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ملخص:

هدفت الدراسة إلى تعرف إلى أثر برنامج تدريبي قائم على نموذج كولب في تحسين الفاعلية

الذاتية لدى معلمي اللغة الغنجليزية للمرحلة األساسية في مديرية تربية عمان األولى ،وتم إجراء
الدراسة على عينة مكونة من ( )45معلماً ومعلمة من معلمي اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة

األساسية ،اعتمدت الدراسة الحالية التصميم شبه التجريبي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
مقياس الفاعلية الذاتية ،وقد تم استخراج دالالت الصدق والثبات لها.

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد الفاعلية الذاتية تبعاً للبرنامج
التدريبي باستخدام نموذج كولب ،ووجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي إلبعاد مقياس الفاعلية الذاتية لدى

معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية في مديرية تربية عمان األولى ،تبعاً لمتغيري لجنس
والخبرة والتفاعل بينهما ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج

التدريبي باستخدام نموذج كولب تبعاً للجنس والخبرة والتفاعل بينهما ،وعدم وجود فروق في جميع

األبعاد (التخطيط للدرس ،تنفيذ الدرس ،تقييم تعلم الطلبة) تبعا لمتغير الجنس والخبرة والتفاعل بين

يبية لتطويرمهارات المعلمين والمعلمات لتحقيق
الجنس والخبرة .وأوصت الباحثة بتعزيز البرامج التّدر ّ
الخاصة بطرائق التّدريس.
المستجدات
أهداف التّعليم ومتابعة آخر
ّ
ّ
الكلمات المفتاحية :نموذج كولب ،الفاعلية الذاتية ،تدريس اللغة اإلنجليزية ،المرحلة األساسية.
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......أثر برنامج تدريبي قائم على نموذج كولب في تحسين الفاعلىة الذاتيه لدى

The Impact of a Training Program Based on the Kolb Model in
Improving the Self-Efficacy of English Language Teachers for the
Elementary Stage in Jordan
Noura Saadi Hassouna
Abstract:
The study aimed to identify the effect of a training program based on
the Kolb model in improving the self-efficacy of the English language
teachers of the elementary stage in the 1st Amman Directorate. The study
was conducted on a sample of (54) Male and female English language
students in the elementary stage.the researcher followed the quasi
experimental design. To achieve the objectives of the study, a scale of selfefficacy was applied and the instrument reliability and validity were
verified.
The results indicated that there were statistically significant differences
in the maximum self-efficacy according to the training program using the
Kulb model. The findings also indicated the existence of statistically
significant differences in the arithmetical averages and the standard
deviations between the experimental and control groups in the telemetry to
exclude the measure of self-efficacy among the English teachers in the
primary stage due to gender variables, experience and interaction between
them. Besides, the results indicated the absence of statistically significant
differences in the maximum self-efficacy according to the training program
using the Kolb model due to gender, experience and interaction between
them, and the absence of differences in lesson planning, lesson
implementation and evaluation of students' learning due to gender,
experience and interaction between sex and experience. The researcher
recommends strengthening training programs to develop the skills of male
and female teachers to achieve educational goals and follow up on the latest
developments in teaching methods.
Keywords: Kolb Model, Self-efficacy, Teaching English Language,
Elementary Stage.
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المقدمة

تتطلبب المنوومببة التربويببة فبي ظببل التطببورات الحديثبة مببن المدرسببين العمبل علببى إعببادة ت ببكيل

معببارفهم ومعتقببداتهم حببول عمليتببي (التعلببيم والببتعلم) باسببتمرار ،حيببث إن المعرفببة اصبببحت جببزءًا ال
يتجب ب أز م ببن البب برامج الخاص ببة بيع ببداد المعلم ببين ،فمس ببضولية المعلم ببين ح ببول إخض ببا عمليت ببي (التعل ببيم

والببتعلم) إلببى التحليببل الناقببد ىضببع عل ببى عبباتقهم تحسببين ممارسبباتهم التدريسببية ،واألخببذ باالتجاه ببات
المتنامية في العملية التربوية التي وجهبت أنوبار العديبد مبن الترببويين حبول االهتمبام بالنوريبة البنائيبة

فببي الببتعلم التببي تببرى أن المببتعلم يبنببي المعرفببة مببن خببالل عمليببات االنببدماج والتفاعببل مببع المحتببوى

ال مركزيًا فبي عمليتبي (التعلبيم والبتعلم) ،وقبد كانبت هبذ
التعليمي والبيئة المحيطة ،واعتبار التأمل عام ً

التوجهبات مببن العوامببل التبي سبباهمت فببي انبعبباة فلبرة ممارسببة التببدريس التبأملي فببي العمليببة التربويببة

()Farrell, 2008
وتعببد معرفببة المدرسببين لببنمط تعلببم الطلبببة مببن األمببور المهمببة لنجبباا العمليببة التعليميببة ،وذل ب

الختي ببار يريقببة التببدريس المناس بببة ،فق ببد تلببون يريقببة التببدريس مناسبببة لفئببة أو مجموعببة مببن الطلبببة
وغير مناسبة لمجموعة أخرى ،وبالتالي ال تلون عملية تدريسهم ناجحة وفعالة ،لذا فبال ببد مبن العمبل

على إتاحبة الفرصة أمبام الطلببة للتعلم باألسبلوب المفضبل لبديهم ،األمبر البذي مببن شببأنه رفبع مسبتوى

الدافعيببة نحببو التعلببيم والعمببل علببى م ارعبباة الفببروق الفردىببة ،وتنويببع أسبباليب التببدريس ،واسببتخدام تفريببد

التعليم إذا ما توفرت اإلمكانيات الالزمة لتطبيقه ،وتع ّبد فاعلىبة البذات إحبدى موجهبات السبلوا ،فبالفرد
الذي يضمن بقدرته ىكون أكثر ن اياً وتقدي اًر لذاته ،ويمثل ذل مرآة معرفية للفرد ،وت بعر بقدرتبه علبى
البتحكم فبي البيئبةي حيببث تعكبس معتقبدات الفببرد عبن ذاتبه قدرتببه علبى البتحكم فببي معطيبات البيئبة مببن

خب ببالل األفعب ببال والوسب ببائل التليميب ببة التب ببي ىقب ببوم بهب ببا ،والثقب ببة بب ببالنفس ف ب بي مواجهب ببة

ب ببغو .الحيب بباة.

))Mazroue, 2007
كما تضثر فاعلىة الذات في أنما .التفلير بحيث قد تصبح معينات أو معيقات ذاتية ،ويضثر
إدراا األفراد لفاعلى ة الذات على أنوا الخطط التي ىضعونها ،فالذين لديهم إحساس مرتفع بفاعلىة
الذات ىضعون خططاً ناجحة ،والذين ىحكمون على أنفسهم بعدم فاعلىة الذات أكثر ميالً للخطط

الفاشلة ،واألداء الضعيف ،واإلخفاق المتلرر).(Bandura, 2000

وتعد الفاعلية الذاتية للمعلمين جزءاً ال يتج أز من فاعليتهم كأفراد ،فالفاعلية الذاتية نوام معقد
ّ
من عوايف المعلمين ،واتجاهاتهم ،وقيمهم ،واعتقاداتهم ،وتضدي إلى تلوين اتجاهات إىجابية لدى
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المعلمين نحو العملية التعليمية ،ونتاجات تعّلم يلبتهم ،ت ير الفعالية الذاتية للمعلمين إلى إحكام
المعلم حول مقدرته على تنويم المخططات التعليمية للحصول على النتاجات المطلوبة من تعليم

الطلبةي حتى أولئ الطلبة الذين يوسمون بأنهم صعبو المراس(Ross & Gray, 2004) .

واالرتبا .بين الفاعلية الذاتية ،ونموذج كولب يتم من خالل الية تطبيق النموذج الذي ىقوم

ال قد تلون في العمل صانع ق اررات رائع ،وللن قد
على أن التعلم بحدة في بعض السياقات ،فمث ً
تجد لدى حاجة لتقوية مهارات في التواصل مع اآلخرين ،وفي البيت ،قد تلون ذل ال خص الذي

دائمًا ما ينجز األشياء ورغم ذل قد تحتاج أحيانًا إلى تخطيط أكثر ،أو قد تحتاج لتتأمل أكثر في

أعمال

من يوم إلى يوم ،وستجد في األسفل عدة نصائح لتقوية مهارات

التباعدىة ،واالستيعابية،

التقاربية والتواؤمية ،وتعتب يريقة لتطوير مهارات المعلمين.
مشكلة الدراسة:

إن المتأمل في واقع تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في المدارس األردنية ،ىجد أن الطلبة

يواجهون م كالت متعددة سواء في التحصيل األكادىمي ،أو في التواصل بهذ اللغة أو الوصول إلى

المستوى المتوقع منهم ،وهذا ما أكدته دراسة ).(Al-Nashash, 2007
وميدانيًا ،الحوت الباحثة وجود

عف لدى بعض معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس بعض

مهارات اللغة اإلنجليزية ،وإن هذا الضعف لم يتم معالجته من قبل إدارة المدرسة أو من قبل نوام

اإلشراف التربوي المتبع في المدارس األردنية ،مما أدى إلى بقاء بعض صعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية
لدى الطلبة ،وستحأول الباحثة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

السؤال األول :ما أثر برنامج تدريبي قائم على نموذج كولب في تحسين الفاعلية الذاتية لدى

معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية في مديرية تربية عمان األولى؟

السؤال الثاني :هل يوجد أثر للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب في تحسين الفاعلية

الذاتية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية ىعزى إلى التفاعل بين المجموعة التجريبية
وكل من متغيري الجنس والخبرة؟

أهداف الدراسة :تهدف هذ الدراسة إلى تحقيق األهداف األتية:

 .8تطببوير برنببامج تببدريبي ق بائم علببى نمببوذج كولببب والتعببرف إلببى أثببر هببذا البرنببامج فببي تنميببة
الفاعلية الذاتية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية فبي المرحلبة االساسبية فبي مديريبة تربيبة عمبان
األولى.
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 .8التعرف إلى أثر متغيري الجنس والخبرة في تنمية الفاعلية الذاتية لدى معلمي اللغة
اإلنجليزية في المرحلة االساسية.
أهمية الدراسة:

تنبع اهمية الدراسة الحالية من خالل الفائدة من نتائجها وعلى النحو االتي:

األهمية النظرية :ستوفر الدراسة إيا ًار نوريًا حول نموذج كولب ،وتنمية الفاعلية الذاتية ،حيث
ىمكن الرجو لهذا اإليار النوري واالستفادة منه في ت كيل تصورات نورية لبعض المفاهيم
المرتبطة بنموذج كولب ،وتنمية الفاعلية الذاتية.
األهمية العملية :ستوفر هذ الدراسة برنامجًا تدريبيًا قائمًا على نموذج كولب ،ويمكن

للم رفين التربويين تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية على استخدام البرنامج ،كما أن البرنامج يهدف
إلى تنمية الفاعلية الذاتية لدى المعلمين ،فقد ىحسن من أدائهم ويضثر في تحصيل يلبتهم ،كما قد
ىستفيد القادة ومخططو المناهج من النتائج في تصميم برامج تدريب المعلمين.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
نموذج كولب :هو نموذج جاء وفق نورية تعليمية تجريبية قدمها العالم دىفيد كولب في كتابه

"التعلم التجريبي :التجربة هي مصدر التعلم والتطور" الصادر عام  ،8815ىقدم خالله كولب
نموذجًا للتطبيق العملي يرتلز على  3محأور ،هي( :بناء التعليم على أساس التجربة ،وأهمية
الن ا .أثناء التعلم ،وأن الذكاء هو نتيجة تفاعل بين المتعلم والبيئة) ،ويعتمد نموذج كولب على

التفلير وال عور(Duff, 2004).
الفاعلية الذاتية :هي مجموعة عامة من التوقعات الذاتية لدى الفرد ب أن قابليته حول أداء

السلوا وتحقيق الغاىات والتغلب على العقبات في مواقف الحياة اليومية(Bandura, 2000) .
حدود الدراسة ومحدداتها

ىمكن تعميم نتائج هذ الدراسة في

وء الحدود والمحددات اآلتية:

حدود الدراسة

الحدود البشرية :جرى تطبيق الدراسة على ما ىقرب من ( )45معلماً ومعلمة من معلمي اللغة

اإلنجليزية في المرحلة األساسية في المدارس التابعة لمديرية تربية عمان األولى.

الحددددددود الزمانيدددددة :يبقب ببت ه ب ببذ الد ارس ب ببة فب ببي الفص ب ببل الد ارس ب ببي األول مب ببن الع ب ببام الد ارس ب ببي

.8181/8182
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الحدود المكانية :جرى تطبيق الدراسة على معلمي اللغة اإلنجليزية في مديرية تربية عمان

األولى.

محددات الدراسة

تنحصر محددات الدراسة بتعميم النتائج التي ستحصل علىها الباحثة.

اإلطار النظري
نموذج كولب

نموذج كولب يتمثل بنورية تعليمية تجريبية قدمها العالم دىفيد كولب في كتابه التعلم التجريببي:

التجربة هي مصدر التعلم والتطور الصادر عام 8815م ،ىقدم خاللبه كولبب نموذجبًا للتطبيبق العملبي

يرتلببز علببى ثببالة مح بأور وهببي بنبباء التعلببيم علببى أسبباس التجربببة ،وأهميببة الن ببا .اثنبباء الببتعلم ،وأن
الذكاء هو نتيجة تفاعل بين المتعلم والبيئة.
أظهببر كولببب فببي البداىببة أنببه ىمكببن رؤيببة أسبباليب الببتعلم علببى أنهببا سلسببلة متصببلة (التجرب ببة
المادىة ،المالحوة ،تحديد المفاهيم المجردة ،التجريب العملي).
تستخدم نورية كولب ذات المراحل األربعة نموذجًا ببعبدين ،وتسبتطيع أن تفلبر فبي البعبد األول
كمببا هببو وا ببح فببي ال ببكل التببالي ،فهببو بعببد أفقببي ويعتمببد علببى المهمببة ،يبببدأ مببن اليمببين مببن مراقبببة
المهمة (المالحوة) وينتهي إلى اليسار بأداء مهمبة (الفعبل أو األداء) ،بينمبا ىعتمبد البعبد الثباني علبى
التفلير وال عور حيث ىكون ال عور في أعلى المحور (م اعر مستجيبة) والتفليبر فبي أسبفل المحبور
(م اعر متحكم بها).
ونمببوذج كولببب يتضببمن مببا وراء األفعببال بببين ال ببخص والبيئببة وأن هببذا يببتم فببي أربببع م ارحببل
متتالية هي(Duff, 2004) :
أ .الخبرات الحسية  Concrete Experienceوتعني أن يريقة إدراا ومعالجة المعلومات مبنية
على الخبرة الحسية ،وأن هضالء يتعلمون أفضل من خالل اندماجهم في األمثلبة ،كمبا أنهبم ىميلبون

إلى مناق ة زمالئهم ،وللنهم يرون أن األساليب النورية في التعلم غير فعالة.

ب .المالحظددة التلمليددة  :Reflective Observationحيببث ىعتمببد األف براد فببي إدراا ومعالجببة
المعلومببات علببى التأم ببل والمو ببولية والمالحو ببة المتأنيببة ف ببي تحليببل موق ببف الببتعلم ،ويفض ببلون

المواقف التعليم ية التي تتيح لهم الفرصبة للقيبام ببدور المالحبم المو بوعي غيبر المتحيبز ،وللبنهم
يتسمون باالنطواء.
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ج .المفاهيم المجردة  Conceptualization Abstractويكون االعتماد هنا في إدراا ومعالجبة
المعلومات على تحليل موقف التعلم والتفلير المجرد والتقويم المنطقبي ،واألفبراد البذين ىميلبون إلبى

ذل يركزون على النوريات والتحليل المنوم والتعلم عن يريبق السبلطة والتوجبه نحبو األشبياء فبي

حين ىكون توجههم

عيفًا نحو األشخاص اآلخرين.

د .التجريب الفعال Active Experimentationويعتمد األفراد هنا علبى التجريبب الفعبال لموقبف
التعلم من خالل التطبيبق العملبي لكفلبار واالشبتراا فبي األعمبال المدرسبية ،والجماعبات الصبغيرة
إلنجاز عمل معين ،وهم ال ىميلون إلى المحا رات النورية وللبنهم يتسبمون بالتوجبه الن بط نحبو

العمل.

ويرى كولب أن أسلوب التعلم ىحدد وفقًا للدرجبة التبي ىحصبل علىهبا الفبرد فبي الم ارحبل السبابقة،

وتنبتج هبذ البدورة أربعبة أسباليب وصبفها كبل مبن )،(Loo,1984) ،(Kolb & McCarthy,2005

) (Duff,2004و) )Kanani & Elkandari,2005و( ) Qatami & Qatami, 8111علبى

النحو التالي:

أ .األسددلوب التقددار ي  ،Convergent Styleويتميببز أصببحاب هببذا األسببلوب بقببدرتهم علببى حببل
المواقف والم كالت التي تتطلب إجابة واحدة.

ب .األسددلوب التباعدددي  Divergent Styleويتميببز أصببحاب هببذا األسببلوب باسببتخدام الخب برات
الحسية والمالحوة التأملية ،وكذل اهتماماتهم العقلية الواسعة ،ورؤية المواقف من زواىا عديدة.

ج .األسلوب االسدتيعابي  Assimilator Styleويتميبز أصبحاب هبذا األسبلوب باسبتخدام المفباهيم
المجببردة والمالحو ببة التأملي ببة ،وكببذل ق ببدرتهم عل ببى و ببع نم بباذج نوري ببة إلببى جان ببب االس ببتدالل

االستقرائي.
د .األسدددلوب التكيفدددي Style

 Accommodatorsويتميببز أص ببحاب هببذا األسببلوب باس ببتخدام

الخببرات الحسببية والتجريببب الفعببال ،وقبدرتهم علببى تنفيببذ الخطببط والتجبارب واالنببدماج فببي الخببرات

الجديدة وحل الم كالت عن يريبق المحأولبة والخطبأ معتمبدين علبى معلومبات اآلخبرين ،ويميلبون
إلى دراسة المجاالت الفنية والعملية.
وعناصبر نمبوذج كولببب ذات اقطباب ثنائيبة علببى خطبين متصبلين ،حيببث ىمتلب المبتعلم الميببول
إلى تطوير أدائه فبي أحبد االتجاهبات األربعبة ،حيبث ىحبدد بعبدا كيميبة إدراا المعلومبات ومبع الجتهبل
لمعلومات أسبلوب البتعّلم للفبرد ،فتفضبيل الفبرد للخببرة الحسبية تتضبمن تفضبيله للم باعر بالمقارنبة مبع
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التفليببر ،والنزعببة إلببى اسببتخدام مها ارتببه الحدسببية مببن إحسبباس بمببا يدركببه الفببرد ،وتفضببيله للمالحوببة
التأمليبة تتضبمن مالحوبة حبذر كطريقببة لفهبم مبا تعنيبه الخببرة ،كمببا ىوهبر الفبرد اهتمامبا للليميبة التببي
أن
تحدة بها األشياء ب بكل واقعبي بالمقارنبة مبع مبا سبيقوم ببهي أي التأمبل بالمقارنبة مبع العمبل ،كمبا ّ
ال نحببو التفليببر المنطقببي أكثببر مببن ميلببه نحببو
تفضببيل الفببرد للتحليببل المفبباهيمي المجببرد يتضببمن مي بو ً
الم ب ب بباعر ،وتفضب ب ببيل الفب ب ببرد للتجريب ب ببب يتضب ب ببمن االهتمب ب ببام بب ب ببالتطبيق العملب ب ببي والب ب ببتعّلم مب ب ببن خب ب ببالل

المحأولةوالخطأ كما هو مو ح في ال كل السابق)Zaghloul & AlMahamid, 8112( .

وو ب ب ب ببع كولب ب ب ببب نموذج ب ب ب بًا لتفسب ب ب ببير عمليب ب ب ببة الب ب ب ببتعلم ىقب ب ب ببوم علب ب ب ببى أسب ب ب بباس نوريب ب ب ببة الب ب ب ببتعلم
الخببرى  ،Experiential Learning Theoryواعتمبد فبى ذلب علبى ثبالة نمباذج تسبمى بالنمباذج
التقليدىة للتعلم التجريبى أو التعلم من خالل الخبرة وهذ النماذج (نموذج ديبوى ،نمبوذج لبوين ،نمبوذج
بياجيه)(Kolb & McCathy, 2005) .
الفاعلية الذاتية

اسببتمد مفهببوم الفاعليببة الذاتيببة التدريسببية أسسببه مببن اتجبباهين أساسببين :أحببدهما وجهببة الضبببط

لروتببر ،واآلخببر مببن نوريبة بانببدو ار االجتماليببة المعرفيببة ،وأول مببن اسببتخدم مصببطلح الفاعليببة الذاتيببة
الباحثون ،والفاعلية الذاتية التدريسية لدى المعلم ترتلز على إد اركبة لقدرتبه وكفاءتبه فبي عمليبة البتحكم
بنبواتج العمليببة التعليميببة بباختالف العوامببل البيئيببة المحيطببة بببه ،والفاعليببة الذاتيببة تعتبببر هببي المحببرا
األساس ببي للجه ببد حي ببث إن ارتف ببا مس ببتوى الفاعلي ببة الذاتي ببة ي ببضدي إل ببى زي ببادة مس ببتوى القبببدرة علبببى

التحصيل.
فالعديببد مببن الد ارسببات والبحببوة التببي أجريببت فببي مجببال الفعاليببة الذاتيببة فببي العمليببة التعليميببة
بينبت وجبود عالقببة ببين اعتقباد المعلببم بقد ارتبه الذاتيبة فببي التبأثير علبى المتعلمببين ،وببين النتبائج واألثببر

ف ببي تدريسبببه ،ويتمي ببز المعلمبببون أص ببحاب الفاعلي ببة الذاتي ببة المرتفع ببة ب ببالحرص عل ببى خ ببروج الطلب ببة
المتعلمببين مببن الفصببول الد ارسببية وهببم بحالببة فهببم كاملببة للمببادة التعليميببة ،ويحملببون أنفسببهم مسببضولية

اإلبتلار وتوفير الخطط التي تساعد الطلبة المتعلمين على فهم المبادة التعليميبة(Ross & Gary, .
)2004
وتعببد الفاعليببة الذاتيببة مببن المفبباهيم المركزيببة فببي النوريببة المعرفيببة االجتماليببة اللبببرت بنببدو ار

) (Bandura,2000والتبي اهتمبت بببالتعرف علبى النوبام الببذي ىطبور الفبرد فببي تنوبيم ذاتبه وعملياتببه
وإد اركببه لفاعليتببه التببي تصببف قدرتببه علببى الببتحكم والن با .وإدارة اإلمكانببات المختلفببة فببي مواجهببة مببا
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ىعتر بة مببن مواقببف وخببرات ،كمببا أن األفبراد الببذين ىمللببون الفاعليببة الذاتيببة ىكونببون أكثببر قببدرة علببى
تنويم ذاتهم ويمللون رغبة أكبر في مواجهة الم كالت والتحدىات والصعوبات التبي تعتر بهم ،لبذل

فببالتغير ف ببي الس ببلوا ينبغ ببي النوببر إليب به عل ببى أن ببه لب ببارة عببن وظيف ببة للمعتق ببدات أو التوقع ببات ح ببول

النتاجببات السببلوكية التببي سيتوصببل إلي هببا الفببرد وتحديببد قدرتببه علببى أداء السببلوا ،وهنببا ىكببون لمعتق بد

اللفبباءة الذاتيببة دور مه ببم فببي اال عتبببارات الدافعي ببة وأداء المهببام وي ببضثر علببى السببلوا ال ببذي ىقببوم ب ببه

األفراد .الجاسر ()Al-Jasser, 8112
كفاءة المعلم الذاتية

مبن خبالل مبا أورد وأببو تينبه والخاليلبة) (Abu tenah & Alkhalayleh, 2011يتضبح أن

الفاعليبة الذاتيببة للمعلبم هببي لبببارة عبن قببدرة المعلببم علبى تطبيببق المخططببات التعليميبة للحصببول علببى
النتائج المطلوبة من تعليم الطلبة ،كما أنها ثقة المعلبم بمقدرتبه علبى إنجباز المهبام مبن خبالل امتالكبه
لمجموعبة مببن المهبارات المختلفببة فبي العديببد مبن الجوانببب المعرفيبة واالجتماليببة والسبلوكية ،التببي يببتم
تنويمهببا والعمببل علببى ترجمتهببا فببي صببورة أعمببال متلاملببة ،لببذا فببين الفاعليببة الذاتيببة هببي ن ببا .فلببري

يتلون لدى األفراد نتيجة االعتقاد الثابت ،وامتالكه القدرة على تحقيق مستوى محدد من اإلنجاز.

كما بين بانبدو ار ) (Bandura, 2000ببين الفاعليبة الذاتيبة لهبا تبأثير مباشبر فبي دافعيبة المعلبم

للتببدريس وعلببى مسببتوى األداء التعليم ب ي وحجببم الجهببد المبببذول مببن قبببل المعلببم ،ودرجببة المثببابرة التببي
يبديها المعلم في سبيل التعليم لتحقيق األ هداف المختلفة مبن حيبث الصبعوبة والسبهولة ،فباألفراد البذين

ىمتللون الفاعلية الذاتية العالية من الطبيعي أن تلون أهدافهم ذات مسبتويات عاليبة ،ومبن أجبل القبدرة
علببى تحقيقهببا ىكببون المعلببم بحاجببة إلببى بببذل المزيببد مببن العمببل والجهببد والمثببابرة ،واللفبباءة الذاتيببة لهببا
تببأثير علببى يريق بة تفليببر المعلببم ،حيببث إن المعلمببين الببذين ىحكمببون علببى فبباعليتهم بالضببعف سببوف
ينعكس األمر على تعليمهم وعزيمتهم ،وسرعان ما ىقعون في الخيبة .ال افعي()Shafi'i, 8114
نموذج كولب وعالقته بتحسين الفاعلية الذاتية

ينوببر كولببب مببن جهتببه إلببى أسبباليب الببتعلم علببى أنهببا" الطريقببة المفضببلة لببدى األف براد إلدراا

ومعالجبة المعلومبات" .الزغلبول المحاميبد ( ،)Zaghloul & AlMahamid, 8112وببذل فأسبلوب
ال ببتعلم خ بباص بعمليت ببي اإلدراا والمعالج ببة ويوافق ببه تمام ببا تعري ببف ميسب ب ( )Messikبينه ببا الطريقب ببة

المفضلة التي ىستخدمها الفرد فبي تنوبيم ومعالجبة المعلومبات والخببرة ،وللبن دون تخصبيص مجالهبا.
قطامي وقطامي ()Qatami & Qatami, 8111
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واعتقاد األفراد في كفاءتهم الذاتية يضثر على اختيارهم ويموحاتهم وكم الجهد الذي يبذلونه في

موقف ما ،وأىضا اللفاءة الذاتية تضثر في قدرة األفراد على مواجهة الصعوبات التي يتعر ون لها.
عبدهللا () Abdullah, 8112
الدراسات السابقة

هدفت دراسة المسيعدين( )Al-Masahedeen, 8188إلى الل ف عن أنما .التعلم ال ائعة

لببدى يلبببة جامعببة مضتببة حسببب تصببنيف كولببب ،ومعرفببة أثرهببا فببي كببل مببن الببذكاء االنفعب بالي وداف ببع
اإلنجباز لبديهم ،وتم إجراء هذ الدراسة على عينبة بلبغ عبددها ( )523يالبًا ويالببة ،وأشببارت النت ببائج

إلى أن نمببط الببتعلم التباعببدي كببان الببنمط السببائد ب ببين األنم ببا .ش ببيوعًا ل ببديهم ،التعليمي ببة ل ببدى يلب ببة
جامعببة مضتببة ،وأن الببنمط االسببتيعابي كببان األق ببل ،وكبذل وجبود عالقبة ارتباييبة موجبببة بببين الببذكاء

االنفعبالي ودافعيبة اإلنجباز ،وعبدم وجود أثر لنمط التعلم لدى يلبة جامعببة مضتببة فببي كببل مبن ذكبائهم
االنفعالي ودافعيتهم لإلنجاز.
دراسة ابوتينه والخاليلة ) (Abu tinah & Al-Khalayleh, 2011وهدفت إلى تعرف

العالقة بين الفاعلية الذاتية لمعلمي محافوة الزرقاء ومعلماتها والممارسات القيادىة لمديريهم من
وجهة نور معلمي تل المدارس ومعلماتها .وقد تلونت عينة الدراسة من  518معلم ومعلمة ،وبينت

النتائج بأن معلمي محافوة الزرقاء ومعلماتها وصفوا أنفسهم بأنهم يتمتعون بفاعلىة ذاتية مرتفعة،
وأن مديريهم ىقومون بأداء الممارسات القيادىة للمدير بدرجة متوسطة ،ووجود عالقة إرتبايية موجبة

و عيفة بين الفاعلية الذاتية لمعلمي محافوة الزرقاء ومعلماتها والممارسات القيادىة لمديريهم.
وكانت الممارسة األكثر ارتبايًا هي "التحدي" ،والممارسة األقل ارتبايا "تمكين اآلخرين من

التصرف".

أجددرى أبددو هاكددم وكمددال ) (Abu hashim & kamal, 2007د ارسببة هببدفت الد ارسببة

لمعرفة يبيعة أساليب التعلم والتفلير الميزة لطالب جامعة ييبة بالمدينة المنورة في

بوء مسبتوياتهم

التحصيلية وتخصصاتهم األكادىمية المختلفة ،تلونت العينة مبن ( )381يالبب ويالببة بجامعبة ييببة
ويبب ب ببق قائمب ب ببة أسب ب بباليب الب ب ببتعلم للولب ب ببب ومكب ب ببارثي ( )8114وقائمب ب ببة أسب ب بباليب التفليب ب ببر لسب ب ببنبربرج

وواجنز( ،)8888وأشارت النتائج إلى وجود ارتبا .موجب بين أساليب التعلم وأساليب التفليبر وتمبايز
أساليب التعلم الطلبة الجامعة عن أساليب تفليرهم.
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قام بالكبورن) (Blackburn, 2007بدراسة عنوانها "تقييم الفاعلية الذاتية والر ا الوظيفي

لمعلمي الزراعة حديثي التعيين في والىة كنتاكي األمريكية" هدفت بحث العالقة بين الفاعلية الذاتية
للمعلمين وبين شعورهم بالر ا الوظيفي على عينة مكونة من  11معلمًا من معلمي ،واستخدم

مقياس الفاعلية الذاتية للمعلمين لت انن-موران وولفولللقياس الفاعلية الذاتية للمعلمين ،وأشارت
النتائج إلى وجود ارتبا .وا ح بين الفاعلية الذاتية الللية للمعلمين وبين ارتفا

شعور الر ا

الوظيفي لديهم .كما أن المعلمين كانوا أكثر فاعلى ة في مجال اإلدارة الصمية وأقلها في مجال إشراا
الطلبة في العملية التعليمية ،ولم يتبين وجود إرتبا .ذو داللة إحصائية بين الفاعلية الذاتية للمعلمين
وبين المضهل العلمي والجنس ،بينما كان لعامل الخبرة األثر في تحديد الفاعلية الذاتية للمعلمين

لصالح المعلمين ذوي الخبرة العالية.

وقد قام جيالو وليتل ) (Giallo & Little, 2003بدراسة هدفت إلى معرفة "العالقة بين

إعداد المعلمين والخبرة الصمية والفاعلية الذاتية لدى الطلبة المعلمين والخريجين" في إحدى
الجامعات األسترالية ،تلونت عينة الدراسة من  45معلمًا في المدارس االبتدائية ،و 84يالبًا،
وأشارت النتائج إلى وجود ارتبا .دال إحصائيا بين الفاعلية الذاتية للمعلمين وبين استخدام أساليب
اإلدارة الصمية الفاعلة ،واألثر االىجابي للخبرة في الفاعلية الذاتية للمعلمين ،وذل لصالح المعلمين

العاملين من ذوي الخبرة العالية ،كما دلت النتائج على األثر اإلىجابي المتالا المعلمين الخلمية
العلمية في مجال اإلدارة الصمية في الفاعلية الذاتية للمعلمين.
دراسة حبشي ) (Habashi, 2001بعنوان "تفضيالت يالب الدراسات العليا بكلية التربية

جامعة المنيا ألساليب التعلم في

وء نموذج التعلم الخبراتي للولب"

هدفت إلى تعرف على

تفضيالت يالب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة المنيا ألساليب التعلم في

وء نموذج التعلم

الخبراتي للولب وتم تطبيق قائمة أساليب التعلم من إعداد ) (Kolb, 1985واستفتاء المداخل إلى
االستذكار من إعداد (جبس( ) (Jabas, 1990على عينة ع وائية مكونة من ( )888يالباً من

يالب الدبلوم الخاص والعام والمهني من الذكور واإلناة ،وأشارت النتائج إلى تفضيل يالب

ويالبات الد بلوم الخاص ألسلوب التعلم التقاربي وتفضيل يالب ويالبات الدبلوم العام ألسلوب
التعلم التمثيلي ،وتفضيل يالب الدبلوم المهني لبعد التصور العقلي المجرد ،وباستعمال األختبار
التائي تبين عدم وجود فروق بين الطالب من حيث الجنس في كل من الخبرة الحسية والمالحوة

التأملية والتصور العقلي المجرد والتجريبي الفعال.
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الطريقة واإلجراءات

سيتم عرض وصف لمجتمع الدراسة ويريقة اختيارهم ،ويريقة إعداد وتطوير أدوات الدراسة

المستخدمة لجمع البيانات وكيمية التأكد من صدقها وثباتها ،والمادة التعليمية المستخدمة في الدراسة،
كما يتضمن الفصل وصفًا إلجراءات تنفيذ الدراسة والليمية المستخدمة لمعالجة البيانات إحصائيًا

ال لذل :
للتوصل إلى النتائج بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وفيما يلي تفصي ً
منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية التصميم شبه التجريبي كون الباحثة بتطبيق الدراسة على عينبة قصبدىة

من معلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية.
أفراد الدراسة

تلببون مجتم ببع الد ارسببة م ببن ع ببدد مببن معلم ببي اللغببة االنجليزيب بة ف ببي المرحلببة األساس ببية التابع ببة

لمديرية تربية عمبان األولبى ،وقامبت الباحثبة بتطبيبق الد ارسبة علبى ( )45معلمبًا ومعلمبة تقريببًا ،بواقبع
( )82معلمًا ،و( )82معلمة من معلمي اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية في المبدارس التابعبة
لمديرية تربية عمان األولبى عبن يريبق االختيبار القصبدي للمبدارس التبي ىعملبون فيهبا ،خبالل الفصبل

األول مب ببن العب ببام الد ارسب ببي  ، 8181/8182وتب ببم تعيب ببين المجموعب ببة التجريبيب ببة والمجموعب ببة الضب ببابطة
بالطريقة الع وائية البسيطة.
أداة الدراسة:

مقياس الفاعلية الذاتية

بعببد ايببال الباحثببة علببى األدب النوببري قامببت الباحثببة بتطببوير بطاقببة مالحوببة تلونببت مببن

( )82فقرة موزعبة علبى ثبالة محبأور شبملت التخطبيط للبدرس وتلبون مبن ( )2فقبرات ،وتنفيبذ البدرس
وتلون من ( )85فقرة ،وتقييم تعلم الطلبة وتلون من ( )2فقرات.

صدق مقياس الفاعلية الذاتية:

تم التأكد من صدق مقياس الفاعلية الذاتية من خالل الصدق البنائي حيث قامت الباحثة

بحساب معامالت ارتبا .بيرسون بين كل مجال من مجاالت المقياس والمجاالت األخرى ،وكذل
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كل مجال بالدرجة الللية للمقياس ،والجدول( )8يو ح ذل .
حيث أن:
 :rمعامل ارتبا .بيرسون.
 :∑xمجمو الدرجات للمتغير .x
 :∑yمجمو الدرجات للمتغير .y
 :∑x2مجمو الدرجات للمتغير .x
 :∑y2مجمو الدرجات للمتغير .y
 :nعدد افراد العينة.
جدول ( )1معامالت االرتباط بين المجاالت الفرعية لمقياس الفاعلية الذاتية
التخطيط

المجاالت
التخطيط
*1.184
التنفيذ
*1.122
التقييم
*1.838
الدرجة الللية
* دالة احصائياً عند مستوى الداللة )(α≤0.05

التنفيذ

التقييم

*1.858
*1.821

*1.828

ويتضح من الجدول ( )8وجود ارتبايات وبنسبة مرتفعه وموجبة ودالة إحصائياً ت ير إلى

االتساق الداخلي بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس ،حيث جاءت أعلى نسبة ارتبا .فيما بين
المجاالت بين مجالي التقييم والتنفيذ بنسبة بلغت ( )1.858وتالها في المرتبة الثانية االرتبا .بين
مجالي التنفيذ والتخطيط بنسبة بلغت ( )1.184وفي المرتبة االخيرة االرتبا .بين مجالي التقييم
والتخطيط بنسبة بلغت (.)1.122
ثبات مقياس الفاعلية الذاتية

للتحقق من ثبات المقياس تم استخدام يريقة االختبار وإعادة االختبار )(Test-Re-test

حيث قامت الباحثة بتوزيع مقياس الفاعلية الذاتية على مجموعة من معلمي ومعلمات اللغة
اإلنجليزية من خارج عينة الدراسة ،وإعادة تطبيقها على هم بعد مضي أسبوعين للتأكد من ثبات
األداة ،وتم استخراج معامل االتساق الداخلي لمقياس الفاعلية الذاتية بطريقة االتساق الداخلي
كرونباخ الفا :ألفا  Cronbach’s Alphaمن خالل الجدول (.)8
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حيث أن
 :عدد الفقرات.
 :تبيان الدرجات على الفقرة.

 :تباين الدرجة الللية على االختبار.

جدول ( )2نتائج الثبات لمقياس الفاعلية الذاتية بطريقة االتساق الداخلي اعتماداً على معادلة كرونباخ الفا
الثبات
المجال
الرقم
1.82
التخطيط
2
1.81
التنفيذ
1
1.84
التقييم
3
1.82
الكلي

يتضح من الجدول( )8أن معامل الثبات الللي للمقياس بلغ ( )1.82أما المجاالت الفرلية فقد

ترأوحت معامالت الثبات المحسوبة بطريقة االتساق الداخلي بين( )1.81-1.84حيث بلغت أعلى
قيمة( )1.81لبعد التنفيذ ،وحصل بعد التأمل على أقل قيمة وبلغت (.)1.84
البرنامج التدريبي

قامت الباحثة بيعداد برنامج تدريبيي استند إلى نموذج كولب تلون من( )88جلسة تعقد بواقع

ثالثة جلسات في األسبو  ،بواقع ساعتين في كل جلسة ،واشتملت كل جلسة على تقدىم المبررات

واألساس المنطقي لمحتوى الجلسة وأهدافها ،ثم عر ت على ميل ما سيتم في الجلسة ،ومن ثم
مناق ة المعلمين بها ،معاش تم النقاش على تو يح الفائدة ال خصية التي ستعود على الفرد من
خالل تحقيقه ألهداف الجلسة.
وتم بناء البرنامج بهدف إكساب معلمي اللغة اإلنجليزية ومعلماتها المعارف والمهارات الالزمة

لتحسين كفاىاتهم في توظيف الفاعلية الذاتية في ممارساتهم التدريسية ،وتحسين مستوى الفاعلية
الذاتية وي تمل البرنامج التدريبي على خطة تفصيلية ،تبين ما يلي:

 .8الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي :معلمو اللغة اإلنجليزية ومعلماتها في مبدارس مديريبة تربيبة
عمان األولى ،في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .8181/8182

المحتوى النوري للل جلسة تدريبية ،وتلون المحتوى من مواد نورية عن نموذج كولب من

حيث المفهوم وأساليب التعليم وفق النموذج ومراحل التطبيق ،والفاعلية الذاتية من حيث المفهوم
والمصادر والخصائص واألثار واألنوا والعوامل المضثرة في الفاعلية الذاتية ،وتم اختيار محتواها بناء
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على األسس اآلتية :اإلتساق مع األهداف ،التنو  ،وتحقق األهداف ،ونمو المهارات المحددة في
البرنامج التدريبي ،والتقويم.
 .8مكان الجلسات التدريبية وموعدها.
 .3جدول زمني للجلسات.
اإلطار الفلسفي للبرنامج

هذا النموذج يتمثل بنورية تعليمية تجريبية قدمها العالم دىفيد كولب في كتابه التعلم التجريبي:

التجربة هي مصدر التعلم والتطور الصادر عام 8815م ،ىقدم خالله كولب نموذجًا للتطبيق العملي
يرتلز على ثالة محأور وهي بناء التعليم على أساس التجربة ،وأهمية الن ا .أثناء التعلم ،وإن
الذكاء هو نتيجة تفاعل بين المتعلم والبيئة.
األهداف الخاصة :يتوقع أن ىسهم البرنامج في مساعدة معلم/ة اللغة اإلنجليزية في أن:

 .8ىستنتج أهمية المعارف والمهارات الالزمة لتحسين كفاىات توظيف نموذج الفاعلية الذاتية في
التدريس.
ىعرف نموذج الفاعلية الذاتية.
ّ .8
 .3يبرر الحاجة إلى نموذج الفاعلية الذاتية.
 .5يبرر الحاجة إلى التأمل في الممارسات التدريسية.
 .4يتعرف خطوات نموذج الفاعلية الذاتية وفق نموذج كولب.
 .2ىصمم درس تعليمي وفق نموذج كولب.

 .2ىكون قاد ار على تطبيق نموذج الفاعلية الذاتية.
 .1ىمارس نموذج الفاعلية الذاتية في العملية التدريسية.
مسوغات تصميم البرنامج:

 .8إتاحببة الفرصببة للمعلببم لفحببص أدائببه المهنببي به ب دف تحسببينه وتطببوير مببن خببالل تطبيببق نمببوذج
الفاعلية الذاتية.
 .8المساهمة في الربط بين النورية والتطبيق العملي.
 .3تعزيز دافعية المعلم في العملية التدريسية.
 .5محأولة تطوير العملية التدريسية.
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 .4زيادة قدرات المعلم المهنية في العملية التدريسية ووليه بذاته وتفلير الناقد وتطوير قد ارتبه العلميبة
والعملية في الممارسات التدريسية.
نتائج الدراسة

االجابة عن السؤال األو ل :ما أثر برنامج تدريبي قائم على نموذج كولب في القدرة على

تحسين الفاعلية الذاتية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية في مديرية تر ية

عمان األولى؟

ت ب ببم اس ب ببتخراج المتوس ب ببطات الحس ب ببابية واالنح ارف ب ببات المعياري ب ببة للقي ب بباس القبل ب ببي والبع ب ببدي ب ب ببين

المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة إلبعبباد مقيبباس الفاعليببة الذاتيببة لببدى معلمببي اللغببة اإلنجليزيببة فببي
المرحلة األساسية في مديرية تربية عمان األولى ،والجدول التالي يبين هذ المتوسطات:
الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية و الضابطة على
القياس القبلي و البعدي ألبعاد مقياس الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي

االبعاد
التخطيط للدرس

تنفيذ الدرس

تقييم تعلم الطلبة

المجموعة

المتوسط
الحسابي

الضابطة

3.08

التجريبية

3.04

التجريبية
الللي

3.05
3.06

الضابطة

3.05

التجريبية

3.01

الللي

الضابطة
الللي

القبلي

3.04
2.98
3.00

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

.287

4.20

.277
.280
.132
.219
.179
.327
.353
.337

4.42
4.31
4.40
4.25
4.33
4.40
4.22
4.31

البعدي

االنحراف
المعياري
.264
.343
.325
.156
.190
.188
.223
.280
.268

يبببين الجببدول ( )3وجببود فببروق ظاهريببة فببي المتوسببطات الحسببابية واالنح ارفببات المعياريببة بببين
المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة علببى القيبباس القبلببي والبعببدي إلبعبباد مقيبباس الفاعليببة الذاتيببة لببدى
معلمببي اللغببة اإلنجليزيببة فببي ال مرحلببة األساسببية فببي مديريببة تربيببة عمببان األولببى ،ولمعرفببة داللببة هببذ

الفبروق تبم إجبراء اختببار تحليبل التبباين المتعبدد  Multivariate Testتبعبا لمتغيبر البرنبامج التبدريبي
باستخدام نموذج كولب ،والجدول ( )5يبين هذا اإلختبار.
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جدول ( )4االختبار المتعدد ألبعاد مقياس الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي باستخدام نموذج كولب
المتغيرات المستقل
البرنامج التدريبي

إحصائي االختبار Hotelling's Trace
.360

قيمة "ف"
5.636

مستوى الداللة
*1.118

يبببين الجببدول ( )5وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية فببي أبعببد الفاعليببة الذاتيببة تبعببا للبرن ببامج

التببدريب ي باسببتخدام نمببوذج كولببب ،ولمعرفببة مصببادر هببذ الفببروق تببم إج براء تحليببل التببباين األحببادي
المتعدد الم ترا ) (MANCOVAعلبى القيباس البعبدي ألبعباد مقيباس الفاعليبة الذاتيبة والجبدول ()4
يبين ذل :
الجدول (  ) 5تحليل التباين االحادي المتعدد المشترك  MANCOVAعلى أبعاد االختبار البعدي لمقياس
الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي

المصدر
التخطيط قبلي
( م ترا)
تنفيذ الدرس
قبلي( الم ترا)
تقييم تعلم الطلبة
البرنامج التدريبي
الخطأ
الللي

األبعاد
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة

مجموع
المر عات
.231
.012
.022
.108
.020
.039
.001
.000
.000
.670
.292
.457
4.369
1.531
3.248
5.582
1.873
3.800

درجات
الحرية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49
49
49
53
53
53

متوسط
المر عات
.231
.012
.022
.108
.020
.039
.001
.000
.000
.670
.292
.457
.089
.031
.066

قيمة ف
2.587
.374
.334
1.214
.635
.593
.007
.005
.003
7.514
9.360
6.899

الداللة
اإلحصائية
.114
.544
.566
.276
.429
.445
.934
.941
.957
*.009
*.004
*.011

)(η2مر ع
ايتا
.050
.008
.007
.024
.013
.012
.000
.000
.000
.133
.160
.123

يبين الجدول ( )4أن قيمة "ف" لبعد التخطيط للدرس بلغت (  )2.485وقيمة "ف" لبعد تنفيذ
الدرس بلغت ( )8.321و قيمة "ف" لبعد تقييم تعلم الطلبة بلغت ( ،)2.188وهي قيم دالة إحصائيا

عند مستوى الداللة ( )1.14أي أننا نرفض الفر ية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس الفاعلية الذاتية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على
القياس البعدي تبعا للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب ،وبالتالي نقبل فر ية الباحث التي
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تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للبرنامج التدريبي القائم
على نموذج كولب في تحسين الفاعلية الذاتية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية،
ولمعرفة لمن تعود الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألبعاد مقياس الفاعلية الذاتية

لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية والجدول التالي يبين هذ المتوسطات:

جدول ( )6المتوسطات الحسابية المعدلة ألبعاد مقياس الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي
المجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

االبعاد

التخطيط للدرس
التنفيذ للدرس
تقييم تعلم الطلبة

الخطل المعياري
.058
.058
.034
.034
.050
.050

المتوسط الحسابي المعدل
4.422
4.198
4.402
4.254
4.401
4.216

يبين الجدول ( ) 2أن المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعة التجريبية جاءت أعلى من
المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعة الضابطة على جميع األبعاد ( التخطيط للدرس والتنفيذ

للدرس وتقييم تعلم الطلبة) ،وهذا يدل على أن الفروق جاءت لصالح المجموعة التجريبية على هذ ،
ولمعرفة حجم األثر تم حساب مربع ايتا ) (η2إذ بلغ حجم األثر لبعد التخطيط للدرس من مقياس
الفاعلية الذاتية ( )1.833وبذل ىمكن القول أن  %83.3من التباين في بعد التخطيط للدرس من
مقياس الفاعلية الذاتية بين المجموعة التجريبية والضابطة ىعود لطريقة للبرنامج التدريبي القائم على
نموذج كولب.
وللدرجة الللية لمقياس الفاعلية الذاتية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

للقياس القبلي والبعدي لمقياس الفاعلية الذاتية بين المجموعتين التجريبية والضابطة تبعا للبرنامج
التدريبي ،والجدول التالي يبين هذ المتوسطات:
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية و الضابطة على
القياس القبلي و البعدي للدرجة الكلية لمقياس الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي

االبعاد
الدرجة الللية لمقياس
الفاعلية الذاتية

المجموعة

المتوسط
الحسابي

الضابطة

3.04

التجريبية
الللي

3.03
3.04
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القبلي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

.132

4.23

.121
.125

4.41
4.32

البعدي

االنحراف
المعياري
.153
.166
.182
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يبين الجدول ( )2وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي والبعدي للدرجة الللية لمقياس الفاعلية الذاتية
لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية في مديرية تربية عمان األولى ،ولمعرفة مصادر
هذ الفروق تم إجراء تحليل التباين االحادي الم ترا ) (ANCOVAعلى القياس البعدي لمقياس

الفاعلية الذاتية والجدول ( )1يبين ذل :

الجدول( )8تحليل التباين االحادي المشترك  ANCOVAعلى االختبار البعدي لمقياس الفاعلية الذاتية
مجموع
المر عات
.000
.422
1.323
1.746

المصدر
القبلي (الم ترا)
البرنامج التدريبي
الخطا
الللي

تبعا للبرنامج التدريبي
متوسط
المر عات
.000
.422
.026

درجات
الحرية
1
1
51
53

قيمة ف
.003
16.251

الداللة
اإلحصائية
.955
.000

)(η2مر ع
ايتا
.000
.242

يبين الجدول ( )1أن قيمة "ف" للدرجة الللية لمقياس الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي

بلغت ( )82.848وهي قيمة دالة إحصائيًا ،أي أننا نرفض الفر ية الصفرية التي تنص على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الللية لمقياس الفاعلية الذاتية بين المجموعتين التجريبية
والضابطة على القياس البعدي تبعًا للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب ونقبل البديلة،
وبالتالي نقبل فر ية الباحث التي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α=0.05للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب في تحسين الفاعلية الذاتية لدى معلمي اللغة

اإلنجليزية في المرحلة األساسية" ،ولمعرفة لمن تعود الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية
المعدلة لمقياس الفاعلية الذاتية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية والجدول التالي
يبين هذ المتوسطات:
جدول ( )9المتوسطات الحسابية المعدلة للدرجة الكلية لمقياس الفاعلية الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي
المجموعة
التجريبية
الضابطة

المتوسط الحسابي المعدل
4.407
4.231

الخطل المعياري
.031
.031

يب ببين الج ببدول ( ) 8أن المتوس ببطات الحس ببابية المعدل ببة للمجموع ببة التجريبي ببة ج بباءت أعل ببى م ببن
المتوسبطات الحسببابية المعدلببة للمجموعببة الضبابطة علببى الدرجببة اللليببة لمقيباس الفاعليببة الذاتيببة وهببذا

يبدل علببى أن الفببروق جبباءت لصببالح المجموعببة التجريبيببة علبى هببذ  ،ولمعرفببة حجببم األثببر تببم حسبباب
مربببع ايتببا ) (η2إذ بلببغ حجببم االثببر للدرجببة اللليببة لمقيبباس الفاعليببة الذاتيببة ( )1.858وبببذل ىمكببن
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القببول إن  %85.8مببن التببباين فببي الدرجببة اللليببة لمقيبباس الفاعليببة الذاتيببة بببين المجموعببة التجريبيببة
والضابطة ىعود لطريقة للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب.
اإلجابة عن السؤال الثاني :هدل يوجدد أثدر للبرندامج التددريبي القدائم علدى نمدوذج كولدب فدي

القددرة علددى تحسددين الفاعليدة الذاتيددة لدددى معلمدي اللغددة اإلنجليزيددة فدي المرحلددة االساسددية يعددزى
للجنس والخبرة والتفاعل بينهما؟

ت ببم اس ببتخراج المتوس ببطات الحس ببابية واالنح ارف ببات المعياري ببة للقي بباس البع ببدي ب ببين المجم ببوعتين

التجريبية والضابطة ألبعاد مقياس الفاعلية الذاتية ،والجدول التالي يبين هذ المتوسطات:
الجدول () 11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على
االبعاد

البعدي ألبعاد مقياس الفاعلية الذاتية تبعا للجنس والخبرة والتفاعل بينهما
الجنس
ذكر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

من  4إلى اقل من 81

13

4.36

.317

المجمو

27

4.36

من  4إلى اقل من 81

13

4.19

المجمو

27

4.26

من  4إلى اقل من 81

26

4.27

المجمو

54

الخبرة

اقل من 4
 81فأكثر

اقل من 4

التخطيط للدرس

أنثى

 81فأكثر

اقل من 4

المجمو

 81فأكثر

اقل من 4

ذكر
تنفيذ الدرس

المجمو

5
6
8

15
13
9

4.51
4.36
4.30
4.30
4.38
4.31
4.39

من  4إلى اقل من 81

13

4.37

المجمو

27

4.38

من  4إلى اقل من 81

13

4.23

المجمو

27

4.28

 81فأكثر

اقل من 4

أنثى

9

4.27

 81فأكثر

اقل من 4

5
6
8

15
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4.39
4.27
4.36
4.34

.353
.260
.320
.197
.321
.414
.327
.295
.326
.366
.325
.148
.180
.139
.157
.219
.189
.216
.204
.182
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االبعاد

الجنس

الخبرة

المجمو

54

اقل من 4

تقييم تعليم الطلبة

4.33
4.26

من  4إلى اقل من 81

13

المجمو

27

4.27

13

4.27

27

4.35

من  4إلى اقل من 81

26

4.26

المجمو

54

 81فأكثر

من  4إلى اقل من 81
 81فأكثر
المجمو

اقل من 4

المجمو

9

4.30

4.24

اقل من 4

أنثى

13

4.37

.184

من  4إلى اقل من 81

26

 81فأكثر

ذكر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 81فأكثر

5
6
8

15
13

4.37
4.44
4.40
4.33
4.38
4.31

.196
.188
.237
.286
.247
.258
.172
.351
.177
.277

.227
.314
.197
.268

يببين الجببدول ( )81وجبود فببروق ظاهريببة فبي المتوسببطات الحسببابية واالنح ارفبات المعياريببة بببين
المجم ببوعتين التجريبي ببة والض ببابطة عل ببى البع ببدي البع بباد مقي بباس الفاعلي ببة الذاتي ببة ل ببدى معلم ببي اللغ ببة
اإلنجليزية في المرحلة األساسية في مديرية تربيبة عمبان األولبى تبعبا للجبنس والخببرة والتفاعبل بينهمبا،
ولمعرف ببة دالل ببة ه ببذ الف ببروق ت ببم إجب براء اختب ببار تحلي ببل التب بباين المتع ببدد تبع ببا لمتغي ببر الج ببنس والخبب برة

والتفاعل بينهما باستخدام نموذج كولب الجدول ( )88يبين هذا االختبار.
جدول ( )11األختبار المتعدد للفاعلىة الذاتية تبع ًا للبرنامج التدريبي باستخدام نموذج كولب تبعا للجنس
المتغيرات المستقل
الجنس
المتغيرات المستقل
الخبرة
التفاعل بين الجنس والخبرة

والخبرة والتفاعل بينهما
إحصائي االختبار
1.134
إحصائي االختبار
1.964
1.889

قيمة "ف"
1.915
قيمة "ف"
1.267
1.864

مستوى الداللة
1.858
مستوى الداللة
1.848
1.484

يب ببين الج ببدول ( )88ع ببدم وج ببود ف ببروق ذات دالل ببة إحص ببائية ف ببي ابع ببد الفاعلي ببة الذاتي ببة تبعب بًا

للبرنببامج التببدريبي باسببتخدام نمببوذج كولببب تبع بًا للجببنس والخبببرة والتفاعببل بينهمببا ،وتببم إج براء تحليببل
التباين الثنائي المتعدد الم ترا ) (MANCOVAعلى القيباس البعبدي البعباد مقيباس الفاعليبة الذاتيبة
تبعا لمتغير الجنس والخبرة والتفاعل بينهما والجدول ( )88يبين ذل :
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الجدول( )12تحليل التباين الثنائي المتعدد المشترك  MANCOVAعلى أبعاد االختبار البعدي لمقياس
الفاعلية الذاتية تبعا للجنس والخبرة والتفاعل بينهما

المصدر
التخطيط قبلي
(م ترا)
تنفيذ الحصة
قبلي(الم ترا)
التأمل بعد
االنتهاء من
الحصة قبلي
الجنس
الخبرة
التفاعل بين
الجنس والخبرة
الخطأ
الللي

األبعاد
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة
التخطيط للدرس
تنفيذ الدرس
تقييم تعلم الطلبة

مجموع
المر عات
.285
.004
.112
.133
.029
.006
.034
.026
.001
.008
.089
.158
.029
.026
.083
.380
.039
.118
4.549
1.577
3.366
5.582
1.873
3.800

درجات
الحرية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
45
45
45
53
53
53

متوسط
المر عات
.285
.004
.112
.133
.029
.006
.034
.026
.001
.008
.089
.158
.014
.013
.041
.190
.019
.059
.101
.035
.075

قيمة
ف
2.818
.126
1.495
1.320
.835
.086
.340
.731
.007
.082
2.550
2.111
.141
.373
.553
1.879
.553
.787

الداللة
اإلحصائية
.100
.724
.228
.257
.366
.770
.563
.397
.934
.775
.117
.153
.869
.691
.579
.164
.579
.461

)(η2مر ع
ايتا
.059
.003
.032
.028
.018
.002
.007
.016
.000
.002
.054
.045
.006
.016
.024
.077
.024
.034

يبين الجدول ( )88عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فبي جميبع األبعباد (التخطبيط للبدرس،

تنفيببذ الببدرس ،تقيببيم تعلببم الطلبببة) تبعببا لمتغيببر الجببنس والخببرة والتفاعببل بببين الجببنس والخببرة ،وبالتببالي
نقبببل الفر ببية الصببفرية ونببرفض فر ببية البحببث ،وتببم اسببتخراج المتوسببطات الحسببابية واالنح ارف ببات
المعياري بة علببى القيبباس البعببدي لمقيبباس الفاعليببة الذاتيببة بببين المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة تبع باً
للجنس والخبرة والتفاعل بينهما ،والجدول التالي يبين هذ المتوسطات:
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الجدول () 13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على
البعدي للدرجة الكلية لمقياس الفاعلية الذاتية تبعاً للجنس والخبرة والتفاعل بينهما

االبعاد

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

13

4.34

.195

27

4.35

من  4إلى اقل من 81

13

4.23

المجمو

27

4.29

من  4إلى اقل من 81

26

4.28

المجمو

54

الجنس
ذكر

الخبرة

اقل من 4

من  4إلى اقل من 81
 81فأكثر
المجمو

اقل من 4

الدرجة الللية
للفاعلىة الذاتية

أنثى

 81فأكثر

اقل من 4

المجمو

 81فأكثر

9
5
6
8

15
13

4.33
4.41
4.33
4.35
4.33
4.38
4.32

.166
.121
.171
.094
.194
.218
.189
.137
.200
.183
.182

يببين الجببدول ( )83وجبود فببروق ظاهريببة فبي المتوسببطات الحسببابية واالنح ارفبات المعياريببة بببين
المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة علببى القيبباس البعببدي للدرجببة اللليببة لمقيبباس الفاعليببة الذاتيببة لببدى
معلمببي اللغببة اإلنجليزيببة فببي المرحلببة األساسببية فببي مديريببة تربيببة عمببان األولببى تبعببا للجببنس والخب برة

والتفاع ب ببل بينهم ب ببا ،ولمعرف ب ببة مص ب ببادر ه ب ببذ الف ب ببروق ت ب ببم إجب ب براء تحلي ب ببل التب ب بباين الثن ب ببائي الم ب ببترا
) (ANCOVAعلى القياس البعدي لمقياس الفاعلية الذاتية والجدول ( )84يبين ذل :

الجدول( )14تحليل التباين الثنائي المشترك ANCOVAعلى االختبار البعدي لمقياس الفاعلية الذاتية
تبعا للجنس والخبرة والتفاعل بينهما

المصدر
القبلي (الم ترا)
الجنس
الخبرة
التفاعل بين الجنس والخبرة
الخطا
الللي

مجموع
المر عات
.007
.048
.088
.035
1.561
1.746

متوسط
المر عات
.007
.048
.044
.017
.033

درجات
الحرية
1
1
2
2
47
53

قيمة ف
.214
1.433
1.332
.520

الداللة
اإلحصائية
.646
.237
.274
.598

)(η2مر ع
ايتا
.005
.030
.054
.022

يبببين الجببدول ( )85أن قيمببة "ف" للدرجببة اللليببة لمقيبباس الفاعليببة الذاتيببة تبعببًا للجببنس بلغببت
( )8.533وبلغببت قيمببة "ف" تبع بًا للخب برة بلغببت ( )8.338وللتفاعببل بببين الجببنس والخب برة ()1.481
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وهي قيمة غير دالة إحصائيًا ،أي أننا نقبل الفر ية الصفرية التي تنص على عدم وجبود فبروق ذات

داللة إحصائية في الدرجة الللية لمقياس التدريس التأملي ببين المجمبوعتين التجريبيبة والضبابطة علبى

القياس البعدي تبعًا للجنس والخبرة والتفاعل بين الجنس والخبرة ،وبالتالي نرفض فر ية البحث.
مناقشة النتائج والتوصيات

مناقشة نتائج السؤال األول :ما أثر برنامج تدريبي قائم على نمدوذج كولدب فدي القددرة علدى

تحسدين الفاعليددة الذاتيددة لددى معلمددي اللغددة اإلنجليزيدة فددي المرحلددة األساسدية فددي مديريددة تر يددة

عمان األولى؟

أظهببرت نتببائج التحليببل االحصببائي وجببود فببروق ذات داللببة إحص بائية فببي أبعببد الفاعليببة الذاتيببة

تبعًا للبرنامج التدريبي باستخدام نمبوذج كولبب ،ولمعرفبة مصبادر هبذ الفبروق تبم إجبراء تحليبل التبباين

االحادي المتعدد الم ترا على القياس البعدي ألبعاد مقياس الفاعلية الذاتية.

وللون الفاعلية الذاتية تولد لدى المعلم قناعات الفرد بقدرته ال خصية على القيام بسلوا معين

الذي يوصله إلى نتائج محددة فذل ىمد المعلم بالنجاا وتحقيق األ هداف ،وكذل باعتبارها توقعات
النتيجة النهائية المتحققة من إدراا النتائج المحتملة على ن ا .الفرد وت ير إلى السيطرة على

الن ا .ال خصي للفرد أو قوته.

دور
والببدور الوا ببح للعوامببل المعرفيببة والدافعيببة واالنفعاليببة والقببدرة علببى االختيببار أىض بًا تلعببب ًا

بر فببي التببأثير علببى سببلوكيات الفببرد ،األمببر الببذي يزيببد مببن فاعلى ب ة المعلببم فببي الصببف وكمببا بببين
كبيب ًا

) (Ross & Gray, 2004فبين الفاعليبة الذاتيبة للمعلمبين تع ّبد جبزءًا ال يتجب أز مبن فباعليتهم كبأفراد،
فالفاعليببة الذاتيببة نوببام معقببد مببن عوايببف المعلمببين ،واتجاهبباتهم ،وقببيمهم ،واعتقبباداتهم ،وتببضدي إلببى
تلوين اتجاهات إىجابية لدى المعلمين نحو العملية التعليمية ،واتفقبت نتبائج الد ارسبة مبع د ارسبة جيدالو

وليتل )( Little and Giallo, (2113التي بينت وجود ارتبا .دال إحصائيا ببين الفاعليبة الذاتيبة

للمعلمين وبين استخدام أساليب اإلدارة الصمية الفاعلة.،

مناقشة نتائج السؤال الثاني :هل يوجد أثر للبرنامج التدريبي القائم على نموذج كولب في

القدرة على تحسين الفاعلية الذاتية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة االساسية يعزى إلى
التفاعل بين المجموعة وكل من متغيري الجنس والخبرة؟

أظهرت نتائج التحليبل عبدم وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية فبي أبعبد الفاعليبة الذاتيبة تبعبا

للبرنببامج التببدريبي باسببتخدام نمببوذج كولببب تبع باً للجببنس والخب برة والتفاعببل بينهمببا ،وكببذل عببدم وجببود
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فببروق فببي جميببع األبعبباد (التخطببيط للببدرس ،تنفيببذ الببدرس ،تقيببيم تعلببم الطلبببة) تبعببا لمتغيببر الجببنس
والخبرة والتفاعل بين الجنس والخبرة.

وتعزى هذ النتيجة إلى اهتمام المعلمين ذكو ًار وإناثًا بحضور الدورات التدريبية ،ونقل أثر
التدريب إلى الميدان التربوي ،إ افة إلى االهتمام بالتنمية المهنية والتطور األكادىمي ،وتعزو

الباحثة هذ النتيجة إلى امتالا المعلمين من كل الجنسين الرغبة في االلتحاق بمهنة التعليم األمر
الذي ىجعلهم أكثر قدرة على توظيف الممارسات التدريسية ب كل أفضل.

كما يتضح أىضا من النتائج عد موجود فروق دالة إحصائيا في الفاعلية الذاتية تعزى للتفاعل

بين متغيري المجموعة والخبرة وتفسر هذ النتيجة بعمليات التطوير التي دخلت المنوومة التربوية
وما رافقها من إجراءات متعلقة بتدريب المعلمين بصرف النور عن خبرتهم ،فهناا دورات للمعلمين
الجدد قبل التحاقهم بمهنة التدريس ،وكذل

دورات تدريبية للمعلمين الذين لهم فترة عمل سابقة في

مجال التدريس ،واتفقت الدراسة الحالية في نتيجتها مع نتيجة دراسة ( (Blackburn, 8112التي
بينت عدم وجود ارتبا .بين الفاعلية الذاتية للمعلمين وبين المضهل العلمي والجنس ،بينما كان لعامل

الخبرة األثر في تحديد الفاعلية الذاتية للمعلمين لصالح المعلمين ذوي الخبرة العالية.
التوصيات

 إعببداد ب برامج تسببتند إلببى نمببوذج كولببب لتببدريب المعلمببين لتحسببين مسببتوى الفاعليببة الذاتيببة لببدىالمعلمين.

 تضمين برامج تدريب إعداد المعلمين يرق تحسين مستوى الفاعلية الذاتية لدى المعلمين. ت جيع المعلمين وتوعيتهم بأهمية الفاعلية الذاتيىة في العمل.-

رورة إىجاد برامج تأهيلية وتدريبية وخاصة للمعملين الجدد لرفع مستوياتهم.
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