التربية والتعليم من تحسينات على أساليب تقويم أداء 
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حيث قللت الوزارة من االختبارات الورقية لما لها من آثار ، الطلبة

رى وأدخلت أساليب أخ، حيث القلق والتوتر، سلبية على الطلبة

وساللم ، والمشاريع، تعتمد على تقييم أداء الطلبة مثل االستقصاء

وغيرها؛ فالمدير الفعال من وجهة نظر هذه الفئة هو الذي ، التقدير

ويتابع انتقال ، يوجه المعلمين الستخدام أفضل األساليب والوسائل

وربما أن هذه األساليب ال تلقى ، أثر التدريب إلى الغرفة الصفية

آو تقبًال عند أصحاب الخبرة الطويلة؛ ألنها تتعارض مع ما ترحيبًا 

يحملوه من أفكار حول عمليات تقييم أداء الطلبة وتحصيلهم 

 ة النتيجة تتفق مع دراسهوهذ، وتجعلهم أكثر مقاومة له، الدراسي

اللتان ، )2004(ودراسة المعمري ، )2008( البرعمي وطناش

حصيل الطلبة كهدف رئيس أشارتا إلى أن المديرين ينظرون إلى ت

حيث يرى هؤالء أن المدارس ذات التحصيل ، للنظام المدرسي

، الجيد تكون أكثر فاعلية وأن التركيز على النواحي األكاديمية

والتقويم يؤدي إلى ارتفاع مستوى ، وتحسين أساليب التدريس

 . التحصيل عند الطلبة
اك أثر للتفاعل هل هن: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا 

تقدير المعلمين بين متغيرات الدراسة في تحديد 

فاعلية أداء مديري المدارس في مستوى والمعلمات ل

 مديرية تربية لواء البتراء؟ 

، والمؤهل العلمي، النوع االجتماعيولمعرفة أثر كل من 

 على مستوى فاعلية أداء مديري المدارس تبعًا لتفاعل والخبرة

تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في ، قلةالمتغيرات المست

 ).7( الجدول

 .نتائج تحليل التباين الثالثي إليجاد داللة الفروق اإلحصائية تبعًا لتفاعل المتغيرات المستقلة :)7(جدول        

مجموع  المجال المتغير المستقل 

 المربعات

 درجات

 ةالحري

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدالة

 540. 3770. 149. 1 149. التخطيط

 168. 1.916 981. 1 981. القيادة

 045. 4.076 1.616 1 1.616 التحصيل الدراسي

 030. 4.796 1.915 1 1.915 توظيف التكنولوجيا

 007. 7.546 1.785 1 1.785 المناخ المدرسي

 X نوع االجتماعيال

 المؤهل العلمي

 018. 5.720 1.593 1 1.593 االختبارات المدرسية

 130. 1.991 783. 2 1.567 التخطيط

 066. 2.753 1.409 2 2.818 القيادة

 068. 2.718 1.078 2 2.155 التحصيل الدراسي

 744. 2960. 118. 2 236. توظيف التكنولوجيا

 437. 8320. 197. 2 393. المناخ المدرسي

  X النوع االجتماعي
 لخبرةا

 562. 5770. 161. 2 321. االختبارات المدرسية

 365. 1.012 398. 2 797. التخطيط

 441. 8230. 421. 2 842. القيادة

 727. 3200. 127. 2 254. التحصيل الدراسي

 888. 1190. 0.005 2 0.001 توظيف التكنولوجيا

 102. 2.311 546. 2 1.093 المناخ المدرسي

  الخبرةXالمؤهل العلمي 

 0.33 1.100 306. 2 613. رسيةاالختبارات المد
 054. 2.958 1.164 2 2.328 التخطيط

 151. 1.908 977. 2 1.953 القيادة

 130. 2.057 816. 2 1.632 التحصيل الدراسي

 097. 2.356 941. 2 1.881 توظيف التكنولوجيا

 428. 8530. 202. 2 403. المناخ المدرسي

 X النوع االجتماعي
  الخبرةXالمؤهل العلمي 

 560. 5810. 162. 2 324. االختبارات المدرسية

 

عدم وجود فروق ) 7(يالحظ من النتائج الواردة في الجدول 

ذات داللة إحصائية تعزى إلى التفاعل بين المتغيرات المستقلة 

عدا التفاعل بين النوع االجتماعي والمؤهل العلمي على ، للدراسة

والمناخ ،  التكنولوجياوتوظيف، مجاالت التحصيل الدراسي

ولمعرفة لصالح من هذه ، ومجال االختبارات المدرسية، المدرسي

الفروق تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما 

 ).8(في الجدول 



 العمرات

 357

 ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتفاع:)8(جدول 

 .النوع االجتماعي مع المؤهل العلمي

لنوع ا المجال

 االجتماعي
المتوسط  المؤهل العلمي

 يالحساب
االنحراف 

 يالمعيار
 062 3.40 بكالوريوس فأقل

 ذكر
 0.44 3.92 دبلوم عالي فأكثر

 0.71 3.58 بكالوريوس فأقل 

التحصيل 

 الدراسي
 أنثى

 0.69 3.52 دبلوم عالي فأكثر

 0.50 4.15 بكالوريوس فأقل
 ذكر

 0.64 4.04 م عالي فأكثردبلو

 0.59 4.19 بكالوريوس فأقل

توظيف 

 التكنولوجيا
 أنثى

 0.69 3.79 دبلوم عالي فأكثر

 0.45 3.87 بكالوريوس فأقل
 ذكر

 0.49 4.00 دبلوم عالي فأكثر

 0.46 4.08 بكالوريوس فاقل

المناخ 

 رسيدالم

 أنثى 
 0.52 3.64 دبلوم عالي فأكثر

 0.53 3.50 س فأقلبكالوريو
 ذكر

 0.51 3.63 دبلوم عالي فأكثر

 0.47 3.88 بكالوريوس فأقل

االختبارات 

 المدرسية
 أنثى

 0.61 3.50 دبلوم عالي فأكثر

إلى أن الفروق في المتوسطات ) 8( تشير النتائج في الجدول

 االجتماعي مع المؤهل العلمي في مجال عالحسابية لتفاعل النو

لذكور من حملة الدبلوم التحصيل الدراسي للطلبة جاءت لصالح ا

وهذا يشير إلى أن تقديرات المعلمين لفاعلية المديرين كانت ، العالي

وجاءت نتيجة رضاهم عن دور المدير في قيادة ، بدرجة كبيرة

 وربما إلى اعتقاد المدير بأن ارتفاع، األنشطة التعليمية في المدرسة

أن و، تحصيل التالميذ مؤشر على فاعلية األداء في المدرسة

التحصيل الدراسي من أهم العوامل التي يؤخذ بها عند تقييم أداء 

المعلمين من قبل المدير وتقييم أداء المدير من قبل اإلدارة 

  النتيجة تتفق مع نتائج دراسة البرعمي وطناشهوهذ، التربوية

التي أكدت على أن التحصيل الدراسي يعتبر الهدف األول ، )2008(

ما أن هذه النتيجة قد تعزى إلى انطالق ك، لإلدارات المدرسية

المدير من الواقع المعاش والمتمثل في قلة استقرار المعلمين 

والالمباالة ، نتيجة التنقالت الداخلية والخارجية، الذكور في المدارس

عند كثير من المعلمين الذكور نتيجة اتجاهاتهم السلبية نحو مهنة 

عاتق المدير كبير في مما يجعل العبء الملقى على ، التدريس

وحضور ، متابعة التحصيل الدراسي والوقوف على قطع المنهاج

 برامج تبادل الزيارات فومتابعة نتائج الطلبة وتكثي، الحصص الصفية

وهذا يشير إلى رضا ، ومتابعة إجراءات التقييم لديهم، بين المعلمين

 .زالمعلمين عن دور المديرين في قيادة مدارسهم نحو التمي

إلى أن الفروق في ) 8( ا تشير النتائج في الجدولكم

 االجتماعي مع المؤهل العلمي عالمتوسطات الحسابية لتفاعل النو

 تواالختبارا، والمناخ المدرسي،  التكنولوجياففي مجاالت توظي

وهذا ، المدرسية جاء لصالح اإلناث من حملة البكالوريوس فأقل

لية المديرات جاء بدرجة ربما يعود إلى أن تقدير المعلمات لفاع

كبيرة؛ ألن المديرات أكثر حماسة الستخدام التكنولوجيا في األعمال 

، حيث يساهم استخدامها في تنظيم العمل وتجديده، اإلدارية

وربما ينطلق هذا ، ويعكس جوانب جمالية على البيئة المدرسية

 التقدير لدور المديرات في تنفيذ توجهات وزارة التربية والتعليم

حيث أدخلت ، بتوظيف التكنولوجيا في عمليات التعلم والتعليم

الذي يهدف إلى دعم ، الوزارة عددًا من البرامج للتعليم المبكر

وإكساب المعلمة مهارات واستراتيجيات ، التعليم االلكتروني لألطفال

واستخدام تكنولوجيا جديدة لتطبيقها في مجال ، تركز على المعرفة

 مرحلتي رياض األطفال والمرحلة األساسية يالطفولة المبكرة ف

كذلك ، والمديرات هن أكثر من يتعاملن مع هذه الفئات، الدنيا

تعليمات  حيث اقتضت،  اإلداريةتتوظيف التكنولوجيا في العمليا

وزارة التربية والتعليم حوسبة جميع موجودات المدارس من 

 باألنظمة  مما يجعل المديرات أكثر التزاماةاإلدارات المدرسي

 .والتعليمات من المديرين

أما في مجال المناخ المدرسي فربما يشير إلى فاعلية 

في توفير بيئة مدرسية ومناخ تنظيمي إيجابي وأن  المديرات

، المديرات أكثر حرصًا على إقامة العالقات اإلنسانية ومراعاتها

ي كما أن اإلناث أكثر نجاحًا ف، السيما في المجاالت االجتماعية

والمجتمع المحلي من خالل تفعيل ، توثيق العالقة مع الطلبة

وأكثر قربًا ، وأكثر تفهمًا الحتياجات الطالب، المجالس المدرسية

منهم مما ينعكس إيجابًا على توثيق عرى العالقة بين الطالب 

والمعلمات واإلدارة المدرسية من جهة ،  جهةنواإلدارة المدرسية م

 .سيًا منفتحًا وليس مغلقًاويشيع مناخا مدر، أخرى

وربما تعود الفروق لصالح المعلمات في مجال االختبارات 

المدرسية إلى ارتفاع تقدير المعلمات لفاعلية المديرات في هذا 

وشعورهن بالرضا عن دور المديرات في تدريب المعلمات ، المجال

وتحليل ، وتنفيذها في مواعيدها، على بناء االختبارات المدرسية

ومتابعة ، وتزويد الطلبة وأولياء األمور بالتغذية الراجعة، تائجالن

 . الضعف التحصيلي عند الطلبة ومعالجته

  :التوصيات

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بما 

 : يلي

 خالل برامج ناالهتمام ببعد القيادة في أداء مدير المدرسة م •

نتقال من نمط يقوم على التدريب التي تنفذها الوزارة، واال

العفوية، والتجربة والخطأ، والخبرات الشخصية، إلى نمط 

يقوم على األسس العلمية، والنظم، التي توضح وتنظم كيفية 

 . إنجاز العمل داخل المؤسسات التعليمية

تحسين أداء مدارس الذكور في مجال االختبارات المدرسية،  •

ية ومستوياتها وتطوير آليات إجراء االختبارات المدرس

لتتالءم والتوجهات الحديثة في تقويم أداء الطلبة الذي تعمل 

 .الوزارة على تطبيقه في الميدان
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 أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع في إربد
  وأثرها في تحصيلهم في الكيمياء

ابراهيم رواشدة، وليد نوافلة، علي العمري 
 *

 

 
 

 18/10/2010 تاريخ قبوله   19/4/2010 تاريخ تسلم البحث

هــدفت الدراســة إلــى استقصــاء أنمــاط الــتعّلم لــدى طلبــة الصــف      :ملخــص

 وأثرهــا علــى التحصــيل فــي   ،Herrmannالتاســع بحســب نمــوذج هيرمــان   

وقـد تألفـت عينـة الدراسـة      . مادة الكيميـاء، واخـتالف ذلـك بـاختالف الجـنس          

طالبة، واستخدمت استبانة لتحديد أنماط تعّلـم       ) 487(طالبا و ) 491(من  

من أفراد العينة من % 82وقد أشارت النتائج إلى أن . الطلبة عينة الدراسة

مــنهم بنمطــين أو ثالثــة    % 18بينمــا كــان  ذوي نمــط تعّلــم منفــرد ســائد،    

% 34.5: وكانت نسب أنمـاط الـتعّلم المنفـردة السـائدة عنـدهم هـي            . أنماط

للـنمط  % 14.5، و   )الـداخلي  (Dللـنمط   % 18.8، و )التفـاعلي  (Cللنمط  

B) اإلجرائـــي(، للـــنمط % 14.2 وA)  وقـــد تبـــين أن نســـبة   )الخـــارجي ،

جنس، حيث كانت األعلـى للطـالب       النمط التعّلمي المنفرد تختلف باختالف ال     

 C بينما كانت النسبة األعلى للطالبات في نمطي الـتعّلم           ،Aفي نمط التعّلم    
 كما أشارت النتائج إلى أن تحصيل طلبـة الصـف التاسـع فـي الكيميـاء                ،Dو  

باختالف نمط تعّلمهم، لصالح الـنمط      ) α =0.05(يختلف بداللة إحصائية    

Dم  مقارنة مع كل من نمطي التعّلB و  C   ولم يكن هناك فروق دالـة فـي ،

ــنس      ــتعّلم والجـ ــط الـ ــين نمـ ــل بـ ــنس، أو للتفاعـ ــزى للجـ ــة تعـ ــيل الطلبـ  .تحصـ

 تحصـيل،   ، نمـط تعّلـم    ،Herrmannنمـوذج هيرمـان     : الكلمات المفتاحية (

 .) طلبة تاسع

 

تتطلب معايير جودة التعليم التي تنادي بها الهيئات  :المقدمـــــة

جلس الوطني العتماد المعلمين العالمية والوطنية كالم

 National Council for Accreditation of Teacherوتأهيلهم
Education) NCATE( مراعاة الفروق الفردية في أنماط التعّلم ،

بين المتعّلمين، فلكّل متعّلم الحق في تعليم أفضل، وأن يتعّلم وفقًا 

يفسر و. (NCATE, 1999)للطريقة التي يستطيع أن يتعّلم بها 

اختالف أنماط تعّلم األفراد في التعّلم من وجهة نظر ثورندايك 

باختالف العوامل الثقافية والشخصية والبيولوجية واالنفعالية 

لألفراد، لذلك فإن نمط التعّلم هو مفهوم أو مصطلح يشير إلى 

 طريقة االستجابة المالئمة من الفرد للمثيرات في سياقات التعّلم،

 للمثيرات هي السلوكات وهي المكوّنات التي تكون وهذه االستجابات

 .(Hergenhahn & Olson, 1993)نمط التعّلم الفردي 

وورد فــي األدب التربــوي مجموعــة مــن التعريفــات لــنمط الــتعّلم  

أن نمــط الــتعّلم هــو مجموعــة مــن الخصــائص الســلوكية    : نــذكر منهــا 

 كيفيـة إدراك    والمعرفية والنفسية التي تمثل مؤشرات ثابتة نسبيا في         

  ,Keefe) 7(المـتعّلم للبيئـة التعّلميـة وتفاعلـه معهـا واسـتجابته لهـا        

 

_________________________ 

 .االردن، ربدإ، جامعة اليرموك، التربيةكلية * 

 .األردن، ربدإ، 2010  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
 

 

 Learning Styles of Ninth Grade Students in Irbid and its 
Effects on their Achievement in Chemistry  

Ibrahiem Rawashdeh, Waleed Nawafleh, Ali Alomari,  Faculty of 
Education,Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the 
learning styles of 9th grade students according to Herrmann's 
theory, and its effect on their achievement in chemistry, and if 
it differs according to the sex of subjects. The study sample 
consisted of 491 male students and 487 female students. A 
learning style questionnaire was used to determine the 
learning styles of students. The results of the study indicated 
that 82% of the respondents had a single dominant learning 
style, while the rest (18%) had two or three learning styles. 
The percentages of dominant learning styles for the sample 
were: 34.5% C (Interactive), 18.8% D (Internal), 14.5% B 
(procedural), and 14.2% A (External). In terms of gender, the 
percentages of dominant learning style was different; the 
highest percentage for male students was in learning style A, 
while the highest percentages for female students were in 
learning styles C and D. Additionally, the results indicated 
that the achievement in chemistry for 9th grade students had 
significant difference (α = 0.05) for learning style D compared 
with both styles B and C. Finally, there was no significant 
difference found in achievement due to gender or the 
interaction between learning style and gender. 
 (Keywords: Herrmann’s model, Learning styles,Achievement, 
Ninth grade ).  

 

  

 

قباله أو تحليله أو أنه الطريقة التي يتعّلم بها الفرد في است ،198

للمعلومات وكيفية معالجته للمشكالت التي تعترض سير تقدمه 

)1992 Farrell-Moskwa,( أو أنه الطريقة التي تؤثر بواسطتها ،

عناصر معينة في المجاالت البيئية واالنفعالية واالجتماعية والجسمية 

على تمّثل الطلبة واستيعابهم للمعلومات والمهارات المختلفة 

، أو أنه مصطلح ),Dunn, Dunn, & Price 1989(فاظهم بها واحت

يستخدم لوصف النشاطات والسلوكات واالتجاهات التي تحدد 

، أو أنه )Honey & Mumford , (2000في التعّلم تفضيالت األفراد

وصف للعمليات التكيفية المناسبة، والتي تجعل من الفرد مستجيبًا 

تالءم مع خصائصه االنفعالية لمثيرات البيئة المتنوعة بما ي

وعرفت الجمعية ). 2000قطامي وقطامي، (واالجتماعية والجسمية 

 American Society for Training األمريكية للتدريب والتطوير
and Development  (ASTD) نمط التعلم بأنه مفهوم نظري 
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وعملي يشير إلى كيفية اكتساب المتعّلم معرفته أو إلى كيفية تغيير 

 ).(ASTD, 2007سلوكه 

تؤشر التعريفات المذكورة سابقًا بأن نمط التعلم هو الطريقة 

التي يستقبل بها المتعّلم المعلومات من البيئة، والطريقة التي يتم 

 .بها معالجتها واكتسابها واحتفاظه بها

لقد ُصّنفت أنماط التعّلم بأشكاٍل ونماذٍج متعددٍة، وحسب 

هذه األشكال ونماذج أنماط التعّلم من التسلسل الزمني لظهور 

 1971 عام Carl Jungاألقدم إلى األحدث، كان نموذج كارل جنغ 

شعوري، وتفكيري، وحسي، وحدسي : الذي صّنف أنماط التعلم إلى

، 1976 عام Kolbوتحدد في نموذج كولب ). 1998القطامي، (

 التباعديون، والتمثليون، والتقاربيون،: في أربعة أنماط هي

وصنف في نموذج مايرز ). Hill, 1994) Wilson &والموائمون، 

انبساطي وحساس ومفّكر :  إلى1978 عام Myers-Briggبرج 

 McCarthyوتحددفي نموذج مكارثي ). (Hadfield, 2006ومحّكم،

 Four Major Learning Style، الذي يصطلح عليه1980عام 

(4MAT)وهي ات،أنماط تعّلم حسب مداخل المعلوم ، أربعة :

 & ,Montgomeryاالبتكاري، والتحليلي، والحسي، والديناميكي
Kimball,  2000)  Bull, .( 

 أربعة 1985 عام Gregorcوتحدد في نموذج جريجورك 

 العشوائي، - التسلسلي، والمحسوس-أنماط للتعّلم؛ المحسوس

. (Hadfield, 2006)العشوائي - التسلسلي، والمجرد-والمجرد

 عام   Honey & Mumfordموذج هوني وممفورد وهناك كذلك ن

، ويفترض هذا Kolb، وهو مؤسس أيضا على نموذج كولب 1986

 ، والنظري، والمتأمل،النشط: النموذج أربعة أنماط للتعّلم هي

 –وكان نموذج فيلدر). Hendry et al, 2005(والنفعي

، ويفترض أربعة أبعاد 1988 عام  Felder-Silivermanسلفرمان

: ئية القطب للتعّلم، ولذا يتكون من ثمانية أنماط تعّلمية، هيثنا

حسي وحدسي وبصري ولفظي ونشط وتأملي وتسلسلي وشمولي 

(Felder, 1996) . بثالثة 2002ونموذج سوزان واينبرنر عام 

 ). 2006العمران، (البصري، والسمعي، والحركي : أنماط تعّلم هي

جه في إسناد التعّلم إلى وفي التنظير المتأخر نسبيا، بدأ التو

وظائف الدماغ، والدماغ يتكون من نصفي كرتين ملتحمتين من 

الوسط، وهما النصف األيمن والنصف األيسر، وتكون السيطرة لكل 

منهما على أفعال الجسم في الجانب المعاكس لهما، فمثال يسيطر 

نصف كرة الدماغ األيمن على فعل اليد اليسرى وهذا يشيع لدى 

 ).2007نوفل وأبو عواد، (من األفراد % 40 -30

بالدماغ وتفسير حدوث التعّلم به؛ ومن النظريات التي اهتمت 

عام McClean  لماكلين Triune Brainنظرية الدماغ الثالثية 

، وتفترض هذه النظرية ثالثة أدمغة متداخلة، وفي كل جزء 1952

، )لتبريريا(يتم التعّلم بطريقة معينة، فهناك الدماغ العقالني 

وهناك . (Herrmann, 1989)والدماغ المتوسط، والدماغ الفطري 

 التي تفترض وجود دماغين أيمن 1964 عام Sperryنظرية سبيري 

وأيسر، وتتم في كل منهما أشكال للتعّلم، ودمج هيرمان نظرية 

 Whole Brainماكلين ونظرية سبيري في نظرية الدماغ الكلي
Theoryأت هذه النظرية الدماغ حسب خصائص التعّلم إلى ، فجز

علوي؛ أيمن وأيسر، وسفلي؛ أيمن وأيسر، فالعلوي كله يختص 

بالمفاهيمية والتجريد والسفلي كله يختص بالعاطفية والداخلية، 

واأليسر كله يختص بالمنطقية والكمية في أعاله وبالتسلسلية 

ية في والتنظيم في أسفله، واأليمن كله يختص بالمفاهيمية والبصر

أعاله وبالشخصية والعاطفية في أسفله، وبشكل عام يكون األيمن 

 ,Loren & Bean)غير محكم البنية بينما األيسر يكون محكم البنية 
  :ويخطط لهذا النموذج بالشكل اآلتي. (1997

 

 Herrmann (Steyn & Maree, 2003) أجزاء الدماغ حسب تصنيف
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   وكاري، وفقز،،وشيوورد في هيرمان، وستاين وماري، 
(Herrmann, 1989; Steyn & Maree, 2003; She, 2005; 

Carey, 1997; Voges, 2005; ( وصف أنماط التفكير األربعة في

األجزاء األربعة للدماغ، ووصف خصائص التعلم في كل من هذه 

األجزاء األربعة، ووصف الطرق التعليمية والسياقات التي تتقابل 

 :جاز وصف مالمح هذه األنماطمعها وفيما يلي إي

الجزء  (External Learning الخارجي Aنمط التعّلم : األول

 )             األيسر العلوي من الدماغ

المعتمد على : يصطلح عليه هيرمان بعدة مصطلحات، وهي

واعتمدت . الحقائق والتحليلي والعقالني والنظري والخارجي

 :لخارجي، وأهم خصائصه أنهالدراسة لهذا النمط مصطلح التعّلم ا

قادر على االستدالل االستنتاجي من Logical  منطقي  •

 . معلومات وبيانات سابقة

يحدد الخيارات على أساس العقل  Rational )تبريري(عقالني  •

 .  وليس على أساس العاطفة

يحب العمل مع الحقائق، ويتعامل معها بدقة Factual  حقائقي  •

 .وطرق مدروسة
 . يهتم ببناء النظريات وفحصها وتقييمها : Theoristicنظري  •
 يهتم باألمور الواقعية وال يهمه األمور التي Realisticواقعي  •

 .  قد تحدث في المستقبل
 قادر على تجزئة األفكار واختبار مدى Analyticalتحليلي  •

 . المالءمة فيما بينها
ى يتوجه نحو العالقات العددية ويميل إل: Quantitativeكمي  •

 . معرفة القياسات الدقيقة
 يدرك األرقام ويفهمها وقادر على Mathematicalرياضي  •

 . معالجتها
 يمارس أو يضمن أحكامًا وتقييمًا بعناية، Criticalنقدي  •

 .كالحكم على معقولية فكرة ما
 .  يفهم ويطبق المعرفة العلمية والهندسيةTechnical تقني  •
ايا كمية ترتبط كفء في توجيه قض: Financialمالي  •

 .بالتكلفات والميزانيات واالستثمارات

 Procedural Learning اإلجرائي Bنمط التعّلم  :الثاني

   ) الجزء األيسر السفلي من الدماغ(

الموجه، : يصطلح عليه هيرمان بعدة مصطلحات، وهي

المنّظم، التسلسلي، اإلجرائي، واعتمدت الدراسة لهذا  المّخطط،

 : تعّلم اإلجرائي، وأهم خصائصهالنمط مصطلح ال

يتعامل مع األشياء واألفكار واحدة تلو Sequential تسلسلي  •

  .األخرى أو بالترتيب

 يرتب المفاهيم واألشياء والعناصر في Organizeمنّظم  •

 .عالقات مترابطة منطقيًا
يهتم بمفردات أو أجزاء الفكرة أو Detailed تفصيلي  •

 .المشروع

األساليب أو المعاني لتحقق نهاية  يشكل Plannerمخّطط  •

 . مرغوبة قبل البدء في التنفيذ
  يتبع إجراءات ومعايير محددة في عمل Proceduralإجرائي  •

 .  األشياء
مقيد ويتحكم في مشاعره نحو Controlled   محكوم وموجه  •

 . اآلخرين
 يميل إلى االستمرارية في األفكار Conservativeمحافظ  •

 .  والتقليديةواألوضاع المثبتة
 يهتم بالمحتوى المحدد والمبني Structuredمحدد البنية  •

  .بشكل جيد
 يتجنب المخاطرة ويفضل Risk-Avoidingغير مخاطر  •

 .العمل في البيئة اآلمنة
 . ينجز المهمات بالوقت المحددTimelyزمني  •

 Interactive Learning التفاعلي Cنمط التعّلم : الثالث

 )فلي من الدماغالجزء األيمن الس(

المشاعري : يصطلح عليه هيرمان بعدة مصطلحات، وهي

شخصي والتفاعلي، واعتمدت -والعاطفي واالجتماعي والبين 

 :الدراسة لهذا النمط مصطلح التعلم التفاعلي، وأهم خصائصه أنه

 يستطيع بسهولة تطوير عالقات Interpersonal بين شخصي  •

تعّلم بشكل أفضل طيبة ذات معنى مع مختلف الناس، وي

 . بمشاركة اآلخرين والتعاون معهم

 يمتلك مشاعر من السهولة إثارتها Emotionalعاطفي  •

 . وظهورها لديه
  يتعّلم باستخدام حواسه باللمس  Kinesthetic حسي حركي •

 . والسمع والشم والتذوق والنظر والحركة
 يستخدم األشياء والعالقات واإلشارات Symbolic رمزي  •

 . لألفكار وفهمهاكممثلة
يستمتع أو أنه ماهر في التلوين والرسم : Artistic فني  •

والموسيقى والنحت، وقادر على تنسيق اللون والتصميم 

 .  والبنية إلحداث آثار سارة
 يتعامل مع الروح بانفصال عن الجسد أو Spiritual روحي  •

 .عن األشياء المادية
ره وآرائه  يعبر عن نفسه ومشاعExpressive تعبيري  •

 .وأفكاره
 يعبر عن مشاعره ويعرف مشاعر اآلخرين Feeling شعوري  •

 .وآرائهم ويحترمها
يبّلغ الفرد المشارك معه بنقاط القوة في : Supportive داعم  •

 . سلوكه ويعّلمه ما تعّلمه
لديه مهارات تحدث جيده؛ وضوح وفعالية : Verbal لفظي  •

 .بالمفردات
 . الغالب ويستمتع بالقراءةيقرأ على: Reader قاريء  •
يتواصل بوضوح مع الكلمات المكتوبة : Writer كاتب  •

 . ويستمتع بها
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الجزء  (Internal Learning الداخلي Dنمط التعّلم : الرابع

 ) األيمن العلوي من الدماغ

المتفتح الدماغ : يصطلح عليه هيرمان بعدة مصطلحات، وهي

Open-Mindedتحليلي والتخيلي  واالبتكاري والتكاملي وال

والداخلي، واعتمدت الدراسة لهذا النمط مصطلح التعّلم الداخلي، 

 : وأهم خصائصه

 يتعّلم بمشاهدة الصور والرسومات Visualبصري  •

 . والمخططات والعروض العملية

 يدرك ويفهم الصورة الكلية دون Holistic) كلي( شمولي •

 . م أو السياقالرجوع إلى العناصر الجزئية للفكرة، أو المفاهي
 .  يبتكر أفكارًا وطرقًا وأدوات جديدةInnovatingابتكاري  •
 يكون صورًا عقلية ألشياء غير Imaginativeتخيلي  •

محسوسة على الفور، أو أنها لن تدرك كلية في الواقع، وقادر 

 . على مواجهة المشكالت والتعامل معها بطرق جديدة
وعناصر األفكار،  يرّكب قطع وأجزاء Integrativeتكاملي  •

 .  واألوضاع إلى كل موحد
 يتخيل أفكارًا وآراء لتوليد أفكار Conceptualمفاهيمي  •

 . مجردة من أمثلة محددة
 يوحِّد األفكار، والعناصر، والمفاهيم Synthesizerتركيبي  •

  .المنفصلة في شيء جديد
•  تزامنيSimultaneous يعالج في نفس الوقت أكثر من مدخل 

 .عقلي
 يعرف شيئًا ما دون التفكير به بشكل معلن، Intuitiveي حدس •

  .ويمتلك فهمًا ثابتا دون الحاجة إلى حقائق وبراهين
  يستكشف المعلومات Self - discoveryمستكشف ذاتي  •

  .بنفسه
مبادر في عمل األشياء من تلقاء : Initiativeمبادئ ومبادر  •

 . نفسه
تيادية وابتداعية، يمتلك أفكارًا غير اع: Creativeإبداعي  •

 . وقادر على تجميع األشياء مع بعضها بطرق جديدة وتخيلية
 يفضل بيئة العمل التي تحتوي على  Risk- Takingمخاطر  •

 .المخاطر
 1988  عام Herrmannوبناًء على هذا النموذج أعد هيرمان 

فقرة لتحديد النمط التعّلمي السائد ) 120(استبانة تكونت من 

ير عند المتعّلمين، وهي أداة السيادة الدماغية وأنماط التفك

. Herrmann Brain Dominance Instrument  (HBDI)لهيرمان

وبفهم النمط التفكيري المفضل لدى الطلبة يمكن للمعلم أن يفهم 

أكثر كيف يتعّلم طلبته، وكيف يتخذون القرارات، وكيف يحّلون 

األشياء وكيف المشكالت، وكيف يتواصلون، ولماذا يعملون بعض 

 Edwardوقد ذكر ادوارد ولومسدين . (She, 2005)يعملونها   
& Lumsdain كما ورد في فيلدر (Felder, 1996) أن أداة 

 :  تساعد في المهام اآلتيةHBDIالسيادة الدماغية لهيرمان 
تمكن الطلبة من التبصر في أنماط تعّلمهم وتشكيل  •

 .استراتيجيات تعّلم ناجحة

ين من فهم أسئلة طلبتهم وتعليقاتهم وإجاباتهم تمكن المعلم •

 في سياق تفضيالتهم التفكيرية

تمكن المعلمين والطلبة من حل المشكالت بشكل أفضل  •

على جوانب السيادة  عندما يشكلون مجموعات تشتمل

 .الدماغية األربعة

 بأن تفضيل ما ُيتعّلم يرتبط بنمط Herrmannويعتقد هيرمان 

 الفشل في المقابلة بين النمط التعّلمي مع المنحى التعّلم، ولذا فإن

التدريسي يؤدي إلى إحباط المتعّلم، فيزيد جهده المبذول في 

التعّلم، ويحدث له الضجر والملل، وال يعني بالضرورة تفضيل 

المتعّلم لنمط معين أن يكون تحصيله عاليًا ؛ وقد يفسر ذلك بأن 

ّلمي، وبالمقابل فقد يحدث التدريس الذي تلقاه ال يالئم نمطه التع

تعّلم لدى المتعّلم بغير نمطه الذي يمتلكه، وهذا يحتاج إلى حوافز 

داخلية وخارجية قوية، ولذلك يفضل أن يستكشف المعلمون قدرات 

طلبتهم التعليمية والتوجه في تعليمهم وفق أنماط التعّلم المختلفة، 

 تعليمهم وفق على أن يكون ذلك بفعاليٍة وتحٍد، فال يستمرون في

نمط تعّلم واحد، بل يسعون إلى مقابلة جميع األنماط التعّلمية 

 .(Bull et al., 2000)المتعددة والمتنوعة 

وهناك دراسات عديدة استخدمت أدوات لقياس أنماط التعلم 

 التي أشارت (Nicola, 1994)مبنية على الدماغ، كدراسة نيكوال 

ون الجانب األيمن للدماغ من طالب الثانوية يستخدم% 56إلى أن 

% 31يستخدمون الجانب األيسر، و % 13في تعلمهم، و 

) 1994(يستخدمون النصفين بشكل متوازن، ودراسة السليماني 

التي أشارت إلى سيادة الجانب األيمن للدماغ لدى طلبة الثانوية 

عدا الثالث ثانوي الذين يسود لديهم الجاني األيسر للدماغ، إضافة 

جود فروق دالة بين أنماط التفكير تعزى لمتغير الجنس، إلى عدم و

التي أشارت إلى وجود فروق بين الذكور ) 2002(ودراسة الفقهاء 

واإلناث في أنماط التعلم بشكل عام، ووجود عالقة بين نمط التعلم 

والتخصص األكاديمي، كما أن هناك دراسات تناولت عالقة نمط 

امعة، ومنها دراسة الفاش التعلم بالتخصص األكاديمي في الج

)Lavach, 1997 ( التي أشارت إلى أنه يسود لدى طلبة كلية العلوم

اإلنسانية النصف األيمن للدماغ في تعّلمهم، بينما يسود لدى طلبة 

العلوم الطبيعية والدراسات االجتماعية النصف األيسر من الدماغ، 

ب والفنون التي أشارت أن طلبة األد) Saleh, 2001(ودراسة صالح 

والتربية والتمريض يسود لديهم الجانب األيمن للدماغ في تعّلمهم، 

بينما طلبة العلوم وإدارة األعمال والهندسة يميلون إلى توظيف 

 .الجانب األيسر للدماغ

وفي هذه الدراسة استخدمت أداة مبنية على نموذج هيرمان 

األربعة، لدى للسيادة الدماغية، الستكشاف الشيوع في أنماط التعلم 

طلبة الصف التاسع في إربد، وكشف فروق أثارها في التحصيل في 

 . الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع

 : مبررات الدراسة

إن من أهم المشكالت التي يواجهها مدرسو العلوم هي تدني 

تحصيل الطلبة، على الرغم من اعتراف التربويين بوجود تباين في 

م، وفي الطريقة التي يفضلونها في قدرات الطلبة واستعداداته
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تعلمهم، إال أن ما يسود في مدارسنا هو التدريس بنسق واحد 

نوعًا ما، وربما تكون المحاضرة بالعرض المباشر أو المناقشة هي 

 .أكثر طرق التدريس شيوعًا، دون مراعاة للفروق الفردية بين الطلبة

وبقصد البحث عن سبل أخرى تساهم في معالجة تدّني 

التحصيل في ظل التدريس السائد في مدارسنا، ونظرًا لتناقض 

نتائج الدراسات التي تناولت السيادة الدماغية لدى األفراد في 

تعلمهم، وعالقتها بالجنس أو التخصص األكاديمي أو المستوى 

التعليمي، وأثرها في التحصيل، وندرة الدراسات التي تناولت طلبة 

ن؛ جاءت هذه الدراسة للكشف عن مدارس، في حدود علم الباحثي

أنماط تعلم طلبة الصف التاسع، والكشف عن النمط التعلمي األكثر 

 .تحصيًال في ظل التدريس السائد في مدارسنا

 : مشكلة الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أنماط التعلم لدى طلبة 

الصف التاسع في إربد، وأثرها على التحصيل في مادة الكيمياء، 

اختالف ذلك باختالف الجنس، وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة و

 :عن األسئلة اآلتية

 ما أنماط التعّلم السائدة لطلبة الصف التاسع في إربد ؟ -1

هل تختلف نسب شيوع كل نمط من أنماط التعلم لدى طلبة  -2

 الصف التاسع في إربد حسب الجنس؟
ي إربد هل يختلف تحصيل طلبة الصف التاسع في الكيمياء ف -3

 حسب جنس الطلبة وأنماط تعلمهم ؟ 
هل هناك أثر للتفاعل بين عاملي الجنس ونمط التعلم على  -4

 التحصيل في مادة الكيمياء؟

  : أهمية الدراسة

تعود أهمية هذه الدراسة إلى أنها تستند إلى نظرية هيرمان 

في تفسير التعّلم وأنماطه، والتي كانت أساسا لدراسات حول 

قافية والشخصية والبيولوجية واالنفعالية المختلفة التي العوامل الث

تؤثر في أنماط التعّلم، وقد تكون هذه النظرية هي األكثر نظامًا 

وشموًال في تحديد نماذج التعّلم األخرى،  وفي ضوئها كان 

االهتمام بالتطور والنمو للمتعّلمين أو المتدربين وخاصة في مجال 

ة أن أنماط التعّلم ليست سمات اإلبداع، ومن فرضيات النظري

شخصية ثابتة لكنها إلى حد ما أنماط سلوكية قابلة للتعّلم 

(Herrmann, 1989) ؛ لذا فقد تفيد النظرية في التأسيس إلجراءات

 .     تعليمية تحقق نتاجات تعلمية أفضل لدى الطلبة

 كما تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها وّفرت دليال بحثيا عن 

 بين النمط التعلمي والتحصيل وهذا قد يكون مؤشرًا العالقة

للمعنيين في تعليم العلوم على كيفية توجيه تعلم الطلبة، وتطوير 

الخصائص التعّلمية للنمط األعلى تحصيًال، كما وفرت أدبًا تربويًا 

وفكرًا قد يساهم في مزيد من البحث التربوي حول أنماط تعلم 

 جغرافي أوسع، وحول عالقة الطلبة من حيث توزعها على مدى

 .أنماط التعليم بأشكال التفكير واإلبداع وحول فهم آلية التعلم

 

  

 التعريفات اإلجرائية

: يعرف األدب النظري نمط التعّلم على أنه :نمط التعّلم •

أسلوب التعّلم الذي يفضله المتعلم ويستخدمه دون غيره من 

ومات وتخزينها األساليب في دراسته، وبه تتم معالجة المعل

وترميزها واسترجاعها، وفي هذه الدراسة تم تحديده إجرائيًا 

بأنه مجموعة المؤشرات والسلوكات اإلدراكية والوجدانية 

والمهارية الثابتة نسبيًا في تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به، 

بهدف استيعابها وبالتالي التكيف معها، وحدد نمط التعّلم 

كرار األكثر الستجاباته على فقرات للطالب في ضوء الت

 .اإلستبانة المنتمية إلى النمط الذي صنف فيه

العالمة المدرسية التي حصل عليها الطالب في : التحصيل •

مادة الكيمياء للصف التاسع األساسي في الفصل األول من 

 .م2008/2009العام الدراسي 

 افتراضات الدراسة

ات االستبانة بصدق تمت إجابة طلبة عينة الدراسة عن فقر •

 . وموضوعية، وتكافأت شروط تطبيق االستبانة
درجة صدق وثبات أدوات القياس المعتمدة في الدراسة  •

 . مقبولة ألغراض الدراسة
 العالمات المدرسية في مادة الكيمياء لطلبة عينة الدراسة •

مقدرة على أسس واحدة، ومقاسة  بمقاييس متنوعة ومتعددة 

ء تعليمات االمتحانات المدرسية، وشاملة للمنهج في ضو

 .وبالتالي فقد تكون ممثلة لقدرات تحصيل الطلبة في الكيمياء

 محددات الدراسة وحدودها  

حصر مجتمع الدراسة لطلبة الصف التاسع في مديرية تربية  •

 .اربد األولى
 في قياس نمط التعلم، المبنية في ضوء Sheتعريب أداة شي  •

لى المستوى المحلي، علمًا بأن نموذج هيرمان، وتكييفها ع

نماذج أنماط التعلم متعددة، وكذلك أدوات القياس المبنية في 

 .  ضوئها تتعدد
اعتمدت أداة سابقة وبإجراءاتها من حيث الصدق والثبات،  •

وقد يكون من األفضل مستقبال إذا ما اعتمدت األداة في 

بحوث الحقة أن تكون هناك إجراءات تصديق إحصائية أخرى 

ير التحكيم الظاهري للمحتوى، وأن يتم التحقق من الثبات غ

إلى جانب طريقة كرومباخ ألفا، باستخدام االختبار وإعادته 

أسبوع وليس بفاصل أسبوع واحد فقط، ) 3-2(وعلى مدى 

وأن تكون العينة االستطالعية مكافئة للعينة في الدراسة بشكل 

 .  ال يشوبه الشك
 : الدراسات السابقة

هتمام بأنماط التعّلم للطلبة لدى التربويين منذ زمن بدأ اال

سابق، إذ أجريت العديد من الدراسات لكشف أشكال أنماط تعلم 

الطلبة، ومن هذه الدراسات الدراسة التي أجراها شلنت ومدلتون 

 ,Shelnutt, Middleton, Buch, & Lumsdain)وبوش ولمسدين 
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شيوعًا بين طلبة كلية  والتي أشارت إلى أن النمط األكثر (1996

 مقياس هيرمان هو مالهندسة في جامعة شمال كارولينا، باستخدا

ثم ) التعلم اإلجرائي (Bيليه النمط ) التعلم الخارجي (Aالنمط 

 ).التعلم الداخلي (Dثم النمط ) التعلم التفاعلي (Cالنمط 

أن الطلبة المصريين ) 1998(وكشفت دراسة عبد الحميد 

 مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي، يختلف مخداالجامعيين وباست

نمطهم األيمن التفكيري للدماغ بين الطالب والطالبات ولصالح 

الطالب، لكن لم يوجد مثل هذا االختالف في النمط التفكيري 

األيسر، إال انه يختلف النمط التفكيري المتوازي بين الطالب 

عمانيين كان والطالبات ولصالح الطالبات، ولكن بين الطلبة ال

االختالف في النمط التفكيري األيسر لصالح الطالب، وفي النمط 

 .  المتوازي لصالح الطالبات ولكن ال اختالف في النمط األيمن

 أن (De Boer & Steyn, 1999)ووجد دي بور وستاين 

النمط األكثر شيوعا باستخدام مقاييس هيرمان بين طلبة سنة أولى 

ة بريتوريا تعرضوا لبرنامج موسع في العلوم في كلية العلوم في جامع

 Aيليه النمط ) اإلجرائي (Bلتحقيق شروط قبولهم؛ كان النمط 
، وفسر )الداخلي (Dثم النمط ) التفاعلي (Cثم النمط ) الخارجي(

ذلك بطبيعة التعليم التسلسلي الذي يسود في المدارس ويندر فيه 

 بأنماط تعلمهم التعليم اإلبداعي، وبعد أن تم إبالغ الطلبة

ومناقشتهم بمالمحها وإعطائهم أسبوعا من الزمن لأللفة بأنماطهم ؛ 

فقد تطور اهتمام الطلبة بتطوير استعمالهم لكل أرباع الدماغ في 

 .نموذج هيرمان، وأصبح للطالب الواحد أكثر من نمط تعلمي واحد

 (Steyn & Marree, 2003)ووجدت دراسة ستاين ومري 

ياس هيرمان ألنماط التعلم، أن غالبية طالب التي استخدمت مق

بينما ) الخارجي (Aالهندسة في جامعة بريتوريا لهم نمط تفكيري 

 ). اإلجرائي (Bطالب العلوم لهم نمط تفكيري 

واستمرارًا في الغرض األساس للدراسات التي سبق ذكرها، 

التي أجريت على طلبة ) 2007(فقد وجدت دراسة نوفل وأبو عواد 

عات األردنية باستخدام مقياس هيرمان المطور للبيئة األردنية؛ الجام

 Bأن ترتيب تناقص شيوع األنماط التعلمية بين الطلبة كان من 
التفاعلي، وشاع C  الداخلي إلى D الخارجي إلى Aاإلجرائي إلى 

التفاعلي بين الطالبات أكثر من الطالب، وكان التفكير C التفكير 

وعا بين الطالبات منه عند الطالب، في حين النصفي األيمن أكثر شي

أن التفكير النصفي األيسر كان أكثر شيوعا عند الطالب، وشاع 

 التفاعلي بين طلبة الكليات اإلنسانية، في حين إنه شاع Cالتفكير 

 .   الداخلي بين طلبة الكليات العلميةDالتفكير 

نية وفي دراسة على طلبة في جامعة ماليزية في السنتين الثا

والرابعة قي تخصص العلوم والفنون، توصل زينال وشويب وعثمان 

(Zainal, Shuib, & Othman, 2004) وباستخدام مقياس 

هيرمان، إلى أن التفكير في النصف األيسر من الدماغ خاصة الربع 

A الخارجي هو األكثر شيوعا من لأليمن، فمالمح تفكيرهم، التحليل 

النصف األيمن فكان تفكيرهم في الربع والمنطق والتبرير، وأما في 

D الداخلي بمالمح اإلبداع والحدس، ولم يتصف تفكيرهم بأي 

 .   التفاعليCمالمح للتفكير في الربع 

وبشكل عام يمكن القول إن الدراسات السابقة قد تناولت 

أنماط التفكير لطلبة جامعات في أمريكا ومصر وُعمان وبريتوريا 

لها استخدمت نموذج مقياس هيرمان إال دراسة ، وكاواألردن وماليزي

استخدمت مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي، ) 1998(عبد الحميد 

الخارجي واإلجرائي A،  Bووجدت هذه الدراسة أن نمطي التعلم 

في جانب الدماغ األيسر هما أكثر شيوعًا من نمطي الجانب 

جد شيوع  التفاعلي والداخلي، وفي النصف األيسر وC، Dاأليمن

 اإلجرائي، وأحيانا أخرى ينعكس B الخارجي أكثر من Aالنمط 

 التفاعلي Cاألمر، وفي داخل النصف األيمن وجد أن شيوع النمط 

 . الداخليDأكثر منه للنمط 

وبمقارنة أنماط التعلم بين الطالب والطالبات، كانت أنماط 

نب األيسر التعلم األكثر شيوعا بين الطالب هما نمطا التعلم في الجا

، بينما كانت أنماط التعلم األكثر شيوعًا بين A،  Bمن الدماغ 

، C , Dالطالبات هما نمطا التعلم في الجانب األيمن من الدماغ 

) التفاعلي (Cوحسب التخصص في مجال الدراسة كان نمط التعلم 

هو األكثر شيوعًا بين طلبة الكليات اإلنسانية، بينما كان النمط 

 ).الداخلي (Dا لطلبة الكليات العلمية هو األكثر شيوع

وهناك دراسات أخرى تناولت دراسة أنماط التعلم السائدة 

إلى ) 1993(على أساس مقاييس أخرى؛ إذ توصلت دراسة ارتاحي 

أن نسب أنماط التعلم حسب نموذج كولب بين طلبة الصف العاشر 

 ،تقاربي% 18 ،تمثلي% 20 ،تشعيبي% 34 هي ،األردن/في عمان

تواؤمي، كما أشارت إلى وجود أثر لنمطي التعّلم التباعدي  % 28

والتواؤمي في تحصيل طلبة الصف العاشر في مدينة عمان مقارنة 

 .بالنمطين اآلخرين التقاربي والتمثلي

إلى أن أنماط التعلم على ) 1996(وتوصلت دراسة المجالي 

ربية ت(أساس مقياس كولب تتوزع بين طلبة الثاني الثانوي في 

تكيفي، % 22.1استيعابي، % 26.8تقاربي، % 35.6إلى ) الكرك

 .تباعدي% 15.5

ولم يقف اهتمام التربويين بأنماط تعلم الطلبة عند حد 

مسحها والتعرف على أشكالها، بل توجه أيضا إلى استقصاء آثار 

أنماط تعلم الطلبة في نتاجات تعلمية كالتحصيل وأداء عمليات 

رى استقصي األثر المدمج للنمط التعلمي مع العلم، وأحيانًا أخ

متغير آخر كطريقة التدريس، ومن الدراسات التي تناولت ذلك، 

وأشارت إلى أنه ال يوجد أثر ) 1993(الدراسة أجراها  رواشدة 

في اكتساب المفاهيم العلمية بين ) مستقل /اعتمادي(للنمط التعلمي 

 له أثر في كل من طالبات الصف الثامن األساسي في األردن، لكن

تفسير الظواهر العلمية وحل المشكلة لصالح النمط المستقل، وال 

أثر للتفاعل بين نمط التعلم واي من اإلستراتيجيتين فوق 

في اكتساب ) خرائط المفاهيم والكشاف المعرفي(المعرفيتين 

 . المفاهيم أو تفسير الظواهر أو حل المشكلة

 (Steyn & Marree, 2003)وتوصلت دراسة ستين ومري 

 D ،)اإلجرائي (B ،)الخارجي (Aإلى وجود أثر ألنماط التعلم 
في أداء طلبة السنة األولى من كلية الهندسة وكلية ) الداخلي(
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العلوم في جامعة بريتوريا بعد تلقيهم تدريسًا مدعمًا لمفاهيم 

 . أساسية في العلوم والرياضيات

 (Roberts & Dyer, 2005)وتوصلت دراسة روبرتس ودير 

إلى عدم وجود أثر للنمط المعرفي باستخدام نموذج جريجورك 

Gregorc في تحصيل مجموعة من الطلبة يدرسون مساقًا في 

األحياء في جامعة فلوريدا بطريقة المحاضرة الموضحة على 

 . اإلنترنت، كما ال يوجد أثر للنمط المعرفي في اتجاهاتهم

 & Manochehri)وتوصلت دراسة مانوجهري ويونغ 
Young, 2006) إلى وجود أثر ألنماط التعلم حسب نموذج كولب 

في معارف الرياضيات لطلبة في ) تباعدي وتقاربي وتمثلي وتواؤمي(

جامعة تكساس، ولكن ال يوجد أثر لنمط التعلم في رضاهم من 

طريقة التدريس، وال يوجد أثر للتفاعل بين نمط التعلم وطريقة 

في امتالك الطلبة لمعارف ) قائمة على االنترنتتقليدية أو (التعليم 

 . الرياضيات

 ,Wang, Wang, Wang)وفي دراسة وانغ ووانغ ووانغ وهنغ 
& Hung, 2006) الستقصاء أثر التقييم التكويني ونمط التعّلم على 

التحصيل في بيئة تعّلم قائمة على االنترنت لطلبة سابع في تايوان، 

) تباعدي، تقاربي، تمثلي، تواؤمي(وجدت أثرًا ألنماط التعلم 

ولطريقة التقويم في التحصيل، ولكن ال أثر للتفاعل بين النمط 

وطريقة التقويم، وكان الترتيب التنازلي لتحصيل الطلبة حسب 

 .التباعدي، التمثلي، التواؤمي، التقاربي: نمطهم كما يلي

 (Sun, Lin, & Yu, 2008)وأشارت دراسة صن ولن ويو 

بة الصف الخامس بجميع أنماط تعلمهم حسب نموذج إلى أن طل

يحصلون على نتائج  ) تباعدي، تقاربي، تمثلي، تواؤمي(كولب 

أفضل بتعلمهم العلوم في المختبر القائم على االنترنت مقارنة بتعلم 

العلوم في المختبر العادي، وكان التحصيل األعلى لطلبة نمط التعلم 

 . التواؤمي

 ,Choi, Lee, & Jung)ي وجنغ وبينت دراسة جوي ول
 التي أجريت على طلبة طب أسنان في تايوان، الذين (2008

يدرسون مساقًا في األحياء قائم على الوسائط المتعددة، أن الطلبة 

ذوي نمطي التعلم التسلسلي والتأملي، يمتلكون خبرات تعّلمية ذات 

معنى، أعلى من الطلبة ذوي أنماط التعلم الحدسي والشمولي 

 . والنشط

وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة، تناولت أنماط التعلم 

لطلبة بمستويات تعليمية مختلفة جامعية ومدرسية، وفي بلدان 

مختلفة، وباستخدام مقاييس مختلفة، واستقصت أثر أنماط التعلم 

في مظاهر تعّلمية وسياقات معينة، إال أنه ال زالت هناك حاجة إلى 

دراسات؛ نظرًا لالختالف في األبعاد الجغرافية، إجراء مزيد من ال

والمستوى التعليمي، وتنوع السياقات، وللتكامل بين الفكر النظري 

 .المبنية عليه مختلف أدوات القياس ألنماط التعلم

ومن هنا فقد أتت هذه الدراسة في محاولة للتعرف على أنماط 

رها على التعلم السائدة لدى طلبة الصف التاسع في اربد، وأث

التحصيل في مادة الكيمياء، واختالف ذلك باختالف الجنس، 

 األكثر رواجًا لقياس نمط التعلم، والذي سوباستخدام أحد المقايي

 . لم تتناوله العديد من الدراسات التي أجريت في األردن

  :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع في المدارس 

ية التابعة لمديرية تربية إربد األولى في الفصل الثاني من الحكوم

طالبًا ) 7347( والبالغ عددهم ،2008/2009العام الدراسي 

) 37(طالبًا في ) 3826(مدرسة؛ منهم ) 88(وطالبة موزعين على 

مدرسة، وهذه المدارس تتواجد ) 51(طالبة في ) 3521(مدرسة و

 . افي مدينة إربد وفي القرى المجاورة له

واختيرت ثماني مدارس بالطريقة العشوائية البسيطة، لكل من 

الطالب والطالبات، فتكونت عينة الدراسة من ست عشرة شعبة من 

طالبًا، ومن ست عشرة شعبة من الطالبات ) 504(الطالب وعددهم 

طالبة، فأصبح مجموع طلبة عينة الدراسة الذين ) 503(وعددهن 

 طالبًا وطالبة، ولكن عدد طلبة عينة )1007(طبقت عليهم االستبانة 

 طالبًا وطالبًة ألن 978الدراسة الذين خضعت إجاباتهم للتحليل 

 .الباقي كانت إجاباتهم غير مكتملة

  :أداة الدراسة

 ,She)  المعدلة من أداة شي ) 2008(اعتمدت أداة نوافلة 
لقياس أنماط التعّلم المفضلة لدى الطلبة لتناسب البيئة (2003

 HBDI)ردنية، والمطورة أصال من أداة هيرمان للسيادة الدماغية األ
Herrmann Brain Dominance Instrument. وذلك لقرب وقت ،

الدراسة الحالية مع دراسة النوافلة، ولتطبيقها على طلبة نفس 

وفي المديرية ذاتها، ولمنطقية إجراءات ) الصف التاسع(المرحلة 

 .هذه األداة بصورتها النهائية) 1(صدقها وثباتها، ويبين الملحق 

 ،34 ،32 ،29 ،28 ،22 ،19 ،16 ،12 ،8 ،1( الفقرات وتشير

إلى أنشطة التعّلم التي يمكن أن يفضلها  )58 ،56 ،43 ،40 ،37

، وتعبر بشكل عام عن )الجزء األيسر العلوي (Aطلبة ربع الدماغ 

 ،27 ،20 ،14 ،9 ،6 ،3(الفقرات  التعلم الخارجي الخطي، وتشير

إلى أنشطة التعّلم ) 57 ،54 ،51 ،50 ،48 ،46 ،44 ،39 ،35

، )الجزء األيسر السفلي (Bالتي يمكن أن يفضلها طلبة ربع الدماغ 

 ،2( الفقرات وتعبر بشكل عام عن التعلم اإلجرائي الخطي، وتشير
5، 10، 13، 18، 23، 25، 26، 30، 33، 38، 41، 49، 53، 

 Cتي يمكن أن يفضلها طلبة ربع الدماغ إلى أنشطة التعّلم ال) 60
، وتعبر بشكل عام عن التعلم التفاعلي )الجزء األيمن السفلي(

 ،31 ،24 ،21 ،17 ،15 ،11 ،7 ،4(وتشير الفقرات  . الشمولي

إلى أنشطة التعّلم التي يمكن ) 59 ،55 ،52 ،47 ،45 ،42 ،36

 وتعبر عن ،)الجزء األيمن العلوي(D أن يفضلها طلبة ربع الدماغ  

 .التعلم الداخلي الشمولي

ويجيب الطالب عن هذه اإلستبانة باختيار نشاط التعّلم الذي 

يراه سهال ويستمتع به، ويتم حساب المجموع الكلي لكل 

االستجابات لكل فرد، وحساب النسبة لكل ربع بقسمة عدد الفقرات 

 في التي اختارها في هذا الربع على مجموع الفقرات التي اختارها

جميع األرباع، ثم تجميع الطلبة في أربعة أنماط تعّلمية باالعتماد 
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على الربع الذي يحصلون فيه على أعلى نسبة، وإذا تساوى ربعان 

بالنسبة المئوية يكون الطالب بنمطين، وإذا تساوى ثالثة أرباع 

 .بالنسبة يكون الطالب ثالثي النمط

  :صدق األداة وثباتها

للبيئة ) 2008( التعلم التي كيفها النوافلة كانت استبانة أنماط

، قد صدقت ) ,2003She(األردنية على أساس استبانة شي 

بالترجمة وتدقيقها، وحكمت من أعضاء هيئة تدريس جامعيين، 

 فقرة موزعة على أرباع الدماغ 60فتكونت بشكلها النهائي من 

كرونباخ  (األربعة بالتساوي، وكانت معامالت ثبات االتساق الداخلي

  ،A، B، C ألرباع الدماغ 0.77 ،0.76 ،0.79 ،0.78هي ) الفا
D معامل ثبات (بالترتيب، ومعامالت الثبات باالختبار وإعادته

 وبالترتيب ذاته، 0.75 ،0.80 ،0.76 ،0.79هي ) االستقرار

 ).   1993عودة، (وتؤشر هذه القيم بثبات مقبول ألغراض الدراسة 

    إجراءات الدراسة 

ُحدَِّد مجتمع الدراسة بمديرية تربية إربد األولى، واختيرت منه  •

عينة الدراسة بست عشرة مدرسة؛ ثمان للطالب، وثمان 

 .  طالبا وطالبة) 1007(للطالبات، وكان مجموع العينة 
وسجلت أسماء الطالب والطالبات لعينة الدراسة وعالماتهم  •

 . 2008/2009بالكيمياء للفصل الدراسي األول 
وُطبقت استبانة أنماط التعّلم على طلبة عينة الدراسة،  •

وصححت االستجابات عليها واستخلص منها أنماط التعّلم 

أيسر ( الخارجي Aالنمط [(المفضلة لدى طلبة عينة الدراسة 

 التفاعلي C، النمط )أيسر سفلي( اإلجرائي B، النمط )علوي

دد ، وح)]أيمن علوي(  الداخليD، النمط )أيمن سفلي(

للطالبة على أساس التكرارات األكثر /النمط التعلمي للطالب

لمالمح النمط التي استجاب لها الطالب في فقرات اإلستبانة، 

وعند تساوي تكرارات مالمح نمطين أو ثالثة صّنف الطالب 

 .بنمط تعّلم مزدوج أو ثالثي

  :تصميم الدراسة ومعالجتها اإلحصائية

وكانت  ،)المسحية( الوصفية تعد هذه الدراسة من الدراسات

 :متغيراتها اآلتية

نمط التعلم وله مستويات تصنيفية أربع : المتغير المستقل -1

 .(A, B, C, D)حسب نموذج هيرمان وهي 
 ). أنثى،ذكر(وهو الجنس وله مستويان : متغير معدل -2
وتتمثل في العالمات المدرسية في الكيمياء : المتغيرات التابعة -3

 .  لطلبة عينة الدراسة

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، فقد تم حساب المتوسطات 

(الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية وكاي تربيع 
2χ (

    .4×2وتحليل التباين الثنائي 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت الدراسة إلى استقصاء نسب أنماط التعّلم حسب نموذج 

إربد، ومعرفة إن كانت هناك هيرمان بين طلبة الصف التاسع في 

فروق دالة في أنماط التعلم تعزى إلى الجنس، ومعرفة ما إن كان 

تحصيل الطلبة يتباين تبعًا للجنس ونمط التعلم والتفاعل بينهما، 

وجمعت الدراسة بياناتها بأساليب وصفية واستداللية، وتم استدالل 

 : إجابات عن أسئلة الدراسة كما يلي

  :ة بالسؤال األولالنتائج المتعلق

ما أنماط التعّلم السائدة : "لإلجابة عن السؤال األول، وهو

فقد تم حصر تكرارات استجابات " لطلبة الصف التاسع في إربد ؟

طلبة عينة الدراسة على أداة الدراسة المطورة لقياس أنماط التعّلم، 

 خارجي A [وصّنف الطلبة في كل من أنماط تعّلم أربعة منفردة 

، )أيمن سفلي( تفاعلي C، )أيسر سفلي( إجرائي B، )ر علويأيس(

D وحسبت نسب سيادتها، ويبين الجدول ])أيمن علوي( داخلي  

أعداد ونسب أنماط التعّلم المنفردة والتجمعية لطلبة عينة ) 1(

 . الدراسة

لطلبة عينة الدراسةأعداد ونسب أنماط التعّلم المنفردة والتجمعية  :1                          جدول

 الطلبة الطالبات الطالب
 طبيعة نمط التعّلم

%النسبةالعدد %النسبةالعدد %النسبة العدد

       منفرد

A 14.2 139 %5.1 50 %9.1 89 )أيسر علوي(خارجي% 

B 14.5 142 %6.1 60 %8.4 82 )أيسر سفلي( إجرائي% 
C 34.5 337 %19.4 190 %15.0 147 )أيمن سفلي( تفاعلي% 
D 18.8 184 %11.1 109 %7.7 75 )أيمن علوي( داخلي% 

 %14.7 144 %7.2 70 %7.6 74 ) نمطان (مزدوج 

 %3.3 32 %0.8 8 %2.5 24 )ثالثة أنماط(ثالثي 

 %100 978 %48749.8 %50.2 491 المجموع الكلي

من طلبة عينة الدراسة % 82.0أن ) 1(  يالحظ من الجدول 

 بنمط تعّلمي منفرد من أنماط التعلم األربعة، في كان الواحد منهم

منهم كان الواحد منهم بنمطين تعلميين، و % 14.7حين أن 

كان الواحد منهم بثالثة أنماط تعّلمية، كما يالحظ أن نسب % 3.3

إلى % 14.2أنماط التعلم المنفردة لطلبة عينة الدراسة تراوحت بين 

اط حسب تناقص نسبها هو  والترتيب التنازلي لهذه األنم،34.5%

C التفاعلي ثم D ويشكالن النصف األيمن من الدماغ( الداخلي(، 

ويشكالن النصف األيسر من ( الخارجي A اإلجرائي ثم Bويليهما 

 ).الدماغ
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أن الترتيب التنازلي لنسب أنماط ) 1(كما يالحظ من الجدول 

 Aم  التفاعلي ثCالتعلم المنفردة للطالب حسب تناقص نسبها كان 
  الداخلي، بينما كان الترتيب للطالبات D اإلجرائي ثم Bالخارجي ثم 

 B الداخلي ثم D التفاعلي ثم Cمشابه تمامًا للطلبة ككل وهو 
 . الخارجيAاإلجرائي ثم 

نستنتج مما سبق أن النمط التعلمي األكثر شيوعًا من أنماط 

 بالجزء التعلم لدى أفراد عينة الدراسة هو ذلك النمط الذي يرتبط

 التفاعلي، ويليه النمط المرتبط Cاأليمن السفلي من الدماغ وهو 

 الداخلي، وهذان يمثالن Dبالجزء األيمن العلوي من الدماغ وهو 

النصف األيمن من الدماغ، أي إن أفراد عينة الدراسة يستخدمون 

النصف األيمن من الدماغ أكثر من النصف األيسر، ويفسر اختالف 

فراد في التعّلم بشكل عام من وجهة نظر ثورندايك، أنماط تعلم األ

إلى اختالف العوامل الثقافية والشخصية والبيولوجية واالنفعالية 

 أما شيوع  نمطي .(Hergenhahn & Olson, 1993)لألفراد  

قد يعود ذلك إلى استراتيجيات التدريس التي  ف،)C، D(التعلم 

 المناهج بمنحى يستخدمها المعلمون في تدريسهم بعد تطوير

االقتصاد المعرفي، والتي تركز على العمليات العقلية التي يختص بها 

 .الجزء األيمن من الدماغ

وتتفق هذه النتيجة للدراسة مع دراساٍت أخرى في بعض 

الجوانب وتختلف في جوانب أخرى، فقد اتفقت مع دراسة نوافلة 

وعًا لدى طلبة التي أشارت إلى أن النمط التعلمي األكثر شي) 2008(

 التفاعلي، وأن ترتيب األنماط Cالصف التاسع في األردن هو النمط 

، كما اتفقت مع دراسة صالح (A, B , D, C)التعّلمية تنازليا هو 

(Saleh, 2001) التي أشارت إلى أن الذين يتخصصون في األدب 

والفنون والتربية والتمريض يميلون لتوظيف الجانب األيمن للدماغ    

(D , C)، ودراسة الفاش (Lavach, 1997) التي بينت أن طلبة 

العلوم اإلنسانية يميلون لتوظيف الجانب األيمن للدماغ، ودراسة 

من الطلبة % 56 التي أشارت إلى أن (Nicola, 1994)نيكوال 

 . يستخدمون الجانب األيمن للدماغ

واختلفت نتيجة الدراسة في إجابة هذا السؤال من حيث أن 

 التفاعلي هو األكثر شيوعًا، عن دراسات أخرى، ففي C النمط

 B كان النمط ،(Steyn & Maree, 2002)دراسة ستين ومري 
 Aاإلجرائي هو األكثر شيوعا لدى طلبة كلية العلوم، والنمط 

في دراستي الخارجي هو األكثر شيوعًا لدى طلبة كلية الهندسة، و

 Zainal(ال وآخرين  وزين(Shelnutt et al., 1996)شلنت وآخرين 
et al., 2004( كان النمط ،Aوفي ، الخارجي هو األعلى نسبة 

 ونوفل (De Boer & Styen, 1999)دراستي دي بور وستاين 

 .  اإلجرائي هو األعلى نسبةB كان نمط التعّلم )2006(وأبي عواد 

التعّلمي وقد يفسر االختالف بين الدراسات من حيث النمط 

 ، واختالف)(Kolb, 1984ى اختالف بيئات التعّلم ؛ إلاألكثر شيوعًا

 , Mountford , Jones , & Tucker  (العمر والمستوى التحصيلي
واختالف المجتمعات بعضها عن بعض في خصائصها  ) 2006

 ).Yamazaki, 2005(الديموغرافية وثقافاتها واختالف مناهجها  

ال الثاني في لإلجابة عن السؤ النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

هل تختلف نسب شيوع كل نمط من أنماط التعلم : "الدراسة وهو 

فقد تم استخدام " لدى طلبة الصف التاسع في إربد حسب الجنس؟

، (Goodness of Fit)في حسن المطابقة )X2(اختبار كاي تربيع 

 .نتائج هذا االختبار) 2(ويبين الجدول 

 

 X2 توقع لكل نمط تعّلمي منفرد موزعة حسب الجنس، وقيم كاي تربيع التكرار المشاهد والتكرار الم :2جدول 

 المتوقعالتكرار الكلي التكرار المشاهد الجنس النمط
 الباقي

 X2 المعياري
درجة 

 الحرية
 الداللة اإلحصائية

 0.001 1 10.942* 19.5 69.5 89 ذكر
A 

 50 أنثى
139 

69.5 -19.5    
 0.065 1 3.408 11 71.0 82 ذكر

B 
 60 أنثى

142 
71.0 -11    

 0.019 1 5.487* 21.5- 168.5 147 ذكر
C 

 190 أنثى
337 

168.5 21.5    
 0.012 1 6.283* 17- 92.0 75 ذكر

D 
 109 أنثى

184 
92.0 17    

 α=0.05دالة عند مستوى   * 
أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية ) 2(يالحظ من الجدول 

بين الطالب والطالبات في شيوع كل من ) α=0.05(على مستوى 

 A، وقد كانت الفروق في نمط التعلم  )A، C، Dِِ (أنماط التعلم
لصالح )  الذي يرتبط بالنصف األيسر من الدماغ (الخارجي 

الطالب، ويرى الباحثون أن هذا الفرق قد يرتبط بمالمح التفكير 

امل مع القضايا األكثر مالحظة عند الذكور منها عند اإلناث في التع

المختلفة، مثل المنطق والعقالنية والواقعية والتحليلية والنقدية، 

التي يتميز بها الربع األيسر العلوي من الدماغ، كما قد يعزى إلى 

تركيز المعلمين على هذه المهارات أثناء التدريس أكثر من 

 . المعلمات، وهذا يلزمه مزيد من البحث
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نمطي التعلم للنصف األيمن من كما كانت الفروق في كل من 

 الداخلي لصالح الطالبات، ويرى D التفاعلي وCالدماغ وهما 

الباحثون أن ذلك قد يرتبط بمالمح التفكير العقلية والوجدانية 

واألدائية األكثر مالحظة عند الطالبات منها عند الطالب، مثل 

المشاعر واألحاسيس والعاطفية والفنية والبصرية والشمولية 

 .االبتكارية والتخيلية والتكاملية،  وهذه تعزى للنمط األيمنو

واتفقت نتيجة الدراسة في اإلجابة عن هذا السؤال مع دراسة 

من حيث وجود فروق دالة إحصائيا بين ) 1998(عبد الحميد 

الذكور واإلناث في نمط التفكير في الجانب األيسر من الدماغ لصالح 

من حيث وجود فروق بين ) 2002(الذكور،ومع دراسة الفقهاء 

الذكور واإلناث في أنماط التعلم بشكل عام، ومع دراسة نوفل وأبي 

من حيث وجود فرق دال بين الذكور واإلناث في ) 2007(عواد 

 التفاعلي لأليمن السفلي من الدماغ ولصالح اإلناث، Cنمط التعلم 

ولصالح اإلناث،  ) C + D( ولنمطي النصف األيمن من الدماغ 

 .ولصالح الذكور) B + A(ولنمطي النصف األيسر من الدماغ 

                                                   

واختلفت نتيجة اإلجابة عن هذا السؤال مع دراسة نوفل وأبي عواد 

من حيث عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في كل من ) 2007(

التي أشارت ) 1994(ني  ومع دراسة السليما،D،  Aنمطي التعلم 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التعلم والتفكير 

التي أشارت ) 1998(بين الذكور واإلناث، ومع دراسة عبد الحميد 

إلى وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في أسلوب التفكير 

 لصالح الذكور، وعدم (D+C)المرتبط بالنصف األيمن من الدماغ 

د فروق دالة بين الذكور واإلناث في أسلوب التفكير المرتبط وجو

وقد يعزى اختالف نتائج هذه . (B+A)بالنصف األيسر من الدماغ 

الدراسة فيما يتعلق بهذا السؤال عن الدراسات السابقة إلى اختالف 

 .البيئة االجتماعية والبيئة التعليمية والمستوى التعليمي للعينات

لإلجابة عن السؤال : السؤالين الثالث والرابعالنتائج المتعلقة ب

هل يختلف تحصيل طلبة الصف التاسع في الكيمياء : "الثالث وهو 

وكذلك السؤال الرابع " في إربد حسب جنس الطلبة وأنماط تعلمهم؟

هل هناك أثر للتفاعل بين عاملي الجنس ونمط التعلم على : "وهو

 المتوسطات الحسابية فقد تم حساب" التحصيل في مادة الكيمياء؟

 حسب ءواالنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة في مادة الكيميا

هذه ) 3(أنماط التعلم المنفردة وحسب الجنس، ويبين الجدول 

 . اإلحصائيات

 

 الجنس

 طالبات طالب
 الكلي

 النمط
 العدد

 المتوسط

 الحسابي
 نحرافاال

 المعياري
العدد

 المتوسط

 الحسابي
االنحراف

 معياريال
العدد

 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري
A 89 70.45 19.52 50 69.86 19.33 139 70.24 19.39 
B 82 68.07 17.00 60 65.32 15.93 142 66.91 16.56 
C 147 65.72 19.05 19067.09 16.80 337 66.50 17.81 
D 75 73.84 18.05 10973.94 17.10 184 73.90 17.44 

 18.02 68.92 802 17.32 40969.00 18.74 68.83 393 الكلي
أن هناك فروقًا ظاهرية بين ) 3(يتضح من الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة في 

الكيمياء وفقًا لمتغيري الجنس والنمط التعلمي، والختبار الداللة 

، )2×4(ثنائي اإلحصائية لهذه الفروق، أجرى تحليل التباين ال

 . اآلتي يبين نتائج التحليل) 4(والجدول 

 لعالمات مجموعات طلبة عينة الدراسة حسب نمط التعلم والجنس) 2×4(التباين الثنائي   تحليل:4جدول     

 اإلحصائية الداللة المحسوبة ف المربعات طمتوس الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر
 0.734 0.116 36.832 1 36.832 الجنس
 0.000 7.715 2451.623 3 7354.868 النمط

 0.716 0.452 143.725 3 431.174 النمط*الجنس
   317.756 794 252298.196 الخطأ
    801 260093.403 الكلي

  أنه توجد فروق دالة إحصائيًا) 4( يتبين من الجدول 

)0.05 ≤ α (راسة بين عالمات التحصيل لمجموعات طلبة عينة الد

تعزى لنمط التعلم فقط، في حين لم تكن هناك داللة إحصائية بين 

متوسطات تحصيل الطلبة في الكيمياء تعزى إلى الجنس، أو التفاعل 

 .بين نمط التعلم والجنس

ولمعرفة مصادر الفروق بين متوسطات عالمات التحصيل في  

الكيمياء لمجموعات طلبة عينة الدراسة حسب نمط التعلم، فقد 

 ويبين ،Scheffeجريت مقارنات بعدية باستخدام طريقة شيفيه أ

 . هذه المقارنات) 5(الجدول 
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  بين متوسطات عالمات التحصيل لمجموعات طلبة عينة الدراسة حسب نمط التعلم Scheffeالمقارنات البعدية بطريقة شيفيه :5جدول 

 73.90 داخلي D 70.24 خارجي A 66.91إجرائي B 66.50 تفاعلي C متوسط التحصيل نمط التعلم

C 66.50 )أيمن سفلي( تفاعلي     

B 0.413 66.91 )أيسر سفلي( إجرائي    

A 3.329 3.742 70.24 )أيسر علوي( خارجي   

D 3.665 6.994* 7.407* 73.90 )أيمن علوي( داخلي  

 ) α=0.05(دالة على مستوى الداللة * 

بين ) 5(ي الجدول يالحظ أن الفروق الدالة إحصائيًا ف

متوسطات عالمات التحصيل لمجموعات طلبة عينة الدراسة حسب 

مقارنة مع ) أيمن علوي(الداخلي  Dنمط التعّلم، هي لصالح النمط 

أيمن ( التفاعلي Cو ) أيسر سفلي( اإلجرائي Bكل من نمطي التعّلم 

 ). سفلي

وتتفق نتيجة هذه الدراسة من حيث وجود أثر ألنماط تعّلم 

لبة في تحصيلهم أو معرفتهم أو اكتسابهم للمفاهيم مع دراسات الط

 Wang؛Steyn & Maree, 2003؛ 1993؛ارتاحي،1993رواشدة،(
et al., 2006؛Manochehri & Young, 2006 Sun et al., 

المجالي، (، بينما تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسات )2008

1996  Roberts & Dyer, 2005 (ى أن أنماط التي توصلت إل

 .  تعّلم الطلبة ال تؤثر في تحصيلهم

أما من حيث نتيجة هذه الدراسة في المقارنات بين أثار أنماط 

التعلم في تحصيل الطلبة، فكان هناك اتفاق بين ما وجدته هذه 

الدراسة وما وجدته دراسات أخرى، مع أن بعض الدراسات األخرى 

ماط التعلم في هذه اعتمدت مسميات أنماط تعلم بغير مسميات أن

الدراسة، ولكن بالتدقيق في مالمح المسميات وإيجاد التقابل بينها، 

وجد أن نتائج الدراسات السابقة تعزز نتيجة هذه الدراسة في أن 

 الداخلي في الربع األيمن العلوي في Dتحصيل طلبة نمط التعلم 

العلوم يكون أفضل منه في تحصيل كل من باقي أنماط التعلم 

 . رىاألخ

إن نتيجة هذه الدراسة اتفقت مع نتائج دراسات : ويمكن القول

في أن تحصيل الطلبة التباعديين والتواؤميين ) 1993(ارتاحي 

التي ) 1993(أفضل من التقاربيين والتمثليين، ودراسة رواشدة 

أشارت إلى أن تحصيل الطلبة المستقلين أفضل من االعتماديين، 

 التي أشارت إلى أن) (Choi et al., 2008ودراسة جوي وآخرين  

أكثر لتأمليين التسلسليين والحسيين والمتعّلمين الخبرات التعّلمية ل

، نون والنشطون والشموليون الحدسيوالمتعّلممعنى مما يمتلكه 

 التي أشارت إلى أن) Sun et al.,  2008(ودراسة صن وآخرون 

 األنماطن من بيهو األعلى  النمط التواؤمي يتحصيل الطلبة ذو

، ودراسة ستين )التباعدي والتقاربي والتمثلي(األخرى التعّلمية 

 تحصيل التي أشارت إلى أن (Styen & Maree, 2003) ومري

 أفضل من  حسب تصنيف هيرمان D , B , A التعّلمية األنماططلبة 

، ودراسة وانغ وآخرين                 Cطلبة النمط التعّلمي 

Wang et al.,   2006) (ي تحصيل الطلبة ذو التي أشارت إلى أن 

، النمط التمثلي ثم التواؤمي ثم التقاربيأعلى من النمط التباعدي 

التي أشارت إلى أن تحصيل طلبة النمط ) 2008(ودراسة نوافلة 

 أفضل من تحصيل طلبة  حسب تصنيف هيرمان الداخليDالتعلمي 

 .     الخارجيA التفاعلي و Cالنمط التعّلمي 

قد يفسر االختالف في تحصيل الطلبة ذوي األنماط التعّلمية و

  ,.Sun et al(المختلفة، على أساس الخصائص التعّلمية لكل نمط 
، ينظر )أيمن علوي( الداخلي D،  فالطلبة ذوو نمط التعّلم )2008

في تعّلمهم بصفتهم بصريين وشموليين وابتكاريين وتخيليين 

 ,Herrmann)ين وإبداعيين  وتكامليين ومفاهيميين وتركيبي
وقد يفسر ارتفاع تحصيل هؤالء الطلبة مقارنة مع بقية . (1989

األنماط التعّلمية األخرى، إلى أن هذه الخصائص تشمل خصائص 

تعّلمية حسية وخصائص تعّلمية مجردة، وبالتالي يكون هؤالء الطلبة 

ير قادرين على التعّلم بالطرق الحسية ألنهم بصريون وبالطرق غ

الحسية ألنهم تخيليون، وقادرين على التعّلم بالكيفية التي يفضلونها 

 . في جميع طرق التدريس ليحققوا تحصيًال أكثر من غيرهم

وإذا قارنا نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات األخرى 

التي استخدمت نماذج تعّلمية أخرى بتصنيفات ومسميات أخرى 

ة التحصيل حسب أنماط التعّلم، نجد ألنماط التعّلم، من حيث أفضلي

أن بعض األنماط التعّلمية من النماذج المختلفة تتشابه في بعض 

 Kolbالخصائص التعّلمية، ففي الدراسات التي استخدمت نموذج 

إلى ، أشارت بعضها )ليتقاربي، تواؤمي، تمّثتباعدي، (ألنماط التعّلم 

قاربيين والتمثليين ؤميين أفضل من التوا تحصيل التباعديين والتنأ

 ، وبعضها أشار إلى أن التواؤميين أفضل من البقية)1993 ،ارتاحي(

)Sun et al., 2008 ( ن أفضل من ي أن االتباعديإلىوبعضها أشار

 .)(Wang et al.,  2006 البقية

وإذا قارنا الخصائص التعّلمية لألنماط التي كان لها أفضلية 

 Dع الخصائص التعّلمية للنمط في التحصيل قي الدراسات السابقة م
الذي كان له األفضلية في التحصيل في هذه ) أيمن علوي(الداخلي 

الدراسة، نجد أن هناك خصائص مشتركة بين النمط التباعدي 

مثل التأمل واالبتكار والتخيل، ) أيمن علوي( الداخلي Dوالنمط 

وهذا ما يرجح أن هذه الخصائص المشتركة ربما تكون السبب في 

) أيمن علوي( الداخلي Dأفضلية التحصيل لذوي النمط التعّلمي 

 . مقارنة مع األنماط األخرى في هذه الدراسة

 التي )(Choi et al., 2008وفي دراسة جوي وآخرين 

 ألنماط Felder-Silvermanسلفرمان -استخدمت نموذج فلدر

حسي وحدسي وبصري ولفظي ونشط وتأملي وتسلسلي (التعّلم 

التي كانت نتيجتها أن الخبرات التعّلمية للمتعّلمين ، )وشمولي

الحسيين والتسلسليين والتأمليين أكثر معنى مما يمتلكه المتعّلمون 

ذوو األنماط األخرى، نجد أن هناك خصائص تعّلمية مشتركة بين 

من جهة أخرى ) أيمن علوي( الداخلي Dالتأمليين من جهة والنمط 
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يبية، وهذا ما يرجح أن هذه الخصائص كالتخيلية والمفاهيمية والترك

 Dالمشتركة ربما تكون السبب في أفضلية التحصيل للنمط التعّلمي 
 . مقارنة مع األنماط التعّلمية األخرى) أيمن علوي(الداخلي 

  :التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة فإن هناك العديد من التوصيات والتي 

 :  يمكن إيجازها في اآلتي

 التعّلمية في أجزاء الدماغ من خالل تنويع تطوير األنماط -1

نشاطات التعّلم التي تناسب كل نمط، وذلك من القائمين على 

 .العملية التعليمية
إجراء دراسات الستقصاء أنماط التعّلم لدى الطلبة حسب  -2

نموذج هيرمان، وتحديد النمط الشائع على مدى جغرافي 

 . بة المدارسأوسع في األردن، وعلى مستويات مختلفة من طل

االستفادة من الخصائص التعّلمية ومهارات التفكير التي يتصف  -3

خالل عملية التعليم، ) أيمن علوي( الداخلي Dبها النمط 

 .للمساهمة في رفع مستوى التحصيل عند الطلبة في مدارسنا
 

 المراجعالمصادر و 

أثر كل من نمط الشخصية ). 1993.(ارتاحي، بالل أحمد

 على التحصيل الدراسي لطلبة الصف وطريقة التعّلم

 .  رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان،العاشر األساسي

: ترجمة(، علم النفس التربوي). 1963(. جيتس، آرثر وآخرون

                                                              . مكتبة النهضة المصرية:  القاهرة،)ابراهيم حافظ وآخرين

أثر النمط المعرفي وبعض ). 1993.(رواشدة، إبراهيم فيصل

المعرفية في تعّلم طلبة الصف  استراتيجيات التعليم فوق

الثامن األساسي المعرفة العلمية بمستوى اكتساب 

 رسالة دكتوراة غير منشورة، .المفاهيم وتفسير الظواهر 
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 1الملحق 

 استبانة أنماط التعّلم

 :................التاسع                       المدرسة:        الصف ....................           .:اسم الطالب 

 أختي الطالبة / أخي الطالب 

 وتهدف إلى الكشف عن نمط التعّلم الـذي يفضـله كـل           ،     تحتوي هذه االستبانة على مجموعة من نشاطات التعّلم التي يمكن أن تفضلوا بعضها            

وليسـت هنـاك إجابـة صـحيحة أو خاطئـة، فالنشـاط الـذي تفضـله فـي تعّلمـك قـد ال يفضـله غيـرك، لـذا نرجـو                            منكم في تعّلمـه، فهـي ليسـت اختبـارًا،           

  .اإلجابة على هذه االستبانة بوضع دائرة حول رقم كل نشاط تفضله في تعّلمك من األنشطة اآلتية واقبلوا االحترام

 : ضع دائرة حول رقم نشاط التعّلم الذي تفضله 

 م المفضل لينشاط التعّل الرقم

  .جمع البيانات والمعلومات 1

 ". لماذا"البحث عن المعاني الشخصية من خالل استخدام طريقة السؤال  2

 . اكتساب المهارات من خالل التطبيق العملي لمحتوى الكتاب 3

 . صيلللحقائق وتطورها دون االهتمام بالتفا) الصورة ككل( دراسة مواضيع جديدة والبحث عن فهم كلي  4

 .  مثل تحريك األشياء والشعور بها واللمس والشم والتذوق-استخدام الخبرات الحسية لتحفيز األعضاء الحسية عند اإلنسان 5

 . الدراسة بطريقة متسلسلة خطوة بعد خطوة 6

 . القيادية والمشاركة بالنشاطات بشكل ذاتي 7

 . قات عدديةالتعامل مع الحقائق وتحويلها إلى أرقام وبناء عال 8

 . حل المشكالت بطرق محددة  مسبقا وثابتة بدل البحث عن طرق جديدة 9

 . التعّلم بوساطة اللمس والحس واألدوات واألجهزة 10

 ). ماذا يحدث؟....... .إذا( استخدام أسئلة إلثارة صور ألشياء غير محسوسة مثل أن تسأل  11

 ).تطبيقات علمية وهندسية (دراسة حاالت ذات عالقة باألمور التقنية 12

 . زيارة مناطق ذات ثقافات مختلفة من أجل التعرف إلى أناس جدد 13

  .تنظيم خطة واضحة ووضع جدول زمني ثم تنفيذه حسب الخطة 14

 . استعمال أدوات بصرية مساعدة خالل الحديث 15

 . االعتماد على الحقائق عند اتخاذ القرارات وتقييم األفكار 16

 . النظر إلى بدائل أخرى قبل تقبل اإلجابة الصحيحة 17

 .تدوين مالحظات عن مشاعر اآلخرين وقيمهم في سجل يومي 18

 . تحليل األفكار والحقائق المختلفة إلى جزئيات وفحص مالءمة ارتباطها 19

 .  العمل في بيئة آمنة ومستقرة دون اللجوء إلى المخاطرة عند حل المشكالت 20

 . يب عن أكبر عدد من اإلجابات الممكنة للمشكلةالتنق 21

 . قراءة الكتاب المدرسي وبعض المراجع األخرى 22

 .البحث والنقاش الجماعيان 23

 . عقد جلسات عصف ذهني لتحفيز العقل، واالهتمام باألفكار غير المتوقعة 24

 .  وتأليف  نغمات موسيقية،دراسة الموسيقى الكالسيكية القديمة 25

 .دراسة حاالت وقضايا تهم الناس 26

 . عن كيفية سير برنامج معين) كتيب(وضع دليل  27

 .القيام بزيارات إلى أماكن مختلفة كالمصانع، للبحث في أمور تتعلق بتقنيات جديدة 28

 . دراسة المشكلة بتعمق والعمل على حلها 29

 . تاالعتماد على العاطفة أكثر من المنطق في حل المشكال 30

 . اختبار كافة وجهات النظر وطرق التفكير في نفس الوقت 31

 . االهتمام بالمواضيع واألفكار ومعالجتها دون االهتمام بالقضايا المتعلقة بالناس 32

 أكثر االعتماد على أشرطة الفيديو أو القرص المضغوط أو العرض المرئي ؛ ألنها تعطي فهمًا أكبر للموضوع من خالل لغة الجسم 33

 .  من شريط التسجيل الصوتي
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 م المفضل لينشاط التعّل الرقم

 البحث في المراجع ومصادر المعلومات من أجل الحصول على معلومات حقيقية وواقعية  34

  .االستماع إلى الحديث الذي يتضمن تفصيالت 35

 . المخفية) اإلمكانات(الكشف عن االحتماالت  36

 . النظر إلى المشكالت بطريقة منطقية وعقالنية 37

 .راءة مقدمة الكتاب لفهم ما يعنيه المؤلفق 38

 . القيام بالممارسات والتدريبات بشكل متكرر مع االهتمام بالتفاصيل 39

 . االعتماد على الحقائق والتفكير  المنطقي الستنتاج األفكار 40

 . االستماع إلى اآلخرين ومشاركتهم باألفكار 41

  .حل المشكالتمختلفة عند ) أبعاد(التفكير باتجاهات  42

  . بدًال من التعامل مع أشياء قد تحدث في المستقبل،معالجة األمور الواقعية 43

  .اتباع التعليمات في انجاز األعمال بدال من محاولة انجازها بطرق جديدة 44

 .  التفكير في إيجاد روابط بين الحاضر والمستقبل 45

  .خطاءاختبار الفرضيات واإلجراءات للكشف عن األ 46

  . بدًال من عملها دائمًا بالطريقة ذاتها،استخدام طرق مختلفة ومتنوعة لعمل األشياء 47

 . الفحص المتكرر لألعمال طبقًا لخطة موضوعة مسبقًا 48

 .  أو األرجل أو تلميحات الوجهياستخدام اللغة الرمزية مثل اإلشارة باأليد 49

 .ير  حسب الخطة دون االهتمام بالجانب اإلنساني والس،وضع جدول زمني لتنفيذ الخطط 50

 . تنظيم الحقائق وترتيبها في فئات 51

 . أو المنطق) الحقائق(االعتماد على الحدس واإللهام أكثر من الواقع  52

 .التعرف على  وجهات نظر اآلخرين واحترامها، وتقدير اإلنسان أكثر من األشياء 53
 .  من أجل تطبيق مهارات جديدةالتدرب بشكل مستمر ومتكرر 54

 .دراسة الحاالت التي تهتم بالتوجه نحو المستقبل ومناقشتها 55

  .دراسة حاالت ذات عالقة باألمور المالية بشكل تحليلي 56

   .االهتمام باإلجراءات عند كتابة التقرير عن النتائج التجريبية 57

 . ليتهاوضع الفرضيات ومن ثم اختبار صحتها أو معقو 58
 . إعادة ترتيب األفكار والمعلومات من أجل الحصول على أفكار جديدة 59

 . تعليم اآلخرين كيف يتعّلمون 60
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