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:الممخص

ييدف البحث الحالي إِلى تَ َع ُّرف أَثر البرنامج التربوي في تنمية التأقمم الدراسي لدى
 ال: عن طريق التحقق من الفرضية الصفرية اآلتية،التالميذ في مركز حقك في التعميم

ٓ) بين رتب درجات المجموعتين.ٓ٘( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي عمى مقياس التأقمم الدراسي بعد تطبيق البرنامج

 يتحدد البحث الحالي بتالميذ مركز حقك في التعميم التابع لممديرية العامة لتر ّبية.التربوي
.ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ محافظة ديالى في مركز قضاء بعقوبة لمعام الدراسي
The Impact of an educational program in the development of
students' acclimatization in the Center of Your Right in Education
Prof. Dr. Salem Nouri Sadek

Ass. Prof. Dr. Marwa Salem Nouri

Abstract :
The present research aims at identifying the impact of the educational
program on the development of students' academic adjustment in the
center of your right to education by verifying the following zero
hypothesis: There are no statistically significant differences at the level of
(0.05) between the grades of the control and experimental groups in the
post- The academic adaptation after the implementation of the educational
program.
The current research is determined by the students of the Center for the
Right to Education of the Directorate General of the province of Diyala in
the center of the district of Baquba for the academic year 2016-2017.
986

العدد ()62

مركز البحوث النفسية
ىدف البحث :

لتحقيق ىدف البحث واختبار فرضيتو استعمل المنيج التجريبي ذو التصميم (المجموعتين

التجريبية والضابطة مع اختبار قبمي – بعدي) ،تكونت عينة البحث من (ٓٔ) تالميذ من

مركز الرازي ،بوصفو مجموعة تجريبية ،و(ٓٔ) تالميذ من مركز التحرير بوصفو مجموعة
ضابطة ،وقد اكتفى الباحثان بإتباع الطريقة العشوائية في توزيع أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة ،وقام الباحثان ببناء مقياس التأقمم الدراسي الذي تكون من (ٕٓ) فقرة ،وتم

عرضو عمى مجموعة من الخبراء في التر ّبية وعمم النفس ،الذين أكدوا بنسبة (ٓٓٔ)%
صالحية المقياس لمتطبيق ،وبذلك تحقق الصدق الظاىري ،وكذلك التحقق من ىدف البناء

َما الثبات فتم إيجاده بطريقتين ىما :طريقة ألفاكرونباخ ،وطريقة إعادة االختبار،
لممقياس ،أ ّ
وقد بمغ الثبات بطريقة ألفاكرونباخ ( ،)ٓ.ٛٛوبمغ الثبات بطريقة إعادة االختبار (٘.)ٓ.ٛ
وكذلك قام الباحثان ببناء البرنامج التربوي ،وتم تنفيذه عن طريق برنامج تربوي

لتنمية التأقمم الدراسي ،وتم التحقق من صدق البرنامج التربوي عن طريق الصدق

الظاىري ،وقد تكون البرنامج من (ٕٔ) جمسة تربوية ،بواقع (ٕ) جمسة في األسبوع ،وزمن

الجمسة الواحدة (ٓٗ) دقيقة ،وقد استعممت الوسائل اإلحصائية اآلتية :معامل ارتباط
بيرسون ،ومعادلة ألفاكرونباخ ،ومعادلة سبيرمان براون ،واختبار مان وتني ،وأظيرت نتائج

البحث أََّنوُ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ.بين رتب درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية ،وفي
عددا من التوصيات والمقترحات.
ضوء نتائج البحث قدم الباحثان ً
مشكمة البحث:

ُي َع ُّد اكتشاف المشكالت السموكية والنفسية لدى التالميذ في مركز حقك في التعميم
كبير من قبل المختصين
اىتماما ًا
وتشخيصيا ومعالجتيا من المجاالت البحثية التي تمقى
ً

في مجال العموم التربوية والنفسية ،وذلك بسبب الطبيعة التراكمية لتمك المشكالت

واسياماتيا في اضطراب التأقمم مع الحياة الدراسية ،أل َّ
َن العديد من التالميذ ممن لدييم
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حاليا
سوء تأقمم مدرسي من المحتمل أ ْ
َن يعانون من مشكالت نمائية ،ودراسية ،وتعميمية ً
ومستقبال )(Brown, 1982:14
ً

ومن خالل خبرة الباحثان في مجال التربية والتعميم تحسسا أ َّ
َن أَغمب مشكالت

التالميذ في مركز حقك في التعميم تدور حول معنى التأقمم بمفيومو الواسع ،أل َّ
َن تأقمم
التمميذ مع مجتمعو الذي ال يتحقق إِ َّال بتأقممو مع ذاتو ،وأسرتو ،ومدرستو ،كما أ َّ
َن حجم

مشكمة التأقمم ىي محصمة لعوامل ثقافية ،واجتماعية ،وظروف شخصية ،أو عائمية ،أو
ِ
َّما نتيجة ما تعرضت لَوُ ىذه العينة من المجتمع لعوامل القير،
أحداث سياسية ،والسي َ
والتيجير القسري ،بسبب عوامل اإلرىاب ،وكذلك الدمار الذي أصاب مدنيم ،ونزوحيم إِلى
مدن ومحافظات أُخرى أثرت بشكل وبآخر في حالتيم النفسية ،وبالتالي عمى تركيم

الدراسة ،وضعف التأقمم مع الحياة بشكل عام.
ّ

وىذا ما أكدتو نتائج االستبيان االستطالعي الذي قام بو الباحثان (الممحقٔ) إِلى

(ٖٓ) تممي ًذا في مركز حقك في التعميم التابع لقطاع الكاطون /الرحمة التابع لمركز مدينة

بعقوبة ،وكانت نسبة (ٓ )%ٛمن إجابات التالميذ تؤيد وجود ضعف في التأقمم الدراسي،

لذا َّ
عد الباحثان التشخيص والعالج المبكران لمشكالت التأقمم الدراسي ذا أىمية في إيجاد
فرص مبكرة لعالجو ،ومن ىنا تبرز مشكمة البحث التي يسعى الباحثان لدراستيا ،والتي

تكمن في اإلجابة عن التساؤل اآلتي :ىل لمبرنامج التربوي أَثر في تنمية التأقمم الدراسي

لدى التالميذ في مركز حقك في التعميم؟

أىمية البحث وأدبياتو:

ِ
َّما النامية
برزت أىمية التعميم اإللزامي ومحو األمية في تطور المجتمعات ،والسي َ
ويعد المرحمة التي تساعد عمى نمو
منيا ،ألََّنوُ القاعدة
األساسية لمختمف أنواع التعميمّ ،
ّ
(م َح َّمد.)ٕٕ-ٕٔ :ٜٔٛٛ ،
أخالقيا ،و
بدنيا،
اجتماعيا ،ودر ً
ً
وعقميا ،و ً
ً
الفرد ً
اسيا ُ
ونتيجة الستجابة مقررات المنظمة الدولية (اليونسكو) وألىمية التعميم لممجتمع

اقية بالتعاون مع منظمة ميرس كور الدولية حممة أطمق
اإلنساني عقدت و ازرة التر ّبية العر ّ
عمييا حممة (حقك في التعميم) ضمن برنامج تحسين المستقبل لشباب العراق النازحين،

966

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

وتيدف الحممة إِلى إعادة الشباب النازحين من المحافظات التي تعرضت إِلى التيجير
القسري ،بسبب عوامل اإلرىاب ،وىذه المحافظات ىي( :ديالى ،وكركوك ،وصالح الدين،

والموصل) إِلى مقاعدىم الدراسية ،وتقديم الدعم الميداني المباشر عن طريق قسم اإلرشاد

التربوي لمفئة العمرية (ٓٔ )ٕٓ-سنة ولألعوام ( ،)ٕٓٔٛ-ٕٓٔٚ /ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙكما

تيدف ىذه الحممة إِلى عالج التأثيرات التي لحقت بقطاع التر ّبية والتعميم ،بسبب الظروف
االستثنائية التي يمر بيا العراق ).(www.azzaman.com, 2016

البد عمى المؤسسات التربوية والتعميمية في العراق
وإلنجاح حممة حقك في التعميم ّ
تقديم كافة الخدمات بما فييا التربوية ،والتعميمية ،واالجتماعية ،والنفسية لمتالميذ في

المدرسة االبتدائية ،أل َّ
َن يصبح التعميم حقيقة واقعة قبل التغمب عمى
َن ليس ىناك أمل في أ ْ
أَغمب العقبات التي تعترض سبيمو ،ومن تمك العقبات ىي مسألة تنمية التأقمم الدراسي لدى

التالميذ النازحين ،أل َّ
احدا من األىداف الرئيسة التي تسعى المدرسة إِلى
َن التأقمم ُي َع ُّد و ً
تحقيقيا ،وأ َّ
َن مساعدة التالميذ عمى تحقيقيا سيييئ ليم فرصة مالئمة لمنمو ،تظير آثارىا
واضحة في مجمل حياتو الحاضرة والمستقبمية (العنزي.)ٔٛٚ :ٜٜٔٓ ،

مستوعبا لكل ما يدور حولو في
َن يكون
اسيا عميو أ ْ
ً
ولكي يتمكن التمميذ من التأقمم در ً
البيئة الجديدة التي يحياىا عن عادات ،وتقاليد ،وقيم ،وأفكار ،ومفاىيم ،وقوانين ،وتعميمات

البد من معرفة كيفية حدوثو ،فقد
دراسية ومجتمعية ،ولكي يتحقق التأقمم مع التالميذ ّ
النظرية لممدارس النفسية في تفسير مفيوم التأقمم ،إذ يرى أصحاب نظرية
اختمفت األطر ّ
التحميل النفسي فرويد ) (Freudأ َّ
َن الشخص المتأقمم تكون عنده (األنا) بمنزلة المدرب
َن الشخص يمجأ إِلى ٍ
والمنفذ لمشخصية ،وأ َّ
عدد من الحيل (الميكانزيمات) الشعورية

والالشعورية كأساليب لمتأقمم ،وحل الصراع الداخمي بين اليو واالنا واألنا األعمى (Lugo,

).O., 1979: 539

َما أصحاب المنظرين الجدد أمثال (ىورني) فيرون أ َّ
ميما
َن لمبيئة االجتماعية ًا
أّ
دور ً
في تحديد نجاح التأقمم أو عدمو ،وذلك عن طريق العالقات االجتماعية لمفرد مع اآلخرين،
َما أصحاب المدرسة
وكذلك عن طريق عالقتو بذاتو (دبابنة ومحفوظ ،)٘ٛ :ٜٔٛٗ ،أ ّ
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السموكية أمثال (واطسون وسكنر) فافترضوا أ َّ
َن التأقمم مع البيئة المدرسية الجديدة تأتي عن
اجتماعيا ،والتي تمكنو
طريق اكتساب التمميذ مجموعة من العادات والسموكيات المقبولة
ً
من التوافق مع نفسو ومجمعتو ،وذلك بتأثيرىا في سموكية ،وشخصية ،وتفكيره ،فتدفعو إِلى

النمو (صالح ،)ٛٛ :ٕٕٓٓ ،وقد يتحقق التأقمم من جراء نجاح الفرد في إنجاز عمل
معين نتيجة لتفاعل القوى التي يمتمكيا مع القوى البيئية )(Whitman, 1980: 45

َما أصحاب المنظور اإلنساني فيربطون تأقمم الفرد بقدرتو عمى إشباع حاجتو
أّ
وأساليبو في تحقيق أىدافو ،ويعتقد (ماسمو) أ َّ
َن تغيير المدرسة تجعل التمميذ ال يحتفظ
باألصدقاء أنفسيم ،لذلك ال يمكنو إشباع حاجة الصداقة واالنتماء ،وىذه أحد األسباب

الرئيسة لصعوبات التأقمم الدراسي (الحفني.)ٕٔ :ٜٔٚٛ ،

َما أصحاب نظرية التعمم االجتماعي (باندو ار وولترز) )(Bandura & Walters
أّ
فقد افترضا أ َّ
َن عممية التأقمم ىي عممية تعمّم جديدة ،إذ يتعمم األفراد أَغمب تصرفاتيم
السموكية واتجاىاتيم عن طريق تعرضيم لنماذج مختمفة بشكل مقصود أو غير مقصود،
فعن طريق الثواب والعقاب التي يتعرض ليا األنموذج يتعمم األفراد اكتساب االتجاىات

التي يثاب عمييا األنموذج ،وتجنب االتجاىات التي يعاقب عميو األنموذج ،وفي الطريقة
حيا
نفسيا تتعدل االتجاىات ،نتيجة لمتعرض ألنموذج ما سواء أكان رمزًيا (فمم) أم ً
(شخص ما) ،كما أكد المنظرون أ َّ
َن تعمّم التأقمم يحدث عن طريق التعرض ألنموذج
اجتماعي ،وعن طريق المحاكاة أو التأقمم ،ومن الخبرة ،وىو يتم عن طريق تعزيز ذاتي

بدال من التعزيز الخارجي (صادق.)ٕٛ-ٛٓ :ٕٓٔ٘ ،
ً

بعد استعراض النظريات السابقة تبنى الباحثان نظرية التعمم االجتماعي ،أل َّ
َن ىذه

اعا محددة من السموك ،ولتحقيق أىداف
ّ
النظرية أكدت المتغيرات البيئية التي تحدث أنو ً
البد من
التر ّبية التي تسعى إِلى تنمية المجتمع وتطويره ،واحداث التأقمم الدراسي لمتالميذ ّ
إعداد برامج تربوية متخصصة تسيم في عممية التأقمم الدراسي لمتالميذ ،أل َّ
َن البرنامج
التربوي يعمل عمى بناء شخصية التالميذ ،وتعديل أفكارىم ،وتوسيع مداركيم ،وكذلك تنمي

اتجاىاتيم الفكرية السميمة (المحمداوي.)ٔٗ :ٕٓٓٚ ،
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وقد وجد الباحثان ضرورة دراسة مخاطر تعرض التالميذ النازحين الضطراب التأقمم،

إذ عمل الباحثان عمى بناء البرنامج التربوي لمحد من االضطرابات النفسية ،والسموكية،
وبناء عمى ذلك تبرز أىمية البحث بما يأتي:
واالجتماعية ،ومعالجتيا،
ً
الجانب النظري:
ٔ .أىمية رعاية التالميذ النازحين والعناية بشؤونيم.
ٕ .يزيد من اعتناء التربويين بدراسة التأقمم الدراسي وما لَوُ من أَثر في بناء شخصية
التمميذ النازح.
اقية.
ٖ .تسد فرغاً في المكتبة العر ّ

الجانب التطبيقي:

ٔ .يزود المعممين والمرشدين التربويين في المدارس التابعة لو ازرة التر ّبية بأداة
لتشخيص التأقمم الدراسي لدى التالميذ النازحين
ٕ .يزود مديرية التر ّبية والعاممين فييا من مرشدين ومعممين ،وادارات المدارس ببرنامج
تربوي يمكن تطبيقو عمى التالميذ إذا ثبت نجاحو ،بحيث يجنبنا مشكالت ىذه
المشاعر السمبية تجاه المدرسة.

ىدف البحث وفرضياتو:

ييدف البحث الحالي إِلى التحقق من أَثر البرنامج التربوي في تنمية التأقمم الدراسي

لدى التالميذ في مركز حقك في التعميم ،ولتحقيق ىدف البحث يتطمب التحقق من صحة
الفرضية الصفرية اآلتية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ.بين رتب

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس التأقمم الدراسي.

حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بالتالميذ النازحين والممتحقين في مركز حقك في التعميم في
مركز مدينة بعقوبة ،والتابع لممديرية العامة لتربية في محافظة ديالى لمعام الدراسي

.ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ
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تحديد المصطمحات:

ّأوًًل :البرنامج التربوي:

عرفو ُك ّل من:
 .1ميكنسن )" :(Megginson, 1967إَِّنوُ اكتساب ميارات وأساليب معينة"
).(Megginson, 1967: 308

 .2ديفن ) :(Divine, 1960مجموعة من األنشطة المخططة والمنظمة تيدف إِلى
مساعدة المتدربين لرفع كفاءتيم وتحسين أدائيم").(Divine, 1960: 356

التعريف النظري :تبنى الباحثان تعريف (ديفن  ،)Divineكونو ينسجم مع أىداف البحث
الحالي.

التعريف اإلجرائي :ىو مجموعة من الخبرات واألنشطة المخططة ليا بعناية لتنفيذىا
النظرية المعرفية السموكية (باندورا) لتحقيق األىداف
داخل المدرسة باالعتماد عمى ّ
والكفايات ،بيدف الوصول إِلى تحقيق النواتج المرغوبة في عممية التأقمم عن طريق إتباع
الخطوات المتعاقبة في التخطيط لمبرنامج وىي( :المدخالت ،والعمميات ،والمخرجات،
والتغذية الراجعة ،والتقويم).

ثانيا :التأقمم ):(Acclimation
ً
عرفو ُك ّل من:

تأقمما ،ويعني:
 .1معجم المّغة
ّ
العربية المعاصر" :ىو مصطمح مشتق من الفعل تأقممً ،
تأقمم الشخص مع البيئة الجديدة" (عمر.)ٖٖ٘ :ٕٓٓٛ ،
 .2كاريت )" :(Gorrett, 1970ىو العالقة بين رغبات الفرد وحاجاتو وبيئتو"
).(Carrett, 1970: 52

 .3باندو ار (:)1711ىو "التفاعل المستمر والمتبادل بين الفرد وبيئتو".

التعريف النظري :تبنى الباحثان تعريف (باندورا )ٜٔٚٚ ،لمتأقمم.

الكمية التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس التأقمم
التعريف اإلجرائي :ىي الدرجة ّ
الدراسي المعد من قبل الباحثان.
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تعريف اإلجرائي لمركز حقك في التعميم:

ييدف إِلى إعادة الشباب إِلى مقاعدىم الدراسية ،وتقديم الدعم الميداني المباشر عن

طريق قسم اإلرشاد التربوي لمفئة العمرية من (ٓٔ )ٕٓ-سنة ولألعوام (-ٕٓٔٙ
(www.azzman.com,2016).)ٕٓٔٛ-ٕٓٔٚ/ٕٓٔٚ

منيج البحث واجراءاتو:

يشمل البحث نوع المنيج والتصميم المستعمل ،وعرض المجتمع من حيث مواصفات
البحث وأدواتو ،واستعراض الوسائل التي استعممت لمعالجة البيانات.

ّأوًًل :منيج البحث:
استمل الباحثان المنيج التجريبي ،ألََّنوُ يستعمل في اختبار الفرضيات الخاصة
بالسبب أو النتيجة ،ويكون ىذا النوع أكثر صدقًا في حل المشكالت التربوية والنفسية.
ثانيا :التصميم التجريبي:
ً
اختار الباحثان التصميم التجريبي لممجموعات العشوائية (المجموعة العشوائية ذات
االختبارين القبمي والبعدي (عبدالحفيظ وباىي )ٕٔٔ :ٕٓٓٓ ،كما ىو موضح في الشكل

(ٔ)
مجموعة تجريبية
مجموعة ضابطة

اختبار قبمي

التصميم التجريبي.

المتغير المستقل (البرنامج التربوي)
-

اختبار بعدي

الشكل ()1

وقد اعتمد الباحثان عمى ىذا التصميم لألسباب اآلتية:
ٔ .إَِّنوُ يعتمد عمى التوزيع العشوائيِ ،م َّما يحقق التكافؤ بين المجموعات.
ٕ .يفسر الفروق الحاصمة بين المجموعتين التجريبية والضابطة عمى أََّنيا نتيجة
لممعالجة التجريبية (العيسوي.)ٛٓ :ٕٓٓٓ ،

ثالثًا :مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث من:
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أ .مجتمع المراكز :بمغ مجموع المراكز لمبنين في مركز قضاء بعقوبة التابع لممديرية
العامة لتربية محافظة ديالى (ٖ) مراكز لمعام الدراسي .ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ

ب .مجتمع التالميذ :يشتمل مجتمع البحث عمى التالميذ في مركز قضاء بعقوبة

والبالغ عددىم ( )ٖٔٙتممي ًذا موزعين عمى (ٖ) مراكز )ٕ٘( :تممي ًذا في مركز

التحرير ،و(ٖٗ) تممي ًذا في مركز الكاطون ،و(ٔٗ) تممي ًذا في مركز الرازي.

بعا :عينة البحث:
ار ً
تتكون عينة البحث ِم َّما يأتي:
ٔ.
ٕ.

ٖ.

عينة المراكز :اختار الباحثان مركز الرازي في منطقة الكاطون /الرحمة لتحديد

المجموعة التجريبية ،ومركز التحرير في منطقة التحرير كمجموعة ضابطة.

عينة التالميذ :بمغ عدد التالميذ في مركز الرازي (ٔٗ) تممي ًذا موزعين عمى ثالثة
مستويات األ َّول ،والثَّاني ،والثالث ،وبمغ عدد التالميذ في مركز التحرير (ٕ٘)
تممي ًذا موزعين عمى ثالثة مستويات األ َّول ،والثَّاني ،والثالث.
عينة البرنامج :جرى اختبار عينة التالميذ بالطريقة القصدية عمى وفق الخطوات

اآلتية:

أ .قام الباحثان بتطبيق مقياس التأقمم الدراسي عمى تالميذ مركز الرازي ومركز
التحرير.

ب .اختار الباحثان وبصورة قصدية (ٓٔ) تالميذ من مركز الرازي من الذين حصموا

عمى أدنى الدرجات عمى مقاس التأقمم الدراسي عينة تجريبية ،وقد تراوحت درجاتيم

ما بين (ٔ )ٜ-درجة عمى مقياس التأقمم.

ج .اختار الباحثان بصورة قصدية (ٓٔ) تالميذ من مركز التحرير لممجموعة الضابطة
من الذين حصموا عمى أدنى الدرجات عمى مقياس التأقمم الدراسي ،وقد تراوحت

درجاتيم ما بين (ٕ )ٛ-درجة عمى مقياس التأقمم الدراسي.

خامسا :تكافؤ المجموعتين:
ً
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اكتفى الباحثان بإتباع الطريقة العشوائية في توزيع

والضابطة.

أفراد المجموعتين التجريبية

سادسا :أداتا البحث:
ً
لتحقيق ىدف البحث الحالي قام الباحثان بما يأتي:
أ .بناء مقياس التأقمم الدراسي:

قام الباحثان ببناء مقياس التأقمم الدراسي لألسباب اآلتية:
ٔ .لم يحصل الباحثان عمى مقياس أجنبي يالئم طبيعة مجتمعنا ،وثقافتو ،وعاداتو،
ومعاييره.

ٕ .ىناك مقياس عراقي أعد لمرحمة غير مرحمة البحث الحالي ،فمقياس (قبيمة إبراىيم
حسن )ٕٖٓٔ ،أَعد لطمبة الجامعة ،لذا قام الباحثان ببناء مقياس التأقمم الدراسي
ليالءم ومستوى تالميذ المرحمة االبتدائية لتحقيق أىداف البحث ،وقد مرت عممية بناء

بعدة مراحل عمى النحو اآلتي:
المقياس ّ
ّأوًًل :تحديد مفيوم التأقمم الدراسي بأَنَّوُ" :سموك الفرد نتيجة لنمط توجيو المستقبمي (تفاعل
مستبق ،الفرد والبيئة) ورد فعمو لألفعال المتوقعة عن سموكو (تفاعل متبادل)" (رزق،

ٕٓٔٓ.)ٕٔٗ :

ثانيا :تحديد المجاالت :بغية تحديد مجاالت المقياس اعتمد الباحثان عمى نظرية (باندورا،
ً
 )ٜٔٚٚومجاالتو السابقة التي تناولت موضوع التأقمم كدراسة (سعيد ،)ٕٓٓ٘ ،ودراسة
(حسنِ ،)ٕٖٓٔ ،م َّما ساعد الباحثان في تحديد مجاالت المقاس في النقاط اآلتية :الحتمية

التبادلية ،والتعمم االنفعالي ،وفعالية الذات ،وتنظيم الذات ،والتفاعل االجتماعي (Bandura,

).1977: 98

ثالثًا :إعداد فقرات المقياس وصياغتيا :قام الباحثان بصياغة (ٕٓ) فقرة ،ووضع بديالن
لإلجابة ىي( :نعم) و(ال) بواقع (ٗ) فقرات لمجال الحتمية التبادلية ،و(ٗ) فقرات لمجال

التعمّم االنفعالي ،و(ٗ) فقرات لمجال فعالية الذات ،و(ٗ) فقرات لمجال تنظيم الذات ،و(ٗ)
فقرات لمجال التفاعل االجتماعي.
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ابعا :إعداد تعميمات المقياس :وضع الباحثان تعميمات اإلجابة عن مقياس التأقمم الدراسي
رً
مع مثال يوضح كيفية اإلجابة.

كان لكل فقرة من فقرات التأقمم الدراسي
خامسا :تحديد أوزان البدائل وطريقة التصحيحَ :
ً
بديمين (نعم) و(ال) ،وتم االتفاق في عممية تصحيح المقياس عمى إعطاء الدرجات (ٔ)
لإلجابة (نعم) ،و(صفر) لإلجابة (ال) في حالة اإلجابة الموجبة ،وتعكس الدرجة بالصيغة

اآلتية( :صفر) لإلجابة (نعم) ،و(ٔ) لإلجابة (ال) في حالة اإلجابة السالبة.

سادسا :عرض األداة عمى المحكمين (صدق المقياس) :ومن أجل التأكد من صدق
ً
المقياس اعتمد الباحثان طريقة صدق المحكمين ،فقد عرض العبارات عمى مجموعة من

المحكمين العاممين في اختصاصات العموم التربوية والنفسية ،وقد بمغ عددىم (ٓٔ) خبراء،
وقد أبدى أغمبيم موافقتيم عمى وضوح العبارات ومالئمة الصياغة ،وارتباطيا بالظاىرة

المراد قياسيا ،وحصمت أَغمب العبارات عمى نسبة اتفاق بين المحكمين بنسبة (ٓٓٔ)%

حتّى أصبح االستبيان يتكون من (ٕٓ) فقرة (الممحق ٕ).
سابعا :عينة وضوح التعميمات (العينة االستطالعية) :تََّم اختيار عينة عشوائية بمغت (ٓٔ)
ً
تالميذ من مركز الرحمة (مدرسة معاذ بن جبل) في مدينة بعقوبة ،وقد اتضح أ َّ
َن فقرات

المقياس وتعميماتو كانت واضحة لدى العينة ،وأ َّ
َن الزمن المستغرق لإلجابة عن فقرات

المقياس تراوح (ٓٔ )ٖٓ-دقيقة.

د .التحميل اإلحصائي لمقياس التأقمم الدراسي :إِ َّن عممية التحميل اإلحصائي ىي اختيار

استجابات أفراد عينة البحث عن ُك ّل فقرات االختبار (الزوبعي ،)ٚٗ :ٜٔٛٔ ،وألجل
إجراء عممية التحميل اإلحصائي اتبع الباحثان الخطوات اآلتية:

القوة التمييزية لمفقرات :لتحديد عبارات الصيغة النيائية لممقياس قام الباحثان بعممية تحميل

الفقرة بعد تطبيقيا عمى عينة من مجتمع البحث والبالغ ( )ٖٔٙتممي ًذا ،الستخراج القوة

الكمية لكل تمميذ،
التمييزية لمفقرات ،إذ رتبت درجاتيم بشكل تنازلي عمى وفق الدرجة
ّ
وبعدىا تََّم اختيار ( )%ٕٚمن االستمارات التي حصمت عمى أعمى الدرجات و( )%ٕٚمن

االستمارات التي حصمت عمى أدنى الدرجات ،وقد بمغ عدد التالميذ لكل مجموعة ()ٖٙ
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أما درجات المجموعة ُّ
الدنيا فقد
تمميذ تراوحت درجات المجموعة العميا بين (ٔ )ٜ-درجةَّ ،

تراوحت بين (ٔ )ٛ-درجة ،وقد استعمل االختبار التائي لعينتين مستقمتين ) (T.testإليجاد

الفرق بين المجموعتين العميا والدنيا ،أل َّ
القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييزية لكل
َن ّ
القيمة التائية المحسوبة بالقيمة التائية الجدولية اتضح أ َّ
َن الفقرات
فقرة ،وعن طريق مقارنة ّ

جميعيا مميزة (دالة) أل َّ
القيمة الجدولية البالغ (ٔٓٔ)ٕ.
القيمة المحسوبة فييا أَكبر من ّ
َن ّ
عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.ودرجة حرية (ٓ.)ٚ

ىـ .حساب الخصائص السايكومترية لمقياس التأقمم الدراسي:

قد تَ َّم حساب ذلك عمى النحو اآلتي:
ٔ .مؤشرات الصدق :ولمتحقق من صدق المقياس اتبع الباحثان ما يأتي:
أ .الصدق الظاىري :وقد تحقق ىذا النوع من الصدق في المقياس عندما عرض
الباحثان فقرات المقياس عمى مجموعة الخبراء ،وقد حصل عمى اتفاق (ٓٓٔ.)%

ب .صدق البناء :تَ َّم التحقق من ىذا المؤشر بصدق البناء عن طريق المجموعتين
الكمية لممقياس ،وقد أظيرت النتائج أ َّ
َن
المتطرفتين وعن طريق عالقة الفقرة بالدرجة ّ
جميع فقرات المقياس مميزة.

ٕ .مؤشر الثبات:لغرض إيجاد ثبات مقياس التأقمم الدراسي تَ َّم حسابو بأكثر من طريقة
وعمى النحو اآلتي:
أ .طريقة إعادة االختبار :بعد الوصول إلى الصيغة النيائية لممقياس تََّم إيجاد ثباتو
بطريقة إعادة االختبار عمى عينة عددىا (ٓٓ٘) تممي ًذا من مركز الرازي في مدينة
الم ّدة الفاصمة بين إجراء التطبيق الثاني أسبوعين ،وبمغ معامل
بعقوبة ،وكانت ُ
الثبات (٘ )ٓ.ٛوىو مؤشر ارتباط جيد لمثبات.

ب .معادلة ألفاكرونباخ (االتساق الداخمي) :قام الباحثان بحساب االتساق الداخمي

لالختبار عمى عينة الدراسة التي بمغت ( )ٖٔٙتممي ًذا ،وبمغ معامل ارتباط
ويعد ىذا معامل ثبات جيد ،إذ أشار (عيسويِ )ٜٔٛ٘ ،إلى
الفاكرونباخ (ّ ،)ٓ.ٛٛ
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أ َّ
َن معامل الثبات الذي يتراوح بين (ٓ )ٓ.ٜٓ-ٓ.ٚىو مؤشر جيد لالختبار

الثابت (عيسوي.)٘ٛ :ٜٔٛ٘ ،

وصف المقياس بصيغتو النيائية:

يتألف مقياس التأقمم الدراسي بصيغتو النيائية من (ٕٓ) فقرة (الممحقٕ) ،وتضمن

بدائل اإلجابة لممقياس بديمين ىما( :نعم و ال) وتوزعت درجاتيم بين (ٔ و صفر) وبذلك

الح ّد األعمى لإلجابة نظرًيا ىي (ٕٓ) أو أَقل درجة ىي (صفر) ،إذ بمغ المتوسط
يكون َ
الفرضي لمقياس التأقمم الدراسي (ٓٔ).
تطبيق المقياس:

قام الباحثان بتطبيق مقياس التأقمم الدراسي عمى عينة البحث التي بمغت (ٖ)ٜ
تممي ًذا من مركزي الرازي والتحرير في يوم السبت الموافق ٗ.ٕٓٔٚ/ٕ/

ب .بناء البرنامج التربوي:

اعتمد الباحثان في بناء البرنامج التربوي عمى اإلجراءات اآلتية:
ٔ .اإلطالع عمى البرامج التربوية ،واألنشطة ،والفعاليات لغرض اإلفادة منيا ،ومن ىذه
البرامج دراسة (صخيل )ٜٜٔ٘ ،ودراسة (المحمداوي.)ٕٓٓٚ ،

ٕ .االعتماد عمى األساس النظري الذي استند إليو البرنامج :إذ اعتمد البحث الحالي

النظرية السموكية والمعرفية ،فالنظرية
عمى إعداد برنامج تربوي باالستناد إِلى ّ
السموكية ومنيم (باندورا) ترى أ َّ
َن الفرد كشيء قابل لمتشكيل عن طريق االشتراط
واالقتران ،ولم يعبروا االىتمام لحاجات الفرد وشعوره إِ َّال القميل ،وركز السموكيون عمى
َن تكبح من السموك ما تريد أي
العوامل البيئية ودورىما في إكساب الفرد ما تريد ،وأ ْ
توقف غير المرغوب من السموك ،وذلك عن طريق التعزيز ،واإلثابة ،والعقاب عمى
السموك االجتماعي ،ومن ىنا تكسب الفرد العادات الحسنة وتبطل العادات السيئة

النظرية (بيك وريمي)
النظرية المعرفية فِإ َّن أصحاب ىذه ّ
َما ّ
(داود ،)ٜٛ :ٕٓٓ٘ ،أ ّ
المذين افتراضا أ َّ
اتجاىا
َن يتخذ
ً
َن المدخل المعرفي في العالج ىو الذي يميل إِلى أ ْ
منطقيا معر ًفيا لعممية العالج ،وحل المشكالت التي يواجييا الفرد ،وقدما المعالج
ً
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َن يجعل الفرد يطبق المعمومات عمى أساس منطقي ،ويصحح
معمما يحاول أ ْ
بوصفو ً
َن يكون أساس
َن يتدخل في حالة التفكير غير المنطقي المفترض أ ْ
األخطاءَ ،وأ ْ
منطقي ،ويصحح األخطاء (أبو أَسعد.)ٕٜٔ :ٕٕٓٔ ،

ٖ .االعتماد عمى تصميم أسموب تحميل النظم وىي( :المدخالت ،والعمميات،
والمخرجات ،والتغذية الراجعة).
اآلتي:

وقد اتبع الباحثان الخطوات المتعاقبة في التخطيط لمبرنامج التربوي عمى النحو

ّأوًًل :المدخالت :تشمل جميع العناصر البشرية ،والمادية ،والمعنوية لمبرنامج وتشمل
العناصر اآلتية:
ٔ .تحديد الحاجات.

ٕ .كتابة أىداف البرنامج وغاياتو ويتكون من :أ .اليدف العام لمبرنامج .ب .ىدف
الجمسة .ج .األىداف السموكية.

ٖ .محتوى البرنامج :وىي تضم عناوين الموضوعات التي سيتضمنيا البرنامج
ومفردات ُك ّل موضوع التي تضمنت تحقيق أىدافو.
ٗ .إستراتيجيات البرنامج :استعمل الباحثان مجموعة من اإلستراتيجيات وىي :أ.
الحوار والمناقشة الجماعية .ب .المحاضرة .ج .التعزيز .ىـ .لعب األدوار .د.

النمذجة .و .إدارة البرنامج.

تضمن :لعب
ثانيا :العمميات :وىي األنشطة والفعاليات التي يستعمميا الباحثان والتي
ً
ّ
الدور ،والنمذجة ،والمحاضرة والمناقشة.
ثالثًا :المخرجات :وىي النتائج الختامية التي توصل إلييا البرنامج التربوي في ضوء

األَىداف المرسومة.

ابعا :التغذية الراجعة ).(Smith, 2006: 480
رً
خامسا :التقويم :استعمل الباحثان أنواع من التقويم وعمى النحو اآلتي:
ً

ٔ .تقويم تشخيصي (مبدئي) .ٕ .تقويم في أثناء مراحل التدريب .ٖ .تقويم نيائي.
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الصدق الظاىري لمبرنامج التربوي:

َن تَ َّم إعداد البرنامج التربوي تَ َّم عرضو عمى مجموعة من المحكمين
بعد أ ْ
المتخصصين في مجال التر ّبية وعمم النفس والبالغ عددىم (ٓٔ) خبراء ،وذلك لمتأكد من

صالحية البرنامج بحيث زود ُك ّل منيم بنسخة من البرنامج وطمب إبداء الرأي ،الذي يتكون
منيا البرنامج.

وفي ضوء ما سبق فقد تصول الباحثان إِلى صدق البرنامج التربوي في ضوء آرائيم،

والجدول (ٔ) يبين ذلك

الجدول ()1

ت

عناصر البرنامج التربوي

أوافق

ًل أوافق

التعديل

نسبة اًلتفاق

ٔ

الحاجات

ٓٔ

-

-

ٓٓٔ%

ٕ

األىداف

ٜ

-

ٔ

ٓ%ٜ

ٖ

محتوى البرنامج

ٛ

-

ٕ

ٓ%ٛ

ٗ

اإلستراتيجيات والفنيات

ٓٔ

-

-

ٓٓٔ%

٘

التغذية الراجعة

ٓٔ

-

-

ٓٓٔ%

ٙ

عدد الجمسات

ٓٔ

-

-

ٓٓٔ%

يتبين من الجدول (ٔ) أ َّ
َن العناصر التي يتكون منيا البرنامج التربوي تََّم االتفاق
عمييا من قبل المحكمين (الممحق ٕ).

الصدق التجريبي لمبرنامج:

قام الباحثان بتجربة استطالعية لتنفيذ البرنامج عمى مجموعة من تالميذ مركز حقك
في التعميم ذوي التأقمم الدراسي المتدني ،وبمغ عددىم (ٓٔ) تالميذ ،لمعرفة مدى مناسبة

الم ّدة التي تستغرقيا تنفيذ
البرنامج ليم ،وامكانية تنفيذه،
ً
فضال عن معرفة مدى مالئمة ُ
الجمسة ،وقد أثبتت التجربة االستطالعية صالحية البرنامج ،وبذلك اطمئن الباحثان عمى
تطبيقو بالصيغة النيائية عمى عينة البحث.

إجراءات تطبيق البرنامج التربوي:
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طبق الباحثان البرنامج التربوي يوم الجمعة الموافق ٖ ،ٕٓٔٚ/ٕ/واستطاع الباحثان

من تحقيق (ٕٔ) جمسة ،استغرقت ُك ّل منيا (ٓٗ) دقيقة ،وسيقوم الباحثان بعرض جمسة
أنموذجا لمجمسات التربوية (الممحق ٕ).
تربوية
ً

عنوان

اليدف

األىداف

الجمسة

الخاص

السموكية

الفنيات

محتوى الجمسة

المستعممة

المواد

في

التدريبية

الجمسة

التقويم
والتغذية
الراجعة

 متابعة التدريب البيتي وتقديم الثناءلألفراد الذين أنجزوه.
 يقوم الباحثان بتقديم موضوع الجمسةوكتابتو عمى السبورة وىو (تأكيد الذات).
 يقوم أحد الباحثين بتعريف توكيدالذات وىو "قدرة الفرد عمى التعبير

تمكين
التالميذ

َن يتمكن
أْ
التالميذ

عمى التعبير

َن
من
أْ
يعبروا عن

تأكيد

مشاعرىم

آرائيم بثقة

الذات

وآرائيم تجاه

عالية عن

األشخاص

مشاعرىم

وأحداث

وآرائيم

الحياة

تجاه

المختمفة

اآلخرين.

عن

وسموكيا عن مشاعره،
لفظيا
المالئم
ً
ً
وأفكاره ،ومواقفو تجاه األشخاص،
واألحداث ،والمواد الدراسية ،والمطالبة
بحقوق دون تمييز من اآلخرين".
 يطمب الباحث من التالميذ قراءةالتعريف واعادتو من قبل التالميذ
اآلخرين وتقديم الشكر والثناء لمتالميذ
الذين قاموا بإعادة التعريف.
 يوضح الباحثان أىمية توكيد الذاتلمفرد ،إذ تجمى أىميتو بأَنَّيا تولد الشعور
بالراحة النفسية لمفرد ،وتحافظ عمى
ثم تحقيق أىدافو في الحياة
حقوقو ،ومن َّ
وفي الدراسة ،ويقوي ثقة الفرد بنفسو.

 يقوم الباحثان بنمذجة موقف (لعباألدوار) ،إذ يطمب الباحث من الباحثة
لعب الدور الذي تتصرف بتوكيدية عالية
يقدم ليا ،واليدف
في موقف مصطنع ّ
َن تعتاد عمى مثل ىذه المواقف
منوُ أ ْ
وكيفية التصرف بيا.
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 اإللقاء.المناقشة.
-

لعب

األدوار.
النمذجة.

يطمب
السبورة،
ودفاتر
ألغراض
تدوين
المالحظات.

الباحثان من
التالميذ
كتابة نقاط
القوة
والضعف
في
شخصياتيم
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الفنيات
عنوان

الجمسة

اليدف

الخاص

األىداف

محتوى الجمسة

السموكية

المستعممة
في

المواد

التدريبية

الجمسة

التقويم
والتغذية
الراجعة

 يطمب الباحث من التالميذ ممارسةلعب الدور في توكيد ذواتيم عن طريق
إعطاء موقف معين ألغراض التدريب
والممارسة.
مناقشة ما دار في لعب الدور ،وتقديم
الشكر لمتالميذ المشاركين.
 عن طريق الحوار والمناقشة يتم تحديداألفكار غير العقالنية التي تتحد من
عدم توكيد الذات.
 رفض تمك األفكار واستبداليا بأفكارعقالنية تالمس الواقع.

إدارة الجمسة:

موضوع الجمسة :تأكيد الذات:

السالم والتحية عمى المجموعة المتدربة ،واالستفسار عن التدريب
 يبدأ الباحثان بأداء ّثم تقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوه بشكل مقبول.
البيتي ،ومن َّ
 -قام الباحثان بتقديم موضوع الجمسة وكتابتو عمى السبورة وىو (توكيد الذات).

قائال :إِ َّن األفراد الذين يتمتعون بتوكيد الذات
 قام الباحث بتوضيح معنى توكيد الذات ًاإليجاب ي ىم أفراد يشعرون بالراحة ،والطمأنينة ،والسعادة ،ويعيشون الحياة بكل ما

تحمميا من أفراح ومآسي بطريقة مقبولة ،ويكون لدييم واقع قوي نحو النجاح والتفوق،

وليم السيطرة عمى أنفسيم في جميع مواقف الحياة المختمفة.

 قام الباحثان بتمخيص تعريف توكيد الذات بقوليما" :ىو قدرة الفرد عمى التعبير الحروسموكيا عن مشاعره ،وأفكاره ،ومواقفو تجاه اآلخرين ،والمطالبة بحقوقو
لفظيا
ً
والمالئم ً
المشروعة دون تمييز أو إجحاف بحقو".
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ثم
 طالب الباحثان من التالميذ بإعادة التعريف المكتوب عمى السبورة (توكيد الذات)َّ ،قدما الشكر والثناء لمتالميذ الذين قاموا بإعادة التعريف كقوليما( :أحسنت).

 قام الباحثان بتوضيح أىمية تأكيد الذات لمفرد قائمين :إِ َّن توكيد الذات يولد الشعورباالطمئنان النفسي والراحة النفسية ،كذلك يحافظ الفرد عمى حقوقو المشروعة ،ويحقق

أىدافو بنجاح ،ويقوي ثقتو بنفسو ،ويعزز مكانتو االجتماعية في المجتمع.

 قام الباحثان بنمذجة موقف (لعب األدوار) ،إِذ قام الباحثان بمعب دور شخص (ضعيفالثقة بالنفس) ،وطمب من الباحثة لعب دور شخص (واثقة من نفسيا ،وكيف تتصرف

بتوكيدية عالية).

 قام الباحثان بنمذجة الميارة أمام التالميذ ،وطمب من التالميذ متابعة ظيور ُك ّل خطوةمكتوبة عمى السبورة.
 -نمذجة الموقف عمى النحو اآلتي:

َن يرسم خريطة العراق عمى السبورة؟
 الباحث :من يستطيع أ ْ -الباحثة :أنا استطيع رسم خريطة العراق.

 الباحث :ىل أنت واثقة من نفسك برسم الخريطة بشكل صحيح؟ -الباحثة :نعم.

 -الباحث :من أين جاءتك ىذه الثقة؟

 الباحثة :االستعداد والتييؤ الدراسي بشكل جيد في البيت. الباحث :وكيف تََّم استعدادك لمدراسة؟ الباحثة :قمت بالتدريب والتمرين المستمر برسم الخريطة في البيت. -الباحث :إذن تفضمي عمى السبورة.

 -الباحثة :تقوم برسم خريطة العراق بطريقة صحيحة في وقت قصير.

وشكر
ًا
شكر عمى انجازك لرسم الخريطة بطريقة صحيحة وبوقت قصير،
 الباحثً :اِ
ثانية ِ
بنفسك وتصرفك بتوكيدية عالية.
لثقتك
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َن يتحدث عن نفسو ومدى قدرتو
 الباحث :يطمب من ُك ّل فرد من أفراد المجموعة أ َْن يوضح أسباب ذلك.
وامكانيتو عمى االستمرار بالدراسة أم ال؟ َوأ ْ

 قام الباحثان بنقد األفكار الالعقالنية عند بعض التالميذ الذين ال يرغبون في االستمرارَن يغير التمميذ
بالدراسة ،واستبداليا بأفكار عقالنية تالمس الواقع الدراسي ،ومنيا أ ْ
فكرتو عن نفسو ،وعدم ترديد بعض الكممات والجمل التي ليا واقع سمبي عمى الفرد

َن يردد الكممات اإليجابية التي ليا وقع نفسي يدفع بالفرد إِلى
ودراستو ،بل عمى التمميذ أ ْ
مثال :أنا إنسان ذكي ،أنا إنسان لدي القدرة عمى النجاح
النجاح والتقدم الدراسيً ،

الدراسة ،أنا إنسان لدي الثقة بنفسي وبقدراتي الدراسية.
واالستمرار في ّ
 قام الباحث بتقديم الشكر والثناء لمتالميذ الذين قاموا بتغيير أفكارىم من الالعقالنية إِلىالتفكير العقالني كقولو( :أحسنتم)( ،بارك اهلل فيكم).

 قام الباحثان بطمب من ُك ّل تمميذ كتابة نقاط الضعف والقوة في شخصياتيم.الوسائل اإلحصائية:
استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية:
ٔ .معامل ارتباط بيرسون.
ٕ .معادلة ألفاكرونباخ.

ٖ .معادلة سبيرمان – براون.

ٗ .اختبار مان وتني (عودة.)ٕٓٓٓ ،
عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:

سيتضمن النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي عمى وفق فرضيتو ،وتفسيرىا،
ومناقشتيا عمى النحو اآلتي:
فرضية البحث :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ.بين رتب درجات
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس التأقمم الدراسي.
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والختبار صحة ىذه الفرضية استعمل اختبار (مان وتني) لعينات متوسطة الحجم،
لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،إذ تبين أ َّ
القيمة المحسوبة
َن ّ
القيمة الجدولية التي تساوي (ٖٕ) عند مستوى داللة (٘ٓ ،)ٓ.وىذا
(صفر) وىي أَقل من ّ
يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة ،أي توجد فروق بين المجموعتين
التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج التربوي ولصالح المجموعة التجريبية ،والجدول
(ٕ) يبين ذلك.
الجدول ( )2درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اًلختبار البعدي وقيمة )(U
المحسوبة والجدولية.

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

الدرجة

الرتبة

الدرجة

الرتبة

ٔ

٘ٔ

٘ٔٛ.

٘

٘ٔ.

ٕ

ٔٔ

٘ٔٔ.

ٜ

ٜ٘.

ٖ

ٖٔ

٘ٔ٘.

ٚ

٘٘.

ٗ

ٔٔ

٘ٔٔ.

ٜ

ٜ٘.

٘

ٕٔ

ٖ٘ٔ.

٘

٘ٔ.

ٙ

ٔٙ

ٕٓ

ٛ

٘ٚ.

ٚ

ٗٔ

ٔٚ

ٙ

ٖ٘.

ٛ

ٖٔ

٘ٔ٘.

ٛ

٘ٚ.

ٜ

٘ٔ

٘ٔٛ.

ٚ

٘٘.

ٓٔ

ٔ

ٖ٘ٔ.

ٙ

ٖ٘.

ت

رٔ= ٘٘ٔ

رٕ= ٘٘

قيمة U
المحسوبة

صفر

مستوى

الجدولية

ٖٕ

الدًللة

٘ٓٓ.

دًللة

الفروق

دالة

مناقشة النتائج وتفسيرىا:

بعد استعراض النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي أَظير التحميل اإلحصائي

اضحا عن طريق الفروق بين رتب درجات
بيانات البحث أَثر البرنامج التربوي فكان أثره و ً
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي ،وىذا يعني أ َّ
َن البرنامج التربوي قد
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حقق التأقمم الدراسي لدى أفراد المجموعة التجريبيةِ ،م َّما يجعل الفرد الذي اشترك في

البرنامج أكثر عقالنية في التفكير ،وبالتالي أكثر كفاءة وفعالية عن طريق تعرضو لجمسات
البرنامج التربوي.

وِا َّن األفكار الالعقالنية التي يحمميا التمميذ عن نفسو وامكاناتو قابمة لمتغيير

والتعديل ،وكونيا تشكمت لديو نتيجة تعرضو لمتغيرات خطأ ساعدت عمى ذلك ،وأ َّ
َن

اكتساب يا من البيئة التي يعيش فييا وما دامت أفكار غير عقالنية ومكتسبة لذلك تكون

فضال عن أ َّ
َن البرنامج التربوي ،وأساليبو،
قابمة لمتغيير والتعديل (عبداهلل،)ٖٔٙ :ٕٕٓٔ ،
ً
وفنياتو المعرفية السموكية أثبتت فاعميتيا في تغيير األفكار الخطأ التي يحمميا التمميذ عن

النظرية المعرفية أمثال (بيك وريمي) أ َّ
َن فنياتيا تساعد التمميذ
نفسو ،وبيذا الصدد ترى ّ
عمى تغيير أفكاره ،واتجاىاتو ،وفمسفتو غير المنطقية إِلى أفكار واتجاىات عقالنية جديدة،
وتبني التمميذ فمسفة واضحة في الحياة تقوم عمى العقالنية وكيفية استعمال الطريقة

العقالنية المنطقية في التفكير بالنسبة لذاتو ،ولمشكالتو ،وكيف يتقبل الواقع الدراسي ،حتّى
كان مضطرًبا ويدعو التمميذ إِلى التفكير بأََّنوُ حتّى لو ساءت األمور إِلى أقصى َح ّد
إذا َ
فِإ َّن األمور لن تكون صعبة كما يصوره لنفسو (أبو أَسعد وعربيات.)ٕٜٔ :ٕٕٓٔ ،
كما يعزو الباحثان التحسين الذي ط أر في أداء المشاركين لدى أفراد المجموعة

التجريبية لألسباب اآلتية:

ٔ .حاجة التالميذ إِلى مثل ىذه البرامج التربوية ساعد في زيادة تفاعل الباحثان
بإيجابية مع المجموعة التجريبية.

ٕ .وضوح الحاجات والمعمومات وتناسب فعاليات البرنامج التربوي مع قدرات التالميذ
وامكانياتيم في المجموعة التجريبية ،واستعمال لغة االتصال المناسبة من الباحثين

في أثناء الجمسات.

ٖ .المناخ المناسب الذي وفره المشاركون في البرنامج التربوي والبعيد عن القيود ومنح
المشاركون قدر من الحرية لمتفاعل الحر الموجو.
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كان لمتعامل التربوي اإلنساني من الباحثين األثر الفعال في ثقتيم بالباحثين
َٗ .
والتعامل معيما بإيجابية بما ساعد في إنجاح البرنامج التربوي.
٘ .اإلستراتيجيات التي استعمميا الباحثان كالمناقشة ،والمحاضرة ،ولعب األدوار،

والنمذجة التي مكنت المشاركين (التالميذ) من التعبير عن أفكارىم والتفاعل فيما

بعضا ومع الباحثان.
بينيم بين بعضيم ً
 .ٙساعد التعزيز االجتماعي التالميذ في بناء عالقات اجتماعية سميمة مع اآلخرين،
ِم َّما يمكنيم من كشف إمكاناتيم وقدراتيم إذا ما قورنت باآلخرين مع زمالئيم.
 .ٚالميارات التي اتبعيا الباحثان في القيادة والتواصل وخمق أجزاء التعاون في أثناء
تنفيذ البرنامج التربوي عمى التالميذ ،وقدرتيم عمى التواصل معيم في أثناء

الجمسات.

 .ٛتماسك التالميذ (أفراد المجموعة) فيما بينيم بسبب وحدة األىداف ،ووضوح
األدوار ،ولغة التواصل ،وعمميات التقييم المستمرة التي يتميز بيا التالميذ.

 .ٜوضوح خطة البرنامج التربوي من الباحثين وبما يتناسب مع الحاجات لمتالميذ ،إذ

عممية تتضمن محاضرة ،ومناقشة،
اعتمد الباحثان في بناء برنامجيم عمى أسس
ّ
وحوار ،ولعب األدوار ،والنمذجة ،وتدريب بيتيِ ،م َّما أدى إِلى استيعاب التالميذ
لمفردات الجمسات ،األمر الذي ساعد في حل المشكالت النفسية (اضطراب

مماثال لممواقف الحياتية التي يعيشيا التالميذ.
التأقمم) ،والذي جاء
ً

كان لمتغذية الراجعة أَثر فعال في تصحيح المفاىيم الخطأ عند التالميذ ،وكذلك
َٓٔ .
ِ
اسيا.
تثبيت األفكار والمفاىيم الجيدة ،م َّما زاد من تأقمم التالميذ در ً
ٔٔ .إِ َّن المواقف التي اختيرت في جمسات البرنامج التربوي في أثناء التدريب عمى
أسموب النمذجة ولعب الدور كانت قريبة من الواقع المدرسي والبيئيِ ،م َّما ساعد
عمى سيولة التفاعل معيا.

ٕٔ .إِ َّن العالقة اإليجابية بين الباحثين والتالميذ المبنية عمى التقبل واالحترام المتبادل،
واشاعة روح المرح والثقة المتبادلة ،وسرية المعمومات ،وااللتزام بمواعيد الجمسات
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إيجابيا في البرنامج التربوي من حيث أَنَّوُ ساعد عمى تنمية سموكيات
أثر
كان لَوُ ًا
ً
َ
مرغوبة لدى التالميذ.

التوصيات:

عن طريق ما توصمت إليو نتائج البحث الحالي يمكن التوصل إِلى التوصيات

اآلتية:

ٔ .ضرورة مشاركة التالميذ في البرنامج المعدة لتعديل سموك التمميذ الذي يعاني من
أعراض ضعف التأقمم الدراسي.

الح ّد من تفاقم مشكمة اضطراب التأقمم الدراسي،
ٕ .التدخل المبكر يساعد عمى َ
وبالتالي القدرة عمى التحكم بيا.
ٖ .قيام النظام التعميمي بغرس مفيوم التعميم مسؤولية الجميع.

ثم
ٗ .ضرورة توافر بيئة مدرسية تساعد التالميذ عمى التأقمم الدراسي السميم ،ومن َّ
االجتماعي ،وجميع جوانب النمو األخرى ،وذلك لما لمتأقمم الدراسي من تأثير في

بقية جوانب الشخصية اإلنسانية.

المقترحات:

الدراسة الحالية يقترح الباحثان إجراء البحوث
بعد تَ َع ُّرف النتائج التي توصمت إلييا ّ
والدراسات اآلتية:
ٔ .إجراء دراسة مماثمة باألساليب المعرفية والسموكية في تنمية التأقمم الدراسي لدى
التالميذ في مراكز محو األمية.

ٕ .إجراء دراسة أَثر برنامج تدريبي في تنمية التأقمم الدراسي لدى التمميذات في مراكز
حقك في التعميم.

العربية واألجنبية:
المصادر
ّ
ٔ .أبو أَسعد ،احمد عبدالمطيف وأحمد عبدالحميم عريبات (ٕٕٔٓ) :نظريات اإلرشاد
النفسي والتربوي ،طٕ ،دار المسيرة ،األردن.

ٕ .أبو عالم ،رجاء محمود ( :)ٜٔٛٙعمم النفس التربوي ،طٗ ،دار القمم ،الكويت.
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ٖ .حسن ،قبيمة إبراىيم (ٖٕٔٓ) :اًلتجاىات نحو الحداثة وعالقتيا بالتأقمم لدى

كمية التر ّبية لمعموم اإلنسانية ،جامعة
طمبة الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورةّ ،
ديالى ،العراق.

ٗ .الحفني ،عبدالمنعم ( :)ٜٔٚٛموسوعة عمم النفس والتحميل النفسي ،جٔ ،مكتبة
مدبولي ،دار العودة ،بيروت.

٘ .داود ،عبدالباري ُم َح َّمد (ٕ٘ٓٓ) :الحب األسري وأثره في نفسية الطفل ،القاىرة.
 .ٙدبانبة ،ميشيل ونبيل محفوظ (ٗ :)ٜٔٛسيكولوجية الطفولة ،جٔ ،دار المستقبل،
عمان.

 .ٚربيعُ ،م َح َّمد شحاتة (ٗ :)ٜٜٔقياس الشخصية ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية.
 .ٛرزق ،أمينة (ٕٓٔٓ) :نظريات الشخصية ،طٕ ،جامعة دمشق ،سوريا.

 .ٜسعيد ،أنصاف سعيد عبدالجواد (ٕ٘ٓٓ) :الضغوط النفسية وسموكيات التأقمم

عند عضوات ىيئة التدريس الجامعي بالسعودية ،مجمة جامعة قناة السويس،

مجمد ،ٛعددٕ.

ٓٔ .صادق ،سالم نوري (ٕ٘ٔٓ) :سيكولوجية الشخصية ،المطبعة المركزية بجامعة
ديالى ،العراق.

ٔٔ .صخيل ،صباح خمف (٘ :)ٜٜٔبناء وتطبيق برنامج تدريبي لتنمية ميارة

كمية
اًلتصال باستخدام اإلرشاد التربوي المصغر ،أطروحة دكتوراه غير منشورةّ ،

التر ّبية ،جامعة المستنصرية ،العراق.
ٕٔ .ساىرة ،عبدالودود (ٕٕٓٓ) :إستراتيجية التكيف ألحداث الحياة الضاغطة

كمية
وعالقتيا بالصحة النفسية لطمبة الجامعة ،أطروحة دكتوراه غير منشورةّ ،

التر ّبية ،جامعة ديالى ،العراق.
ٖٔ .عبداهللُ ،م َح َّمد قاسم (ٕٕٔٓ) :نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،دار الفكر،
عمان.
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العممي
ٗٔ .عبدالحفيظ ،أخالق ُم َح َّمد باىي ومصطفى حسن (ٕٓٓٓ) :طرق البحث
ّ
التربوية والنفسية والرياضية ،مركز الكتاب،
والتحميل اإلحصائي في المجاًلت
ّ
القاىرة.

٘ٔ .عمر ،أحمد مختار ( :)ٕٓٓٛمعجم المّغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب،
القاىرة.

 .ٔٙعمر ،ماىر محمود ( :)ٜٔٛٛسيكولوجية العالقات اًلجتماعية ،طٔ،
اإلسكندرية.

 .ٔٚالعنزي ،فريح عواد (ٓ :)ٜٜٔعمم نفس الشخصية ،طٔ ،مكتبة الفالح ،الكويت.

التربية
 .ٔٛعودة ،أحمد سميمان وخميل الخميمي (ٕٓٓٓ) :اإلحصاء لمباحث في
ّ
والعموم اإلنسانية ،طٕ ،دار الفكر ،عمان.

 .ٜٔالعيسوي ،عبدالرحمن (٘ :)ٜٔٛعمم النفس التربوي ،دار المعرفة ،القاىرة.

ٕٓ :)ٕٓٓٓ( ،-------- .مناىج البحث في عمم النفس ،طٔ ،دار المراتب
الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

كمية التر ّبية ،جامعة الموصل،
ُٕٔ .م َح َّمد ،داود ماىر ( :)ٜٔٛٛالتعميم المستمرّ ،
العراق.
ٕٕ .المحمداوي ،حسن إبراىيم حسن ( :)ٕٓٓٛالعالقة بين اًلغتراب والتوافق

كمية اآلداب
اقية في السويد ،أطروحة دكتوراه غير منشورةّ ،
النفسي لمجالية العر ّ
والتربية باألكاديمية العر ّبية المفتوحة.

التربية وعمم النفس ،طٔ،
ٖٕ .ممحم ،سامي ُم َح َّمد (ٕٓٓٓ) :القياس والتقويم في
ّ
دار المسيرة ،عمان ،األَردن.
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. استبانة استطالعية/م

..عزيزي التمميذ
..تحية طيبة

يروم الباحثان القيام بدراسة تيدف إِلى تَ َع ُّرف أَثر برنامج تربوي في تنمية التأقمم
 "التفاعل:ُ ويعرف التأقمم الدراسي بأََّنو،الدراسي لدى التالميذ في مركز حقك في التعميم
 ولغرض تحقيق ىدف البحث يرجى تفضمك باإلجابة،"المستمر والمتبادل بين الفرد وبيئتو

:عن السؤال اآلتي

الباحثان

ال

نعم
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عزيزي التمميذ..

مقياس التأقمم الدراسي بالصيغة النيائية

يروم الباحثان إجراء دراسة تستيدف تَ َع ُّرف "أَثر برنامج تربوي في تنمية التأقمم
الدراسي لدى التالميذ في مركز حقك في التعميم".
وقد حصل الباحثان عمى مجموعة من الفقرات ،يرجى قرأتيا واإلجابة عنيا بما

ينطبق عن شعورك الحقيقي ،وعمى أََّنوُ ال توجد إجابة صحيح وأخرى خطأ ،بل إِ َّن جميع
إجاباتكم تحظى باحترام الباحثين ،ولن يطمع عمييا أحد ،وال تستعمل إِ َّال ألغراض البحث

العممي ،لذا ال حاجة لذكر االسم ،وك ّل ما يطمب منك ىو اإلجابة بصدق عن تمك
ّ
الفقرات ،وبما يعبر عن انطباعك الشخصي ،كما يرجو الباحثان عدم ترك أية فقرة من دون
إجابة ،وذلك بوضع عالمة ( )تحت البديل الذي تختاره متحققة بدرجة نعم أو ال ،كما

في المثال اآلتي مع فائق الشكر.

نعم


ت الفقرة
ٔ أشعر بالتفاؤل في الحياة
ت

نعم

الفقرة

ٔ
ٖ

َن أشارك زمالئي أحزانيم وأفراحيم.
أحب أ ْ
أضع أىدافًا وأسعى لموصول إلييا.
أشارك زمالئي في النشاطات الصفية.

ٗ

احرص عمى تطبيق التعميمات المدرسية بشكل صحيح.

٘
ٙ

الدراسة.
تراودني فكرة ترك ّ

اعتمد عمى نفسي في أداء االمتحانات.

ٚ

أنا متييئ فكرًيا لمواجية المواقف الصعبة.
أنا متقمب المزاج.

ٕ

ٛ
ٜ

أشعر باالغتراب النفسي عندما انتقل إِلى مكان جديد.
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ٓٔ

أتقبل النقد ميما كانت الفكرة.

ٔٔ

تتيح لي دراستي فرصة لمتعبير عن فاعمية ذاتي.

ٕٔ

متعاونا مع زمالئي في العمل المدرسي.
أجد نفسي
ً
أنا واثق من نفسي.

ٗٔ

اجتماعيا بين اآلخرين.
َن أكون مقبوًال
احرص أ ْ
ً
لدي القدرة عمى اتخاذ القرار الصائب.

ٔٙ

محرجا لإلفصاح عن مكان دراستي أمام اآلخرين.
أجد نفسي
ً
أشعر بالتفاؤل في الحياة.

ٔٛ

أتمتع بالدقة والتنظيم في أعمالي.

ٜٔ

أشعر باالرتياح لتقدير اآلخرين لعممي الدراسي.

ٕٓ

أشعر بأ َّ
َن دراستي ال تتيح لي الفرصة لمرقي والتقدم.

ٖٔ
٘ٔ
ٔٚ
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