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تنشد املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم - األلكسو، تجويد منظومات الرتبية 

والتعليم والتدريب يف الوطن العريب، وتطوير كفاءات العاملني فيها، وتحسني مخرجاتها 

حتّى تسهم يف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة، بعديد الربامج واملرشوعات واألنشطة 

التي تنّفذها منذ تأسيها.  

ويف هذا السياق يأيت هذا العدد من مجلّة األلكسو الرتبويّة )مجلّة الرتبية سابًقا( 

ليؤكّد هذا االختيار وليؤّسس لتوّجه جديد تروم من خالله املنظّمة أن تكون مجلّتها هذه 

دراساتهم  لنرش  العربيّة  الدول  جميع  من  واألكادمييني  والدارسني  للباحثني  متاًحا  فضاًء 

االستفادة  بهدف  املراحل،  كّل  والتعليم يف  والتكوين  بالرتبية  املهتّمة  العلميّة  وبحوثهم 

من النتائج التي انتهوا إليها يف تطوير العمليّة التعليميّة عىل جميع مستوياتها ومختلف 

مكّوناتها.

وقد تضّمن هذا العدد السابع والثالثون يف مجلّده األّول دراسات تناولت مبنهجيّات 

التعليم  التعليميّة فتطرّقت أوالها إىل إشكالية متهني  املواضيع  علميّة بحثيّة طائفة من 

وحلّلت، انطالقا من فروض،صعوباته ومتطلّباته حتّى تقيم الدليل عىل أّن التعليم مهنة 

لها  قوانني ومعايري كافية لبناء هويّتها ورسم حدودها وضبط منزلتها، وهو ما ميثّل مدخال 

حقيقيا  ومحرّكا  فّعاال  يكون  حتّى  بالتعليم  لالرتقاء  رضوريا  ورشطا  تنميتها  إىل  أساسيا 

ملشاريع التنمية يف بلداننا.  أّما ثانية دراسات هذا العدد فقد نظرت يف الرشوط النفسية 

متغرّيي  ناحية  من  العارش  الصّف  طلبة  لدى  اإليجايب  التفكري  لتنمية  الالّزمة  واملعرفية 

الجنس واملحّصالت التعليمية بهدف اإلسهام يف تشخيص بدايات أّي مشكلة لدى املتعلّم 

تتعلّق بفاعلية التفكري ل معالجتها وتالفيها بواسطة العمليات  واملضامني التعليمية، يف 

حني ذهبت الدراسة الثالثة إىل مقابل ذلك، فرصدت السلوكات الّسلبية السائدة لدى طلبة 

كلمـة التحريـر
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املدارس من وجهة نظر املرشدين الرّتبوينب، وحلّلت آثارها السلبيّة عىل العمليّة التعليميّة 

الدراسة  ، وبيّنت املتغرّيات املؤثّرة عىل إدراك املرشدين الرتبوينّي لتلك السلوكات. وأّما 

الرابعة فقد تطرّقت إىل دور التّعليم الجامعي يف تحسني مؤرّشات االقتصاد املعريف وأكّدت 

أنّه يجب ، يف سياق العوملة وعامل التنافسيّة، أن يكون خلق املعرفة واستخدامها وتوظيفها 

محورا اسرتاتيجيا لتنمية مستدامة. وهو ما يحتّم االستثامر يف التّعليم والتدريب واالبتكار 

الوسائط  استخدام  واقع  معرفة  إىل  األخرية  الدراسة  بينام هدفت  التكنولوجي،  والتبّني 

املتعّددة لتدريس العلوم يف املرحلة املتوّسطة من وجهة نظر املعلّمني واملعلاّمت لتأكيد 

الحاجة إىل تطوير أدائهم باستخدام الوسائط الجديدة لتحسني التعليم.

ويسعد أرسة مجلّة األلكسو الرتبوية أن تضع بني أيدي قرائها مجمل هذه الدراسات 

التقييميّة لإلفادة منها يف  التفاعل مع كّل ما تضّمنته وإبداء مالحظاتهم  منتظرة منهم 

األعداد القادمة. 

أسرة التحرير  



البحوث والدراسات
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مقدمـة 

يوصف التعليم باملهنة الّنبيلة واملحرتمة يف بلدان العامل املتطّورِة، ويُْوَصُف يف أغلب 

األحيان بأّم املَِهن مثل القانوِن، والهندسة، والصيدلة، والطّب. كام تُعّد مهنة التعليم من 

أهم املهن وأخطرها وأرشفها وهي األجدر واألوىل بسّن تراخيص ملامرستها لضامن حق 

األفراد والّشعوب يف توفري معلّمني ألبنائهم قد أُعّدوا إعداداً كافياً ألّن املعلم غري الكفء 

يشّكل خطراً عىل حياة املتعلمني ومستقبلهم شأنه يف ذلك شأن أية مهنة حساسة كالجرّاح 

غري الكفء أو القايض غري املتّقن ألحكامه؛ وعىل الرغم من ذلك توجد آراء مختلفة حول 

الّنامية ودول  الّدول  العامل والسيام يف  التّعليم يف  نظم  كثري من  زال  اعتبارها مهنة، وال 

الوطن العريب ترفض العمل بنظام متهني التّعليم أو تغيب عنها معايري مهنة التعليم.

ويتطلّب تحويل التعليم إىل مهنة توافر محّددات عّدة هي يف األصل جزء ال يتجزّأ 

تبدأ من معايري  للمهنة  اإلعداد  توافر معايري  أهّمها  التي من  التّعليم؛  من معايري مهنة 

التّعليم، ومعايري  الرّتخيص المتهان مهنة  نظام  املعلّم، ومعايري  إعداد  للقبول مبؤّسسات 

برامج اإلمناء املهني املقّدمة للمعلّمني وتدريبهم يف أثناء الخدمة، وأخالقيات مهنة التّعليم، 

بحيث تتيح للمعلم وفق ما أورده كّل من إنجرسول وبريدا Ingersoll & Perda التّطور 

التعليم  االتجاه يف  والّسمعة ودعي هذا  املاّدي  والتّعويض  والّسلطة  والتخّصيص  املهني 

.)Ingersoll & Perda, 2008( بحركة متهني التعليم

متطّلبات تمهين التعليم وصعوباته في ضوء آراء الهيئات التعليمية 

في مؤّسسة اإلعداد وفي الميدان

»نموذج كّلية التربية جامعة دمشق ومديرية تربية دمشق«

أ. د. طاهر عبد الكريم سلوم  

أستاذ المناهج والدراسات االجتماعّية  

كّلية التربية -جامعة دمشق  
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من  ليس  متطلّبات  أنّها  عىل  التعليم  ملهنية  الرافض  إليها  ينظر  املتطلّبات  وهذه 

السهل إيجادها، وتحتاج إىل متويل طائل وتحفيز وعقاب وقد ال يتقبّله املعلّم نفسه وال 

حتّى املجتمع الذي ينتمي إليه، إذ يوجدون أعذاراً ويضعون عقبات يربرون من خاللها 

عدم اعتامدهم نظام متهني التعليم.

زيادة  عىل  العمل  هو  التعليم  مهنة  ملامرسة  تراخيص  وضع  من  األساس  الهدف  إّن 

الّنمو املهني للمعلّمني، وينطلق متهني التعليم بالّنمو املهنّي واالرتقاء بالشهادة التي يحملها 

كام   )Fernandez, 2013( العايل  التعليم  مؤّسسات  خّريجي  جميعاً  يكونوا  أن  املعلمون 

متهني  بهدف  التدريب  وبرامج  العايل  التعليم  مؤّسسات  يف  اإلعداد  بربامج  االرتقاء  يتطلّب 

التعليم وتحسني العملية التعليمية واالرتقاء بها حتّى تواكب التطّورات املستمرة يف عامل اليوم 

التعليمي  النظام  التي تضمن  اآللية  الرتخيص هو  فإن  )الكندري وفرج، 2001(، وعىل هذا 

مبقتضاها امتالك املعلم للقدر املناسب من املعارف واملهارات الفنية املطلوبة املتمثلة يف مادة 

التخصص ومبادئ التدريس واسرتاتيجياته وطبيعة املتعلم ومنّوه وتكنولوجيا التعليم والقياس 

والتقويم وإدارة الصف، إضافة إىل الصفات الشخصية التي تؤهله للقيام بدوره املهني.

التعليمية يف  اإليجابية يف مؤّسسات اإلعداد واملؤسسات  املعلّمني  اتجاهات  وتعّد 

امليدان نحو متهني التعليم خطوة أساسية للعمل عىل اعتامد التمهني )العيىس، 2014(، 

كام يُعّد وعيهم بأهّمية التمهني خطوة رضورية لتشكيل االتجاهات اإليجابية نحوه؛ لذا 

كان من األهّمية مبكان تقيّص آرائهم حول عمليات متهني التعليم، وبناء عليه كان التفكري 

يف هذا البحث وفق منهجية علميّة تلقي الضوء عىل واقع اتجاهات املعلّمني نحو متهني 

التعليم ومعوقات تطبيقه وآفاق تخطي هذه املعوقات.

مشكلة البحث وأسئلته. 1

عىل الرغم من أّن مهنة التعليم قد وصفت بأنها أم املهن وأخذت مكانتها املهنية 

يف معظم الّدول املتقدمة يف إطار عملية اإلصالح للّنظم الرّتبوية يف الربع األخري من القرن 
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العرشين )Musiba & Festus, 2014( إال أنه مل يتم االعرتاف بها كمهنة يف معظم أنظمتنا 

الرتبوية العربية يف مؤسسات اإلعداد أو يف مؤسسات مامرسة املهنة يف امليدان، ومل تحظ 

إذ  للطلبة،  املالئم والفعال  التعليم  توفري  تراخيص ملامرستها لضامن  التعليم بسّن  مهنة 

إن الهدف األساس من وضع تراخيص ملامرسة مهنة التعليم هو العمل عىل زيادة النمو 

التطّورات  التعليمية واالرتقاء بها حتى تواكب  العملية  املهني للمعلمني بهدف تحسني 

املستمرّة واملتسارعة يف عامل اليوم.

وتبوأت قضية االرتقاء بالتعليم إىل مستوى املهنة مركز الصدارة يف إصالح التعليم 

من منظور الباحثني الرتبويني )Cheers, 2001؛ Pandey,2014(؛ إذ إّن كثرياً من الدراسات 

توصلت إىل أن طريق اإلصالح يركز عىل تحويل التعليم إىل مهنة، كام أّن مثة جدل مثري بني 

الرتبويني حول : هل التعليم مهنة أم رسالة؟ وكثري من الرتبويني ينظرون إىل التعليم عىل 

أنه مهنة ورسالة يف آن معاً، والبد أن يأخذ ذلك بعني االعتبار عند سّن الترشيعات ووضع 

املعايري والضوابط لتمهني التعليم اعتباراً من القبول يف كليات الرتبية )مؤّسسات اإلعداد(، 

إىل القبول يف مهنة التعليم مبوجب شهادة الرتخيص ملامرسة املهنة، وتصنيف مهنة التعليم 

مثل باقي املهن؛ إذ إّن عملية إعداد املعلمني يجب أن تبدأ من ضبط عملية القبول يف 

ومن  وثقافياًّ،  وعلميّاً  تربوياً  املؤّهلني  واستقطاب  العايل،  للتعليم  التابعة  الرتبية  كليات 

ثّم إعداد املناهج الدراسية وأساليب تربية املعلم وإعداده إعداداً علميّا ومهنيّا ليصبح 

املعلم صاحب مهنة متخصصة وهذا ما يسمى )بتمهني التعليم(، أو رخصة املعلم ملزاولة 

املهنة, والذي تم تطبيقه يف معظم دول أوربا الغربية وبعض الدول اآلسيوية واألفريقية 

وحتى بعض الدول العربية خطت خطوات يف هذا املجال ولكن مبستويات مختلفة، ومل 

الرغم من  التمهني عىل  السورية إىل مستوى  العربية  الجمهورية  التعليم يف  يصل نظام 

الجهود التي بذلت يف التعليم العايل لوضع معايري لكليات الرتبية، والجهود التي بذلت 

يف وزارة الرتبية واعتامد معايري للمناهج الدراسية منذ عام 2007م، إال أن معايري اختيار 

املعلمني ومعايري تدريبهم وترقيتهم مل ترتق بعد إىل مستوى متهني التعليم، ومثّة عوائق 
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وقناعات لدى القامئني عىل املؤسسات الرتبوية تتطلب الكشف عنها والسيّام لدى الهيئات 

التعليمية منها؛ ولذلك كان التفكري يف هذا البحث وحّددت مشكلة البحث يف اإلجابة عن 

السؤال الرئيس اآليت:

الهيئات  نظر  وجهة  من  وصعوباته  وترخيصه  التعليم  متهني  نظام  متطلّبات  ما 

التعليمية يف مؤسسة اإلعداد ويف امليدان يف ضوء املعايري العاملية للتمهني؟

ويتفّرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة النظرية والعملية يحاول هذا البحث 

اإلجابة عنها، وهي:

وما . 1 املربّون  عليها  أجمع  التي  ومعايريه  وترخيصه  التعليم  متهني  تعريف  ما 

رضورته؟

ما متطلّبات متهني التعليم التي بينتها التجارب يف بعض الدول املتقّدمة والنامية؟. 2

ما واقع تطبيق متهني التعليم يف املؤسسات التعليمية السورية؟. 3

ما درجة إيجابية آراء املعلّمني يف مؤّسسة إعداد املعلّـّــم ويف امليدان نحو متهني . 4

التعليم؟

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني اتجاهات عيّنة من املدرّسني يف كلية الرتبية . 5

يف  املدرسني  من  عينة  واتجاهات  التعليمية،  الهيئة  أعضاء  من  دمشق  بجامعة 

مديرية الرتبية بدمشق نحو متهني التعليم؟

من . 6 تخطيها  سبل  وما  الرتبوية  مؤسساتنا  يف  التعليم  متهني  تطبيق  معوقات  ما 

وجهة نظر املعلمني؟ 

أهداف البحث وأهميته. 2

يهدف هذا البحث إىل ما يأيت:

التعريف بتمهني التعليم ومعايريه ومتطلّباته.. 1
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رصد واقع تطبيق متهني التعليم يف املؤسسات التعليمية السورية.. 2

تحديد معوقات تطبيقه وسبل تخطيها باالستفادة من التجارب العاملية يف هذا . 3

املجال.

تقيّص آراء عيّنة من املدرّسني يف كلية الرتبية بجامعة دمشق وعينة من املدرسني . 4

متهني  تطبيق  إمكانية  وتحديد  التعليم،  متهني  حول  بدمشق  الرتبية  مديرية  يف 

التعليم. 

وتتجىّل أهّمية البحث التطبيقية فيام يتوقّع أن يصل البحث إليه من نتائج عملية 

القبول يف كليات الرتبية ويف مجال تطوير  ميكن االستفادة منها يف مجال تطوير عملية 

الرتخيص  املعنية العتامد نظام  املؤسسات  النتائج يف دفع  أن تسهم  برامجها، كام ميكن 

المتهان مهنة التعليم انطالقاً من معرفة املعلمني بالتمهني واتجاهاتهم نحوه؛ إذ إن فهم 

املعلمني للمهنة واتجاههم اإليجايب نحوها يجعلهم أقّل مقاومة لتطبيق متهني التعليم) 

.),Mehta 2013

منهج البحث وعينته وأداته:. 3

استخدم من أجل التعريف بتمهني التعليم وتعرف تجارب عينة من الدول املتقدمة 

يف  واستخدم  التحلييل  الوصفي  املنهج  تطبيق  الواقع  ورصد  التمهني،  مجال  يف  والنامية 

الجانب امليداين استبانة موجهة إىل أعضاء الهيئة التعليمية تستفتي آراء عينة من املدرسني 

سحبت بطريقة عرضية من مجتمع الدراسة وهي »عينة عشوائية ومستقلة تسحب من 

فئة مناسبة أو متوافرة، والعينة املختارة مبوجبها ليست أفضل الفئات بل أكرثها توافراً« 

/85/مدرساً  دمشق  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  العينة  وبلغت   ،)21  ،2007 وعبابنة،  )بدر 

ومدرسة من أعضاء الهيئة التعليمية، كام بلغت العينة من املدرسني يف مديرية الرتبية 

بدمشق /165/مدرساً ومدرسة. وتتضمن االستبانة متطلبات متهني التعليم ونظام الرتخيص 

وأهميته ومعوقاته لتعرف آراءهم فيها، وتعرف سبل تخطيها من وجهة نظرهم. 
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واالستبانة من إعداد الباحث وهي حصيلة االطالع عىل األدب النظري لتمهني التعليم 

والرتخيص ملهنة التعليم للمعلمني، وهي عبارة عن استبانة مبقياس خاميس متدّرج أعّدت عىل 

غرار مقياس ليكرت. وتكّونت االستبانة يف صورتها النهائية من ) 80 ( عبارة متثل كّل واحدة 

رأياً أو موقفاً إيجابياً أو سلبياً ذا صلة بتمهني التعليم؛ وروعي يف تحديد عبارات املقياس انتامء 

كل منها ملفهوم االتجاه نحو التعليم وتطبيقه. ورتّبت العبارات يف االستبانة بصورة عشوائية، 

وغطّت عبارات االستبانة مجاالت سبعة أساسية جاءت موزّعة عىل النحو اآليت:

االتجاه نحو مواصفات متهني التعليم، ويضّم )13( عبارة.	 

االتجاه نحو إجراءات التمهني يف مرحلة اإلعداد، ويضّم )10( عبارات.	 

االتجاه نحو إجراءات الرتخيص لتمهني التعليم، ويضّم )14( عبارة.	 

االتجاه نحو إجراءات اإلمناء املهني والتدريب أثناء الخدمة، ويضّم )12(عبارة.	 

االتجاه نحو أخالقيات مهنة التعليم، ويضّم )11( عبارة.	 

االتجاه نحو صعوبات متهني التعليم، ويضّم )13( عبارة.	 

االتجاه نحو مقرتحات تيسري متهني التعليم، ويضّم )7( عبارات.	 

وصيغت عبارات االستبانة وفق مقياس خاميس متدّرج يقيس مدى موافقة املعلّمني 

عىل مضمون العبارة، ويتدّرج موقف املعلمني عىل مضمون العبارة من )أوافق بشدة(

وتعطى خمس درجات، و)أوافق(وتعطى أربع درجات، و)محايد( وتعطى ثالث درجات، 

لألوزان  أبداً( وتعطى درجة واحدة. ووفقاً  أوافق  أوافق( وتعطى درجتان، إىل )ال  و)ال 

النسبية لهذا التّدرج فإن الدرجة الخام الكلّية للمعلّم ككل ترتاوح بني )80-240( درجة.

تحكيم  هيئة  األولية عىل  االستبانة عرضت يف صورتها  وللتأكّد من صالحية هذه 

مؤلفة من )12( عضواً من أساتذة كلية الرتبية بدمشق، من تخّصصات املناهج وطرائق 

أجل  من  آراؤهم  وأخذت  والقياس،  والتقويم  املقارنة  والرتبية  الرتبية  وأصول  التدريس 
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العبارات  شمولية  مدى  تحديد  إليهم  فطلب  لالستبانة؛  الظاهري  الصدق  من  التحقق 

ألبعاد متهني التعليم. ويف ضوء مالحظات املحّكمني أجريت التعديالت املطلوبة، واعترب 

أما  املقياس.  لهذا  املنطقي  الصدق  التعديالت مبثابة  املحّكمني وإجراء  األخذ مبالحظات 

 ،Cronbach Alfa معامل ثبات املقياس فقد تّم حسابه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

إذ طبقت االستبانة يف صورتها النهائية عىل)47( معلامً من غري عينة البحث، وبلغ معامل 

ثبات االستبانة لكل محور من محاورها السبعة عىل النحو الوارد يف الجدول )1(: 

الجدول )1( نتائج معامل الثبات ملحاور االستبانة 

Cronbach Alfa باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

Cronbach›s Alphaاملحورم

0,916مواصفات متهني التعليم1

0,873إجراءات التمهني يف مرحلة اإلعداد2

0,905إجراءات الرتخيص لتمهني التعليم3

0,782إجراءات اإلمناء املهني والتدريب يف أثناء الخدمة4

0,850أخالقيات مهنة التعليم5

0,874صعوبات متهني التعليم6

0,900مقرتحات تيسري متهني التعليم7

0,781مجموع بنود االستبانةمج

و0,916(، ملجمل  بني)0,782  يرتاوح  للمحاور  الثبات  معامل  يكون  للنتائج  ووفقاً 

االستبانة )0,781( وهو معامل ثبات مناسب ألغراض هذا البحث.

مصطلحات البحث. 4

املهنة: هي عمل منظم وفق معايري محددة، ويلتزم العاملون بها بتلك املعايري،  	

ويوجد ما يضمن تحقيقها، كام يوجد ميثاق عمل أخالقي يحكم املهنة، ومهنة 

التعليم هي املهنة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية بناء اإلنسان وتنمية مهاراته 

وتفجري طاقاته، وتتطلّب توفري معايري لها من القبول يف معاهد اإلعداد إىل بناء 
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ووجود  للمعلمني  املهنية  والتنمية  املهنة  ترخيص  إىل  وتنفيذها  اإلعداد  برامج 

ميثاق عمل أخالقي يحكم املهنة.

متهني التعليم: هو عملية تحويل التعليم إىل مهنة، وانتقاله من مجرد عمل بسيط  	

ال يخضع إىل معايري محّددة إىل مهنة منظّمة تخضع لضوابط وأسس املهنة.

مؤسسات  	 وتتوالّه  التعليم،  مهنة  يزاول  يك  للمعلم  أويل  تكوين  املعلم:  إعداد 

من  غريها  أو  الرتبية  وكليات  املعلمني  إعداد  معاهد  مثل  متخّصصة  تربوية 

لنوع  التي يعد املعلم فيها، وكذلك تبعاً  للمرحلة  املؤسسات ذات العالقة تبعاً 

قبل  التعليمية  يف مؤسسته  وتربوياً  وأكادميياً  ثقافياً  املعلم  يُعّد  وبهذا  التعليم، 

الخدمة )بشارة،1983(. 

الخدمة  	 أثناء  يف  املعلم  يتلقاها  التي  النامئية  العمليات  هو  املعلمني:  تدريب 

التطوير  نتيجة  التعليم  املنهج وطرائق  الذي يطرأ عىل  التطوير  لضامن مواكبة 

االجتامعي والتقني املستمر)املرشد، 2013(.

التعلّم املقّدمة من أجل منّو املعلّم يف  	 التنمية املهنية للمعلمني: جميع أشكال 

وتدريب  االتجاهات،  أو  املفاهيم  أو  املهارات  يف  النمّو  ذلك  كان  سواء  مهنته 

املعلم يف أثناء الخدمة أحد هذه األشكال وأكرثها شيوعاً، وتعد التنمية املهنية 

للمعلمني عملية مستمرّة عىل مدى سنوات الخدمة تعنى بتنوع الخربات الفردية 

والجامعية التي متكن املعلمني من تحسني كفاءاتهم املهنية)أبو غريب وحافظ، 

2012(. والنمو املهني للمعلم هو عملية تعليمية مطردة ينخرط فيها املعلمون 

طواعية يف تعلّم أفضل الطرائق التي يكيّفون بها تدريسهم لالحتياجات التعليمية 

.)Daiz-Maggioli, 2003( لطالبهم

مهنة  	 التدريس  جعل  أجل  من  اإلجراءات  من  جملة  التعليم:  ملهنة  الرتخيص 

إجازة  يسّمى  ما  أو  للتدريس  الرتخيص  عىل  للحصول  كأساس  وهي  حقيقية 
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الرتبوية  واملهارة  العلمي  املستوى  تقويم  اختبارات  اجتياز  وتتطلّب  التدريس 

والرغبة يف التدريس والصفات الشخصية التي تعزز القدرة عىل التعليم والقدرة 

عىل توظيف املعارف يف املواقف التدريسية.

أخالقيات املهنة: هي األخالقيات التي ميتاز بها من ميارس املهنة، ويف كّل مهنة  	

عملية  مبوجب  إليها  املنتسبني  ومسؤوليات  التزام  يحّدد  أخالقي  قانون  يوجد 

التمهني.

ملواصفات  	 املعلمني  موافقة  درجة  هي  التعليم:  متهني  نحو  املعلّمني  اتجاهات 

نظام متهني التعليم وإجراءاته املتمثلة بنظام اإلعداد ورخصة التعليم والتوظيف 

والتنمية املهنية وأخالقياته وتسهيل تطبيقه.

الجانب النظري. 5

جرى فيه محاولة اإلجابة عن أسئلة البحث النظرية)من 1 إىل 3( عىل النحو اآليت:

أوالً- ما تعريف متهني التعليم وترخيصه ومعايريه التي أجمع عليها املربّون وما 

رضورته؟

يف  نسبيا  الجديدة  املصطلحات  من  متهني  كلمة  تُعد  والتمهني:  املهنة  مفهوم  أ. 

)مهنة(أي عمل  الكلمة  أن أصل  إىل  ينظر بعضهم  زال  العربية، وال  األدبيات 

حريف، ويجري التمييز حديثاً بني املهنة profession والحرفة craft يف املعنى 

االصطالحي، عىل الرغم من أن هذا التفريق مل يتحّدد بشكٍل واضٍح ودقيق يف 

املعنى اللغوي؛ فالحرفة هي األعامل التي يتعلّمها مامرسها من خالل املامرسة 

أو من خالل تقليد اآلخرين واملحاولة والخطأ، وميكن ألي شخص أن يحرتف 

وتتوافر  علمي  إعداٍد  إىل  يحتاج  الذي  العمل  هي  املهنة  بينام  فيها.  العمل 

ملامرسته قاعدة معرفية تعتمد بدرجة كبرية عىل البحث العلمي، ولها مراجع 

علمية سواء عىل شكل أدبياٍت مكتوبٍة أو خرباء مؤّهلني، ولها أخالقيات ميتاز 
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بها من ميارس املهنة، وينظر إىل أصحابها نظرة تقدير واحرتام متيّزهم اجتامعياً، 

بشكٍل معنوي، عن غريهم. مثال ذلك مهنة الطب ومهنة القضاء.  

وال يصّح أّن تطلق صفة) مهنة( عىل كّل عمل، أو أن ينعت أصحابه بأنهم )مهنيون(؛ 

ما  ويوجد  املعايري  بتلك  بها  العاملون  ويلتزم  محددة  معايري  وفق  منظم  عمل  فاملهنة 

يؤكد   ،)Mishra, 2008( املهنة  يحكم  أخالقي  ميثاق عمل  يوجد  تحقيقها، كام  يضمن 

 Kelly, 1995(عليها الباحثون، ويرى بعضهم أّن املهنية هي التقيد مبيثاق أخالقي داخيل

p. 4(، يف حني يشري ريت )Rhett 1997( إىل أن كلمة )مهنة( باالصطالح الحديث لها 

صبغة قيمية، ومتنح لألعامل التي تثّمن وتقّدر من قبل املجتمع. 

ويرى موريس )Morris 2001( أن مثّة خصائص سّت للمهنة الحديثة، هي: 

معايري عالية يف املستويات الرئيسة للمهنة)توضع عىل مستوى وطني وتنظّم من . 1

خالل جهاز مهني ميتلك خربًة عاليًة.

قاعدة معرفية حول عمل املهنة وفرص للنمو املهني . 2

تنظيم وإدارة وإرشاف ملساندة للعاملني لدعم املامرسات املهنية. 3

استخدام فاعل ألحدث التقنيات يف أعامل املهنة، . 4

حوافز وجوائز للمتميزين من العاملني يف املهنة، والرتكيز عىل مصلحة املستفيدين . 5

من خدمات املهنة، وهم هنا الطالب وأولياء األمور،.

 اعتامد جهاٍز محاسبي فاعل، ولقياس األداء والناتج. . 6

ويشرتط روس Rose معايري عدة للمهنة، هي: أن تختص مبعلومات ومعارف ذات 

راقية،  اجتامعية  بطبقة  وترتبط  وثيقة،  بعالقات  الجامعات  مع  وترتبط  رفيعة،  منزلة 

وتقوم بنشاطات لها قيمة عالية ومهّمة للمجتمع، وتستند إىل معتقدات معينة يف القيام 

بعملياتها املختلفة، وتوثق عالقاتها مبراكز القوة يف املجتمع.
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ويحّدد ميلرسون مجموعة موصفات يجب أن تتوافر يف املهنة، هي: مهارات قامئة 

عىل معرفة نظرية تتطلب تدريباً وتعليامً عالياً، وكفاءة علمية عالية للمهني، والتّمّسك 

بتقاليد خاصة باملهنة، وتتضّمن الخدمة العامة يف أهدافها، وتكون للمهنة منظّمة مهنيّة 

ترعاها وتحافظ عىل معايريها )عن عبد الجواد، 1992(.

وينظر تشريسCheers )2001 ( إىل عملية التمهني عىل أنّها: انتقال عمل ما من 

مجرّد عمل حريف بسيط إىل مهنة منظّمة تخضع لضوابط وأسس املهنة، إذ قد يرقى عمل 

ما ليصبح مهنة، وقد يحدث العكس نتيجة للمستجدات والتحوالت االجتامعية، فعملية 

 Kelly, 1995 p.(التمهني عملية اجتامعيّة متحرّكة. وتتأثر عملية التمهني بالثقافة وبالزمن

3(؛ إذ تختلف من ثقافة إىل أخرى ومن زمن إىل آخر يف املجتمع نفسه. 

يعرف ساباتيني وزمالؤه )Sabatini, et al. 2002( عملية التمهني بأنّها حركة نحو 

 Shanahan, et al.( إيجاد نوع من املعايري لإلعداد والكفاءة. ويعرفها شانهان وزمالؤه

العاملني يف  أداء  لتطوير جودة  الشهادات  الرتبية واإلعداد ومنح  استخدام  بأنها   )1994

وظيفة معينة.

نستنتج من آراء الباحثني أّن للتمهني متطلبات عدة هي يف األصل جزء ال يتجزّأ 

من معايري املهنة وهي: اإلعداد للمهنة الذي يبدأ من معايري للقبول مبؤسسات اإلعداد، 

وأخالقيات  الخدمة،  أثناء  يف  املقّدمة  املهني  اإلمناء  وبرامج  للمهنة،  الرتخيص  ونظام 

املهنة. 

متهني التعليم وأهميته ودواعيه: وعىل الرغم من أّن التدريس من أقدم األعامل،  ب. 

إال أنّه يوجد جدل لدى بعض الدوائر وبعض الباحثني حول متهني التدريس وال 

زال هناك من يتوقف يف عّد التدريس مهنة، ووصف املنتسبني إليها باملهنيني. 

وذلك ألن بعض خصائص املهنة ال تنطبق بشكٍل مرٍض عىل بعض جوانب مهنة 

التدريس)العبد الكريم، 2006(. 
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املهنة  هي  التعليم  مهنة  أن   )Hargreaves & lo 2000 و)لو  هريكريفس  يرى 

الوحيدة التي تتحمل مسؤولية بناء اإلنسان وتنمية مهاراته وتفجري طاقاته التي من شأنها 

متكني املجتمعات من العيش يف عرص املعلومات، ويُعّد متهني التعليم حجر الزاوية ألي 

رغبة يف إيجاد مدرسة قادرة عىل العطاء يف القرن الحادي والعرشين، ويعد رضورياً حتّى 

يتمكن املعلّم من أداء دوره بنجاح ويضمن حقوقه ويعرف واجباته)األسطل والخالدي، 

2005(، ويُعّد مرشوع متهني التعليم أساساً مناسباً لعملية إصالح عملية التعليم والتعلم 

وتطويرها وضابطاً لربامج تربية املتعلّمني.

وكانت األنظمة الرتبوية يف الدول املتقّدمة سبّاقة يف متهني التعليم، إذ إّن معظم 

دول أوربا الغربية وبعض الدول اآلسيوية واإلفريقية قد عملت عىل متهني التعليم. بينام 

املجال،  هذا  يف  ومتواضعة  بطيئة  العربية  الدول  يف  الرتبوية  األنظمة  استجابة  جاءت 

عىل الرغم من أن ورشة العمل اإلقليمية حول متهني التعليم وإعداد املعلمني وتأهيلهم 

قد  العربية)1995(  الدول  يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونيسكو  مكتب  أقامها  التي  وتدريبهم 

أكّدت عىل رضورة اعتبار التعليم عىل أنه مهنة.

قطاعي  جودة  تفرضها  التي  القصوى  الرضورات  إىل  التعليم  متهني  أهّمية  وترجع 

الرتبية والتعليم من أجل استثامر أفضل للطاقة البرشية وتحقيق التنمية مبجاالتها كافة، 

التعليم  العدالة واأللفة والتسامح واملحبة والحياة الكرمية، فمهنة  وتوفري بيئة تسودها 

لهذه  األساس  الحامل  يُعّد  املهني  واملعلم  ورسالة،  مهنة  هي  وإمنا  فقط  مهنة  ليست 

الرسالة. 

كام تأيت أهمية عملية متهني التعليم من أهّمية اإلجراءات التي تتطلّبها وتسهم يف 

االرتقاء بعملية التعليم؛ إذ إن العملية تبدأ مبعايري القبول يف مؤسسات إعداد املعلمني 

املعلم  لتكوين  اإلعداد  برامج  ومعايري  وثقافياً  تربويا وعلمياً  املؤّهلني منهم  واستقطاب 

علميٍّا ومهنيٍّا، تأهيله لرخصة مزاولة املهنة, ومن هنا فإن متهني التعليم وإصدار رخص 
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ملامرسة املهنة مبا يناسب مكانة هذه املهنة وسمّو رسالتها ويضمن كفاءة وفاعلية املعلّمني 

ويسهم يف اختيار األجود واألفضل ملامرسة هذه املهنة الرشيفة.

وبذلك تربز أهمية التمهني من أهمية رخصة التعليم التي يتطلّبها؛ إذ إن املعلمني 

للتقدم  نظراً  املرشوع  هذا  بتنفيذ  للبدء  ماسة  بحاجة  التعليمية  املراحل  باختالف 

يحتم  واملعلمون  املتعلمون  بها  مير  التي  النفسية  واملتغريات  نعيشه  الذي  التكنولوجي 

التعليمية،  الهيئة  من  األفضل  الختيار  التعليم  متهني  بأهمية  التفكري  علينا  كله  ذلك 

خالل  من  حديثة  وأساليب  أنظمة  ووضع  الثقايف  مستواهم  ورفع  للتدريب  وتأهيلهم 

املعايري والضوابط العاملية.

ويزيد من أهّمية متهني التعليم دوره يف االرتقاء باملعلّمني، وما يوفّره لهم من الحوافز 

املعنوية والنفسية واملادية، باإلضافة إىل أنّه يشّجع املعلمني عىل امتالك املزيد من املعرفة 

وتنفيذها، وبالتّايل اكتساب ثقة املتعلمني واملجتمع وبناء احرتام هذه املهنة كسابق عهدها.

كام تكمن أهّمية عملية متهني التعليم يف أنّها قادرة عىل تنمية التفكري اإلبداعي 

بصورة مستمرّة وإخراجها من الجمود وبالتايل تسهيل عملية تقسيم الهيئة التعليمية كل 

حسب مستواه وابتكاره الوظيفي وإبداعه. 

ليتعرّف  للتعليم،  املشخص  بدوره  املهني  املعلّم  يقوم  أن  مبكان  األهّمية  ومن 

الصعوبات التعليمية التي تعوق الطالب عن التعليم، ويعمل عىل معالجتها ومرجعيّته يف 

ذلك خلفيته العلمية األكادميية والرتبوية والثقافية والوطنية. كام تدعو مهنيته أن يسعى 

دامئاً لتحديث معرفته وتنمية استعامل وسائل التعليم ووسائل االتصال والتقنيات املتصلة 

بها واهتاممه املتواصل بالتغيري الذي يحدث يف بيئته الرتبوية. نخلص ماّم سبق إىل أن 

دواعي متهني التعليم تتجىل فيام يأيت:

يف . 1 وتجويده  وإصالحه  التعليم  لتطوير  مدخالً  يشكل  للمعلّم  املهني  االعتامد 

جميع مراحله.
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تحديد املعايري املطلوبة ملهنة التعليم يساعد مؤّسسات إعداد املعلمني يف تحديد . 2

تحديد  من  متكنها  كام  وعلمية،  شخصية  اختبارات  عرب  للقبول  علمية  معايري 

برامجها وتطويرها.

توفري معلمني أكفاء أعدوا إعداداً كافيًا نظرًا ألّن املعلم غري الكفء يشكل خطرًا . 3

عىل حياة األطفال ومستقبلهم شأنه يف ذلك شأن املحامي غري الكفء والطبيب 

املتعلمني  مساعدة  يف  الحيوي  دورهم  أداء  من  املعلمني  ومتكني  الكفء،  غري 

عىل اكتساب املعارف والقيم واملهارات من خالل إعدادهم إعداًدا جيًدا ملهنة 

التدريس.

اعتامد التنمية املهنية لتطوير التعليم بصفة عامة وتطوير أداء املعلم عىل وجه . 4

الخصوص؛ وذلك الستكامل جوانب عملية إعداد املعلم، وتحسني كفاية مهارات 

املعلمني الجدد ومعالجة بعض القصور الذي كان يف برنامج إعدادهم، و تجويد 

تفاعل املعلم مع عنارص املنظومة التعليمية.

مواكبته . 5 تفرض  إذ  التعليم،  رخصة  تجديد  من خالل  املعلم  معلومات  تحديث 

للنظريات الجديدة يف املنهج وطرائق التدريس بشكل مستمّر، وتعديل خربات 

املعلم السابقة بعد عدد من سنوات التعليم؛ إذ قد تكون أحد معوقات تحقيق 

األهداف التي يسعى إىل تحقيقها.

التعليمية . 6 بالسياسات  املتعلّقة  القرارات  اتخاذ  يف  املشاركة  عىل  املعلم  حّث 

وباملناهج وطرائق تدريسها والبيئة املدرسية والقيادة املدرسية.

لنتائج . 7 طبقا  وذلك  أعىل  وظيفة  إىل  وترقيته  املهني  للمعلم  ُمجٍز  راتب  ضامن 

اختبارات املعلّم الدورية.

توفري معيار يصّنف املعلم عليه سواء كان املعلم خبريًا متمرًسا أو معلاًم مستجًدا . 8

وبالتايل يتم حصوله عىل االمتيازات املادية واملعنوية كل حسب مستواه.
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إىل إشعار املعلمني بأنهم مهنيون ذوو استقاللية ومكانة يف املجتمع ماّم يزيد من . 9

دافعيتهم ويؤّدي لالعرتاف بالدور الحيوي الذي يؤدونه يف املجتمع وبالتايل إىل 

رفع مكانتهم االجتامعية واالقتصادية.

للمعلم . 10 يعيد  للمهنة،  األخالقي  وبامليثاق  املهني.  بالسلوك  يلتزم  املعلم  جعل 

احرتامه وملهنة التعليم مكانتها، ويرتقي بالعملية التعليمية. 

الرتخيص ملهنة التعليم: لقد بذلت جهود كبرية من أجل املحافظة عىل مستوى  ج. 

مهنة التعليم وضامن جودة مخرجاته، وكان استخدام الرتخيص ملهنة التعليم 

ضمن  املتقدمة  الدول  يف  الرتبوية  األنظمة  استخدمتها  التي  اإلجراءات  من 

هذه الجهود، وكان للمجلس القومي ملعلمي الرياضيات يف الواليات املتحدة 

جعل  يف  السبق  املايض  القرن  من  الثامنينات  بداية  يف   NCTM األمريكية 

للرتخيص يف جملة من  له؛ إذ وضع املجلس أسساً  التدريس مهنة والرتخيص 

اإلجراءات التقوميية ملا يسمى »إجازة التدريس« وكل من يجتازها بنجاح يجاز 

تعيينه ومينح لقب)CMT(Certifified Master Teacher وهذه اإلجراءات 

التدريس  الرتبوية والرغبة يف  العلمي واملهارات  باملحتوى  اإلملام  اختبار  هي: 

عىل  القدرات  واختبار  التعليم.  عىل  القدرة  تعزز  التي  الشخصية  والسامت 

املختلفة. واختبار مالحظة ميداين من  املدرسية  املواقف  املعارف يف  توظيف 

قبل لجنة مكونة من ثالثة من املعلمني األكفاء تالحظ املرشح داخل الفصل 

وتأخذ معلومات من الزمالء واإلدارة يف املدرسة وأولياء األمور. ثم تقرير اللجنة 

الذي مبوجبه يجاز التعيني أو يؤجل لحني عالج جوانب الضعف. ويتعني عىل 

كل من يجاز تعيينه أن يتقدم لتجديد إجازة التدريس بعد سبع سنوات من 

تاريخ حصوله عليها، ويسقط حقه يف إجازة التدريس إذا مل يتم تجديدها خالل 

.)Willoughby, 1986(عرشة أعوام
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وقد اختلفت السياسات بني األنظمة الرتبوية يف نوعية اإلجازات املعتمدة للرتخيص 

ومستواها، ومدد صالحية الرتخيص، وإجراءات املتابعة بعد الرتخيص، ومن يقوم باملتابعة، 

لسياسة ترخيص مامرسة مهنة  املربون ومنهم األسطل والخالدي )2005( تصوراً  ويضع 

التعليم وأساليب تنفيذ الرخصة عىل النحو اآليت:

وضع معايري الكفاءة والجودة وفق نظام تقييم وتقويم نظري وعميل تضعه لجنة . 1

متخّصصة معتمدة.

اعتامد الشهادات من وزارة الرتبية أو املؤسسات األكادميية املعتمدة، واعتبارها . 2

أساس للرتقية والحوافز املادية.

عدم السامح مبامرسة التعليم أو إدارته إال ملن ميلك رخصة التعليم أسوة بالدول . 3

املتقدمة.

منح الرتخيص املؤقت لخريجي كليات الرتبية وحملة دبلوم التأهيل الرتبوي.. 4

ألنشطة . 5 خاللها  املعلم  يخضع  سنوات،  خمس  ملدة  الرتخيص  صالحية  استمرار 

النمو املهني.

خالل . 6 املعلم  ألداء  تراكمي  سجل  نتائج  عىل  اعتامداً  للرتخيص  التجديد  إعادة 

السنوات الخمس.

استحداث مراكز التنمية املهنية للمعلم تتوىّل تقديم برامج مخططة ومنظمة من . 7

أجل رفع كفاءة املعلم

التدريبية . 8 املراكز  خالل  من  للمعلمني  استكاميل  وتعليمي  تدريبي  منهج  توفري 

املطورة.

وبذلك فإن منح الرخصة ملامرسة مهنة التعليم للمعلمني الجدد والقدامى، يجري 

وفق معايري وأسس علمية مقننة يضعها املختصون، ويطالب املعلمون باجتيازها، وتحدد 
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كل  عىل  ويتعني  مدتها،  انتهاء  حال  بتجديدها  املعلمون  ويلزم  معينة،  مبدة  صالحيتها 

املهني مثل  النمو  أنشطة  العديد من  املشاركة واملساهمة يف  معلم خالل مدة رسيانها 

حتى  وغريها  النقاش،  وحلقات  البحثية،  واملشاريع  العمل،  وورش  التدريبية،  الدورات 

يحقق الرشوط املطلوبة لتجديد الرتخيص.

معايري املهنية ومتهني التعليم: يطرح بعض الباحثني معايري ملهنة التعليم ال بّد  د. 

من توافرها فيه ليك يأخذ صفة التمهني، لخصها عبد الجواد )1992( مبعايري 

عدة تتناول: االختيار لاللتحاق مبؤسسات إعداد املعلم واإلعداد ملهنة التعليم، 

ومزاولة املهنة، واإلرشاف الرتبوي والّنمو املهني، والتدريب والتعليم املستمر.

ويضيف باحثون آخرون معايري تتعلّق باملامرسة األخالقية الخاصة مبهنة التدريس، 

ومعايري تتعلّق بضبط جودة األداء التعليمي سواء عىل مستوى العمليات أو النتائج، مام 

 Sergiovanni and( يؤسس إليجاد نظام محاسبية يف التدريس. ويرى سريجيوفاين وزميله

Starratt 1993, p. 48( أن لتمهني التدريس أربعة أبعاد رئيسة جميعها يتعلّق بالتزامات 

املعلّم: 1. التزامه مبهنته بكامل وقته؛ فال ميارس املعلم عمالً آخر إىل جانب مهنته تخل 

مبكانتها، أو يستغّل مهنته ألهداف أخرى تخرق أخالقيات املهنة مثل املتاجرة بالدروس 

للطالب  املدرسة وأهدافها خدمة  قيم  لتحقيق  بالتدريس  2.التزامه أخالقياً  الخصوصية. 

مدرسته  يف  عام  بوجه  التدريس  تجويد  عن  مبسؤوليته  وشعوره  التزامه   .3 واملجتمع. 

واملشاركة يف حّل أي مشكلة تدريسية. 4. التزامه باالهتامم باملتعلّمني عىل أكمل وجه. 

ويحّدد كيزلك )Kizlik 2004( أربعة معايري أساسية ملهنة التعليم هي:-1 القاعدة 

املعرفية. -2املهارات املهنية. -3النمو املهني. -4 أخالقيات املهنة. ويالحظ أن املعيارين 

األول والثاين لهام عالقة بإعداد املعلم وتأهيله أكادميياً ومهنياً، يف حني أن املعيارين الثالث 

والرابع يتعلقان بشخصية املعلم واستعداداته ومتكنه من تحمل املسؤولية وامتالك أخالق 

املهنة. 
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كام يضيف كل من ماس وتيجادا )Mas & Tejada, 2012 ( معايري أخرى للمعلم 

البحثي يف غرفة الصف وعىل تعاون دائم مع املهنيني  املهني بأنه باحث ميارس العمل 

اآلخرين يف سياق تََعلّم دائِم مستقِل وتنمية مهنية مستمرة ومنظمة.

للتعليم  املهنية  رئيسة الكتساب صفة  إىل وجود سامت  الباحثني  آراء  نخلص من 

تنظم كل واحدة منها مجموعة معايري وهذه السامت هي اآليت:

اعتامد أهداف مجتمعية ملهنة التعليم تحدد الوظائف التي تقوم بها.	 

استناد مهنة التعليم إىل قاعدة علمية.	 

إعداد املامرسني ملهنة التعليم داخل الجامعات.	 

توفري النمو املهني املستمر للمعلم.	 

تحديد املامرسة األخالقية الخاصة مبهنة التعليم عرب ميثاق أخالقي للتعليم.	 

وجود رابطة أو مؤسسة مهنية تقوم بالحفاظ عىل مهنة التعليم. 	 

كام تجدر اإلشارة إىل رأي مخالف لتمهني التعليم من بعض الباحثني؛ إذ ال يتفق 

فريق منهم مع التوجه بعّد التدريس مهنة، وإن كان يرى أن التدريس يف طريقه ليصبح 

مهنة )Rhett, 1997(، ورمبا يكون لهذا الرأي ما يربره يف ضوء الصعوبات التي تقف حائالً 

دون تطبيق عملية التمهني واالتجاهات السلبية التي خلفتها تلك الصعوبات نحو اعتامده 

من قبل األنظمة الرتبوية.

هـ .  املعلّم املهّني)املحرتف(

ميرشا  أورد  ما  وفق  املهني)املحرتف(  للمعلّم  متعددة  توصيفات  املربون  قدم 

ميتلك  بأنّه شخص  املهني  املعلّم   )Koleoso 2000 كولسو( عرّف  إذ  )Mishra،2008(؛ 

للتَعليم يف أي مؤسسة  التعليم وميكنه أن يكون معنيّا  مؤّهل مهني)رخصة( قادر عىل 

تربوية معرتف بها، وميتلك العقِل السليم اللّياقة الجسدية. 
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ويحتّل املعلّم املحرتف موقعاً فريداً يف املؤسسة الرتبوية، وهو قائد تربوي ميارس 

التأثري يف قاعة الدرس، وللمعلم املحرتف أدواًرا متنوعة يف قاعة الدرس واملؤسسة الرتبوية؛ 

وموجًها  الدروس  قاعة  وطبيب  للمشكالت،  وحالّال  ومستشاًرا،  ومديرًا،  آمرا،  يعمل  إذ 

مثل  التعليم  مبهنة  ترتبط  خلقية  سامت  املحرتف  للمعلم  ذلك،  عىل  عالوة  وميرًسا. 

التواضعِ، واألمانة، والوالء واملرونة، والرباعة؛ كام يِجب أَْن مَيتلَك أيضاً عدًدا ِمن الخواِص 

مثل اإلخالِص، والتواضع، والعمل الدؤوب، واالنضباط، والتعاون والعطف.

املتقدمة  الدول  بعض  يف  التجارب  بّينتها  التي  التعليم  متهني  متطلّبات  ما  ثانياً- 

والنامية؟

واقع تطبيق متهني التعليم: أ. 

املستوى  عىل  األوروبية  الدول  من  الساحقة  الغالبية  يف  املعلمني  إعداد  يجري 

الجامعي، وترتاوح مدة اإلعداد بني 3 و5 سنوات للمعلمني يف املرحلة االبتدائية وما بني 3 

.)Jacobsen, J.C et al, 2007( و7سنوات ملدريس املرحلة الثانوية

ومثة رشوٌط مشرتكة بني معظم الدول أولها حيازة الشهادة الجامعية الرتبوية، وثانيها 

تطبيق عدٍد من املعايري من أجل اختيار املعلمني استناداً إىل الئحة مقاييس أو معايري، 

والسيام من خالل الشهادة املهنية التي متنحها هيئات شبه حكومية، يف حني أّن جميع 

الدول العربية تقريباً يُعني املعلمون فيها بناء عىل مسابقات وطنية عىل غرار النموذج 

الفرنيس، أو يرتبط اإلعداد بالتعيني بصورة آلية، وأصبحت يف معظمها تعتمد املرشح أن 

يكون حامالً شهادة جامعية، إذ يجري العمل عىل نقل كليات املعلمني إىل الجامعة 

لقد كانت الجامعة املكاِن األّول ملرشوِع التمهني إذ جرى تحريك تدريب املعلمني 

إىل الجامعة يف أكرث الدول الصناعية منذ منتصف القرِن العرشيِن وتحول مرشوع متهني 

للتعليم   professionalisationال معجمية  معه  انترشت  سيايس  مرشوع  إىل  التعليم 

التي طورت خالل السنوات الـ30 املاضية يف الرَّد عىل تآكل الثقة يف املدرسة ومعلميها، 
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واالقتصاد  التعليِم  منتدى  مع  البداية  كانت  الشاملية  أمريكا  يف  الثامنينات  وبحدود 

تربية  يُعيُد  الذي  األوربية )2020-2010(  املفوضية  1986، ويف عام 2000 كان مرشوع 

املعلمني حول املهارات املهنية واالنتقال إىل الكفاءة املحسنة، واإلدارة بالنتائج، ثم اقرتح 

ُمنظَّمة«  »مهارة  إىل  ضمن(  ِمْن   Professionalization( مهنية«  »مهارة  ِمْن  االنتقال 

)Professionalization ِمْن فوق(. يف حني مل تكن فرنسا مترسعة مثل اآلخرين يف متهني 

ببطء  فيه  وعملت  الخيايل  التمهني  هذا  يف  بسهولة  للذوبان  قابلة  غري  فبدت  التعليم 

.)Malet, 2014(

لقد تحّول التمهني يف كّل الحاالت إىل عمليّة دينامية تَتضّمن تأثري التمهني املهني 

النموذجِي مثل )املعلّم الفّعال( يف البلدان األنكلوسكسونية )الواليات املتّحدة، أسرتاليا، 

البلداِن  من  العديد  ويف  والكفاءة،  الشفافية  متطلبات  إىل  نيوزيلندا(باإلضافة  إنجلرتا، 

للمعلمني،  املحرتف  الذايت  الحكم  للّداللة عىل  الخبري(،  )املعلّم  ُعرف مصطلح  األوروبية 

واإلجراءات يف دخول املهنة 

دور مهني جديد للمعلمني يف القرن الحادي والعرشين:  ب. 

تشري العديد من التقارير الدولية إىل دور املعلم املهني الجديد يف القرن الحادي 

والعرشين، ومنه التقرير الذي صدر بعنوان: »التحول الكامل يف إعداد املعلمني دور مهني 

جديد للمعلمني يف مدارس القرن الحادي والعرشين« الذي أعّدته مجموعة من العلامء 

الدويل  التحالف  من  بتكليف  عام2008م  العامل  التعليم يف  املختصني يف شؤون  والخرباء 

إعادة  بأهمية  التقرير  ويطالب   .)www.intlalliance.org( الرائدة  التعليمية  للمعاهد 

تعريف التمهني واالرتقاء بكفاءة املعلّم من خالل: 

إعادة النظر يف اإلعداد: ويكون بإعداد جيل جديد من املعلمني يف مؤسسات إعداد 	 

للمعلّم تلبّي متطلبات القوى العاملة التدريسية عالية الجودة. وتضمني برامج 

تتوافر  املعلّمني  من  لتأهيل جيل جديد  مستمرة  ابتكار  عملية  املعلمني  إعداد 



29 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

التصميامت  وإسناد  الطالب.  لدى  املركب«  »التعلّم  تعزيز  عىل  القدرة  لديهم 

التعليمية، ومشاركة املجتمع يف  الجديدة إلعداد املعلمني إىل رشاكات املجالس 

تعليم املعلمني وتحسني هذه املشاركة من خالل تصميم برامج تأهيل املعلمني 

وتطويرها وتنفيذها وتقوميها. وينطلق التقرير مام حددته دراسات كثرية، أهمها 

تلك التي أصدرها البنك الدويل )Hanushek & Wobmann, 2007( ومنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )Oecd, 2005( ودارلنغ	هاموند )2000(، 

نوعية  تحسني  يف  حاساًم  بعًدا  يُعد  وتطويرهم  املعلمني  إعداد  أن  تؤكد  التي 

املتعلمني.

إعادة النظر يف دخول املهنة: ويكون بالتوّسع يف نطاق متطلّبات دخول املهنة وتنويع 	 

سلك التدريس وتحسينه ودعم الطالب الذين يستخدمون لغة مختلفة عن اللغة التي 

يجري بها التدريس، وانتقاء فئات تتمتع مبهارات وسامت شخصية نوعية وتشجيع 

أن   )Barber & Mourshed،2007( ماكنزي  تقرير  اعترب  وقد  املهنة.  إىل  دخولهم 

نوعية املعلم هي العامل الحاسم يف بلوغ تعليم عايل الجودة.

إعادة النظر بالتنمية املهنية للمعلمني: ويكون بتنمية قدرة املعلّمني عىل مامرسة 	 

التفكري والبحث النقدي، واإلملام باملعلومات واملشاركة املهنية يف أوساط التعلم. 

باالختبارات  يتعلق  فيام  األكادميية  والنتائج  لألداء  التقليدية  املتطلّبات  وتعديل 

تتعلق  وكفايات  شخصية  خصائص  املتطلبات  هذه  تشمل  بحيث  املوحدة 

بالخربات املكتسبة. ويؤكد التقرير أّن تطوير مستوى مهارات املعلمني الحاليني 

آثار  إىل  إال  األحيان  من  كثري  يف  يؤدي  وال  الصعوبة،  غاية  يف  أمر  ومامرساتهم 

مؤقتة. وحتى يف بلدان منظّمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التي تتمتع 

بنظم تعليمية أكرث تقّدًما، يُسلّم بأّن تطوير مامرسات املعلمني مسألة صعبة ألّن 

مراحل  من  فيها  ميرون  التي  املرحلة  عىل  تعتمد  واحتياجاتهم  املعلمني  دوافع 

.)Oecd 1998( حياتهم الوظيفية
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وقد أسفر هذا كله عن مطالبات تدعو إىل إعادة التفكري يف التطوير املهني للمعلمني 

لجعله أكرث فعالية، مع إعطاء أهمية حيوية للتغريات يف شكل ووظيفة اإلعداد األويل للمعلمني 

كوسيلة لتكوين جيل جديد من املعلمني. ويأمل اختصاصيو التعليم بأن تتمكن مناذج إعداد 

املعلمني الجديدة من إكساب املعلمني الجدد املهارات واملعارف والقيم املهنية املالمئة.

إعادة تعريف التمهني  ج- 

لقد اتصف متهني التعليم بالغموض وعدم الوضوح إذ عرف النقاد ومصلحو التعليم 

 professionalization بعدم التحديد يف اإلشارة إىل األشياِء نفسها عندما يُناقشوَن التمهني

 Ingersoll& Merrill,(يف التعليم كامِ يَختلفوَن يف أغلب األحيان عىل الذي يُْعَنى باملهنِة

2011(، ويشري تقرير خرباء التحالف الدويل)2008( إىل أن إعادة تعريف التمهني عمل 

معقد، من أجل متكني املعلمني واملتعلمني من مواجهة تحديات الحياة يف القرن الحادي 

يف  والرشاكات  الفكرية،  امللكية  وتثمني  املعرفية،  املعلّمني  متطلّبات  فحّدد  والعرشين، 

عدة  فئات  املعلمني  اكتساب  اليوم  التمهني  يقتيض  وبذلك  وتدريبهم؛  املعلمني  إعداد 

من املعرفة منها: - املعرفة التخصصية. -واملعرفة الرتبوية العامة والسيام املتعلّقة بإدارة 

التدريس. -ومعرفة  الدرايس وأدوات عملية  املنهاج  الدراسة وتنظيمها. -ومعرفة  حجرة 

املضمون الرتبوي يف مجال التدريس. -ومعرفة الطالب وخصائصهم. -ومعرفة السياقات 

-ومعرفة  املحيل.  املجتمع  وطبيعة  والتمويل  والحوكمة  الدراسة،  حجرة  يف  التعليمية 

األهداف واملقاصد والقيم التعليمية وأرضيتها الفلسفية والتاريخية. كام يقتيض التمهني 

والخضوع  باملسؤولية  والتحيل  عليها،  والحفاظ  الفكرية  امللكية  بتثمني  املعلمني  مطالبة 

للمساءلة وااللتزام بالتعلم واملامرسة التأملية مدى الحياة.

وتحسني  املعلمني  إلعداد  ورشاكات  وأمثلة  مسارات  يستعرض  التقرير  ختام  ويف 

الواليات املتحدة األمريكية، وأسرتاليا، والصني،  املتقدمة منها  الدول  أدائهم يف عدد من 

واململكة املتحدة، واليابان وذلك من خالل معالجة موضوع التعددية الثقافية يف املجتمع، 
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واالستجابة املستمرة لالحتياجات املتغرية، وتنشيط الربامج التي يتم رعايتها من الجامعات، 

املعلمني يف حقل تكنولوجيا  النظرية واملامرسة، وتنمية معرفة  الفجوة بني  مع معالجة 

االتصاالت واملعلومات. ويلخص األملعي )2011( تقرير التحالف الدويل يف أربع نقاط هي:

متكني املعلمني من تلبية التحديات التدريسية واملهنية بصورة أفضل.	 

إعداد 	  برامج  لتصميم  املستمر  التحسني  لتحقيق  اجتذاب مرشحني ذوي جودة 

املعلّمني وتنفيذها.

بناء اإلعداد األويل للمعلّمني عىل املهارات األساسية، وإيجاد الفرص لجعل تطوير 	 

املعلّمني أكرث صلة بالواقع وقوياً ميتلكه املعلمون أنفسهم.

إقامة رشاكات جديدة لتحسني الرتبية املدرسية واإلنجاز الطاليب وميكن للحكومات 	 

أن تساعد عىل متويلها وتيسريها، بل أن تبادر بها حسب االقتضاء.

ثالثاً- ما واقع تطبيق متهني التعليم يف املؤسسات التعليمية السورية؟

من خالل استعراض معايري متهني التدريس وخصائص املهنة، ميكن القول بأن متهني 

التدريس يف الجمهورية العربية السورية ال زال يف خطواته األوىل، ويتصف الواقع فيام 

يتعلق باملعلمني بالصفات اآلتية:

يعد 	  الرتبية  وزارة  يف  حالياً  به  املعمول  املعلمني  مع  والتعاقد  التعيني  نظام  إن 

مبثابة ترخيص دائم مدى الحياة العتبارات قانونية ودستورية واجتامعية، وهناك 

إجراءات إدارية يف استبعاد املعلمني من غري ذوي الكفاءة.

درجات 	  سوى  املعلّم،  إعداد  ملؤسسات  ملزمة  عليها  متفق  معايري  هناك  ليس 

الثانوية العامة للقبول يف كليات الرتبية أو املعاهد التابعة لوزارة الرتبية؛ إذ ال 

أو  الرتبية،  كليات  يف  الشفاهية  القبول  المتحانات  محددة  مهنية  معايري  توجد 

امتحانات القبول يف املعاهد، بل كل مؤسسة تجتهد لتضع برنامجها الخاص بها.
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ليس هناك معايري ملضامني برامج إعداد املعلّم متفق عليها بني مؤّسسات اإلعداد 	 

ومؤّسسات امليدان يف وزارة الرتبية بحيث تكون ملزمة ملؤسسات إعداد املعلم، 

بعيداً  الرتبية  كليات  يف  تخصصية  لجان  عمل  نتيجة  تعد  اإلعداد  برامج  إن  إذ 

عن ميدان املهنة؛ عىل الرغم من وجود ورشات عمل مشرتكة بني وزارة الرتبية 

وكليات الرتبية-عىل سبيل املثال ندوة التعريف باملعايري املعتمدة يف مناهج وزارة 

الرتبية 2014 - وذلك للتعريف باملناهج املطورة يف وزارة الرتبية لكن نتائجها غري 

محددة وغري ملزمة، إذ إّن كل مؤسسة تجتهد لتضع برامجها الخاصة بها.

ليس هناك رخصة معتمدة ملامرسة التدريس تُجّدد بعد ميض مدة معينة، بل 	 

يدرس  تخّصص  يف  )البكالوريوس(  اإلجازة  عىل  الشخص  يكون حصول  ما  غالبا 

يف املدارس العامل األساس للدخول يف التدريس. كام أن اختبار الكفايات، وهو 

اختبار تعده وزارة الرتبية، مل يبلغ بعد الحد األدىن من الجودة ال عىل مستوى 

البناء وال عىل مستوى التطبيق. 

يلجأ يف أحيان ليست بالقليلة إىل قبول معلمني دون اإلعداد املتفق عليه لعالج 	 

مشكلة ما، لتدريس مواد تدريسية من تخصصات أخرى أو ممن ال يحملون أي 

مؤهل تربوي إضافة إىل تخصصهم األكادميي.

التعليم 	  مهنة  أمور  تنظيم  يف  مهنية(  )كجمعية  املعلمني  نقابة  مشاركة  عدم 

والتدريس واملشاركة يف اإلرشاف عىل القبول يف املهنة أو عمليات ترقية املعلمني. 

واالكتفاء باإلرشاف عىل الطبابة والضامن الصحي والسكن والتأمني والشيخوخة 

واإلعانات املالية. 

املعلم قد 	  أن  املعلّمني، مبعنى  املهني داخل عمل  للنمو  ليس هناك إطار ملزم 

يبقى طوال سنواته العملية دون أن يلتحق بربنامج منو مهني، وليس هناك ما 

يلزمه بذلك. 
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وحينام ننشد التطوير والتغيري فيجب علينا مراعاة الواقع الرتبوي وإيجاد قناعة 	 

لدى الرتبويني بشتى

فئاتهم يف قبول ذلك التطوير والتجديد.

مؤثرة يف  تكون  أن  التي ميكن  الخطوات  بعض  األخرية جرت  السنوات  أنه يف  إال 

عملية متهني التعليم، وهي:

تطبيق اختبار الكفايات للمعلمني الجدد، وإن كان إىل اآلن ال يعترب معياًرا لقبول . 1

املتقدم ملهنة التدريس، بل يعتمد يف املفاضلة بني املتقدمني.

قيام دورات تدريبية للمعلمني واملدرسني يف وزارة الرتبية عىل املناهج املطورة . 2

واسرتاتيجيات تدريسها وتقوميها، وكان مقرراً أن تكون شاملة إال أن الظروف التي 

ميّر بها البلد حالت دون إمتامها يف جميع املدارس. 

اإلجراءات  لبعض  بحاجة  التدريس  أن  سوريا  يف  التدرييس  الواقع  من  ويستنتج 

والتنظيامت حتى يتصف التدريس بصفة املهنة، وذلك مثل: 

قرص التدريس عىل املتخرجني من كليات الرتبية أو كليات املعلمني )يف املرحلة . 1

االبتدائية(.

ويف . 2 املعلمني،  قبول  يف  مؤثرة  وجعلها  وتجويدها  الكفايات  اختبارات  إجراء 

استمرارهم يف العمل، وقد تكرر كل خمس سنوات.

امليدان، . 3 يف  بتفعيله  التوجيهات  وإصدار  التعليم،  ملهنة  األخالقي  امليثاق  إقرار 

وهذه خطوة مهمة يف مجال التمهني. 

إقرار نظام رتب املعلّمني، بحيث يكون هناك معلّم أّول ومعلّم خبري، بناء عىل . 4

معايري مهنية.

إيجاد معايري متفق عليها بني الجامعات لربامج كليات الرتبية ومعاهد إعداد املعلمني.. 5
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الجانب امليداين للبحث)عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها(. 6

تطبيق  نتائج  و5 و6( يف ضوء   4( امليدانية  البحث  أسئلة  اإلجابة عن  يتلخص يف 

االستبانة عىل مجموعتي العينة يف كلية الرتبية بجامعة دمشق ومديرية الرتبية بدمشق 

فاستخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املدرسني عينة البحث 

عىل عبارات مقياس االتجاه نحو متهني التعليم، كام استخدم اختبار )ت( للمقارنات بني 

اتجاهات عينة من املدرسني يف كلية الرتبية بجامعة دمشق من أعضاء الهيئة التعليمية، 

وعينة من املدرسني يف مديرية الرتبية بدمشق.

نتائج السؤال الرابع: ينص هذا السؤال عىل ما ييل:« - ما درجة إيجابية آراء أعضاء 

الهيئة التعليمية يف مؤسسة إعداد املعلم ويف امليدان نحو متهني التعليم؟« 

ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

وعليها  ومجاالته،  الدراسة  أداة  االتجاه  مقياس  عبارات  عىل  الدراسة  عينة  لتقديرات 

املقياس  عبارات  عىل  كافة  بفئاتهم  املدرسني  تقديرات  متوسطات  وتراوحت  مجتمعة، 

البالغة )80( عبارة متنوعة بني )3,22	 4,86(، أي مبدى مقداره )1,64(، كام بلغ متوسط 

هذا  ويشكل   )5( السقف  من   )4.35( ككل  املقياس  فقرات  عىل  املدرسني  تقديرات 

املتوسط ما نسبته )%88(، وهذه النسبة أكرث قليالً من املعيار املعتمد يف هذه الدراسة 

وهو )%80( أو تقدير )4(.

املجاالت  البحث عىل  املدرسني عينة  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  إىل  وبالنظر 

الخمسة التي تنتمي إليها عبارات مقياس االتجاه أداة الدراسة جاءت كام هو مبني يف 

الجدول )2(.
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الجدول )2( الرتتيب التنازيل ملجاالت مقياس االتجاه نحو متهني التعليم حسب 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

الرتبة 
االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

العينة املجال 

4 0,56 4,32 250 االتجاه نحو مواصفات متهني التعليم.	 

2 0,43 4,52 250 االتجاه نحو إجراءات التمهني يف مرحلة اإلعداد.	 

3 0.43 4,35 250 االتجاه نحو إجراءات الرتخيص لتمهني التعليم.	 

5 0,44 4,25 250 يف 	  والتدريب  املهني  اإلمناء  إجراءات  نحو  االتجاه 

أثناء الخدمة.

1 0,35 4,61 250 االتجاه نحو أخالقيات مهنة التعليم.	 

0,37 4,35 250 متوسط االتجاهات نحو متهني التعليم

املجاالت  عىل  املدرّسني  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  أّن  الجدول  من  يالحظ   

كام  فقط،   )0,36( وأدناها  التقديرات  أعىل  بني  املدى  بلغ  إذ  متقاربة  جاءت  الخمسة 

يالحظ أّن أعىل التقديرات لالتجاه كان )4,61( ملجال أخالقيات التعليم، وأقّل التقديرات 

كانت لالتجاه نحو إجراءات اإلمناء املهني والتدريب يف أثناء الخدمة إذ بلغت )4,25(.

كام تم إجراء الرتتيب التنازيل للمتوسطات الحسابية لتقديرات املدرسني التجاهاتهم 

الفرعية  ضمن كل مجال من مجاالت املقياس الخمسة، وتبني منها اإلجابة عن األسئلة 

وفق ما ييل:

نتائج السؤال )-4 1(: ينص هذا السؤال عىل ما ييل: "ما درجة إيجابية آراء أعضاء 

الهيئة التعليمية يف مؤسسة إعداد املعلم ويف امليدان نحو مواصفات متهني التعليم؟" 

عبارات  عىل  البحث  عينة  املدرسني  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  إىل  وبالنظر 

مجال)توصيف التمهني( يف مقياس االتجاه أداة الدراسة يالحظ أنها جاءت كام هو مبني 

يف الجدول )3(.
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الجدول)3( ترتيب متوسطات تقديرات العينة نحو مواصفات متهني التعليم

الرتتيب ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

 مواصفات متهني التعليم

1 250 4,56 0,50 يؤدي متهني التعليم إىل االرتقاء بكفايات املعلمني	 

2 250 4,44 0,70 يؤدي إىل اكتساب ثقة املتعلمني مبهنة املعلم	 

3 250 4,42 0,75 يوفر للمعلمني املزيد من الحوافز املعنوية	 

4 250 4,40 0,75 يوفر للمعلمني املزيد من الحوافز النفسية	 

5 250 4,38 0,82
املعرفة 	  من  املزيد  امتالك  عىل  املعلمني  يشجع 

وتنفيذها.

6 250 4,36 0,66
بصورة 	  املعلمني  لدى  اإلبداعي  التفكري  ينمي 

مستمرة ويخرجها من الجمود

7 250 4,34 0,89
ومهارات 	  للمعلمني  حديثة  معرفية  قاعده  يوفر 

متنوعة ملامرسة املهنة

8 250 4,28 0,70

املعلم 	  إعداد  عملية  جوانب  استكامل  يف  يساعد 

برنامج، والتنمية املهنية تعد جزء مكم ُ ال لربنامج 

اإلعداد.

9 250 4,26 0,82
- يسهل عملية تقسيم املعلمني كل حسب مستواه 	 

وابتكاره الوظيفي وإبداعه.

10 250 4,26 0,87 - يعيد بناء احرتام مهنة املعلم كسابق عهدها	 

11 250 4,22 0,99 - يؤدي إىل اكتساب ثقة املجتمع مبهنة املعلم	 

12 250 4,20 0,78

املعلم 	  معلومات  تحديث  يف  بفاعلية  يسهم 

يستجد  ملا  مواكبا  تجعله  للمعلم  املهنية  والتنمية 

املناهج  مجال  يف  جديدة  ومناذج  نظريات  من 

وطرائق التدريس

13 250 4,02 0,99 يوفر للمعلمني املزيد من الحوافز املادية	 

وأظهرت النتائج أّن أعىل تقديرات االتجاهات نحو )مواصفات متهني التعليم( قد 

متوسطها  بلغ  إذ  املعلمني(  بكفايات  االرتقاء  إىل  التعليم  يؤدي متهني   -( العبارة  حازتها 

)4,56(، وحازت أدىن تقديرات االتجاهات العبارة )- يوفر للمعلمني املزيد من الحوافز 

عالياً  إيجابياً  اتجاهاً  بأن  النتيجة  تفسري هذه  )4,02(. وميكن  بلغ متوسطها  إذ  املادية( 
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التدريسية يف  الهيئة  أعضاء  البحث  عينة  لدى  التعليم  مواصفات متهني  نحو  عام  بوجه 

مؤسسة اإلعداد يف الكلية و لدى املدرسني يف امليدان يف مديرية الرتبية، وميكن أن يعزى 

توفريه مضامني  وأهميته ساعد يف  التمهني  املدرسني مبضمون  لدى  توافر وعي  إىل  ذلك 

برامج اإلعداد التي توضح متهني التعليم.

نتائج السؤال )4 - 2(: ينص هذا السؤال عىل ما ييل:« ما درجة إيجابية آراء أعضاء 

الهيئة التعليمية يف مؤسسة إعداد املعلم ويف امليدان نحو إجراءات متهني التعليم يف برامج 

اإلعداد؟«

عبارات  عىل  البحث  عينة  املدرسني  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  إىل  وبالنظر 

مجال)إجراءات متهني التعليم( يف مقياس االتجاه أداة الدراسة يالحظ أنها جاءت كام هو 

مبني يف الجدول )4(.

الجدول)4(ترتيب متوسطات درجات تقدير إجراءات التمهني يف مرحلة اإلعداد للمهنة

الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

إجراءات التمهني يف مرحلة اإلعداد للمهنة

1 250 4,66 0,59
عملية 	  إىل  املعلمني  إعداد  كلبات  برامج  إخضاع 

التقويم الدورية من أجل ضامن الجودة.

2 250 4,66 0,65
إضافة اختبارات نفسية وتربوية وأكادميية إىل نظام 	 

قبول الطالب بكليات الرتبية.

3 250 4,60 0,60

وذلك 	  العرص  لتطورات  اإلعداد  برامج  مواكبة 

العوملة،  مثل:  الحديثة  املفاهيم  بإدخال  باالهتامم 

االتصال  ووسائل  واالستثامر،  القومية،  والهوية 

الحديثة واالهتامم بالجانب العميل 

4 250 4,54 0,50
ربط برامج كليات الرتبية باحتياجات وزارة الرتبية 	 

والتعليم واملجتمع

5 250 4,54 0,57
إعادة النظر يف اإلعداد املهني بكليات الرتبية وذلك 	 

بإعطاء املقررات الرتبوية نسبة أكرب.
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الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

إجراءات التمهني يف مرحلة اإلعداد للمهنة

6 250 4,50 0,64
مؤسسات 	  يساعد  مام  املطلوبة  املعايري  تحديد 

إعداد املعلمني يف تحديد برامجها وتطويرها.

7 250 4,48 0,70
التعليم 	  لتطوير  مدخل  للمعلم  املهني  االعتامد 

وإصالحه

8 250 4,44 0,92
تعزيز قيم املواطنة واالنتامء والوالء لتحقيق الهوية 	 

القومية ضمن البعد الثقايف واملهني يف الربامج 

9 250 4,42 0,78
تحسني برامج كلبات إعداد املعلمني والحصول عىل 	 

شهادة االعتامد من أجل متهني التعليم

10 250 4,34 0,77
إعادة النظر يف عملية إعداد املعلمني قبل الخدمة 	 

مبؤسسات إعداد املعلمني يف كليات الرتبية 

وأظهرت النتائج أّن أعىل تقديرات االتجاهات نحو )إجراءات متهني التعليم يف برامج 

التقويم  عملية  إىل  املعلمني  إعداد  كليات  برامج  إخضاع   -( العبارة  قد حازتها  اإلعداد( 

الدورية من أجل ضامن الجودة واالعتامد -إضافة اختبارات نفسية وتربوية وأكادميية إىل 

نظام قبول الطالب بكليات الرتبية(. إذ بلغ متوسط كل منها )4,66(، وحازت أدىن تقديرات 

االتجاهات العبارة )- إعادة النظر يف عملية إعداد املعلمني قبل الخدمة مبؤسسات إعداد 

املعلمني يف كليات الرتبية بحيث تتوافق مع الرؤية الجديدة للتعليم ولوظيفة املعلم( إذ 

عالياً نحو  إيجابياً  بأن اتجاهاً  النتيجة عموماً  بلغ متوسطها )4,34(. وميكن تفسري هذه 

التدريسية يف  الهيئة  البحث أعضاء  برامج اإلعداد لدى عينة  التعليم يف  إجراءات متهني 

مؤسسة اإلعداد يف الكلية ولدى املدرسني يف امليدان يف مديرية الرتبية، وميكن أن يعزى 

ذلك إىل توافر وعي لدى املدرسني بأهمية برامج اإلعداد يف تحقيق نظام متهني التعليم، يف 

حني ميكن تفسري التقدير األدىن إلجراء إعادة النظر يف عملية إعداد املعلمني قبل الخدمة 

لتمهني  الجديدة  الرؤية  مع  تتوافق  بحيث  الرتبية  كليات  يف  املعلمني  إعداد  مبؤسسات 

الحالية  املناهج  التدريس باإلبقاء عىل  بأنها تعود إىل متسك بعض أعضاء هيئة  التعليم 

انطالقاً من قناعة بجودتها وكفايتها لتحقيق عملية التمهني.
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آراء  إيجابية  درجة  »ما  ييل:  ما  عىل  السؤال  هذا  ينص   :)3  -  4( السؤال  نتائج 

أعضاء الهيئة التعليمية يف مؤسسة إعداد املعلم ويف امليدان نحو إجراءات الرتخيص ملهنة 

التعليم؟"«

عبارات  عىل  البحث  عينة  املدرسني  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  إىل  وبالنظر 

مجال )الرتخيص ملهنة التعليم( يف مقياس االتجاه أداة الدراسة يالحظ أنّها جاءت كام هو 

مبنّي يف الجدول )5(.

الجدول )5( ترتيب متوسطات درجات تقدير إجراءات الرتخيص ملهنة التعليم

الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

 إجراءات الرتخيص ملهنة التعليم

1 250 4,64 0,52
اعتبار الشهادات واإلجازات إضافة متقدمة وعلمية 	 

يف سجل املعلم متكنه من الرتقية.

2 250 4,62 0,60
اعتبار الشهادات واإلجازات إضافة علمية يف سجل 	 

املعلم، يحصل من خاللها عىل حوافز مادية.

3 250 4,56 0,70

تقييم 	  نظام  وفق  والجودة  الكفاءة  معايري  وضع 

مؤسسة  أو  متخصصة  لجنة  تضعه  وعميل  نظري 

أكادميية.

4 250 4,50 0,73
ملن 	  إال  إدارته،  أو  التعليم  مبامرسة  السامح  عدم 

ميلك رخصة التعليم أسوة بالدول املتقدمة.

5 250 4,50 0,67
أو 	  الرتبية  وزارة  من  واإلجازات  الشهادات  اعتامد 

املؤسسات األكادميية املعتمدة.

6 250 4,48 0,81
أسايس 	  كمتطلب  األوىل  الجامعية  الدرجة  اعتامد 

ملامرسة مهنة التعليم

7 250 4,32 0,86
للوفاء 	  املهنة  ملامرسة  الرتخيص  شهادة  اشرتاط 

مبعايري مهنة التعليم.

8 250 4,32 0,79
شهادة 	  عىل  بناء  التعليم  مهنة  يف  التعيني  جعل 

الرتخيص مبامرسة املهنة.

9 250 4,28 0,94
تعيني املعلم بصورة مؤقتة ملدة عام درايس، يرافق 	 

خالله معلم املادة األسايس ملالحظته أثناء التدريس 
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الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

 إجراءات الرتخيص ملهنة التعليم

10 250 4,28 0,92
ملنطقة 	  التعليم  مهنة  يف  التعيني  إخضاع 

السوق)احتياجات سوق العمل(

11 250 4,22 1,01
وتعمل 	  املهنة  معايري  تضع  وطنية  هيئات  وجود 

عىل تطويرها باستمرار

12 250 4,20 0,94
العام 	  يف  واحدة  مرة  يعقد  وطني  اختبار  اجتياز 

للحصول عىل الرتخيص ملامرسة التعليم

13 250 4,08 0,89 إخضاع التعيني يف مهنة التعليم ملبارات وطنية.	 

14 250 3,96 1,18
عىل 	  الجامعي  قبل  ما  التعليم  يف  التدريس  قرص 

خريجي كليات الرتبية 

ملهنة  الرتخيص  )إجراءات  نحو  االتجاهات  تقديرات  أعىل  أن  النتائج  وأظهرت 

وعلمية يف  متقدمة  إضافة  واإلجازات  الشهادات  اعتبار  العبارات)-  حازتها  قد  التعليم( 

سجل املعلم متكنه من الرتقية، ويحصل من خاللها عىل حوافز مادية -وضع معايري الكفاءة 

والجودة وفق نظام تقييم نظري وعميل تضعه لجنة متخصصة أو مؤسسة أكادميية.(؛ إذ 

بلغت متوسطاتها عىل الرتتيب)4,64 - 4,62 - 4,56(، وحازت أدىن تقديرات االتجاهات 

ممن  الرتبية  كليات  خريجي  عىل  الجامعي  قبل  ما  التعليم  يف  التدريس  العبارة)-قرص 

يحملون تأهيالً تربوياً إضافة إىل التخصص.(؛ إذ بلغ متوسطها )3,96(. وميكن تفسري هذه 

النتيجة عموماً بأن اتجاهاً إيجابياً عالياً نحو إجراءات الرتخيص ملهنة التعليم لدى عينة 

البحث أعضاء الهيئة التدريسية يف مؤسسة اإلعداد يف الكلية ولدى املدرسني يف امليدان 

يف مديرية الرتبية، وميكن أن يعزى ذلك إىل توافر وعي لدى املدرسني بوجه عام بأهمية 

نظام الرتخيص ملهنة التعليم، يف حني ميكن تفسري التقدير األدىن إلجراء قرص التدريس يف 

التعليم ما قبل الجامعي عىل خريجي كليات الرتبية بأنه يعود إىل متسك بعض املدرسني 

يف امليدان باإلبقاء عىل خريجي الكليات التخصصية من غري كلية الرتبية انطالقاً من حالة 

إىل  الحاجة  بالتدريس دون  قيامهم  بإمكانية  وقناعة  الرتبية  وزارة  قبولهم يف مسابقات 



41 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

اإلعداد الرتبوي يف الكليات واالكتفاء بالدورات التدريبية يف أثناء الخدمة وهذا ما عرب عنه 

بعض املدرسني يف السؤال املفتوح يف االستبانة.

آراء  إيجابية  درجة  »ما  ييل:  ما  عىل  السؤال  هذا  ينص   :)4  -  4( السؤال  نتائج 

أعضاء الهيئة التعليمية يف مؤسسة إعداد املعلم ويف امليدان نحو إجراءات اإلمناء املهني 

والتدريب يف أثناء الخدمة؟«  

عبارات  عىل  البحث  عينة  املدرسني  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  إىل  وبالنظر 

مجال)اإلمناء املهني والتدريب( يف مقياس االتجاه أداة الدراسة يالحظ أنها جاءت كام هو 

مبني يف الجدول )6(.

الجدول)6(ترتيب متوسطات درجات تقدير إجراءات اإلمناء املهني والتدريب

الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

إجراءات اإلمناء املهني والتدريب

1 250 4,66 0,59
اطالع املعلم عىل املتغريات واملستجدات واكتساب 	 

مهارات وخربات جديدة يف تخصصه.

2 250 4.62 0,53
إيجاد قناعة لدى الرتبويني بشتى فئاتهم يف قبول 	 

التطوير والتجديد.

3 250 4,56 0,61
ومهارات 	  للمعلمني  حديثة  معرفية  قاعدة  توفري 

متنوعة ملامرسة املهنة

4 250 4,52 0,67
- مواصلة املعلم سعيه الحثيث لتنمية ذاته وتعلم 	 

الجديد يف مجال التعليم.

5 250 4,48 0,64
ومدارس 	  الرتبية  كليات  بني  مبارشة  عالقة  إيجاد 

امليدان.

6 250 4,44 0,64

تتوىل 	  للمعلم  املهنية  التنمية  مراكز  استحداث 

رفع  شأنها  من  ومنظمة  مخططة  برامج  تقديم 

كفاءة املعلم كافة.

7 250 4,42 0,73
للمعلمني 	  استكاميل  وتعليمي  تدريبي  منهج  توفري 

من خالل املراكز التدريبية املطورة.



مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 422018

الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

إجراءات اإلمناء املهني والتدريب

8 250 4,18 0,87
إجراء اختبارات للكفايات الرتبوية تتصف بالجودة 	 

واعتامدها لقبول املعلمني واستمرارهم يف العمل.

9 250 4,04 1,00
تحديد سنوات محدد لرخصة التعليم تجدد بعدها 	 

)تحدد يف حينها(.

10 250 3,80 1,00
اعتامد نظام التعيني والتعاقد مع املعلمني املعمول 	 

به حاليا يف وزارة الرتبية.

11 250 3,70 1,03
تستبعد 	  وقانونية  إدارية  إجراءات  استحداث 

املعلمني من غري ذوي الكفاءة.

12 250 3,56 1,29
إتاحة الفرصة لنقابة املعلمني للمشاركة يف تقويم 	 

املعلمني وتنظيم أمور التدريس واإلدارة واإلرشاف.

املهني  اإلمناء  )إجراءات  نحو  االتجاهات  تقديرات  أعىل  أن  النتائج  وأظهرت 

والتدريب يف أثناء الخدمة( قد حازتها العبارات)اطالع املعلم عىل املتغريات واملستجدات 

واكتساب مهارات وخربات جديدة يف تخصصه إيجاد قناعة لدى الرتبويني بشتى فئاتهم يف 

قبول التطوير والتجديد.- توفري قاعدة معرفية حديثة للمعلمني ومهارات متنوعة ملامرسة 

املهنة(؛ إذ بلغت متوسطاتها عىل الرتتيب)4,66 - 4,62 - 4,56(، وحازت أدىن تقديرات 

االتجاهات العبارات )إتاحة الفرصة لنقابة املعلمني للمشاركة يف تقويم املعلمني وتنظيم 

أمور التدريس واإلدارة واإلرشاف.-استحداث إجراءات إدارية وقانونية تستبعد املعلمني 

من غري ذوي الكفاءة- واعتامد نظام التعيني والتعاقد مع املعلمني املعمول به حاليا يف 

وزارة الرتبية.(؛ إذ بلغت متوسطاتها عىل الرتتيب )3,56 - 3,70 - 3,80(. وميكن تفسري 

هذه النتيجة عموماً بأن اتجاهاً إيجابياً عالياً نحو إجراءات اإلمناء املهني والتدريب يف أثناء 

الكلية ولدى  التدريسية يف مؤسسة اإلعداد يف  الهيئة  البحث أعضاء  الخدمة لدى عينة 

املدرسني يف امليدان يف مديرية الرتبية، وميكن أن يعزى ذلك إىل توافر وعي لدى املدرّسني 

بوجه عام بأهّمية التنمية املهنية والتدريب يف أثناء الخدمة، يف حني ميكن تفسري التقدير 

الرتبية،  وزارة  يف  حاليا  به  املعمول  املعلمني  مع  والتعاقد  التعيني  نظام  العتامد  األدىن 
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وإتاحة  الكفاءة،  ذوي  غري  من  املعلمني  تستبعد  وقانونية  إدارية  إجراءات  واستحداث 

واإلدارة  التدريس  أمور  وتنظيم  املعلمني  تقويم  يف  للمشاركة  املعلمني  لنقابة  الفرصة 

التي تجريها وزارة الرتبية للتعيني  واإلرشاف. بأنه قد يعود إىل نظرة سلبية للمسابقات 

وهذا يف حد ذاته جانب إيجايب يف اتجاه املعلمني بسبب من سلبية هذا اإلجراء، باإلضافة 

إىل أن النظرة السلبية لعمل النقابة تتطلب التصويب لتأخذ النقابة دورها املهني، يف حني 

ميكن تفسري املوقف السلبي لدى عدد من املدرسني نحو استبعاد املعلمني من غري ذوي 

الكفاءة رمبا يعود إىل خوفهم من عدم الدقة أو الشخصنة يف عملية اإلبعاد، وهذا ما عرب 

عنه بعض املدرسني يف السؤال املفتوح يف االستبانة.

نتائج السؤال )4 - 5(: ينص هذا السؤال عىل ما ييل: »ما درجة إيجابية آراء أعضاء 

التعليمية يف مؤسسة إعداد املعلم ويف امليدان نحو االتجاه نحو أخالقيات مهنة  الهيئة 

التعليم؟« 

عبارات  عىل  البحث  عينة  املدرسني  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  إىل  وبالنظر 

مجال )أخالقيات مهنة التعليم( يف مقياس االتجاه أداة الدراسة يالحظ أنها جاءت كام هو 

مبني يف الجدول )7(.

الجدول)7(ترتيب متوسطات درجات تقدير أخالقيات مهنة التعليم

الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

 أخالقيات مهنة التعليم

1 250 4,86 0,35
استقاللية 	  ذوو  مهنيون  بأنهم  املعلمني  إشعار 

ومكانة يف املجتمع

2 250 4,80 0,53
النظر إىل مهنة التعليم عىل أنها أهم املهن وأطهرها 	 

وأرشفها

3 250 4,68 0,47 إبراز األخالقيات الخاصة مبهنة التعليم	 

4 250 4,64 0,48
تعزيز امليثاق األخالقي للمعلمني ودعمه يف امليدان 	 

الرتبوي.

5 250 4,62 0,53 تنظيم مسار العمل بأخالقيات مهنة التعليم ها.	 
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الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

 أخالقيات مهنة التعليم

6 250 4,62 0,53 حامية املتعلمني من أي مامرس غري كفء	 

7 250 4,56 0,57
بامليثاق 	  و  املهني  بالسلوك  يلتزم  املعلم  جعل 

األخالقي للمهنة.

8 250 4,56 0,57 تنظيم ميثاق أخالقي للمعلمني.	 

9 250 4,54 0,57
تنظيم السلوك العام ألعضاء مهنة التعليم بعضهم 	 

مع بعض

10 250 4,48 0,73 اعتبار املعلم غري الكفء خطرًا عىل حياة األطفال	 

11 250 4,38 0,66
من 	  مع غريهم  التعليم  مهنة  أعضاء  عالقة  تنظيم 

العاملني يف املهن األخرى

التعليم( قد  االتجاهات نحو )أخالقيات مهنة  تقديرات  أن أعىل  النتائج  وأظهرت 

حازتها العبارة)- إشعار املعلمني بأنهم مهنيون ذوو استقاللية ومكانة يف املجتمع(؛ إذ بلغ 

متوسطها )4,86(، وحازت أدىن تقديرات االتجاهات العبارتني )- اعتبار املعلم غري الكفء 

العاملني  من  غريهم  مع  التعليم  مهنة  أعضاء  عالقة  تنظيم   - األطفال  حياة  عىل  خطرًا 

تفسري هذه  - 3,38(. وميكن   3,48( الرتتيب  متوسطهام عىل  بلغ  إذ  األخرى(؛  املهن  يف 

البحث  التعليم لدى عينة  نحو أخالقيات مهنة  عالياً  إيجابياً  اتجاهاً  بأن  النتيجة عموماً 

أعضاء الهيئة التدريسية يف مؤسسة اإلعداد يف الكلية ولدى املدرسني يف امليدان يف مديرية 

وجود  بأهمية  عام  بوجه  املدرسني  لدى  وعي  توافر  إىل  ذلك  يعزى  أن  وميكن  الرتبية، 

ميثاق أخالقي ملهنة التعليم يعيد للمعلم مكانته يف املجتمع، يف حني ميكن تفسري التقدير 

األدىن العتبار املعلم غري الكفء خطرًا عىل حياة األطفال بأنها مغاالة يف تقدير النتائج 

عىل األطفال، ومغاالة يف تقدير أهمية العالقة مع املهن األخرى، وهذا ما عرب عنه بعض 

املدرسني يف السؤال املفتوح يف االستبانة.
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نتائج السؤال الخامس:

 ينص هذا السؤال عىل: »-هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني اتجاهات عينة من 

املدرسني يف كلية الرتبية بجامعة دمشق من أعضاء الهيئة التعليمية، واتجاهات عينة من 

املدرسني يف مديرية الرتبية بدمشق؟« ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار )ت(

الستخراج داللة الفرق حسب متغري جهة العمل كام هو يف الجدول)8(.

الجدول)8( نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بني متوّسطات تقديرات املدّرسني عىل 

مقياس االتجاه نحو متهني التعليم حسب متغري جهة.

الداللة
قيمة 
)ت(

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

العدد جهة العمل االتجاه 

0,00 9,22
0,34 4,67 85 كلية الرتبية متهني 	  مواصفات  نحو  االتجاه 

0,57التعليم. 4,14 165 مديرية الرتبية

0,00 9,74
0,17 4,78 85 كلية الرتبية التمهني 	  إجراءات  نحو  االتجاه 

0,46يف مرحلة اإلعداد. 4,38 165 مديرية الرتبية

0,00 9,36
0,26 4,67 85 كلية الرتبية االتجاه نحو إجراءات الرتخيص 	 

0,54لتمهني التعليم. 4,19 165 مديرية الرتبية

0,00 21,87

0,34 4,74 85 كلية الرتبية اإلمناء 	  إجراءات  نحو  االتجاه 

أثناء  يف  والتدريب  املهني 

الخدمة.
0.28 4,99 165 مديرية الرتبية

0,00

   
4,44

0,32 4,74 85 كلية الرتبية مهنة 	  أخالقيات  نحو  االتجاه 

0,34التعليم. 4,55 165 مديرية الرتبية

0,00 13,07
0,34 4,66 85 كلية الرتبية

مجموع االتجاهات
0,32 4,19 165 مديرية الرتبية

قيمة  أن  التعليم(  نحو)مواصفات متهني  االتجاه  مجال  )8( يف  الجدول  يالحظ يف 

اإلحصايئ )ت( ملتغري مؤسسة اإلعداد/امليدان قد بلغت )6,22(، وهذا يعني وجود فروق 

املدرسني يف مؤسسة  تقديرات  متوسطات  بني   )0,05( داللة  عند مستوى  إحصائياً  دالة 
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اإلعداد ويف امليدان عينة الدراسة عىل مقياس االتجاه نحو مواصفات متهني التعليم لصالح 

أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية.

أما يف مجال االتجاه نحو )إجراءات التمهني يف مرحلة اإلعداد(، يبنّي الجدول )8( 

يعني  وهذا   ،)9,74( بلغت  قد  اإلعداد/امليدان  مؤّسسة  ملتغري  )ت(  اإلحصايئ  قيمة  أّن 

وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0,05( بني متوسطات تقديرات املدرسني يف 

مؤسسة اإلعداد ويف امليدان عينة الدراسة عىل مقياس االتجاه نحو إجراءات التمهني يف 

مرحلة اإلعداد لصالح أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية.

 )8( الجدول  يبني  التعليم(،  لتمهني  الرتخيص  )إجراءات  نحو  االتجاه  أما يف مجال 

يعني  وهذا   ،)9,36( بلغت  قد  اإلعداد/امليدان  مؤّسسة  ملتغري  )ت(  اإلحصايئ  قيمة  أن 

وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0,05( بني متوسطات تقديرات املدرّسني 

يف مؤّسسة اإلعداد ويف امليدان عينة الدراسة عىل مقياس االتجاه نحو إجراءات الرتخيص 

لتمهني التعليم لصالح أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية.

أما يف مجال االتجاه نحو )إجراءات اإلمناء املهني والتدريب يف أثناء الخدمة(، يبني 

الجدول )8( أن قيمة اإلحصايئ )ت( ملتغري مؤسسة اإلعداد/امليدان قد بلغت )21,87(، 

وهذا يعني وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0,05( بني متوسطات تقديرات 

املدرسني يف مؤسسة اإلعداد ويف امليدان عينة الدراسة عىل مقياس االتجاه نحو إجراءات 

اإلمناء املهني والتدريب يف أثناء الخدمة لصالح أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية.

قيمة  أن   )8( الجدول  يبني  التعليم(،  مهنة  )أخالقيات  نحو  االتجاه  مجال  يف  أما 

اإلحصايئ )ت( ملتغري مؤسسة اإلعداد/امليدان قد بلغت )4,44(، وهذا يعني وجود فروق 

املدرسني يف مؤسسة  تقديرات  متوسطات  بني   )0,05( داللة  عند مستوى  إحصائياً  دالة 

اإلعداد ويف امليدان عينة الدراسة عىل مقياس االتجاه نحو أخالقيات مهنة التعليم لصالح 

أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية.
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نتائج السؤال السادس: 

التعليم يف  تطبيق متهني  معوقات  درجة  »ما  السادس عىل:  الرئيس  السؤال  ينص 

سبل  وما  امليدان  ويف  اإلعداد  مؤسسة  يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  الرتبوية  مؤسساتنا 

تخطيها ؟« ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

وترتيب املتوسطات للدرجات التي حازتها الصعوبات كام هو يف الجدول)9(.

الجدول )9( الرتتيب التنازيل ملجاالت مقياس االتجاه حسب املتوسطات

الحسابية واالنحرافات املعيارية التي حازتها كل من الصعوبات 

ومقرتحات التخلص من الصعوبات

الرتبة 
االنحراف 

املعياري

املتوسط 

الحسايب
العينة مجال الرأي أو االتجاه

2 0,48 4,09 250 االتجاه نحو صعوبات متهني التعليم.	 

1 0,56 4.36 250 االتجاه نحو مقرتحات تيسري متهني التعليم	 

0,37 4,35 250 مجموع االتجاهات

مجايل  عىل  املدرسني  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  أن  الجدول  من  يالحظ 

)الصعوبات ومقرتحات حلها( جاءت متقاربة وعالية، إذ بلغ املدى بني املتوسطني )0,25( 

املقرتحات  وتقدير  الصعوبات  لتقدير  االتجاهات  تركيز  عىل  إيجايب  مؤرش  وهذا  فقط، 

لتيسري تطبيق متهني التعليم.

كام أجري الرتتيب التنازيل للمتوسطات الحسابية لتقديرات املدرسني ضمن كل مجال 

من مجايل الصعوبات ومقرتحات الحل، وتبني منها اإلجابة عن السؤالني الفرعيني وفق ما ييل:

نتائج السؤال )6 - 1(: ينص هذا السؤال عىل ما ييل: »ما درجة إيجابية آراء أعضاء 

الهيئة التعليمية يف مؤسسة إعداد املعلم ويف امليدان يف تقدير صعوبات متهني التعليم؟« 

املعيارية وترتيب  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  السؤال حسبت  ولإلجابة عن هذا 

املتوسطات لدرجات تقدير الصعوبات كام هو يف الجدول )10(.
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الجدول )10( ترتيب متوسطات درجات تقدير صعوبات متهني التعليم

الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

صعوبات متهني التعليم

1 250 4,50 0,67 يحتاج متهني التعليم إىل منو مهني وتدريب مستمر

2 250 4,48 0,50 عدم توافر معايري برامج اإلمناء املهني

3 250 4,32 0,55
حول  بالتعليم  املعنيني  بني  الواضح  االتفاق  -غياب 

ماهية متهني التعليم

4 250 4,30 0,73 يتطلب متهني التعليم كفاءة علمية عالية.

5 250 4,20 0,80
يف  املعلم  صورة  حول  كافية  معطيات  وجود  عدم 

املجتمع باملقارنة مع املهن األخرى

6 250 4,20 0,83 يحتاج متهني التعليم إىل متويل طائل وتحفيز

7 250 4,16 0,76 يتطلب متهني التعليم التقنيات الحديثة عىل اختالفها

8 250 4,14 0,57 عدم توافر معايري اإلعداد للمهنة.

9 250 4,14 0,72
السهل  من  )ليس  التعليم  متهني  متطلبات  توفري   -

إيجادها(

10 250 4,96 0,92
-تفاعل املعلم مع الطلبة وعدم إمكانية الحيادية تجاه 

موضوعه مثل املهن األخرى

11 250 3,83 0,84
املعلم  يتقبله  ال  قد  عقاب  إىل  التعليم  متهني  يحتاج 

نفسه

12 250 3,72 0,98
يتقبله املجتمع  التعليم إىل عقاب قد ال  يحتاج متهني 

الذي ينتمي إليه املعلم

13 250 3,22 1,16
يساعد  ال  لألهل  املتصاعد  التعليمي  املستوى  -ارتفاع 

عىل التمهني.

التعليم( قد  االتجاهات نحو )صعوبات متهني  النتائج أن أعىل تقديرات  وأظهرت 

االتفاق  وغياب  مستمر،  وتدريب  مهني  منو  إىل  التعليم  متهني  العبارتني)يحتاج  حازتها 

حول ماهية متهني التعليم(؛ إذ بلغ متوّسطها )4,50(، وحازت أدىن تقديرات االتجاهات 

العبارات)يحتاج متهني التعليم إىل عقاب قد ال يتقبله املعلم نفسه - وقد قد ال يتقبله 

املجتمع الذي ينتمي إليه املعلم- وارتفاع املستوى التعليمي املتصاعد لألهل ال يساعد 
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عىل التمهني.(؛ إذ بلغت متوسطاتها عىل الرتتيب )3,82-3,72-3,22(. وميكن تفسري هذه 

النتيجة عموماً بأن اتجاهاً إيجابياً عالياً نحو تشخيص صعوبات متهني التعليم لدى عينة 

البحث أعضاء الهيئة التدريسية يف مؤسسة اإلعداد يف الكلية ولدى املدرسني يف امليدان 

يف مديرية الرتبية، وميكن أن يعزى ذلك إىل توافر وعي لدى املدرسني بوجه عام بأهمية 

متهني التعليم والتفكري يف إمكانية تطبيقه، يف حني ميكن تفسري التقدير األدىن لحاجة متهني 

الذي ينتمي  يتقبله املجتمع  يتقبله املعلم نفسه - وقد قد ال  التعليم إىل عقاب قد ال 

إليه املعلم بأنها مغاالة يف تقدير العقاب بأكرث من تطبيق القانون، وكذلك ميكن أن يكون 

تفسري املعلمني ملسألة ارتفاع املستوى التعليمي املتصاعد لألهل ال يساعد عىل التمهني 

مغاالة يف تقدير دور ثقافة األهل سلباً عىل التمهني، وهذا ما عرب عنه بعض املدرسني يف 

السؤال املفتوح يف االستبانة.

نتائج السؤال )6 - 2(: ينص هذا السؤال عىل ما ييل: »ما درجة إيجابية آراء أعضاء 

متهني  تيسري  مقرتحات  تقدير  يف  امليدان  ويف  املعلم  إعداد  مؤسسة  يف  التعليمية  الهيئة 

التعليم؟« ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

وترتيب املتوسطات لدرجات تقدير مقرتحات تيسري متهني التعليم كام هو يف الجدول )11(.

الجدول )11( ترتيب متوسطات درجات تقدير مقرتحات تيسري متهني التعليم

الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

مقرتحات تيسري متهني التعليم

1 250 4,62 0,60

نرش ثقافة متهني التعليم ومفهوم االعتامد املهني للمعلم 	 

ورخصة املعلم والسيام وسط املعلمني واألوساط الرتبوية 

والجهات ذات الصلة.

2 250 4,54 0,67
إيجاد قناعة لدى الرتبويني بشتى فئاتهم يف قبول التطوير 	 

والتجديد.

3 250 4,40 0,78

العمل عىل إجازة قانون مجلس املهن الرتبوية والتعليمية 	 

مهنة  متهني  يبدأ  ليك  املطلوبة  بالرسعة  العام  بالتعليم 

املعلم.
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الرتبة ن
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

مقرتحات تيسري متهني التعليم

4 250 4,40 0,69
بالتعليم 	  والتعليمية  الرتبوية  املهن  مجلس  قانون  سن 

العام.

5 250 4,38 0,87 سن الترشيعات ووضع املعايري والضوابط لتمهني التعليم	 

6 250 4,18 0,93
الجدد 	  للمعلمني  التعليم  مهنة  ملامرسة  الرتخيص  منح 

والقدامى.

7 250 4,02 0,84
وجود إجراءات إدارية يف استبعاد املعلمني من غري ذوي 	 

الكفاءة.

وأظهرت النتائج أن أعىل تقديرات االتجاهات نحو )مقرتحات تسهيل تطبيق متهني 

للمعلم  املهني  االعتامد  ومفهوم  التعليم  ثقافة متهني  )نرش  العبارتان  قد حازتها  التعليم( 

إيجاد  الصلة--  ذات  والجهات  الرتبوية  واألوساط  املعلمني  وسط  والسيام  املعلم  ورخصة 

قناعة لدى الرتبويني بشتى فئاتهم يف قبول التطوير والتجديد(؛ إذ بلغ متوسط كل منها عىل 

الرتتيب )4,62 - 4,54(، وحازت أدىن تقديرات االتجاهات العبارتان )-وجود إجراءات إدارية 

يف استبعاد املعلمني من غري ذوي الكفاءة-منح الرتخيص ملامرسة مهنة التعليم للمعلمني 

الجدد والقدامى.(؛ إذ بلغ متوسط كل منها عىل الرتتيب )4,18 - 4,02(. وميكن تفسري هذه 

النتيجة عموماً بأن اتجاهاً إيجابياً عالياً نحو تسهيل تطبيق متهني التعليم لدى عينة البحث 

أعضاء الهيئة التدريسية يف مؤّسسة اإلعداد يف الكلية ولدى املدرسني يف امليدان يف مديرية 

الرتبية، وميكن أن يعزى ذلك إىل توافر وعي لدى املدرسني بوجه عام بأهّمية متهني التعليم 

والتفكري يف إمكانية تطبيقه، يف حني ميكن تفسري التقدير األدىن الستبعاد املعلمني من غري 

ذوي الكفاءة ومنح الرتخيص ملامرسة مهنة التعليم للمعلمني الجدد والقدامى بأنه موقف 

سلبي لدى عدد من املدرسني رمبا يعود إىل خوفهم من عدم الدقة أو الشخصنة يف عملية 

اإلبعاد أو يف منح الرتخيص، وهذا ما عرب عنه بعض املدرسني يف السؤال املفتوح يف االستبانة 

ولكن موضوعية االختبارات تبعد العامل الذايت وتبدد مثل هذا الخوف.
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النتائج بوجه عام درجة تقدير عالية من املدرسني يف مؤسسة اإلعداد  لقد بينت 

اإلجراءات  بعض  تقدير  يف  النسبي  واالنخفاض  عام  بوجه  التعليم  لتمهني  امليدان  ويف 

التي تخص متهني التعليم والتي فرست بعدم معرفتهم الكاملة بإجراءات التمهني والتي 

رمبا ينسحب هذا التفسري عىل مواقف أصحاب القرار من تطبيق متهني التعليم، ونظراً 

ألهمية دور املعلمني ودور أولياء الطلبة وأصحاب القرار وراسمي السياسات الرتبوية فمن 

األهمية مبكان إجراء حوار بينهم حول متطلبات متهني التعليم التي وضحتها نتائج هذا 

البحث والتي منها:

للمعلّم)رخصة 	  املهني  االعتامد  ومفهوم  التّعليم  متهني  ثقافة  نرش  إىل  الحاجة 

املعلّم، مجلس املهن الرّتبوية( والسيام وسط املعلمني واألوساط الرتبوية والجهات 

ذات الصلة.

املعنوية 	  الحوافز  من  املزيد  وتوفري  باملعلمني  االرتقاء  التعليم  متهني  يتطلب 

والنفسية واملادية باإلضافة واكتساب ثقة املتعلمني واملجتمع وبناء احرتام هذه 

املهنة كسابق عهدها.

مزاولة 	  عند  أو  بالكلية  االلتحاق  عند  وانتقائهم سواء  املعلمني  اختيار  إجراءات 

املهنة ال زالت غري كافية.

باالمتحانات 	  االهتامم  من  الحّد  يف  فعاالً  دوًرا  يلعب  للمعلم  املهني  االعتامد 

)الشهادات العلمية) مقابل االهتامم بالتعليم ذاته الذي ينشد التّطوير والتجديد 

واالبتكار.

التعليم 	  مهنة  ملامرسة  الرتخيص  ومنح  سورية  يف  التعليم  بتمهني  البدء  يتطلّب 

الرتبوية  املهن  مجلس  قانون  إجازة  عىل  العمل  والقدامى  الجدد  للمعلمني 

والتعليمية بالتعليم العام.



مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 522018

التوصيــات

ربط برامج كلّيات الرتبية باحتياجات وزارة الرتبية والتعليم واملجتمع.. 1

اعتامد نظام قبول الطالب بكليات الرتبية )اختبارات نفسية وتربوية وأكادميية . 2

مقننة( باإلضافة إىل النسبة املئوية التي حصل عليها الطالب بالشهادة الثانوية.

اعتامد رخصة املعلم وتجديدها)االمتحان الوطني ملهنة التعليم( أساساً للتعيني يف . 3

التدريس واالستمرار فيه وتطبيقها عىل املعلّمني الجدد والقدامى، وتحديد فرتة 

للتجديد كل سبع سنوات..

االهتامم بخربات املعلمني العلمية املكتسبة خالل سنوات عملهم، واعتامدها يف . 4

ترقياتهم، واعتامد نظام رتب املعلمني، بحيث يكون هناك معلم أول ومعلّم خبري، 

بناء عىل معايري مهنية.

اللّجان التي تسهم يف . 5 إعطاء دور أكرب لنقابة املعلمني بعد تأهيلها لالشرتاك يف 

التنمية املهنية للمدرسني وترقياتهم.

سن الترشيعات ووضع املعايري واملواثيق والضوابط لتمهني التعليم وأخالقياته.. 6

املراجــع

أبو غريب، عايدة وحافظ، أمل الشحات. )مقومات التميز املدريس يف ضوء جودة 	 

جودة  لضامن  القومية  الهيئة  التعليم,  جودة  ودراسات  بحوث  مجلة  التعليم، 

التعليم واالعتامد، ع/1/، يناير مرص،ص232-231.

وتطوير 	  التعليم  متهني  اىل  طريق  العمل  بحوث   .)2007( حمدي.  الفتوح،  أبو 

املؤسسة الرتبوية. القاهرة: دار النرش للجامعات.

األسطل، إبراهيم والخالدي، فريال.)2005(. مهنة التعليم وأدوار املعلم يف مدرسة 	 

املستقبل. العني: دار الكتاب الجامعي.



53 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

بدر، سامل وعبابنة، عامد. )2007(. مبادئ اإلحصاء الوصفي واالستداليل. األردن: 	 

دار املسرية.

التكوين 	  يف  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  متطلبات   .)1983( جربائيل.  بشارة، 

املهني للمعلم، املجلة العربية للرتبية، م/3/، ع/1/، ص67.

حسن، أحالم الباز والسيد محمود، الفرحايت. )2008(. االعتامد املهني. اإلسكندرية: 	 

دار الجامعة الجديدة.

حسن، أحالم الباز والسيد محمود، الفرحايت. ) 2012(. متهني التعليم. اإلسكندرية: 	 

دار الجامعة املرصية.

الالزمة 	  الخدمة  أثناء  املهنية  التدريبية  االحتياجات   .)2006( محمد.  الخطيب، 

ملعلمي اللغة العربية يف الحلقة الثانية من التعليم األسايس يف محافظة الزرقاء 

باألردن، مجلة العلوم الرتبوية والنفسية، املجلد7، العدد2، 4، البحرين، ديسمرب، 

ص39.

سلوم، طاهر.)2014(. املعايري املعتمدة يف وزارة الرتبية للمناهج الدراسية. ورشة 	 

عمل حول املعايري الوطنية للمناهج يف سورية، بالتعاون بني كلية الرتبية ووزارة 

الرتبية ومركز البحث الرتبوي يف بريوت،يف كلية الرتبية بجامعة دمشق من نيسان 

.2014

الرتبوية 	  املهن  مجلس  قانون  مرشوع   .)2009( العام.  التعليم  وزارة  السودان، 

والتعليمية بالتعليم العام لسنة 2009. الخرطوم.

القرن 	  مدارس  للمعلمني يف  مهني جديد  دور   .)2011-5-4( األملعي، عيل.  عبد 

www. املوقع2015/11/20  مراجعة  تاريخ  املعرفة.  مجلة  والعرشين.  الحادي 

.almarefh.net/show content sub.php?cuv.l[gm



مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 542018

العبد الجليل، عدوية إبراهيم.)2006(.دراسة عن أسس رخصة التعليم يف مدارس 	 

الكويت. الكويت: مكتبة الكويت الوطنية.

عبد الجواد، نور الدين. )1413(. معايري متهني التعليم. مجلة رسالة الخليج العريب. 	 

عدد 43 السنة 13.

العبد الكريم، راشد بن حسني. )2006(. متهني التدريس. تجربة اململكة العربية 	 

السعودية الرياض. وزارة الرتبية والتعليم.

العيىس، عبد الرزاق عبد الجليل.)2014(. متهني التعليم، ورقة مقدمة يف مؤمتر 	 

تطوير التعليم يف عاّمن يف اململكة األردنية الهاشمية.

الكندري، جسم وفرج، هاين عبد الستار.)2001(. الرتخيص ملامرسة مهنة التعليم 	 

 ،٥٨ العدد  الرتبوية،  املجلة  العريب،  املعلم  مستوى  لتطوير  بلية  مستق  »رؤية 

املجلد ١٥.

العمل 	  ورشة  العربية.)1995(.  الدول  يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونسكو  مكتب 

املؤمتر  وتدريبهم،  وتأهيلهم  املعلمني  وإعداد  التعليم  متهني  حول  اإلقليمية 

الحادي والعرشين«. عامن: كلية  القرن  العريب يف  العريب »تربية املعلم  الرتبوي 

الدول  يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونسكو  ومكتب  األردنية  الجامعة  الرتبوية-  العلم 

العربية,ص)179-161(.

املرشد، يوسف.)2013(. االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير النمو املهني ملعلمي 	 

االتجاهات  الجوف عىل ضوء  مبنطقة  املتوسطة  باملرحلة  االجتامعية  الدراسات 

الحديثة يف التدريس، مجلة العلوم الرتبوية، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، 

جامعة القاهرة، م21, ع4، أكتوبر.

	 Arizona Department & Education.)2005(. Arizona professional 
teaching standards. Academic Achievement Division.



55 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

	 Cheers, S. )2001(. Issues of professionalism, Quality and professional-

ization. Primary Educator. Vol. 7. 4. 

	 Daiz-Maggioli, G.)2003(. Professional development for Language teach-

ers )ERIC Document No. FD-99-Co-0008(. P:2.

	 Fernandez, T.J. )2013(. Professionalisation of Teaching in Universities: 

Implications from a Training Perspective. Universities and Knowledge 

Society Journal, 10)1( 345-358.

	 Friendly, M. )2010(. Joining-up and scaling-up: A vision for early 

childhood education and care. Education Canada, 50)2(, 14-18. Re-

trieved 5/11/215 from http://www.earlychildhoodeducatorsonline.com/

wp-content/uploads 

	 Hargreaves, A & Lo, L.)2000(. The Paradoxical Profession:Teaching at 

turn off the century. Prospects, xxx)2(. 

	 Ingersoll, R. M., & Perda, D. )2008(. The status of teaching as a pro-

fession. In J. H. Ballantine & J. Z. Spade )Eds.(, Schools and society: A 

sociological approach to education )3rd ed., pp. 106-118(. Thousand 

Oaks, CA: Pine Forge Press. 

	 Ingersoll, R.M. and Merrill, E. )2011(. The Status of Teaching as a Pro-

fession. In J. Ballantine and J. Spade )Eds.(, Schools and Society: A So-

ciological Approach to Education. )p. 185-189( 4th Ed. CA: Pine Forge 

Press/Sage Publications.

	 Jacobsen, J.C. et al. )2007(. Trends in Teacher Education 	 Report from 

an ETUCE survey carried out in 2006, CVU Storkøbenhavn, University 

College of Greater Copenhagen.

	 Kelly, F. )1995(.Teaching as a profession. Internet: http//education.bois-

estate /edu/pkelly/webpages/920PPR.html.

	 Kizlik, B.)2004(.Characteristics of profession. Online )Avaailable(: 

http://www. adprima.com/profession/htm.



مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 562018

	 Mas, O. & Tejada, J. )2012(. Docencia universitaria. Funciones y com-

petencias. Madrid: Síntesis )in press(.

	  MALET, R. )2014(. Policy Reforms and Teacher Professionalization: de-

velopment, dissemination and international, variations Régis, Universi-

té de Bordeaux, LACES http//www.laces.univ-bordeauxsegalen.fr/

	 Mehta, J.)2013(. Professionalization 2.0: The Case for Plural Profession-

alization in Education, Prepared for the American Enterprise Institute 

Conference, “Teacher Quality 2.0: Will today’s reforms hold back to-

morrow’s schools?” September 12,Harvard University School of Educa-

tion, mehtaja@gse.harvard. edu.

	 Mishra, R.C. )2008(. Encyclopedia of Educational Administration. His-

tory ofEducation administration. New Delhi. A.P.M. publishing corpo-

ration.

	 Morris, H.)2001(.Professionalism and trust. The future of teachers and 

teaching. 

	 Musibau, A. Y. &. Festus, O. A. )2014(. Professionalization of teaching 

through functional teacher. education in Nigeria, European Scientific 

Journal February, vol.10, No.4 ISSN: 1857 	 7881.

	 OECD.)2005(. Education at a Glance, http://www.oecd.org/datao-

ecd/20/ 25/35345692.

	 Rhett, D. )1997(. The Teacher as Professional: A normative position. 

ERIC 413304.

	  Pandey, S.)2014(. Professionalization of teacher education in India: A 

critique of Teacher Education Curriculum reforms and its effectiveness, 

Department of Teacher Education and Extension, NCERT.Sri Aurobin-

do Marg , New Delhi-110016, India.



57 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

املقّدمة

الّتي يواجه بها اإلنسان متغرّيات العرص، فمن خالله  الحقيقيّة  التفكري هو األداة 

تتكّون معتقدات الفرد، وميوله، ونظرته إىل ما حوله، وعليه فإّن اهتامم املجتمعات أصبح 

التفكري لدى أفرادها ليك تزيد من فاعليتهم يف مجتمعاتهم  ينصّب عىل تنمية مهارات 

جهودا  تتطلّب  إنسانيّة  عمليّة  بأنّه  التفكري  ويتميّز   ،)126  :2013 العبيدي،  مستقبال.( 

متميّزة من أطراٍف عّدة ألجل تنميتها وتعلّمها بشكل متدّرج يف مراحل العمر املختلفة. 

وهي ذات صلة بالنواحي الوراثية والبيئية. فاإلنسان يولد مزّودا بجهاز التفكري وهو العقل 

)الدماغ( الذي يركّز عىل يشء معنّي بحّد ذاته، ويحاول أن يلغي الفشل من حياته ويفّكر 

لإلبقاء  والخارجية  الداخلية  والحركات  األحاسيس  إىل  مبارشة  أوامره  فيعطي  بالسعادة 

عىل الخربات الّسارة وإلغاء الخربات املؤملة لهذا يجب أن يتدرّب الفرد عىل مهارة التفكري 

اإليجايّب، لتحويل كّل أفكاره وأحاسيسه ليك تكون يف خدمة مصالحه وحاجاته، بدال من 

أن تكون ضدّه. )بركات، 2006: 4(. 

ويعّد التفكري اإليجايّب علم الخربات الذاتيّة والسامت والنظم اإليجابيّة التي تساعد 

عىل تحسني جودة الحياة وتُحّد من إمكانية ظهور األمراض، وهو آلية للتحّكم بالذات عن 

)Martin,ep.Seligman,2000,:5( .طريق اإلنجاز والعمل

كام أنّه هدٌف يسعى واملناهج الدراسية واملعلّمون إىل تحقيقه يف جميع املراحل 

الدراسة، وهو وسيلة يف الوقت نفسه لالرتقاء مبستوى الفرد واملجتمع أيضاً، فاالهتامم 

الخصائص النفسّية والمعرفّية الالّزمة 

لتنمّية التفكير اإليجابّي لدى طلبة الصّف العاشر  

في ضوء متغّير الجنس والّتحصيل الدراسّي

منى بلبيسي  

الجامعة المفتوحة - فلسطين  
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بتدريب الطلبة عىل مهارات التفكري اإليجايّب الفّعال تكون لهم ردود كبرية عىل مستوى 

معيشتهم يف الحارض واملستقبل. )العبيدي، 2013: 26(، لذا يُعّد التفكري عامال من العوامل 

األساسيّة يف حياة اإلنسان وتقّدمه.

من  الكثري  يزيل  أن  يستطيع  بإيجابيّة  التفكري  فإّن   )32  :2001 )ديبونو،  وحسب 

املشاعر السلبيّة التي تحّد من إنجازات الفرد، وهو مبثابة مصّدات ضّد األزمات والضغوط 

النفسية، وهو مهارة. 

موجودة لدى جميع األفراد وهو ما يسّمى بالتفاؤل أو السعادة والرضا عن الذات 

واآلخرين. )السعيد، 2009: 5(.

الجسمية  وآثاره  السلبّي  التفكري  وآالمه  معاناة  من  الفرد  يحّرر  اإليجايّب  والتفكري 

)الفقي،2009: 85(، كام أنّه يسهم يف التغلب عىل الصعاب ويحافظ عىل واقعية الفرد 

ويؤّدي إىل حسن توجيه الفرد لذاته. )حجازي، 2006: 337(.

اإلراديّة عىل  الفرد  فالتفكري اإليجايّب هو قدرة  وحسب )أماين سعيد، 2005: 15( 

النجاح. وهو ذو طابع  أفكاره ومعتقداته والتحّكم فيها وتوجيهها نحو توقّعات  تقويم 

تفاؤيّل يسعى إىل الوصول لحّل املشكلة، لكونه ميثّل األنشطة واألساليب التي يستخدمها 

للتفكري  الذاتية  القيادة  اسرتاتيجيّات  باستخدام  تعرتضه  الّتي  املشكالت  ملعالجة  الفرد 

وتدعم ثقة الفرد يف اإلنجاز من خالل تكوين أنظمة وأنساق عقليّة منطقيّة تفاؤليّة.

ويوّضح )شوقي خالل 1993: 17( أّن السعداء مييلون إىل النظر يف الجوانب املرشقة 

من األمور، فعندما يكون الفرد بحالة مزاجية سعيدة هذا يساعده عىل تذكّر األحداث 

السعيدة بصورة أفضل، فيميل إىل تقييم األشياء إيجابا بعكس املكتئب الذي ينظر إىل 

األمور بصورة سلبيّة ويقلل من قيمة كفاءته.

ويف هذا الّصدد يشري كلٌّ من )ينك ومانز، 1992: 94( إىل أّن التفكري اإليجايّب ارتبط 

بعدد من املفاهيم مثل التفكري البنايّئ الذي فرّسته النظرية البنائية، ويركّز عىل اكتساب 



59 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

أّي  يف  النجاح  أبعاد  يف  الفرد  انتباه  زيادة  عىل  ويركز  املشكلة  ملواجهة  نفسيّة  مهارات 

مشكلة وتجّنب الفشل فيها.

للنجاح  الطريق  بداية  هو  اإليجايّب  التفكري  فإّن   )2  :2000 )سليجامن،  وحسب 

خالّقة  مبدعة  قّوة  اإليجايّب  فالتفكري  بإيجابيّة.  الذات  إىل  والنظر  بالسعادة  واإلحساس 

تساعد عىل الرتكيز واالنتباه والتقّدم إىل األمام نحو النجاح بعكس التفكري السلبّي الذي 

يهدم ويدّمر ويؤّدي بالفرد إىل القلق.   

ويرى )روليت1998: 57( أن هناك رضورة للرتكيز عىل بعض االسرتاتيجيّات املعرفية 

والنفسيّة الفّعالة التي متكن الفرد من القيادة الذاتية ألفكاره.

العقل  وحسب فولتيري فال توجد مشكلة مهام كانت صعبة يف وقتها ال يستطيع 

أن  فيكتور هيجو فريى  أّما  الفقي، 1992(.  )إبراهيم  يفّكر يف طريقة حلّها.  أن  البرشي 

الفرد ال ميكن أن يحصل عىل املعرفة إالّ عندما يتعلّم كيف يفّكر، ويقول اإلمام عيل بن أيب 

طالب كرّم الله وجهه: »املعرفة نور القلب والعلم مصباح العقل ويف كّل تجربة موعظٌة«. 

ويشري)كاربرارا، 2003: 9( إىل أّن أّول مقّومات التفكري اإليجايّب يأيت الوعي واإلمكانات 

والقدرات والفرص التي ميتلكها الفرد ومتّكنه من التعامل مع متطلبات الحياة اليومية.  

وعىل النقيض فإّن التفكري السلبّي أخطر ماّم يتصّور أي إنسان، فهو يجعل الحياة 

سلسلة من املتاعب واألحاسيس والسلوكات السلبيّة وبالتايل النتائج السلبيّة مثل األمراض 

النفسية والعضوية والشعور بالضياع والوحدة والخوف.

ومن أسباب الفكر السلبّي:

»وَمن  آياته  تعاىل يف محكم  قوله  يتجىّل يف  وتعاىل وهذا  اللّه سبحانه  البعد عن 

الروتني  طه،124«  أعَمى،  القيامة  يوم  ونَحرشُُه  ضنًكا  معيشًة  له  فإن  ذكري  عن  أعرض 

السلبّي، واملؤثرات الداخلية والخارجية، واملزاج املنخفض، ورفقاء السوء، وسائل اإلعالم 

الهّدامة، والتنشئة االجتامعية غري السليمة. )السلمي، 2016(.
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ومن صفات الشخصّية السلبّية

االعتقاد والتوقّع السلبّي: الشخصيّة السلبيّة تعتقد يف الفشل أكرث ما تعتقد يف . 1

النجاح وتتوقّع الفشل مقّدما.

إنجازاتها املهنيّة أو الشخصيّة ضعيفة وال تحّقق من أهدافها إالّ القليل بسبب . 2

األفكار واالعتقادات السلبيّة. 

أنّها منعزلة وغري اجتامعيّة وليس لديها أصدقاء، ماّم يسبّب لها الشعور بالوحدة . 3

والحزن. 

نتائج التفكري السلبّي

الهجوم أو الهروب، واللّوم والّنقد واملقارنة، وجعل الفرد عرضة للوقوع يف براثن 

املخاطر واملحرّمات. )السلمي، 2016(.

تنمية التفكري اإليجايّب للذات:

الصّحي  والغذاء  النفسيّة  والراحة  اإليجايّب  التفكري  يف  السليمة  الصّحيّة  الحياة  تتمثّل 

املتوازن والنشاط الريايض، ويتّم ذلك من خالل عّدة مهارات من املمكن تعليم الفرد عليها منها:

أوالً: بناء شخصّية وهويّة الفرد الذاتّية:

ويقصد بهويّة الذات: »الصورة الذهنية التي يحملها اإلنسان عن نفسه، وإحساسه 

بذاته«. )حريري، 1424هـ(. 

نحو  الفرد  استجابات  يتضّمن  موّحد  متعلّم  معريّف  انفعايّل  إدرايك  »تنظيم  وهي 

نفسه ككّل«. )أبو زيد، 1987(.

كام أنّها ”مفهوم افرتايّض شامل يتضّمن جميع األفكار واملشاعر عند الفرد، والتي 

وخرباته  وقيمه  معتقداته  وتشمل  والشخصيّة  والعقليّة  الجسميّة  خصائصه  عن  تعرّب 

وطموحاته. )الثبيتي )1409ه(
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وللهوية الذاتية األثر الكبري يف تحديد فكر اإلنسان وقيمه وسلوكه. )ترييس، 2007(، والتفكري 

اإليجايّب البناء الذي ينبع من داخل الذات له تأثري قوّي يف الشخصيّة وتوّجهها نحو األفضل.

ثانيا: التوقع اإليجايّب للمواقف واألحداث:

إّن التفكري يف أمر ّما والرتكيز عليه هو أحد القوانني الرئيسة يف توجيه حياة اإلنسان 

سلباً أو إيجاباً. )برايان، 1412(

والتفكري اإليجايّب منبعه التفاؤل املتمثّل باإلميان بالنتائج اإليجابيّة، وتوقّعها حتّى 

يف أصعب املواقف واألزمات والتحّديات بحكمة وذكاء ملواجهة املشكالت املختلفة ومن 

مثراته أن يشعر املتفائل بسلطته وقّوته وأنّه متحّكم يف حياته. )سكوت، 1424هـ(.                      

وحسب ديبونو1421 ه فإّن الفرد يختار النظر إىل األشياء بطريقة إيجابيّة، وكذلك 

يختار الرتكيز عىل العنارص اإليجابيّة يف موقف ّما. )ديبونو،1421هـ(. 

ثالثا: الحديث اإليجايّب مع الذات:

 الحديث الذايت:“ هو ما يقوله اإلنسان أو يؤكّده لنفسه من خالل حديث الذات 

للذات )املال، 1418ه(، ومن أفضل األساليب التي يرشدنا إليها النبّي الكريم تعويد النفس 

نقوله  ماّم   %  80 أّن  الدراسات  دلّت  »فقد  القبيحة.  واملعاين  األلفاظ  من  النفور  عىل 

والتحّدث مع  الذاتيّة  للربمجة  املمكن  يكون سلبيّا ويعمل ضّد مصلحتنا، فمن  ألنفسنا 

النفس أن تجعل من الفرد إنسانًا سعيًدا ناجًحا يحّقق أحالمه، أو تعيًسا وحيًدا يائًسا من 

الحياة. )الفقي، 1425 هـ(. 

لذا ينبغي تنمية تفكري املتعلّم باتّجاه الحوار مع الذات والتّحّدث بإيجابيّة وقبول 

كّل أمر إيجايب ملا له من تأثري جيّد عىل شخصيّته وتعلّمه ومستقبله.

التطوير والّتغيري اإليجايّب املتواصل:

توجد عّدة مقومات هاّمة عىل املربنّي تنميتها لدى الفرد لتحقيق الفاعليّة والتطوير 

والتغيري اإليجايّب املستمّر لديه. من خالل تطبيق اسرتاتيجيّات التفكري اإليجايّب، ليس فقط 
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بكثري  ذلك  من  أعمق  ولكن مبستوى  اليوميّة،  واالنفعاالت  واألفعال  األفكار  يخّص  فيام 

االلتزام  الفّعالة:  املقّومات  هذه  ومن  وقوة،  بثبات  الفرد  ترّسخ خصال شخصيّة  بحيث 

املشاعر  من  النفس  وحامية  التجارب  من  واالستفادة  اإليجايّب  العمل  عىل  واملواظبة 

السلبيّة. )الرقيب، 2008: 8(. 

دور املدرسة يف تنمية التفكري اإليجايّب:

يتجىّل دور املدرسة يف تنمية التفكري اإليجايّب لدى طلبتها من خالل عّدة مهارات منها:

وبناء  القيم،  وترسيخ  اآلخرين  مع  التعامل  يف  ودورات  املستمر  والتطوير  التغيري 

الشخصيّة اإليجابيّة. )السلمي، 2016(.

ونستطيع ترسيخ صفات الشخصّية اإليجابّية لدى املتعلّم من خالل:

التوقّعات  الواضحة،  والرؤيا  العليا  بالقيم  والتحيل  عليه،  والتّوكل  باللّه  اإلميان 

اإليجابيّة، والرتكيز عىل الحّل، واالستفادة من التحّديات والصعوبات، وعدم التوقّف عند 

والكفاح واألمل  املخاطر،  التغيري وخوض  بالنفس، وحّب  والثقة  والصعوبات،  املشكالت 

والصرب، وحّب مساعدة اآلخرين والتفاعل اإليجايّب معهم. 

ولتحقيق مهارة التفكري اإليجايّب من الرضوري الرتكيز عىل ثالث مهارات هاّمة تعترب 

لتحقيق االتّزان والتفكري اإليجايّب ولو فقد اإلنسان إحداها يكون عرضة للتفكري  جذوراً 

السلبّي، و تتكّون من:

القدرة عىل اتّخاذ القرار	 

القدرة عىل االختيار	 

القدرة عىل تحّمل املسؤولية. 	 

وال ميكن االستغناء عن أّي جزء من هذه القّوة الثالثيّة. ولو حدث ذلك تكون النتيجة 

الخروج عن االتّزان والشعور بالضياع والوقوع يف مطّب التفكري السلبّي. )الفقي، 2009: 106(.
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وتوجد عّدة دراسات اهتّمت بدراسة التفكري اإليجايّب وربطته بعّدة متغرّيات منها:

دراسة  مرص  يف  اإليجايّب  التفكري  أبعاد  تعرّف  إىل  هدفت   :)2000( قاسم  دراسة 

املجتمع  من  مفحوصا   )151( من  مكّونة  عيّنة  التجريبّي عىل  املنهج  باستخدام  عاملية 

إبراهيم،  الستار  )عبد  اإليجايّب  للتفكري  العريّب  املقياس  باستخدام  الجنسني  من  املرصّي 

2008(، وقد أسفرت نتائجها عن وجود فروق دالّة بني الجنسني لصالح الذكور يف جانب 

تقبّل املسؤوليّة الشخصيّة والتقبل اإليجايّب لالختالف مع اآلخرين. )مجلّة جامعة النجاح 

لألبحاث والعلوم اإلنسانيّة املجلد 29 )2(، 2015(.

لدى  والسلبّي  اإليجايّب  التفكري  مستوى  تعرّف  إىل  هدفت   :)2005( غانم  دراسة 

جامعة القدس املفتوحة يف ضوء بعض املتغرّيات الدميوغرافيّة والرتبويّة باستخدام املنهج 

التجريبّي عىل عيّنة تكّونت من )200( طالب وطالبة باستخدام مقياس التفكري اإليجايّب 

بني  الدراسة وجود فروق جوهريّة  إليها  توّصلت  التي  النتائج  أهّم  والسلبّي. وكان من 

الطلبة تعزى للمتغرّيات التي تناولتها الدراسة. ومنها، التحصيل الدرايس ومكان السكن. 

)مجلّة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانية املجلد 29 )2(، 2015(.

دراسة شلبي )2002(: هدفت إىل تناول العالقة بني أساليب التفكري بالتحصيل الدرايّس 

ومدى اختالف مالمح أساليب التفكري والتخّصص والجنس لدى طلبة الجامعة، حيث أجريت 

تخّصصات  من  املنصورة  بجامعة  الرتبية  كلية  طلبة  من   )417( قوامها  عيّنة  الدراسة عىل 

أكادمييّة مختلفة باستخدام قامئة أساليب التفكري التي أعّدها »سترينربغ«، وتوّصلت النتائج 

إىل أّن متغرّي التخّصص األكادميي يؤثّر يف أساليب التفكري، كام يتميّز الذكور عىل اإلناث ببعض 

أساليب التفكري، وأّن هناك عالقة إيجابيّة بني أساليب التفكري والتحصيل الدرايّس. 

)200( طالب وطالبة من  مكّونة من  عيّنة  أجريت عىل  )بركات، 2006(:  دراسة 

طلبة جامعة القدس املفتوحة بهدف التعرّف عىل مستوى التفكري اإليجايّب والسلبّي لدى 

نتائجها وجود  والرتبوية. وأظهرت  الدميوغرافية  املتغرّيات  بعض  الجامعة يف ضوء  طلبة 
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فروق جوهريّة بني مستوى التفكري اإليجايّب والسلبّي تعزى إىل متغرّي الجنس وعدم وجود 

فروق دالّة تعزى ملتغرّي التحصيل األكادميّي.

التفكري  بني  العالقة  عىل  التعرّف  إىل  هدفت   :)Munro،2004 )مونرو-  دراسة 

اإليجايّب والسلبّي وسامت الشخصيّة املتفائلة واملتشامئة، وأجريت عىل عيّنة من )420 ( 

من طلبة إحدى الجامعات األمريكيّة، وخلصت الدراسة إىل وجود فروق دالّة يف مستوى 

اإليجابيّة  التوقّعات  ذات  املتفائلة  الشخصيّة  سمة  إىل  تعزى  والسلبّي  اإليجايّب  التفكري 

واملتشامئة لصالح املتفائلة حيث كانت أكرث إيجابيّة يف التفكري اإليجايّب من املتشامئة. 

دراسة نيك وهانز، Nek & Manz, 1992 :46 أكّدت أّن استخدام التفكري اإليجايّب 

ميّكن أصحابه من زيادة ومراقبة وتقويم األفكار الداخلية والقناعات املوّجهة إىل توقّعات 

وجهات  يف  التفكري  عىل  الذاتية  الفرد  قدرة  وزيادة  املشكلة،  حّل  يف  اإليجابيّة  النجاح 

إيجابيّة ليصبح أكرث تحّكام بطريقة إراديّة يف عمليّات التفكري واتّجاهاتها، مام يؤّدي إىل 

تكوين أنظمة تفكري إيجابيّة مسيطرة وفّعالة تساعد يف توّجه الفرد نحو حّل املشكلة. 

)خليل، 2012: 17(. 

 Kondo, david & Ying, 1994 ،دراسة لكّل من كوندوديفدشاين & يانج لينج

Ling, أشارت إىل أّن استخدام التفكري اإليجايّب يقلّل من مشاعر القلق لدى الفرد ويجعله 

ومامرسته  تكراره  بازدياد  االنفعايّل  الضبط  عىل  قدرته  من  وتزيد  ملشاعره،  ضبطا  أكرث 

التفكري اإليجايّب. )خليل، 2012: 4(.  

يف  والسلبّي  اإليجايّب  التفكري  تأثري  بعنوان   :)Goodhart،1999-دراسة)جودهارت

طالبا   )151( من  مكّونة  عيّنة  اختيار  تّم  معيّنة،  مواقف  يف  اإلنجازّي  واألداء  التحصيل 

وطالبة يف إحدى الجامعات األمريكيّة، وتوّصلت يف نتائجها إىل عدم وجود عالقة بني منط 

التفكري السلبّي والقدرة ودافعية التعلّم والتّوقعات اإليجابيّة عىل األداء التحصييّل، يف حني 

تبنّي أّن هناك ارتباط بني منط التفكري اإليجايّب والقدرة عىل اإلنجاز التحصييّل لدى الطلبة.
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اإليجايّب  التفكري  عىل  التعرّف  إىل  هدفت  العبيدي،2013(:  )عفراء  لـــ  دراسة 

والسلبّي لدى طلبة جامعة بغداد وعالقته بالتوافق الدرايس، أجريت عىل عيّنة من)200( 

طالب وطالبة، وكان من نتائج الدراسة أّن لذوي التفكري اإليجايّب درجة عالية من التوافق 

الدرايّس، ومل تظهر الدراسة أيّة عالقة بني التفكري) اإليجايّب 	السلبّي( والجنس.

يف  السلبّي  التفكري  تأثري  تعرّف  إىل  هدفت   :)Teasdale ,1993-تيسدال( دراسة 

عيّنة مكّونة من  األمريكيّة وطبّقت عىل  الجامعات  إحدى  لدى طلبة  االكتئايب  السلوك 

إىل  يؤّدي  السلبّي  التفكري  أّن  أظهرت  أن  الدراسة  نتيجة  وكانت  وطالبة،  طالبا   )522(

االكتئاب والتوقّعات املتشامئة والسلبيّة بشأن املستقبل وتجمعهام عالقة طرديّة.

وعالقته  اإليجايّب  التفكري  دراسة  إىل  هدفت  الطالع،2015(:   & )النجار  دراسة 

عىل  الدراسة  وطبّقت  غزة،  بقطاع  األهليّة  باملؤّسسات  العاملني  لدى  الحياة  بجودة 

)100( فرد من العاملني باملؤّسسات األهلية وأظهرت النتائج عالقة إيجابيّة بني التفكري 

اإليجايّب  التفكري  مستوى  يف  الجنسني  بني  فروقا  أظهرت  كام  الحياة،  وجودة  اإليجايّب 

ولصالح الذكور.

دراسة برتسون وآخرين Peterson 2007 هدفت إىل الكشف عن العالقة بني جوانب 

التفكري اإليجايّب يف الشخصيّة وكل من السعادة والرضا العام عن الحياة، أجريت عىل عيّنة 

من املراهقني األمريكيّني عددهم )2439( وعيّنة أخرى من املراهقني السويرسينّي عددهم 

)445( وطبق عىل أفراد العيّنتني قامئة االسرتاتيجيات اإليجابيّة يف الشخصيّة، كان من أهّم 

وجودة  والسعادة  والرضا  التفكري  اسرتاتيجيات  بني  وموجب  داّل  ارتباط  وجود  نتائجها 

الحياة. )النّجار، الطالع، 2013(. 

من  هو  السلبّي  اإليجايّب-  التفكري  منط  يف  البحث  أّن  الدراسات  معظم  وأكّدت 

املوضوعات الهاّمة التي تستحق البحث والدراسة لكون منط تفكري الفرد عامال مؤثرا يف 

كافة جوانب شخصيته.
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الدميوغرافّية  املتغرّيات  وبعض  اإليجايّب  التفكري  بني  ما  الدراسات  معظم  وربطت 

والرتبوية وذلك إلبراز أهّميّة التفكري اإليجايّب يف هذه املتغرّيات وفتح أفق البحث أمام 

وبآليّات  املوضوع  ذات  الدراسات حول  من  مزيدا  إلجراء  البحثي  املجال  بهذا  املهتّمني 

جديدة وظروف أخرى مل تتناولها األبحاث السابقة.

التفكري اإليجايّب يعترب عامال مؤثّرا يف العديد من  أّن  كام أكّدت معظم الدراسات 

املتغرّيات كالجنس والتحصيل الدرايس والتفاؤل يف الحياة إىل غري ذلك.

تناولتها  التي  الرشيحة  يف  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  متيّزت  وقد 

كمجتمع للدراسة من حيث الفئة واملكان، ويف توجيه األنظار إىل أهّميّة التفكري اإليجايّب 

لدى الطلبة ويف ترسيخ الشخصيّة اإليجابيّة، كام إّن هذه الدراسة تعترب إضافة إىل املكتبة 

يف مجال علم النفس الرتبوّي ملساعدة املعلّم عىل إدراك أهّميّة توجيه تفكري الطلبة نحو 

اإليجابيّة والتميّز بعيدا عن السلبيّة والتشاؤم لدعم بناء الشخصيّة اإليجابيّة املتوازنة لدى 

األفراد ليكونوا مستقبال أكرث فاعلية وإنتاجية يف املجتمع وحيثام كانوا. 

مشكلة الدراسة وتساؤالته:

يعترب التفكري محورا هاّما من محاور شخصيّة كّل إنسان وهو ما ميّز الله سبحانه 

وتعاىل به اإلنسان عىل سائر مخلوقاته، وهو الجانب الذي يكّمل الجانب اإلنسايّن لدى 

كّل مّنا، فمنه يبزغ اإلبداع والتميّز، ومنه تأيت الشخصيّة اإليجابيّة أو السلبيّة، ومنه يأيت 

الشخص الواثق من نفسه أو الذي ينظر إىل ذاته نظره دونية، ومنه تظهر لنا قدرة الفرد 

عىل حّل املشكالت التي تعرتضه، وبه تتأثر كّل جوانب شخصيّة الفرد، فإذا مل يتّم االهتامم 

فسنشهد  املتعاقبة  التّعليم  ومراحل  االجتامعيّة  التنشئة  لبدء  األوىل  اللحظات  منذ  به 

زعزعة يف شخصيّة املتعلّم ومشكالت كثرية قد تعرتضه وتؤّدي به إىل اإلحباط والفشل يف 

أكرث من محطّة من محطّات حياته، لذا وجب علينا كمربنّي ومسؤولني وواضعي مناهج 

وأولياء أمور أن نسعى جميعا إىل دعم وتنمية قدرات الطلبة نحو اإليجابيّة يف التفكري 

والتميز يف الشخصيّة واإلقبال عىل التعلم بدافعية عالية.
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ومن هنا تأيت مشكلة الدراسة الحالية وتساؤالتها حيث تتمحور املشكلة يف السؤال 

الرئيس التايل:

اإليجايّب لدى  التفكري  لتنمية مهارة  الالزمة  النفسيّة واملعرفيّة  الخصائص  »ما هي 

الدرايّس  للعام  سلفيت  محافظة  يف  الحكومية  املدارس  يف  األسايّس  العارش  الصّف  طلبة 

2015 - 2016 يف ضوء متغرّي الجنس والتحصيل الّدرايّس؟«. 

أهداف الدراسة:

)اإليجايّب-. 1 األسايّس  العارش  الصّف  طلبة  لدى  السائد  التفكري  منط  إىل  التعرف 

السلبّي(.

التفكري . 2 مهارة  لتنمية  الالزمة  واملعرفية  النفسية  الخصائص  بعض  عىل  التعرّف 

اإليجايّب لدى طلبة الصف العارش األسايّس حسب متغرّي الجنس.

التفكري . 3 مهارة  لتنمية  الالّزمة  واملعرفيّة  النفسيّة  الخصائص  بعض  عىل  التعرّف 

اإليجايّب لدى طلبة الّصف العارش األسايّس حسب متغرّي التحصيل الدرايس.

املسؤولني . 4 واملربنّي  للمعلّمني  الفائدة  ذات  التّوصيات  بعض  وضع  عىل  العمل 

يف  الطّلبة  لدى  اإليجايّب  التفكري  تنمية  نحو  الطلبة  قدرات  حفز  يف  الرتبوينّي 

املدارس.

أهّمّية الدراسة:

تتمثّل أهّميّة الّدراسة الحالية يف كونها تتناول جانبا هاّما وقويّا من جوانب شخصيّة 

الفرد يتمثّل يف التفكري، وعليه يتوقف بناء الشخصيّة السويّة املتّزنة الفّعالة والبّناءة يف 

تتشّكل  وبه  النجاح  توقّعات  تنبثق  ومنه  للفرد،  الّنفيس  السواء  يتحّقق  وبه  املجتمع، 

الثقة بالّنفس ويتكون مفهوم الذات اإليجايّب ومنه يتم االنطالق يف الحياة بتفاؤل وثقة 

النفسيّة  والّسامت  الخصائص  بعض  ملعرفة  تسعى  الحالية  الّدراسة  وأن  خاّصة  ونجاح، 

واملعرفيّة لدى رشيحة هامة من رشائح املجتمع )طلبة الّصف العارش( الذين يقفون عىل 
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أعتاب املستقبل، للتحقق من حسن اختيارهم يف توّجههم نحو الخيارات املهنيّة السليمة 

وتجنيبهم اإلحباط والفشل املتكّرر الذي قد يفشل مستقبلهم ويفّكك وحدة الشخصيّة 

لديهم ويجعلهم عبئاً عىل املجتمع. 

املتعلّم  أيّة مشكلة لدى  أّن تسهم يف تشخيص بدايات  الدراسة  ويؤّمل من هذه 

تتعلق بفاعلية التفكري لديه والعمل عىل تالفيها من خالل املناهج واملقّررات واألساليب 

واألنشطة التدريسية املتنوعة التي تساعد املعلّم يف تنمية الفكر اإليجايّب لدى طلبته ماّم 

يحّفزهم ويرفع مستوى دافعيّة التعلّم لديهم ويحّول توقّعاتهم إىل وقائع إيجابيّة متفائلة 

فّعالة يف املجتمع. 

فروض الدراسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة )α≤ 00.5( يف مستوى . 1

التفكري اإليجايّب لدى أفراد عيّنة الدراسة تعزى إىل متغرّي الجنس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة )α≤ 00.5( يف مستوى . 2

التحصيل  مستوى  متغرّي  إىل  تعزى  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  اإليجايّب  التفكري 

العلمي. 

بني . 3 ما   )00.5 ≥α( الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

مستوى التفكري اإليجايّب والتوقعات اإليجابيّة لدى أفراد عينة الدراسة.

بني . 4 ما   )00.5 ≥α( الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

العليا  العقلية  بالعمليات  والتّحّكم  االنفعايل  والضبط  اإليجايّب  التفكري  مستوى 

لدى أفراد عيّنة الدراسة.

بني . 5 ما   )00.5 ≥α( الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

مستوى التفكري اإليجايّب والشعور العام بالرضا لدى أفراد عيّنة الّدراسة.
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بني . 6 ما   )00.5 ≥α( الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

مستوى التفكري اإليجايّب وتقبّل املسؤوليّة الشخصيّة لدى أفراد عيّنة الدراسة.

حدود الدراسة:

اقترصت حدود الدراسة الحاليّة عىل طلبة الّصف العارش األسايّس ) ذكور، وإناث( 

يف املدارس الحكومية يف محافظة سلفيت للعام الدرايس 2015 - 2016.

مصطلحات الدراسة:

ملعالجة  الفرد  يستخدمها  التي  واألساليب  األنشطة  يف  يتمثّل  اإليجايّب:  التفكري 

املشكالت باستخدام قناعات عقلية بناءة وباستخدام اسرتاتيجيات القيادة الذاتية للتفكري 

ولتدعيم ثقة الفرد يف النجاح.

التعريف اإلجرايئ للتفكري اإليجايّب )تبنت الباحثة يف دراستها تعريف عبد الستار 

إبراهيم(: هو الطريقة اإليجابيّة للتفكري والتي تسهم يف تطوير مشاعر وترصفات تتسم 

بالطأمنينة والثقة والصحة النفسية والسعادة. )إبراهيم، 2007: 100(.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

تم اعتامد املنهج الوصفّي التحلييّل يف هذه الدراسة للوقوف عىل مستوى التفكري 

اإليجايّب لدى طلبة الصّف العارش يف املدارس الحكومية يف محافظة سلفيت للعام الدرايس 

2015\2016 حسب متغرّيْي الجنس والتحصيل العلمّي.

مجتمع الدراسة:

املدارس  يف  العارش  الصّف  من  وطالبة  طالباً   )640( من  الدراسة  مجتمع  يتكّون 

 / الدرايّس 2015  للعام  و352 طالبة(  الحكومية يف غرب محافظة سلفيت، )288 طالباً 

.2016
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عّينة الدراسة:

تكّونت العيّنة من 15% من حجم مجتمع الدراسة األصيّل، أي بواقع )97( طالباً 

وطالبة، من طلبة الصّف العارش يف املدارس الحكومية يف محافظة سلفيت. 

الجدول رقم )1( 

يوّضح تقسيم فئة الدراسة حسب متغرّيّي الجنس، 

التحصيل الدرايس يف نهاية الفصل األول للعام الدرايس 2015\2016

النسبة املئوية %العددالفئةاملتغرّي

الجنس
%4243.30ذكر

%5556.70أنثى

%97100املجموع

معّدل التحصيل الدرايس 

من  األّول  الفصل  نهاية 

العام 2015\2016

100%-807375.26%

79%-602121.65%

%33.09أقل من 60%

%97100املجموع

أداة الدراسة:

تّم االستعانة مبقياس التفكري اإليجايّب إعداد: عبد الستار، إبراهيم )2007( واالكتفاء 

بأخذ أربعة مجاالت منه تكّونت من )40( فقرة موزّعة كام ييل:

التوقّعات اإليجابيّة والتفاؤل ومتثّلها الفقرات )9-1(. 1

الضبط االنفعايّل والتحّكم يف العمليّات العقليّة العليا ومتثّلها الفقرات )20-10(. 2

الشعور العام بالرضا ومتثّلها الفقرات )32-21(. 3

تقبّل املسؤولية الشخصيّة ومتثّلها الفقرات )40-33(. 4

التحّقق من الخصائص السيكومرتيّة للمقياس:
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صدق املقياس: تّم التحّقق من صدق املقياس من خالل عرضه 	 يف صورته األوليّة- 

الفلسطينية  بالجامعات  النفس  وعلم  الرتبية  أساتذة  من  املحّكمني  من  مجموعة  عىل 

وقد كانت نسبة موافقة املحّكمني عىل فقرات املقياس ما نسبته )%83(. وهذا يعني أّن 

املقياس صالح للتطبيق عىل عيّنة الدراسة.

ثبات املقياس:

تّم استخراج ثبات املقياس عىل أفراد العيّنة، وذلك باستخدام طريقة معامل كرونباخ 

ألفا لالتّساق الداخيل، وتبنّي أّن معامل الثبات الكيّلّ )0.79(. وهذا يدّل عىل أّن املقياس 

يتمتّع بدرجة عالية من الثّبات تطمنئ الباحثة لتطبيقه عىل عيّنة الدراسة.

بعد التأكّد من صدق االستبانة وصالحيتها لقياس ما ُوضعت ألجله، قامت الباحثة 

باإلجراءات التالية:

توزيع )97( استبانة وهي عينة الدراسة التي تم اختيارها عشوائيا والتي متثل 15% 

من أفراد مجتمع الدراسة األصيّل.

اإلجابة  تّم  التي  االستبانات  العيّنة واستعادة جميع  أفراد  األدوات من  بعد جمع 

عن كل فقراتها، متّت معالجة النتائج عىل )97( استبان وتّم ترميز أداة الدراسة، ومن ثم 

البيانات حسب األصول ومعالجتها إحصائيّاً، من خالل جهاز الحاسوب للحصول  توزيع 

عىل نتائج الدراسة.

نتائج الدراسة:

نتائج سؤال الدراسة الرئيس

اإليجايّب لدى  التفكري  لتنمية مهارة  الالزمة  النفسيّة واملعرفيّة  الخصائص  »ما هي 

الدرايّس  للعام  سلفيت  محافظة  يف  الحكوميّة  املدارس  يف  األسايّس  العارش  الصّف  طلبة 

2015-2016 يف ضوء متغرّيْي الجنس والتحصيل الدرايس؟«
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تحليل  خالل  من  الالّزمة  االختبارات  بإجراء  القيام  تّم  السؤال  هذا  عىل  لإلجابة 

إجابة أسئلة املقياس والذي يتضّمن)40( فقرة، حيث تّم استخراج املتوّسطات الحسابيّة 

واالنحرافات املعياريّة والنسب املئويّة لفقرات الدراسة ومجاالتها، ومن مثّة ترتيبها تنازليّا 

وفق املتوّسط الحسايّب. وللموافقة اعتمدت الباحثة املستويات التالية: 

)%80( فأكرث درجة أثر كبرية جّداً.	 

)من %79.99-%70( درجة أثر كبرية.	 

)من %69.99-%60( درجة أثر متوّسطة.	 

)من %59.99-%50( درجة أثر قليلة.	 

)أقل من %50( درجة أثر قليلة جّداً.	 

والجدول )2( يوّضح ذلك:

جدول )2( املتوّسطات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة والنسب املئويّة ودرجة األثر

املتوسطفقرة االستبانة#
االنحراف 
املعياري

نسبة 
االستجابة %

درجة 
التفاؤل

    املجال األول: التوّقعات اإليجابّية

1
)أ( أعتقد أّن الغد أفضل من اليوم

)ب( ال أرى يف املستقبل ما يدعو إىل التفاؤل
كبرية جّدا0.9480.22294.85%

2
)أ( أميل كبري يف املستقبل

)ب( ال أعقد آماال كثرية عىل املستقبل
كبرية جّدا0.8560.35385.57%

3
)أ( أعتقد أيّن محظوظ

)ب( أعتقد أيّن يّسء الحظ
كبرية0.7110.45571.13%

4
)أ( أعتقد أنّني أميل إىل التفاؤل.

)ب( أعتقد أنّني أميل إىل التشاؤم.
كبرية جّدا0.9070.29290.72%

5
)أ( أشعر بالطأمنينة عندما أتصور ما ستكون 

عليه حيايت بعد 10 أعوام.
)ب( أشعر بالخوف الشديد من املستقبل

كبرية0.7730.42177.32%
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املتوسطفقرة االستبانة#
االنحراف 
املعياري

نسبة 
االستجابة %

درجة 
التفاؤل

6

)أ( مصائب اليوم تكون لها فوائد يف املستقبل

إال  منها  يأيت  وال  مصائب  املصائب  )ب( 
الشقاء واألمل

كبرية جّدا0.9180.27791.75%

7
)أ( أعتقد أّن أموري تسري دامئا إىل األحسن

)ب( أموري تسري من يّسء إىل أسوأ
كبرية جدا0.9280.26092.78%

8

املستقبل  من  سأجعل  الجهد  ببعض  )أ( 
أفضل من الحارض

املستقبل  أن  أعتقد  اجتهدت  مهام  )ب( 
مكتوب علينا.

كبرية جدا0.8450.36384.54%

9

)أ( أحّب أنواع الفّن واألغاين لدي تلك التي 
تدعو إىل التفاؤل واألمل

الحزن  إىل  متيل  التي  األغاين  أحب  )ب( 
وإثارة الشجن

كبرية0.7420.44074.23%

كبرية جدا%0.8480.16884.77الدرجة الكلّية للمجال األّول

املجال الثاين : الضبط االنفعايّل والتحكّم يف العملّيات العقلّية العليا

10

أفكار  يف  أغرّي  أن  بسهولة  استطيع  )أ( 

اآلخرين نحوي

)ب( يحمل اآلخرون عّني كثريا من األفكار 

الخاطئة يصعب عيّل تصحيحها.

كبرية0.7630.42876.29%

11

نحو  مشاعري  يف  أتحّكم  أن  أستطيع  )أ( 

األشياء حتّى وإن كانت مؤملة

)ب( إذا حدث يشء مؤمل، فإنّني ال أستطيع 

أن أمنع شعوري باألمل منه

قليلة جّدا0.4850.50248.45%

12

عن  نفسه  يوقف  أن  اإلنسان  بإمكان  )أ( 

االستمرار يف الغضب

)ب( ال استطيع أن أوقف نفيس إذا غضبت 

من أحد

متوّسطة0.6490.48064.95%
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املتوسطفقرة االستبانة#
االنحراف 
املعياري

نسبة 
االستجابة %

درجة 
التفاؤل

13

عن  نفسه  يوقف  أن  اإلنسان  بإمكان  )أ( 

االستمرار يف القلق

أن  أستطيع  وال  بالقلق  فجأة  أشعر  )ب( 

أوقف نفيس إذا شعرت به

كبرية0.7110.45571.13%

14
)أ( أعتقد أنّني صبور

)ب( أفقد صربي بسهولة
متوسطة0.6700.47367.01%

15

)أ( ميكنني أن أتحّكم يف أحالمي

)ب( من املستحيل عىل اإلنسان أن يتحّكم 

يف أحالمه

قليلة0.5880.49558.76%

16

التوتر  من  مفاجئة  عيّل حاالت  تسيطر  )أ( 

بدون أي سبب.

أنفعل  ال  و  هادئ  إنسان  أنا  عموما  )ب( 

بسهولة.

قليلة0.5980.49359.79%

17

فإنني  عيّل  صوته  أحدهم  رفع  إذا  )أ( 

أستجيب باملثل مهام عال مركزه.

انفعاليا  أستجيب  أن  عاديت  من  ليس  )ب( 

حتى ولو أراد أحد أن يثريين.

قليلة0.5570.49955.67%

18

يخطي  لشخص  أغفر  وال  أبدا  أنيس  ال  )أ( 

يف حّقي.

)ب( أتسامح برسعة حتّى مع من يخطئون 

يف حّقي.

متوّسطة0.6390.48363.92%

19

شخص  أنني  عموما  عّني  )أ(معروف 

انفجاري ورسيع الغضب.

)ب( نادرا ما أترصّف باندفاع و دون حساب 

للعواقب.

متوّسطة0.6190.48861.86%
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املتوسطفقرة االستبانة#
االنحراف 
املعياري

نسبة 
االستجابة %

درجة 
التفاؤل

20

)أ( إذا غضبت ال أملك نفيس من الثورة وقد 

أحطّم ما أمامي من أبواب أو أثاث

)ب( أغضب دامئا ألسباب محّددة ورسعان 

ما أعود لحالتي الهادئة.

كبرية جّدا0.8760.33187.63%

متوّسطة%0.6500.18765.04الدرجة الكلّية للمجال الثاين

     املجال الثالث :الشعور العام بالرضا

21

سعيدة  دامئا  ستكون  حيايت  أّن  أرى  )أ( 

وراضية

)ب( أعتقد أّن أيام سعاديت قد انتهت ولن 

أعود سعيدا كام كنت

كبرية جّدا0.8970.30689.69%

22

)أ( أميل إىل املرح والبهجة

السخط  إىل  يدعوين  ماحويل  كل  )ب( 

والغضب

كبرية جّدا0.9280.26092.78%

23

)أ( شكيل مقبول

)أو  جميلة  خلقت  أنني  لو  أمتّنى  )ب( 

جميال(.

كبرية جّدا0.9590.20095.88%

24

)أ( يذكّرين الناس بالخري.

)ب( مهام قدمت لآلخرين فلن يذكرين أحد 

بخري

كبرية جّدا0.8350.37383.51%

25

مبا  دامئا  أموري  تسري  و  عيّل  ما  أفعل  )أ( 

يرضيني

)ب( أفعل ما عيّل ولكن األقدار دامئا ضّدي

كبرية0.7840.41478.35%

26

)أ( أشعر أن الحياة مليئة بالفرص وإمكانيات 

النمو

تسمح  وال  شحيحة  الحياة  أّن  أشعر  )ب( 

بالنمو

كبرية جّدا0.9280.26092.78%
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املتوسطفقرة االستبانة#
االنحراف 
املعياري

نسبة 
االستجابة %

درجة 
التفاؤل

27
)أ( أشعر أّن اللّه يرعاين

)ب( أشعر أّن األقدار ضّدي
كبرية جّدا0.9380.24293.81%

28

)أ( أشعر مبتعة العمل الذي أقوم به

)ب( ال أستمتع بالقيام بأّي عمل دون جهد 

ومغالبة للنفس

كبرية0.7530.43475.26%

29

يف  دامئا  تسري  األمور  ألّن  بالرضا  أشعر  )أ( 

صالحي.

)ب( أنزعج بشّدة ألّن األمور تسري دامئا عىل 

غري ما أشتهي

كبرية0.7320.44573.20%

30
)أ( أنىس اإلساءة برسعة

)ب( ال أنىس اإلساءة
قليلة0.5360.50153.61%

31
)أ( أشعر بالرضا عن حيايت

)ب( بشكل عام ال أشعر بالرضا عن حيايت
كبرية جّدا0.8250.38282.47%

32
)أ( أحلم عادة بأشياء سعيدة وسارة

)ب( أحالمي مزعجة و غريبة
كبرية جّدا0.9180.27791.75%

كبرية جّدا%0.8360.17583.59الدرجة الكلّية للمجال الثالث

     املجال الرابع : تقّبل املسؤولية الشخصّية

33

)أ( اعتقد أنني يقظ متاما لحقوقي وواجبايت.

)ب( أجد صعوبة يف إنجاز واجبايت يف الوقت 

املحدد.

متوّسطة0.6290.48662.89%

34

إذا اشرتكت مع شخص ما يف أداء عمل معنّي:

)أ( أقوم مبسؤوليّة القيادة و التوجيه

)ب( ال أهتم وأترك األمور تحرك نفسها بنفسها

كبرية جّدا0.9180.27791.75%

35

يصفّني أقاريب وأصدقايئ: بأنّني:

)أ( شخص مسئول و يعتمد عليه.

عىل  االجتامعية  املتطلّبات  أحقق  ال  )ب( 

النحو املطلوب

كبرية جّدا0.8760.33187.63%
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املتوسطفقرة االستبانة#
االنحراف 
املعياري

نسبة 
االستجابة %

درجة 
التفاؤل

36

يف العمل عادة ما:

)أ( يطلب مّني أداء األعامل القيادية والتي 

تتطلّب الرشح و التوجيه

أن  أحب  ما  بأداء  إالّ  أحد  يكلفّنّي  ال  )ب( 

أقوم به

متوّسطة0.6800.46968.04%

37

عندما تواجهني مشكلة ّما أفّضل أن:

)أ( أواجهها وأحاول أن أجد لها الحّل.

)ب( أتجاهلها وأتناساها إىل أن تحّل نفسها 

بنفسها.

كبرية جّدا0.9180.27791.75%

38

يف حاالت العمل والتعامل مع اآلخرين:

جميعا  »أنّنا  السائد  القول  وفق  أسري  )أ( 

مسئولون إلنجاز العمل وإكامله.«

)ب( أسري يف حيايت وفق القول السائد »أنا 

مسؤوال  لست  ولكّنني  أفعل  عاّم  مسؤول 

عام يفعله اآلخرون.«

متوّسطة0.6190.48861.86%

39

إذا حدث تقصري يف أداء عمل جامعي أنت 

عضو فيه، هل تعتقد أنك:

)أ( مسئول عن هذا التقصري وتبادر بالبحث 

عن حل.

)ب( أنّها مسؤوليّة الجامعة وعليهم مواجهتها

قليلة جّدا0.3090.46530.93%

40

ال يتحّقق النجاح يف الحياة عموما إالّ:

مل  إذا  حتّى  الشخيص  والجهد  باملثابرة  )أ( 

نحّقق ما نريد فورا.

)ب( بوجود شخص قوّي يساعدنا يف ذلك.

كبرية جّدا0.9070.29290.72%

كبرية%0.7320.17973.20الدرجة الكلّية للمجال الرابع

كبرية%0.7670.13176.68الدرجة الكلية لألداة
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تحليل وتفسري نتائج املجال األول: الّتوّقعات اإليجابّية

يظهر من الجدول السابق أّن الفقرات التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة 

» كبرية جّدا« هي عىل الرتتيب )1، 7، 6، 4، 2، 8(، حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 

األوىل والتي تنّص عىل ))أ( أعتقد أن الغد أفضل من اليوم )ب( ال أرى يف املستقبل ما 

يدعو إىل التّفاؤل( حيث حققت نسبة استجابة 94.8%. 

والفقرات التي حصلت عىل متوسط االستجابة بدرجة » كبرية« هي عىل الرتتيب 

)5، 9، 3( يف فقرات املجال حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 5 والتي تنّص عىل )أ( أشعر 

بالطأمنينة عندما أتصّور ما ستكون عليه حيايت بعد 10 أعوام )ب( أشعر بالخوف الشديد 

من املستقبل، حيث حّققت نسبة استجابة 77.32%.

من املالحظ أّن جميع الفقرات يف املجال األّول درجة استجابتها كبرية وكبرية جّداً.

بنسبة  جّدا«  »كبرية  أثر  بدرجة  كانت  فقد  األّول  للمجال  الكلّيّة  الدرجة  عن  أّما 

استجابة %84.77، وبانحراف معيارّي )0.168(، ومتوّسط استجابة )0.848(، كام أنّه يظهر 

أعىل الفقرات التزاما يف املجال والتي تنّص عىل ))أ( أعتقد أّن الغد أفضل من اليوم )ب( ال 

أرى يف املستقبل ما يدعو إىل الّتفاؤل( حيث حّققت نسبة استجابة %94.8، وأقلّها التزاما 

الفقرة الثالثة يف املجال األول والتي تنّص عىل: ))أ( أعتقد أين محظوظ)ب( أعتقد أيّن يّسء 

الحّظ حيث حققت نسبة استجابة 71.3%.

*وتفرّس الباحثة هذه النتائج بأّن توقّعات الطلبة اإليجابيّة عالية جّدا، وتتمثّل يف 

تفاؤلهم واعتقادهم بأفضليّة الغد ونظرتهم إىل املصائب والعوائق الّتي تعرتضهم عىل أنّها 

أرضيّة خصبة الكتساب الخربة والتعلّم من خاللها واعتقادهم بأّن بذل قليل من الجهد 

سينعكس عىل حياتهم بحيث تكون أفضل، وتبنّي أّن أفراد العيّنة مييلون إىل األشياء التي 

بالتّكنولوجيا  الجيل  هذا  ولع  يفرّس  وهذا  والفّن.  كاملوسيقى  والتفاؤل  األمل  إىل  تدعو 

الحديثة والهواتف الّذكية. ومع ذلك ظهر أّن أفراد العينة ال ينظرون إىل أنفسهم أنّهم 

محظوظون يف حياتهم وتبنّي أّن لديهم خوفا قليال من املستقبل. ومن وجهة نظر الباحثة 
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فهذه التوقّعات العالية تعرب عن مستوًى إيجابيّا من التفكري وتكشف عن جوانب إيجابيّة 

يف شخصيات أفراد العيّنة من تفكري وسلوك وتعرّب عن تغليب التفاؤل والذكاء الوجدايّن 

وتقدير الذات والكفاءة الشخصيّة والقدرة عىل إنجاز املهاّم وتحقيق الذات والتّميّز يف 

مهارات التفاعل االجتامعّي. كام أّن ارتفاع هذه الدرجة لدى الطلبة يؤّهلهم ألن يكونوا 

أكرث إيجايّب وفاعلية يف حياتهم.

تحليل وتفسري نتائج املجال الثاين وتفسريها: الضبط االنفعايّل والتحّكم يف العمليّات 

العقليّة العليا.

يظهر من الجدول السابق أّن الفقرات التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة 

»كبرية جّدا« هي الفقرة )20( والتي تنّص عىل: )أ( إذا غضبت ال أملك نفيس من الثورة 

وقد أحطّم ما أمامي من أبواب أو أثاث )ب( أغضب دامئا ألسباب محّددة ورسعان ما 

أعود لحالتي الهادئة، حيث حّققت نسبة استجابة 87.63%.

الرتتيب  التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة »كبرية« هي عىل  والفقرات 

)10، 13( حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 10 والتي تنّص عىل: )أ( استطيع بسهولة أن 

أغرّي يف أفكار اآلخرين نحوي )ب( يحمل اآلخرون عّني كثريا من األفكار الخاطئة يصعب 

عيّل تصحيحها. حيث حّققت نسبة استجابة 76.29%.

والفقرات التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة »متوّسطة« هي عىل الرتتيب 

)14، 12،18،19( حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 14 والتي تنّص عىل: )أ( أعتقد أنّني 

صبور)ب( أفقد صربي بسهولة، حيث حّققت نسبة استجابة 67.01%.

الرتتيب  التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة »قليلة« هي عىل  والفقرات 

)16، 15،17( حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 16 والتي تنّص عىل: )أ( ال أنىس أبدا 

وال أغفر لشخص يخطئ يف حّقي )ب( عموما أنا إنساٌن هادئ وال أنفعل بسهولة.. حيث 

حّققت نسبة استجابة 59.79%.
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والفقرات التي حصلت عىل متوسط االستجابة بدرجة »قليلة جدا« هي عىل الرتتيب 

)11( حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 16 والتي تنّص عىل ))أ( أستطيع أن أتحّكم يف 

مشاعري نحو األشياء حتّى وإن كانت مؤملة )ب( إذا حدث يشء مؤمل، فإنّني ال أستطيع 

أن أمنع شعوري باألمل منه، حيث حّققت نسبة استجابة 48.45%.

بنسبة  »متوسطة«  أثر  بدرجة  كانت  فقد  الثاين  للمجال  الكليّة  الدرجة  عن  أّما 

استجابة %65.04، وبانحراف معيارّي )0.187(، ومتوّسط استجابة )0.650(.

*إذن بيّنت النتائج املتعلّقة بهذا املجال أّن هناك قدرة كبرية جّدا لدى أفراد العيّنة 

نحوهم،  اآلخرين  أفكار  لتغيري  اإلمكانيّة  ولديهم  الغضب  فرتة  بأنفسهم  التحّكم  عىل 

وباملقابل تبنّي أّن هؤالء األفراد ال يغفرون أو يتسامحون مع من أخطأ بحّقهم وتبنّي أن 

قدرتهم عىل التحّكم مبشاعرهم قليلة جّداً. وبشكٍل عاّم تبنّي أّن القدرة لدى أفراد العيّنة 

عىل الضبط االنفعايّل والتحّكم بالعمليّات العقليّة متوّسطة. وتعزو الباحثة هذه النتيجة 

إىل عامل التنشئة االجتامعيّة وعامل الذكاء ومنط الشخصيّة وجملة الخربات التي يكتسبها 

الفرد.

تحليل وتفسري نتائج املجال الثالث: الشعور العام بالرضا

يظهر من الجدول السابق أن الفقرات التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة 

»كبرية جّدا« هي عىل الرتتيب )23، 27،26،22، 32،21،24،31( وكانت أعالها الفقرة 23 

والتي تنّص عىل: )أ( شكيل مقبول )ب( أمتّنى لو أنني خلقت جميلة )أو جميال(. حيث 

حّققت نسبة استجابة 95.88%.

الرتتيب  التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة »كبرية« هي عىل  والفقرات 

)25، 28،29( حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 25 والتي تنّص عىل: )أ( أفعل ما عيل 

وتسري أموري دامئا مبا يرضيني )ب( أفعل ما عيّل ولكّن األقدار دامئا ضدي، حيث حّققت 

نسبة استجابة 78.35%.
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والّتي   )30( »قليلة« هي  بدرجة  االستجابة  متوسط  التي حصلت عىل  والفقرات 

استجابة  )أ( أنىس اإلساءة برسعة )ب( ال أنىس اإلساءة، حيث حققت نسبة  تنّص عىل 

.53.61%

ال يوجد فقرات حاصلة عىل متوّسط استجابة بدرجة متوّسطة وبدرجة قليلة جّدا.

الثالث فقد كانت بدرجة أثر »كبرية جّدا« بنسبة  الكليّة للمجال  أّما عن الدرجة 

استجابة %83.59، وبانحراف معيارّي )0.175(، ومتوّسط استجابة )0836(.

*وبالتايل كشفت نتائج هذا املجال أّن هناك درجة عالية من الرضا بقدر الله تعاىل، 

والرضا عن تقدير اآلخرين نحوهم، والرضا باملظهر الخارجّي، وتبنّي أّن هناك قناعة بأّن 

الحياة مليئة بالفرص الجيّدة التي عليهم استغاللها جيّداً وهذا يعطيهم شعورا بالرضا عن 

الحياة بشكل عام. وباملقابل تبني أنّهم ال ينسون اإلساءة بسهولة.

ومن وجه نظر الباحثة فهذه نتيجة طبيعيّة يف مجتمع متديّن ومحافظ يعيش أجواء 

إميانيّة يُرّب عليها منذ الصغر داخل األرسة أّوال ثم داخل املؤّسسات الرتبويّة والتّعليميّة 

التي ترّسخ وتعّمق لديه الرضا والقبول بأقدار الله تعاىل، فاملجتمع الفلسطينّي مجتمع 

مسلم يرتكز يف إميانه عىل اإلميان بقضاء الله تعاىل وقدره، ويسلم أمره كامال لله ويدرك 

أهّميّة الّصرب والرضا مبا كتبه اللّه وقّدره عليه، وهذا يجعله أكرث صّحة نفسيّة وأكرث بعدا 

عن كّل ما يسبّب له اضطراب يف شخصيّته، وبالتايل فهو أكرث منطقيّة يف تفكريه وأكرث 

تقباّل لواقعه وأكرث قدرة عىل التخطيط والفاعليّة يف حياته. وهذا يفرّس حصول هذا املجال 

»الشعور العام بالرضا« عىل درجة عالية جّدا لدى أفراد عينة الدراسة.  

تحليل نتائج املجال الرابع وتفسريها: تقّبل املسؤولية الشخصّية

يظهر من الجدول السابق أّن الفقرات الّتي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة 

»كبرية جّدا« هي عىل الرتتيب )34،37، 40، 35(، وكانت أعالها الفقرة 34 والفقرة 37 

والتي تنّص عىل: إذا اشرتكت مع شخص ما يف أداء عمل معني: )أ( أقوم مبسؤوليّة القيادة 
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)عندما  تنّص   37 والفقرة  بنفسها(  نفسها  تحرّك  األمور  وأترك  أهتّم  ال  )ب(  والتوجيه 

تواجهني مشكلة ما أفضل أن: )أ( أواجهها وأحاول أن أجد لها الحل. )ب( أتجاهلها و 

أتناساها إىل أن تحّل نفسها بنفسها، حيث حّققتا نفس نسبة االستجابة 91.75%.

والفقرات التي حصلت عىل متوّسط االستجابة بدرجة » متوسطة » هي عىل الرتتيب 

)36، 33، 38( حيث كانت أعالها استجابة الفقرة 36 والتي تنّص عىل أّن يف العمل عادة 

ما: )أ( يطلب مّني أداء األعامل القيادية والتي تتطلّب الرشح والتوجيه )ب( ال يكلفّنّي 

أحد إال بأداء ما أحّب أن أقوم به، حيث حّققت نسبة استجابة 68.04%.

الفقرة )39(  التي حصلت عىل متوسط االستجابة بدرجة »قليلة جّدا«  والفقرات 

والتي تنّص عىل )إذا حدث تقصري يف أداء عمل جامعي أنت عضو فيه، هل تعتقد أنّك: )أ( 

مسؤول عن هذا التقصري وتبادر بالبحث عن حّل. )ب( أنّها مسؤولية الجامعة و عليهم 

مواجهتها، حيث حققت نسبة استجابة 30.93%.

أما عن الدرجة الكلية للمجال الرابع فقد كانت بدرجة أثر »كبرية« بنسبة استجابة 

%73.20، وبانحراف معياري )0.179(، ومتوّسط استجابة )0.732(.

يف  الفرد  رغبة  تؤكّد  الشخصيّة(  املسؤولية  )تقبّل  مبجال  املتعلّقة  النتائج  هذه 

القيادة إذا وجد وسط مجموعة، وأنّه يسعى إىل مواجه املشاكل التي تعرتضه  مامرسة 

وعدم استخدامه السرتاتيجية الهروب منها، وأنّه إذا ُوجد وسط مجموعة وانخرط معها 

يف عمٍل تعاويّن فإنّه يحمل نفسه جانباً من املسؤولية، حتّى وان كان متوّسطا أو قليال، 

باملسؤوليّة  إحساسه  عىل  يدلّل  ماّم  األداء،  ذلك  يف  بالفشل  املجموعة  جوبهت  ما  إذا 

املواطن  يواجهها  التي  التحّديات  مع  ينسجم  الباحثة  برأي  وهذا  تحّملها،  عىل  وقدرته 

الفلسطيني لكونه يعيش أوضاعاً سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة يحتاج معها إىل قدرة عىل 

التحّدي ومواجهة الّصعاب والتغلّب عليها وعدم االستسالم لها، خاّصة وأنّه يؤمن بدرجة 

وليس  الجهد  من  املزيد  وبذل  املثابرة  من خالل  إالّ  النجاح  يحّقق  لن  بأنّه  جداً  عالية 



83 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

اإلنسان  بها  يتحىل  التي  العليا  القيم  من  وهذه  اآلخرين،  واستغالل  التسلق  خالل  من 

الفلسطيني وتولّد لديه إحساساً عالياً باملسؤوليّة الشخصيّة.

»كبرية«،  استجابة  مبتوسط  كانت  فقد  املقياس  لالستجابة عىل  الكلية  الدرجة  أّما 

استجابة  ومتوّسط   )0.131( معياري  بانحراف   76.68% االستجابة  نسبة  بلغت  حيث 

)0.767( وكانت أعىل الفقرات عىل مستوى األداء الفقرة 23 والتي تنّص ))أ( شكيل مقبول 

)ب( أمتّنى لو أنّني خلقت جميلة )أو جميال(.( بنسبة استجابة كبرية جّدا %95.88 وكانت 

أقّل الفقرات عىل مستوى األداة الفقرة 39 والتي تنّص عىل: )إذا حدث تقصري يف أداء 

عمل جامعي أنت عضو فيه، هل تعتقد أنك: )أ( مسؤول عن هذا التقصري وتبادر بالبحث 

عن حّل. )ب( أنّها مسؤولية الجامعة وعليهم مواجهتها، بنسبة استجابة 30.93%.

تحليل النتائج املتعلّقة بالفرضّية األوىل وتفسريها

الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنّه:  عىل  وتنّص 

)α≤ 00.5( يف مستوى التفكري اإليجايّب لدى طلبة الصف العارش يف املدارس الحكومية 

يف محافظة سلفيت للعام الدرايس2015\2016 تعزى ملتغرّي الجنس«.

ملجموعتني   )T-test( )ت(  اختبار  الباحثة  استخدمت  األوىل  الفرضيّة  لفحص 

يوضحه  كام  الجنس.  ملتغرّي  تبعاً  لألداة  الكلية  الدرجة  عىل  الفروق  لداللة  مستقلتني 

الجدول )3(.

الجدول )3( نتائج اختبار )ت( ملجموعتني مستقلّتني للفروق 

عىل الدرجة الكلية ملتغرّي الجنس

الدرجة الكلية لألداة

قيمة )F( مستوىأنثىذكر
املحسوبة

 الداللة 
sig االنحرافاملتوّسطاالنحرافاملتوّسط

0.7470.1440.7820.1203.4840.065

. )00.5 ≥α( دالة إحصائياً عند مستوى *
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يتّضح من الجدول )3( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى 

الداللة  قيمة  الجنس، حيث  ملتغرّي  تبعاً  لألداة  الكلية  الدرجة  )α≤ 00.5( عىل  الداللة 

.)H0( 0.065 وهي أكرب من مستوى 0.05، وبالتايل فقد تّم قبول الفرضيّة الصفريّة

*أشارت النتائج إىل قبول الفرضيّة ماّم يعني أّن جنس الطالب ليس عامال فاعال يف 

تحديد مستوى تفكريه اإليجايّب وأّن هناك عوامل أخرى تحّدد ذلك قد تعود، من وجهة 

النتيجة  وهذه  ذكائه.  ومستوى  وخرباته  الذاتية  الفرد  قدرات  طبيعة  إىل  الباحثة  نظر 

تتوافق مع دراسة عفراء العبيدي )2013(، وتتعارض مع دراسة كّل من قاسم )2000( 

وبركات )2006( وتيسدال )1993( والنجار )2015(.

تحليل النتائج املتعلّقة بالفرضّية الثانية وتفسريها:

الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنّه:  عىل  وتنّص 

)α≤ 00.5( يف مستوى التفكري اإليجايّب لدى طلبة الصّف العارش يف املدارس الحكوميّة 

يف محافظة سلفيت للعام الدرايّس 2016/2015 تعزى إىل متغرّي التحصيل الدرايس«.

الكلّية  للدرجة  الحسابيّة  املتوّسطات  الباحثة  الثانية استخدمت  الفرضيّة  ولفحص 

لألداة. كام يوّضحه الجدول )4(.

الجدول )4( املتوّسطات الحسابية ملجاالت البحث األربعة 

والّدرجة الكلّية لألداة تبعاً ملتغرّي الّتحصيل الدرايس

املتوّسط الحسايبالعدداملعّدل العاماملجال

التوقّعات اإليجابيّة 

100%-80730.8539

79%-60210.8254

30.8519أقّل من 60%

970.8477املجموع



85 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

املتوّسط الحسايبالعدداملعّدل العاماملجال

الضبط االنفعايل والتحّكم يف العمليات 

العقلية العليا

100%-80736613.

79%-60210.5970

30.7576أقّل من 60%

970.6504املجموع

الشعور العام بالرضا

100%-80730.8368

79%-60210.8452

30.7500أقّل من 60%

970.8359املجموع

تقبّل املسؤولية الشخصيّة

100%-80730.7466

79%-60210.6845

30.7083أقّل من 60%

970.7320املجموع

الدرجة الكليّة لالداه

100%-80730.7743

79%-60210.7405

30.7667أقّل من 60%

970.7668املجموع

 )ANOVA( األحادي  التباين  تحليل  باستخدام  الثانية  الفرضيّة  فحص  أيضاً  وتّم 

الستخراج داللة الفروق عىل الدرجة الكلية لألداة تبعاً ملتغرّي التحصيل الدرايّس.

الجدول )5( نتائج تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستخراج داللة الفروق عىل 

املحاور األربعة و الدرجة الكلية لألداة تبعاً ملتغرّي التحصيل الدرايس عند العينة.

مصدر التبايناملجال
مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوّسط 
املربّعات

ف
مستوى 

sig الداللة

التوقّعات اإليجابيّة 

0.01320.007بني املجموعات

0.2327930. 2.686940.029داخل املجموعات

2.69996املجموع
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مصدر التبايناملجال
مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوّسط 
املربّعات

ف
مستوى 

sig الداللة

الضبط االنفعايل 

والتحّكم بالعمليّات 

العقلية العليا

0.10220.051بني املجموعات

1.4800.233 3.242940.034داخل املجموعات

3.34496املجموع

الشعور العام بالرضا

0.02420.012بني املجموعات

0.3860.681 2.927940.031داخل املجموعات

2.95196املجموع

تقبل املسؤولية 

الشخصيّة

0.06520.032بني املجموعات

1.0010.371 3.029940.032داخل املجموعات

3.09396املجموع

الدرجة الكلّية لألداة

0.01920.009بني املجموعات

0.5350.587 1.640940.017داخل املجموعات

1.65896املجموع

.)00.5 ≥α( دال إحصائيّاً عند مستوى *

األحادي  التباين  تحليل  اختبار  طرق  عن  املتوّسطات  مقارنة  يوضح   )5( الجدول 

الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يتّضح  ومنه   )ANOVA(

)α≤ 00.5( عىل الدرجة الكلّية لألداة تبعاً ملتغرّي التّحصيل الدرايس حيث قيمة الداللة 

0.587 وكذلك بالنسبة إىل املحاور حيث قيم الّداللة عىل الرتتيب 0.793 و0.233 و0.681 

و0.371 وجميع هذه القيم أكرب من 0.05. وبالتايل فقد تّم قبول الفرضيّة الصفرية الثانية 

يف الّدراسة الحالية والتي تنّص عىل أنّه »ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى 

املدارس  يف  العارش  الصف  طلبة  لدى  اإليجايّب  التفكري  مستوى  يف   )00.5 ≥α( الداللة 

الحكومية يف محافظة سلفيت تعزى إىل متغرّي التحصيل الدرايس«.

يحّدد  ال  الدرايّس  التحصيل  مستوى  أّن  عىل  مؤرّش  فهذا  الفرضيّة  قبلت  النتائج  أّن  ومبا 

مستوى  إيجابيّة تفكري الطالب ونظرته إىل الحياة. وهذه النتيجة تتّفق مع دراسة بركات )2006(، 

وتتعارض مع دراسة كّل من غانم )2005( وشلبي )2002( وجودهارت وعفراء العبيدي )2013(. 
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تحليل النتائج املتعلقة بالفرضّية الثالثة وتفسريها

 )00.5 ≥α( وتنّص عىل أنّه: »ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة

ما بني مستوى التفكري اإليجايّب والتوقّعات اإليجابيّة لدى أفراد عيّنة الدراسة«.

يظهر الجدول )6(: معامل ارتباط بريسون بني أساليب التفكري والتوّقعات اإليجابّية

مستوى الداللة*معامل االرتباط Rاملتغرّي

التوقّعات   & التفكري  أساليب 

اإليجابيّة
0.756*0.00

.)00.5 ≥α(  دال إحصائياً عند مستوى الداللة**

الجدول 7: اختبار Paired Samples بني أساليب التفكري والتوقعات اإليجابّية.

T قيمة اختبار
فرتة الثقة عند 95%

مستوى الداللة*
كبريةقليلة

- 7.258- 0.10302- 0.0588**0.000

يتّضح من النتائج السابقة وجود ارتباط طردّي قوّي بني أساليب التفكري التوقّعات 

Sig. = )2 tailed( α 0.00، وكذلك  اإليجابيّة حيّث أن R = 0.756. أّن مستوى الداللة

كانت T = 7.258-، وأيضا عدم وقوع الصفر يف فرتة الثقة نستنتج أنّه توجد عالقة طرديّة 

وبالتايل نرفض الفرضيّة الثالثة »ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة 

أقّل من  الّداللة  اإليجابيّة ألّن مستوى  والتوقّعات  التفكري  أساليب  بني  ما   )00.5 ≥α(

.»0.05

*وبالتايل فهذه النتائج تبنّي وجود ارتباط طردّي قوّي بني أساليب التفكري و التوقّعات 

اإليجابيّة وهذا بحسب رأي الباحثة، يدلّل عىل أهّميّة مستوى إيجابيّة التفكري لدى الفرد 

يف تحديد التوقّعات اإليجابيّة لديه مام سينعكس إيجابا عىل ثقته بنفسه ومستوى دافعيّة 

التعلّم لديه ونجاحه يف عمله كطالب حاليّا عىل مقاعد الدراسة ومستقبال يف عمله ومهنته 

مام سيجعل منه إنسانا فاعال يف مجتمعه حيثام كان.
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ومن هنا يأيت دور املربنّي واملعلّمني يف توجيه تفكري الطلبة بصورة متفائلة وإيجابيّة 

لتعزيز قدراته ودعمه املستمّر وحفزه عىل العمل والعطاء وفق قدراته وميوله وما لديه 

من استعداد نفيّس وجسمّي وعقيّل وتعريضه لخربات النجاح فهذا سيحقق الفاعلية لديه 

ويرفع مستوى دافعيّته بصورة إيجابيّة تنعكس عىل أدائه وتحصيله الدرايس مام سيجعله 

يف نجاح مستمّر. وهذه النتيجة تتّفق مع دراسة جودهارت )1991( وتيسدال )1993( 

ومع دراسة كّل من نيك وهانز )1992(.

تحليل النتائج املتعلّقة بالفرضّية الرابعة وتفسريها :

 )00.5 ≥α( وتنّص عىل أنّه: »ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة

ما بني مستوى أساليب التفكري والضبط االنفعايل والتّحكم بالعمليّات العقليّة العليا لدى 

أفراد عينة الّدراسة«

الجدول 8: معامل ارتباط بريسون بني أساليب التفكري والضبط االنفعايل 

والّتحكم بالعملّيات العقلية العليا.

مستوى الداللة*معامل االرتباط Rاملتغرّي

الضبط   & التفكري  أساليب 

االنفعايل والتحكم بالعمليات
0.737*0.00

. )00.5 ≥α( دال إحصائياً عند مستوى الداللة**

الجدول 9: اختبار Paired Samples بني أساليب التفكري والضبط االنفعايل والتحكم 

بالعمليات العقلية.

T قيمة اختبار
فرتة الثقة عند 95%

مستوى الداللة*
كبريةقليلة

9.0740.090880.14178**0.000

يتضح من النتائج السابقة: وجود ارتباط طردّي قوّي بني أساليب التفكري والضبط 

مستوى  أّن  وكذلك   .0.737 = R أّن  العليا حيث  العقليّة  بالعمليات  والتحّكم  االنفعايّل 
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الداللة Sig. = )2 tailed( α 0.00 ، وكذلك كانت T = 9.074، وأيضا عدم وقوع الصفر 

يف فرتة الثقة نستنتج أنّه توجد عالقة طردية وبالتايل نرفض الفرضيّة الرابعة »ال توجد 

التّفكري  أساليب  بني  ما   )00.5 ≥α( الّداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق 

والضبط االنفعايل والتحّكم بالعمليّات العقليّة العليا ألن مستوى الداللة أقّل من 0.05«. 

وهذه النتيجة تتّفق مع دراسة )كوند و ديفيد شاين & يانج لنج، 1995(.

*تبنّي هذه النتائج وجود ارتباط طردّي قوّي بني أساليب التفكري والضبط االنفعايّل 

النتيجة تصّب يف  الباحثة فهذه  نظر  إذا ومن وجه  العليا،  العقليّة  بالعمليّات  والتحّكم 

انفعاالته  ضبط  عىل  قدرته  يف  الفرد  لدى  التفكري  أهّميّة  عىل  وتدلّل  اإليجايّب  الجانب 

وتوجيه تفكريه مبا يحقق لديه الثقة بالنفس واالتزان االنفعايل من خالل منطقيّة تفكريه، 

مجال  يف  منها  ويستفاد  عليها  يبنى  أن  يجب  والرتبوينّي  للمربني  صلبة  أرضيّة  وتشّكل 

تعليم الطفل منذ بداياته كيف يفكر مبنطقيّة وعقالنية و إيجابيّة بحيث نجنبه الكثري من 

اإلحباطات يف محطّات متعّددة من حياته والتي قد تكون مفصلية يف اتخاذه القرارات 

التي تؤّدي لتغرّي جذرّي يف مستقبله، لذا يجب تعليم الطفل يف لحظات مبّكرة من عمره 

منطقيّة و إيجابيّة التفكري لضامن سالمة تفكريه ولتحقيق التوازن النفيس لديه مبا يضمن 

له العيش الكريم والشخصيّة اإليجابيّة املتّزنة السويّة. 

تحليل النتائج املتعلّقة بالفرضّية الخامسة وتفسريها:

 )00.5 ≥α( وتنّص عىل أنّه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة

ما بني أساليب التفكري والشعور العام بالرضا«.

الجدول 10: معامل ارتباط بريسون بني أساليب التفكري والشعور العام بالرضا

مستوى الداللة*معامل االرتباط Rاملتغرّي

أساليب التفكري & الشعور العام 

بالرضا
0.794*0.00

.)00.5 ≥α( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
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الجدول 11:

اختبار Paired Samples بني أساليب التفكري والشعور العام بالرضا

T قيمة اختبار
فرتة الثقة عند 95%

مستوى الداللة*
كبريةقليلة

- 6.373- 0.09070- 0.047620.000

يتّضح من النتائج السابقة: وجود ارتباط طردّي قوّي بني أساليب التفكري والشعور العام 

Sig. = )2 tailed( α 0.00، وكذلك  بالرضا حيث أّن R = 0.794. وكذلك أّن مستوى الداللة

أنّه توجد عالقة طرديّة  الثقة نستنتج  الصفر يف فرتة  T = 6.373-، وأيضا عدم وقوع  كانت 

الّداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  الخامسة  الفرضيّة  نرفض  وبالتايل 

)α≤ 00.5( ما بني أساليب التفكري والشعور العام بالرضا ألّن مستوى الداللة أقل من 0.05«.

التي  األساليب  مستوى  أّن  إىل  التوّصل  يف  تفيد  النتيجة  فهذه  الباحثة  *وبرأي 

يستخدمها الفرد يف تفكريه تعترب عامال فاعال يف تحقيق الشعور بالرضا عن الذات، وهي 

روافده لرفع مستوى ثقته بنفسه، وهذا أمر هاّم له انعكاساته اإليجابيّة عىل مستقبل 

الفرد يف مجاالت حياته وجوانب شخصيته كافّة وهذا يتّفق مع دراسة برتسون )2007(. 

تحليل النتائج املتعلّقة بالفرضّية السادسة وتفسريها:

الداللة  مستوى  عند  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنّه:  عىل  وتنّص 

)α≤ 00.5( ما بني أساليب التفكري وتقبّل املسؤولية الشخصيّة«.

الجدول 12: معامل ارتباط بريسون أساليب التفكري وتقّبل املسؤولّية الّشخصّية

مستوى الداللة*معامل االرتباط Rاملتغرّي

0.00*0.649أساليب التفكري وتقبل املسؤوليّة الّشخصيّة

 .)00.5 ≥α(  دال إحصائياً عند مستوى الداللة**
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الجدول 13:

 اختبار Paired Samples أساليب التفكري وتقبل املسؤولية الشخصّية.

T قيمة اختبار
فرتة الثقة عند 95%

مستوى الداللة*
كبريةقليلة

2.4940.007100.62480.000

تظهر النتائج ارتباطا طرديّا قويّا بني أساليب التفكري وتقبّل املسؤوليّة الشخصيّة حيث 

كانت  وكذلك   ،0.00 Sig. = )2 tailed( α الداللة مستوى  أّن  وكذلك   0.649 = R أّن 

T = 2.494 وأيضا عدم وقوع الصفر يف فرتة الثقة يشري إىل وجود عالقة طرديّة وبالتايل نرفض 

الفرضيّة السادسة »ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة )α≤ 00.5( ما 

بني أساليب التفكري وتقبّل املسؤوليّة الشخصيّة ألّن مستوى الّداللة أقّل من 0.05«.

وتقبّل  التفكري  أساليب  بني  قوّي  طردّي  ارتباط  إىل  تشري  الفرضيّة  هذه  *ونتائج 

املسؤولية الشخصيّة، مبعنى أّن العالقة قويّة ما بني أساليب التفكري التي يستخدمها الفرد 

التّفكري  فإيجابيّة  املنطق،  مع  يتامىش  وهذا  الّشخصيّة،  املسؤوليّة  لتحّمل  تقبّله  ومدى 

تنعكس إيجابا عىل نواٍح متعّددة من جوانب شخصيّة الفرد مام يدعم جوانب شخصيته 

ويعّزز ثقته بنفسه ويرفع من مستوى تقبّله لتحّمل املسؤوليّة بصورة تنسجم مع الواقع 

املحيط به. وهذه النتائج تتفق مع دراسة قاسم )2000(.

االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

الفرد نحو  التفكري اإليجايّب يف توجيه  الدراسة ننتهي إىل أهّميّة  نتائج هذه  بناء عىل 

منطقيّة التفكري وسالمته واستقالليته والبناء السليم لجوانب شخصيّته كلّها من حيث اإليجابيّة 

يف القول والسلوك وتحقيق االتزان االنفعايّل لديه وحاميته من التفكري السلبّي الهادم لبنية 

الشخصيّة السليمة. فإذا ما تّم الرتكيز من قبل الرتبوينّي عىل توجيه الفرد نحو التفكري بإيجابيّة 

فإنّنا نجعل منه إنسانا فاعال يف مجتمعه حيثام كان يتمتّع بفكر سليم وشخصيّة متّزنة فاعلة 

منتجة متفائلة مبدعة ال تعرف اليأس أو التّوقف عند أّول عرثة قد تصادفها يف هذه الحياة، 

وهذا يقع عىل كاهل املؤّسسات الرتبويّة واالجتامعيّة ويف مقّدمتها األرسة واملدرسة.
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التوصيــات

بيّنت نتائج الدراسة أهّميّة أساليب التفكري لدى الفرد يف جوانب متّعددة. وعليه 

تويص الباحثة مبا ييل:

رضورة أن يعمل املربّون والرتبويّون عىل تعليم الطلبة األمناط الفكريّة السليمة.. 1

التعرف إىل كيف . 2 أهّميّة تركيز املربنّي والرتبوينّي يف برامج تعديل السلوك عىل 

سلوكه  تغيري  ذلك  بعد  ليسهل  الفكرية  أساليبه  تعديل  ثم  ومن  املتعلّم  يفّكر 

لألفضل.

بالرتكيز عىل . 3 واملقّررات  املناهج  املسؤولون عند تصميم  يهتّم  أن  الرضورّي  من 

طرح  عن  واالبتعاد  املتعلّم  لدى  التفكري  تحّفز  التي  التّعليميّة  الخربات  تناول 

الحلول املبارشة التي تقيد التفكري لديه.

رضورة العمل عىل بناء الربامج اإلرشاديّة مبا يعّزز ويوّجه تفكري الفرد نحو التفكري . 4

اإليجايّب املتفائل ألّن كّل ذلك يسهم يف بناء شخصيّة إيجابيّة لدى الفرد، بعيدا عن 

اإلحباطات املتكّررة والتوتّر.
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املقدمـة: 

إّن من أصعب ما يواجهه املعلّم وإدارة املدرسة هو انتشار املشكالت السلوكية التي 

تعترب عامل تحّد للنظام الرتبوي وقيم املجتمع. ورغم أن مهّمة املدرسة كواقع طبيعي 

ذلك  تتجاوز  بل  والرتبية  التّعليم  تقترص عىل  ال  املجتمع  املستجّدة يف  املتغرّيات  نتيجة 

لتجد الحلول لهذه املشاكل بصورة عامة. ورغم أّن الغالبية من التاّلميذ يتمتّعون بسلوك 

اجتامعي قيمي عاٍل، فإّن األقلية منهم يترصفون بشكل عدواين وتخريبي، مام يسبّب تأثريًا 

املدريس و تشويش عملية  والنظام  االستقرار  الصفي، وزعزعة  املناخ  متفاوتًا عىل  سلبيا 

التفاعل الصفي.)العثامنة، 2003(. 

بشكل  تؤثّر  الّصف  غرفة  يف  التالميذ  بعض  يسلكها  التي  السلوكية  املشكالت  إّن 

سلبي عىل اآلخرين إضافة إىل استنفاد الوقت والجهد من املعلمني واملديرين، وشغلهم 

إليجاد الحلول لها عىل حساب االهتامم بالعملية التعليمية، وهذا يؤّدي إىل تديّن مستوى 

التحصيل ونواتج التعلم.

)البدري، 2005(. 

 تُعترب العملية الرتبوية عملية إنسانيّة تتّسم بنشاط إنساين وتتميّز بغايات إنسانية، 

التعامل معه-  ولهذا يفرتض أن يطّور الرتبويون فهاًم واعيًا لقيادة هذا اإلنسان وكيفية 

بحيث يبذل وعن قناعة منه - أقىص ما يستطيع من جهد أثناء مامرسته لدوره املعني. 

)الطويل، 1988(.

الّسلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة في المدارس الحكومّية 

في جنوب الخليل من وجهة نظر المرشدين الّتربويبن

د. سمير سليمان الجمل  

جامعة االستقالل، رام اهلل-  فلسطين  
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ويَُعد املعلم مسئوال عن توفري البيئة املناسبة، التي من شأنها أن تسهم يف إكساب 

التلميذ املعارف واملهارات والقيم من ناحية، وإكسابه السلوك اإليجايب املقبول يف املجتمع 

من ناحية أخرى، بغية إعداد التلميذ إعداداً صحيًحا يتناسب مع املجتمع. مام يتوجب 

عىل املعلم أن يتمتع بالعديد من املهارات والكفايات الالزمة للتعليم ومن أهمها كفايته 

يف إدارة الصف؛ حيث تعترب إدارة الصّف الدرايس من أهم القضايا التي تواجه املعلم، 

التالميذ  اختالف  االعتبار  بعني  يأخذ  مناسب  تعليمي  مناخ  تهيئة  يف  قدراته  وتتحّدى 

وكذلك  وإنجازهم،  دافعيتهم،  ومستوى  واستعداداتهم،  قدراتهم،  من حيث  بينهم  فيام 

والتقدم.  النضج  يف  مستوياتهم  إىل  إضافة  والصحية،  واألرسية،  الشخصية،  مشكالتهم 

)صربي، 1993(. 

بأنها  توصف  فيها  مرغوب  غري  سلوكية  أمناطًا  الصف  غرفة  داخل  املعلّم  يواجه 

األدوات  اللبان، والتهريج، ونسيان  أو مألوفة كالرثثرة والضحك، ومضغ  مشكالت عادية 

املدرسية، كاألقالم والدفاتر، والتأّخر عن املدرسة، وكرثة الحركة داخل الصف، كام أن هناك 

مشكالت سلوكية أكرث خطورة من سابقاتها، كالتخريب املتعمد للممتلكات، ورفض القيام 

بالواجبات املدرسية، وتكوين العصابات، واالتجاه العدواين نحو املعلم، والغياب املتكرر 

عن املدرسة دون عذر، والتحّدث بلغة بذيئة. )الجنايب، 1997(.

مشكلة الدراسة: 

من املشكالت التي يواجهها املعلم وإدارة املدرسة هو انتشار املشكالت السلوكية 

كواقع  املدرسة  مهّمة  أن  ورغم  املجتمع.  وقيم  الرتبوي  للنظام  تحّد  عامل  تعترب  التي 

طبيعي نتيجة املتغريات املستجدة يف املجتمع ال تقترص عىل التعليم والرتبية بل تتجاوز 

ذلك لتجد الحلول لهذه املشاكل بصورة عامة. وتوجد أقلية من الطالب يترصفون بشكل 

متفاوتاً عىل املناخ الصفي، وزعزعة االستقرار  عدواين وتخريبي، ماّم يسبّب تأثرياً سلبياً 

والنظام املدريس وتشويش عملية التفاعل الصفي. )العثامنة، 2003(.
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تؤثر  الصف  غرفة  يف  التالميذ  من  البعض  فيها  يقع  التي  السلوكية  املشكالت  إن 

بشكل سلبي

املعلمني واملديرين، وشغلهم  والجهد من  الوقت  استنفاذ  إىل  إضافة  اآلخرين  عىل 

تدين  إىل  هذا  كل  ويؤدي  التعليمية،  بالعملية  االهتامم  حساب  عىل  لها  الحلول  إليجاد 

مستوى التحصيل ونواتج التعلم. )البدري، 2005(. وكون املرشد الرتبوي يف املدرسة ركناً 

أساسياً يف العملية التعليمية، ويقع عىل عاتقه الدور األكرب يف معالجة السلوكات السلبية 

السائدة لدى الطلبة ملا تشكله هذه السلوكات من عائق أمام سري العملية التعليمية باالتجاه 

املنشود، وكون الوظيفة األساسية للمرشد الرتبوي هو رصد ومالحظة السلوكات )اإليجابية 

والسلبية( التي تصدر عن الطالب، فقد ارتأى الباحث إجراء هذه الدراسة للتعرف عىل 

أبرز السلوكات السلبية السائدة لدى الطلبة، من أجل وضع اإلجراءات والوسائل الكفيلة 

للحّد من السلوكات السلبية، لتحقيق الهدف املرجّو واملنشود من العملية التعليمية.

أهداف الدراسة: 

جنوب . 1 يف  الحكومية  املدارس  يف  الطلبة  لدى  السائدة  السلبية  السلوكات  رصد 

الخليل كام يراها املرشدون الرتبويون.

رصد املتغرّيات املؤثرة عىل إدراك املرشدين الرتبويني للسلوكات الّسلبية السائدة . 2

لدى الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب الخليل تحديداً. 

أسئلة الدراسة: 

س1( «ما السلوكات السلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب 

الخليل كام يراها املرشدون الرتبويون؟

س2( إىل أي مدى يتأثر إدراك املرشدين الرتبويني للسلوكات السلبية السائدة لدى 

الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب الخليل مبتغريات: الجنس واملؤهل العلمي وسنوات 

الخدمة وموقع املدرسة وجنس املدرسة؟
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فرضيات الدراسة: 

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين صاغ الباحث الفرضية اآلتية:

* ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤ 00.5( يف السلوكات 

السلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب الخليل كام يراها املرشدون 

وجنس  املدرسة  وموقع  الخدمة  وسنوات  العلمي  واملؤّهل  الجنس  باختالف  الرتبويون 

املدرسة.

متغرّيات الدراسة:

أوال: املتغرّيات املستقلة:

الجنس، وله مستويان: )ذكر، أنثى(.. 1

املؤهل العلمي، وله مستويان: ) بكالوريوس، ماجستري فأكرث(.. 2

سنوات الخدمة يف اإلدارة ولها أربعة مستويات: )أقل من 5 سنوات، من -5أقل . 3

من 10 سنوات، من -10 أقل من 15 سنة، من 15 سنة فأكرث(.

موقع املدرسة، ولها ثالثة مستويات: )مدينة، قرية، مخيم(.. 4

جنس املدرسة، ولها ثالثة مستويات: )ذكور، إناث، مختلطة(.. 5

السائدة لدى  السلبية  الرتبويني للسلوكات  التابع: »إدراك املرشدين  املتغري  ثانياً: 

الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب الخليل«.

أهمّية الدراسة:

 ميكن تلخيص أهمية هذه الدراسة مبا يأيت:

السلوكات . 1 عىل  التعرف  يف  الوزارة  يف  املسؤولني  تفيد  قد  الدراسة  هذه  نتائج 

السلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب الخليل كام يراها 

املرشدون الرتبويون.
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قد تساعد نتائج هذه الدراسة يف تطوير اآلليات واألساليب والطرق التي ميكن . 2

اتباعها للحّد من السلوكات السلبية لدى الطلبة.

حدود الدراسة: 

تتحّدد حدود هذه الدراسة مبا يأيت:

الحدود البرشية: تقترص الدراسة عىل املرشدين الرتبويني يف املدارس الحكومية 	 

يف جنوب الخليل.

الحدود الزمنية: أجريت هذه الدراسة يف الفرتة ما بني شهري أيار وحزيران من 	 

عام 2013.

الحدود املكانية: مدارس مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب الخليل.	 

مصطلحات الدراسة: 

الواردة يف  للتعريفات  الدراسة وفقاً  الواردة يف  بتعريف املصطلحات  الباحث  قام 

املراجع العربية واألجنبية، وفيام ييل تعريف لبعض مصطلحات الدراسة:

:)http://mawdoo3.com( السلوك: ميكن تعريف السلوك من خالل ثالثة جوانب

الجانب املعريف: مجموعة العمليّات العقليّة واملعرفيّة التي يستخدمها اإلنسان 	 

إلدراك األحداث التي تدور من حوله، وآليّة تفاعله معها بالطريقِة التي يتفرّد فيها 

باستخدام املعاين والرّموز، ومن أهّم هذه العمليات اإلدراك، والتذكّر، والتصّور، 

والتَّعبري الرّمزي واللغوي واللفظي وغريها. 

الجانب الحريك: جميع االستجابات الجسميّة التي تظهر عىل الفرد؛ بسبب تعرضه 	 

ملثريٍ ُمعنّي، وتكون هذه االستجابات عىل صوِر استجابات حركيّة لتعليامت لفظية، 

أو مامرسة الكتابة والرياضة، أو عزف املوسيقا، أو ركوب السيارة، وغريها الكثري. 

الجانب االنفعايل: الحالة االنفعالية والعاطفية التي ميرُّ بها الفرد أثناء استجاباته 	 

معيناً،  ترافق سلوكاً  التي  الداخليّة  الحالة  أنها  أي  املختلفة؛  للمثريات  السلوكيّة 
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عدم  أو  باالرتياح  الشعور  أو  معني،  نشاط  تّجاه  والسعادة  بالحامس  كالشعور 

االرتياح ملثريٍ أو نشاط آخر.

ومعرفية 	  عقلية  عمليات  بأنّها  إجرائياً  السلبية  السلوكات  الباحث  ويعرف 

يستخدمها اإلنسان إلدراك ما يدور حوله، والتي يرتجمها إىل استجابات حركية 

غري  سلوكات  فهي  مرغوب،  غري  سلبي  ملثري  تعرضه  عند  مرغوبة  غري  ولفظية 

مرغوبة ميارسها الطلبة يف داخل املدرسة، والتي تخالف القيم العادات والتقاليد، 

وتخالف األنظمة والقوانني الرتبوية املعمول بها.

الرتبوي: هو شخص موجود يف املدرسة يحمل مؤهاًل علميًّا يف تخّصص 	  املرشد 

اإلرشاد الرتبوي ويعمل عىل مساعدة وتشجيع الطالب ليك يعرف نفسه، ويفهم 

ذاته، ويدرس شخصيته جسميا وعقليا واجتامعيا وانفعاليا، ويفهم خرباته، ويحّدد 

مشكالته وحاجاته، ويعرف الفرص املتاحة له، ويستخدم وينمي إمكاناته بذكاء 

إىل أقىص حد مستطاع، ويُحّدد اختياراته، ويتخذ قراراته، ويحل مشكالته يف ضوء 

تحقق  واضحة،  أهداف  وتحقيق  تحديد  إىل  يصل  ليك  بنفسه،  ورغبته  معرفته 

النفسية له مع نفسه، ومع اآلخرين، ويف املجمع املحيل،  ذاته، وتحقق الصحة 

دليل  العايل،  والتعليم  الرتبية  )وزارة  وأرسيا.  ومهنيا  وتربويا  شخصيا  والتوفيق 

املرشد الرتبوي الجديد، 2009(.

معايري السلوك وتقييمه

السلوك البرشي:

 يقسم السلوك البرشي إىل السلوك الّسوّي، والسلوك الشاّذ أو غري الّسوي. والّسلوك 

الّسوي هو السلوك اإليجايب الذي يظهر عىل شكل سلوك عادي مألوف لدى أغلب الناس، 

أما  الفرد ومحيطه.  بني  التفاعل  فيه  يثمر  تكيف مناسب  املعرّب عن  السلوك  وهو ذلك 

السلوك الشاّذ أو غري السوّي فهو السلوك السلبي الذي يعرّب عن درجة غري املألوف يف 
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غري  أو  مألوف  غري  سلوك  أحيانا  وهو  الشخص،  داخل  التناسق  يف  ضعف  من  السلوك 

متطرّف. )Barlow 1995,(. وتشري الدراسات النظرية يف هذا املجال إىل أن للسلوك البرشي 

أشكاالً متعّددة منها: السلوك الفردي ويتمثّل بأبسط صور السلوك، والسلوك االجتامعي 

ويتمثل بالسلوك الذي يعرّب عن العالقة بني الفرد وغريه من األفراد يف املجتمع الواحد وهو 

انعكاس ثقافة هذا املجتمع، والسلوك الجمعي وهو متمثل بسلوك الجامعات الخاصة 

بفئة من األفراد كاألحزاب والطبقات واألقليات. )الخطيب، 1994(. 

لدى  فيه  املرغوب  غري  السلوك  يف  يتمثل  واالجتامعي  الفردي  السلبي  والسلوك   

التالميذ يف غرفة الصّف والذي يندرج تحت أحد املظاهر السلوكية اآلتية: )بركات، 2008(:

سلوك سلبي لفظي ومن أهّم مظاهره: )التحّدث مع اآلخرين أو مع األقران،و . 1

أثناء رشح  الحديث دون استئذان، اإلجابة دون إذن، وإحداث أصوات مزعجة 

املعلم، واملناداة بأصوات غري مستحبّة وغري مقبولة للزمالء، والغناء أو الدندنة(.

سلوك سلبي حريك ومن أهّم مظاهره: )الوقوف دون إذن املعلم، والتجول يف الصّف، . 2

وتحريك املقعد، وحركات جسمية كحك الرأس والشعر واألنف، والتصفيق باليدين 

أو فرقعة األصابع، والخربشة أو الكتابة عىل الجدران واملقاعد، والنظر املستمّر إىل 

الخارج من النافذة، والفوىض وعدم الرتتيب لبعض الطالب بشكل واضح(. 

املدرسة . 3 ممتلكات  )إتالف  مظاهره:  أهّم  من  وفوضوي  عدواين  سلبي  سلوك 

الصفية، ورضب الزمالء والتحرّش بهم، وتهديد اآلخرين، وركل اآلخرين، والشتم 

والّسب للزمالء، ورّد الطالب عىل املعلم بألفاظ سلبية تعارض تعليامته، وأخذ 

ممتلكات اآلخرين عنوة(.

ويصّنف الباحث السلوكات السلبية كاآليت:

عىل . 1 ويجيب  استئذان،  دون  )يتحّدث  مظاهره:  أهّم  ومن  لفظي  سلبي  سلوك 

األسئلة دون استئذان، يصدر أصوات غريبة ومزعجة، ويتلفظ بألفاظ بذيئة مع 
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الطلبة واملعلمني، ويُغّني ويدندن باستمرار، ويشتم ويسّب الطاّلب واملعلمني، 

ويرُثثر بأحاديث وكلامت غري مفهومة، ويقاطع حديث اآلخرين(.

ويكرّس . 2 والجدران،  املقاعد  )يكتب عىل  أهّم مظاهره:  سلوك سلبي حريك ومن 

تخريبها،  عىل  ويعمل  املقاعد  ويحرّك  املدرسيّة،  كتبه  ومُيزق  املدرسية،  أدواته 

ويُصّفق بيديه ويُحرك أصابعه، ويَحك رأسه وأنفه وأذنه، ويتجّول داخل غرفة 

الّصف، ويرمي الطباشري عىل زمالئه وعىل املعلّمني، ويستخدم املفرقعات إلخافة 

زمالئه ومعلّميه، ويرمي الّنفايات عىل األرض، ويغري مكان جلوسه باستمرار(.

سلوك سلبي عدواين وفوضوي من أهم مظاهره: )يركل ويرضب زمالئه، ويرسق . 3

ممتلكات  بإتالف  ويقوم  زمالئه،  عىل  بالرضب  ويعتدي  اآلخرين،  ممتلكات 

زمالئه  ويهّدد  املعلّمني،  سيارات  ويعتدي عىل  زمالئه،  حقائب  وميزّق  املدرسة، 

ويحاول السيطرة عليهم، ويحمل أدوات حادة معه داخل املدرسة، ويشارك يف 

مشاجرات أثناء االسرتاحات، ويتعّمد إيذاء زمالئه أثناء حّصة الرياضة(.

معايري السلوك الّسوي والالّسوي )السلبي واإليجايب(:

السلوك البرشي يتّصف بالتّعقيد وأنه عبارة عن تراكم من مجموعة من الخربات 

عرب محطّات عمر الفرد املختلفة. لذا، فإّن عمليّة الحكم عليه وتقييمه وتقوميه عملية 

ليست سهلة أو بسيطة، فمن هنا كان لزاماً عىل علامء السلوك وضع وصياغة مجموعة 

من املعايري التي ميكن االعتامد عليها لفهم طبيعة السلوك وتفسريه والحكم عليه بالسلبية 

أو اإليجابية أي بالسوء أو عدمه، ومن هذه املعايري ما ميكن توضيحه باآليت: )الرفاعي 

.)Richman 2002و ،Barlow 1995 ،1994 1987، والخطيب 1994، والجسامين

املعيار الّذايت: يعتمد املعيار الّذايت عىل األطر املرجعيّة لألفراد، وهذا يعني أنّنا . 1

أو غري  نتحّدث عاّم هو سوّي  الفردي حينام  الشخيص  ذاتنا وكياننا  نحكم عىل 

سوي اعتامدا عىل القناعات التي لدينا، والسلوك الّسوي يف نظرنا هو ما يتالءم مع 

ما نرغب فيه، وما نعتقد أنّه صحيح. بينام يكون الشاّذ نقيض ذلك.
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املعيار االجتامعي: ويرى املعيار االجتامعي أّن عىل األفراد أال يتكيّفوا مع البيئة . 2

القيم  وتدعيم  بناء  سبيل  يعملوا يف  أن  عليهم  بل  فحسب  فيها  يعيشون  التي 

واألهداف، واألنشطة الخاّصة بالجامعة، والتي تسهم يف تقّدمها.

املعيار اإلحصايئ: يعتمد املعيار اإلحصايئ عىل درجة تكرار السلوك وشيوعه بني . 3

الناس، وبني أفراد الجامعة الواحدة.

املعيار املثايل: يتّفق هذا املعيار مع االتجاه اإليجايب يف تحديد الصّحة النفسيّة. . 4

وهو االتجاه املخالف لالتجاه الّسلبي يف تحديد التكيّف الّسوي، والذي يرى أن 

الّسواء يتمثّل يف الخلِّو من املرض.

املعيار النفيس املوضوعي: ينظر هذا املعيار إىل الشخصية بأنّها منظومة تنطوي . 5

عىل عدد من النظم الفاعلة املتداخلة. واالضطراب الذي يحدث يف السلوك ليس 

إال أذى لحَق بإحدى الوظائف النفسية املتعّددة ضمن منظومة الشخصية، وأثر 

ذلك يف سائر الوظائف النفسية.

وفق . 6 السلوك  يف  يكون  السواء  أّن  االتجاه  هذا  أصحاب  يرى  الطبيعي:  املعيار 

ما تقتضيه الطبيعة، أم الشذوذ فيظهر عندما يقوم اإلنسان بسلوك مناقض ملا 

تقتضيه الطبيعة، أو عندما ينحرف ذلك السلوك عن طبيعته األصلية.

املعيار اإلجرايئ: نظراً إىل عدم اتفاق العلامء عىل معيار نظري محّدد، وبسبب . 7

بعض  أوىص  العميل،  التطبيق  عند  النظرية  املعايري  تواجهها  صعوبات  وجود 

العلامء مبحّك عميل إجرايئ يف تبيني األساليب الّسويّة من األساليب غري السوية.

تقييم السلوك السلبي:

يستهدف التقييم السلويك جمع البيانات واستخدامها بشكل مبارش لتطوير وتوجيه 

الربنامج العالجي للسلوك، وينبغي استخدام منحى فردي يف التقييم السلويك إلعطاء فكرة 

واضحة عن السلوك املراد الوصول إليه، وليس االكتفاء بإطالق تسمية عليه أو تخمينه 

وتوصيف أسبابه، والتقييم السلويك له أربعة أبعاد أساسية )Taylor, 2001( هي: 
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بأّن تأخذ املشكلة السلوكية . 1 تحليل املشكلة السلوكية بشكل دقيق: ويتّم ذلك 

شكل من األشكال اآلتية: زيادة يف السلوك، أو انخفاض يف السلوك، أو ضبط مثري 

غري مناسب.

التحليل الوظيفي للعوامل البيئية التي تستثري السلوك وتعّززه، وتحديد العوامل . 2

التي ميكن ضبطها من أجل تقييم السلوك املشكل وتعديله، واملالحظة هي األداة 

املناسبة لهذا الغرض.

فجمع . 3 العالج،  أو  التعديل  قبل  السلوك  لتقييم  والدقيق  املوضوعي  التسجيل 

وإمّنا  فحسب  مفيداً  أمراً  ليس  العالجي  الربنامج  قبل  بدقّة وموضوعة  البيانات 

أمراً رضورياً أيضاً.

جمع البيانات حول السلوك بعد املعالجة، ومن أجل التحّقق من فعاليّة الربنامج . 4

العالجي ال بد من التسجيل الدقيق للظاهرة السلوكية ليس قبل املعالجة أو يف 

أثناءها فقط وإمنا بعد العالج أيضاً.

الدراسات الّسابقة

أوالً: الدراسات العربية:

نظر  	 وجهة  من  املقبولة  غري  »السلوكات   ،)2007( والياممي،  هويدي  دراسة 

املعلمني والتي تصدر عن تالميذ الصفنّي الثالث والسادس األساسيني«.

هدفت الدراسة إىل تعرّف السلوكات غري املقبولة من وجهة نظر املعلمني وتصدر 

معلاّم   )249( العيّنة  أفراد  عدد  وبلغ  األساسيني.  والسادس  الثالث  الصفنّي  تالميذ  عن 

الدراسة  استخدمت  البحرين.  يف  العامة  املدارس  يف  الصفني  هذين  يدرّسون  ومعلّمة 

املقبولة  غري  السلوكات  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وخلُصت  فقرة.   )54( من  مكّونة  استبانة 

الشائعة بني التالميذ تتعلّق بتلك املوّجهة نحو تالميذ الّصف الّدرايس، يليها التّوجه نحو 

ممتلكات الصف، أّما أقلّها شيوعا فكانت املوّجهة نحو املعلم. كام تُبني أن السلوكات غري 
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التلميذات، وأّن تالميذ منطقة سرتة هم األعىل، يف  التالميذ أكرث من  املقبولة تشيع بني 

النتائج ارتفاع  حني ال توجد فروق دالة بني تالميذ الصفني الثالث والسادس. وأوضحت 

السلوكات غري املقبولة يف حال اختالف جنس املعلم عن جنس التالميذ.

دراسة بركات )2008(، »مظاهر السلوك السلبي لدى تالميذ املرحلة األساسية  	

من وجهة نظر املعلمني وأساليب مواجهتهم لها«.

املرحلة  تالميذ  لدى  السلبي  الصفي  السلوك  مظاهر  تعرّف  إىل  الدراسة  هدفت 

املعلمون  هؤالء  يستخدمها  التي  األساليب  وتحديد  املعلمني،  نظر  وجهة  من  األساسية 

عيّنة مكّونة من )832( الدراسة عىل  أدوات  السلوكية. وطبقت  املظاهر  ملواجهة هذه 

معلامًّ ومعلّمة، منهم )413( معلاًم و)419( معلمة، وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:

املرحلة . 1 تالميذ  لدى  الّسلبي  الصّفي  السلوك  ملظاهر  املعلمني  تقييم  مستوى 

األساسية كان متوسطاً، وأن مستوى مواجهتهم لها كان مرتفًعا بشكل عام

املظاهر الخمسة األكرث تكراراً للسلوك السلبي لدى التالميذ كانت عىل الرتتيب . 2

التايل: الخربشة عىل الجدران، والحديث دون استئذان، والّشتم والسّب، وركل 

اآلخرين، والفوىض. بينام املظاهر الخمسة األقل تكراراً للسلوك السلبي فكانت 

أصوات  وإحداث  واملناداة،  والتّصفيق،  الّصف،  يف  التّجول  التايل:  الرتتيب  عىل 

ملستوى  تبًعا  السلوك  مظاهر  مجاالت  ترتيب  أّما  البذيئة  واأللفاظ  مزعجة، 

ظهورها لدى التالميذ فكان عىل الرتتيب التايل: مجال السلوك العدواين، ومجال 

السلوك اللفظي، ومجال السلوك الحريك. 

األساليب الخمسة األكرث استخداماً لدى املعلمني ملواجهة السلوك السلبي كانت . 3

الجّذابة،  األساليب  واستخدام  واإلشغال،  والعزل،  التجاهل،  التايل:  الرتتيب  عىل 

استخداًما  األقل  الخمسة  األساليب  بينام  الطالب.  مع  إنسانيّة  عالقات  وبناء 

فكانت عىل الرتتيب التايل: الكوميديا والهزل، ومعرفة أسباب السلوك، والعقاب، 
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والتوجيه واإلرشاد، والتعلم الجمعي التعاوين. أما ترتيب مجاالت واألساليب فكان 

عىل الرتتيب التايل: األساليب االجتامعيّة، واألساليب النفسيّة، األساليب الرتبويّة.

ثانياً: الدراسات األجنبية:

السلوكّية  	 املشكالت  مظاهر  »أهم  بعنوان   )Cooper, 2004( كوبر  دراسة 

السلبّية والعوامل املؤثّرة يف ظهورها لدى تالميذ املرحلة االبتدائية«.

هدفت الدراسة إىل الكشف عن أّهم مظاهر املشكالت الّسلوكيّة الّسلبية ومعرفة 

أهّم العوامل املؤثّرة يف ظهور هذه املشكالت لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، حيث كشفت 

النتائج أن أهم مظاهر السلوك السلبي هو التكلم بصوت مرتفع، والتشويش أثناء كالم 

املعلم. ولكن كان املتوسط العام لهذه املظاهر السلوكية منخفضاً.

لدى  	 السلبي  السلوك  »أمناط  بعنوان   )Hoffmann, 2004( هوفامن  دراسة 

تالميذ املرحلة األساسية«.

هدفت الدراسة إىل الكشف عن أمناط السلوك السلبي لدى تالميذ املرحلة األساسيّة 

من وجهة نظر عيّنة مكّونة من )280( معلاّم ومعلّمة. وبيّنت النتائج أن منط السلوك 

العدواين  السلوك  ثم  الحريك،  السلوك  ثم منط  التالميذ،  لدى  انتشاراً  األكرث  هو  اللّفظي 

التخريبي. وأظهرت الدراسة أن مستوى السلوك السلبي عموماً كان متوسطاً.

تعقيب عىل الّدراسات السابقة:

بعد االستعراض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية توّصل الباحث إىل أن 

موضوع السلوكات السلبيّة السائدة لدى الطلبة يف املدارس قد حظيت باهتامم الباحثني، 

حيث تناولت دراسات عديدة الكشف عن السلوكات السلبية السائدة لدى الطلبة مثل 

 ،)Cooper, 2004( ودراسة ،)دراسة )هويدي، والياممي، 2007(، ودراسة )بركات، 2008

التعرّف إىل  الدراسات يف  الباحث من هذه  ودراسة )Hoffmann, 2004(. وقد استفاد 

مجاالت الدراسة ومتغرّياتها واألساليب اإلحصائية يف تحليل نتائجها وكذلك يف بناء بنود 
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االستبانة ومجاالتها وفقراتها، كام استفاد من النتائج والتوصيات واملقرتحات التي خرجت 

بها هذه الدراسات. ومن جانب آخر أفاد الباحث من هذه الدراسات يف مجال منهجية 

البحث وأسلوبه، فقد أسهمت تلك الدراسات بإثراء هذه الدراسة بالخربات الواردة فيها. 

ولعّل أهم ما مييّز هذه الدراسة أنها عنيت مبعرفة السلوكات السلبيّة السائدة لدى الطلبة 

يف املدارس الحكوميّة يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرتبوينّي، وهذه الدراسة 

يقع عىل  نظر من  الطلبة من وجهة  لدى  السلبيّة  السلوكات  أهم  الضوء عىل  ستسلط 

عاتقهم رصد وإصالح السلوكات الّسلبية ملا لهذه السلوكات من آثار سلبيّة عىل العمليّة 

التعليميّة التعلّمية، إضافة إىل تفرّدها يف تعرّف السلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف 

املدارس الحكوميّة يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرتبويني بشكل خاص، ومن 

هنا جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء عىل رضورة إيالء االهتامم الخاص بهذه الفئة من 

الطلبة للحّد من سلوكاتهم غري املرغوبة والتي تشكل عائقاً أمام قيام املعلمني بواجباتهم، 

من أجل إصالح تلك السلوكات للسري قدماً نحو تحقيق جودة التعليم.

منهج الدراسة: 

أجريت هذه الّدراسة ما بني شهري آيار وحزيران من العام 2013، واستخدم الباحث 

يف إنجازها املنهج الوصفي التحلييل باعتباره املنهج الذي يقوم بوصف الظاهرة ودراستها 

وجمع البيانات واملعلومات الدقيقة، وملالءمته ملثل هذا النوع من الدراسات. 

مجتمع الدراسة: 

 يتكّون مجتمع الدراسة من جميع املرشدين الرّتبويني العاملني يف املدارس الحكوميّة 

يف مديرية تربية جنوب الخليل، والبالغ عددهم )75( مرشداً ومرشدًة. 

عينة الدراسة: 

مديرية جنوب  الحكومية يف  املدارس  الدراسة عىل جميع  أداة  بتوزيع  الباحث  قام 

الخليل، وبلغ عدد االستبانات املسرتدة من امليدان )45( استبانة أي ما نسبته )%60( من 

حجم املجتمع الكيل وهي عيّنة ممثلة إحصائياً، والجدول )1( يبنّي توزيع أفراد عينة الدراسة. 
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جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة

النسبة املئويةالعدداملتغرياتالرقم

الجنس1
%2147ذكر
%2453أنثى

املؤهل العلمي2
%3169بكالوريوس

%1431ماجستري فأعىل

سنوات الخدمة3

%920أقل من 5 سنوات

%920من -5اقل من 10 سنوات

%2044من -10 أقل من 15 سنة
%716من 15 سنة فأكرث

موقع املدرسة4
%2249مدينة
%2351قرية

جنس املدرسة5
%2044ذكور
%2147إناث

%49مختلطة

أداة الدراسة: 

يف  الطلبة  لدى  السائدة  الّسلبية  »السلوكات  لرصد  استبانة  بإعداد  الباحث  قام 

املدارس الحكومية يف جنوب الخليل كام يراها املرشدون الرتبويون.«، باالستناد إىل األدب 

الرتبوي والدراسات السابقة، وقد تكّونت االستبانة مبجملها من قسمني:

القسم األول: ويحتوي هذا الجزء عىل البيانات األولية عن املرشد/ة الرتبوي الذي 

يقوم بتعبئة االستبانة وهي: )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، وموقع املدرسة، 

وجنس املدرسة(.

ثالثة  من  ويتكّون  الطلبة،  لدى  السائدة  الّسلبية  السلوكات  يرصد  الثاين:  القسم 

محاور رئيسيـة و)29( فقرة تناولت فرضيات البحث واإلجابة عن أسئلة الدراسة، وقد تّم 

تقسيم هذا االستبيان كام يف الجدول )2(.
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جدول )2(: محاور الدراسة الرئيسية.

عدد الفقراتاملحورالرقم

السلوكات السلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكومية ويتكون من املحاور التالية:

8السلوك السلبي اللفظي1

11السلوك السلبي الحريك2

10السلوك السلبي العدواين3

29املجموع

صدق األداة: 

يعرّب صدق األداة عن مدى صالحية األداة املستخدمة لقياس ما ُوضعت لقياسه، 

وقد قام الباحث بعرض االستبانة عىل عدد من املحّكمني واملختّصني يف امليدان الرتبوي 

واإلداري، وذوي الخربة واملتخّصصني يف عدد من الجامعات الفلسطينيّة، وقد تم تعديل 

بشكلها  االستبانة  وأعيد صياغة  املقرتحة،  والتعديالت  املالحظات  وفق  االستبانة  فقرات 

النهايئ وفقاً لذلك ليُصبح عدد فقرات االستبانة بشكلها النهايئ )29( فقرة.

ثبات األداة: 

للتحّقق من ثبات أداة القياس تم فحص االتساق الداخيل والثبات لفقرات االستبانة 

بحساب معامل كرونباخ ألفا )Cronbach› alpha(، وذلك وفق الجدول )3(.

جدول )3(: معامالت الثبات ألبعاد الدراسة والدرجة الكلية حسب معامالت الثبات 

كرونباخ ألفا.

قيمة ألفاعدد الفقراتمجاالت الدراسة

80.905السلوك السلبي اللفظي

110.917السلوك السلبي الحريك

100.922السلوك السلبي العدواين

290.963الدرجة الكلية
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من خالل النظر إىل جدول)3( يتبني أن معامالت ثبات أداة الدراسة يف كل مجاالت 

الدراسة تراوحت بني )0.905( و)0.922(، وقد حصل مجال السلوك السلبي العدواين عىل 

أدىن معامل  اللفظي  السلبي  بالسلوك  املتعلق  املجال  ثبات يف حني حصل  أعىل معامل 

ثبات، وأخرياً بلغت قيمة ألفا عىل الدرجة الكلية )0.963( مام يشري إىل دقة أداة القياس.

إجراءات الدراسة: 

بعد التأكّد من صدق أداة الدراسة وثباتها، وتحديد العينة متت املوافقة عىل إجراء 

مثل هذه الدراسة، والسامح بتوزيع االستبانة عىل املرشدين الرّتبويني يف املدارس الحكوميّة 

يف جنوب الخليل، حيث تم توزيع )75( استبانة، وتم اسرتداد )45( استبانة منها.

املعالجة اإلحصائّية:

الباحث مبراجعتها وذلك متهيدا إلدخالها للحاسب  الدراسة قام  بيانات  بعد جمع 

وقد تم إدخالها للحاسب وذلك بإعطائها أرقاما معيّنة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إىل 

رقمية حيث أعطيت اإلجابة أوافق بشدة خمس درجات، واإلجابة أوافق أربع درجات، 

واإلجابة غري متأكّد ثالث درجات، واإلجابة بدرجة ال أوافق درجتني، واإلجابة ال أوافق 

تقيس  االستبانة  أصبحت  وبذلك  الدراسة  فقرات  وذلك يف جميع  واحدة.  درجة  بشّدة 

الّسلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب الخليل من وجهة 

نظر املرشدين الرّتبويني باالتجاه املوجب. وقد متت املعالجة اإلحصائيّة للبيانات باستخراج 

األعداد، املتوسطات الحسابيّة واالنحرافات املعياريّة واختبار)ت( وتحليل التباين األحادي 

one way ANOVA ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

.)SPSS( للعلوم االجتامعية

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها والتوصيات

استجابة  خالل  من  الباحث  إليها  توصل  التي  للنتائج  عرضاً  املبحث  هذا  يتناول 

أفراد عيّنة الدراسة حول السلوكات السلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكومية 
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يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرتبويني، وفقاً لتساؤالت الدراسة وفرضياتها، 

وميكن تفسري قيمة املتوسط الحسايب للعبارات أو املتوسط العام املرجع للعبارات يف أداة 

الدراسة )االستبانة( كام ييل:

جدول )4(: داللة املتوسط الحسايب.

الداللةاملتوسط الحسايب

منخفض جدا1.80-1.00ً

منخفض2.61-1.81

متوسط3.42-2.62

مرتفع4.23-3.43

مرتفع جدا5.00-4.24ً

ويف ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائيا توصل الباحث للنتائج التالية:

أوالً: تفسري ومناقشة النتائج املتعلّقة بالسؤال األول: »ما السلوكات السلبية السائدة 

لدى الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرتبويني؟«

جدول )5(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للسلوكات السلبية السائدة 

لدى الطلبة يف املدارس الحكومية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرتبويني 

حسب مجاالت الدراسة.

الدرجـــــةاالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبمجاالت الدراسة

متوسط3.400.750السلوك السلبي اللفظي

متوسط3.200.786السلوك السلبي الحريك

متوسط2.860.967السلوك السلبي العدواين

متوسط3.080.792الدرجة الكلية بشكل عام

 يتّضح من الجدول )5( ومن وجهة نظر أفراد عيّنة الّدراسة، أّن الّسلوكات الّسلبية 

املرشدين  نظر  الخليل من وجهة  الحكوميّة يف جنوب  املدارس  الطلبة يف  لدى  السائدة 

الكلّية مبتوسط حسايب )3.02( وانحراف معياري  الدرجة  الرّتبويني كانت متوّسطة عىل 
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 Hoffmann,( ودراسة ،)0.792(، وقد اتّفقت نتائج الدراسة مع دراسة )بركات، 2008(

تلك  يف  السبب  الباحث  ويعزو   .)Cooper, 2004( دراسة  مع  اختلفت  بينام   ،)2004

النتائج إىل العادات والتقاليد والقيم الدينيّة السائدة يف املجتمع الفلسطيني، والتي تنهي 

عن السلوكات الّسلبية. وقد حاز مجال السلوك الّسلبي اللفظي عىل أعىل درجة مبتوسط 

 Hoffmann,( وتتّفق تلك النتيجة مع دراسة ،)حسايب )3.40( وانحراف معياري )0.750

2004(، بينام اختلفت مع دراسة بركات )2008(، تاله السلوك الّسلبي الحريك مبتوّسط 

حسايب )3.20( وانحراف معياري )0.786( وأخرياً السلوك الّسلبي العدواين مبتوّسط حسايب 

 Hoffmann,( وقد اتّفقت نتائج الدراسة مع دراسة ،)2.86( وانحراف معياري )0.986(

 .)2004

جدول )6(: املتوّسطات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة للسلوكات الّسلبية السائدة 

لدى الطلبة يف املدارس الحكومّية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني 

حسب فقرات الدراسة.

فقرات الدراسة
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجـة
املجال الذي 

تنتمي له الفقرة

مرتفع3.660.977يتحّدث دون استئذان

السلوك الّسلبي 

الّلفظي

مرتفع3.570.941يجيب عىل األسئلة دون استئذان

متوسط3.201.03يصدر أصواتًا غريبة ومزعجة 

الطلبة  مع  بذيئة  بألفاظ  يتلفظ 

واملعلّمني
متوسط3.060.939

متوسط2.801.07يغني ويدندن باستمرار

متوسط2.751.06يشتم ويسّب الطالب واملعلّمني

متوسط3.060.986يرثثر بأحاديث وكلامت غري مفهومة.

مرتفع3.710.991يقاطع حديث اآلخرين

مرتفع3.750.933يكتب عىل املقاعد والجدران
السلوك السلبي 

الحريك
متوسط2.971.05يكرّس أدواته املدرسيّة.

متوسط3.111.13ميزّق كتبه املدرسيّة.

متوسط3.111.02يحرّك املقاعد ويعمل عىل تخريبها
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فقرات الدراسة
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجـة
املجال الذي 

تنتمي له الفقرة

متوسط3.130.894يصّفق بيديه ويحرّك اصابعه 

السلوك الّسلبي 

العدواين

متوسط3.111.07يحّك رأسه وأنفه وأذنه

مرتفع3.510.991يتجّول داخل غرفة الصّف

وعىل  زمالئه  عىل  الطباشري  يرمي 

املعلّمني.
متوسط2.951.08

زمالئه  إلخافة  املفرقعات  يستخدم 

ومعلّميه
منخفض2.311.16

مرتفع3.570.965يرمي النفايات عىل األرض.

مرتفع3.511.03يغرّي مكان جلوسه باستمرار

متوسط2.951.20يركل ويرضب زمالئه

السلوك الّسلبي 

العدواين

متوسط2.881.00يرّسق ممتلكات اآلخرين

متوسط3.111.11يعتدي بالرضب عىل زمالئه

متوسط2.911.08يقوم بإتالف ممتلكات املدرسة

منخفض2.440.966ميزّق حقائب زمالئه

متوسط2.731.13يعتدي عىل سيارات املعلّمني

متوسط2.771.10يهّدد زمالئه ويحاول السيطرة عليهم

منخفض2.481.21يحمل أدوات حاّدة معه داخل املدرسة

متوسط3.001.07يشارك يف مشاجرات يف أثناء االسرتاحات

حّصة  أثناء  يف  زمالئه  إيذاء  يتعمد 

الرياضة
منخفض2.601.07

لدى  السائدة  الّسلبية  السلوكات  أعىل  أن  يتبنّي   ،)6( إىل جدول  النظر  من خالل 

الطلبة كانت:

استئذان،  دون  يتحّدث  اآلخرين،  حديث  يقاطع  والجدران،  املقاعد  عىل  )يكتب 

يجيب عىل األسئلة دون استئذان، يرمي النفايات عىل األرض، يتجّول داخل غرفة الصف، 

يغري مكان جلوسه باستمرار(. 
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يف حني كانت أدىن السلوكات السلبية السائدة لدى الطلبة: )يستخدم املفرقعات 

إلخافة زمالئه ومعلّميه، وميزّق حقائب زمالئه، ويحمل أدوات حادة معه داخل املدرسة، 

ويتعّمد إيذاء زمالءه يف أثناء حّصة الرياضة(. وقد اتّفقت تلك النتائج مع دراسة بركات 

.)2008(

ثانياً: تفسري ومناقشة النتائج املتعلّقة بالسؤال الثاين: »هل توجد فروق ذات داللة 

لدى  السائدة  الّسلبية  السلوكات  يف   )00.5 ≥α( الداللة  مستوى  عند  هاّمة  إحصائيّة 

الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني تعزى إىل 

متغرّيات الّدراسة املستقلّة: )الجنس، واملؤّهل العلمي، وسنوات الخدمة، وموقع املدرسة، 

وجنس املدرسة(؟«.

واالنحرافات  الحسابيّة  املتوّسطات  استخراج  تّم  فقد  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

املعياريّة، ونتائج اختبار »ت«، ونتائج اختبار تحليل التّباين األحادي، ويبنّي ذلك الجداول 

من)7 - 11(.

جدول )7(: نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق يف السلوكات الّسلبية السائدة لدى 

الطلبة يف املدارس الحكومّية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني تبعاً 

ملتغرّي الجنس.

العددالجنس
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

درجات 
الحّرية

قيمة ت
الداللة 

اإلحصائّية

213.190.87220ذكر
38.9790.428

243.000.72223أنثى

.)00.5 ≥α(  دالة عند مستوى الداللة*

الدراسة أظهرت عدم وجود فروق ذات  نتائج  أّن  بالّنظر إىل جدول )7( يتّضح    

داللة إحصائيّة يف السلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب 

الداللة  كانت  حيث  الجنس،  ملتغرّي  تعزى  الرّتبويني  املرشدين  نظر  وجهة  من  الخليل 
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اإلحصائيّة <0.05 وهي غري دالة إحصائياً، حيث بلغت متوّسط استجابات الذكور )3.19( 

أن  السبب يف ذلك إىل  الباحث  الذكور. ويعزو  الكيّل مقابل )3.00( لدى  املستوى  عىل 

إدراك املرشدين الرّتبويني الذكور واإلناث للسلوكات الّسلبية التي ميارسها الطلبة داخل 

املدرسة متشابهة.

جدول )8(: نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق يف للسلوكات غري املرغوبة السائدة لدى 

الطلبة يف املدارس الحكومّية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني تبعاً 

ملتغري املؤّهل العلمي.

املّؤهل 
العلمي

العدد
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

درجات 
الحرية

قيمة ت
الداللة 

اإلحصائية

313.090.83030بكالوريوس

0.0980.922 ماجستري 

فأكرث
143.070.73013

.)00.5 ≥α(  دالة عند مستوى الداللة*

بالنظر إىل جدول )8( يتّضح أّن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائيّة يف الّسلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب الخليل 

الرتبوي، حيث  للمرشد  العلمي  املؤهل  الرّتبويني تعزى ملتغرّي  املرشدين  من وجهة نظر 

استجابات  متوّسط  بلغ  إحصائياً، حيث  دالة  <0.05 وهي غري  اإلحصائيّة  الداللة  كانت 

من يحملون مؤهل البكالوريوس )3.09( عىل املستوى الكيل مقابل )3.07( لدى حاميل 

مؤّهل املاجستري فأكرث. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أّن إدراك املرشدين الرّتبويني 

للّسلوكات الّسلبية التي ميارسها الطّلبة داخل املدرسة متشابهة بغض النظر عن املؤهل 

العلمي للمرشد الرتبوي.
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جدول )9(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج 

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق يف السلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة 

يف املدارس الحكومّية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني تبعا ملتغري: 

سنوات الخدمة.

املجاالت
سنوات 

الخدمة
العدد

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعيارية

مصدر 

التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة ف 

املحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

السلوكات 

السلبية 

السائدة 

لدى 

الطلبة يف 

املدارس 

الحكومية 

يف جنوب 

الخليل 

بشكل 

عام

أقل من 

5 سنوات
93.000.866

ت
ني املجموعا

ب
3.4431.148

1.9450.137

من 

5 	 اقل 

من 10 

سنوات

93.551.01

ت
داخل املجموعا

24.20141
0.590

من 10 - 

اقل من 

15 سنة

202.850.670

من 15 

سنة 

فأكرث

73.280.487

27.64444املجموع453.080.792املجموع

   

ذات  فروق  وجود  عدم  أظهرت  الّدراسة  نتائج  أّن  يتّضح   )9( جدول  إىل  بالنظر 

داللة إحصائية يف الّسلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب 

كانت  حيث  الخدمة،  سنوات  ملتغرّي  تعزى  الرّتبويني  املرشدين  نظر  وجهة  من  الخليل 

الداللة اإلحصائية <0.05 وهي غري دالة إحصائياً. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أّن 

إدراك املرشدين الرتبويني للّسلوكات الّسلبية التي ميارسها الطلبة داخل املدرسة متشابهة 

بعيداً عن سنوات خدمة املرشد الرّتبوي.
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جدول )10(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعّيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج 

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق يف السلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة 

يف املدارس الحكومّية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني تبعا ملتغرّي: 

موقع املدرسة.

املجاالت
موقع 

املدرسة
العدد

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعيارية

مصدر 

التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة ف 

املحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

السلوكات 

السلبية 

السائدة 

لدى 

الطلبة يف 

املدارس 

الحكومية 

يف جنوب 

الخليل 

بشكل 

عام

222.950.785مدينة

ت
ني املجموعا

ب
0.77710.777

1.2430.271

ت233.210.795قرية
داخل املجموعا

26.868430.625
---مخيم

27.64444املجموع453.080.792املجموع

  

ذات  فروق  أظهرت عدم وجود  الّدراسة  نتائج  أّن  يتّضح   )10( إىل جدول  بالنظر 

داللة إحصائيّة يف الّسلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب 

الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني تعزى ملتغرّي موقع املدرسة، حيث كانت الداللة 

اإلحصائيّة <0.05 وهي غري دالة إحصائيّاً. ويعزو الباحث الّسبب يف ذلك إىل أن إدراك 

املرشدين الرّتبويني للّسلوكات الّسلبية التي ميارسها الطلبة داخل املدرسة متشابهة بعيداً 

عن موقع املدرسة، وذلك بسبب التّشابه يف البيئة التي نشأ فيها الطالب.
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جدول )11(:
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل 
التباين األحادي لداللة الفروق يف السلوكات السلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس 

الحكومية يف جنوب الخليل من وجهة نظر املرشدين الرتبويني تبعا ملتغري: جنس املدرسة.

املجاالت
جنس 

املدرسة
العدد

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعيارية

مصدر 

التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة ف 

املحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

السلوكات 

السلبية 

السائدة 

لدى 

الطلبة يف 

املدارس 

الحكومية 

يف جنوب 

الخليل 

بشكل 

عام

203.250.850ذكور

ت
ني املجموعا

ب

0.94220.471

0.7410.483
212.950.740إناث

ت
داخل املجموعا

26.70242
0.636 43.000.816مختلطة

27.64444املجموع453.080.792املجموع

فروق ذات  أظهرت عدم وجود  الّدراسة  نتائج  أّن  يتّضح   )11( إىل جدول  بالّنظر 

داللة إحصائيّة يف الّسلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب 

الخليل من وجهة نظر املرشدين الرّتبويني تعزى ملتغرّي جنس املدرسة، حيث كانت الداللة 

اإلحصائيّة <0.05 وهي غري دالة إحصائياً. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أّن إدراك 

املرشدين الرّتبويني للّسلوكات الّسلبية التي ميارسها الطلبة داخل املدرسة متشابهة بعيداً 

عن جنس املدرسة، وذلك بسبب التّشابه يف البيئة التي نشأ فيها الطّالب.

نتائج الدراسة: 

 توّصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

الّسلوكات الّسلبية السائدة لدى الطلبة يف املدارس الحكوميّة يف جنوب الخليل 	 
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السلوك  مجال  حاز  وقد  متوسطة.  كانت  الرّتبويني  املرشدين  نظر  وجهة  من 

السلوك  وأخرياً  الحريك،  الّسلبي  السلوك  تاله  درجة،  أعىل  عىل  اللفظي  الّسلبي 

السلبي العدواين، وهذا ناتج عن قلة االهتامم بالرّتبية األخالقيّة السليمة من قبل 

بالّسلوكات  املدرسة  من  األوىل  الصّفية  املراحل  يف  الجاد  االهتامم  وعدم  اآلباء، 

الّسلبية التي تصدر عن الطفل ومحاولة معالجتها.

أظهرت الدراسة أن الطلبة يكتبون عىل املقاعد والجدران، كام يقاطعون حديث 	 

كام  استئذان،  دون  األسئلة  عىل  ويجيبون  استئذان،  دون  ويتحّدثون  اآلخرين، 

مكان  ويغريون  الّصف،  غرفة  داخل  ويتجّولون  األرض،  عىل  الّنفايات  يرمون 

جلوسهم باستمرار. وهذا ناتج عن االقتداء بنامذج الّسلوك السيّئ الذي قد يتمثّل 

يف سلوك الزمالء أو اآلباء أو األخوة أو أوالد الجريان أو مشاهدة تلك الّسلوكات 

عرب شاشات الجهاز املريئ أو أرشطة العنف واملطاردة والقتل املسّجلة وغريها. أو 

رمبا بسبب استخدام أساليب عقابيّة غري مالمئة للطالب الذين ينتهجون السلوك 

واألخالق  اإليجابيّة  بالّسلوكات  يتحلون  الذي  الطلبة  مكافأة  وعدم  الّسلبي، 

الفاضلة. أو رمبا بسبب عدم قدرة الطالب املوازنة بني املوقف وما يناسبه من 

انفعاالت مام يساعد عىل النمو االنفعايل واالجتامعي بطريقة غري سليمة وغري 

متوازنة. أو من املمكن أن الخصائص الشخصيّة السائدة لدى التالميذ من حيث 

ضعفها أو قّوتها جسمياً أو شخصياً أو عقلياً أو حّسياً، ما يولّد شعور بعض الطالب 

بالغرية تجاه قرينه لصفة املتفّوق أكادمييًّا واجتامعيًّا، أو املنافسة غري املتكافئة 

بينهام فيؤدي ذلك إىل بعض مظاهر السلوك غري املرغوب.

الّسلبية 	  الّسلوكات  يف  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الّدراسة  بيّنت 

نظر  وجهة  من  الخليل  جنوب  يف  الحكوميّة  املدارس  يف  الطّلبة  لدى  الّسائدة 

املرشدين الرّتبويني تعزى إىل متغريات: الجنس واملؤّهل العلمي، وسنوات الخدمة، 

وموقع املدرسة، وجنس املدرسة.
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توصيات الدراسة

 يف ضوء نتائج الدراسة وأهدافها يويص الباحث مبا ييل:

عمل اجتامعات دوريّة ألولياء األمور الطالعهم عىل الّسلوكات الّسلبية السائدة 	 

لدى أبنائهم وحثّهم عىل معالجة تلك الّسلوكات.

األمور 	  أولياء  مع  وبالرشاكة  الرّتبويني  املرشدين  قبل  من  إرشاديّة  ورشات  عمل 

لوضع الربامج وخطط العمل الالّزمة ملعالجة الّسلوكات الّسلبية.

استخدام التحفيز اإليجايب للطلبة الذين ميارسون الّسلوكات اإليجابيّة والتّحفيز 	 

الّسلبي للطلبة الذين ميارسون السلوك الّسلبي.

عمل أنشطة وبرامج تحايك الواقع، وتعّزز يف نفوس الطّلبة الّسلوكات اإليجابيّة 	 

وتبعدهم عن الّسلوكات الّسلبية.
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مقدمة: 

املحلية  التنافسيّة  العمل  وسوق  املعرفة  عىل  املؤّسس  املجتمع  أّن  يف  شّك  ال 

والعاملية بات أكرث حاجة إىل الجامعات بوصفها تؤدي دورا بارزا يف تأمني القوى العاملة 

املتعلّمة بكفايات أكرث مواءمة وقيادات أكرث استجابة ملتطلبات ذلك املجتمع. وهذا ما 

أشار إليه أندرس )Enders J. )2010 أن الجامعات تساهم بشكل كبري يف إيجاد القوى 

العاملة املاهرة واالستجابة ملتطلبات سوق العمل الذي يعتمد عىل اقتصاديات املعرفة 

ومتغرياته. وأكّد بلوم )Bloom D. et al )2006 عىل أهمية الجامعات يف متكني الدول 

للحاق باملجتمعات التكنولوجية املتقدمة من خالل االقتصاد املعريف. كام أشار ويلش 

)Welch A. )2011,4 إىل أن الجامعات هي الركيزة األساسية يف بناء اقتصاديات املعرفة 

يف القرن الواحد والعرشين. 

والتنمية  التعاون  منظمة  مثل  الدولية  واملنظاّمت  الحكومات  بدأت  ولذلك 

االقتصادية )OECD( والبنك الدويل وبنك التنمية اآلسيوي اعتبار الجامعات هي األداة 

الفعالة يف إنتاج القوى البرشية عالية املهارة واملعّدة بشكل جيّد، وأصبح للجامعات دور 

كبري يف البحوث ووضع السياسات الحكومية لالقتصاديات العاملية املؤّسسة عىل املعرفة 

.)Marginson S.2010(

دور الّتعليم الجامعي في تحسين مؤّشرات االقتصاد المعرفي في 

المملكة العربّية السعودية ودول الخليج العربي

د. محمد بن عبد اهلل الزامل  

أستاذ أصول التربية المشارك، كلية التربية،   

جامعة الملك سعود  
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للشعوب  الرفاهية  لتحقيق  العايل  التّعليم  يف  تتوسع  العامل  بلدان  معظم  وبدأت 

الواليات  قامت  فقد  املعرفة،  عىل  مؤّسس  قوي  اقتصاد  من خالل  الفقر  عىل  والتغلّب 

حافظت عىل  ولكنها  الطالب،  من  ممكن  عدد  ألكرب  القبول  بتوسيع  األمريكية  املتّحدة 

جودة التّعليم من خالل زيادة عدد الجامعات حتّى ال تتكدس الجامعات بالطالب بحيث 

تقل كفاءة التّعليم ليزداد عدد الخريجني بنسبة %34. كام زاد عدد املقبولني يف جامعات 

الصني  قامت  كام   ،40% بنسبة  املمنوحة  الجامعيّة  الشهادات  وزادت  كاليفورنيا  والية 

 .)Bianch N. 2014( 200% بزيادة عدد املقاعد املخصصة للدراسة بنسبة

ومل تكن اململكة العربيّة السعودية بعيدة عن هذا املشهد، فقد شهدت يف اآلونة 

األخرية توسعا غري مسبوق يف إقامة أو تأسيس الجامعـات وكلّياتهـا وأقسـامها، وإنشـاء 

جامعـات جديــدة فــي مناطــق ومحافظــات اململكــة؛ حيــث بلــغ عــدد الجامعــات 

الحكوميــة واألهلية )34( جامعــة يف 2013م بعد أن كانت )10( جامعات يف 1999م، 

وتجـاوز عـدد الكلّيـات من )209( إىل )543( كليـة، وعدد األقسام العلمية من )653( 

إىل )2393( يف الفرتة الزمنية نفسها، وتعتمـد فـي برامجهـا علـى الجوانـب التطبيقيـة، 

املرتبطـة  التخّصصـات  مـن  وغريهـا  املعلومـات،  وتقنيـة  والهندسـة،  الطـب،  مثـل: 

بسـوق العمـل، والتـي تلبـي حاجـة القطاعيـن الحكومـي والخـاّص، كمـا شـمل ذلـك 

دعمها بامليزانيـات الكبيـرة التـي خّصصـت لـوزارة التّعليم العالـي والجامعـات، حيث 

 9٪ عـن  يزيـد  مـا  أي  املالـي 1434/1435،  للعـام  ريــال  مليـار   )77.2( تقريبًـا  بلغت 

مـن امليزانيـة العامـة للدولـة. وأدى التوسع يف الجامعات إىل استيعاب معظم الطالب 

املتخرجني من الثانوية العامة، وتشري بيانات املستجدين إىل أن أعدادهم تتزايد سنة بعد 

)297,632( طالباً  إىل  )217,781( سنة 1427هـ،  اإلجاميل من  ارتفع عددهم  إذ  أخرى، 

وطالبة يف العام 1431هـ، بنسبة منو سنوية بلغت )%8.2(. كام اهتمت اململكة العربيّة 

التّعليم الجامعي عىل جودة  التّعليم حتى ال يؤثر التوسع يف  السعودية بتحسني جودة 

املخرجات التّعليمية ويظهر ذلك يف الرتتيب املرموق للجامعات السعودية يف التصنيف 
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البحــث  الرتكيــز علــى  الــجامعات إىل  العاملي. وإضافــة إىل ذلــك، فقــد توجهــت 

العلمــي والتخطيــط املســتقبيل للرقـي يف اململكة إىل مصـاف الـدول املتقدمـة فـي 

مجـال التّعليم العالـي والتنميـة املجتمعيـة، وبنـاء مجتمـع املعرفـة واقتصاداتها )وزارة 

التّعليم العايل، 2013(.

مشكلة وأسئلة الدراسة: 

رئيًسا  محركًا  االقتصاد  أصبح  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  انتشار  بفضل 

املعرفة  خلق  يكون  أن  يفرض  االقتصادي  البقاء  فإّن  هذا  وعىل  العامليّة،  للتنافسيّة 

واستخدامها نقطة محوريّة يف االسرتاتيجيات اإلمنائية طويلة األجل. مام يجعل التحول إىل 

اقتصاد املعرفة رضورة حتمية، وهذا يؤكّد أهميّة االستثامر يف التّعليم والتدريب واالبتكار 

والنظام  املوايت  االقتصادي  والحافز  للمعلومات  األساسيّة  والهياكل  التكنولوجي  والتبني 

املؤّسيس، من لوازم استحداث املعارف واعتامدها واستخدامها بصورة مستدامة يف اإلنتاج 

.)Chen, Dahlman,2005,14( .االقتصادي املحيّل

لقياس  العاملّي  املعرفة  مؤرّش   ،2017 العاملي  املعرفة  مؤرّش  تقرير  استعرض  وقد 

عرّب  وقد  املعارصة،  اإلنسانيّة  الحياة  أبعاد  الصلة مبختلف  وثيق  كمفهوم شامل  املعرفة 

عنه مبركّب متعّدد األبعاد، حيث يتجىّل بأشكال مختلفة عرب عدد من القطاعات املتكاملة 

هي التّعليم مبختلف مراحله، والبحث والتطوير واالبتكار والتكنولوجيا واالقتصاد وغريها.

وألن التّعليم يخلق الخيارات والفرص، ويعمل عىل متكني أساس القتصاد املعرفة، 

ونرش  وتبادل  إلنشاء  األساسية  األدوات  من  هم  واملهرة  جيدا  املتعلمون  فاألشخاص 

املهارات األساسية )مبا  التغرّي. فتطوير  بيئة عاملية رسيعة  بفعالية يف  املعرفة  واستخدام 

إىل  املشكالت،  حل  يف  والناقد  اإلبداعي  التفكري  تشجع  التي  التقنية(  املهارات  ذلك  يف 

جانب تحفيز االبتكار، ونرش ثقافة التعلم املستمر واالنفتاح عىل األفكار الجديدة أمر بالغ 

)The World Bank,2007,117( .األهمية يف االقتصاد القائم عىل املعرفة
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وتأيت رؤية اململكة العربيّة السعودية 2030 وهي التي أقرّها مجلس الوزراء بجلسته 

املنعقدة يوم االثنني الثامن عرش من شهر رجب لعام 1437هـ املوافق 25 أبريل 2016م، 

والصادر يف شأنها قرار مجلس الّشؤون االقتصادية والتنمية رقم )3 31/ 37/ ق( وتاريخ 

12/ 7/ 1437هـ، داعمة للعديد من توجهات االقتصاد املعريف، حيث أكّدت الرؤية عىل 

تعزيز االستثامر يف التّعليم والتدريب وتزويد الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف 

التنمية االقتصادية، والرتكيز عىل  املهني لدفع عجلة  التدريب  التوسع يف  املستقبل، مع 

االبتكار يف التقنيات املتطورة. )رؤية36،40،2016،2030(

  )World Bank(ولكون الرؤية تعّزز العديد من املؤرّشات التي وضعها البنك الدويل

 KAM كمنهجيّة لقياس وتحليل املعرفة واقتصاد املعرفة تسّمى منهجيّة قياس املعرفة

Knowledge Assessment Methodology(( وتتمحور حول الحوكمة الرشيدة واألداء 

املؤّسسايت، والتّعليم وتنمية املوارد البرشية، االبتكار الفعال يف مجال البحث والتطوير، 

والبنية التحتية املبنية عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لذا سعت هذه الدراسة إىل 

التّعليم الجامعي يف تحسني مستوى اململكة العربيّة  محاولة بيان الدور الذي يقوم به 

السعودية يف املؤرّشات القياسية العامليّة، وتتلّخص مشكلة البحث يف العبارة اآلتية:

للتعليم الجامعي دور يف تحسني مؤّشات االقتصاد املعريف يف اململكة العربّية السعودية 
ودول الخليج العريب.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إىل التعرّف عىل: دور التّعليم الجامعي يف تحسني 

مؤرّشات االقتصاد املعريف يف اململكة العربيّة السعودية ودول الخليج العريب. ويتفرع منه 

األهداف الفرعية اآلتية:

استعراض اإلطار النظري واملفاهيمي لالقتصاد املعريف ومؤرّشاته.. 1

ودول . 2 السعودية  العربيّة  اململكة  يف  املعريف  االقتصاد  مؤرّشات  مستوى  معرفة 

الخليج العريب مقارنة بالدول املتقدمة يف الرتتيب العاملي.
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تحديد املؤرّشات الفرعية املنبئة مبؤرّش املعرفة عىل مستوى العامل.. 3

تحديد االرتباط الّدال إحصائياً إن وجد بني املؤرّشات القياسية العاملية واملؤرّشات . 4

الفرعية لها يف اململكة العربيّة السعودية ودول الخليج العريب.

التعرّف عىل املؤرّشات الفرعية يف مجال التّعليم والفاعلة يف تحسني املؤرّش العام . 5

للمعرفة يف اململكة العربيّة السعودية ودول الخليج العريب.

أسئلة الدراسة: يتفّرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعيّة اآلتية:

ما اإلطار النظري واملفاهيمي لالقتصاد املعريف ومؤرّشاته؟. 1

ما مستوى مؤرّشات االقتصاد املعريف يف اململكة العربيّة السعوديّة ودول الخليج . 2

العريب مقارنة بالدول املتقدمة يف الرتتيب العاملي؟ 

ما املؤرّشات الفرعيّة املنبئة مبؤرّش املعرفة عىل مستوى العامل؟. 3

هل يوجد ارتباط دال إحصائياً بني املؤرّشات القياسيّة العامليّة واملؤرّشات الفرعيّة . 4

لها يف اململكة العربيّة السعوديّة ودول الخليج العريب؟

ما املؤرّشات الفرعيّة يف مجال التّعليم والفاعلة يف تحسني املؤرّش العام للمعرفة . 5

يف اململكة العربيّة السعوديّة ودول الخليج العريب؟

أهمية الّدراسة: األهمية النظريّة: وتربز يف ازدياد أهمية البحث العلمي والتكنولوجي 

واالبتكار، وغريها من املؤرّشات باعتبارها رَحى إنتاج املعرفة واملحرّكات الرئيسيّة للتطّور 

عرب  تتابعت  التي  التقنية  للتطّورات  امتداٍد  مجرد  تعد  مل  التقنيّة،  الثورة  أّن  كام  والنامء. 

ويأمل  كلَّه،  واملجتمَع  واالقتصاد  والتّعليم  الرّتبية  تطال  تغيري  عمليّة  صارت  بل  التاريخ، 

الباحث أن تكون امتداداً ملا يصبو إليه مرشوع املعرفة العريب الذي جسد مؤرّش املعرفة يف 

بنية مركبة صيغت من منظور املعرفة ألجل التنمية يف قطاعات حيوية تقود التنمية العربيّة، 

وهي التّعليم والبحث والتطوير واالبتكار واالقتصاد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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تفيد  التي  والتوصيات  النتائج  بعض  يقّدم  أن  الباحث  يأمل  التطبيقية:  األهمية 

ذات  األبعاد  تحسني  يف  الجامعي  التّعليم  مؤّسسات  يف  التّعليمية  العمليّة  عىل  القامئني 

الصلة باملؤرّشات القياسيّة العامليّة.

منهجية الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة، سيتم اتباع املنهج الوصفي بطريقتيه 

الوثائقيّة التحليليّة واالرتباطيّة وما تتضمنه من أدوات وأساليب مناسبة لجمع املعلومات 

والبيانات، وذلك عىل النحو اآليت:

املنهج الوثائقي التحلييل: بهدف الحصول عىل سجالت ووثائق لبعض املعلومات 	 

املسجلة واملوثقة التي توّضح نشاط الفرد، ومن ثمَّ ربطها ببعضها بغرض الوصول 

إىل  الوصول  بفرض  املايض  فهم  عىل  تساعد  منطقيّة  وتفسريات  استخالص  إىل 

92،94( وسيجري خالل   ،2008 )قنديلجي،  باملستقبل.  التنبؤ  من  متّكننا  قواعد 

االقتصاد  مؤرّشات  توضح  التي  واملعلومات  البيانات  عىل  الحصول  املنهج  هذا 

فهم  عىل  تساعد  التي  التفسريات  بعض  إىل  والوصول  قياسه،  ومنهجيّة  املعريف 

الواقع.

وتحديد 	  الكمية،  البحث  متغريات  بني  العالقة  تحديد  بهدف  االرتباطي:  املنهج 

درجة العالقة بينهم، ومع أّن العالقات االرتباطية ليست من النوع الذي يظهر 

السبب واألثر إالّ أّن وجود عالقة قوية بني متغريين، أو أكرث يساعد عىل استخدام 

تلك العالقة ألغراض تنبؤية(. النعيمي، 2009، 253،252(

إجراءات الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث مبا يأيت:

استعراض اإلطار النظري واملفاهيمي لالقتصاد املعريف.. 1

قياس . 2 منهجية  عىل  املعرفة  اقتصاد  قياس  ملؤرّشات  تحليله  يف  الباحث  اعتمد 

برنامج  بني  بناؤه يف ضوء رشاكة  والذي جرى  املطور  املقياس  بناء عىل  املعرفة 

األمم املتّحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجرى اعتامد 
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املقياس لعام 2017، وتم تحليل مستوى مؤرّشات االقتصاد املعريف للملكة العربيّة 

السعوديّة ودول الخليج العريب يف إطار ذلك.

األسلوب . 3 استخدام  خالل  من  العاملي  املعرفة  مبؤرّش  املنبئة  املؤرّشات  تحديد 

اإلحصايئ تحليل االنحدار.

يف . 4 املضمنة  الدول  ملجموعة  العامليّة  املؤرّشات  بني  االرتباطيّة  العالقة  تحديد 

التقارير العاملية التي أصدرتها الهيئات واملنظامت العاملية.

والتحلييل  الوثائقي  الوصفي  للمنهج  الدراسة  استخدام  إطار  يف  الدراسة:  مصادر 

دّونت  التي  املصادر  وهي  األولية  الوثائقية  املصادر  عىل  الباحث  اعتمد  واالرتباطي، 

وسّجلت بيانات ومعلومات بشكل مبارش بواسطة الجهة املعنية بجمع املعلومات ونرشها، 

وتكون معلومات أقرب إىل الصّحة والدقة، ومن األقسام التي اعتمد عليها الباحث ما يأيت:

التقارير الدورية الصادرة عن البنك الدويل وبرنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ.. 1

نتائج البحوث والدراسات والتجارب العلمية املنشورة، سواًء كانت عىل مستوى . 2

الرسائل العلمية أو بحوث املؤمترات واملجالت العلمية.

التي تعكس نشاط املؤّسسة . 3 البيانات واملعلومات  التي تشمل  الوثائق الرسميّة 

والعالقات اإلداريّة واملهنيّة.

األسلوب اإلحصايئ املستخدم: استخدم الباحث يف عرض البيانات وتلخيصها التي 

توافرت لديه، ويف إجراء املقارنات بني البدائل املختلفة حول موضوعات الدراسة، األساليب 

اإلحصائية اآلتية:

التكرار، والنسب املئوية، لوصف بعض البيانات بشكل كّمي.. 1

معامل ارتباط بريسون: وهو مؤرّش ارتباط يستخدم حني يكون املقياس فرتياً أو . 2

نسبياً، وينّص عىل أّن العالقة بني املتغريين عالقة خطّية، أّي أّن هناك خطاً مستقيامً 
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اُو منحنياً لتشتّت البيانات، يعطي تعبرياً مقبوال لعالقة متغرّي بآخر. إىل جانب أّن 

املتغريات ال ميكن تفسريه بالرضورة سببيًا،)آري،2004،  أو االرتباط بني  العالقة، 

168( ويعتمد الباحث عىل هذا األسلوب لقياس العالقة بني متغرّيات الدراسة.

االنحدار املتعدد: تستخدم أساليب االنحدار املتعدد الستقصاء العالقة بني متغرّي . 3

تابع واحد، وعّدة متغرّيات مستقلّة، ويعتمد االنحدار بني متغرّيات الدراسة عىل 

االرتباط بينهام. مع أن االرتباط يتناول العالقة املتزامنة بني متغرّيين، أو أكرث دون 

تحديد أي املتغريات هو التابع، وأيهام املستقل، إال أن االنحدار يفرتض-إجرائيا 

به  يعمل  أكرث  أو  مستقاّل  به ومتغرّياً  التنبؤ  يتم  واحداً  تابعاً  األقل- متغرياً  عىل 

كمتنبئ، ويفرتض أن هناك عالقة ارتباطية متفاوتة يف قوتها بني متغريّات التنبؤ 

املستقلّة وكذلك بينها وبني املتغري املتنبأ به التابع، )الكيالين،2007، 436( ويعتمد 

املعرفة  مبؤرّش  املنبّئة  الفرعيّة  املؤرّشات  لتحديد  األسلوب  هذا  عىل  الباحث 

العاملي.

التصنيف  ذات  الدول  من  رشائح  عّدة  الدراسة  مجتمع  ميثّل  الدراسة:  مجتمع 

املتباين حسب معايري البنك الدويل وبرنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ، وذلك عىل النحو اآليت:

العامليّة، . 1 التقارير  ترد يف  ما  العامل بحسب  الدراسة مبجموع دول  ُحّدد مجتمع 

وذلك عند تحديد العالقات بني املؤرّشات العامليّة، وعند تحديد املؤرّشات املنبّئة 

مبؤرّش املعرفة العاملي، حيث أدرجت جميع الدول املعتمدة يف التقارير، )مؤرّش 

املعرفة العاملي عدد الدول )131(، ومؤرّش التنافسيّة العامليّة عدد الدول )137(، 

ودليل التّنمية البرشية عدد الدول )188((، ومبجموع دول الخليج العريب وعددها 

سّت دول، لتحليل مؤرّشات الفرعية ملؤرّش املعرفة العاملي.

السعوديّة  العربيّة  اململكة  يف  التّعليم  مؤرّشات  الدراسة  تتناول  الدراسة:  حدود 

التقني  التّعليم  جانب  إىل  الجامعي  وقبل  الجامعي  بشقيه  العريب  الخليج  دول  وبقيّة 
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والتدريب املهني، بحسب ما وردت يف تقارير املنظاّمت والهيئات الدوليّة كام سيأيت.

مصطلحات الدراسة:

اإلنتاج 	  بأنّه  املعريف،  االقتصاد  وسنيلمن  باول  من  كّل  يعرّف  املعريف:  االقتصاد 

والخدمات املؤّسسة عىل األنشطة املعرفية الكثيفة التي تساهم يف ترسيع وترية 

)Powell and Snellman)2004,199 .التقنية والتقدم العلمي

مؤرّشات االقتصاد املعريف: مؤرّشات االقتصاد القائم عىل املعرفة، بأنّها تضم حزمة 	 

الحوافز االقتصاديّة )EIR( واإلبداع )INN( والتّعليم  من املحّددات هي نظام 

)EDU( وتقنية املعلومات واالتّصاالت )ICT( )علة، 2010(.

النظري  اإلطار  خالل  من  الباحث  يستعرض  السابقة:  والدراسات  النظري  اإلطار 

بعض األدبيات التي تتناول موضوع البحث.

االقتصاد القائم عىل املعرفة:

وضع فريتز ماكلوب Fritz Machlup هو عامل االقتصاد األمرييك الجنسية النمساوي 

األصل األسس النظرية لالقتصاد املعريف، عندما نرش دراسة يف عام 1962 كانت تهدف إىل 

قياس إنتاج املعرفة وانتشارها يف الواليات املتّحدة األمريكيّة ووجد أن املعرفة تشارك بجزء 

كبري يف االقتصاد وقد ميّز ماكلوب بني نوعني من املعرفة التي تساهم يف منو االقتصاد: املعرفة 

 .)Godin,2008,4( العامة، واملعرفة العلمية وهي التي ترتبط بشكل وثيق بنمو االقتصاد

ويرى ليدبرت )Leadbeater )1999 بأّن فكرة االقتصاد املعريف ليست فقط وصًفا للصناعات 

عالية التقنيّة، ولكّنها وصف ملصادر جديدة للميزات التنافسيّة التي ميكن تطبيقها يف كّل 

الحيويّة،  والتكنولوجيا  والربمجيات  الزراعة  مثل  واملجاالت  الرشكات  جميع  يف  القطاعات 

املعريف  االقتصاد   Powell and Snellman )2004,199( وسنيلمن  باول  من  كل  ويعرف 

بأنّه اإلنتاج والخدمات املؤّسسة عىل األنشطة املعرفيّة الكثيفة التي تساهم يف ترسيع وترية 

التقنية والتقّدم العلمي، كام أّن املكّون الرئييس له هو االعتامد بشكل كبري عىل مدخالت 
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اإلمكانات  الطبيعية ألن  واملصادر  املاّدية  املدخالت  من  أكرث  العقليّة  والقدرات  اإلمكانات 

والقدرات العقليّة تستطيع أن تنتج املعرفة التي تعظم من قيمة املوارد الطبيعية واإلمكانات 

املادية، كام يعرّفه خرضي )2004، 35(: بأنّه ذلك املنهج الذي يُستخلص من إدراك مكانة 

يعتمد عىل  أنّه  أّي  املختلفة،  اإلنتاجيّة  األنشطة  تطبيقها يف  والعمل عىل  وتقانتها  املعرفة 

تطبيق قواعد االقتصاد املعريف يف مختلف األنشطة االقتصاديّة واالجتامعيّة يف مجتمع ميكن 

أن نطلق عليه املجتمع املعلومايت، كام يعرّفه برنكيل )Brenkly )2007,3 بأنّه دور املعرفة 

يف تعزيز قيمة املوارد واملصادر الطبيعيّة واملاّدية من خالل التكنولوجيا ورأس املال البرشي 

ذي املهارة العالية، ماّم يعني أّن الستخدام املعرفة الدور األكرب يف تكوين الرثوات. 

أّن   Karlsson and Johansson )2005,6( ويرى كلُّ من كارلسون وجوهانسون

نظريّة االقتصاد املعريف متيّز بني ثالثة مفاهيم أساسيّة: املعرفة العلميّة: يف شكل مباديء 

علميّة أساسيّة والتي ميكن أن تكون األساس لتطوير التكنولوجيا وريادة األعامل، املعرفة 

تساعد  جديدة  تقانات  تنتج  أو  التقنيّة  الحلول  توجد  التي  املعرفة  وهي  التكنولوجيّة: 

األعامل:  ريادة  معرفة  جديدة،  وسلع  خدمات  إنتاج  أو  واالكتشافات  االخرتاعات  عىل 

والزبائن. وقد صّمم  املنتجات،  األعامل، وتقديم  وإدارة  بالسوق  املرتبطة  املعرفة  وهي 

من  املعرفة  القتصاد  الحلزوين  الثاليث  النموذج   Leydesdorff )2010,p3( ليديسدورف 

والحكومة،  والصناعة،  البحثيّة،  واملراكز  الجامعة  هي  ثالثة  مكّونات  بني  التفاعل  خالل 

ويتمثّل دور الجامعة واملراكز البحثيّة يف إنتاج وابتكار املعارف الجديدة وابتكار والتقنيات 

الالزمة لتطبيقها، وعمل شبكات وقواعد للمعلومات والبيانات، ودور الصناعة هو تطبيق 

املعرفة يف تحسني الصناعات القامئة وابتكار صناعات جديدة نتيجة لتوالد تقانات جديدة، 

وتقديم التغذية الراجعة للجامعات واملراكز البحثية، ودور الحكومة هو وضع السياسات 

الاّلزمة لضامن حقوق امللكيّة الفكريّة وتنظيم العالقات بني املؤّسسات وسوق العمل. 

كام عرّف االقتصاد املعريف يف خطّة التنمية التاسعة يف اململكة العربيّة السعوديّة 

)1431هـ، 85(: بأنّه »االقتصاد املتمّكن من إنتاج املعرفة ونرشها واستخدامها، وفيه تكون 
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املعرفة العامل الرئيس يف النمّو وتكوين الرثوة والتوظيف يف مختلف القطاعات التنمويّة، 

ويشكل رأس املال البرشي ركيزته األساسيّة لالبتكار واإلبداع وتوليد األفكار الجديدة، وذلك 

باالعتامد عىل تقنية املعلومات واالتّصاالت كـأداة مسـاعّدة«.وتعرّف مؤرّشات االقتصاد 

 )EIR( القائم عىل املعرفة بأنّها تضّم حزمة من املحّددات هي نظام الحوافز االقتصادية

واإلبداع )INN( والتّعليم )EDU( وتقانة املعلومات واالتصاالت )ICT( )علة، 2010(.

دور الّتعليم الجامعي يف منّو االقتصاد املعريف:

ومنو  عامة  بصفة  االقتصاد  منو  يف  التّعليم  أهمية  عن  الدراسات  بعض  كشفت 

االقتصاد املعريف بصفة خاّصة، فقد أشارت دراسة التويجري )1995(: إىل أهّمية االستثامر 

يف رأس املال البرشي من خالل التّعليم، حيث أوضحت أن أجر املوظف يزيد بنسبة 25% 

عند زيادة املستوى التّعليمي مرحلة واحدة، كام أشارت نتائج دراسة الشليل )1999(: إىل 

أّن تأثري املؤّهل التّعليمي عىل األجر أكرب من أثر سنوات الخربة، مام يؤكّد أهمية االستثامر 

يف التّعليم والتدريب، وأّن زيادة املؤّهل التّعليمي مرحلة واحدة تزيد األجر بنسبة 21% 

بينام زيادة سنوات الخربة بسنة واحدة يزيد األجر بحوال %8.5 فقط. كام أثبتت دراسة 

صديقي )Javad M. Sadeghi )1999 وجود عالقة إيجابية بني معّدل االلتحاق بالتّعليم 

يف املرحلة االبتدائيّة والثانويّة بنمو نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجاميل يف 98 دولة 

منها دول األوبك ودول رشق آسيا،وكانت العالقة أقوى مبعّدل االلتحاق بالتّعليم الثانوي، 

كام كان من أهّم نتائج دراسة منظمة التنمية والتعاون االقتصادي )OECD,2001(، أنّه 

كلاّم زاد عدد امللتحقني بسوق العمل الحاصلني عىل مؤّهالت جامعية زاد منو االقتصاد 

مؤرّش جديد  عن   Demir,O. et al )2015( وآخرين  دمري  دراسة  كشفت  كام  املعريف، 

ملجتمع املعرفة يكمن يف العالقة الوطيدة بني التّعليم ومؤرّش مجتمع املعرفة، واعتربت 

العالقة اإليجابية بني  الرئيس لنمو مجتمع املعرفة كام كشفت عن  التّعليم هو املحرك 

 Brückner S.: مؤرّش مجتمع املعرفة والنمّو االقتصادي، وأشارت دراسة بروكرن وآخرين

االقتصاد  تكوين مفهوم  زاد  للطالب  التّعليمي  املستوى  زاد  كلاّم  أنّه  إىل   )et al )2015
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املعريف لديهم، وزاد منو االقتصاد املعريف يف كّل من أملانيا والواليات املتّحدة األمريكيّة. كام 

أثبتت دراسة فويفودا ويلدن )Voyvoda E. and Yelden E. )2015 أن زيادة االستثامر يف 

القدرة  املعريف وتعزيز  االقتصاد  يؤّدي إىل منو  العلمي  )التّعليم( والبحث  البرشي  املال  رأس 

عىل االبتكار واإلنتاجيّة واستخدام التكنولوجيا يف كندا عىل املدى الطويل. كام أثبتت دراسة 

العايل  التّعليم  يف  املسّجلني  عدد  زيادة  أّن  إىل   :Kruss G. et al )2015( وآخرون  كورس 

وعوملة التّعليم بجنوب إفريقيا كان له دور كبري يف منّو االقتصاد املعريف وزيادة عدد الرشكات 

وقد  عاّمة.  بصفة  الوطني  االقتصاد  ومنّو  واالبتكاريّة  اإلنتاجيّة  والقدرة  واملعارف  واملهارات 

 Hasanefendic S., Heitor M. and Horta H.( وآخرون  هاسانفينديك  دراسة  أشارت 

2014( إىل أن التّوسع يف القبول يف التّعليم العايل املهني والتقني الذي يعتمد عىل ربط 

املعرفة بسوق العمل وتنمية املهارات من خالل دراسة املشاريع املرتبطة باحتياجات 

سوق العمل واملامرسات االقتصاديّة، يؤّدي إىل تنمية قدرات ومهارات القوى البرشيّة 

العاملـة يف سوق العمل يف كّل من الربتغال وأملانيا وبريطانيا. وقد أشار كّل من سام ودير 

)Sam C. and der Sijde P. )2014: إىل أن التوّسع يف التّعليم العايل قد ساهم بشكل 

كبري يف منّو االقتصاد املعريف من خالل ارتباط الدراسة واملشاريع يف الجامعة مع أصحاب 

املصلحة وسوق العمل لتكون طريقا نحو إنتاج املعرفة وطريًقا نحو القوى العاملة املاهرة. 

كام أعّدت دراسات متنوعة لتحديد العالقة بني التّعليم الجامعي واالقتصاد املعريف 

يف الدول العربيّة، فقد قام سورايت )Soraty )2005، بدراسة استهدفت تحليل العالقة بني 

العريب من خالل اإلجابة عن تساؤلني رئيسني  العامل  العايل يف  االقتصاد املعريف والتّعليم 

هام: ما تأثري االقتصاد املعريف عىل التّعليم العايل؟ هل يستطيع التّعليم العايل يف العامل 

أّن تأثري االقتصاد  الدراسة:  نتائج  العريب أن يتعامل مع االقتصاد املعريف؟ وقد أوضحت 

املعريف عىل التّعليم العايل يتجىّل فيام يأيت: تأسيس رشاكة بني الجامعات وسوق العمل، 

عمل مراكز جامعية للبحوث وإنتاج املعرفة، كام تعمل الجامعات عىل تنمية املهارات 

الحياة.  مدى  للتعلم  الجامعات  واعتامد  املعريف،  باالقتصاد  املرتبطة  للطالب  األساسيّة 
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ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة أن الجامعات العربيّة يف العرص الحايل غري قادرة عىل 

التعامل بكفاية مع تحّديات االقتصاد املعريف ومتطلّباته، حيث تعتمد معظم الجامعات 

يف  ضعف  يوجد  كام  الجديدة،  املعرفة  توليد  من  بدال  املستوردة  القدمية  املعرفة  عىل 

وتقنيّة  العلميّة،  لألبحاث  منخفضة  أولوية  وإعطاء  العمل،  بسوق  الجامعات  ارتباط 

املهارات  تنمية  عىل  تساعد  ال  تقليديّة  تدريس  طرائق  واستخدام  متخلّفة،  معلومات 

واإلبداع، وضعف استقاللية الجامعات، وتضع قيودا عىل القبول بها. كام كشفت دراسة 

املستجّدات  يف ضوء  العايل  للتّعليم  املعياريّة  املستويات  تحديد  إىل   ،)2007( عيدروس 

العرصيّة ملواجهة نظام االقتصاد املعريف العاملي وتوّصلت إىل الحاجه للتغيري الثقايف عىل 

مستوى املؤّسسات التّعليمية للمعلّمني والطالب واإلدارة واملرشفني، كام أجريت دراسات 

تناولت دور التّعليم العايل يف االقتصاد املعريف يف اململكة العربيّة السعوديّة، منها دراسة 

إىل  التحّول  يساهم يف  أن  العايل ميكن  التّعليم  أّن  إىل  أشارت:  التي  )1435هـ(  الفنتوخ 

الدراسات  برامج  وتنّوع  والعامليّة،  والجودة  والتاميز  التوّسع  املعريف من خالل  االقتصاد 

العليا وكرايس ومراكز البحوث ومتيّزها، وكذلك مراكز التميّز والحوافز، ومراكز نقل التقنية 

ومراكز االبتكار وبرامج التّعليم املستمر والرشاكة املجتمعيّة.

تطّور مؤّشات االقتصاد املعريف:

شهد االقتصاد العاملي خالل العقود املاضية قفزات كّمية ونوعيّة، فإىل جانب منّوه 

املتسارع، برزت املعرفة كمحرّك رئيس يف الثورة االقتصاديّة التقنيّة منها والصناعيّة، وأصبح 

رأس املال الفكري إضافة اقتصاديّة لألصول غري امللموسة مثل براءات االخرتاع والخربات 

العلميّة املولدة لالبتكارات، وغريها من املكّونات غري املحسوسة.

غري  املواد  مجموعة  من  تتشّكل  سبق  كام  اقتصادها،  ومكونات  املعرفة  ولكون 

املحسوسة، بات من الصعب قياسها، فقد طّور البنك الدويل )World Bank( عام 2012 

اقتصاد املعرفة تسمى )KAM2012(. وقد مرّت هذه املنهجيّة مبرحلة  منهجيّة لقياس 

املتّحدة اإلمنايئ ومؤّسسة محمد بن  برنامج األمم  تطوير من خالل مبادرة مشرتكة بني 
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راشد آل مكتوم للمعرفة هدفت إىل الوصول بحلول عام 2017 إىل مؤرّش مركّب متكامل، 

ميكن  مبرحلتني،  مّر  املؤرّش  أن  الباحث  يرى  وهكذا  حيويّة،  تنمويّة  مجاالت  بني  يؤلّف 

استعراضها فيام يأيت:

:)KAM2012( أوال: منهجية قياس اقتصاد املعرفة

وضع البنك الدويل )World Bank(  منهجيّة قياس املعرفة واقتصاد املعرفة وتحليلهام 

KAM )Knowledge Assessment Methodology( املعرفة  قياس  منهجيّة  تسّمى 

ومؤرّش االقتصاد املعريف )KAE( من خالل مجموعة من املؤرّشات، تختّص بقياس القدرة 

عىل إنتاج املعرفة وتبّنيها ونرشها، وتتمحور منهجيّة قياس املعرفة يف أربع ركائز، هي: 

)The World Bank,2007.23- 24(

الحوكمة الرشيدة واألداء املؤّسسايت: أن يحفز النظام املؤّسيس للبلد روح املبادرة، 

اقتصاديّة  يبنى عىل أسس  بكفاية، وأن  املعارف ونرشها واستخدامها  إنشاء  ويساعد يف 

توفّر األطر القانونيّة والسياسيّة التي تهدف إىل زيادة اإلنتاجيّة والنمو، وأن تتيح وتيرّس 

هذه السياسات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوضيفها، مبا مُيكن من زيادة 

القدرة التنافسيّة للمؤّسسات االقتصاديّة.

الّتعليم وتنمية املوارد البرشيّة: وهو من االحتياجات األساسيّة لإلنتاجيّة والتنافسيّة 

االقتصاديّة، حيث يتعنّي عىل الحكومات أن توفر اليد العاملة املاهرة واإلبداعيّة أو رأس 

إىل  الحاجة  وتنامي  العمل،  يف  الحديثة  التكنولوجيات  إدماج  عىل  القادر  البرشي  املال 

دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضالً عن املهارات اإلبداعيّة يف املناهج التّعليميّة 

وبرامج التعلم مدى الحياة.

والتكنولوجيا  املعارف  مواكبة  بهدف  والتطوير:  البحث  مجال  يف  الفعال  االبتكار 

الجديدة، واالستفادة من املخزونات املتزايدة من املعرفة العامليّة، مع رضورة استيعابها 

والتكنولوجيا  والعلوم  لالبتكار  العام  الدعم  ويغطي  املحلية،  االحتياجات  مع  وتكيفها 
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مجموعة واسعة من الهياكل األساسية والوظائف املؤسسية، بدًءا من نرش التكنولوجيات 

األساسية إىل أنشطة البحوث.

البنية التحتية املبنية عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: إّن وجود بنية تحتية 

حديثة وكافية للمعلومات من شأنها أن تّسهل االتصال الفّعال ونرش املعلومات واملعرفة. 

إن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت - مبا يف ذلك شبكات الهاتف والتليفزيون والراديو 

- هي البنية التحتية األساسية لالقتصادات العاملية القامئة عىل املعلومات يف عرصنا الحايل، 

إىل جانب استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جميع أنحاء االقتصاد واملجتمع 

من خالل مختلف »التطبيقات اإللكرتونية« مثل الحكومة واألعامل اإللكرتونية والتعلّم 

اإللكرتوين وما إىل ذلك، ومن الرضوري الرتكيز أوال عىل البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت قبل تعزيز التكنولوجيات والتطبيقات املتقّدمة.

 :)KAM Basic Scorecard( بطاقة األداء األساسية

يستعمل هذا املقياس أربعة عرش مؤرّشا كمقاييس تقريبية لقياس أداء الدول يف 

مجال اقتصاد املعرفة بناء عىل الركائز املذكورة أعاله، وهذه املؤرّشات يوّضحها الجدول 

)The World Bank,2007.23- 24( :اآليت

KAM Basic Scorecard الجدول )1( مؤّشات بطاقة االداء األساسية

املؤّشاتالركائزالرقم 

الحوكمة الرشيدة واألداء املؤّسسايت1

متوسط منو الناتج املحيل اإلجاميل السنوي )٪(

مؤرّش التنمية البرشية

الحواجز الجمركية وغري الجمركية

الجودة التنظيمية

سيادة القانون

التّعليم وتنمية املوارد البرشيّة2

معّدل محو أّمية الكبار )٪ 15 فام فوق(

االلتحاق اإلجاميل بالتّعليم الثانوي

االلتحاق اإلجاميل بالتّعليم العايل
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املؤّشاتالركائزالرقم 

االبتكار البحث والتطوير(3

مليون  لكّل  والتطوير،  البحث  يف  العاملون  الباحثون 

نسمة

طلبات براءات االخرتاع املمنوحة من )USPTO( لكّل 

مليون نسمة

املقاالت مجلة علمية وتقنية، لكّل مليون نسمة

4
البنية التحتية املبنية عىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

الهواتف لكّل 1000 شخص )خطوط الهاتف الرئيسية 

+ الهواتف املحمولة(

أجهزة الحاسب لكّل 1000 شخص

مستخدمو اإلنرتنت لكّل 10000 شخص

ثانياً: منهجّية قياس املعرفة العاملي يف عام 2017:

أعّد مؤرّش املعرفة العاملي من خالل مبادرة مشرتكة بني برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ 

ومؤّسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث هدفت املؤّسسة يف الوصول بحلول 

عام 2017: إىل مؤرّش مركّب متكامل، يؤلّف بني مجاالت تنمويّة حيويّة، ويتّسم باملرونة 

الكافية ليمكن تكييفه واستخدامه يف بلدات ذات مستويات تنمويّة مختلفة، وعىل نحو 

مُيّكن من رصد املعامل البارزة للمنجزات واالختالالت رصداً دقيقاً، ومن تحويل البيانات إىل 

معلومات قابلة لالستخدام والتوظيف يف عمليّات التخطيط والتطوير. )مؤّسسة محمد بن 

راشد آل مكتوم للمعرفة، 2015، 12(

الدور  عىل  تأكيًدا   ،2016 للعام  املعرفة  قّمة  يف  املبادرة  هذه  عن  أعلن  وقد 

اإلسرتاتيجي للمعرفة وأهميّة توفري أدوات منهجيّة لقياسها وحسن إدارتها. وقد استعرض 

تقرير مؤرّش املعرفة العاملي 2017، مؤرّش املعرفة العاملّي لقياس املعرفة كمفهوم شامل 

وثيق الّصلة مبختلف أبعاد الحياة اإلنسانيّة املعارصة، وقد عرب عنه مبركّب متعّدد األبعاد، 

مبختلف  التّعليم  هي  املتكاملة  القطاعات  من  عدد  عرب  مختلفة  بأشكال  يتجىّل  حيث 

مراحله، والبحث والتطوير واالبتكار والتكنولوجيا واالقتصاد وغريها. أنظر الجدول اآليت. 

)برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ، 2017، 1(
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الجدول )2( : املؤّشات الفرعّية ملؤّش املعرفة العاملي ومكّونات قياسه

عدد مؤّشات قياسهمكونات قياسهاملؤّش الفرعي

التّعليم قبل الجامعي
8رأس املال املعريف

9البيئة التمكينيّة التّعليمية

التّعليم التقني والتدريب املهني
7التكوين والتدريب املهني

5سامت سوق العمل

التّعليم العايل
7مدخالت التّعليم العايل

9مخرجات التّعليم العايل وجودته

البحث والتطوير واالبتكار

11البحث والتطوير

8االبتكار يف اإلنتاج

9االبتكار املجتمعي

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املعلومات  تكنولوجيا  مدخالت 

واالتصاالت
6

املعلومات  تكنولوجيا  مخرجات 

واالتصاالت
14

االقتصاد

11التنافسيّة املعرفيّة

5االنفتاح االقتصادي

6التمويل والقيمة املضافة

البيئات التمكينية

5الّسياسة واملؤسسات

8االقتصاد واملجتمع

5الّصحة والبيئة

املصدر: برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ، مؤرّش املعرفة العاملي 2017، ص 17-16

وفيام ييل استعراض لهذه املؤرّشات: )مؤّسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 

)15-12 ،2016

كل  هو  الجامعي  قبل  ما  بالتّعليم  املقصود  إّن  الجامعي:  قبل  ما  الّتعليم  مؤّش 

املراحل التّعليمية ابتداء بربامج الطفولة املبكرة والتّعليم ما قبل املدريس إىل نهاية املرحلة 

الثانوية. ونظرا إىل الدور الحيوي ملختلف هذه املراحل األساسيّة يف بناء رأس املال البرشي، 
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ويف االرتقاء مبنظومة املعرفة ككّل، اتجه التفكري إىل وضع مؤرّش لقطاع التّعليم ما قبل 

الجامعي يستجيب للمفاهيم الرتبويّة الحديثة. ويطمح هذا املؤرّش إىل تجاوز مجرد قياس 

املخرجات املعرفيّة فرصة املتمثّلة يف املكتسبات املتصلة بالقرائيّة والعلوم والرياضيات، 

والقراءة الكمية لنسب االلتحاق واإلمتام، ليحاول تسليط الضوء عىل مكونات مفصلية يف 

املنظومة التّعليمية، آخذا يف االعتبار التفاعالت بني النواتج والبيئات التمكينية والظروف 

السياقيّة العاّمة، مبا ميكن من قياس فعاليتها وتشخيص مواطن الخلل فيها.

مؤّش الّتعليم التْقني والتدريب املْهني: جاء االهتامم ببناء مؤرّش خاّص بالتّعليم 

التْقني والتدريب املْهني كنتيجة حتمية ملا يشهده العامل من غزو تكنولوجي وما تبعه من 

تطّور يف تركيبة سوق العمل، وأنواع املهن ومواصفات العاملة املطلوبة فيها. ونجم عن 

ذلك اشتداد الحاجة إىل توفري العاملة املعرفيّة املؤهلة فنيا ومعرفيا التي يحتاجها اقتصاد 

املعرفة، وتيسري إدماج الشباب يف سوق العمل، وتعزيز الكفاية اإلنتاجية للعاملة، فضال 

عن تحسني املؤرّشات االجتامعيّة كتحسني مستويات األجور وظروف العمل، والحّد من 

ظاهرة الفقر، وما إىل ذلك.

تحضري  بوابة  العلّمي  بالبحث  املرتبط  العايل  التّعليم  ميثّل  العايل:  الّتعليم  مؤّش 

عىل  املبني  الجديد  االقتصاد  إىل  املتحّولة  الجديدة  املجتمعات  إىل  للدخول  الشعوب 

املعرفة التي تحسن التنمية وترقى باإلنسان. فمؤّسسات التّعليم العايل، هي املنتج لرأس 

املال البرشي الذي تتطلبه التنمية الشاملة وسوق العمل ويُعدُّ عامالً حاسامً ورئيسياً يف 

التّقدم االقتصادي واالجتامعي يف أّي مجتمع.

نظرا  شديدة  بخصوصية  املؤرّش  هذا  ميتاز  واالتّصاالت:  املعلومات  تكنولوجيا  مؤّش 

إىل تأثريه عىل نحو مبارش يف كّل األنشطة والخدمات لجميع قطاعات الدولة، بحيث أصبح 

يحتل مكان القلب يف اسرتاتيجيات الّدول التي تستهدف املعرفة كمرتكز أسايس يف رؤيتها 

املستقبليّة. يف الوقت نفسه، تتأثّر عنارص هذا املؤرّش عىل نحو شديد بجودة القطاعات األخرى 
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املكّونة ملنظومة املعرفة. وعليه فقد ُصمم مؤرّش مركب من محورين رئيسني لهام الدرجة 

البْنية  قّوة  التكنولوجية مثل  القدرات  األول محاور فرعيّة تعكس  األهّمية. يضّم  ذاتها من 

استخدام  ودرجة  األفراد،  لدخول  االتصال  تكلفة  مالمئة  ومدى  للدولة،  التّحتية  املعلوماتية 

األفراد واملؤّسسات والحكومة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ىف املعامالت الحياتيّة. ويضم 

الثاين البيئة التمكينيّة املؤثّرة يف تلك القدرات، مثل جودة التّعليم األسايس والتّقاين والعايل، 

والبحث العلمي واالبتكار، واملناخ الترشيعي، وسهولة إدارة األعامل، وكفاية الرعاية الصحيّة. 

مؤّش االقتصاد: ميثّل االقتصاد عصب الحياة اليوم، نظرا إىل ارتباطه عىل نحو مبارش 

أو غري مبارش باملشكالت التي تواجهها جهود التنمية يف مختلف األقطار، فضال عن تفاعله 

مع قطاعات أخرى حيويّة يف املجتمع، كالسياسة والتّعليم والعدل وغريها من العوامل 

الجاذبة لالستثامر االقتصادي أو الطاردة له. لهذا هناك اتفاق بني الباحثني واملختّصني يف 

الشأن االقتصادي، عىل أن التحدي االقتصادي يعّد أخطر التّحديات وأهمها عىل اإلطالق، 

ألنه عامل الحفاظ عىل استقالل البالد، والحفاظ عىل كرامتها وتحقيق مطامحها يف التقّدم 

والرّخاء. ويف هذا الصدد، جاءت الدعوة رصيحة يف أجندة التنمية املستدامة إىل »تعزيز 

الكاملة واملنتجة، وتوفري  النمو االقتصادي املطرّد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة 

العمل الالئق للجميع.

مؤّش البحث والتطوير واالبتكار: استند بناء هذا املؤرّش إىل رؤية اسرتاتيجيّة تقول: 

إن البحث العلمي والتّطوير واالبتكار من الّسامت األساسيّة التي متيّز اقتصادات الّدول 

املتقّدمة عن نظرياتها النامية، وهي روافد ال غنى عنها لتحقيق التنمية املستدامة. ويجد 

موضوع  تكّرر  2030، حيث  لعام  التنمية  أجندة  يف  بقوة  يدعمه  ما  اليوم  التوّجه  هذا 

البحث واالبتكار ضمن العديد من الغايات املفّصلة ألهداف التنمية 2030، بينها:

واالرتقاء 	  التنويع،  خالل  من  االقتصادية  اإلنتاجية  من  أعىل  مستويات  تحقيق 

مبستوى التكنولوجيا، واالبتكار.
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وفرص 	  اإلنتاجية،  األنشطة  تدعم  والتي  التنمية  نحو  املوّجهة  السياسات  تعزيز 

العمل الالئق، ومبارشة األعامل الحرّة، والقدرة عىل اإلبداع واالبتكار.

دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالبتكار يف الدول النامية.	 

ويتبني من خالل املقارنة بني منهجيّة قياس املعرفة )KAM2012( ومنهجيّة قياس 

مؤرّش املعرفة العاملي 2017، إّن منهجيّة قياس املعرفة )KAM2012( اعتمد عىل أربع 

ركائز متثّلت يف الحاكميّة الرشيدة واألداء املؤّسسايت ومؤرّشات قياسها خمسة مؤرّشات، 

التّعليم وتنمية املوارد البرشيّة ومؤرّشات قياسها ثالثة مؤرّشات، فركيزة االبتكار  فركيزة 

املبنيّة  التّحتية  البنية  ركيزة  )البحث والتطوير( ومؤرّشات قياسها ثالثة مؤرّشات، وأخرياً 

يعني  وهذا  مؤرّشات.  ثالثة  قياسها  ومؤرّشات  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عىل 

 KAM2012(( منهجية  يف  اعتمدت  والتي  املعرفة  اقتصاد  قياس  مؤرّشات  مجموع  أن 

أربعة عرش مؤرّشاً، وحيث شهدت منهجيّة قياس املعرفة تطوًرا نوعيًا، متثّل يف منهجيّة 

قياس مؤرّش املعرفة العاملي 2017 والذي اعتمد سبع ركائز، هي التّعليم قبل الجامعي 

ومؤرّشات قياسها سبعة عرش مؤرّشاً، والتّعليم التقني والتدريب املهني ومؤرّشات قياسه 

البحث  ثم  مؤرّشاً،  عرش  ستّة  قياسها  مؤرّشات  وعدد  العايل  فالتّعليم  مؤرّشا،  عرش  اثنا 

املعلومات  فتكنولوجيا  مؤرّشاً،  وعرشون  مثانية  قياسها  ومؤرّشات  واالبتكار  والتطوير 

واالتصاالت ومؤرّشات قياسها عرشون مؤرّشاً، ثم االقتصاد باثنني وعرشين مؤرّشاً، وأخرياً 

البيئات التمكينية وعدد مؤرّشات قياسها مثانية عرش مؤرّشاً، مبجموع كيل للمؤرّشات بلغ 

الـ   )KAM2012( منهجية  مؤرّشات  جميع  أن  تبني  املقارنة،  ومن خالل  مؤرّشاً،   )133(

)14( مضّمنة يف مؤرّش املعرفة العاملي، وعليه فإّن مؤرّش املعرفة العاملي يتصف بالشمولية 

والتوافق مع مراحل التطّور والتحّول التي شهدتها مجاالت املعرفة. )انظر امللحق رقم1(.
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نتائج الدراسة: تحليلها وتفسريها ومناقشتها:

املعرفة  اقتصاد  مؤّش  يف  البحث  محل  الدول  مؤّشات  بني  مقارن  تحلييل  عرض  أوالً: 

ودليل التنمية البرشيّة ومؤّش التنافسّية العاملّية:

تبنى العامل رؤية تنموية أكرث طوحاً وارتباطاً مام سبق، بحيث شملت تلك الرؤية 

من  صيغت  مركبة  بُنى  يف  والبيئيّة، جسدت  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  أبعادها  يف  تنوًعا 

منظور معريف واقتصادي لتحقيق التنمية التي تتطلع لها الشعوب، وتتمثل تلك البنى يف 

عّدة أبعاد، منها مؤرّش املعرفة العاملي بقياس املعرفة كمفهوم شامل وثيق الّصلة مبختلف 

أبعاد الحياة اإلنسانيّة املعارصة، ويعرب عنه كمضمون مركّب متعّدد األبعاد، يف عّدة أشكال 

مختلفة من قطاعات متكاملة هي التّعليم مبختلف مراحله، والبحث والتطوير واالبتكار 

مؤرّش  ويشري   )1 اإلمنايئ،2017،  املتّحدة  األمم  )برنامج  وغريها.  واالقتصاد  والتكنولوجيا 

التنافسيّة العامليّة إىل بنية مركّبة تحتوي اثنتي عرشة ركيزة من ركائز التنافسيّة، بهدف 

بناء سياسات أفضل تدعم التعاون بني القطاعني العام والخاص، وتخلق فرصاً أفضل تعزز 

من قدرة االقتصاد عىل متويل االبتكار والتبني التكنولوجية، وبناء سوق عمل مرن يقود 

االزدهار يف الثورة الصناعيّة الرابعة.

)Klaus Schwab, 2017, p vii(

فمؤرّش املعرفة، يقيس مستوى التقدم املحرز يف ستة قطاعات حيويّة متثّل داعامت 

رئيسة للتنمية، وهي: التّعليم ما قبل الجامعي، والتّعليم العايل، والتّعليم التقني والتدريب 

أّما  واالتصاالت.  املعلومات  وتكنولوجيا  واالقتصاد،  واالبتكار،  والتطوير  والبحث  املهني، 

للتّنمية  األساسيّة  األبعاد  اإلنجازات يف  لتقييم  مركّب  دليل  البرشيّة، وهو  التنمية  دليل 

الناس من عيش حياة مديدة وصحيّة مبقياس العمر  البرشيّة، وهذه األبعاد هي متكني 

املتوقّع عند الوالدة، واكتساب املعرفة مبقياس متوسط سنوات الدراسة والعدد املتوقّع 

لسنوات الدراسة، وتحقيق مستوى معييش الئق مبقياس نصيب الفرد من الدخل القومي 
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يتكّون من ثالثة محاور رئيسة هي:  العامليّة، فهو مركب  التنافسيّة  أما مؤرّش  اإلجاميل. 

املتطلبات األساسيّة، وتشمل )املؤّسسات، والبنية التّحتية، وبيئة االقتصاد الكيّل، والصّحة 

والتّعليم االبتدايئ( وتحسني الكفاية، ومن أبرز عنارصها )التّعليم والتدريب، وكفاية سوق 

األعامل،  )تطوير  ويشمل  والتطوير،  االبتكار  وأخريا  التكنولوجيّة(،  والجاهزيّة  العمل، 

العامليّة،  والتنافسيّة  املعرفة  بني مؤرّشي  التجانس  بعض  نجد  والبحث( وعليه  واالبتكار 

ويبني الجدول اآليت مؤرّشات الدول محّل البحث يف هذه األبعاد.

الجدول )3( : مؤّشات دول الخليج العريب يف بعض املؤّشات العاملّية.

الدولة

مؤّش 
اقتصاد 
املعرفة 

)1(

الرتتيب 
بني 131 
دولة عىل 
مستوى 

العامل

الرتتيب 
عىل 

مستوى 
الدول 
العربّية

مؤّش 
التنافسّية 
العاملية 

)2(

الرتتيب 
بني 137 
دولة عىل 
مستوى 

العامل

الرتتيب 
عىل 

مستوى 
الدول 
العربّية

دليل 
التنمية 
البرشية 

 )3(
حسب 
ترتيب 

عام 2015

الرتتيب 
بني 188 
دولة عىل 
مستوى 

العامل

الرتتيب 
عىل 

مستوى 
الدول 
العربّية

58.82515.317184423اإلمارات

50.54125.1125285.6331قطر

49.94334.5444482.4474البحرين

475944.4352580515الكويت

45.26874.8330384.7382السعودية

43.67584.3162679.6526عامن

املعّدل 

العاملي
474.30.717

يعرّب  بينام  معيار سقفه )100%(  البرشية عن  التنمية  ودليل  املعرفة  مؤرّش  يعرّب 

مؤرّش التنافسيّة العاملية إىل معيار سقفه )7( درجات.

برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ، مؤرّش املعرفة العاملي 2017، ص5-4. 1

2 .Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2017	2018, p326
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الجميع(، . 3 )تنمية   2016 البرشية  التّنمية  تقرير  اإلمنايئ،  املتّحدة  األمم  برنامج 

ص203-200

 58.8( بني  تراوحت  العريب  الخليج  لدول  املعرفة  مؤرّش  أّن  السابق:  الجدول  يبنّي 

و43.6(، وهذا يشري: إىل تفاوت نسبي بني دول الخليج العريب، وينعكس التفاوت بشكل 

العربيّة املتّحدة يف الرتتيب )25(  العامل، فبينام تقع اإلمارات  أوضح يف ترتيبها بني دول 

نجد أن ُعامن تقع يف الرتتيب )75( بني دول العامل )131( التي شملها التقرير، ومبقارنة 

مؤرّشات دول الخليج العريب باملعّدل العاملي، نجد أن دول الكويت والسعودية وعامن 

تقع يف املعّدل العاملي ودون ذلك، بينام تتجاوز املعّدل بقيّة الدول، كام تشري البيانات 

إىل أن دول الخليج العريب تتقدم عىل الدول العربيّة يف الرتتيب عدا السعوديّة وعامن إذ 

يتقدمهن األردن ولبنان.

العربيّة املتّحدة تفرض نفسها كتجربة  أّن حالة دولة اإلمارات  النتائج: إىل  وتشري 

رائدة عىل املستوى العريب واإلسالمي إذ حققت مستوًى متقدًما يف الرتتيب بلغ املرتبة 

)25(، لتصبح من أفضل )%20( عىل مستوى العامل، مام يشري إىل وجود فارق نسبي عن 

بقية دول الخليج العريب. ويُعزى ذلك لتفوق دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة عىل الصعيد 

العاملي يف مجاالت عّدة منها، تحقيق املركز )2( يف مؤرّش االقتصاد، و)16( يف مؤرّش التّعليم 

قبل الجامعي، واملركز )23( يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، واملركز )27( يف مؤرّش 

التّعليم العايل، ما يعني حصولها عىل مراكز متقّدمة يف خمسة مؤرّشات من أصل سبعة 

مؤرّشات.

أّما ما حّققته دول الخليج العريب يف مؤرّش التنافسيّة العامليّة، فيعكس مستويات 

 5.3( تراوحت بني  إذ  العامل،  العريب عىل مستوى  الخليج  أداء دول  التّفاؤل يف  إىل  تشري 

و4.31( من أصل )7(، مبعّدل عاملي بلغ )4.3(، ماّم يعني أن جميع الّدول تجاوزت املعّدل 

العاملي، إىل جانب أن دول اإلمارات العربيّة املتّحدة وقطر واململكة العربيّة السعوديّة 
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حّققت مستويات متقّدمة عىل مستوى العامل بالرتتيب )17( و)25( و)30( عىل التّوايل، 

الدول يف  بقيّة  بينام حلّت  العامل،  أفضل )%20( عىل مستوى  بني  تقريباً  تصبح  وبذلك 

مستويات أعىل من املتوسط.

وبذات املستوى يأيت تصنيف دول الخليج العريب يف دليل التنمية البرشيّة حسب 

ترتيب عام )2015( حيث تشري البيانات: إىل أّن دول الخليج العريب تعيش تنمية مرتفعة 

جداً، عدا دولة عامن فحالة التنمية فيها مرتفعة، كام أّن غالبية دول الخليج العريب تقع 

بني أفضل )%25( عىل مستوى العامل، وهذا يدعم النتائج السابقة من أّن دول الخليج 

تحقق  أن  منها  ويتوقع  العامل  عام حققت مستويات جيّدة عىل مستوى  بشكل  العريب 

مستويات أكرث تقدماً خالل السنوات القادمة. ويجدر بالّذكر أّن الرتتيب اإلجاميل ملؤرّش 

الّدخل  من  الفرد  نصيب  أبرزها  من  أساسية،  أبعاد  بعّدة  يتأثّر  البرشية  التنمية  دليل 

القومي اإلجاميل.

ثانياً: مستوى التقدم املحرز يف دليل التنمية البرشية خالل الفرتة من 1990 إىل 2015:

الجدول )4(: اتجاهات دليل التنمية البرشيّة بني 2015-1990

الدولة

الرتتيب 

يف

2015

التغري يف 
الرتتيب

دليل التنمية البرشية

القيمة

2015-201019902000201020112012201320142015

3320.7540.8090.8270.8370.8430.8540.8550.856قطر

اململكة 

العربيّة 

السعودية

3890.6980.7420.8030.8180.8300.8410.8450.847

اإلمارات 

العربيّة 

املتّحدة

42-40.7260.7980.8240.8260.8290.8320.8360.840
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الدولة

الرتتيب 

يف

2015

التغري يف 
الرتتيب

دليل التنمية البرشية

القيمة

2015-201019902000201020112012201320142015

30.7450.7940.8120.8120.8150.8200.8230.824-47البحرين

10.7130.7860.7920.7940.7960.7870.7990.800-51الكويت

30.7050.7970.7970.7960.7960.7950.796-52عامن

متوسط 

العامل
0.5970.6410.6960.7010.7060.7100.7150.717

املصدر: دليل التنمية البرشية 2016 )تنمية للجميع(، ص 206

يشري الجدول السابق إىل تحسن األداء يف اتجاهات التنمية يف دول الخليج العريب، 

وقد سجلت اململكة العربيّة السعودية أفضل معّدل يف التحسن بني عامي )1990 و2015( 

حيث قفزت تسعة مراكز، لتحتل املرتبة )38( بني )188( دولة، وعىل الرغم من تراجع 

دول اإلمارات العربيّة واملتّحدة والكويت وعامن يف الرتتيب خالل نفس الفرتة، عىل الرغم 

من أن هذه الدول أحرزت تقدماً جيّداً يف تقييم اإلنجازات املحققة يف األبعاد األساسية 

للتنمية البرشية، ويرجع ذلك إىل التقدم املحرز يف قيمة دليل التنمية البرشية ملتوسط 

دول العامل، حيث تشري القيمة بني عامي )1990 	 2015( إىل تحّسن كبري بلغت نسبته 

أكرث من )20%(.
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الجدول )5(: إنجازات دول الخليج العريب يف مجال الّتعليم بحسب 

دليل التنمية البرشية 2016

الدولةالرتتيب

معّدل اإلملام بالقراءة 
والكتابة )%(

ن الّتعليم 
ىل جزء م

صلون ع
سكان الحا

ال
)%

ىل األقل )
ي ع

الثانو

النسبة اإلجاملية لاللتحاق بالّتعليم 
نسبة مئوية من السكان حسب سن 

الّتعليم يف كّل مرحلة

 الفئة 
العمرية 
15 سنة 

فأكرث

 الفئة العمرية 
)15-24سنة(

العايلالثانوياالبتدايئالحضانة

الذكوراإلناث
من سن 
25 فأكرث

)%()%()%()%(

-2005

2015

-2005

2015

-2005

2015

-2005

2015

-2010

2015

-2010

2015

-2010

2015

-2010

2015

97.899.798.368.45810110916قطر33

38

اململكة 

العربيّة 

السعودية

94.799.399.466.51610910861

42

اإلمارات 

العربيّة 

املتّحدة

93.899.199.667.792107..22

37....95.799.799.857.955البحرين47

96.299.599.657.4811039427الكويت51

94.899.199.158.85411010229عامن52

متوسط 

تنمية 

مرتفعة 
جداً

......88.88410210675

متوسط 

دول العامل
84.389.192.164.9471057635

دليل التنمية البرشيّة 2016 )تنمية للجميع(، ص 232
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التنمية  العربيّة يف دليل  التقدم املحرز لدول الخيج  الّسابق حالة  ويعّزز الجدول 

التي شملت كّل أبعاده، وتحديداً ما تحّقق من إنجازات يف مجال التّعليم، حيث تشري 

النتائج: إىل أّن دول الخليج العريب حّققت تقدماً إيجابيًا يف مجال اإلملام بالقراءة والكتابة 

لجميع الفئات، متجاوزة املتوسط العاملي بفارق نسبي كبري، أّما من حصل عىل جزء من 

التّعليم الثانوي ّممن هم يف سّن )25( سنة فأكرث فلم يكن باملستوى املأمول يف جميع 

دول الخليج رغم تجاوزه املتوّسط العاملي، إالّ أنّه يقّل بكثري عن متوسط ما حّققته الدول 

الربامج واملرشوعات  الّنظر يف  إعادة  يتطلّب  املرتفعة جداً، وهذا  البرشيّة  التنمية  ذات 

الداعمة لهذا البعد. أما البعد املتّصل بامللتحقني بالتّعليم كنسبة مئويّة من السكان حسب 

حّققت  املحّققة، حيث  اإلنجاز  نسب  يف  تفاوت  إىل  فيشري  مرحلة  كل  يف  التّعليم  سّن 

دول الخليج تقدًما جيًدا يف نسبة االلتحاق باملرحلتني االبتدائيّة والثانويّة ماثل أو تجاوز 

متوّسط التقدم املحرز يف الدول ذات التنمية البرشيّة املرتفعة جداً، ولكّنها مل تكن كذلك 

يف نسب االلتحاق مبرحلة الحضانة والتّعليم العايل، ففي مرحلة الحضانة تجاوزت الدول 

املتوسط العاملي باستثناء اململكة العربيّة السعوديّة، لكّنها تقّل كثرياً عن املتوّسط املحرز 

التي  املتّحدة  العربيّة  اإلمارات  باستثناء  جداً،  املرتفعة  البرشيّة  التنمية  ذات  الدول  يف 

حّققت تقدًما كبريًا يف هذا البعد، وحول التقّدم املحرز يف مجال االلتحاق بالتّعليم العايل. 

التي  البحرين  دولة  عدا  العاملي،  املتوّسط  عن  تقّل  االلتحاق  نسبة  أن  الجدول  ويظهر 

تجاوزته بفارق بسيط، لكننا نلمس الفارق ونشعر بالفجوة عند مقارنة مبا حّققته الدول 

البرشيّة  التنمية  ذات  بالدول  االلتحاق  متوسط  مع  العايل  بالتّعليم  االلتحاق  نسب  يف 

متقّدمة  التحاق  نسبة  حّققت  التي  السعوديّة  العربيّة  اململكة  باستثناء  جداً،  املرتفعة 

نسبيًا بلغت )%61(. ويفرّس الباحث هذه النتيجة لكون تحقيق مستويات متقّدمة يف 

التنميّة البرشيّة ال يتّوقف عىل مدى ما تحّققه الدولة من مستويات متقّدمة يف  دليل 

مجال التّعليم، بل تؤثّر فيه عّدة عوامل أخرى ترتبط مبتوسط العمر واملتوقّع عند الوالدة 

الذي يعكس القدرة عىل عيش حياة مديدة وصحيّة. كام يعكس نصيب الفرد من الدخل 

القومي اإلجاميل القدرة عىل تحقيق مستوى معييش الئق.
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ثالثاً: مؤّشات التنافسّية العاملّية 

تحتوي  مركبّة  بنية  إىل  يشري  العامليّة  التنافسيّة  مؤرّش  أّن  إىل  اإلشارة  سبقت  كام 

)12( ركيزة من ركائز التنافسيّة، بهدف بناء سياسات أفضل تدعم التعاون بني القطاعني 

العام والخاّص، وتخلق فرًصا أفضل تعّزز من قدرة االقتصاد عىل متويل االبتكار والتبني 

وهذه  الرابعة،  الصناعيّة  الثورة  يف  االزدهار  يقود  مرن  عمل  سوق  وبناء  التكنولوجيّة، 

الركائز تندرج تحت ثالثة محاور رئيسة هي: املتطلّبات األساسية، وتشمل )املؤّسسات، 

الكفاية،  وتحسني  االبتدايئ(  والتّعليم  والصّحة  الكيّل،  االقتصاد  وبيئة  التّحتية،  والبنية 

التكنولوجية(،  العمل، والجاهزيّة  )التّعليم والتدريب، وكفية سوق  أبرز عنارصها:  ومن 

وأخريا االبتكار والتطوير، ويشمل )تطوير األعامل، واالبتكار والبحث(، ويبني الجدول اآليت 

مؤرّشات التنافسيّة لدول الخليج العريب يف ضوء محاورها الثالثة.

الجدول )6(: مؤّشات التنافسّية لدول الخليج العريب

التنافسّية
تحسني الكفاءةمتطلّبات أساسيةاملؤّش العام

االبتكار وعمليات 
التطوير

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيبالقيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

اإلمارات 

العربيّة 

املتّحدة

175.376.02175.23204.93

255.11125.91254.94224.85قطر

اململكة 

العربيّة 

السعوديّة

304.83325.28334.69404.12

444.54405.08364.62434.05البحرين

524.43504.88734.07863.47الكويت

624.31385.12664.19703.61عامن

متوّسط 

دول العامل
 4.30 4.62 4.19 3.85

2018, p326	Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2017 :املصدر
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يشري الجدول السابق: إىل أّن دول الخليج العريب حّققت تقدًما يف محور املتطلّبات 

األساسيّة ملؤرّش التنافسيّة الذي يتمحور حول عّدة ركائز عّدة، من أبرزها الصّحة والتّعليم 

االبتدايئ، متجاوزة بذلك متوسط دول العامل، وقد حققت دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة 

العربيّة  اململكة  ثم   ،)12( بالرتتيب  قطر  دولة  تليها  العامل،  مستوى  عىل   )7( الرتتيب 

السعودية يف الرتتيب )32( أي ضمن مجموعة أفضل )%25( من دول العامل، ويأيت بعد 

ذلك محور تحسني الكفاءة والذي يتمحور حول أبعاد عّدة من أبرزها: التّعليم والتدريب 

والجاهزيّة التكنولوجيّة، وبذات االتجاه تتقدم دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة وقطر دول 

الخليج، ويُعدان من بني أفضل )%20( عىل مستوى العامل، فاململكة العربيّة السعودية 

والبحرين ضمن أفضل )%25(، ويظهر ترتيب دولة عامن والكويت يف الرتتيب )66 و73( 

عىل التوايل، ما يشري إىل وجود فجوة بني دول الخليج يف هذا املحور، كام أّن قيمة مؤرّش 

املحور تقّل عن متوّسط دول العامل. أّما املحور األخري واملعني بتطوير األعامل واالبتكار 

والبحث، فقد تركّز حول أبعاد من أبرزها االبتكار والبحث، فقد أخذ اتجاه املحور السابق 

نفسه، إذ تقدمت دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة وقطر دول الخليج حيث تصنفان ضمن 

أفضل )%20( عىل مستوى العامل، ثم اململكة العربيّة السعوديّة ودولة البحرين، ويصنفان 

ضمن أفضل )%25(، كام يظهر ترتيب دولة عامن والكويت يف الرتتيب )70 و86( عىل 

ويعزو  واالبتكار.  األعامل  تطوير  محور  يف  الخليج  دول  بني  أخرى  فجوة  وجود  التّوايل 

لعام  رؤية  تبني  إىل  التنافسيّة  مؤرّش  يف  متقدمة  مراكز  اإلمارات  دولة  تحقيق  الباحث 

2021 بهدف الوصول إىل اقتصاد معريف قائم عىل البحث واالبتكار، حيث أقرّت الدولة 

سياسة التّعليم والتكنولوجيا واالبتكار وتشمل 100 مبادرة يف مجاالت الصّحة والتّعليم 

والطاقة، والنقل، واملياه والتكنولوجيا، مع توجه الدولة نحو مضاعفة اإلنفاق عىل البحث 

)Ministry of Economy, 2016, p54( .2021 العلمي بنحو 3 مرات حتى عام



مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 1522018

رابعاً: مؤّشات االقتصاد املعريف يف دول الخليج العريب:

عىل  العريب  الخليج  لدول  املعريف  االقتصاد  مؤرّشات  مقارنات  يف  الباحث  اعتمد 

 ،)KAM2012( لقياس اقتصاد املعرفة )World Bank(املنهجيّة التي وضعها البنك الدويل

ومؤرّش املعرفة العاملي 2017، كام سبقت اإلشارة.

الجدول )7(: ترتيب دول الخليج العريب يف مؤّش اقتصاد املعرفة 

خالل الفرتة بني 1995 و2012

الدولة
مرتبة مؤّش اقتصاد املعرفةقيمة مؤّش اقتصاد املعرفة

قيمة التغيري
1995201219952012

قيمة ورتبة 

الدولة األوىل 

عامليا

9.539.431*1**-

اإلمارات 

العربيّة 

املتّحدة

6.396.9446420.55

0.07-6.976.93643البحرين

اململكة 

العربيّة 

السعوديّة

5.025.9678500.94

0.38-5.715.335764الكويت

5.346.1465470.8عامن

0.02-5.865.845454قطر

0.29---5.415.12العامل

http://knoema.com/WBKEI2013/knowledge-economy-index- السويد   ** األمريكية  املتّحدة  الواليات   *

world-bank-2012

يشري الجدول السابق إىل واقع االقتصاد املعريف يف دول الخليج العريب خالل الفرتة 

التباين بني تقدم وتأخر،  الدول حالة من  بني 1995 و2012، والتي عاشت خالله هذه 
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حيث سّجلت اململكة العربيّة السعوديّة تغريًا بني عامي 1995 و 2012 بلغ قيمته )0.94( 

بعد أن كانت دون املتوسط العاملي يف عام 1995 تجاوزته يف عام 2012 محّققة قفزة 

إىل )50( يف عام 2012 من ين )145( دولة، وحّققت  الرتتيب من )78(  كبرية يف سلّم 

دولة عامن تغريًّا كبريًا بلغت قيمته )0.8( يف عام 2012، وتقّدمت يف الرتتيب إىل الرتتيب 

العريب  التي تتقّدم الرتتيب  العربيّة املتّحدة  )47( عامليًا يف عام 2012. كام أن اإلمارات 

املرتبة  إىل  العاملي  الرتتيب  يف  وتقّدمت   )0.55( قيمته  بلغت  تغرّياً  حققت  والخليجي 

)42(، ويف الوقت الذي استقرّت فيه دولة قطر يف الرتتيب نفسه، نجد أّن دولتي البحرين 

والكويت سجال تأّخراً يف القيمة ويف الرتتيب، وعند مقارنة قيمة املؤرّش باملتوّسط العاملي 

نجد أّن دول الخليج العريب حّققت باملجمل تقّدًما كّميًا يف عام 2012 إذ تجاوزت قيمة 

املؤرّش املتوّسط العاملي يف الوقت الذي كانت فيه قيمة املؤرّش لبعض الدول دون املتوسط 

العاملي، ويعّزز ذلك أّن حجم الفجوة املعرفيّة بني أعىل قيمة وأدناها سجّل انخفاًضا ال 

بأس به، حيث بلغ )4.51( لعام 1995، وانخفض إىل )4.10( لعام 2012.

الجدول )8(: ترتيب دول الخليج العريب يف مؤّش املعرفة العاملي 2017

املؤّش العام واملؤّشات 
الفرعية والقيمة 

والرتب بني 131 عىل 
مستوى العامل

سويرسا
اإلمارات 
العربّية 
واملّتحدة

الكويتالبحرينقطر
اململكة 
العربّية 
السعودية

عامن
قيمة 

الفجوة 

املؤرّش العام
1254143596875الرتبة

28.2
71.858.850.549.94745.243.6القيمة

التّعليم قبل 

الجامعي

121610056429688الرتبة
24.8

7270.347.258.963.548.450.3القيمة

التّعليم 

التقني 

والتدريب 

املهني

524583384119109الرتبة

31.7

726153.257.749.640.345.5القيمة
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املؤّش العام واملؤّشات 
الفرعية والقيمة 

والرتب بني 131 عىل 
مستوى العامل

سويرسا
اإلمارات 
العربّية 
واملّتحدة

الكويتالبحرينقطر
اململكة 
العربّية 
السعودية

عامن
قيمة 

الفجوة 

التّعليم العايل
2274066595882الرتبة

34.1
68.55045.438.340.140.334.4القيمة

البحث 

والتطوير 

واالبتكار

2373878533673الرتبة

45.4
65.828.728.520.325.430.220.8القيمة

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالتصاالت

4232927753859الرتبة

31.9
79.671.365.566.847.759.252.9القيمة

االقتصاد
524034545953الرتبة

21.9
65.366.950.151.545.94546.2القيمة

البيئات 

التمكينية

4463683629271الرتبة
26

83.26670.458.961.457.260.7القيمة

وزن البيانات يشري حسب التقرير إىل أّن )0( هي األسوأ و )100( األفضل

املصدر: برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ، مؤرّش املعرفة العاملي 2017، ص13-4

مؤرّش  يف  العريب  الخليج  دول  بني  كبرية  تباينات  وجود  إىل  السابق  الجدول  يشري 

املعرفة العام ومؤرّشاته الفرعية، فإجامالً تتصدر دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة الرتتيب 

الخليجي والعريب، حيث تحتل املرتبة )25( بني )131( دولة، بقيمة بلغت )58.8(، تليها 

قطر)41(، فالبحرين )43(، ثم الكويت )59(، فالسعودية )69(، وأخرياً عامن يف املرتبة 

)75( بقيمة بلغت )43.6(، وتقّدر الفجوة املعرفية بني أعىل قيمة للدولة األوىل يف الرتتيب 

عامليّاً وبني أدىن قيمة لدول الخليج العريب )28.2(، وعند مقارنتها بالفجوة املعرفية لعام 

2012 التي بلغت )4.1 من 10(، نلمس أن هناك تغرياً إيجابياً يف املستوى املعريف لدول 

الخليج العريب يف عام 2017، ميكن أن نقّدر نسبته ب )13%(.
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املتّحدة تتقدم  العربيّة  أّن دولة اإلمارات  الفرعية نجد  وعند استعراض املؤرّشات 

والتطوير  البحث  مؤرّشي  عدا  السبعة،  الفرعيّة  املؤرّشات  جميع  يف  الخليجي  الرتتيب 

واالبتكار والتي تأيت ثانيًا بعد اململكة العربيّة السعوديّة، ومؤرّش البيئات التمكينيّة والتي 

تأيت ثانياً بعد دولة قطر، كام تشري البيانات: إىل أن دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة حّققت 

تقدماً عامليا يف مؤرّش االقتصاد حيث احتلت الرتتيب الثاين عامليًا متقّدمة عىل دول العامل 

يف مجال التنافسيّة املعرفية، ويف مجال االنفتاح االقتصادي، ومجال التمويل، مام يشري: إىل 

أن دولة اإلمارات حالة خاصة بني الدول العربيّة والخليجيّة.

ميزة  إىل  تشري:  والتي  آنفاً  إليها  أشري  التي  التباينات  حالة  الجدول  بيانات  وتبنّي 

بعض الدول يف مجاالت وتأخرها يف أخرى، فنجد أن اململكة العربيّة السعوديّة حّققت 

ترتيباً عاملياً البأس به يف مؤرّش البحث والتطوير واالبتكار باملرتبة )36( عامليًّا فاإلمارات 

العربيّة املتّحدة باملرتبة )37( فدولة قطر باملرتبة )38(، وتأيت بقية دول الخليج العريب يف 

مراتب تراوحت بني )53 و78(، ويف مؤرّش البيئات التمكينيّة، والتي تتمحور يف السياسة 

واملؤّسسات، واالقتصاد واملجتمع، والصّحة والبيئة، نجد أن التقدم خليجياً لدولة قطر التي 

تحتل املرتبة )36( عاملياً، فدولة اإلمارات العربيّة املتّحدة باملرتبة )46(، وتأيت بقية دول 

الخليج العريب يف مراتب تراوحت بني )62 و92(، وعىل الرغم من تقدم دولة اإلمارات 

حّققت  الدول  بعض  أّن  إالّ  الفرعيّة،  املؤرّشات  بقية  يف  الخليج  دول  املتّحدة  العربيّة 

البحرين  املهني حّققت  والتدريب  التقني  التّعليم  فيها، ففي مؤرّش  متقّدمة  مستويات 

متأّخرة ومتأخرة جداً، حيث حلّت  بني  الّدول يف مراتب  بقيّة  بينام حلّت   )33( املرتبة 

قطر يف املرتبة )58(، أما الكويت وعامن واململكة العربيّة السعوديّة فقد حلّت باملراتب 

)84-109-119( عىل التّوايل، ويف مؤرّش التّعليم العايل جاءت قطر ثانياً بني دول الخليج 

عامن،  وسلطنة  والبحرين  والكويت  السعوديّة  العربيّة  فاململكة   .)40( باملرتبة  العريب 

باملراتب )58-59-66-82( عىل التوايل، كام تشري البيانات إىل وجود تباين كبري بني دولة 

قبل  والتّعليم  االقتصاد  مؤرّشي  العريب يف  الخليج  دول  وبقية  املتّحدة  العربيّة  اإلمارات 

الجامعي، بينها حلّت اإلمارات العربيّة املتّحدة يف املرتبة )2( يف مؤرّش االقتصاد كام سبقت 
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اإلشارة، نجد أّن دولة البحرين حلّت باملرتبة )34(، فدولة قطر وعامن والكويت واململكة 

العربيّة السعوديّة باملراتب )40-53-54-59( عىل التوايل، ويف مؤرّش التّعليم قبل الجامعي 

حلّت اإلمارات العربيّة املتّحدة باملرتبة )16( عاملياً، بينام حلّت الكويت يف املرتبة )42( 

والبحرين باملرتبة )56(، نجد أن سلطنة عامن واململكة العربيّة السعوديّة وقطر حلّت يف 

مراتب متأخرة جداً )88-96-100( عىل التوايل، وتشري هذه البيانات مجتمعة إىل أّن لدول 

اإلمارات  دولة  الفرعيّة وتحديداً  املؤرّشات  العديد من  ناجحة يف  العريب تجارب  الخليج 

العربيّة املتّحدة يف غالبية املؤرّشات، ولبقية الدول تجارب إيجابية تدعو للتفاؤل يف بعض 

املؤرّشات ماّم يعّزز فرص تحقيق تقّدم إيجايب يف السنوات القادمة.

إىل  املؤرّشات  بعض  يف  متقّدمة  مستويات  قطر  دولة  تحقيق  الباحث  ويعزي 

تبني اسرتاتيجيّة التنمية الوطنيّة 2011 	 2016، التي أطلقت يف مارس 2011، وتسعى 

التنمية الوطنيّة تحقيقا ألهداف رؤية قطر الوطنيّة 2030 إىل تحسني حياة  اسرتاتيجيّة 

وإصالح  الترّشيعات،  تغيري  خالل  من  قطر  أرض  عىل  يقيم  من  وكّل  املواطنني  جميع 

الّسياسات، والربامج الطموحة التي ستديم االزدهار االقتصادي وتعّزز التّنمية االجتامعيّة. 

من  العديد  أقرّت  اإلطار  هذا  ويف  ص1(   ،2015 واإلحصاء،  التنموي  التخطيط  )وزارة 

القوانني واإلسرتاتيجيات التي تتّصل بالتّعليم والصّحة، كالقانون رقم )6( لعام 2013 بشأن 

صندوق الصّحة والتّعليم، الذي يهدف إىل توفري املوارد املاليّة واملستدامة لدعم الخدمات 

الصّحية والتّعليميّة والجهات القامئة عليها، والقانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن التأمني 

إىل  تهدف  والتي   ،)2016  	  2011( للصّحة  الوطنيّة  واالسرتاتيجيّة  االجتامعي،  الصّحي 

إحداث تغيريات يف نظام الرعاية الصحيّة، واسرتاتيجيّة التّعليم والتدريب )2011 - 2016(، 

العامليّة  التّعليمية  األنظمة  مستوى  إىل  يرقى  تعليمي  نظام  تحقيق  إىل  تهدف  والتي 

الحالية  العمل  لحاجات سوق  تدريب تستجيب  وبرامج  تعليم  مناهج  توفري  من خالل 

اعتمدت  التي  املتّحدة  العربيّة  اإلمارات  دولة  عىل  ينطبق  التفسري  وذات  واملستقبليّة، 

سياسات ومبادرات تتصل مبجاالت الصّحة والتّعليم والطاقة، والنقل، واملياه والتكنولوجيا.
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وتشري البيانات إىل أّن الفجوة املعرفية بني دولة سويرسا الدولة األوىل عاملياً يف مؤرّش 

املعرفة العاملي، ودول الخليج العريب يف املؤرّشات القطاعيّة تكون أكرب اتساًعا يف املؤرّشات 

املرتبطة بالتّعليم دون القطاعات األخرى، حيث تتسع يف مؤرّش البحث والتطوير واالبتكار 

لتصل إىل )45.4(، يليها مؤرّش التّعليم العايل بفجوة تبلغ )34.1(، فمؤرّش التّعليم التقني 

التّعليم قبل الجامعي بفجوة تبلغ  والتدريب املهني الذي تبلغ فجوته )31.7(، فمؤرّش 

)24.8(، وجميع قيم هذه الفجوات تتجاوز قيمة الفجوة يف املؤرّش العام للمعرفة البالغ 

بقية  إىل  املعرفيّة  للفجوة  الباحث  يرش  ومل  الجامعي،  قبل  التّعليم  مؤرّش  عدا   ،)28.2(

لنظام  القطاعيّة  املؤرّشات  أن  ذلك  ّمرّبر  ولعل  قيمتها،  ارتفاع  رغم  القطاعيّة  املؤرّشات 

التّعليم احتلت فيها دول الخليج العريب مراكز متأخرة قياساً ببقية املؤرّشات. 

خامًسا: تحليل االنحدار للتنبؤ مبؤّش املعرفة العاملي:

 Stepwise Multiple Regression Analysis استخدام تحليل االنحدار املتعّدد املتدّرج

 ،2017 لعام  العاملي  املعرفة  مبؤرّش  تتنبّأ  التي  القطاعية  املؤرّشات  أقوى  عىل  للتّعرف 

ولتحقيق ذلك أدرج الباحث جميع املؤرّشات القطاعية الّسبعة يف التحليل، وهي )التّعليم 

قبل الجامعي، التّعليم التقني والتدريب املهني، التّعليم العايل، البحث والتطوير واالبتكار، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، االقتصاد، البيئات التمكينية( ولجميع الدول املدرجة يف 

تقرير املعرفة العاملي لعام 2017 وعددها )131( دولة.

ويعتمد هذا األسلوب عىل إدراج أقوى املتغرّيات املستقلة التي تتنبأ مبؤرّش املعرفة 

يف الخطوة األوىل، ويف الخطوة الثانية يجرى إدراج املتغري الثاين من حيث القوة يف التنبؤ 

باملتغرّي، لنصل بالنهاية إىل معادلة انحدار تشمل املتغرّيات، أو بعض املتغريات التي تسهم 

يف التنبؤ باملتغري. )آري، 2004، 447(.

املتغرّيات  جميع  إدراج  عن  املتدرج،  املتعّدد  االنحدار  تحليل  نتائج  أسفرت  وقد 

أُدرجت  املعرفة، حيث  بالتنبؤ مبؤرّش  تسهم  التي  املتعدد  االنحدار  معادلة  املستقلّة يف 
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املستقلّة  العوامل  أقوى  بحسبانه  األوىل  الخطوة  واالتصاالت( يف  املعلومات  )تكنولوجيا 

إسهاماً بالتنبؤ باملتغري التابع )مؤرّش املعرفة(، ويف الخطوة الثانية أُدرج )البحث والتطوير 

الثالثة  الخطوة  التنبؤ، ويف  يف  إسهاماً  املستقلة  املتغريات  أقوى  ثاين  بحسبانه  واالبتكار( 

التنبؤ  يف  إسهاماً  املستقلّة  املتغرّيات  ثالث  بحسبانه  الجامعي(  قبل  )التّعليم  إدراج  تم 

مبؤرّش املعرفة، ويف الخطوات التالية إىل الخطوة السابعة، أُدرجت بقية املتغرّيات املستقلة 

االقتصاد،  ثم  العايل،  فالتّعليم  املهني،  والتدريب  التقني  )التّعليم  اآليت:  الرتتيب  حسب 

وأخرياً البيئات التمكينية(.

الجدول )9( يوّضح مقدار تأثري املؤّشات الفرعية يف نسبة التباين ملؤّش املعرفة 

العاملي من خالل: معامل التحديد )مربع معامل االرتباط(

املعايري
معامل 
االرتباط

مربع 
معامل 
االرتباط 
)معامل 
التحديد(

معامل 
التحديد 
املعّدل

الخطأ 
املعياري 

للتنبؤ

968.937.9372.7117.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

978.957.9562.2540.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبحث والتطوير واالبتكار

والتطوير  والبحث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالبتكار والتّعليم قبل الجامعي

.986.971.9711.8412

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبحث والتطوير واالبتكار 
والتّعليم قبل الجامعي والتّعليم التقني والتدريب املهني

.992.985.9841.3469

والتطوير  والبحث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالبتكار والتّعليم قبل الجامعي والتّعليم التقني والتدريب 

املهني والتّعليم العايل
.997.994.994.8282

والتطوير  والبحث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالبتكار والتّعليم قبل الجامعي والتّعليم التقني والتدريب 

املهني والتّعليم العايل واالقتصاد
.999.997.997.5573

والتطوير  والبحث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالبتكار والتّعليم قبل الجامعي والتّعليم التقني والتدريب 

املهني والتّعليم العايل واالقتصاد والبيئات التمكينية
1.000.999.999.2804
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يبني الجدول )9( إّن مربع معامل االرتباط )معامل التحديد( نسبة التباين )التأثري( 

التي تحدثها املؤرّشات الفرعيّة عىل مؤرّش املعرفة، ومنه يتّضح: أن نسبة تأثري تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت عىل مؤرّش املعرفة مبقدار %93.7، ونسبة تأثري تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والبحث والتطوير واالبتكار عىل مؤرّش املعرفة مبقدار 95.6 %، ويف االتجاه 

واالبتكار  والتطوير  والبحث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تأثري  نسبة  بلغت  ذاته 

املهني  والتدريب  التقني  التّعليم  مؤرّشي  إضافة  وعند  الجامعي 97.1%،  قبل  والتّعليم 

تكنولوجيا  أن  إىل  البيانات  وتشري هذه  إىل 99.4%.  التأثري  نسبة  ترتفع  العايل  والتّعليم 

لكون  ذلك  الباحث  ويعزو  املعرفة،  مؤرّش  عىل  عايل  تأثري  ذات  واالتصاالت  املعلومات 

التقنية هي املحرك الرئيس لجميع املؤرّشات الفرعية األخرى، وما يتحقق من متيز يف أي 

التقانة كرشيك رائد فيام تحقق، كام  إداري، وعليه تربز  أو  اقتصادي  أو  قطاع تعليمي 

يالحظ الباحث: أن مؤرّشات التّعليم حققت أولوية يف التأثري عىل مؤرّش املعرفة بعد مؤرّش 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لكون التّعليم موجًها رئيًسا للمعرفة ومحركًا البتكاراتها. 

ويعزز بلوم )Bloom D. et al )2006 هذه النتيجة عندما أكّد أهّمية الجامعات يف متكني 

الدول للحاق باملجتمعات التكنولوجيّة املتقّدمة من خالل االقتصاد املعريف. وبني ويلش 

)Welch A. )2011,4 أّن الجامعات هي الركيزة األساسيّة يف بناء اقتصاديات املعرفة يف 

القرن الواحد والعرشين. كام كشفت دراسة دمري وآخرين )Demir,O. et al )2015 عن 

العالقة الوطيدة بني التّعليم ومؤرّش مجتمع املعرفة، واعتربت التّعليم هو املحرك الرئيس 

لنمو مجتمع املعرفة كام كشفت عن العالقة اإليجابية بني مؤرّش مجتمع املعرفة والنمو 

االقتصادي، وأشارت دراسة بروكرن وآخرين: )Brückner S. et al )2015 إىل أنه كلام زاد 

املستوى التّعليمي للطالب زاد تكوين مفهوم االقتصاد املعريف لديهم، وزاد منو االقتصاد 

املعريف يف كل من أملانيا والواليات املتّحدة األمريكية. كام أثبتت دراسة فويفودا ويلدن 

)2015( .Voyvoda E. and Yelden E أن زيادة االستثامر يف رأس املال البرشي )التّعليم( 

واإلنتاجيّة  االبتكار  القدرة عىل  وتعزيز  املعريف  االقتصاد  إىل منو  يؤّدي  العلمي  والبحث 

واستخدام التكنولوجيا يف كندا عىل املدى الطويل.
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معامل االرتباط بني مؤّشات الدراسة:

الجدول )10(: ارتباط بريسون لجميع دول العامل املضّمنة بالتقارير الدولّية

دليل التنمية البرشيّةمؤّش التنافسّية العامليةنوع املؤّش

مؤرّش املعرفة العاملي

.915**.895**

.000.000

119129

مؤرّش التنافسيّة العاملية

 .847**

.000

136

.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed .**

الجدول )11(: ارتباط بريسون للمؤّشات حسب دول الخليج العريب

نوع املؤّش
املؤّشات 

الفرعية ملؤّش 
املعرفة العاملي

مؤّش 
التنافسّية 

العاملية
الّتعليم العايلاالقتصاد

الّتعليم التقني 
والتدريب 

املهني

مؤرّش املعرفة 

العاملي

معامل 

االرتباط
**.959*.884*.875.791

003.020.022.061.مستوى الداللة

6666العدد

دليل التنمية 

البرشية

معامل 

االرتباط
.336.679.174*.856

515.138.741.030.مستوى الداللة

6666العدد

مؤرّش 

التنافسيّة 

العاملية

معامل 

االرتباط
.712**.941.4531

112.005.367.مستوى الداللة

6666العدد

.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed .**

.)Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed .*
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وعند تحليل معامل ارتباط بريسون كام يف الجدول )10( لكّل من مؤرّشي املعرفة 

الذكر  آنفة  التقارير  املضّمنة يف  العامل  لدول  البرشية  التنمية  العاملية ودليل  والتنافسيّة 

ويعزو  املؤرّشات،  كافة  بني   )0.01( مستوى  عند  إحصائيًا  دال  ارتباطًا  هناك  أن  تبني: 

الباحث ذلك إىل أن تلك املؤرّشات تتجانس مع بعضها يف بعض املؤرّشات الفرعيّة والتي 

متثّل القيمة املركّبة للمؤرّش.

أما الجدول رقم )11( والذي يحّدد مدى االرتباط بني املؤرّشات العامليّة والتي تقيس 

املستوى التنموي النوعي والكمي للدول، فقد تبنّي: أن ارتباط تلك املؤرّشات لدول الخليج 

العريب تباين مع مستوى االرتباط لدول العامل، حيث مل ترش النتائج إالّ الرتباطات محدودة 

بني دليل التنمية البرشية ومؤرّش التنافسيّة العاملية عند مستوى داللة بلغ )0.03( مبعامل 

العاملي وبعض  املعرفة  ارتباط بني مؤرّش  النتائج وجود  بينت  بلغ )0.856(، كام  ارتباط 

بلغ  االقتصاد عند مستوى داللة عال  االرتباط مبؤرّش  أن  الفرعيّة، حيث وجد  املؤرّشات 

داللة  مبستوى  العايل  التّعليم  االرتباط  يف  يليه   ،)0.959( بلغ  ارتباط  مبعامل   )0.003(

داللة  املهني مبستوى  والتدريب  التقني  فالتّعليم   )0.884( بلغ  ارتباط  ومعامل   )0.02(

)0.022( ومعامل ارتباط بلغ )0.875(، بينام مل تظهر بقية املؤرّشات الفرعية أي ارتباط 

للمؤرّشات  االنحدار  نتيجة تحليل  النتيجة إىل حّد ما مع  تلك  الكيّل، وتتجانس  باملؤرّش 

املنبئة باملؤرّش العام للمعرفة والتي أظهرت: أّن ملؤرّشات التّعليم أولية مثالية دون غريها 

من املؤرّشات. لالطالع عىل نتيجة االرتباط انظر إىل امللحق رقم )2(.

خالصة النتائج والتوصيات واملقرتحات:

أبرز النتائج: 

العاملي بني عامي 1995 و2012، . 1 باملتوسط  املؤرّش  قيمة  تاريخياً، وعند مقارنة 

نجد أّن دول الخليج العريب حققت باملجمل تقدما كميّاً يف عام 2012 إذ تجاوزت 

قيمه املؤرّش املتوسط العاملي يف الوقت الذي كانت فيه قيمة املؤرّش لبعض الدول 

قيمة  أعىل  بني  املعرفية  الفجوة  حجم  أن  ذلك  ويعزز  العاملي،  املتوسط  دون 
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وأدناها سجلت انخفاضاً ال بأس به، حيث بلغت )4.51( لعام 1995، وانخفضت 

إىل )4.10( لعام 2012.

الفجوة املعرفية بني دولة سويرسا الدولة األوىل عاملياً يف مؤرّش املعرفة العاملي . 2

2017، ودول الخليج العريب يف املؤرّشات الفرعية، تكون أكرب اتساعاً يف املؤرّشات 

املرتبطة بالتّعليم دون القطاعات األخرى.

الفجوة . 3 بني  املقارنات  تشري  حيث   ،2017 لعام  املعرفية  الفجوة  تقلص  يالحظ 

املعرفيّة لعام 2012 التي بلغت )4.1 من 10(، أن هناك تغريًا إيجابيًا يف املستوى 

املعريف لدول الخليج العريب يف عام 2017، ميكن أن نقدر نسبته بـــ)13%(.

يف . 4 ناجحة  تجارب  العريب  الخليج  لدول  أن   :2017 العاملي  املعرفة  تقرير  يشري 

العديد من املؤرّشات الفرعية وتحديداً دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة يف غالبية 

املؤرّشات مام  بعض  للتفاؤل يف  تدعو  إيجابية  تجارب  الدول  ولبقية  املؤرّشات، 

يعزز فرص تحقيق تقدم إيجايب يف السنوات القادمة، ومنها:

والتدريب . 5 التقني  التّعليم  مؤرّش  يف  عاملياً   )33( املرتبة  البحرين  دولة  حققت 

املهني، بينام حلت بقية الدول يف مراتب بني متأخرة ومتأخرة جداً، حيث حلت 

قطر يف املرتبة )58(، أما الكويت وعامن واململكة العربيّة السعودية فقد حلت 

باملراتب )84-109-119( عىل التوايل

يف مؤرّش البحث والتطوير واالبتكار حققت اململكة العربيّة السعودية الرتتيب . 6

)36( عاملياً، فاإلمارات العربيّة املتّحدة باملرتبة )37( فدولة قطر باملرتبة )38(.

حيث . 7 االقتصاد  مؤرّش  يف  عامليا  تقدماً  املتّحدة  العربيّة  اإلمارات  دولة  حققت 

احتلت الرتتيب الثاين عاملياً متقدمة عىل دول العامل يف مجال التنافسيّة املعرفية، 

ويف مجال االنفتاح االقتصادي، ومجال التمويل، مام يشري إىل أن دولة اإلمارات 

حالة خاصة بني الدول العربيّة والخليجية.
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تصنف غالبية دول الخليج العريب ضمن أفضل )%25( من دول العامل، ممن تعيش . 8

تنمية برشية مرتفعة جداً، حسب تصنيف دليل التنمية البرشيّة لعام 2016، عدا 

دولة عامن فحالة التنمية فيها مرتفعة، وهذا يدّعم النتائج السابقة من أن دول 

الخليج العريب، بشكل عام حّققت مستويات تنمويّة جيّدة عىل مستوى العامل، 

ويتوقع منها أن تحّقق مستويات أكرث تقّدماً خالل السنوات القادمة.

مؤرّشات التّعليم حّققت أولويّة يف التأثري عىل مؤرّش املعرفة العاملي بعد مؤرّش . 9

االنحدار  تحليل  نتيجة  إليه  تشري  ما  واالتصاالت، حسب  املعلومات  تكنولوجيا 

العاملي 2017،  املعرفة  تقرير  املدرجة ضمن  العامل )131(  املتعّدد لجميع دول 

عىل الرغم من تدين مؤرّشاتها مقارنة باملتوّسط العاملي.

أظهرت نتائج االرتباط بني مؤرّش املعرفة العاملي ومؤرّشاته الفرعية لدول الخليج . 10

العريب وجود ارتباط لبعض مؤرّشات التّعليم باملؤرّش الكيّل للمعرفة، وهذا يعّزز 

النتيجة السابقة.

العاملي . 11 املعرفة  مؤرّشات  بنّي   )0.01( مستوى  عند  إحصائياً  دال  ارتباط  يوجد 

بينام  مجتمعة،  العامل  لدول  البرشيّة  التنمية  ودليل  العاملية  التنافسيّة  ومؤرّش 

التنافسيّة  البرشية ومؤرّش  التنمية  العريب بني دليل  الخليج  االرتباط لدول  ظهر 

العاملية، إذ تجاوزت مؤرّشات الدول املتوسط العاملي يف كال املؤرّشين، بينام مل 

يظهر املؤرّشان أي ارتباط مبؤرّش املعرفة العاملي والذي تشري فيه البيانات: إىل أن 

مستوى التقّدم املحرز فيه أقل مام تحّقق يف املؤرّشين األخرين.
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التوصيـــات

تعّد املعطيات التي تناولها الباحث من خالل مؤرّش املعرفة العاملي 2017 وبقية 

السياسات  مجال  يف  القرار  صناع  إليها  يستند  أن  ميكن  مهمة  مادة  العاملية،  املؤرّشات 

البيئة التّعليمية ونواتجها مام  التّعليميّة تحديًدا لتحقيق التقّدم بشكل أفضل، لتحسني 

يزيد من فرص تحسني املستوى املعريف لدول الخليج العريب، وتشري البيانات: إىل أّن هناك 

دوالً خليجيّة حّققت مستويات متقّدمة يف العديد من املؤرّشات القطاعيّة ملؤرّش املعرفة 

الرتاكُمية،  املعرفة  عىل  اعتامًدا  والتكنولوجيّة  االقتصاديّة  املجاالت  يف  وتحديداً  العاملي 

واالستفادِة من تجارب اآلخرين. وهو أمٌر يدعو بقيّة الدول الخليجية إىل االستفادة منها، 

لتجانس البيئات، مام يوفر أطر عمل مشرتكة توفر بيئة مناسبة للعمل املشرتك، والتعاوِن 

بني تلك الدول، ويويص الباحث مبا يأيت: 

الخليج . 1 بدول  املستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق  املعنيّة  العمل  أطر  ترجمة 

العريب إىل مشاريع وبرامج يف املجاالت االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة تعّزز 

من تحقيق مستويات متقّدمة يف مؤرّشات القياسات العامليّة.

والهندسيّة . 2 التقنيّة  الربامج  يف  وتحديًدا  العايل،  بالتّعليم  االلتحاق  فرص  توسيع 

التّعليم والتدريب  والعلميّة، وضامن تكافؤ فرص الوصول إىل جميع مستويات 

مقارنة  املعرفية  الفجوة  فيها  تتباين  التي  التّعليم  مؤرّشات  يدعم  ما  املهني. 

باملؤرّشات الفرعية األخرى.

دعم تطوير التكنولوجيا املحلية بني دول الخليج العريب، وفرص الحصول عىل . 3

الشامل  الوصول  فرص  توفري  إىل  والسعي  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

ملؤرّش  اآلداء  قياس  مؤرّشات  من  يحّسن  ما  اإلنرتنت.  شبكة  إىل  وامليسور 

املؤرّش  العريب يف  الخليج  املعلومات واالتصاالت ويعزز تقدم دول  تكنولوجيا 

العام للمعرفة.
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بناء الرشاكات وتعزيز التعاون املشرتك بني دول الخليج العريب فيام يتعلق بالعلوم . 4

والتكنولوجيا والوصول إليها، وتعزيز تبادل املعارف.

تبادل الخربات يف مجال البحث والتطوير واالبتكار وإنشاء آلية للبحث اإلقليمي . 5

تحّدد رؤية املؤسسات البحثيّة الخليجيّة، حيث حققت %50 من دول الخليج 

مراكز جيدة يف هذا املؤرّش.
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دور التّعليم يف اململكة العربيّة السعوديّة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة . 1

.2030

القدرة التنبؤيّة ملؤرّشات التنمية البرشية يف تحقيق التقدم املعريف للدول العربيّة.. 2
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امللحق رقم )1( مؤّشات املعرفة العاملي ومؤّشاته الفرعية والتفصيلية

املؤّش 
الفرعي

أبعاده
تصنيف 

البعد
أبعادهمؤّشات األداء

تصنيف 
البعد

مؤّشات األداء
ي 

التّعليم قبل الجامع

س املال املعريف 
رأ

ق 
االلتحا

االلتحاق اإلجاميل بالتّعليم األسايس )%( 

البيئة التمكينية التّعليمية 

ىل التّعليم 
ق ع

اإلنفا

اإلنفاق الحكومي عىل التّعليم األسايس )% 
من الناتج املحيل اإلجاميل( 

من  العليا  باملرحلة  اإلجاميل  االلتحاق 
التّعليم الثانوي )%( 

اإلنفاق الحكومي عىل التّعليم الثانوي )% 
من الناتج املحيل اإلجاميل( 

املرحلتني  سّن  يف  الدراسة  خارج  األطفال 
األساسية والثانوية األوىل )%( 

التّعليم  مؤسسات  عىل  الجاري  اإلنفاق 
مؤسسات  عىل  اإلنفاق  من   %( العام 

التّعليم العام( 

اإلمتام 

التخرج اإلجاميل من التّعليم األسايس )%( 

برامج الطفولة 
املبكرة 

االلتحاق اإلجاميل بربامج الطفولة املبكرة 
 )%(

من  العليا  املرحلة  من  اإلجاميل  التخرج 
التّعليم الثانوي )%( 

أسايس  األول  الصف  يف  الجدد  الطالب 
مّمن ارتادوا برامج الطفولة املبكرة )%( 

من  األخري  الصف  حتى  البقاء  معّدالت 
املرحلة الثانوية األوىل )%( 

البيئة املدرسية 

متوسط عدد الطلبة لكّل معلم يف مرحلة 
التّعليم األسايس 

النواتج 

أداء الطلبة )عاماً( يف الرياضيات والعلوم 
والقراءة 

متوسط عدد الطلبة لكّل معلم يف مرحلة 
التّعليم الثانوي 

تحصيل طلبة الصف الثامن يف الرياضيات 
والعلوم 

نسبة املعلمني املدربني يف مرحلة التّعليم 
األسايس )%( 

  
نسبة املعلمني املدربني يف مرحلة التّعليم 

الثانوي )%( 

ي 
ب املهن

ي والتدري
التّعليم التقن

ي 
ب املهن

ن والتدري
التكوي

ستمّر 
ب امل

التدري

مستوى تدريب العاملني 

ق العمل 
ت سو

ام
س

ى العاملة 
ت القو

مؤهال
رشي 

س املال الب
ورأ

أوساط  يف  املهنية  األخالقيات  ضعف 
القوى العاملة 

توفر قوى عاملة ماهرة إتاحة خدمات التدريب املتخصص 

املهني  التدريب  تقدم  التي  الرشكات 
النظامي )%( 

نسمة  ألف  لكّل  )الفنيني(  التقنيني  عدد 
من القوى العاملة 

ي 
بنية التّعليم التقن

املرحلة  يف  املهني  التّعليم  عىل  اإلنفاق 
الثانوية وما بعدها )% من إجاميل إنفاق 

الحكومة( 

ق العمل 
بنية سو

أنظمة العمل التقييدية 

الطالب امللتحقني بربامج التّعليم املهني يف 
املرحلة الثانوية )%( 

اإلطار التنظيمي لسوق العمل 

الطالب امللتحقني بربامج مهنية وتقنية ما 
بعد املرحلة الثانوية )%( 

   

متوسط عدد الطلبة لكّل معلم يف التّعليم 
الثانوي املهني 
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املؤّش 
الفرعي

أبعاده
تصنيف 

البعد
أبعادهمؤّشات األداء

تصنيف 
البعد

مؤّشات األداء
يل 

التّعليم العا

يل  
ت التّعليم العا

مدخال

ق 
اإلنفا

اإلنفاق الحكومي عىل التّعليم العايل )% 
من الناتج املحيل اإلجاميل( 

يل وجودته 
ت التّعليم العا

مخرجا

التخّرج 

خريجو مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها 
 )%(

يف  طالب  لكّل  الحكومي  اإلنفاق  معّدل 
التّعليم العايل )بالدوالر األمرييك( 

يعادلها  ما  أو  املاجستري  مرحلة  خريجو 
 )%(

ق 
االلتحا

ما  أو  بالبكالوريوس  امللتحقني  الطالب 
التّعليم  طالب  إجاميل  من   %( يعادلها 

العايل( 

يعادلها  ما  أو  الدكتوراه  مرحلة  خريجو 
 )%(

يعادلها  ما  أو  باملاجستري  امللتحقني  الطالب 
)% من إجاميل طالب التّعليم العايل( 

العمل بعد التخّرج 

القوى العاملة الحاصلة عىل تعليم متقدم 
 )%(

الطالب امللتحقني بالدكتوراه أو ما يعادلها )% 
من إجاميل طالب التّعليم العايل( 

البطالة يف أوساط القوى العاملة الحاصلة 
عىل تعليم متقدم )%( 

املوارد 
رشية 

الب

متوسط عدد الطلبة لكّل معلم يف التّعليم 
العايل 

جودة 
ت 

الجامعا

يف  والقطاعات  الجامعات  بني  التعاون 
مجاالت األبحاث والتطوير 

عدد الجامعات املصنفة عاملياً يف الدولة الباحثون املتخصصون يف التّعليم العايل )%( 

  

كفاءة 
ب 

الطال

نسبة الطالب امللتحقني بجامعات مصنفة 
عاملياً )%( 

نسبة انتقال الطالب إىل الدولة )%(   

ث والتطوير واالبتكار 
البح

ث والتطوير 
البح

ث والتطوير 
ت البح

مدخال

من   %( والتطوير  البحث  عىل  اإلنفاق 
الناتج املحيل اإلجاميل( 

ي 
االبتكار املجتمع

ي 
ت االبتكار املجتمع

مدخال

سهولة حامية مستثمري األقلية 

متوسط اإلنفاق عىل البحث والتطوير لكّل 
باحث )باآلالف / الدوالر األمرييك( 

التحالفات   / املشرتكة  األعامل  صفقات 
االسرتاتيجية 

عدد الباحثني يف القوى العاملة )املتوسط 
لكّل ألف فرد( 

املعلومات  تكنولوجيا  سلع  واردات 
واالتصاالت )% من واردات السلع( 

والعلمية  التكنولوجية  الربامج  خريجو 
العايل  التّعليم  يف  والصناعية  والهندسية 

 )%(

اإلنفاق عىل برمجيات الكومبيوتر )% من 
الناتج املحيل اإلجاميل( 

من   %( التقنية  عالية  الواردات  صايف 
مجموع التبادل التجاري( 

كثافة األعامل الجديدة 

ث والتطوير 
ت البح

مخرجا

ي متوسط املستندات لكّل باحث 
ت االبتكار املجتمع

مخرجا

التجارية  العالمة  تسجيل  طلبات  عدد 
)لكّل مليار من الناتج املحيل اإلجاميل( 

أو  مستند  لكّل  االستشهادات  متوسط 
مرجع بحثي 

عدد األفالم الروائية الوطنية املنتجة )لكّل 
مليون نسمة من البالغني( 

املتغري املركب H لالستشهاد العلمي 
من   %( والنرش  الطباعة  قطاع  منتجات 

إجاميل املنتجات الصناعية( 

تصنيف أس جي آر ألفضل مجلة علمية 
يف الدولة 

املعلومات  تكنولوجيا  سلع  صادرات 
واالتصاالت )% من صادرات السلع( 
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املؤّش 
الفرعي

أبعاده
تصنيف 

البعد
أبعادهمؤّشات األداء

تصنيف 
البعد

مؤّشات األداء

   جودة مؤسسات البحث العلمي 

لكّل  االخرتاع  براءات  تسجيل  طلبات 
مليون نسمة 

   
يف اإلنتاج 

االبتكار 

يف اإلنتاج 
ت االبتكار 

مدخال
يف  والتطوير  البحث  عىل  اإلنفاق 
املحيل  الناتج  من   %( األعامل  مؤسسات 

يف اإلنتاج اإلجاميل( 
االبتكار 

يف اإلنتاج 
ت االبتكار 

مخرجا

من   %( الفكرية  امللكية  حقوق  عائد 
مجموع التبادل التجاري( 

مؤسسات  من  والتطوير  البحث  متويل 
األعامل )%( 

من  مليار  )لكّل  املقدمة  التصاميم  عدد 
الناتج املحيل اإلجاميل( 

عدد الباحثني يف قطاع مؤسسات األعامل 
 )%(

درجة تعقيد العمليات اإلنتاجية 

ونقل  املبارشة  األجنبية  االستثامرات 
التكنولوجيا 

مستوى التسويق 

ت 
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ت 
صاال

ت واالت
ت تكنولوجيا املعلوما

مدخال

البنية التحتية 

شبكات  بتغطية  يتمتعون  الذين  السكان 
الهاتف املحمول )%( 

ت 
صاال

ت واالت
ت تكنولوجيا املعلوما

مخرجا

ت األفراد 
استخداما

نسبة مستخدمي اإلنرتنت )%( 

لكّل  لإلنرتنت  الدويل  الرتدد  نطاق 
مستخدم )كيلوبايت/ ثانية( 

االجتامعي  التواصل  شبكات  استخدام 
االفرتايض 

باإلنرتنت  لالتصال  اآلمنة  الخوادم  عدد 
)لكّل مليون نسمة( 

استخدام اإلنرتنت يف التعامالت بني األفراد 
والرشكات 

سية القطاع 
تناف

املعلومات  تكنولوجيا  أسعار  سلة 
واالتصاالت 

ت الحكومة 
استخداما

ت 
سا

واملؤس

استيعاب املؤسسات للتكنولوجيا الحديثة 

مؤرّش الخدمات الحكومية اإللكرتونية التنافسيّة يف قطاعي اإلنرتنت والهاتف 

املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  القوانني 
واالتصاالت 

تكنولوجيا  نرش  يف  الحكومة  نجاح 
املعلومات واالتصاالت 

ت 
ت تكنولوجيا املعلوما

مخرجا
ت 

صاال
واالت

ت 
االشرتاكا

معّدل تنصيب الربمجيات غري املرخصة اشرتاكات الهاتف الثابت لكّل مقيم 

ي اشرتاكات الهاتف املحمول لكّل مقيم 
التأثري التنمو

تكنولوجيا  مجال  ىف  االخرتاع  براءات 
مليون  (لكّل  واالتصاالت  املعلومات 

نسمة) 

باإلنرتنت  )الثابتة(  األرضية  االشرتاكات 
ذاِت النطاق العريض لكّل مقيم 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تأثري 
عىل مناذج األعامل 

النطاق  ذاِت  باإلنرتنت  االشرتاكات 
العريض عرب األجهزة املحمولة لكّل مقيم 

لتكنولوجيا  االجتامعية  التأثريات 
املعلومات واالتصاالت 
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املؤّش 
الفرعي

أبعاده
تصنيف 

البعد
أبعادهمؤّشات األداء

تصنيف 
البعد

مؤّشات األداء
صاد 

االقت

ّة املعرفية  سي
التناف

سة 
صادية واملناف

البنية التحتية االقت

سهولة مزاولة األعامل 

ي 
صاد

االنفتاح االقت

ي 
صاد اإلبداع

االقت

من   %( التقنية  عالية  الصادرات  صايف 
مجموع التبادل التجاري( 

سهولة إنفاذ العقود واالتفاقيات 
من   %( اإلبداعية  الخدمات  صادرات 

إجاميل تجارة الخدمات( 

الثابت )% من  إجاميل تكوين رأس املال 
الناتج املحيل اإلجاميل( 

قيمة ونسبة صادرات السلع اإلبداعية )% 
من مجموع التبادل التجاري للسلع( 

مؤرّش األداء اللوجستي 

التبادل 
التجاري 

التجارة )% من الناتج املحيل اإلجاميل( 

العوائق غري الجمركية مستوى املنافسة املحلية 

توفر أحدث التقنيات 

ضافة 
التمويل والقيمة امل

ب 
رضائ

التمويل وال

الربح  من   %( الرضائب  معّدل  إجاميل 
التجاري( 

ّة  سي
ت التناف

املقّوما

االستثامر  عىل  األعامل  قوانني  تأثري 
األجنبي املبارش 

سالمة النظام املرصيف 

األجنبي  االستثامر  من  الواردة  التدفقات  صايف 
املبارش )% من الناتج املحيل اإلجاميل( 

من   %( الخاص  للقطاع  املحيل  االئتامن 
الناتج املحيل اإلجاميل( 

الودائع املرصفية )% من الناتج املحيل اإلجاميل( املؤرّش العاملي لريادة األعامل 

االتصاالت  خدمات  يف  السنوي  االستثامر 
)% من الناتج املحيل اإلجاميل( 

ضافة 
القيمة امل

املحلية 

العاملة املاهرة )%( 

توفر رأس املال االستثامري 
الناتج  من   %( للتصنيع  املضافة  القيمة 

املحيل اإلجاميل(

ّة ت التمكيني
البيئا

ت
سا

سياسة واملؤس
ال

سياسة
ال

العنف  وغياب  العام  السيايس  االستقرار 
واإلرهاب

صاد واملجتمع
االقت

ني
س

تكافؤ الجن

مشاركة اإلناث إىل الذكور يف الربملان )%(

فعالية الحكومة
التّعليم  يف  الجنسني  بني  التكافؤ  مؤرّش 

)إمتام املرحلة الثانوية العليا عىل األقل(

ت
سا

املؤس

االستقالل القضايئ
القوى  يف  الذكور  إىل  اإلناث  مشاركة 

العاملة)%(

جودة اإلطار التنظيمي

صحة والبيئة
ال

البيئة

انبعاثات الغازات الدفيئة )املعّدل للفرد(

املؤرّش العاملي لحرية الصحافة
استهالك الطاقة يف القطاع السكني )غيغا 

جول لكّل منزل(

صاد واملجتمع
االقت

ني
التمك

القرائية )%(
استهالك الطاقة املتجددة )% من إجاميل 

االستهالك النهايئ للطاقة(

صحةمتوسط سنوات التمدرس
ال

الخامسة )لكّل  وفيات األطفال دون سن 
ألف والدة لطفل حي(

اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب 
)بالدوالر األمرييك(

العمر املتوقع عند الوالدة )بالسنوات(

   البطالة )%(

عن  العاطلني  أو  املوظفني  غري  الشباب 
العمل أو خارج التّعليم والتدريب )%(
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   امللجق رقم )2( ارتباط بريسون بني املؤّش العام للمعرفة واملؤّشات الفرعية

املؤّشات
املؤّش 
العام 
للمعرفة

املؤّشات الفرعية ملؤّش املعرفة العاملي

دليل 
التنمية 
البرشية

مؤّش 
التنافسّية 

العاملية االقتصاد
البيئات 
التمكينية

الّتعليم 
العايل

تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

الّتعليم 
قبل 

الجامعي

البحث 
والتطوير 
واالبتكار

الّتعليم 
التقني 

والتدريب 
املهني

املؤرّش 

العام 

للمعرفة

Pearson 
Correlation

1.959**.599.884*.787.669.318.875*.463.791

Sig. 
)2-tailed(

 .003.209.020.063.147.539.022.356.061

N6666666666

االقتصاد

Pearson 
Correlation

.959**1.460.787.757.707.228.815*.336.712

Sig. 
)2-tailed(

.003 .358.063.081.116.664.048.515.112

N6666666666

البيئات 

التمكينية

Pearson 
Correlation

.599.4601.686.407.054.355.511.434.646

Sig. 
)2-tailed(

.209.358 .133.423.918.490.300.390.165

N6666666666

التّعليم 

العايل

Pearson 
Correlation

.884*.787.6861.662.459.711.595.679.941**

Sig. 
)2-tailed(

.020.063.133 .152.360.113.213.138.005

N6666666666

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالتصاالت

Pearson 
Correlation

.787.757.407.6621.205.243.679.730.773

Sig. 
)2-tailed(

.063.081.423.152 .697.643.138.099.071

N6666666666

التّعليم 

قبل 

الجامعي

Pearson 
Correlation

.669.707.054.459.2051-.031.681-.221.193

Sig. 
)2-tailed(

.147.116.918.360.697 .953.136.674.714

N6666666666
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املؤّشات
املؤّش 
العام 
للمعرفة

املؤّشات الفرعية ملؤّش املعرفة العاملي

دليل 
التنمية 
البرشية

مؤّش 
التنافسّية 

العاملية االقتصاد
البيئات 
التمكينية

الّتعليم 
العايل

تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

الّتعليم 
قبل 

الجامعي

البحث 
والتطوير 
واالبتكار

الّتعليم 
التقني 

والتدريب 
املهني

البحث 

والتطوير 

واالبتكار

Pearson 
Correlation

.318.228.355.711.243-.0311-.131.727.761

Sig. 
)2-tailed(

.539.664.490.113.643.953 .804.101.079

N6666666666

التّعليم 

التقني 

والتدريب 

املهني

Pearson 
Correlation

.875*.815*.511.595.679.681-.1311.174.453

Sig. 
)2-tailed(

.022.048.300.213.138.136.804 .741.367

N6666666666

دليل 

التنمية 

البرشية

Pearson 
Correlation

.463.336.434.679.730-.221.727.1741.856*

Sig. 
)2-tailed(

.356.515.390.138.099.674.101.741 .030

N6666666666

مؤرّش 

التنافسيّة 

العاملية

Pearson 
Correlation

.791.712.646.941**.773.193.761.453.856*1

Sig. 

)2-tailed(
.061.112.165.005.071.714.079.367.030 

N6666666666

.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed .**

.)Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed .*
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املقدمة

التقنية عىل  املستحدثات  تأثري  يؤكّد مدى  الحارض  الوقت  املعريف يف  االنّفجار  إّن 

الحياة  أّن  يعني  مام  جوانّبها،  جميع  يف  ملموساً  واقعاً  أصبحت  حيث  اليومية  الحياة 

هذا  التعليمي  الواقع  واكب  لقد  وبالتأكيد  جلية،  واضحة  بصورة  التغيري  بسمة  تتسم 

التّغيري وقد حتم هذا الوضع رضورة أّن تواكب العمليات التعليمية لهذا التغيري يف شتّى 

ميادينها، وماّم شمله التغيري اسرتاتيجيات التدريس وطرائقه وما يتعلق بهام من أساليب 

مختلفة ال بّد للمعلّم واملتعلّم أّن يتبعها، وعليه فاّن تقديم عمليتي التعليم والتعلم داخل 

قاعة الدراسة وخارجها سيتضمن الكثري من التغيريات لتناسب عرض املقّررات الدراسية 

ومحتوياتها.

واّن االهتامم بتوظيف الوسائط املتعّددة يف العملية التعليمية أصبح من الرضورات 

اّن  التي ميكن  للمعلومات  وتّنوع  إثارة  من  به  تتمتّع  ملا  نظراً  الحايل،  العرص  يف  امللحة 

التعلم ويعززها من  يدعم عملية  الرتبويني  نظر  استخدامها من وجهة  أّن  تقّدمها، كام 

والحقائق  املفاهيم  لتعلم  املتعددة  النشاط  وأمّناط  التعليمية  العمليات  مامرسة  خالل 

املتعّددة  الوسائط  أهّمية  الرتبويني  بعض  يرى  الطبيعية  العلوم  مجال  ففي  واملهارات، 

العلمية،  الطالب، وزيادة خربتهم  اهتامم  استثارة  يلعب دوًرا مهاًم يف  تعليمي  كوسيط 

وبناء املفاهيم العلمية السليمة، وإشباع حاجاتهم العملية، ويف هذا السياق، فقد أشار كّل 

واقع استخدام الوسائط المتعددة لتدريس العلوم 

في المرحلة المتوّسطة بمحافظة األحساء

د. عمر موسى الحسن عمر    

أستاذ تقنيات التعليم المشارك  

جامعة الملك فيصل باألحساء  
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من بيرت وبريسون )Bitter & Pierson( )2007،141( إىل انّه عندما تم توظيف الحاسوب 

الحقائق  تعلّم  عىل  الطالب  مساعدة  بهدف  متنّوعة  وبطرق  العلوم  مادة  تدريس  يف 

العلمية وإعطائهم خربة يف العمليّات العلمية، فقد أظهر التدريس املعّزز بالحاسوب أثرًا 

إيجابيًا يف التحصيل لدى طلبة املستوى الثانّوي. 

التطور  مالحظة  ومن  املعريف،  واالنّفجار  التعليمية  العمليات  متابعة  واقع  ومن 

املتزايد يف املستحدثات التقنية وبرامجها يالحظ تأثري التقنية عىل شتّى جوانّب العمليّات 

واقعاً  املختلفة  التعليميّة  العمليات  يف  التّعليم  تقنيات  توظيف  أمر  وأصبح  التعليمية 

معيًشا، ولعّل من األسباب التي تدعو إىل توظيفها هو تغري دور املدرسة واملعلم يف عرص 

التكنولوجيا واملعرفة، مام يجعل رضورة توظيف الحاسوب وشبكة األنرّتنت يف عمليات 

التعليم املختلفة يف تدريس العلوم عىل وجه الخصوص، وعليه يتغري دور املعلم من ملقن 

إىل ميرّس للعميّات التّعليمية مام يزيد املشاركة اإليجابية لدى الطاّلب وزيادة الدافعية 

لديهم واكتشاف أمّناط تعلمهم. 

ويف هذا الصّدد وبعد املسح الذي قام به الباحث يف اطاّلعه عىل األدب الرتبوي وجد 

إّن بعض الباحثني قاموا بدراسة األثر املعريف والتحصييل بتوظيف الحاسب يف التدريس أو 

العلميات اإلدارية يف التعليم واستخدام بعض الربامج أو التطبيقات ومن بينها الوسائط 

املتعددة بغرض التّعرف عىل جوانّبها اإليجابية والسلبية، والوقوف عىل الجوانّب الّسلبية، 

الحظ  وقد  والتقويم،  للدراسة  باستمرار  إخضاعها  خالل  من  مستقبالً  تالفيها  ملحاولة 

باستخدام  متعلّقة  دراسات  إىل  صّنفها  حيث  النتائج  يف  كبرياً  تبايناً  هنالك  أّن  الباحث 

بالحاسوب  املتعلّقة  الدراسات  إّن  فوجد  املتعّددة،  بالوسائط  متعلّقة  وأخرى  الحاسوب 

التي توّصل إليها بعض أولئك الباحثني يف دراساتهم، منها دراسات لها أثرها عىل تحصيل 

الطالب وأظهرت فروقا ذات داللة إحصائية ماّم زاد معّدل التحصيل لدى الطالب كدراسة 

كّل من الرشيد )2007(، والعنزي )2004(، يف حني مل يثبت بعضها اآلخر وجود فروق ذات 

داللة إحصائية يف تحصيل الطاّلب، كام يف دراستي السويلم )2002( واللّهيب )2000(، 
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عن  املعلّمني  رضا  عدم   )2012( والخثالّن   )2008( الدايل  من  كّل  دراسة  أظهرت  بينام 

التدريب وقلة الربمجيات التعليمية وخاصة املنتجة محلياً، ويف ذات الوقت أظهرت نتائج 

دراسة الهدلق )2003( إّن استخدام املعلّمني للحاسوب أفضل من استخدام املعلاّمت له 

يف تدريس العلوم. ومن خالل نتائج الدراسات أعالها اتضح إّن هنالك اتفاق عىل فوائد 

االستفادة  أظهرت مدى  العربية حيث  الدول  التعليم يف  الحاسوب يف  استخدام  تجارب 

منها، رغامً من مواجهة التجارب يف بداية تطبيقها لبعض التحديات واملعوقات متثلت يف 

عدم كفاية التدريب والتخطيط ليقابل التطبيق الصحيح لربامج الحاسوب، وعدم توافر 

الربمجيات الحاسوبية املناسبة لالستخدام يف التدريس.

أّما نتائج الدراسات التي تناولت الوسائط املتعّددة والتي أثبتت الدور اإليجايب لها 

يف زيادة معّدل التحصيل كدراسة كّل من قنديل )2001(، والسحيم )2001(، والدعليج 

)2003(، وسيد أحمد )2004(، وشامربز وآخرون )Chambers & etc( )2005(، الدورسي 

دراسة  وأكّدت   ،)2011( عيل  ومحمد   ،)2010( والعرييش   ،)2007( وحميض   ،)2006(

املعلّمني عن  رضا  رمضاّن  دراسة  وأظهرت  الناقد،  التفكري  تنمية  )2015( عىل  الخوالدة 

التدريب باستخدام الوسائط املتعّددة وبينام أظهرت دراسة اللباّن )2016( عدم وجود 

معوقات يف استخدامها يف التّدريس، وبناًء عىل ما توّصل إليه أولئك الباحثون من نتائج 

وما أفرزته دراساتهم من توصيات ومقرتحات، فقد جاءت فكرة هذه الدراسة التي تسعى 

تدريسهم  يف  املتعّددة  للوسائط  واملعلاّمت  املعلّمني  توظيف  درجة  عن  استقصاء  إىل 

باملنطقة  األحساء  محافظة  مبدارس  املتوّسطة  املرحلة  وطالبات  لطالب  العلوم  مقّررات 

الرشقية باململكة العربية السعودية من وجهة نظرهم. 

مشكلة الدراسة

يف ضوء ما سبق من نتائج البحوث والدراسات التي وردت يف مقّدمة هذه الدراسة 

بدأت  ذلك  ولتحقيق  التعليمية  العملية  من  جزءاً  أصبحت  املتعّددة  الوسائط  أّن  ومبا 

العديد من وزارات الرتبية والتعليم يف دول العامل ومنها اململكة العربية السعودية بدمج 
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ال  ولكن  التعلمية،  التعليمية  العملية  لتفعيل  مناهجها  يف  اإللكرتونية  التعلم  وسائط 

توجد دراسات حول واقع استخدامها التي تعترب رضورية للتأكّد من االستخدام األمثل لها 

ومساعدة املعلّمني يف دمجها بصورة فعالة فقد برزت الحاجة إىل إجراء مثل هذه الدراسة، 

التي تحاول أّن تجيب عن السؤال الرئيس، ما واقع استخدام الوسائط املتعّددة لتدريس 

العلوم يف املرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء من وجهة نظر املعلّمني واملعلاّمت؟

أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع استخدام الوسائط املتعّددة لتدريس العلوم 

يف املرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء من وجهة نظر املعلّمني واملعلاّمت، من 

خالل:

ومعلاّمت . 1 معلّمي  لدى  املتعّددة  الوسائط  مفهوم  وضوح  درجة  عىل  التّعرف 

العلوم باملرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء يف تدريس العلوم.

الكشف عن الفروق يف استخدام الوسائط املتعّددة يف تدريس العلوم باملرحلة . 2

)معلمون،  االجتامعي  النوع  إىل  تعزى  األحساء  محافظة  مبدارس  املتوّسطة 

ومعلاّمت(.

املتوّسطة . 3 باملرحلة  العلوم  ومعلاّمت  معلمي  استخدام  معوقات  عن  الكشف 

مبحافظة األحساء للوسائط املتعددة يف تدريسهم.

أسئلة الدراسة 

ومعلاّمت . 1 معلّمي  نظر  وجهة  من  املتعددة  الوسائط  مفهوم  وضوح  درجة  ما 

العلوم باملرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء؟

معلّمي . 2 نظر  وجهة  من  التدريس  يف  املتعددة  الوسائط  استخدام  درجة  ما 

ومعلاّمت العلوم باملرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء؟
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املتوّسطة مبدارس . 3 باملرحلة  العلوم  ومعلاّمت  معلمي  استخدام  فروق يف  توجد 

االجتامعي  النوع  باختالف  تدريسهم  يف  املتعددة  للوسائط  األحساء  محافظة 

)ذكر، أنّثى(.

باملرحلة . 4 العلوم  ومعلاّمت  معلّمي  استخدام  دون  تحول  التي  املعوقات  ما 

املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء للوسائط املتعددة يف تدريسهم؟

أهمية الدراسة

حيث  من  تطرحه،  الذي  املوضوع  وأهمية  حيوية  يف  الدراسة  هذه  أهّمية  تربز 

استخدام  وذلك من خالل  املتوّسطة  املرحلة  العلوم يف  معلمي  أداء  تطوير  إىل  الحاجة 

الوسائط املتعددة، كام تكمن أهّميتها يف أهّمية الّنتائج التي تسعى إىل تحقيقها والتي 

تتمثل يف اآليت: 

ميكن أّن تساهم يف سد النقص باملكتبة العربية بتوفري مفاهيم ومعلومات تساعد . 1

كوسائط  التدريس  يف  واستخدامها  املعارصة،  التعليم  تقنيات  تسارع  مواكبة  يف 

توظيف  طرائق  أفضل  تعكس  بحيث  والفردي  الجامعي  لالستخدام  تعليمية 

تقنيات التعليم.

ميكن أّن تلقي هذه الدراسة الضوء عىل جانّب مهّم من جوانّب العملية الرتبوية . 2

للوسائط  املتوّسطة  باملرحلة  العلوم  ومعلاّمت  معلّمي  استخدام  مدى  وهو 

املتعّددة يف التدريس. والحاجة إىل استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس مادة 

العلوم باملرحلة املتوّسطة، ودورها يف تطوير أداء املعلّمني لهذه املادة، ويف هذه 

املرحلة التعليمية.

ميكن أّن تفيد نتائج هذه الدراسة يف مساعدة القامئني عىل أمر الرتبية يف الكشف . 3

باملرحلة  العلوم  ومعلاّمت  معلمي  استخدام  دون  تحول  التي  املعوقات  عن 

من  حلها  وسبل  تدريسهم،  يف  املتعددة  للوسائط  األحساء  مبحافظة  املتوّسطة 
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خالل تحفيز املسؤولني عن التعليم لتذليل تلك العقبات التي قد تواجه املعلّمني، 

تجّنب  يف  الفعال  األثر  له  سيكون  مام  املتعددة  الوسائط  تقدمه  ما  وجدوى 

السلبيات التي يواجهها املعلّمون يف تدريسهم.

حدود الدراسة 

الرشقية . 1 باملنطقة  األحساء  محافظة  عىل  الّدراسة  اقترصت  املكانّية:  الحدود 

باململكة العربية السعودية.

باملرحلة . 2 العلوم  ومعلاّمت  معلمي  عىل  الدراسة  اقترصت  البرشية:  الحدود 

املتوّسطة يف إدارة تعليم محافظة األحساء.

الحدود الزمانّية: العام الدرايس 1438/1437هـ الفصل الدرايس الثايّن.. 3

يف . 4 املتعددة  الوسائط  استخدام  واقع  عىل  الدراسة  اقترصت  املوضوع:  حدود 

التدريس باملرحلة املتوّسطة.

مصطلحات الدراسة

الواقع مبعنى »الحاصل،  الوسيط )1972م، 1050(  الواقع ورد يف املعجم  واقع: 

املعلّمني  استخدام  نسبة  عن  الكشف  بانّه  الباحث  ويعرّفه  واقع«.  أمر  يقال 

مبدارس  املتوّسطة  باملرحلة  العلوم  تدريس  يف  املتعددة  للوسائط  واملعلاّمت 

محافظة األحساء. 

الوسائط املتعّددة: أورد شفيق )2008( عن جالربيث تعريف الوسائط املتعّددة 

الصوتية  والتسجيالت  واملتحرّكة  الثابتة  والصور  الكتابة  بني  متزج  برامج  »بانّها 

مستعيناً  معها  يتفاعل  أّن  املتلّقي  ويستطيع  الرسالة  لعرض  الخطية  والرسوم 

بالكمبيوتر«.

العربية  باململكة  الرشقية  املنطقة  محافظات  إحدى  هي  األحساء:  محافظة 
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السعودية، وتتكون من خمس مدن: الهفوف، املرَبًز، العيون، الجفر، والعمراّن، 

وعدد من القرى والهِجر)العرفج، 1438هـ(.

املرحلة املتوّسطة:  هي املرحلة التّعليمية الثانّية يف سلم التعليم النظامي العام 

املتوّسط إىل  الصّف األول  السعودية، ومّدتها )3( سنوات من  العربية  باململكة 

سنة   )12( وعمره  عادة  التلميذة  أو  التلميذ  ويدخلها  املتوّسط،  الثالث  الصّف 

العربية  اململكة  يف  التعليم  سياسة  وتعرفها  سنة،   )15( وعمره  منها  ويتخّرج 

السعودية بانّها »مرحلة ثقافية عاّمة غايتها تربيه الناشئ تربية إسالمية شاملة 

لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه، ويراعى فيها منوه وخصائص الطور الذي مير به، 

وهي تشارك غريها يف تحقيق األهداف العامة من التعليم«. )الخثالّن، 2012(.

ملحة تاريخية

استخدام الحاسب يف التعليم باململكة العربية السعودية 

بخصوص استخدام الحاسب اآليل يف التعليم باململكة فلقد أورد الكبش )1427هـ( 

أّن مركز مصادر التعلّم واملكتبات املدرسية بوزارة الرتبية والتعليم عرب موقعها الرسمي 

انّه بدأ إدخال الحاسب  عىل شبكة األنرّتنت http://www.informatics.gov.sa أوضح 

اآليل بوصفه مادة تعليمية يف عام 1406 هـ يف املدارس الثانّوية، وكاّن بواقع حّصة واحدة 

يف األسبوع، ويف عام 1417 هـ تّم زيادة حصة إضافية لتكون بواقع حّصتني يف األسبوع يف 

جميع صفوف املرحلة الثانّوية، ثم تواىل االهتامم بالحاسب اآليل من خالل إقامة مراكز 

العام 1419ه تم تكوين لجنة لتطوير  باململكة، ويف  التعليمية  باملناطق  للحاسب اآليل 

املعلومات،  الحاسب اآليل ومصادر  تطبيقات  االسم  الحاسب اآليل وأصبح  ماّدة  محتوى 

بالحاسب اآليل يف  الوزارة والقامئني عليها  نتيجة الهتامم  انّه  الخثالّن )2012(  وقد أورد 

-1431 الدرايس  للعام  املتوّسطة  املرحلة  يف  اآليل  الحاسب  تدريس  تطبيق  تم  التعليم 

1432هـ بواقع حّصة أسبوعياً لكّل صف وقد بدأ التطبيق تدريجياً من الصّف األّول حتى 

اكتمل يف العام الدرايس 137-1438هـ للصف الثالث املتوسط.
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استخدام الوسائط املتعّددة يف التعليم

ال شك »أّن التدريس باستخدام الوسائط املتعّددة، يتيح الفرصة للمتعلّم ملواجهة 

املتعلم يف  من  تفسرياً  تطلب  الذي  األمر  مألوفة،  تعليمية غري  قضايا وظواهر ومواقف 

من  املتعلم  ميكن  بدوره  والذي  النشط  بالتعلّم  يسّمى  ما  وخلق  السابقة  خرباته  ضوء 

اكتساب املعلومات التي تقّدم عرب شاشات الكمبيوتر يف شكّل نصوص، وأصوات، ورسوم، 

وصور بأنّواعها، ولقطات فيديو، وبالتّايل قد يؤثر التّدريس بالوسائط املتعّددة يف التحصيل 

والفهم لدى املتعلم، بل واكتساب املهارات العملية التي متّكنه من االستمرارية يف عمليّة 

للمتعلّم  الدرايس  التّحصيل  دوًرا يف  املتعّددة  الوسائط  باستخدام  للتدريس  واّن  التّعلم. 

حيث يساعد عىل تكوين ثالث روابط هي: رابطة الرّتميز اللّفظي ورابطة الرتميز البرصي 

ثم الروابط املرجعية، األمر الذي يكون خريطة للعالقات الرتكيبية لنظام املعلومات بني 

حّل  يف  وتوظيفها  املعلومات  الطالّب  اكتساب  عىل  يساعد  وبالتايل  املختلفة،  الرتميزات 

املشكالت )قنديل، 2001(.

اإلطار النظري

Dual-( اعتمدت الدراسة الحالية نظرية الرتميز املزدوج للتعلّم بالوسائط املتعّددة

 )Paivio( أّن )( حيث أورد قنديل )2001Coding Theory of Multimedia Learning

يرى أّن التعلّم يحدث بالوسائط املتعّددة عندما يستخدم التالميذ يف تعلّمهم معلومات 

يستخدم  كاّن  معنّي،  مجال  يف  معارفهم  بناء  بغرض  أكرث  أو  مختلفني  بشكلني  معروضة 

رسوم متحرّكة معروضة برصياً مع نصوص منطوقة صوتياً، كام ينقل قنديل )2001( عن 

)Mayer & Sims( تطويراً لهذه النظرية يدور حول عمليّة ثالثية توضح كيفية تكامل 

الذاكرة قصرية  داخل  لفظياً  املعروضة  العلمية  املاّدة  مع  املعروضة برصياً  املادة 

اللفظي عىل  بالرشح  العلمية  املادة  عند عرض  اآليت:  النحو  للمتعلّم عىل  املدى 

املتعلم فانّه يتكّون لديه ترميز عقيل يف الذاكرة قصرية املدى للنظام الذي وصف 

لفظياً، وبهذه العملية املعرفية يتّم بناء رابطة ترميزية لفظية أي يحدث تشفرياً 
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)الرسوم  البرصي  بالرشح  املادة  تلك  عرض  حال  يف  أما   .)Verbal Encoding( لفظياً 

والصور( فاّن املتعلم يتكون لديه ترميٌز عقيٌل للمعلومات التي تّم وصفها برصياً داخل 

الذاكرة قصرية املدى وبهذه العملية املعرفية يتّم بناء رابطة ترميزية برصية أي يحدث 

تشفرياً برصياً )Visual Encoding( وبذلك يبني املتعلّم يف ذاكرته قصرية املدى روابط 

مرجعية )Referential Connections( وبذلك يستطيع عقل املتعلّم إّن ينشئ خريطة 

للعالقات الرتكيبية لنظام املعلومات املعروضة بني تلك الرتميزات. والشكل رقم )1( يوضح 

ذلك.

شكل رقم )1(

منوذج الرتميز املزدوج للتعلم بالوسائط املتعّددة  

)Source: Mayer & Sims, 1994, P.390(

يكلف  انّه عندما  يعتقداّن  انّهام   Mayer & Sims قنديل )2001( عن نقل  وقد 

التلميذ بحل مشكلة ما فاّن أداءه يف ذلك يعتمد عىل األنّواع الثالثة من الروابط )اللفظية، 

والبرصية، املرجعية( التي تّم تكوينها كام سبق توضيحه. ولذلك فاّن اسرتاتيجيات التدريس 

وطرائقه التي تسهل تكوين تلك األنّواع الثالثة من الروابط تزيد من أداء املتعلم يف حّل 

تلك املشكلة أو إجابة عن األسئلة الخاصة بها.

ومام سبق يُستخلص إّن التدريس باستخدام الوسائط املتعّددة يوفّر أنّواعاً كثرية 

من الرتميزات والروابط يتوقّع أّن ينتج عن استخدامها أداًء أفضل من قبل املتعلم..

ويف هذا الصدد أورد كّل من رونرتي )1984(، وعزمي)2001(، وأبو الحسن )1998( 

بالوسائط  التعليمية  الربامج  تصميم  عند  انّه   )1999( الهادي  وعبد  وراشد،  والنجدي، 

املتعّددة يجب الرتكيز عىل الوسائط التي تحقق النتائج التعليمية املحددة، فمثالً الوسيط 

املتعّددة  الوسائط  تستخدم يف  وقد  وتقليل رسعته  تسجيله وتضخيمه  الصويت سهل يف 

يف  استخدامه  أهمية  فتربز  النيص  الوسيط  أما  موسيقية،  أو  صناعية  أو  طبيعية  أصواتاً 
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أكانّت عناوين أم خطوط رئيسة، أم قوائم أم تعليامت  املتعّددة سواء  الوسائط  برامج 

واستخدام  الطويلة  الفقرات  استخدام  عدم  مراعاة  مع  محدد  تعليمي  محتوى  لرشح 

الخطوط املعتدلة، والتباين اللوين والتعليل بني الخطوط املزخرفة مع التأكيد دامئاً عىل 

الجمع بني الرسوم أو الصور والنصوص الشارحة لها يف نفس الشاشة. وبالنسبة لوسائط 

الواقع دون حركة ومن  لتمثيل  بعدين  الثابتة فهي وسائط مرتبة ذات  الرسوم والصور 

مثل:  الثابتة  والرسوم  والشخصية،  الفوتوغرافية  والصور  املطبوعة،  الصور  أشكالها  أهم 

تعد  جميعها  البيانّية  والرسوم  والخرائط،  والتخطيطية  املسلسلة،  والرسوم  الكاريكاتري، 

متثيالً حرًّا بالخطوط لفكرة أو للتعبري عن املعنى، وتتميز بقدرتها عىل التسجيل والتعبري 

الدقيق لليشء وإتاحة الفرصة الكتساب معارف ومهارات عملية وتقريب املعايّن للمتعلم، 

ثم يأيت دور وسائط الرسوم املتحرّكة فهي مبثابة سلسلة من الصور والرسوم الثابتة واملعدة 

إيحاء  عنها  ينتج  منتظمة  ورسعة  وتتابع  تتاٍل  يف  الكمبيوتر  شاشة  عىل  لعرضها  مسبقاً 

بالحركة حيث تساعد يف توضيح الحركات غري املرئية، والعالقات والعمليات املجردة يف 

كاملة،  الحركة  تعرض  كام  الواقعية،  للخربات  البديلة  الخربات  وتوفري  العلمية  املفاهيم 

كام يحدث يف الواقع فعالً األمر الذي يجعلها تسهم يف اكتساب املعرفة وتنمية املهارات 

العملية وتعلمها لدى الطالب.

لألشياء  الثابتة  اللقطات  من  مجموعة  بانّه  )1424هـ(  سالمة  فعرفه  الفيديو  أما 

من  كل  أظهر  فيام  متحركة،  وكانّها  لتظهر  معيّنة  برسعة  عرضها  يتّم  بحيث  الحقيقية 

شفيق)2008( والطويجي )2001( عدداً من مميزاته حيث انّه يعمل عىل إعادة صياغة 

وتصوير األحداث بطريقة مثرية تكسبها صفة الواقعية، باإلضافة ألنّه يقدم خربة مشرتكة 

للمشاهدين فتعمل عىل تقريب الفروق يف الخربات بني أفراد الجامعة الواحدة.

التدريس  أّن  عىل  الرتبويني  من  العديد  اتفق  انّه   )1998( املنعم  عبد  أورد  وقد 

باستخدام الوسائط املتعّددة يخلق التفاعل النشط اإليجايب واملتبادل بني املتعلم والربنامج 

التعليمي من خالل املامرسة والتدريب، واملحاكاة، وحل املشكالت، وحرية التعامل مع 
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املحتوى التعليمي، واّن ما توفّره الوسائط املتعّددة من بيئة تعليمية فعالة تسمح للمتعلّم 

باالستعراض والبحث، والتعلم، فهي توفر له بيئة ثنائية االتجاه يف الحد األدىن فضالً عن 

يكون  عندما  يحدث  التعلم  اّن  باعتبار  البنائية  مفهوم  يدعم  باستخدامها  التدريس  اّن 

املتعلّم أكرث نشاطاً وقدرة عىل بناء هيكله املعريف بنفسه وهذا يؤكّد عىل خطوه الذايت 

ماّم يؤكد الفردية التي تصّنف ضمن خصائص الوسائط املتعّددة، وبالتايل يتّم بناء املعني 

والنصوص،  واللقطات،  العروض  والتفاعل مع  الهادفة  املشاهدة  املتعلم من خالل  لدى 

واألصوات، والتصّفح، والبحث عن املعرفة بحرية داخل الربنامج. 

الدراسات السابقة

من واقع املسح الذي قام به الباحث للدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية سيتّم 

تناول الدراسات التي تعرّضت الستخدام برمجيات الحاسوب يف التدريس الصّفي وخاصة 

مدى االستفادة من استخدام الوسائط املتعّددة يف تدريس املواّد بالرتكيز عىل مقّرر العلوم 

بالتعليم العام يف اململكة واملحيط اإلقليمي يف دول الخليج، وفيام ييل سيتّم تناولها 

التدريس  أثر  معرفة  إىل  محمد)2001(  بنت  فاطمة  السحيم،  دراسة  هدفت 

باستخدام برنامج حاسويب عىل تحصيل الطالبات مبادة العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية 

عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق والتحليل، وتّم اختيار عيّنة الدراسة من طالبات 

الصّف الرابع االبتدايئ والبالغ عددهن )123( طالبة حيث تم تقسيم إىل ضابطة وتجريبية، 

وتوصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تحصيل طالبات املجموعتني 

بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  التجريبية،  املجموعة  لصالح  االختبار  مجال  يف 

متوّسطات تحصيل طالبات املجموعتني يف املستويات األربعة )التذكّر والفهم والتحليل 

والتطبيق(.

وأكّدت نتائج دراسة حميض، أسامء خليل )2007( زيادة التحصيل من واقع استقصاء 

أثر ثالث طرق لعرض املعلومات باستخدام الوسائط املتعّددة، وأثر املستوى التحصييل 
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التعليم األسايس للمفاهيم  العارش من  الصّف  اكتساب طالبات  الفيزياء عىل  السابق يف 

الفيزيائية، واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي حيث صّممت الباحثة برمجية متعّددة 

 Macromedia Flash ،Paint ،Adobe Photoshop،Sound( الوسائط باستخدام برامج

Forge( وتكّونت عيّنة الدراسة من )100( طالبة من طالبات مدرسة الدر املنثور الخاصة 

يف عامّن، قسمت إىل ثالث مجموعات األوىل درست باستخدام الرسوم املتحرّكة املقرتنة 

بالنص  املقرتنة  الثابتة  الرسوم  باستخدام  درست  والثّانّية  واملسموع،  املقروء  بالنص 

املقروء  بالنص  املقرتنة  املتحرّكة  الرسوم  باستخدام  درست  والثّالثة  واملسموع،  املقروء 

فقط. وبعد تطبيق التجربة تّم تطبيق اختبار تحصييل عىل موضوعات األثر املغناطييس 

لصالح   )0.05 =α( إحصائية  ذات داللة  فروق  النتائج وجود  الكهربايئ، وظهرت  للتيار 

فقط  املقروء  بالّنص  املقرتنة  املتحرّكة  الرسوم  باستخدام  درست  التي  الثالثة  املجموعة 

عىل املجموعتني األوىل والثانّية وعزت الباحثة ذلك إىل األثر اإليجايب للرسوم املتحرّكة من 

جهة واألثر السلبي لإلرساف يف املؤثرات الحسية )نصوص، رسوم، أصوات( عند استعامل 

الوسائط املتعّددة. 

توّصلت نتائج دراسة العرييش، أمين بن عيل )2010( إىل زيادة تحصيل التالميذ يف 

مادة العلوم للصف السادس االبتدايئ بني املجموعتني التجريبية والضابطة عند املستويات 

التحصيل  اختبار  مجمل  ويف  التطبيق(  الفهم،  )التذكر،  بلوم  تصنيف  من  األوىل  الثالثة 

لصالح املجموعة التجريبية. حيث هدفت الدراسة إىل معرفة مدى وجود فروق يف تحصيل 

تالميذ الصّف السادس االبتدايئ الذين درسوا وحدة من مقّرر العلوم باستخدام الوسائط 

يف  للمعرفة  الدنيا  املستويات  عند  التقليدية  بالطريقة  درسوا  الذين  والتالميذ  املتعّددة 

تصنيف بلوم، واستخدم الباحث املنهج التجريبي وتّم اختيار عيّنة قصدية من)41( تلميذاً 

من إحدى مدارس تحفيظ القراّن مبدينة جازاّن تّم توزيعهم ملجموعتني تجريبية وضابطة. 

تدريب  فاعلية   )2010( السيد.  محمد  هايّن  رمضاّن،  دراسة  نتائج  أكّدت  وقد 

تنمية  التدريس ويف  املتعّددة يف  الوسائط  استخدام  املعلّمني عىل  البحث من  مجموعة 
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للتطبيق  املهاري  األداء  التالميذ، ووجود فرق ذي داللة إحصائية يف  املهاري لدى  األداء 

عىل  التعرّف  إىل  هدفت  حيث  التجريبية،  املجموعة  لصالح  املالحظة  لبطاقة  البعدي 

صعوبات وواقع استخدام معلّم العلوم الوسائط املتعّددة وتحديد االحتياجات التدريبية 

الالزمة، ومعرفة مدى تأثري التدريب عىل تنمية األداء املهاري لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

مبدارس محافظة الدقهلية مبرص، وتكّونت عيّنة الدراسة من )23( معلامً و)80( تلميذاً 

وتلميذه تّم تقسيمهم إىل مجموعتني: تجريبية درست وحدة الكهربية مبنهج العلوم عن 

طريق املعلّمني املدّربني عىل استخدام الوسائط املتعّددة ومجموعة ضابطة درسوا نفس 

املحتوى العلمي عن طريق املعلّمني غري املدّربني، حيث أتبعت الدراسة املنهج الوصفي 

والتجريبي، باستخدام استبانّة عن الصعوبات التي تواجه معلم العلوم الستخدام الوسائط 

املتعّددة، وأخرى عن االحتياجات التدريبية، وبطاقة مالحظة األداء املهاري للتالميذ.

اتفقت نتائج دراسة محمد عيل، عوض مصطفى )2011( يف زيادة التحصيل باستخدام 

الوسائط املتعّددة يف التدريس مع دراسة كّل من السحيم )2000( العرييش )1431هـ( 

التعليمية  الربامج  أثر استخدام  الدراسة إىل تقيص  حميض )2007(، حيث هدفت هذه 

بالوسائط املتعّددة يف التحصيل الدرايس لدى طالب كلّية الرتبية بجامعة السوداّن للعلوم 

والتكنولوجيا قسم الرتبية التقنية املستوى الثايّن، يف ماّدة أساسيات الهندسة الكهربائية، 

استخدمت الدراسة املنهج التجريبي حيث تّم التطبيق عىل عيّنة من )30( طالب ثم قام 

الباحث بإجراء اختبار تحصييل قبيل وبعدي ملجموعة واحدة، وتوّصلت الدراسة لوجود 

فروق دالة إحصائياً يف التحصيل الدرايس بني متوّسطي درجات االختبار القبيل والبعدي 

لصالح االختبار البعدي، كام توصلت إىل أّن املتعلّم يتنقل بسهولة عند استخدام الربامج 

التعليمية بالوسائط املتعّددة يف التدريس.

واختلفت نتائج دراسة الدعيلج، مها بنت عبداللّه )2003( مع الدراسات يف الفقرة 

تحصيل  متوسط  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  عدم وجود  إىل  توّصلت  السابقة حيث 

واملجموعة  الحاسوب  برمجية  باستخدام  درست  التي  التجريبية  املجموعة  بني  طالبات 
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الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية يف املستويات املعرفية الثالثة: التذكر، والفهم، 

والتطبيق، ويف مجمل االختبار التحصييل، من خالل استقصاء أثر استخدام برمجية منتجة 

محلياً عىل تحصيل طالبات الصّف الثايّن متوسط يف ماّدة الرياضيات، وتكّونت عينتها من 

)70( طالبة يف مدينة الرياض، تّم توزيعهن بالتساوي عىل مجموعتني إحداهام تجريبية 

واألخرى ضابطة، واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي، رغامً من أنّها توّصلت إىل وجود 

فروق يف الزمن املستغرق يف تعلم وحدة »تطبيقات عىل األعداد النسبية« بني املجموعة 

التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة التجريبية.

أما دراسة قنديل، أحمد إبراهيم )2001( اتجهت إىل منحى قياس القدرة االبتكارية 

باإلضافة إىل التحصيل وذلك باستقصاء تأثري التدريس بالوسائط املتعّددة عىل التحصيل 

عشوائية  عيّنة  اختيار  وتّم  املعلومات،  بتكنولوجيا  والوعي  االبتكارية  والقدرات  للعلوم 

بالصّف الثالث اإلعدادي من مدارس كفر الشيخ مبرص للعام  بلغ عددها )144( تلميذاً 

عىل  بالتطبيق  التجريبي  شبه  املنهج  الدراسة  واستخدمت   ،)2001-2000( الدرايس 

مجموعتني تجريبية درست بالوسائط املتعّددة وأخرى ضابطة درست بالطريقة املعتادة، 

وطبق عليهام ثالثة اختبارات قبلياً وبعدياً لقياس كل من التحصيل يف العلوم، والقدرات 

االبتكارية، والوعي بتكنولوجيا املعلومات، وأسفرت الدراسة عن عّدة نتائج أهمها: عدم 

وجود فروق يف التحصيل يف العلوم بني املجموعتني ماّم يعني تساوي تأثري الوسائط مع 

التدريس املعتاد يف التحصيل، وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املجموعتني يف 

لصالح  املعلومات  بتكنولوجيا  الوعي  مقياس  يف  فروق  وجدت  بينام  االبتكارية،  القدرة 

املجموعة التجريبية.

ويف ذات املنحى أكّدت نتائج دراسة سيد أحمد، السيد محمد بيومي )2004( وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوّسطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية واملجموعة 

الضابطة يف التطبيق البعدي الختباري التفكري االبتكاري ومقياس حّب االستطالع وذلك 

لصالح املجموعة التجريبية يف االختبار ككّل وكّل بعد عىل حده، حيث هدفت الدراسة 
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يف  املتعّددة  الوسائط  باستخدام  وصورها  الطاقة  وحدة  تدريس  أثر  عىل  التعرف  إىل 

تنمية االبتكار العلمي وحّب االستطالع العلمي يف العلوم، وسعت الدراسة للتحّقق من 

الفرض الرئيس توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ املجموعة 

التفكري االبتكاري ومقياس  البعدي الختباري  التطبيق  التجريبية واملجموعة الضابطة يف 

حّب االستطالع وذلك لصالح املجموعة التجريبية يف االختبار ككّل وكّل بعد عىل حده. 

االبتدائية  الحرية  مبدرسة  مجموعة  لكّل  تلميذ   )3( بلغت  عيّنة  عىل  الدراسة  وطبقت 

بإدارة مينا القمح التعليمية مبرص.

مع  الذكاء  تنمية  يف   )2007( محمد  محمود  محمد  عطا،  دراسة  نتائج  واتفقت 

دراسة كّل من قنديل )2001( وسيد أحمد )2004( حيث توصلت إىل أّن الربنامج متعدد 

الذكاء  ذوي  األطفال  لدى  املنطقي  الريايض  الذكاء  تنمية  يف  أعىل  فاعلية  له  الوسائط 

الريايض املنطقي املتوسط، من  الريايض املنطقي املرتفع باملقارنة باألطفال ذوي الذكاء 

واقع إعدادها برنامج كمبيوتري متعّدد الوسائط ملساعدة معلاّمت رياض األطفال عىل 

اكتشاف وتنمية بعض مجاالت الذكاءات املتعّددة، واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي 

عىل مجموعة تجريبية واحدة وذلك بتطبيق الربنامج متعدد الوسائط كتطبيق قبيل ثم 

للروضة مبرص. كام  الثايّن  املستوى  )30( طفل وطفلة من  عيّنة من  بعدي، وطبق عىل 

أظهرت النتائج اّن الربنامج مل يحقق فاعلية أعىل يف تنمية الذكاء البرصي املكايّن األطفال 

ذوي الذكاء البرصي املكايّن املرتفع باملقارنة باألطفال ذوي الذكاء البرصي املكايّن املتوسط.

استخدام  أثر  لتؤكد  نارص أحمد ضاعن. )2015(.  الخوالدة،  نتائج دراسة  وجاءت 

التجريبية  املجموعة  تفوق  نتائجها  أظهرت  حيث  الناقد  التفكري  يف  املتعّددة  الوسائط 

املجموعة  عىل  الناقد  والتفكري  بالتحصيل  املتعّددة  الوسائط  اسرتاتيجية  درست  التي 

التدريس باستخدام اسرتاتيجية الوسائط املتعّددة  الضابطة، وقد هدفت إىل معرفة أثر 

يف التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصّف العارش األسايس يف مبحث 

الرتبية اإلسالمية بعامّن الثانّية باململكة األردنية الهاشمية حيث تّم بناء برنامج تدرييس 
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باستخدام اسرتاتيجية الوسائط املتعّددة، كام تّم استخدام اختبار تحصييل مبادة الرتبية 

اإلسالمية واختبار تورانّس للتفكري اإلبداعي، تّم إجراء الدراسة يف الفصل الدرايس الثايّن من 

العام الدرايس 2011-2012، وتكّونت عيّنة الدراسة من )62( طالباً تّم اختيارهم بطريقة 

قصدية قسمت ملجموعة ضابطة بلغ عددها )34( طالباً تّم تدريسها بالطريقة االعتيادية، 

وتجريبية بلغت )28( طالباً درست باستخدام اسرتاتيجية الوسائط املتعّددة. 

أّما دراسة اللباّن، فرج حفظي حسن. )2016( فقد هدفت إىل التعرف عىل معوقات 

استخدام الوسائط املتعّددة بالتدريس يف أقسام اللغة العربية يف كلّيات الرتبية من وجهة نظر 

املدرّسني واملدرّسات، تكّونت عيّنة الدراسة من )60( مدرّسا ومدرّسة يف أقسام اللغة العربية 

املنهج  الباحثة  واعتّمدت  بالعراق،  والبرصة  بابل،  القادسية،  جامعات:  يف  الرتبية  كلّيات  يف 

الوصفي باستخدام استبانّة وزعت عىل أفراد العيّنة يف العام الدرايس 2014-2015، وتوصلت 

الستخدام  تؤهلهم  التي  الكافية  املعلومات  ميتلكون  ال  واملدرّسات  املدرّسني  أغلب  أّن  إىل 

من  يعايّن  التدريس  يف  املتعّددة  الوسائط  استخدام  واّن  التدريس،  يف  املتعّددة  الوسائط 

معوقات عّدة أبرزها عدم التهيئة الفنية لقاعات الدراسة وكرثة عدد الطلبة يف الصّف الواحد.

التعليق عىل الدراسات السابقة 

يالحظ بصورة عامة إّن نتائج الدراسات أعاله ركزت عىل استخدام الوسائط املتعّددة 

يف التدريس الصّفي عىل كّل من التحصيل والقدرة االبتكارية أو الذكاء، وظهر بوضوح يف 

جميع الدراسات أهمية استخدام الوسائط املتعّددة يف زيادة معدل التحصيل الدرايس، 

فاعلية  عدم  أظهرت   )2003( الدعيلج  دراسة  نتائج  أّن  غري  االبتكارية،  القدرة  وتنمية 

استخدام برمجية منتجة محلياً عىل التحصيل الدرايس وقد يعزى ذلك إىل بعض القصور يف 

تصميم الربمجية أو طريقة استخدامها، ودراسة اللباّن )2016( التي أكّدت وجود معوقات 

قاعة  يف  املتعّددة  للوسائط  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  دون  تحول  ومادية  برشية 

الدرس، وبعد االطالع عىل الّدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة الحالية ميكن تدوين 

املالحظات اآلتية:
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البيئة السعودية ودول املحيط اإلقليمي . 1 الرّتكيز عىل الدراسات العربية من  تّم 

نسبة لتشابه البيئات التعليمية وتقارب مناهجها الدراسية وتجاربها يف استخدام 

الحاسب يف التعليم.

أّن استخدام الوسائط املتعّددة وبرمجيات . 2 تتفق أغلب الدراسات السابقة عىل 

الحاسب اآليل يف التدريس يعود باألثر اإليجايب عىل التحصيل الدرايس لدى الطالب 

الطالب  لدى  االبتكارية  والقدرة  الذكاء  تنمية  أو  التعليمية،  املواد  مختلف  يف 

كدراسة كّل من حميض )2007(، العرييش )2010(، ومحمد عيل )2011(.

يف . 3 اآليل  والحاسب  املتعّددة  الوسائط  استخدام  عىل  الدراسات  جميع  ركّزت 

تدريس مقّرر العلوم، عدا دراستني تناولتا الرتبية اإلسالمية واللغة العربية هام: 

الخوالدة )2015(، اللباّن 2016(.

مل تهتّم الدراسات مبعرفة دور الحاسب اآليل عىل أداء املعلّم وسبل تطويره أثناء . 4

الخدمة.

اللباّن . 5 دراسة  عدا  التجريبي  شبه  املنهج  السابقة  الدراسات  جميع  استخدمت 

)2016( فاستخدمت املنهج الوصفي التحلييل.

التعليم منها: نقص األجهزة، . 6 هنالك عقبات واجهت تطبيق تجربة الحاسب يف 

كفايتها،  عدم  أو  للمعلّمني  التدريبية  الدورات  قلّة  املادية،  اإلمكانّات  وقلّة 

ضعف التخطيط، عدم توافر الربمجيات التعليمية وتديّن مستوياتها، كرثة األعباء 

التدريسية عىل املعلّمني، االعتقاد الخاطئ حول دور معامل الحاسوب لدى بعض 

املعلّمني كدراسة الدايل )2008(، الخثالّن )2012(، واللباّن )2016(.

اهتّمت الدراسة الحالية املرحلة املتوّسطة باعتبارها مرحلة مهمة يف سرية الطالب . 7

التعليمية فهي مرحلة وسيطة تساعد الطالب عىل االستفادة من مقّرر املرحلة 

االبتدائية وتساعده يف االنّتقال للمرحلة الثانّوية.
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الوسائط . 8 استخدام  حول  املعلّمني  آراء  استقصت  بانّها  الحالية  الدراسة  متّيزت 

املنطقة  يف  واملعلاّمت  املعلّمني  نظر  وجهة  من  املتوّسطة  املرحلة  يف  املتعّددة 

الرشقية باململكة العربية السعودية.

منهج الدراسة

يف  توجد  كام  الظاهرة  يدرس  الذي  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 

يتّم  حيث  الدراسة  لهذه  ملناسبته   )2012 )الخلييل،  دقيقاً  وصفاً  وصفها  ويتّم  الواقع 

جمع البيانّات للتعرف عىل واقع استخدام الوسائط املتعّددة لتدريس العلوم يف املرحلة 

املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء من وجهة نظر املعلّمني واملعلاّمت عن طريق استبانّة 

تّم تطبيقها للوصول إىل النتائج ثم اقرتاح الحلول.

مجتمع الدراسة وعّينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلّمي ومعلاّمت العلوم البالغ عددهم )533( 

األحساء، يف  محافظة  بنات مبدارس  والقرى  واملربز  الهفوف  الثالثة  التعليم  مكاتب  من 

االستبانّة  رابط  إرسال  تم  حيث  هـ؛   1438-1437 الدرايس  للعام  الثايّن  الدرايس  الفصل 

ممثلني  ومعلمة  معلاّمً   )91( عدد  منهم  واستجاب  املجتمع  أعضاء  لجميع  اإللكرتونية 

ملكاتب التعليم الثالثة، ويعزي الباحث ذلك إىل أّن عبارات االستبانّة كانّت أكرث تخّصصاً 

يف الوسائط املتعّددة خاّصة فيام يتعلق باملفهوم والخصائص التي متيّزها والرشوط الفنية 

والرتبوية الستخدام كّل عنرص من عنارصها مام حدا بكثري من املعلّمني الذين ليس لديهم 

ثقة كبرية بدقة معلوماتهم بالعزوف عن املشاركة وأصبح هذا العدد عيّنة ممثلة ملجتمع 

الدراسة.
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جدول رقم )1(

يوضح أفراد عّينة الدراسة

املجموعاملعلّمني واملعلاّمت

إنّاثذكورالنوع

583391العدد

%100%36%64النسبة

أداة الدراسة

 قام الباحث باالطالع عىل أدوات الدراسات السابقة املتعلقة بالوسائط املتعّددة 

صمم  ثم  الدراسة،  مبوضوع  الخاص  الرتبوي  واألدب  التعليم،  يف  الحاسوب  واستخدام 

الباحث استبانّة موجهة للمعلّمني واملعلاّمت، واشتملت عىل ثالثة مجاالت هي: )مفهوم 

فقرة،   )35( فقراتها  استخدامها(، وبلغ عدد  املتعّددة، واستخدامها، ومعوقات  الوسائط 

بهدف الكشف عن واقع استخدام الوسائط املتعّددة لتدريس العلوم يف املرحلة املتوّسطة 

مبدارس محافظة األحساء، واستخدم الباحث سلم ليكرت الخاميس حيث كانّت الخيارات 

لإلجابة يف محوري املفهوم واملعوقات بعبارات )غري موافق بشدة، غري موافق، محايد، 

يف  املتعّددة  الوسائط  استخدام  محور  يف  اإلجابة  خيارات  أما  بشدة(  موافق  موافق، 

التدريس كاّن بعبارات )منخفضة جّداً، منخفضة، إىل حّد ما، عالية، وعالية جداً(، وتم 

اعتامد االستبانّة اإللكرتونية حيث أرسل رابطها إىل جميع أفراد العيّنة.

صدق أداة الدراسة

قام الباحث بعرض أداة الدراسة )االستبانّة( عىل مجموعة من املحّكمني بلغ عددهم 

)7( من أعضاء هيئة التدريس من املتخصصني يف مجال تقنيات التعليم واملناهج وطرق 

التدريس، وقد طلب الباحث من املحّكمني إبداء الرأي واملالحظات واملقرتحات حول أداة 

الدراسة ومدى مالءمتها ملوضوع الدراسة وأهدافها، وقد حصل الباحث عىل بعض اآلراء 

تّم  الفقرات، حيث  واملقرتحات من املحكمني، وقام يف ضوء ذلك بتعديل صياغة بعض 
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حذف فقرات وإضافة فقرات أخرى، وبعد ذلك أصبح عدد العبارات )25( عبارة تتمتّع 

مبستوى صدق اتساق داخيل عاٍل بلغ )0.933(.

ثبات االستبانّة: 

قام  الحالية،  الدراسة  النهائية مبجتمع  لالستبانّة يف صورتها  الثبات  معامل  ملعرفة 

الباحث بتطبيق طريقتي تحليل التباين )معادلة ألفا كرونباك( والتجزئة النصفية )معادلة 

سبريماّن براون(، فبني هذا اإلجراء أّن معامل الثبات بلغ )0.871( و)0.848( بالطريقتني 

عىل الرتتيب، وعليه أصبحت االستبانّة صالحة لالستخدام.

نتائج الدراسة ومناقشتها

حلّل الباحث نتائج الدراسة باستخدام املتوسطات الحسابية واالنّحرافات املعيارية 

الوسائط  استخدام  واقع  حول  الدراسة  تساؤالت  عن  اإلجابة  أجل  من  واختبار)ت(، 

املتعّددة لتدريس العلوم يف املرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء من وجهة نظر 

املعلّمني واملعلاّمت.

عرض نتيجة السؤال األول ومناقشته

لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الحالية والذي نّصه:  »ما درجة وضوح 

املتوّسطة  باملرحلة  العلوم  ومعلاّمت  معلّمي  نظر  املتعّددة من وجهة  الوسائط  مفهوم 

مبدارس محافظة األحساء؟«، قام الباحث بإجراء اختبار )ت( ملتوّسط مجتمع واحد حيث 

تّم اعتامد أّن القيمة املحكية هي الوسط الفريض أّي إنّها القيمة الوسطى للعبارة التي 

لها خمس خيارات )1، 2، 3، 4، 5( وهنا متثّلها الدرجة 3، والجدول رقم )2( يوضح نتائج 

هذا اإلجراء. 



195 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

جدول رقم )2(

نتيجة اختبار )ت( للحكم عىل درجة وضوح مفهوم الوسائط املتعّددة لعّينة الدراسة

العبارات
الوسط 

الحسايب

االنّحراف 

املعياري

القيمة 

املحكية

قيمة 

)ت( 

املحسوبة

درجة 

الحرية

القيمة 

االحتاملية
االستنتاج

الوسائط املتعّددة . 1
تعني قدرة 

الحاسوب عىل 
دمج مجموعة 

من عنارصها مع 
بعضها عىل شاشة 

واحدة.

3.84.8739.1390.00
واضح 
بدرجة 
مرتفعة

الوسائط املتعّددة . 2
تعني دمج 

عنرصين أو أكرث 
من عنارصها.

3.97.66314.0390.00
واضح 
بدرجة 
مرتفعة

تنقل الوسائط . 3
املتعّددة الطالب 

من متلق 
للمعلومة إىل 

باحث عنها.

3.81.8838.80790.000
واضح 
بدرجة 
مرتفعة

تعترب الرسوم . 4
املتحرّكة أفضل 

الوسائط املتعّددة 
لعرض مكونات 

أجهزة جسم 
اإلنّساّن.

3.88.83310.1390.00
واضح 
بدرجة 
مرتفعة

يفضل عرض . 5
الرسوم املتحرّكة 

مصحوبة بالتعليق 
الصويت بدالً عن 
النص املكتوب 

عليها.

4.26.87313.9090.00

واضح 
بدرجة 
مرتفعة 

جداً
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العبارات
الوسط 

الحسايب

االنّحراف 

املعياري

القيمة 

املحكية

قيمة 

)ت( 

املحسوبة

درجة 

الحرية

القيمة 

االحتاملية
االستنتاج

لعرض مشهد . 6
مراحل منّو النبات 

من األفضل 
استخدام الرسوم 

املتحرّكة.

3.981.0339.0490.00
واضح 
بدرجة 
مرتفعة

يعترب الواقع . 7
االفرتايض وسيلة 

فاعلة ملحاكاة 
واقع يصعب 

توفريه يف املدرسة.

4.37.694318.8990.00

واضح 
بدرجة 
مرتفعة 

جداً

27.353.032120.0190.00املجموع الكيّل
واضح 
بدرجة 
مرتفعة

يتّضح من الجدول رقم )2( من واقع استجابات املعلّمني واملعلاّمت إّن قيمة )ت( 

عىل  يدّل  وهذا   ،)0.05( من  أقّل  وهي   )0.00( داللة  مستوى  عند   )20.01( املحسوبة 

ارتفاع درجة وضوح مفهوم مصطلح الوسائط لديهم، وهذه النتيجة وهذه النتيجة تجيب 

عن سؤال الدراسة األول.

وقد جاءت استجابات العيّنة باملوافقة بشدة عىل جميع فقرات أسئلة املحور فيام 

يخص مفهوم الوسائط املتعّددة من التعريف االصطالحي الذي يركّز عىل عنارص الوسائط 

أو التعريف الذي يركز عىل التعريف الوظيفي وظهر ذلك خالل عرض خصائص عنارص 

بدالً  الصويت  بالتعليق  املتحرّكة مصحوبة  الرسوم  يفضل عرض  املتعّددة حيث  الوسائط 

عن النص املكتوب عليها، كام يعترب الواقع االفرتايض وسيلة فاعلة ملحاكاة واقع يصعب 

املتحرّكة  الرسوم  تفوق  تؤيد   )2007( دراسة حميض  نتائج  وجاءت  املدرسة،  يف  توفريه 

املقرتنة بالنص عىل الرسوم الثابتة املقرتنة بالنص املقروء واملسموع وذلك لألثر اإليجايب 
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للرسوم املتحرّكة، وأيضاً يؤيد صحة مفهوم الوسائط املتعّددة ما أورده قنديل )2001( يف 

التّعلّم يحدث بالوسائط املتعّددة  اّن  نظرية الرتميز املزدوج للتعلّم بالوسائط املتعّددة 

عندما يستخدم التالميذ يف تعلّمهم معلومات معروضة بشكلني مختلفني أو أكرث بغرض 

مع نصوص  كاّن يستخدم رسوم متحركة معروضة برصياً  بناء معارفهم يف مجال معني، 

املتعّددة  الوسائط  عنارص  من  كجزء  االفرتايض  الواقع  يخّص  فيام  أما  صوتياً.  منطوقة 

وأهّميته فيعرفه نوفل )2010( بانّه بيئات حسية ترتبط بعملية التخيل البرصي مولدة 

كمبيوترياً تحايك واقعاً يصعب توفريه يف املدرسة، حيث تسمح للمشاركة بطريقة تجاوبية 

مع األحداث التعليمية الجارية داخل بيئة الواقع االفرتايض التعليمية. 

العيّنة إىل أّن  الباحث نتيجة هذا الفرض يف حصوله عىل املوافقة من  وقد يعزي 

املعلّمني واملعلاّمت هم األقرب يف تطبيق املفهوم عملياً فضالً عن الفهم النظري ملفهوم 

الوسائط وكذلك أّن مستجدات ومستحدثات تقنيات التّعليم هي يف تطور دائم ومستمر 

التدريبية  الدورات  مام يتطلب رضورة املواكبة وقد يكون اكتسبها املعلّمون من خالل 

التي تواكب املستجدات الرتبوية وكيفية تطبيقها ميدانّياً. 

وماّم سبق يخلص الباحث إىل أّن درجة وضوح مفهوم الوسائط املتعّددة واضحة 

لدى املعلّمني واملعلاّمت بدرجة مرتفعة.

عرض نتيجة السؤال الثايّن ومناقشته

درجة  »ما  نصه:  والذي  الحالية  الدراسة  أسئلة  من  الثايّن  السؤال  عن  لإلجابة 

استخدام الوسائط املتعّددة يف التّدريس من وجهة نظر معلمي ومعلاّمت العلوم باملرحلة 

املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء؟«، قام الباحث بإجراء اختبار )ت( ملتوّسط مجتمع 

واحد، والجدول رقم )3( يوضح نتائج هذا اإلجراء:
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جدول رقم )3(

نتيجة اختبار )ت( للحكم عىل درجة استخدام الوسائط املتعّددة لعّينة الدراسة

الوسط العبارات
الحسايب

االنّحراف 
املعياري

القيمة 
املحكية

قيمة 
)ت( 

املحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
االستنتاجاالحتاملية

أستخدم الوسائط . 1
املتعّددة من 

إنّتاجي.
2.911.173-.72-9048.

استخدام
بدرجة 

متوسطة 

أستخدم الوسائط . 2
املتعّددة من 

إنّتاج أحد زماليئ 
باملدرسة.

2.49.9934.86-9000.
استخدام 
بدرجة 
منخفضة

أعتمد بشكل . 3
رئيس عىل 

الوسائط املتعّددة 
يف تدرييس.

3.49.9734.869000.
استخدام 
بدرجة 
مرتفعة

أستفيد من . 4
الوسائط 

املتعّددة يف عرض 
موضوعات املقّرر.

3.711.0336.659000.
استخدام 
بدرجة 
مرتفعة 

أستخدم الرسوم . 5
املتسلسلة يف 

حال تعذر وجود 
الرسوم املتحرّكة 

)مثل دروس 
دورات الحياة(.

3.511.1234.3190.00
استخدام 
بدرجة 
مرتفعة 

أستخدم الصور . 6
ثالثية األبعاد التي 

تضفي واقعية 
للمحتوى العلمي.

2.961.24334-.-90.74
استخدام 
بدرجة 

متوسطة 
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الوسط العبارات
الحسايب

االنّحراف 
املعياري

القيمة 
املحكية

قيمة 
)ت( 

املحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
االستنتاجاالحتاملية

أقوم بتجزئة . 7
الصور والرسومات 
املعقدة ليك تركز 

عىل محتوى معني 
دون اآلخر )مثالً 

الرتكيز عىل تركيب 
الرئة يف الجهاز 

التنفيس(.

3.331.0433.0190.00
استخدام 
بدرجة 

متوسطة 

أركّز عىل استخدام . 8
الصور الطبيعية 
أكرث من الرسوم 

املجردة يف عرض 
املحتوى العلمي.

3.66.9636.5790.00
استخدام 
بدرجة 
مرتفعة 

أتجنب استخدام . 9
الصور املنافیة 
لثقافة املجتمع

4.45.93314.8190.00

استخدام 
بدرجة 
مرتفعة 

جداً 

أميز العنارص . 10
املرتبطة باألشكال 

التوضيحية 
باستخدام األلواّن.

3.81.85539.0790.00
استخدام  
بدرجة 
مرتفعة

أفضل النصوص . 11
الطويلة يف عرض 

الوسائط املتعّددة؛ 
لرفع القابلية 

)رسعة القراءة 
والفهم( لدى 

الطالب.

2.371.153-5.19-90.00
استخدام  
بدرجة 
منخفضة

35.186.37333.2690.00املجموع الكيّل
استخدام 
بدرجة 
مرتفعة 
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يتّضح من الجدول رقم )3( من واقع استجابات املعلّمني واملعلاّمت إّن قيمة )ت( 

املحسوبة )3.261( عند مستوى داللة )0.002(، وهي أقل من )0.05( وهذا يدّل عىل 

ارتفاع درجة استخدام املعلّمني واملعلاّمت للوسائط املتعّددة يف تدريسهم للعلوم باملرحلة 

املتوّسطة، وهذه النتيجة تجيب عن سؤال الدراسة الثايّن. واّن نتيجة هذا السؤال تتّفق مع 

نتائج دراسة الخوالدة )2015( حيث أّن استخدام الوسائط املتعّددة يزيد التفكري الناقد 

لدى الطالب، ومع نتائج السحيم )2000(، العرييش )2004(، حميض )2007(، محمد عيل 

)2011(، فضالً عن أتفاقها مع نتائج دراسة كّل من سيد أحمد )2004(، وعطا )2007( باّن 

استخدام الوسائط املتعّددة أدى إىل تنمية الذكاء والقدرة االبتكارية، وتختلف مع نتائج 

دراسة قنديل )2001(، والدعيلج )2003( يف عدم زيادة التحصيل الدرايس. 

وانّحرص معظمها  الوسائط  استخدام  العيّنة يف درجة  أفراد  استجابات  تباينت  لقد 

بني املتوّسطة واملرتفعة، وفيام يخّص نوع الوسيط املستخدم بانّه منتجاً محلّياً أم جاهزاً 

كام يف الفقرتني )1، 2( فجاءت بدرجة استخدام متوسطة ويغلب عليها أنّها وسائط جاهزة 

توفرها مراكز مصادر التعلم باملدرسة وقد يعزي الباحث ذلك إىل أّن املعلّمني واملعلاّمت 

غري متخّصصني يف الحاسب وهذا أمر طبيعي، أما استجابة العيّنة فيام يخص الفقرات )3-

10( فقد جاءت بدرجة استخدام مرتفعة أي أّن هنالك تنوع يف أنّواع الوسائط من النصوص 

والرسوم والصور رغامً عن أّن الرتكيز كاّن واضحاً يف توظيف الرسوم املتحرّكة أكرث من غريها 

ويف حال عدم توفّرها يتّم استخدام الرسوم املتسلسلة ويعزي الباحث ذلك إىل أّن طبيعة 

الطبيعية  الظواهر  التجارب املعملية أو عند رشح  العلوم يف حال عدم توفّر  موضوعات 

فاّن الوسيط املناسب هو الرسوم املتحرّكة أو الرسوم املتسلسلة التي تفرّس تلك الظاهرة. 

املعلّمني  أغلب  إّن  واملعلاّمت  املعلمني  إىل  املرتفعة  االستجابات  الباحث  ويعزي 

عن  فضالً  الستخدامها،  رغبتهم  يف  يتفاوتون  وقد  املتعّددة  الوسائط  الستخدام  مؤهلني 

إدراكهم ألهّميتها يف إبراز الفروق الفردية بني الطالب، حيث أّن الوسائط املتعّددة تتيح 

يف  تساعدهم  أنّها  كام  لديهم،  الذات  تحقيق  وبالتايل  املتعة  من  عديدة  فرصاً  للطالب 
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وتنمي  املهارات  اكتساب  يتّم  خاللها  ومن  طويلة  لفرتة  والخربة  باملعلومات  االحتفاظ 

االستخدام  اّن  الباحث  يفرّس  الصدد  هذا  ويف  الذوق،  عندهم  وتريّب  لديهم  االتجاهات 

يكتسبون  لفرتة طويلة حتى  املعلّمني  قبل  واملامرسة من  التطبيق  مزيد من  إىل  يحتاج 

أّن هذا  التدريس غري  املتعّددة يف  الوسائط  لديهم االهتامم الستخدام  يزيد  املهارة مام 

استخدام  عدم  فاّن  وعليه  املعلّمني،  بعض  ميتلكها  ال  قد  عالية  مهارة  يحتاج  االستخدام 

لبعضهم  توحي  عكسية  فعل  ردة  لديهم  يحدث  قد  لها  وإتقانّهم  للوسائط  املعلّمني 

بصعوبة استخدامها مام يجعلهم يركنون إىل استخدام الوسائل التعليمية التقليدية التي 

الشعور  عند  املتعّددة  الوسائط  استخدام  إىل  مييل  بعضهم  تجعل  قد  أو  عليها،  اعتادوا 

بالحاجة الستخدامها فقط ويتجاهلها بعد ذلك.

ويف هذا الصدد يذكر العرفج وآخرون )2012، 134( انّه عندما يتّم تصميم برامج 

الوسائط املتعّددة الستخدامها يف العملية التعليمية، فانّه يراعى أّن تتميز هذه الربامج 

هذه  وتشتق  لها،  املميّزة  املالمح  تحّدد  الخصائص  وهذه  الخصائص،  من  مبجموعة 

التعليم والتعلم، بل من العديد  الخصائص من مجموعة من األسس املرتبطة بنظريات 

من نظريات العلوم املختلفة مثل علوم االتصال والهندسة وغريها.

ومام سبق يخلص الباحث إىل ارتفاع درجة استخدام الوسائط املتعّددة يف تدريس 

العلوم باملرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء.

عرض نتيجة السؤال الثالث ومناقشته

للتحّقق من صّحة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي نّصه:« توجد فروق يف 

استخدام معلمي ومعلاّمت العلوم باملرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء للوسائط 

املتعّددة يف تدريسهم باختالف الّنوع االجتامعي )ذكر، أنّثى(« قام الباحث أوالً بحساب 

الوسط الحسايب واالنّحراف املعياري، ومن ثّم قام الباحث بتطبيق اختبار )ت( للفرق بني 

متوّسطي مجموعتني مستقلّتني، والجدول التّايل يبنّي نتائج هذا اإلجراء:
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جدول رقم )4(

نتيجة اختبار )ت( استخدام الوسائط لدى عّينة الدراسة والتي تعزى إىل متغرّي النوع االجتامعي

املجموعة
الوسط 
الحسايب

االنّحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
االحتاملية

االستنتاج

34.246.94ذكور
2.16-89.03

توجد فروق 
لصالح 
اإلنّاث 36.914.77إنّاث

يتّضح من الجدول رقم )4( من واقع استجابات املعلّمني واملعلاّمت إّن قيمة )ت( 

املحسوبة بلغت )-2.16( عند مستوى داللة )0.03(، وهي أقل من )0.05( وهذا يدل عىل 

وجود فروق يف استخدام الوسائط املتعّددة يف تدريس العلوم باملرحلة املتوّسطة لصالح 

املعلاّمت، وهذه النتيجة تجيب عن السؤال الثالث. وقد اختلفت نتيجة هذا السؤال مع 

نتيجة دراسة الهدلق )2003( التي أكّدت اّن استخدام معلّمي العلوم للربامج الحاسوبية 

أفضل من املعلاّمت. 

قد يكون السبب يف نتيجة الدراسة الحالية يعود إىل رغبة املعلاّمت يف استخدام 

أكد  حيث  لديهن  التدريس  طرائق  من  سيغري  الحاسوب  باّن  اعتقادهن  أو  الحاسوب 

بلغ  متوسطة  أو  كبرية  بدرجة  بذلك  يعتقدون  ما  نسبة  إّن   )2003( دراسته  الهدلق يف 

%94.7، وقد يكون السبب يف النتيجة الّن الطالبات يقدمن عىل التعليم أكرث من الطالب 

مام حدا باملعلاّمت أّن يقمن بدمج الوسائط املتعّددة يف تدريسهن ملقابلة رغبة الطالبات، 

أو اّن املعلاّمت لديهن اهتامم أكرث بعمليات تصميم وإعداد الدروس عن املعلّمني الذين 

بني  التعليمي  النظام  الختالف  يكون  وقد  املدريس،  الدوام  خارج  إضافية  أعامل  لديهم 

مقّررات العلوم لدى الطالب والطالبات دور يف ذلك. 

ومام سبق يخلص الباحث إىل وجود فروق يف استخدام معلمي ومعلاّمت العلوم 

لصالح  تدريسهم  يف  املتعّددة  للوسائط  األحساء  محافظة  مبدارس  املتوّسطة  باملرحلة 

املعلاّمت.
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عرض نتيجة السؤال الرابع ومناقشتها

املعوقات  الحالية والذي نصه: »ما  الدراسة  أسئلة  الرابع من  السؤال  لإلجابة عن 

التي تحول دون استخدام معلّمي ومعلاّمت العلوم باملرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة 

األحساء للوسائط املتعّددة يف تدريسهم، قام الباحث بإجراء اختبار )ت( ملتوّسط مجتمع 

واحد، والجدول رقم)5( يوضح نتائج هذا اإلجراء.

جدول رقم )5(

نتيجة اختبار )ت( للحكم عىل معوقات استخدام الوسائط املتعّددة لدى عّينة الدراسة

العبارات
الوسط 
الحسايب

االنّحراف 
املعياري

القيمة 
املحكية

قيمة 
)ت( 

املحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
االحتاملية

االستنتاج

استخدام . 1

الوسائط 

املتعّددة يف 

التدريس يقلل 

من رسعة 

توصيل املحتوى 

العلمي 

للطالب. 

1.9797.3-10.15-90.00
ال توجد 

معوقات

توفر التدريب . 2

الكايف للمعلم 

عىل إنّتاج 

الوسائط 

املتعّددة. 

2.521.023-4.54-90.00
ال توجد 

معوقات

تتوافر برامج . 3

الوسائط 

املتعّددة التي 

تخدم مقّررات 

العلوم باملرحلة 

املتوّسطة.

2.891.153-.91-90.36
ال توجد 

معوقات 
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العبارات
الوسط 
الحسايب

االنّحراف 
املعياري

القيمة 
املحكية

قيمة 
)ت( 

املحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
االحتاملية

االستنتاج

تتوافر . 4

اإلمكانّات 

املادية لتوفري 

برامج الوسائط 

املتعّددة 

الجاهزة.

2.381.053-5.58-90.00
ال توجد 

معوقات

توفر مدرستي . 5

معامل خاصة 

بالحاسوب 

مرتبطة 

باألنرّتنت.

2.771.323-1.67-90.09
ال توجد 

معوقات 

تتسم مهارات . 6

التصميم 

للعروض 

التقدميية 

متعددة 

الوسائط 

بالضعف.

2.791.033-1.94-90.056
ال توجد 

معوقات 

يوجد مختص . 7

تقني لتقديم 

الدعم الفني 

للمعلم يف 

استخدام 

الوسائط 

املتعّددة يف 

التدريس.

2.621.353-2.72-90.01
ال توجد 

معوقات

.9000-18.874.81214.23املجموع الكيّل. 8
ال توجد 

معوقات
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يتّضح من الجدول رقم )5( من واقع استجابات املعلّمني واملعلاّمت إّن قيمة )ت( 

املحسوبة )-4.23( عند مستوى داللة )0.00( وهي أقل من )0.05(، وهذا يدّل عىل عدم 

وجود معوقات تحول دون استخدام املعلّمني واملعلاّمت للوسائط املتعّددة يف تدريس 

نتيجة هذا  الرابع. وتتفق  السؤال  النتيجة تجيب عن  املتوّسطة، وهذه  باملرحلة  العلوم 

استخدام  عىل  املعلّمني  تدريب  فاعلية  أكّدت  التي   )2010( رمضاّن  دراسة  مع  السؤال 

الوسائط املتعّددة يف تنمية األداء املهاري لدى لتالميذهم، بينام تختلف مع نتائج الحسن 

التي  املعوقات عدم وجود دورات تدريبية، والدايل )2008(  التي أظهرت من   )2004(

أظهرت عدم رضا املعلّمني عن كفاية التدريب، والخثالّن )2012( حيث أظهرت أّن من 

املعوقات عدم رضا املعلّمني عن كفاية الربمجيات التعليمية املنتجة محلياً فضالً عن تديّن 

التهيئة  عدم  أوضحت  التي   )2016( اللباّن  دراسة  نتائج  مع  أيضاً  وتختلف  مستوياتها، 

الفنية للقاعات وكرثة عدد الطلبة يف الصّف الواحد، وعدم امتالك أعضاء هيئة التدريس 

املعلومات الكافية الستخدام الوسائط املتعّددة.

واضحة  بصورة  معوقات  وجود  عىل  املوافقة  عدم  العيّنة  استجابات  من  واتضح 

لكّل من الفقرات)2(، )4(، )7( عىل الرتتيب مام يعني كفاية التدريب، وتوافر اإلمكانّات 

برشية،  أو  مالية  أو  مادية  معوقات  وجود  عدم  أي  تقنّي  مختّص  وجود  وأيضاً  املادية، 

وميكن تفسري النتيجة بسبب االتجاه اإليجايب للمعلمني واملعلاّمت بأّن استخدام الوسائط 

وما   )1( الفقرة  يف  كام  العلمي  املحتوى  توصيل  من رسعة  يزيد  التدريس  يف  املتعّددة 

اّن  يدعم هذا االتجاه اإليجايب للمعلمني نحو استخدام الوسائط املتعّددة يف تدريسهم 

اّن  العيّنة ويقابل هذا العمر  من بلغت أعامرهم دون 42 سنة ميثلون %74 من أفراد 

من خربتهم يف التدريس حتى 20 سنة أيضاً ميثلون %76 حيث إّن ارتباطهم باستخدام 

األدوات التقنية أكرث حسب طبيعة أعامرهم، كام أّن توافر برامج الوسائط املتعّددة التي 

تخدم مقّررات العلوم باملرحلة املتوّسطة، واّن مهارات تصميم العروض التقدميية متعددة 

الوسائط تتسم بالقوة كّل هذه العوامل مجتمعة أكّدت عدم ظهور معوقات تحول دون 

استخدام املعلّمني واملعلاّمت للوسائط املتعّددة يف تدريسهم.
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دون  تحول  معوقات  بعدم وجود  واملعلاّمت  املعلّمني  استجابات  الباحث  ويعزي 

استخدام الوسائط املتعّددة لوعيهم بأهمية الوسائط املتعّددة بالنسبة للطالب، وبقدرتهم 

عىل استخدامها كام يرون أنّها تعد من األدوار األساسية للمعلم يف تحديد نوعية تعلم 

طالبهم، مام يجعل املعلّمني يهتمون بتدريب الطالب للحصول عىل املعرفة من طرائق 

مختلفة حيث أّن الوسائط املتعّددة تلبي حاجات الطالب التعليمية من خالل حثه عىل 

استخدامها باستمرار.

معلمي  استخدام  دون  تحول  معوقات  توجد  ال  انّه  إىل  الباحث  يخلص  سبق  ومام 

ومعلاّمت العلوم باملرحلة املتوّسطة مبدارس محافظة األحساء للوسائط املتعّددة يف تدريسهم.

توصيات الدراسة

رضورة املام املعلّمني باسرتاتيجيات استخدام الوسائط املتعّددة يف التدريس من . 1

واقع متابعتهم لتوظيفيها يف املواقف التعليمية املختلفة.

التّنوع يف استخدام الوسائط املتعّددة يف تدريس مقّرر العلوم واملقّررات الدراسة . 2

املختلفة.

السعي يف توفري الصيانّة الدورية ألجهزة الحاسوب باملدرسة من خالل توفري فّني تقنّي . 3

يف معمل املدرسة ليك يساعد املعلّمني عىل استخدام الوسائط املتعّددة وإنتاجها.

إجراء املزيد من الدراسات التي تتعلق باستخدام الحاسوب يف التدريس الصّفي.. 4

مقرتحات الدراسة

العربية . 1 اململكة  يف  العلوم  لتدريس  املتعّددة  الوسائط  استخدام  واقع  مقارنة 

السعودية ودول الجوار الخليجي.

مقّرر . 2 تدريس  املتعّددة يف  الوسائط  استخدام  نحو  الرتبويني  املرشفني  اتجاهات 

العلوم باملرحلة املتوّسطة.  
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املقدمة 

إن األطفال هم قادة املستقبل فهم إذن عامد الوطن وجوهره، يجب االعتناء بهم 

ورعايتهم والعمل عىل توفري كافة احتياجاتهم، وذلك من اجل بناء مجتمع قوي قادر عىل 

حامية نفسه وتحقيق تقدمه وازدهاره.

ونعرف أن املدارس أماكن للتعليم والتفكري يف جو ميلء باملتعة والتشويق والتحدي. 

يف  املؤثرة  العنارص  من  كثري  تحتها  ينتظم  منظومة  والتعلّم  عملية  أن  به  املسلم  ومن 

الرياضيات تعد مطلبا  حركتها صعودا وهبوطاً. وإن إعداد طلبتنا إعداًدا قويًا وذكيًا يف 

هاما حيث تعد من أهم املواد الدراسية، من حيث تأثريها يف كافة نواحي الحياة، واعتامد 

العلوم وخادمتها،  العلوم أو لغة  الدراسية األخرى عليها، حتى أطلق عليها ملكة  املواد 

التفكري واالكتشاف وحل  الذهنية واملنطق، ومهارات  التخيل والصور  كونها تعتمد عىل 

                     .)NCTM,2000,45( املشكالت بأكرث من طريقة

واألطفال املتفوقون هم كنز من كنوز الوطن واالهتامم بهم ورعايتهم هو اهتامم 

مبنابع اإلبداع والتقدم والرقي، فكم من الدول اشتهرت وعال شأنها بسبب ظهور متفوقني 

تحسني  إىل  تؤدي  الرياضيات  تدريسهم  يف  تقليدية  غري  اسرتاتيجيات  واستخدام  فيها، 

طرائق التدريس والتقويم وأساليبها مام يزيد من التحصيل الدرايس، وينسجم هذا التوجه 

فاعلية برنامج تعليمي قائم على ذكاء حل المشكلة 

في تحسين التحصيل واتجاهات الطلبة المتفوقين في المرحلة 

األساسية نحو مادة الرياضيات في عمان

  د. محمد سميح إسماعيل عاشور

أستاذ التربية الخاصة المساعد   

في جامعة حائل 	 المملكة العربية السعودية  

جامعة الملك فيصل باألحساء  
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مع التوجهات الرتبوية الحديثة حيث ترى أن الطالب محور العملية التعليمية، وهو ما 

ميكن تحقيقه من خالل التدريس القائم عىل ذكاء حل املشكلة التي تحسن من تحصيل 

الطالب.  

الذكاءات  نظرية  إىل  املستند  التدريس  أن  الرتبوي  البحث  أدبيات  أوضحت  وقد 

يستخدمونها،  التي  التعليمية  واملواقف  األنشطة  يف  ينوعون  املعلمني  تجعل  املتعددة، 

ألنه  املشكلة؛  حل  ذكاء  الرتبية:  يف  الباحثني  باهتامم  تحظى  التي  الذكاءات  بني  ومن 

يساعد الطلبة عىل استخدام األرقام بكفاءة يف فهم األشياء، وحل املشكالت التي تواجههم 

األساسية  الذكاءات  من  املشكلة  ذكاء حل  جاردنر  اعترب  »وقد  منطقية،  علمية  بطريقة 

والعملية، ألنه يكمن يف العقل البرشي، ويقود مسرية التاريخ اإلنساين وهمومه ومشكالته 

ورمبا مصريه النهايئ، وغالباً ما يقال إن هناك 	 بعد كل يشء 	 منطقاً واحداً فقط، وأن 

من يستطيع استخدامه فقط هم أولئك الذين يتمتعون بذكاء حل املشكلة، كام تتجىل 

.)Gardner, 1983, 315( »أهميته أيضاً بارتباطه الوثيق مع الذكاءات ألخرى

ومبا أن تدريس مادة الرياضيات يغلب عليه أسلوب التدريس املبارش القائم عىل 

يقدم  حيث  تامة،  بصورة  الصفي  النشاط  يف  وتحكمه  املعلم  قبل  من  والرشح  اإللقاء 

املعلومات جاهزة للطلبة تجعلهم بحالة من السلبية التامة مام يؤدي إىل عدم قدرتهم 

اتجاهات  لديهم  ولد  كام  حلها،  وبالتايل ضعف يف  الرياضية  العمليات  فهم  إتقان  عىل 

العمليات  الحفظ وأجراء  التدريس عىل  الرياضيات، حيث االعتامد يف  سلبية نحو مادة 

الرياضية دون فهمها، مام أدى إىل قصور الطلبة يف التحصيل الدرايس يف الرياضيات.

وألجل التغلب عىل ذلك فقد اتجه املختصون يف تدريس الرياضيات إىل االستفادة 

قائم  برنامج  ويعترب  التعلم،  نظريات  عىل  املبنية  املعارصة  واالسرتاتيجيات  النامذج  من 

عىل ذكاء حل املشكلة من النامذج الحديثة، وتعترب زيادة التحصيل الدرايس معياراً لتقدم 

نحو  اإليجابية  االتجاهات  تنمية  أما  أخرى،  إىل  مرحلة  من  وانتقاله  دراسته  الطالب يف 
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ذو  املتفوق  الطالب  ألن  الرياضيات،  لتدريس  األساسية  األهداف  من  فتعد  الرياضيات 

االتجاه اإليجايب نحو الرياضيات يدرس بشغف والسلبي عكس ذلك. وتأيت هذه الدراسة 

اتجاهات  وتحسني  التحصيل،  تحسني  يف  تعليمي  كربنامج  املشكلة  حل  ذكاء  لتوظيف 

الطلبة املتفوقني نحو مادة الرياضيات.

اإلطار النظري

والتلقني  الحفظ  إىل  املستندة  االعتيادية  التدريس  طرائق  إن  املشكلة:  حل  ذكاء 

واالستظهار ما زالت تأخذ فعلها يف عملية تدريس الرياضيات إىل يومنا هذا يف مدارسنا؛ 

وهذا األمر ينعكس سلباً عىل تحصيل الطلبة ومستوى تفكريهم، لذا يوجه’ الباحثون يف 

ميدان تعليم وتعلم الرياضيات املعلمني إىل رضورة تنويع األساليب التعليمية وتحليلها، 

التدريس )عاشور،  التفكري وتزيد من فاعلية  التي تنمي مهارات  واعتامد االسرتاتيجيات 

.)2013 ،43

اشتقت كلمة ذكاء من املعنى العميق لكلمة اإلدراك أو التمييز. ويرتبط هذا املصطلح 

بقوة مع النظريات امليتافيزيقية. ويبحث الخرباء يف تعاريف عدة للذكاء وببساطة فالذكاء 

هو القدرة عىل املعرفة والتعلم منها، الفهم، والتفاعل ضمن بيئة واحدة. هذه القدرة 

العامة تتكون من عدد معني من القدرات الخاصة، وميكن إيجازها فيام ييل: 

القدرة عىل التكيف مع بيئة جديدة، أو تغريات يف البيئة الحالية.	 

القدرة عىل املعرفة والحصول عليها.	 

القدرة عىل التفكري املجرد، والبحث يف السبب.	 

القدرة عىل فهم العالقات.	 

القدرة عىل التقييم والحكم.	 

القدرة عىل التفكري األصيل وما ينتج عنه.	 
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ويرى»Boeree أن الذكاء: هو قدرة الشخص عىل:

 )1( اكتساب املعرفة )أي معرفة وفهم(.

 )2( تطبيق املعرفة )حل املشكالت(.

 )3( االنخراط يف التفكري املجرد. 

إنها قوة العقل، وعىل هذا النحو يعترب جانباً مهامً جداً من وحدة الرفاه العام. وقد 

       .)Boeree, 2003,1( »حاول علامء النفس قياس ذلك منذ ما يزيد عىل قرن من الزمان

العقلية الذهنية األساسية الذي تناولته العديد من  القدرات  إن »الذكاء هو أحد 

الدراسات واألبحاث بشكل واسع« )السيد،1994، 296(. وىف مقابل تلك النظرة املحدودة 

للذكاء مبفهومه التقليدي فقد أعد هوارد جاردنر H.Gardner نظرية أطلق عليها نظرية 

الذكاءات املتعددة، حيث أوضح فيها أن القدرات التي ميتلكها الناس تقع يف مثان ذكاءات 

تغطى نطاقا واسعا من النشاط اإلنساين لدى الفئات العمرية املختلفة، وبالتايل فقد لفت 

انتباهه بأن الذكاء مكون من ذكاءات متعددة وكل ذكاء يعمل مستقالً استقالالً نسبياً عن 

 )Gardner,1999,57( .اآلخر

ومن هذه األنواع التي ذكرها جاردنر ذكاء حل املشكلة ويطلق عليه »الذكاء الفكري« 

املنطقي ووضع  التفكري  قدرتنا عىل  وإن  الواعي«  القرار  »صنع  أو   « الريايض  »الذكاء  أو 

األمور يف نصابها ليست فقط هي التي تفصل بيننا وبني الحيوانات لكنها أيضا هي املسؤولة 

عن تطور اإلنسان وقادتنا من العرص الحجري إىل العرص الرقمي مروراً بالعرص الحديدي كل 

لحظة يف حياتنا تتطلب اتخاذ قرار سواء كان هذا القرار بخروجك من منزلك إىل املسجد 

أو دخولك إىل تخصص ما يف الجامعة أو البحث عن الطريقة املثىل للحصول عىل الرتقية يف 

العمل، أو استثامر أموالك يف رشكات توظيف أموال أو دخولك عامل األسهم فكل ما سبق 

املخ  املنطقة يف  يكون حجم  أن  الواقعي  من  فإنه  لذا  املنطقي،  الذكاء  عنه هو  املسؤول 

املسؤولة عن الذكاء املنطقي يتخطى بكثري حجمها عند الحيوانات )عاشور، 32، 2013(.
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عالمات  عىل  يحصلون  املشكلة  حل  ذكاء  من  عالية  درجة  ميلكون  الذين  إن   

مرتفعة يف الرياضيات؛ وذلك ألنهم يفكرون يف الروابط املنطقية واألعداد فهم يعملون 

بطريقة أفضل عندما ميكنهم جمع املعلومات التي يحتاجونها بشكل منطقي )إيالف، 

.)2007 ،43

العمليات  عىل  يعتمد  إذ  الصحيح،  التفكري  من  األفراد  ميكن  املشكلة  حل  وذكاء 

وذكاء  والتعميم،  واالستنتاج  كاملالحظة  املعروفة،  التفكري  مهارات  واستخدام  املنطقية، 

أن  فيها  يستطيع  املرء  ألن  اللفظي،  التعبري  إىل  تحتاج  ال  رياضية  كقدرة  املشكلة  حل 

الذين  األشخاص  ويتميز  لغوياً،  يفعل  يعرب عام  أن  رياضية يف عقله دون  يعالج مسألة 

ميلكون مهارات حسابية عالية، بالقدرة عىل معالجة املسائل التي يعتمد حلها عىل قوة 

املنطق)عفانة والخزندار، 67، 2004(.

ويظهر ذكاء حل املشكلة يف املقدرة عىل استخدام األرقام بصوره فاعله كام لدى 

هذا  ويتضمن  الكمبيوتر،  مربمج  أو  اإلحصايئ  أو  الرضائب  محاسب  أو  الرياضيات  عامل 

)السبب  املقرتحة  والبيانات  املنطقية  والعالقات  األمناط  تجاه  الحساسية  أيًضا  الذكاء 

بها،  ترتبط  التي  األخرى  والتجريدات  والوظائف  القضايا  ويضم  والدالالت،  والنتيجة( 

وأنواع العمليات التي تستخدم يف خدمة ذكاء حل املشكلة والتي تضم: الوضع يف فئات، 

.)Nelson, 1998, 87( والتصنيف، واالستنتاج، والتعميم، والحساب، واختبار الفروض

وميكن التعرف عىل هذا الذكاء لدى املتعلمني من خالل العديد من املؤرشات منها: 

إبداء الرغبة يف معرفة العالقات بني األسباب واملسببات، والقيام بتصنيف مختلف األشياء 

ووضعها يف فئات، القيام باالستدالل والتجريب، والرغبة يف اكتشاف األخطاء فيام يحيط 

بهم من أشياء، وتتميز مطالعتهم باإلقبال عىل كتب العلوم والرياضيات أكرث من غريها 

كذلك القدرة عىل تنظيم العالقات واستخدام األرقام والرموز املجردة مبهارة إضافة لقوة 

االستنتاج والتصنيف، وميكن للمعلم أيضاُ إجراء العمليات الحسابية يف عقله بسهولة، كام 
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إنه يحب إجراء التجارب يف املدرسة والبيت، ويحب القيام باألنشطة العلمية والحسابية 

واملنطقية والتفكري الناقد، ويحب األلعاب التي تحتاج لتفكري كالشطرنج، األلغاز املنطقية، 

تحليلها،  وزنها،  تصنيفها،  األشياء،  لقياس  بالحاجة  ويشعر  الكالمية،  الحسابية  القصص 

األشكال،  باألرقام،  وستمتع  صـور،  أو  كلامت  بال  املجردة  املفاهيم  يف  التفكري  وميكنه 

النامذج، العالقـات، ويكون أيضا لدى املعلم موهبة يف حل املشكالت، وقدرة يف التعامل 

مع الرسوم البيانية. وميكن مالحظـة هذا الذكاء لدى العلامء والعاملني يف البنوك واملهتمني 

بالرياضيات واملربمجني واملحامني واملحاسبني والفالسفة… )اللزام، 88، 2008(.

يرى الباحث أن ذكاء حل املشكلة يشري إىل قدرة الفرد عىل تحليل املشكالت استنادا 

إىل املنطق والتفكري االستداليل املنطقي والتعامل مع العمليات الحسابية واألعداد بكفاءة 

عالية، ولديه مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت، وأيضا لديه القدرة عىل التصنيفات 

الرباهني  والتتابع، وتقديم  األفكار  املفهومة، وتنظيم  األشياء غري  والعالقات بني مختلف 

من  عدد  خالل  من  الطالب  عند  املشكلة  حل  ذكاء  عىل  التعرف  ويتم  األشياء  لعمل 

املؤرشات والخصائص )عدس، 102، 1997( ومنها أنه:

يفضل قراءة كتب الرياضيات عىل غريها، وأنه يفكر بشكل مفاهيمي وتدريجي 	 

ولديه القدرة عىل اكتشاف األمناط والعالقات التي ال يكتشفها اآلخرون.

يحب األلعاب التي تستخدم االستدالل املنطقي واملعادالت والعمليات الرياضية.	 

يتمكن من وضع الفروض واختبارها، والرسوم واألشكال البيانية.	 

يحب عد وتصنيف األشياء واستخدام برامج الحاسوب.	 

الطلبة املتفوقون: نحن نعيش فيه عرص العلم والتقنية والنبوغ املعريف والتقدم 

متطور  وإبداع جديد  املألوف  وتغري  الحواجز  تخطي  أساسه عىل  يعتمد يف  املذهل 

دامئاً، وكيف يتسنى ذلك ملجتمعات نامية؟ إذا مل تالحق ذلك التغري والتطور بالتأكيد 

عىل دور كل فرد من أفرادها وبخاصة املتفوقني، فتقدم األمم ورقيها مرهون بتقدم 
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فكرها ونتاجها العلمي والتقني( الطنطاوي، 2001، ص34(. ومن هنا علينا أن ندرك 

خطر هدر مثل هذه الطاقات واإلمكانات التي تذهب سدى أو يرسقها اآلخرون منا، 

لذلك البد من االهتامم مبثل هذه الفئات وتلبية احتياجاتها، »فاملتفوقون يحتاجون 

إىل الرعاية الخاصة، ألن لديهم حاجات تختلف عن حاجات العاديني، فهم يحتاجون 

إىل تجارب تعليمية وخربات علمية تتسم بالتحدي لتكون مرضية ومشبعة ومناسبة 

لحاجاتهم، وهم بحاجة إىل أيضاً إىل التعلم والتحفيز والتشجيع« )الرشبيني، صادق، 

.)2002 ،44

فالطالب املتفوق: هو الفرد الذي يُظهر أداًء متـميزاً يف القدرة العقلية أو القدرة 

اإلبداعية العالية والقدرة عىل التحصيل األكادميي املرتفع أو القدرة عىل القيام مبهارات 

متميزة كاملهارات الفنية والرياضية مقارنة مع املجموعة العمرية التي ينتمي إليها )جروان، 

76، 2002(. كام ميكن تعريف التفوق من خالل عالقته مبستوى التحصيل الدرايس: بأنه 

»القدرة عىل االمتياز يف التحصيل« )سعادة، 97، 2003(، كام هو من لديه تحصيل عال 

ونسبة ذكاء مرتفعة تزيد عن 130 وأن يكون الفرد متميزا يف حقل أو أكرث من حقول 

املعرفة )الرسور، 25، 1998(.

االتجاه نحو الرياضيات: يعرف االتجاه عىل أنه تكوين عقيل معريف انفعايل داخيل 

يكتسبه الفرد نحو موضوع ما، أو قضية ما، ويرتتب عليه الترصف حيال هذا املوضوع 

بطريقة معينة إيجابية أو سلبية، واالتجاه نحو الرياضيات هو تكوين انفعايل يكونه الفرد 

نحو مادة الرياضيات مبا تحمله من جوانب إيجابية أو سلبية )Zusoh. 2005(، ونستطيع 

فإن معرفة  بها، وكذلك  التي منر  الحياتية  املواقف  االتجاهات تفسري جميع  عن طريق 

االتجاهات تفيد يف العديد من امليادين مثل: الصناعة والتجارة، ويف امليدان الرتبوي تفيد 

اإلدارة التعليمية يف معرفة اتجاهات الطلبة نحو املواد الدراسية املختلفة ونحو زمالئهم 

ومدرسيهم ونظم التعليم.
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وتؤدي االتجاهات دوراً مهامً يف عملية التعليم؛ فالطالب الذي حباه اللّه قدرات 

عقلية عالية والزمة النجاح يف أي مجال من مجاالت الحياة، قد تواجهه بعض الصعوبات 

الدراسية. ومام  الدراسة أو املادة  التعليمية، وذلك بسبب بعض اتجاهاته السلبية نحو 

يجدر ذكره أن االتجاهات من املوضوعات التي تهم املعلمني وأولياء األمور وكل من له 

صلة بالرتبية والتعليم، فعن طريق االتجاهات ميكن وضع األفراد الناجحني يف الحياة يف 

عىل  وتعمل  االتجاهات  تراعي  التي  الجادة  واملناهج  الربامج  وتصميم  املناسب  املكان 

تعزيز االتجاه اإليجايب منها وتاليف السلبي، وتعد عملية تكوين االتجاهات اإليجابية من 

أهم أهداف املجتمع الرتبوية التي يسعى إىل إكسابها ألبنائه. 

الوظائف  من  العديد  بوضع  النفس  بعلم  املشتغلون  قام  االتجاهات:  وظائف 

لالتجاهات، وذلك من أجل فهم أعمق لحقيقة االتجاهات النفسية، وبالتايل معرفة أفضل 

الطرق واألساليب الجيدة لتغيري تلك االتجاهات وتوجيهها نحو ما يفيد الفرد ومجتمعه، 

وميكن تلخيصها )املعايطة، 57، 2007( يف اآليت:

الوظيفية التكوينية )النفعية(: تشري هذه الوظيفة إىل مساعدة الفرد عىل إنجاز . 1

يشكل  ألنه  معها،  يعيش  التي  الجامعة  مع  التكيف  من  متكنه  معينة،  أهداف 

اتجاهات مشابهة التجاهات األشخاص املهمني يف بيئته، واألمر الذي يساعده عىل 

التكيف مع األوضاع الحياتية املختلفة والنجاح فيها، وذلك بإظهار اتجاهات تبني 

تقبله ملعايري الجامعة ووالءه لها.

يتبناها . 2 التي  لالتجاهات  طبقاً  الفرد  يستجيب  التنظيمية:  املعرفية  الوظيفة 

وذلك  األوضاع،  أو  األشياء  أو  الحوادث  أو  األفكار  أو  األشخاص  من  فئات  إىل 

باستخدام بعض القواعد البسيطة املنظمة التي تحدد سلوكه حيال هذه الفئات، 

دون رضورة اللجوء إىل معرفة جميع املعلومات الخاصة باملوضوعات أو املبادئ 

ثابت  نحو  عىل  املتباينة  البيئية  للمثريات  االستجابة  من  متكنه  التي  السلوكية 

ومتسق، وتحول دون ضياعه يف متاهات الخربات الجزئية.
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وظيفة التعبري عن القيم: توفر االتجاهات للفرد فرص للتعبري عن الذات، وتحديد هوية . 3

نشط  نحو  عىل  البيئية  للمثريات  باالستجابة  له  وتسمح  املجتمعية،  الحياة  يف  معينة 

وفعال، األمر الذي يضفي عىل حياته معنى هاماً، ويجنبه حالة االنعزال أو الالمباالة.

وظيفة التعبري عن الذات: تشري الدالئل إىل أن اتجاهات الفرد ترتبط بحاجاته . 4

ودوافعه الشخصية أكرث من ارتباطها بالخصائص املوضوعية أو الواقعية ملوضوعات 

االتجاهات، لذلك قد يلجأ الفرد أحياناً إىل تكوين اتجاهات معينة لتربير بعض 

رصاعاته الداخلية أو فشله حيال أوضاع معينة لالحتفاظ بكرامته وثقته بنفسه، 

أي أنه يستخدم هذه االتجاهات للدفاع عن ذاته. 

االتجاهات نحو  الرياضيات: تتجىل أهمية تعرف  االتجاه نحو مادة  أهمية قياس 

الرياضيات يف اآليت:

أنها متعلمة ومكتسبة وبالتايل ميكن تغيريها وتطوير برامج لتدعيم االتجاهات . 1

املرغوبة، وإنه ميكن بعد التعرف عىل االتجاهات محاولة تعديل وتطوير السلبية 

منها وتحسينها.

إمكانية التنبؤ من خالل املعرفة باتجاهات الطلبة النفسية وسلوكهم يف املواقف . 2

أهميتها  لها  نفسية  بظواهر  كمنبئات  االتجاهات  وقوف  وإمكانية  املختلفة 

نوعية  ضوء  يف  الرياضيات  يف  الطلبة  تحصيل  مستويات  توقع  وميكن  الخاصة 

اتجاهاتهم نحوها بعض األحيان الرتباط االتجاهات بالتحصيل بحدود معينة.

الدراسية . 3 للتخصصات  واختيارهم  الدراسية  املواد  نحو  املتعلمني  تحديد رغبات 

التي يرغبون يف االستمرار يف دراستها يف ضوء اتجاهاتهم.

ارتباط االتجاهات نحو مادة الرياضيات ببعض األهداف املهمة لتعليم الرياضيات . 4

يف الجانب الوجداين )العيىس، 41-42، 1997(، مثل: االستمتاع مبادة الرياضيات، 

وتحقق املنفعة من دراسة الرياضيات.
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ويف معرض الحديث عن الدراسات السابقة فقد قام ويليس )Willis, 2001( بدراسة 

هدفت إىل استخدام نظرية الـذكاءات املتعـددة يف مساعدة طالب الصف الثالث االبتدايئ 

للوصول  رياضية،  ذكاءات  عدة  الطالب  استخدام  خالل  من  الرضب،  عملية  إتقان  عىل 

لفظية، وقد  إىل فهم وإجراء عملية الرضب كعمليات حسابية، ومن خالل حل مسائل 

استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي، وقد قام بتقسيم عينة الدراسـة وهم مجموعة 

من طالب الصف الثالث االبتدايئ، إىل مجموعتني تجريبية وضابطة،كام اسـتخدم الباحث 

اختبار تحصييل ملعرفة مدى إتقان الطالب لعميلة الرضب. وقد دلت نتائج الدراسة عىل 

وجود فروق دالة إحصائيا يف التحصيل لصالح أفـراد املجموعة التجريبية التي استخدمت 

اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة.

الذكاءات  اسرتاتيجيات  فيها  استخدم  دراسة   )Bedner,2002( بيدنر  وأجرى 

املتعـددة، لتحسني دافعية وتحصيل الطالب، يف الصفوف من الثالث إىل الخامس بوالية 

إلينـوي، حيـث شملت الدراسة إجراءات اختبارات قبلية للطالب يف الخلفية الرياضية، 

الرياضيات، كذلك تم تطبيق استبانات لكل من الطالب وأولياء أمورهم،  واالتجاه نحو 

الباحث  استخدم  كام  الرياضيات،  نحو  واتجاهاتهم،  الطـالب  خلفية  عىل  للتعرف 

إسرتاتيجية االستخدامات الحياتية للرياضيات، والقامئة عىل استخدام عدة ذكاءات رياضية 

الطالب  تحصيل  مستوى  تحسن  عىل  الدراسة  نتائج  ودلت  اليومية.  الحياة  مواقف  يف 

أسهم  الرياضيات، مام  نحو  اتجاههم  وزيادة يف  اإلسرتاتيجية،  التدريس وفق هذه  بعد 

يف تحسني اتجاهاتهم نحـو دراسـة الرياضـيات، واهتاممهم بإعداد ملفات خاصة لرصد 

أدائهم يف مادة الرياضيات.

وهدفت دراسة صالح )2004( إىل معرفة فعالية استخدام نظرية الذكاءات املتعددة 

لدى  البرصي  املكاين  والذكاء  الريايض  املنطقي  الذكاء  تنمية  عىل  تعلم  وطريقة  أسلوباً 

أطفال الروضة, وقد تكونت عينة الدراسة من )30( طفل وطفلة من إحدى الروضات 

املجموعة  ذا  التجريبي  املنهج  الباحثة  اعتمدت  حيث  اإلسكندرية,  مبحافظة  الحكومية 
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الواحدة كمنهج للدراسة, وقد تضمنت أدوات الدراسة كل من: اختبار لتنمية ذكاء حل 

املشكلة املنطقي, واختبار لتنمية الذكاء املكاين البرصي لطفل الروضة, واعتمد البحث يف 

الحسابية واالنحرافات  املئوية واملتوسطات  التكرارات والنسب  املعالجة اإلحصائية عىل 

املعيارية واختبار )ت(. وقد أثبتت الدراسة فعالية األنشطة التي تم إعدادها يف تنمية 

الذكاءات لدى األطفال, واملتمثلة يف الذكاء املنطقي الريايض والذكاء املكاين البرصي. 

ويف دراسة قام بها السمول )2012( هدفت إىل بناء برنامج تعليمي يف الفيزياء قائم 

عىل الذكاء الريايض وقياس أثره يف تنمية الذكاءات املتعددة لدى طلبة املرحلة االساسية 

العليا يف األردن وتحصيلهم واتجاهاتهم نحو املادة، وقد طبقت الدراسة عىل عينة قصدية 

مكونة من )109( طالباً وطالبة من طالب الصف التاسع األسايس يف مديرية لواء املوقر 

الثاين من العام )2011 2012-(. وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة متثلت  يف الفصل 

يف أداة مسح الذكاءات املتعددة، واختبار تحصييل يف مادة الفيزياء، ومقياس االتجاهات 

نحو الفيزياء، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف تنمية الذكاءات املتعددة 

وال  التجريبية،  املجموعة  ولصالح  للربنامج  يعزى  االتجاهات  ويف  التحصيل  مستوى  ويف 

توجد فروق دالة إحصائياً يف تنمية الذكاءات املتعددة ويف التحصيل ويف االتجاهات يعزى 

للجنس والتفاعل بني الربنامج والجنس. 

قائم عىل  تعليمي  برنامج  لتصميم  )2012( هدفت  املساعفة  بها  قام  دراسة  ويف 

الدرايس  والتحصيل  الريايض  الذكاء  تنمية  يف  أثره  وقياس  املتعددة  الذكاءات  نظرية 

طالباً   )101( من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  الرياضيات،  مادة  نحو  الطلبة  واتجاهات 

وطالبة من طلبة الصف السادس يف مديرية الرتبية والتعليم لعامن الخامسة، تم تقسيمهم 

بطريقة عشوائية إىل مجموعتني، وتكونت أدوات الدراسة من برنامج قائم عىل نظرية 

الذكاءات املتعددة، واختبار ذكاء حل املشكلة، واختبار التحصيل، ومقياس االتجاهات نحو 

الرياضيات، وأظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية يف ذكاء حل املشكلة ويف التحصيل 

ويف تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات، ووجود فروق دالة بني الطلبة يف مستوى 
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ذكاء حل املشكلة ويف االتجاهات تعزى للجنس أو التفاعل بني الرنامج والجنس، ووجود 

فروق دالة إحصائياً بني الطلبة يف اختبار التحصيل من حيث الجنس لصالح اإلناث ووجود 

أثر للتفاعل بني الربنامج والجنس يف التحصيل واتجاهات الطلبة نحو الرياضيات.

أجرى شيفرد )1998Shepherd,( دراسة هدفت إىل بناء اختبار لقياس اتجاهات 

الصفوف  لدى طلبة  الناقد  التفكري  مهارات  وتنمية  املشكالت  التعلم وحل  نحو  الطلبة 

يف  كارولينا  والية  من  الغريب  الوسط  يف  الخاصة  املدارس  يف  املوهوبني  والخامس  الرابع 

الواليات املتحدة األمريكية، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتني تجريبية وعدد أفرادها 

يتم  مل  طالباً   )15( وضمت  ضابطة  ومجموعة  عليهم،  الربنامج  تطبيق  تم  طالباً   )20(

تطبيق الربنامج عليهم، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فاعلية كبرية للربنامج يف تحسني 

اتجاهات الطلبة نحو تنمية مهارات التفكري الناقد ولصالح املجموعة التجريبية. 

عىل  قائم  تعليمي  برنامج  لبناء  هدفت   )2013( عبيدات  بها  قام  دراسة  ويف 

والتحصيل   ) )الريايض  العلمي  التفكري  مهارات  تنمية  أثره يف  وقياس  البنائية  النظرية 

الدراسة من )107( طالباً  الرياضيات، وقد تكونت عينة  الطلبة نحو مادة  واتجاهات 

وطالبة وتم تقسيمهم بالطريقة العشوائية إىل شعبتان إحداهام طالب وعددهم )50( 

حل  التفكري  اختبار  من  الدراسة  أدوات  وتكونت   ،)57( وعددهم  طالبات  واألخرى 

املشكلة، واختبار التحصيل، ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات، وأظهرت النتائج تفوق 

املجموعة التجريبية يف اختبار التفكري حل املشكلة ويف التحصيل ويف تنمية االتجاهات 

التفكري حل  اختبار  الطلبة يف  دالة بني  الرياضيات، وعدم وجود فروق  نحو  اإليجابية 

املشكلة ويف االتجاهات تعزى للجنس أو التفاعل بني الرنامج والجنس يف التفكري حل 

املشكلة، ووجود فروق دالة إحصائياً بني الطلبة يف اختبار التحصيل من حيث الجنس 

لصالح اإلناث ووجود أثر للتفاعل بني الربنامج والجنس يف التحصيل واتجاهات الطلبة 

نحو الرياضيات.



225 مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2018

 من خالل استعراض بعض الدراسات السابقة التي تناولت برنامج قائم عىل ذكاء 

حل املشكلة )الذكاء املنطقي/ الريايض(، نالحظ تباين الدراسات يف األهداف التي سعت 

إىل تحقيقها، مثل دراسة )السمول، 2012( التي هدفت إىل قياس أثر بناء برنامج تعليمي 

يف الفيزياء قائم عىل الذكاء الريايض يف تنمية الذكاءات املتعددة، ودراسة صالح )2004( 

التي هدفت إىل معرفة فعالية استخدام نظرية الذكاءات املتعددة أسلوباً وطريقة تعلم 

الروضة، ودراسة ويليس  البرصي لدى أطفال  الريايض والذكاء املكاين  الذكاء  عىل تنمية 

)Willis,2001( التي هدفت إىل استخدام نظرية الـذكاءات املتعـددة يف مساعدة طالب 

الصف الثالث االبتدايئ عىل إتقان عملية الرضب، من خالل استخدام الطالب عدة ذكاءات 

الذكاءات  اسرتاتيجيات  فيها  استخدم  التي   )Bedner,2002( بيدنر  ودراسة  رياضية، 

املتعـددة، لتحسني دافعية وتحصيل الطالب.

واستفاد الباحث من مراجعة بعض الدراسات السابقة من عدة وجوه من أهمها 

املتعددة، حيث  الذكاءات  تنمية  وأثره يف  املشكلة،  ذكاء حل  اسرتاتيجيات  االطالع عىل 

نالحظ تباين الدراسات السابقة يف األهداف التي سعت إىل تحقيقها، مثل دراسة )شيفرد، 

1998( وتحديد وجه الدراسة الحالية لضامن عدم التكرار، وضامن دعم جوانب الدراسة 

الحالية يف تحديد مشكلة الدراسة وصياغة فروضها، كذلك يف اختيار األسلوب اإلحصايئ 

املناسب لتصميم الدراسة حتى تدعم نتائج الدراسة الحالية، واملقارنة بينه وبني ما تم 

بحثه سابقاً. وبناًء عىل مراجعة األدب السابق، واالطالع عىل األبحاث والدوريات العربية 

واألجنبية ومواقع الدراسات، مل يجد الباحث أي دراسة تناولت املوضوع، لذا فإنه يعتقد 

	 يف حدود علمه- بأن هذه الدراسة هي األوىل من نوعها. 

أن  املتفوقني  الطلبة  نتائج  االطالع عىل  الباحث من خالل  الدراسة: وجد  مشكلة 

هناك انخفاض يف عالماتهم يف مادة الرياضيات مقارنة مع بقية املواد، فكانت الحاجة إىل 

تجريب مناذج حديثة يف تدريس الرياضيات كمحاولة للتغلب عىل التحديات واملشكالت 

وميكن  نحوها.  السلبية  واالتجاهات  املتفوقني  الطلبة  لدى  الدرايس  بالتحصيل  املتعلقة 
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التعبري عن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآليت: ما فاعلية برنامج تعليمي قائم عىل 

ذكاء حل املشكلة يف تحسني التحصيل واتجاهات الطلبة املتفوقني يف املرحلة األساسية 

نحو مادة الرياضيات يف عامن؟ 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إىل بناء برنامج تعليمي قائم عىل ذكاء حل 

املشكلة لتدريس الرياضيات لدى طلبة املتفوقني من الصف العارش األسايس. كام تهدف 

أيضا  وتهدف  املتفوقني.  طلبة  لدى  التحصيل  تحسني  يف  الربنامج  فاعلية  عن  للكشف 

املرحلة األساسية  املتفوقني يف  الطلبة  اتجاهات  الربنامج يف تحسني  فاعلية  للكشف عن 

نحو مادة الرياضيات.

أسئلة الدراسة: حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

التحصيل  تحسني  يف  املشكلة  حل  ذكاء  عىل  قائم  تعليمي  برنامج  ما صورة  س1: 

واتجاهات الطلبة املتفوقني يف املرحلة األساسية نحو مادة الرياضيات يف عامن؟ 

س2: ما فاعلية الربنامج املقرتح يف تحسني التحصيل لدى الطلبة املتفوقني يف املرحلة 

األساسية نحو مادة الرياضيات؟

املرحلة  يف  املتفوقني  الطلبة  اتجاهات  تحسني  املقرتح يف  الربنامج  فاعلية  ما  س3: 

األساسية يف مادة الرياضيات؟ 

فرضيات الدراسة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )α= 0.05( بني متوسطي . 1

برنامج  باستخدام  الرياضيات  درست  التي  التجريبية  املجموعة  أفراد  عالمات 

التحصيل يف  اختبار  يف  الضابطة  املجموعة  وأفراد  املشكلة  ذكاء حل  قائم عىل 

الرياضيات تعزى للربنامج وتفاعله مع الجنس.
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )α= 0.05( بني متوسطي . 2

عالمات أفراد املجموعة التجريبية التي درست الرياضيات باستخدام برنامج قائم 

عىل ذكاء حل املشكلة وأفراد املجموعة الضابطة عىل مقياس اتجاهات الطلبة 

نحو مادة الرياضيات يعزى للربنامج وتفاعله مع الجنس.

أهمية الدراسة: قد تفيد نتائج الدراسة الحالية كال من: املعلمني وذلك من خالل 

الرياضيات.  تدريس  عملية  يف  املتعددة  الذكاءات  استخدام  يف  يساعدهم  دليل  تقديم 

كام تفيد املتعلمني من خالل املساهمة يف توفري بيئة تعلم نشطة من خالل مشاركتهم 

يف األنشطة التي تناسب قدراتهم العقلية املتنوعة، مام يساهم يف تنمية اتجاههم نحو 

القامئني  العقلية والرياضية وأساليب تفكريهم. وتفيد أيضا  الرياضيات وتنمية مهاراتهم 

عىل إعداد وتأليف الكتب الدراسية من خالل تقديم بعض األفكار واألنشطة املتضمنة يف 

نطاق هذه الدراسة، ويف تحسني املامرسات التعليمية والتقوميية يف مناهج الرياضيات.

صدق  دالالت  تحقق  بدرجة  الحالية  الدراسة  نتائج  تتحدد  الدراسة:  محددات 

الربنامج املقرتح، واالختبار التحصييل، ومقياس االتجاهات.

حدود الدراسة: يقترص تعميم نتائج الدراسة يف ضوء الحدود التالية: 

الحدود البرشية واملكانية: عينة من طلبة الصف العارش األسايس )الذكور واإلناث( 	 

من مدارس العروبة الثانوية الخاصة يف عامن.

الحدود املوضوعية: يقترص الربنامج التعليمي القائم عىل ذكاء حل املشكلة عىل 	 

وحدة »الهندسة التحليلية« من كتاب الرياضيات للصف العارش األسايس، الجزء 

الثاين.

العام 	  من  األول  الدرايس  الفصل  خالل  الدراسة  تطبيق  تم  الزمانية:  الحدود 

 .2017/2016
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الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدارسة: استخدمت الدراسة املنهج التجريبي 

مجتمع الدراسة: تألف أفراد الدراسة من جميع الطلبة املتفوقني يف الصف العارش 

حسب  الطلبة  عدد  ويقدر  العاصمة.  محافظة  يف  الخاص  التعليم  مدارس  يف  األسايس 

إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم بـ )1085( طالباً وطالبة يف الصف العارش األسايس.

الصف  يف  املتفوقني  الطلبة  من   )60( من  الدراسة  عينة  تكونت  الدراسة:  عينة 

الثانوية يف عامن، وتم  العروبة  العارش والذي معدل عالماتهم %95 فأكرث. من مدارس 

اختيار املدرسة بالطريقة القصدية؛ وذلك لألسباب التالية:

ضامن إجراء االختبار القبيل والبعدي تحت اإلرشاف املبارش للباحث وهذا يعطي 	 

مصداقية أقوى للنتائج.

 أن طلبة املدرسة يتكافئون تقريباً يف املستوى االجتامعي واالقتصادي والثقايف 	 

واملستوى العام. 

وتم تقسيم عينة الدراسة عشوائياً إىل مجموعتني تجريبية وضابطة، وذلك حسب 

الجدول )1(: 

الجدول )1(

توزيع عينة الدراسة حسب الربنامج الدرايس والجنس

املجموعإناثذكور

151530املجموعة التجريبية

151530املجموعة الضابطة

303060املجموع
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أدوات الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت األدوات اآلتية:

أوالً: برنامج تعليمي يف الرياضيات قائم عىل ذكاء حل املشكلة: تم اعداده من قبل 

الدراسات  العديد من  الباحث وبعد االطالع عىل األدبيات الرتبوي والربامج املقرتحة يف 

السابقة، ومنها: دراسة السمول )2012(، ودراسة املساعفة )2012(. 

قياس  إىل  االختبار  هدف  حيث  الباحث  أعده  الدرايس:  التحصيل  اختبار  ثانياً: 

تحصيل الطلبة أفراد عينة البحث يف مادة الرياضيات. وتحديد مستويات االختبار: يقيس 

االختبار مستويات )معرفة - تطبيق وفهم - تحليل(. وتم إعداد جدول مواصفات االختبار 

التحصيل، كام يف جدول )3(

جدول )3( مواصفات االختبار التحصييل

املوضوع
عدد 

الصفحات
النسبة 
املئوية

مستويات األهداف
مجموع 
األسئلة معرفة 40%

تطبيق 
وفهم 40%

تحليل 20%

التوازي 

والتعامد
416.00%1012

بني  البعد 

وخط  نقطة 

مستقيم

728.00%2114

خصائص 

املثلث )1(
416.00%0112

خصائص 

املثلث )2(
520.00%3104

خصائص 

متوازي 

األضالع

520.00%2103

84315%25100املجموع



مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2302018

وبعد إعداد االختبار تم تطبيقه عىل عينة استطالعية قوامها )25( طالباً وطالبة من 

طلبة املتفوقون بالصف العارش األسايس من مدارس االتحاد الثانوية، بهدف:

القيم بني )0.28 	 0.63( . 1 تراوحت  والتمييز. حيث  الصعوبة  حساب معامالت 

وتم حساب  االختبار.  بفقرات  لالحتفاظ  مقبوالً  يعترب  )0.46(، وهذا  ومبتوسط 

معامالت التمييز لفقرات االختبار، وتراوحت القيم بني )0.43 - 0.84( ومبتوسط 

،)0.58(

تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار: حوايل )45( دقيقة.. 2

تصحيح مفردات االختبار وتقدير درجات التصحيح. حددت عالمة واحدة لكل . 3

فقرة.

مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات: تم صياغة مجموعة من الفقرات 

الدراسات  من  مجموعة  عىل  باالعتامد  الرياضيات،  نحو  الطلبة  اتجاهات  تقيس  التي 

الرتبوية ذات العالقة واالستفادة منها، وتكون مقياس اتجاهات الطلبة بصورته النهائية 

من )35( فقرة يختار الطالب اإلجابة املناسبة بني )5( بدائل، وقد متت اإلفادة من بعض 

الفقرات الواردة ضمن هذه املقاييس )املساعفة، 2012 ؛ عبيدات، 2013(.

التعريفات اإلجرائية

برنامج تعليمي قائم عىل ذكاء حل املشكلة: مجموعة من الدروس ذات أهداف 

بإعدادها  الباحث  قام  محددة،  ومعايري  أسس  لها  تقويم،  وأساليب  تعليمية  وأنشطة 

وتخطيطها وثم تنفيذها عملياً، يف فرتة زمنية محددة.

أو  استعداد  لديه  الذي  الطالب  بأنه  املتفوق  الطالب  يعرف  املتفوق:  الطالب 

التي  ملجاالت  مـن  أكثـر  أو  مجـال  يف  أقرانه  بقية  عن  متميز  أداء  أو  عادية  غري  قدرة 

يقدرها املجتمع، وخاصة فـي مجـاالت التفـوق العقلـي، والتفكيـر االبتكاري، والتحصيل 

األكادميي، واملهارات والقدرات الخاصة، ويحتاج إىل رعايـة تعليمية خاصة، ال تستطيع 
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املدرسة تقدميها له يف منهج الدراسة العادية( أنـديجاين، 76، 2005(. ويف هذه الدراسة 

فهو الطالب الذي معدل عالماته %95 فأكرث.

التحصيل: املعرفة والفهم واملهارات التي اكتسبها املتعلم من خالل تعلّم وحدة أو 

وحدات دراسية، ويقاس التحصيل الدرايس بالعالمة التي يحصل عليها الطلبة عىل اختبار 

التحصيل الدرايس يف الرياضيات، والذي أُعد لغايات هذه الدراسة.

االتجاه نحو الرياضيات: نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأمناط سلوكية محددة، نحو 

األمور التي يحبها أو التي ال يحبها يف مادة الرياضيات من حيث درجة صعوبتها وأهميتها 

بالنسبة له وللمجتمع، ويقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب من خالل االستجابة عن 

مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات املعد لهذه الدراسة. 

من  محكمني  مجموعة  عىل  عرضهم  تم  واملقياس:  واالختبار  الربنامج  صدق 

املتخصصني يف الرتبية الخاصة، واملناهج وطرق التدريس، من أساتذة الجامعات، ويف ضوء 

مني، حيث تم االستفادة من آرائهم يف الوصول بهام إىل صورتهم النهائية. مالحظات املحكِّ

ثبات االختبار: تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر-ريشاردسون 

KR-20( 20(، وقد بلغ )0.838(، وهذا يدل عىل أن االختبار يتمتع بالثبات.

طالباً   )25( من  مكونة  استطالعية  عينة  عىل  املقياس  تطبيق  تم  املقياس:  ثبات 

املقياس  تطبيق  إعادة  جرى  وقد  الدراسة،  عينة  خارج  من  العارش  الصف  من  وطالبة 

)Retest	 Test( عىل املجموعة ذاتها من الطلبة بعد أسبوعني، وقد حسب معامل ارتباط 

بريسون، وبلغ الثبات عن طريق اإلعادة )0.82( ويعترب مقبوالً ألغراض الدراسة. 

حسبت  فقد  النتائج،  سالمة  عىل  الحرص  من  انطالقًا  املجموعتني:  تكافؤ  ضبط 

الرياضيات  يف  التحصييل  اختبار  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات 

ومقياس االتجاهات، واستخدم اختبار »ت« للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املجموعة 

التجريبية واملجموعة الضابطة، كام يف الجدول )3(.
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جدول )3(

نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املجموعتني التجريبية 

والضابطة لالختبار التحصييل

املجموعة الضابطةاملجموعة التجريبية

قيمة ت
درجة

الحرية

مستوى 
الداللة املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

7.301.7177.022.2450.700580.485

ويبني الجدول )3( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألفراد املجموعتني 

داللة  ومستوى  املقرتح،  الربنامج  باستخدام  التحصييل  االختبار  يف  والضابطة  التجريبية 

الفرق بينهام باستخدام اختبار )ت( عند مستوى داللة أقل من )0.05(، وتبني عدم وجود 

فرق دال إحصائيا بينهام، وهذا يدل عىل تكافؤ مجموعتي الدراسة يف االختبار التحصييل. 

بني  الفروق  لداللة  املستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  نتائج   )4( الجدول  يوضح 

املجموعتني التجريبية والضابطة عىل مقياس االتجاهات، كام يأيت:

جدول )4(

نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املجموعتني التجريبية 

والضابطة عىل مقياس االتجاهات:

املجموعة الضابطةاملجموعة التجريبية 

قيمة ت
درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

114.8018.684121.9617.358-1.985580.050

ويبني الجدول )4(، وتبني عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

)0.05(، وهذا يدل عىل تكافؤ مجموعتي الدراسة عىل مقياس االتجاهات.

إجراءات التنفيذ: تم القيام بإعداد الربنامج التعليمي املقرتح وفق اآليت:
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خطوات بناء الربنامج املقرتح: تم بناء الربنامج املقرتح وفقاً للخطوات اآلتية:

الهندسة  وحدة  يف  التعليمية  األهداف  تم حرص  التعليمي:  الربنامج  أهداف  أ- 

التحليلية. كام يأيت: 

تحديد املستقيامت املتوازية، املتعامده.	 

تحديد العالقة بني ميل املستقيامت املتوازية، املتعامده.	 

استنتاج أن بعد نقطة عن مستقيم هو أقرص مسافة بني النقطة واملستقيم.	 

استنتاج قانون بعد نقطة عن مستقيم.	 

استنتاج أن طول القطعة املستقيمة الواصلة بني منتصفي ضلعني يف مثلث تساوي 	 

منتصف طول الضلع الثالث وتوازيه.

حساب طول القطعة املستقيمة الواصلة بني منتصفي ضلعني يف مثلث.	 

استنتاج العالقة بني طول الوتر يف املثلث القائم الزاوية وطول القطعة املستقيمة 	 

بني رأس الزاوية القامئة ومنتصف الوتر.

حساب طول القطعة املستقيمة الواصلة بني رأس الزاوية القامئة ومنتصف الوتر.	 

إثبات النظرية اآلتية: طول القطعة املستقيمة الواصلة بني رأس الزاوية ومنتصف 	 

الوتر يكون عموديا ً عىل الوتر.

استنتاج العالقة بني قطري متوازي األضالع.	 

برهنة أن قطري متوازي األضالع ينصف كل منهام اآلخر.	 

حل مسائل عملية باالستفادة من خصائص متوازي األضالع.	 

حساب أطوال أقطار متوازي األضالع.	 
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الرياضيات  مادة  يف  الربنامج  محتوى  تحديد  تم  التعليمي:  الربنامج  محتوى  ب- 

للصف العارش، وحدة الهندسة التحليلية والتي تضمنت ستة دروس من كتاب 

للصف العارش األسايس، الجزء الثاين. 

ج- اسرتاتيجيات وطرائق التدريس يف الربنامج التعليمي: تم استخدم كل من: ذكاء 

حل املشكلة، التدريس املبارش، حل املشكالت واالستقصاء، التعلم القائم عىل 

النشاط، طريقة التعلم التعاوين. 

د- زمن تنفيذ الربنامج التعليمي: تم توزيع موضوعات الوحدة من الربنامج املقرتح 

عىل )18( حصة، والجدول )2( يبني التسلسل الزمني للحصص التعليمية.

الجدول )2( 

تسلسل الحصص التعليمية ومحتواها

مالحظات عدد الحصصتاريخ الحصةموضوع الحصة

الرتحيب بالطلبة 

وإجراء االختبارات 

القبلية 

ثالث حصص3-2-1 /2016/10

ثالث حصص4-8-9 /2016/10التوازي والتعامد

البعد بني نقطة وخط 

مستقيم
ثالث حصص15-11-10 /2016/10

حصتني16-17 /2016/10خصائص املثلث )1(

حصتني18-22 /2016/10خصائص املثلث )2(

خصائص متوازي 

األضالع
ثالث حصص25-24-23 /2016/10

التقويم النهايئ وإجراء 

االختبارات البعدية
حصتني2016/10/30-29
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العارش  الصف  املتفوقون يف  التعليمي: عينه من طلبة  بالربنامج  املستهدفون  هـ- 

يف  الخاصة  الثانوية  العروبة  مدارس  من  فأكرث،   95% عالماتهم  معدل  ممن 

عامن.

العلمي  املحتوى  بتدريس  الباحث  قام  التعليمي:  الربنامج  بتنفيذ  القائم  و- 

بالتدريس  والضابطة  املقرتح  الربنامج  باستخدام  التجريبية  للمجموعتني. 

بالطريقة االعتيادية.

ز- التقويم يف الربنامج التعليمي: تم استخدام التقويم القبيل، والتكويني والتقويم 

النهايئ.

االختبار التحصييل: يف ضوء ما تم تطبيقه عىل العينة االستطالعية، وبعد االنتهاء من 

ضبط االختبار عىل النحو الذي تم وصفه فيام سبق، أطأمن الباحث إىل صالحية االختبار 

للتطبيق عىل مجموعة البحث األساسية، والذي تكون يف صورته النهائية من )15( مفردة. 

تحليل البيانات: تم استخدام برنامج )SPSS( حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية 

 ،)ANCOVA( التباين  وتحليل  املعيارية.  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  التالية: 

. )T-test( واختبار ،)KR-20( 20ومعامل ارتباط بريسون، ومــعادلة كودر-ريشاردسون

نتائج الدراسة: تم الحصول عىل النتائج اآلتية:-

أوالً: النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل: والختبار هذه الفرضية، حسبت املتوسطات 

التجريبية.  املجموعة  يف  املتفوقون  الطلبة  لدرجات  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية 

واملجموعة الضابطة، عىل اختبار التحصيل الدرايس الذي طبق بعدياُ، وكانت النتائج كام 

يف الجدول )5(.



مجلة األلكسو الرتبوية - يونيو/ جوان 2362018

الجدول )5(

      املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة عىل االختبار الرياضيات

العددالجنساملجموعة
النهاية 
العظمى

نتائج التطبيق القبيل 
لالختبار التحصيل 

نتائج التطبيق البعدي 
لالختبار التحصيل

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

التجريبية

15ذكور

20

6.9316.63815.8744.627

156.6245.69414.4684.332إناث

306.4676.11415.1714.467الكيل

الضابطة

15ذكور

20

6.6754.76513.7623.691

156.8984.45712.0563.909إناث

306.7874.65712.9093.833الكيل

املجموع

30ذكور

20

6.8035.70114.7734.499

306.6715.20213.2624.798إناث

606.6275.45614.5404.649الكيل

يالحظ من الجدول )5( أن املتوسط الحسايب الختبار التحصيل البعدي للمجموعة 

الربنامج  تطبيق  بعد  التحصييل  االختبار  يف   )15.171( بلغ  حيث  األعىل  كان  التجريبية 

تعلمت  التي  الضابطة  للمجموعة   )12.909( البعدي  الحسايب  املتوسط  وبلغ  املقرتح. 

بالطريقة االعتيادية بفارق مقداره )2.262(، كام أن هناك فرقاً بني الوسط الحسايب الكيل 

 )1.512( مقداره  بفارق   )13.262( واإلناث   )14.773( للذكور  التحصييل  االختبار  عىل 

لصالح الذكور.

ولتحديد ما إذا كانت الفروق الظاهرية بني متوسطات أفراد املجموعتني التجريبية 

والضابطة تم استخدم تحليل التباين املشرتك )Ancova(، كام هو يف الجدول )6(.
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الجدول )6(

نتائج اختبار تحليل التباين املشرتك )Ancova( ملعرفة داللة الفروق يف عالمات أفراد 

املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصييل 

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجة الحرية
متوسط 
املربعات

مستوى الداللةقيمة )ف(

4360.54441090.13649.6980.000القياس القبيل

الربنامج 

املقرتح
2576.36012576.360117.4530.000

طريقة 

التدريس
139.7931139.7936.3730.015

4.78214.7820.2180.642الجنس 

املجموعة * 

الجنس
0.16710.1670.0080.931

__1206.4405521.935الخطأ

---5566.98359املجموع الكيل

داللة   مستوى  عند  إحصائياُ  دال  ذات  فرق  وجود   )6( الجدول  نتائج  من  يتبني 

)α= 0.05( بني عالمات أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار ابتحصييل الذي 

طبق بعدياُ لصالح املجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة )6.373( وهي 

دالة إحصائياً لصالح املجموعة التجريبية، وهذا يدل عىل أن تدريس الرياضيات باستخدام 

الربنامج املقرتح كان له أثر يف تحسني التحصيل يف مادة الرياضيات. كام يتضح من الجدول 

)6( أنه ال يوجد فرق دال إحصائياُ بني متوسط تحصيل الطلبة عىل االختبار التحصييل 

يعزى إىل الجنس )ذكر- أنثى(، حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة )0.218( بداللة إحصائية 

.)0.05 =α(  وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.642(

كام يتضح من الجدول )6( أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف تحصيل الطلبة 

املحسوبة  )ف(  قيمة  بلغت  حيث  والجنس  التدريس  طريقة  بني  التفاعل  إىل  يعزى 
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)0.008( بداللة إحصائية )0.931(، وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

التحصيل  اختبار  عىل  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  أفراد  إجابات  بني   )0.05 =α(

تعزى لتفاعل الربنامج املقرتح مع جنس الطالب.

وهذا يؤدي إىل قبول الفرضية األوىل والتي تنص عىل أنه:« ال يوجد فرق ذو داللة 

إحصائية عند مستوى داللة )α= 0.05( بني متوسطي عالمات أفراد املجموعة التجريبية 

التي درست الرياضيات باستخدام برنامج قائم عىل ذكاء حل املشكلة وأفراد املجموعة 

الضابطة يف اختبار التحصيل يف الرياضيات تعزى للربنامج وتفاعله مع الجنس«، ويعني أن 

استخدام الربنامج املقرتح يؤثر يف تحسني التحصيل يف الرياضيات لدى الطلبة املتفوقون يف 

الصف العارش األسايس )ذكوراً وإناثاً(.

ثانياً: النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية: الختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات 

عىل  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  أفراد  إلجابات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية 

مقياس االتجاهات ايل طبق بعدياُ، كام يف الجدول )7(.

الجدول )7(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد املجموعتني التجريبية 

والضابطة عىل مقياس االتجاهات 

العددالجنساملجموعة
النهاية 

العظمى

القبيل  التطبيق  نتائج 

ملقياس االتجاهات

البعدي  التطبيق  نتائج 

ملقياس االتجاهات 

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

15175111.938.68116.389.62ذكورالتجريبية

15110.629.69115.927.33إناث

30111.279.11116.158.46الكيل

15175109.677.75113.768.69ذكورالضابطة

15110.899.45113.209.09إناث

30110.288.65113.488.83الكيل
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العددالجنساملجموعة
النهاية 

العظمى

القبيل  التطبيق  نتائج 

ملقياس االتجاهات

البعدي  التطبيق  نتائج 

ملقياس االتجاهات 

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

30175110.807.71115.077.49ذكوراملجموع

30110.758.20114.568.798إناث

60110.778.45114.818.69الكيل

ويوضح جدول )7( وجود فروق بني املتوسطات الحسابية ألفراد املجموعتني، حيث 

بلغ متوسط املجموعة التجريبية )116.15( ومتوسط املجموعة الضابطة )113.48( عىل 

مقياس االتجاهات بعد تطبيق الربنامج املقرتح، بفارق مقداره )2.67(، كام أن هناك فرقاً 

بني الوسط الحسايب الكيل عىل االختبار التحصييل للذكور )115.07( واإلناث )114.56( 

بفارق مقداره )0.51( لصالح الذكور. وملعرفة داللة الفروق يف إجابات أفراد املجموعتني 

التجريبية والضابطة، استخدم تحليل التباين املشرتك )Ancova(، كام هو مبني يف الجدول 

.)8(

الجدول )8(

نتائج اختبار تحليل التباين املشرتك )Ancova( ملعرفة داللة الفروق يف عالمات أفراد 

املجموعتني التجريبية والضابطة عىل مقياس االتجاهات البعدي

مستوى الداللةقيمة )ف(متوسط املربعاتدرجة الحريةمجموع املربعاتمصدر التباين

5007.27915007.27934.3570.000القياس القبيل

2367.988167.988466.0.006الربنامج املقرتح

1.50611082.5060.2610.130الجنس

الربنامج * 

الجنس
21.787121.7870.8130.341

--14137.12155145.744الخطأ

---14205.10959املجموع الكيل
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يتبني من نتائج الجدول )8( أن قيمة مستوى الداللة ألثر الربنامج بلغت )0.006(، 

وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  )α= 0.05( بني إجابات 

أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة عىل مقياس االتجاهات، وهذا يدل عىل أن الربنامج 

املقرتح له أثر يف تحسني اتجاهات الطلبة املتفوقون نحو مادة الرياضيات. 

كام يتضح من الجدول )8( أنه ال توجد فرق دال إحصائياُ بني متوسط اتجاهات 

)ف(  قيمة  بلغت  أنثى(، حيث  )ذكر-  الجنس  إىل  تعزى  االتجاهات  مقياس  طلبة عىل 

املحسوبة )0.261( بداللة إحصائية )0.130( وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى 

.)0.05 =α(  الداللة

بداللة   )0.813( بلغت  الجنس  مع  الربنامج  بني  للتفاعل  املحسوبة  قيمة ف  وأن 

إحصائية )0.341(، مام يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

)α= 0.05(  بني إجابات أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة عىل مقياس االتجاهات 

يؤدي  وهذا  الطالب.  جنس  مع  املشكلة  حل  ذكاء  عىل  القائم  الربنامج  لتفاعل  تعزى 

عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال  أنه:«  عىل  تنص  التي  الثانية  الفرضية  قبول  إىل 

مستوى داللة  )α= 0.05(  بني متوسطي عالمات أفراد املجموعة التجريبية التي درست 

الرياضيات باستخدام برنامج قائم عىل ذكاء حل املشكلة وأفراد املجموعة الضابطة عىل 

مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات يعزى للربنامج وتفاعله مع الجنس«، ويعني 

أن الربنامج املقرتح يؤثر يف اتجاهات الطلبة املتفوقون يف الصف العارش األسايس )ذكوراً 

وإناثاً( نحو مادة الرياضيات بدرجة متقاربة.

 أوالً: مناقشة النتيجة املرتبطة بالفرضية األوىل: أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق 

التجريبية  املجموعتني  أفراد  عالمات  بني   )0.05 =α( داللة  مستوى  عند  إحصائياُ  دال 

والضابطة يف االختبار التحصييل بعد تطبيق الربنامج املقرتح لصالح املجموعة التجريبية، 

وهذا يدل عىل أن الربنامج املقرتح له أثر يف تحسني التحصيل يف مادة الرياضيات للطلبة 

املتفوقون يف الصف العارش.
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لديهم  التحصيل  تحسني  إىل  أدى  املقرتح  الربنامج  استخدام  أن  إىل  يعزى  وهذا 

بارزاً، وأنه يتم  مقارنة بالربنامج التعليمي االعتيادي، والذي يشعر الطلبة بأن لهم دوراً 

تتسم  جاذبة  تعلّم  بيئة  توفر  يف  ويسهم  لهم  داعمة  تربوية  بيئة  مـن خالل  احرتامهم 

الصفية  البيئة  طبيعة  من  غري  وقد  الطالب،  من  الفاعلية  واملشـاركة  واملرونـة  بالحرية 

التقليديـة، وأتـاح للمعلمني تقديم أنشطة إثرائية داخل الفصل الدرايس، كام يضفي جواً 

من املتعة من خالل تنوع األنشطة التي تسهم يف تشويق الطالب للامدة العلمية، بخالف 

الطريقة التقليدية التي غالباً ال يتوفر فيها ذلك، ومامرسة الطلبة ملهارات: الرشح والتفسري 

واملنــاقشة واملساهـمة باألفــكار من خــالل املجــموعات التـعاونية. 

الداللة    مستوى  عند  إحصائياُ  دال  فرق  وجود  عدم  النتائج  من  يتضح  كام 

)α= 0.05( بني متوسط عالمات التحصيل الدرايس عىل اختبار التحصيل الدرايس تعزى 

إىل الجنس )ذكر- أنثى(، مام يعني أن متوسط عالمات التحصيل الدرايس للذكور واإلناث 

كان متقارباً. وعدم وجود فرق دال إحصائياُ عند مستوى داللة  )α= 0.05(  بني إجابات 

أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة عىل اختبار التحصيل الدرايس يعزى لتفاعل الربنامج 

مع جنس الطالب املتفوق؛ وهذا مؤرش عىل فاعلية الربنامج، ألنه يفيد الذكور واإلناث معاً 

يف تحسني تحصيل الطلبة بغض النظر عن جنسهام.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التدريس باستخدام الربنامج التعليمي املقرتح 

يوفر:

للطلبة املتفوقون مناخ علمي مناسب لتنمية التحصيل.	 

وميول 	  استعدادات  مع  يتناسب  مبا  متعددة  تعليمية  ومهام  متنوعة  أنشطة 

وتفضيالت الطلبة.

بيئة صفية مادية ومعنوية داعمة للطلبة يف التعلّم.	 

حرية يف التعلّم، ومامرسة األنشطة بشكل فردي وجامعي.	 

زيادة العمل التعاوين والجامعي بني الطلبة يف التعلم.	 
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وتؤدي هذه املزايا كلها التي توفرها اإلسرتاتيجية إىل فهم الطلبة للمحتوى العلمي 

وهذا  لديهم.  التحصييل  املستوى  رفع  ثم  ومن  لدروسها،  واستيعابهم  الرياضيات  ملادة 

السمول،  Bedner, 2002؛  ؛   Shepherd, Willis, 2001  1998( دراسة  نتائج  تدعمه 

2012؛ املساعفة، 2012 ؛ عبيدات، 2013(.

ثانياً: مناقشة النتيجة املرتبطة بالفرضية الثانية: جاءت نتائج هذه الدراسة لتظهر 

تحسني اتجاهات طلبة املجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم باستخدام الربنامج املقرتح، 

ولعل ذلك يرتبط بطبيعة الربنامج التعليمي وما تم تعليمهم إياه من مهارات تفكري من 

خالل قيامهم بحل املسائل الحسابية التي تتيح لهم فرصة القيام مبامرسة القدرات العقلية 

التي ترتبط بصورة مبارشة باتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات.

 )0.05 =α(  كام يتضح من النتائج عدم وجود فرق دال إحصائياُ عند مستوى الداللة

الطلبة  إجابات  أن متوسط  يعني  أنثى(، مام  )ذكر-  الجنس  إىل  يعزى  الطلبة  اتجاهات 

 )0.05 =α( الذكور واإلناث كان متقارباً. وعدم وجود فرق دال إحصائياُ عند مستوى داللة

يعزى  الطلبة  اتجاهات  مقياس  والضابطة عىل  التجريبية  املجموعتني  أفراد  إجابات  بني 

لتفاعل الربنامج املقرتح مع جنس الطالب املتفوق؛ وهذا مؤرش عىل فاعلية الربنامج، ألنه 

يفيد الذكور واإلناث معاً يف تحسني اتجاهاتهم بغض النظر عن جنسهام.

االجتامعية  التنشئة  أهمها  العوامل  من  مجموعة  إىل  يرجع  ذلك  يف  والسبب 

للجنسني؛ مبعنى كل من الذكور واإلناث وكالهام نتاج املجتمع نفسه، باإلضافة إىل أن كال 

الجنسني يدرسون يف نفس البيئة التعليمية، ويخضعون لنفس الربنامج الدرايس، لذلك من 

املنطقي عدم وجود فروق دالة بني الذكور واإلناث. وأن استخدام برنامج قائم عىل ذكاء 

حل املشكلة تشعر الطلبة بأن لهم دوراً بارزاً، وأنه يتم احرتامهم مـن خالل بيئة تربوية 

داعمة لهم، وذلك يقوى من اتجاهاتهم نحو املادة املتعلمة )الرياضيات(، أن هذا الربنامج 

املقرتح يضع الطلبة أمام تحديات أثناء التعلّم،والتحدي املمكن تحققه يحفز الدماغ عىل 

 Bedner,( التعلُّم، ويسـهم يف تنمية االتجاهات اإليجابية. وهذا يتفق مع دراسة كل من

2002 ؛ السمول، 2012 ؛ املساعفة ،2012 ؛ عبيدات، 2013(.
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التوصيات: يف ضوء نتائج هذه الدراسة يويص الباحث مبا يأيت:

وكيفية . 1 املشكلة،  حل  ذكاء  بأسس  املعلمني  تزود  تدريبية  وورش  دورات  عقد 

تطبيقها بالغرفة الصفية، وإثارة دافعيتهم نحو استخدامها وتبنيها بالتدريس. 

تفعيل أسلوب التدريس باستخدام ذكاء حل املشكلة يف تدريس مادة الرياضيات . 2

يف الغرفة الصفية كأسلوب تعلم. 

تشمل . 3 عينة  عىل  املشكلة  حل  بذكاء  التدريس  أسلوب  استخدام  أثر  استقصاء 

مراحل عمرية أخرى ومواد دراسية أخرى.
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األلكسو الرتبوية

قواعد و شوط النرش

واملنهجيّة  األصالة  فيها  تتوافر  التي  الرتبوي  الحقل  يف  العلميّة  البحوث  املجلّة  تنرش  أ- 

العلميّة وتعتمد خطوات البحث العلمي كام سريد الحقا.

ب- يُرسل البحث باللغة العربيّة إىل بريد املجلّة متضمنا يف بدايته ملّخصا باللغة العربية 

وآخر باللغة االنجليزية ال يتجاوز الواحد منهام 200 كلمة عىل أن يتبع كّل ملّخص 

بكلامت مفتاحيّة ال تزيد عن خمس كلامت ال تشمل عنوان البحث.

ج- يجب أالّ يتجاوز البحث املقّدم للنرش مبا فيه الجداول واألشكال والرسوم واملالحق 30 

.)A4(  صفحة من مقاس

د- تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة األربعة* العليا، والسفىل، واليمنى، واليرسى*،3 

سم، واملسافة بني األسطر مفردة مع مراعاة عدد األسطر يف الصفحة الواحدة.

متسلسل  وبشكل  البحث  يف  توفّرها  الواجب  األساسيّة  بالعنارص  الباحث  يلتزم  أن  ه- 

وهي:

املقّدمة: التعريف بالبحث ومضمونه.. 1

والدراسات . 2 والتطبيقية  النظرية  األهمية  عىل  يشتمل  للبحث:  النظري  اإلطار 

تعريف  مصطلح  لكّل  يكون  حيث  الدراسات  مصطلحات  وتعريف  السابقة، 

استخدم  كام  إجرايئ  وتعريف  العلميّة  املراجع  أحد  إىل  فيه  يستند  مفاهيمي 

املصطلح يف البحث.

مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها وأسباب إجراءات البحث ومربراته.. 3

السابقة . 4 الدراسات  وتوجهات  واملكانيّة  والزمانيّة  البرشيّة  الدراسة  حدود 

وتوصياتها.
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الطريقة وإجراءات الدراسة وتتضّمن منهج البحث املستخدم فيام إذا كان منهًجا . 5

وكيفية  الدراسة  وأدوات  وعينتها  الدراسة  ومجتمع  ارتباطيا  أو  مسحيًا  وصفيًا 

اختبار فرضياتها حسب تسلسلها.

نتائج الدراسة.. 6

مقرتحات وتوصيات.. 7

8 . )APA( American Psychological Assiciation املراجع ويتبع يف تنظيمها نظام

العربيّة  للمراجع  النظام  هذا  ويتبع  الجامعات  بأغلب  املعتمد  النظام  لكونه 

واملراجع األجنبيّة كالًّ عىل انفراد.

البحوث املعّدة للنرش يف املجلّة عىل محكمني من ذوي االختصاص يتّم . 9 تعرض 

اختيارهم برسيّة تاّمة.

تقوم املجلّة بإبالغ الباحث بنتيجة التحكيم سواء بقبول البحث أو رفضه أو طلب . 10

إجراء تعديالت عليه.

أن ال يكون سبق ونرش الباحث الدراسة.. 11

أن ال تكون الدراسة مستلّة من رسائل املاجستري والدكتوراه أو غريها.. 12

تهدي املجلّة لكاتب البحث 3 نسخ من املجلّة يف حال نرش بحثه.. 13

education@alecso.org.tn :العنوان اإللكرتوين للمجلة
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مجلـة األلكسو التربوية
مجلّــة محكّمــة نصــف سنويّــة

تصدرها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )إدارة الرتبية(

تحول قيمة االشرتاك لحساب: 

املنظمة العربيّة 
للرتبية والثقافة والعلوم

رقم 2113-3  
الرشكة التونسية للبنك

شارع محمد الخامس 	 تونس

عنوان املراسلة: 

املنظمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم 
)وحدة النرش والتوزيع( 

شارع محمد عيل عقيد 	 املركز العمراين الشاميل 
ص. ب. 1120 حي الخرضاء 	 1003 	 الجمهورية التونسية

الهاتف: 00216.70.0130900 - الفاكس: 
 00216.71.948.668

alecso@alecso.org.tn :الربيد اإللكرتوين
 www.alecso.org.tn :األنرتنيت




