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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات
امل�شاركة االجتماعية ،ومهارات القيادة يف تربية لواءي الطيبة والو�سطية ،ولتحقيق الهدف
اُعتمد املنهج الو�صفي ،وبني مقيا�سان �أحدهما للم�شاركة االجتماعية والآخر للقيادة.مت
تكونت عينة الدرا�سة من ( )297طالب ًا وطالبة للعام
الت�أكد من �صدق املقيا�سني وثباتهماّ ،
الدرا�سي (. )2015 - 2014وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة الطلبة ملهارات
امل�شاركة االجتماعية جاءت متو�سطة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( ، )3.23كما تبني
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ، )α= 0.05تعزى لأثر اجلن�س يف
امل�شاركة االجتماعية ول�صالح الذكور ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة الطلبة
ملهارات القيادة جاءت عالية ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.70وتبني وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ، )α= 0.05تعزى لأثر اجلن�س يف القيادة ،وكانت
الفروق ل�صالح الإناث.وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات من �ضمنها� :رضورة
تفعيل الإدارات املدر�سية ،دور الطلبة يف امل�شاركة االجتماعية يف خمتلف �أ�شكالها ،وتزويد
معلمي الرتبية االجتماعية والوطنية ب�أدلة حتتوي على مفاهيم امل�شاركة االجتماعية
والقيادة تتنا�سب مع خ�صائ�ص الطلبة لهذه املرحلة.
الكلمات املفتاحية( :درجة املمار�سة ،مهارات امل�شاركة االجتماعية ،مهارات
القيادة ،طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي) .

90

2016

 تشرين األول-

)16(  ع-  اجمللد الرابع- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

The Degree of Eighth Grade Basic Students Practicing Skills
of Social Participation and Leadership in Jordan

Abstract:
This study aimed at revealing the degree of the skills of the students in
eighth grade basic for social participation and leadership in AL- Tayba and
Wasateya Educational Directorate.To achieve this purpose, the descriptive
method was applied and two scales were designed, one for social participation,
and the other for leadership.The reliability and validity for both scales were
ensured.The study sample consisted of (297) male and female students of the
academic year (2014- 2015) .The study findings showed that the degree of
skills for social participation was medium with (3- 23) ; there were statistical
difference at the level (a=0.05) due to sex variable in social participation and
in favor of males; the degree of skills for leadership was high with (3.70) ;
there were statistical differences at the level (a=0.05) due to sex in favor of
female students.The study concluded with a set of recommendations:
1. The importance of activating students’ roles in social participation by
school administrations.
2. Providing teachers with the teacher’s books that include the concepts of
social participation and leadership.
Keywords: practicing degree, social participation skills, leadership
skills, eighth grade students
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مقدمة:
يع ُّد الطلبة رمز احل�ضارة والتقدم ،وهم �أهداف التنمية وو�سيلتها ،و�أهم عنا�رص
الت�أثري الذي يحقق نتائج م�رشوعات التنمية و�أهدافها ،وخططها وبراجمها ،لذا ف�إن الطلبة
يحتلون مكان ال�صدارة يف خطط الدولة على جميع امل�ستويات ،ولعل من �أبرزها قطاع
الرتبية والتعليم؛ ليكونوا قادرين على دفع عجلة التنمية يف جمتمعنا من خالل امل�شاركة
االجتماعية والقيادة الفعالة ،وتربز هنا امل�شاركة ب�شكل �أ�سا�سي يف املرحلة الأ�سا�سية،
ومبا �أن املدر�سة تعد من �أهم امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي تقوم بدور مهم يف اك�ساب طلبتها
عادات و�سلوكيات �صحيحة ومهارات اجتماعية ،وو�ضع برامج و�أن�شطة للطلبة بق�صد
اال�ستفادة منها ،و�شغل �أوقات فراغهم وتنمية جوانب و�أمور مهمة يف �شخ�صية الطلبة ،فقد
�أ�صبحت العملية التعليمية التعلمية لي�ست جمرد تلقني و�إمنا عملية ت�شاركية؛ لبناء �شخ�صية
الطالب ،وحتمل امل�س�ؤوليات يف احلياة ،وحماولة �إيجاد التوازن املتكامل يف جميع جوانب
�شخ�صيته.
تعد املهارات االجتماعية مهارات حياتية لدى الطلبة يف مراحلهم الدرا�سية جميعها،
حتى يكونوا �أكرث تفاع ًال مع العامل املحيط بهم ،وت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا ومهم ًا يف ان�سجام
الفرد وتوافقه مع املحيط الذي يعي�ش فيه ،لي�صبح اجتماعياً ،وكونها ت�شكّل هدف ًا تربوي ًا
ميثل جانبا �أ�سا�سي ًا من جوانب �شخ�صية املتعلم (ادعي�س والك�ساب. )2011 ،
وتدخل املهارات االجتماعية يف كل مظهر من مظاهر حياة الفرد وت�ؤثر على تكيفه
و�سعادته يف مراحل حياته املختلفة ،فهي ت�ؤثر يف قدرته على تكوين عالقات اجتماعية،
وحتدد درجة �شعبيته بني �أقرانه ،ومعلميه والرا�شدين املهمني يف حياته ،بالإ�ضافة
�إىل ارتباطها ارتباط ًا مبا�رشاً بعدد من �أ�شكال ال�سلوك التوكيدي مثل تقدمي امل�ساعدة
للآخرين ،والتعاطف معهم ،وح�سن التوا�صل ،والتعبري عن امل�شاعر كما ت�ؤثر فيها ،لذلك
يعترب �ضعف املهارات االجتماعية �سبب ًا يف امل�شكالت ال�سلوكية التي يعاين منها الأفراد
(اجلهني. )2011 ،
يربز مو�ضوع مهارات امل�شاركة االجتماعية ك�أحد املو�ضوعات التي حظيت باهتمام
ملحوظ يف الآونة الأخرية ،من قبل االخت�صا�صيني واملر�شدين النف�سيني� ،سواء على م�ستوى
التطور الذاتي �أم على امل�ستوى الإر�شادي والعالجي(.فرحات. )2014 ،
مكونات امل�شاركة االجتماعية يف �أمور عدة
يرى (فرحات� )2014 ،أنه ميكن تلخي�ص ّ
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�أهمها� :أو ًال مهارة التعاون ،حيث يبد�أ اكت�ساب الطفل لتلك املهارة من خالل اللعب التعاوين،
املكون الثاين:
وعادة ما مييل الطفل للعب مع طفل �آخر ،ثم اللعب مع �أكرث من طفل�.أما
ّ
مهارة التناف�س احلر ،فالتناف�س يجب �أن يكون بغر�ض الو�صول �إىل التفوق و�أن يتعلم الطفل
ذلك دومنا �إهدار حلق الآخرين.
املكون الثالث :التقليد قبل �أن يكون مهارة فهو منط �سلوكي يف حم�صلة الطفل،
�أما
ّ
ويتحول �إىل مهارة عندما يتم بغر�ض التعلم ،وهنا يجب �أن يكون النموذج قدوة ح�سنة
للطفل ،حتى يتقن الطفل تلك املهارة يجب �أن يعزز ال�سلوك التقليدي اجليد ،وت�شجيع الطفل
املكون الرابع :اال�ستقاللية فتتطلب اكت�ساب الفرد مهارات احلياة اليومية
على ممار�سته�.أما
ّ
كمهارة العالقات االجتماعية ،واالعتماد على النف�س ،واال�ستقاللية عن الآخرين.
وي�شري الزيادات وقطاوي (� )2010إىل �أ�سا�سيات الدرا�سات االجتماعية ال�صادرة عن
املجل�س الوطني للدرا�سات االجتماعية ،والتي من �ضمنها مهارات امل�شاركة ،واملتمثلة
مبهارات العمل مع اجلماعات ،لتحقيق التنظيم والتخطيط و�صنع القرار ،والتقريب بني
وجهات النظر املختلفة ،والتدريب على ال�صرب واملثابرة ،لتحقيق هدف جماعي معني.
ويو�ضح ادعي�س والك�ساب (� )2011أن امل�شاركة االجتماعية حتتل مكانة رئي�سة
بني العلوم الدرا�سية املختلفة ،لأهميتها وخ�صو�صيتها ،وتفاعلها بني الإن�سان وبيئته
الطبيعية والب�رشية ،ويتوقف جناح �أي طريقة تدري�س ،على مدى مالءمة امل�شاركة
االجتماعية لأهمية املوقف التعليمي ،وقدرتها على حتقيق النتاجات التعليمية ب�سهولة
وي�رس ،وجذب دافعية املتعلمني ،ودفعهم للتفاعل مع املواد الدرا�سية الأخرى ،وت�ساعدهم
على �إك�ساب املتعلمني فهم املعارف ،والقيم واالجتاهات ،واملهارات ،والتعميمات
التي يت�ضمنها حمتوى املواد الدرا�سات االجتماعية ،والقدرة على حل امل�شكالت التي
تواجههم ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
وي�ؤكد العطار (� )2007أن امل�شاركة االجتماعية تتمثل مبقدرة الأفراد على التفاعل
ب�إيجابية مع الآخرين ،وح�سن التعبري عن امل�شاعر الإيجابية وال�سلبية ،و�ضبط االنفعاالت
يف مواقف التفاعل االجتماعي ،والتعرف �إىل م�شاعر الآخرين وتلميحاتهم ،وح�سن الت�رصف
مبا ينا�سب املوقف.
وي�ؤكد بوتام (� )Putnam,2008أن الطلبة الذين ميتلكون املعارف واملعلومات املتعلقة
بالرتبية الوطنية ،هم الأكرث ا�ستعداداً للم�شاركة يف العديد من �أمناط احلياة املدنية مثل:
جمع التربعات لأ�سباب اجتماعية ،وامل�شاركة يف املظاهرات ال�سلمية ،و�أن املدار�س التي
تمُ ار�س فيها الدميقراطية ،تعزز لدى الطلبة املعرفة بالدميقراطية وبامل�شاركة االجتماعية.
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تعد القيادة العن�رص الذي يربط �إدارة اجلماعة بع�ضهم ببع�ض ،وي�شجعهم على حتقيق
الفعال يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وعليه ف�أهمية القيادة
الأهداف املن�شودة ،كما �أنها العن�رص ّ
تكمن يف كونها حلقة الو�صل بني الطالب واملعلم ،وهي كذلك �أي�ض ًا تدعم القوى الإيجابية،
وتقل�ص اجلوانب ال�سلبية قدر الإمكان ،وت�سيطر على م�شكالت العمل الرتبوي وحلها،
بالإ�ضافة �إىل تنمية الأفراد وتدريبهم ورعايتهم باعتبارهم �أهم مورد للم�ؤ�س�سة الرتبوية،
ومواكبة املتغريات املحيطة وتوظيفها خلدمة امل�ؤ�س�سة الرتبوية (ط�شطو�ش. )2009 ،
فيعرف القيادة على �أنها :عملية اجتماعية تعمل على غر�س
�أما حرمي ()2004
ّ
الدافعية واحلما�س ،والرغبة واال�ستعداد الطوعي للعمل ،واالمتثال لرغبات القائد ،و�أن
القيادة الناجحة هي التي ت�أتي من امتالك القائد للر�ؤيا الوا�ضحة والكافية ،والثقة ،والقيم،
والدافعية ،والعمل بروح الفريق.
فعالة لتطوير �أهداف املدر�سة
ويرى العتيبي ( )2008ب�أن القيادة الطالبية �أداة ّ
وبراجمها ،وهي ن�شاط يتحقق من ورائه الأغرا�ض الرتبوية حتقيق ًا فعاالً ،وت�شكل حافزاً
يف لبلوغ الأهداف املرجوة ،وحت�سني التفاعل االجتماعي بني الطلبة يف املدر�سة واحلفاظ
على متا�سك اجلماعة.
بينما ي�شري كل من عابدين ( )2001وعطيوي (� )2004أن الطالب القيادي يتميز
مبالمح متيزه عن غريه من الطلبة ،ومنها :التفوق العلمي املزود بالذكاء و�رسعة البديهة،
وحب امل�س�ؤولية وااللتزام بها ،والثقة بالنف�س ،وقوة ال�شخ�صية ،والت�أثري الإيجابي على
املحيطني به ،والقدرة على االقناع والعمل بجد وطموح.
وي�ؤكد روت يت�س (� )Rotets,2007أن لطريقة تربية الفرد وتن�شئته يف الأ�رسة
واملدر�سة ،الأثر البالغ �سلب ًا او �إيجاب ًا على حياته امل�ستقبلية قائداً.وقد ميتد هذا الت�أثري
لي�شمل عدداً كبرياً من الأ�شخا�ص مثل الوالدين ،والأقارب ،واجلريان ،والزوار ،واملعلمني،
ومديري املدار�س ،وغريهم ،ولكن ال�شيء اخلطري هو الأثر ال�سلبي لبع�ض الأ�رس واملدار�س،
التي قد تف�شل يف �إيجاد بيئة داعمة ومعززة لتنمية �أطفالها قادة.وما دام هذا الأثر خفياً،
ف�إن العجز عن ملء الفجوة يف قدرات الأفراد القيادية يبقى قائماً ،ولذلك ف�إن احلاجة
ما�سة لتعرف ما قد يعزز �أو يعوق التعبري الكامل عن القدرات القيادية ،يف البيئات الأ�رسية
واملدر�سية قبل تعلم القيادة نف�سها.كما �أ�شار �إليها فولك ( )Volk,2006القدرة على الإقناع
والتعبري عن الآراء ،و�إدارة النقا�ش واحلوار وامل�ساهمة فيها ،ودقة املالحظة �إ�ضافة �إىل
ال�صفات ال�شخ�صية مثل ال�صرب ،واللباقة ،والثقة بالأخرين والتوا�ضع ،بينما يحدد عطيوي
(� )2004أن من �صفات القائد الناجح قدرته على التحليل والتفكري الب ّناء املرن وتوظيف
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الأفكار واالطالع امل�ستمر والقراءة الواعية وا�ستخدام الو�سائل العلمية والقدرة على اال�صغاء.
هنالك العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع القيادة وامل�شاركة
االجتماعية و�سيتم ا�ستعرا�ض الدرا�سات التي تناولت هذين املحورين كما ي�أتي:
�أجرى ادعي�س والك�ساب ( )2011درا�سة بعنوان :درجة امتالك طلبة معلم �صف يف
تكونت عينة الدرا�سة من
اجلامعات الأردنية للمهارات االجتماعية من وجهة نظرهمّ ،
�صمم الباحث ا�ستبانة ت�ضمنت ( )31فقرة ،موزعة على خم�سة
( )285طالب ًا وطالبةَّ ،
جماالت� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جمال العالقات االجتماعية احتل املرتبة الأوىل ،و يليه
القيادة ،والتعبري عن امل�شاعر ،و�أظهرت كذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
اجلن�س يف جمال التعبري عن امل�شاعر ،وذلك ل�صالح تقديرات الإناث ،كما �أظهرت الدرا�سة
�أن التقدير الأف�ضل كان ل�صالح الذكور يف جمال ال�ضبط االنفعايل ،وجمال �صنع القرار،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،تعزى ملتغري نوع اجلامعة ،با�ستثناء جمال ال�ضبط
االنفعايل ،حيث كانت الفروق ل�صالح تقديرات اجلامعات احلكومية ،و�أظهرت كذلك وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري مكان ال�سكن ،وذلك ل�صالح تقديرات طلبة القرى.
�أجرى اجلهني ( )2011درا�سة بعنوان :املهارات االجتماعية وعالقتها بال�سلوك
التوكيدي ،وال�صالبة النف�سية لدى طلبة املرحلة الثانوية ،هدفت للك�شف عن �أثر النوع
وال�صف والتفاعل بينهما ،على طلبة الثانوية العامة على مقيا�س املهارات االجتماعية،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )276طالب ًا من طلبة الثانوية العامة منهم ( )197ذكور)179( ،
ً
من الإناث ،بال�صفوف الثالثة من الأول �إىل الثالث ،تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود داللة لت�أثري
اجلن�س وال�صف على بع�ض �أبعاد املهارات االجتماعية ،ال يوجد �أثر مل�ستوى تعليم الأب
والأم على تباين درجات املهارات االجتماعية لدى طلبة الثانوية العامة ويوجد ارتباط
بني درجات املهارات االجتماعية (الأبعاد والدرجة الكلية) وال�صالبة النف�سية (الأبعاد
والدرجة الكلية)  ،كما يوجد ارتباط بني درجات املهارات االجتماعية (الأبعاد والدرجة
الكلية)  ،وتوكيد الذات.
وقام املعمري ( )2008ب�إجراء درا�سة بعنوان� :آراء املعلمني والطلبة يف دور الإدارة
عمان.تكونت
املدر�سية ،يف تفعيل الأن�شطة الطالبية مبرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي يف
ّ
عينة الدرا�سة من ( )300معلم ومعلمة ،و ( )759طالب ًا وطالبة.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن دور الإدارة املدر�سية يف
تفعيل الأن�شطة الطالبية من وجهة نظر املعلمني والطلبة جاء بدرجة كبرية.
و�أع ّد قدومي ( )2008درا�سة بعنوان :دور امل�شاركة املجتمعية يف تنمية وتطوير
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املجتمع املحلي ،والبحث عن العالقة بني امل�شاركة املجتمعية ،وم�ستواها يف تنمية
نابل�س.وتكونت عينة الدرا�سة من عدد من �أفراد املجتمع املحلي،
املجتمع املحلي يف مدينة
ّ
الأع�ضاء يف جلان الأحياء ال�سكنية وامل�س�ؤولني ،والقائمني على برامج تنمية املجتمع
املحلي ،وا�ستخدمت قدومي �أداة املقابلة لتحقيق غر�ض الدرا�سة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
النتائج التالية :وجود رغبة وتوجه �إيجابي لدى عينة الدرا�سة نحو امل�شاركة املجتمعية
و�أهمية دورها يف تنمية املجتمع املحلي وتطويره�.إن الدافع الأ�سا�سي وراء ان�ضمام �أفراد
املجتمع املحلي �إىل جلان الأحياء ال�سكنية هو رغبتهم يف زيادة خربتهم احلياتية وتنميتها
وتطويرها وتعزيز االنتماء والعمل اجلماعي ،ومن ثم زيادة الثقة بالنف�س وتنمية العالقات
العامة يف �أوقات الفراغ يف �أعمال مفيدة ،و�أن الأهم يف العمل التطوعي هو االلتزام يف
العمل ،والقدرة على العطاء والتعليم واال�ستعداد والرغبة يف تطوير ال�شخ�صية.
كما �أجرى بريبيج ( )Burbidge,2014درا�سة بعنوان :فهم ا�ستخدام الطالب لو�سائل
االت�صال االجتماعية :الرتبية والإمكانات للتفاعل املدين يف جامعة �أوهايو الأمريكية،
ركّ زت الدرا�سة على الطريقة التي يتفاعل من خاللها الطلبة مع الق�ضايا ال�سيا�سية
واالجتماعية ،من خالل ا�ستخدام و�سائل االت�صال ،وا�ستخدمت الدرا�سة طرق مدجمة مثل
وتكون الت�صميم من درا�سة م�سحية متبوعة ب�سل�سلة
�شعار املنهج النفعي يف �إدارة البحثّ ،
من املجموعات الب�ؤرية ،والتي ت�أثرت بنتائج البحث امل�سحي ،م ّثل :جمتمع الدرا�سة
( )44.000طالب ًا وطالبة على مقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي (� )2013أما عينة الدرا�سة
بلغت ( )1.400طالب ًا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
الطلبة ب�شكل عام ال يتفاعلون مع الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية مع و�سائل االت�صال
االجتماعية ،ويف بع�ض الأمثلة كان لدى الطلبة ت�صور �سلبي عن التفاعل املدين ،كما بينت
النتائج احلاجة �إىل مناهج تربوية تتبنى الإمكانات ال�سيا�سية واالجتماعية والتي هي غري
ُمدركة با�ستخدام املنهج التقليدي.
وقام اكوندايو وكوالول ( )Ekundayo,and Kolawole,2013ب�إجراء درا�سة بعنوان:
الك�شف عن العالقة بني الفاعلية الإدارية ملديري املدار�س الثانوية ومهارات �إدارة الوقت
البيانات.تكونت عينة
يف نيجرييا ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اُ�ستخدمت اال�ستبانة �أداة جلمع
ّ
الدرا�سة من ( )200مدير من مديري املدار�س ،و ( )600معلم من معلمي املدار�س الثانوية،
اختريوا ع�شوائي ًا من ثالث دول�.أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائية بني الفعالية الإدارية ملديري املدار�س ومهارات �إدارة الوقت ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل �أن �أهم العوامل التي حت ُّد من فعالية مديري املدار�س ،هي :احلاجة �إىل اال�ستجابة حلاالت
الطوارئ يف املدار�س ،كما بينت النتائج �أن �أهم العوامل التي ت�ساعد يف فاعلية الإدارة
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املدر�سية هي حتديد املهمات الأكرث �صعوبة ،والقيام بعمل �سجالت عمل ومهام حمددة.
و�أجرى جربيلري ويور�سوال ونك وبيرت ()Griebler,Ursula;Nowak,Peter.2012
درا�سة بعنوان :التعرف على الآثار املرتتبة على م�شاركة الطالب يف املجال�س الطالبية
الفعالة يف اململكة
لتعزيز ال�صحة املدر�سية والتعرف �إىل خ�صائ�ص املجال�س الطالبية ّ
املتحدة وبي ّنت الدرا�سة �أن املجال�س الطالبية ت�ساعد على تنمية املهارات احلياتية،
مهمات قيادية �سواء يف غرفة ال�صف
وت�ساهم يف حت�سني عالقات الطالب مع �أقرانهم لتويل َّ
�أم خارجها.واحرتام الذات وتطوير املهارات الدميوقراطية ،وتكون املجال�س الطالبية �أكرث
فعالية �إذا ُ�شكِّلت عن طريق االنتخابات وعقد االجتماعات.
�أجرى وانات وكارولني ( )Wanat and Carolyn,2010درا�سة بعنوان :معرفة �أهمية
ا�سرتاتيجيات الربط ال�شبكي للوالدين :م�شاركة املجموعات الرئي�سة الر�سمية وغري الر�سمية
يف الأن�شطة املدر�سية و�صنع القرار يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهدفت �إىل التعرف �إىل
دور جماعات الوالدين يف املدار�س ،وما الأن�شطة والق�ضايا التي تهم الوالدين واملدر�سة
والتعرف �إىل �أهمية التوا�صل بني الوالدين واملدر�سة والتعرف �إىل االختالفات املوجودة بني
امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )17م�شارك ًا من الوالدين
وكانت املقابلة هي الأداة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�شاركة
الوالدين يف الأن�شطة املدر�سية و�صنع القرار ت�سهم �إ�سهام ًا كبرياً يف �إجناحها ،وتزيد من
فر�ص التفاعل والتوا�صل ،وتقوي العالقات االجتماعية بني الوالدين واملدر�سة.
وقام هولفيلد وروتزبت وبارون ( )Hohlfeld,Ritzhupt,and Barron,2010درا�سة
بعنوان :الك�شف عن مدى توظيف املدار�س الأمريكية مل�رشوع المنهجي يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،لتعزيز ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع ،والعائالت يف الواليات
املتحدة الأمريكية بهدف توفري خدمة اجتماعية وتربوية متطورة للمجتمع.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )256ويل �أمر من منطقة فلوريدا.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اُ�ستخدم مقيا�س
املكون من �ستة �أ�سئلة مفتوحة حول العالقة امل�شرتكة يف
العالقة املدر�سية – الأ�رسية
ّ
املجالني االجتماعي والرتبوي والتكنولوجي بني املدر�سة والأ�رسة جلمع البيانات�.أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن املدار�س تعمل على زيادة م�ساهمتها يف تدريب �أفراد املجتمع املحلي
على التكنولوجيا ،بهدف حمو الأمية التكنولوجية ،ومتكني �أولياء الأمور من التوا�صل مع
املدر�سة ب�شكل مبا�رش ،كما بينت نتائج الدرا�سة فاعلية دور مدار�س منطقة فلوريدا يف ذلك،
خا�صة اتباع م�رشوع (تدريب الأب)  ،الذي يجري يف العطل الر�سمية واال�سبوعية ،وخا�صة
يف جمال التعامل مع بيانات االبناء التعليمية ،واالطالع على م�شاريع املدر�سة املجتمعية
ودعمها وامل�شاركة فيها.
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و�أجرى براوننج ( )Browning, 2005درا�سة بعنوان :التعرف �إىل دور املدر�سة
الربيطانية امل�ستقبلي يف تعزيز برامج ال�صحة املدر�سية الإ�ضافية ،من جانب حتقيق
تكونت عينة الدرا�سة
الفائدة االجتماعية ،واالقت�صادية جليل ال�شباب يف اململكة املتحدةّ ،
من ( )50مديراً يعملون مبدار�س حكومية بريطانية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت
املقابالت جلمع البيانات�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املدار�س التي تعمل على زيادة مهارات
الطلبة ال�صحية عرب تطبيق برامج ال�صحة للجميع ،وبرامج التغذية املتوازنة كجزء من نظام
تركز على قيم النظافة ،ونظافة
التعليم فيها ،كما بينت النتائج �أن املدر�سة الربيطانية ّ
توجه ال�شباب نحو خدمة �أنف�سهم ،ومناطقهم ال�سكنية.
البيئة عرب براجمها التي ِّ

التعقيب على الدراسات السابقة:
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة العربية منها والأجنبية ،التي
تُعنى مبهارات القيادة وامل�شاركة االجتماعية ما ي�أتي:
 تو�صلت نتائج معظم الدرا�سات العربية والأجنبية� ،إىل �أن م�شاركة الطالب يف
مهمات قيادية داخل غرفة ال�صف وخارجها ،كدرا�سة
املجال�س الطالبية ،متكّنهم من تويل َّ
جربيلري ويور�سوال ونك وبيرت (. )Griebler,Ursula;Nowak,Peter. 2012
 تنوع عينات الدرا�سة يف الكم والكيف ا�شتملت عينات الدرا�سة يف الدرا�سات
ال�سابقة العربية منها والأجنبية على فئات عدة مثل مديرين ومعلمني وطلبة كدرا�سة
اكوندايو وكوالول ( )Ekundayo,and Kolawole, 2013ودرا�سة جربيلري ويور�سوال ونك
وبيرت ( )Griebler,Ursula;Nowak,Peter. 2012ودرا�سة براوننج ()Browning, 2005
ودرا�سة اجلهني ( )2011ودرا�سة القدومي (. )2008
 تنوع املراحل الدرا�سية والأعمار التي تناولتها الدرا�سات ال�سابقة ،مما يدل على
�أن مهارات القيادة وامل�شاركة االجتماعية ،لي�ست حكراً على مرحلة دون �أخرى� ،أو على
فئة عمرية دون غريها ،كدرا�سة براوننج ( )Browning, 2005ودرا�سة هولفيلد وروتزبت
وبارون ( )Hohlfeld,Ritzhupt,and Barron, 2010ودرا�سة جربيلري ويور�سوال ونك وبيرت
(. )Griebler,Ursula;Nowak,Peter. 2012
 تنوع �أدوات الدرا�سة ،فمنها من ا�ستخدم اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات مثل :درا�سة
اكوندايو وكوالول ( )Ekundayo,and Kolawole, 2013ومنها من ا�ستخدم املقابلة �أداة
كدرا�سة و�أنات وكارولني (. )Wanat and Carolyn, 2010ودرا�سة براوننج (Browning,
 )2005ودرا�سة القدومي (. )2008
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موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
 يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة �أنه ال توجد درا�سة تركز على حمور القيادة وامل�شاركة
االجتماعية كمحورين متكاملني ،مما يدل على افتقار امليدان �إىل مثل هذه الدرا�سات.
 اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف متغرياتها التابعة ،وعينتها
القا�رصة على طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،وتناولها ملو�ضوع مهارات القيادة وامل�شاركة
االجتماعية.

وقد ا�ستفادت الباحثة من الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبا هو �آت:
 تعرف الأ�ساليب املتبعة يف بناء �أدوات الدرا�سة( :مقيا�س امل�شاركة االجتماعية،
ومقيا�س القيادة)
 التعرف �إىل منهجية البحث والطريقة والإجراءات التي اتبعتها يف الدرا�سة ،واختيار
املنهج ،واملعاجلة الإح�صائية ،والإجراءات املنا�سبة يف �إمتام الدرا�سة.

متيزت الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
 �أنها �أول درا�سة يف الأردن – يف حد علم الباحثة – تقي�س مهارات القيادة وامل�شاركة
االجتماعية من خالل �إعداد مقيا�سني :مقيا�س للقيادة ومقيا�س للم�شاركة االجتماعية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يتفاعل الطلبة ب�صفة دائمة داخل البيئة التي يعي�شون فيها ،فمنهم من ميتلك مهارات
اجتماعية عديدة مثل مهارة امل�شاركة ،ومهارة القيادة ،ومنهم من ال ميتلكها.لذا ت�سعى
املدر�سة �إىل تعزيز هذه املهارات وتنميتها لدى الطلبة ،خللق بيئة ت�شاركية بني جميع
الطلبة ،وبث روح املناف�سة بينهم والو�صول �إىل �أعلى درجات االبداع واالبتكار.لذلك ال بد
من االهتمام بكيفية تعزيز هذه املهارات وت�شجيع الطلبة على ممار�ستها ،ل�صقل �شخ�صيتهم
و�إك�سابهم اخلربات واندماجهم مع جمتمعهم املحلي.ومبا �أن ملهارات امل�شاركة االجتماعية
والقيادة دوراً كبرياً وبارزاً يف احلياة يحتاجها النا�س كافة؛ لذا ينبغي اك�سابها وتنميتها
عند الطلبة يف جميع مراحلهم الدرا�سية ،حتى يكونوا بذلك �أكرث تفاع ًال وان�سجام ًا مع العامل
املحيط بهم ،ولكونها ت�شكل هدف ًا تربوي ًا ميثل جانب ًا �أ�سا�سي ًا من جوانب �شخ�صية املتعلم،
ويف �ضوء مالحظات الباحثة يف امليدان الرتبوي ومتابعتها ملختلف طرائق التدري�س
والو�سائل التي ُت�ستخدم يف تدري�س مادة الرتبية الوطنية واملدنية ،وافتقار الطلبة ملهارات
ملحة لتنمية هذه املهارات ،وبناء
امل�شاركة االجتماعية والقيادة وجدت �أن هناك حاجة ّ
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على ذلك يرى املتخ�ص�صون �أن تنمية مهارات القيادة وامل�شاركة االجتماعية ب�شكل مق�صود
ومنهجي يف مناهج الرتبية والتعليم �سوف ميكّن املعلمني من �إجناز العديد من املهمات
املوكلة �إليهم ،ويربرون ذلك ب�أن هذه املهارات متكّن الطلبة من التعلم والإجناز يف املواد
الدرا�سية وتوفر �إطاراً منظم ًا ي�ضمن انخراط الطلبة يف الأعمال التطوعية ،وي�ساعدهم على
القيادة وامل�شاركة االجتماعية يف احلياة املدنية (. )Kay, 2010بالتحديد ف�إن م�شكلة

الدرا�سة تكمن يف الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:

● ●ما درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات امل�شاركة االجتماعية يف
تربية لواءي الطيبة والو�سطية؟
● ●هل تختلف درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،ملهارات امل�شاركة
االجتماعية باختالف اجلن�س؟
● ●ما درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات القيادة يف تربية لواءي
الطيبة والو�سطية؟
● ●هل تختلف درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات القيادة باختالف
اجلن�س؟

أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1.1الك�شف عن درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات امل�شاركة

االجتماعية يف تربية لواءي الطيبة والو�سطية.
2.2الك�شف عن درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات القيادة يف تربية
لواءي الطيبة والو�سطية.
3.3الك�شف عن درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات امل�شاركة
االجتماعية والقيادة باختالف اجلن�س يف تربية لواءي الطيبة والو�سطية.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف حماولة تنمية مهارات امل�شاركة االجتماعية ،والقيادة لدى
طلبة ال�صف الثامن يف تربية لواءي الطيبة والو�سطية ،وت�أتي �أهمية هذه املهارات من
خالل تبني املعلمني داخل الغرفة ال�صفية لهذه املهارات ،لت�ساعد على بث روح املناف�سة
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بني الطلبة ،وتعزيز اهتمامهم لهذه املهارات ،ملا له ت�أثري على بناء �شخ�صية قوية وم�شاركة
تهتم بالق�ضايا املتنوعة ،وكيفية احرتام �آراء الأخرين وتقبل لآرائهم املختلفة ،وا�ستخدام
لغة حوارية منا�سبة يف التخاطب مع الأفراد والآخرين.

•وميكن �أن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة:
1.1معلمو الرتبية الوطنية واملدنية وم�رشفوها من خالل تعريفهم بدرجة ممار�سة

الطلبة ملهارات امل�شاركة االجتماعية والقيادة.
2.2م�ؤلفو كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف الأردن من خالل توجيه �أنظارهم لت�ضمني
مهارات امل�شاركة االجتماعية والقيادة �ضمن �أن�شطة ودرو�س كتب الرتبية الوطنية.

التعريفات اإلجرائية:
 درجة املمار�سة :م�ستوى �أداء ومتثل طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف لواءي الطيبة
والو�سطية ملهارات امل�شاركة االجتماعية والقيادة.
 طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي :يق�صد بهم يف هذه الدرا�سة جميع طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف مديرية تربية لواءي الطيبة والو�سطية للعام الدرا�سي .2015 /2014
 مهارات امل�شاركة االجتماعية :يق�صد بها يف هذه الدرا�سة جمموعة التفاعالت
االجتماعية الإيجابية التي تتم يف �إطار البيئة االجتماعية للطلبة و�أ�رسهم ،و�أقرانهم،
واملعلمات ،واملجتمع املحلي داخل املدر�سة وخارجها ،والتي تقا�س يف هذه الدرا�سة
بالدرجة التي يتم احل�صول عليها على مقيا�س امل�شاركة االجتماعية الذي اُ�ستخدم يف هذه
الدرا�سة وت�شمل مهارات( :كالأعمال التطوعية ،وامل�شاركة يف الفرق الك�شفية ،وحمالت
النظافة ،والأن�شطة اجلماعية ،وجمال�س الطلبة ،وجمع التربعات ،والعمل املجتمعي ،وحل
امل�شكالت ،و�صيانة املدر�سة ،وت�صميم برو�شورات توعوية ،وتوعية مرورية) .
 مهارات القيادة :يق�صد بها يف هذه الدرا�سة جمموعة املهارات التي ميتلكها الطلبة
(كمهارة �إدارة الوقت ،و�إدارة املجموعات ،وتقبل النقد ،والتنظيم يف العمل ،واملرونة ،والثقة
بالنف�س ،وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية ،وحتمل امل�س�ؤولية ،والإقناع ،وم�ساعدة الآخرين ،واتخاذ
واملهمات املوكلة �إليهم وتقا�س
القرار ،و�إبداء الر�أي) ومتكنهم من �إدارة جمموعة املواقف
َّ
يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يتم احل�صول عليها على مقيا�س القيادة الذي ُي�ستخدم يف
هذه الدرا�سة.

حمددات الدراسة:


احلدود الب�رشية :طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي.
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 احلدود املكانية :تربية لواءي الطيبة والو�سطية.
 احلدود الزمانية� :أجريت الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي.2015 - 2014

الطريقة واالجراءات:
منهج الدراسة:
اُ�ستخدم املنهج الو�صفي ملدى مالءمته لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعيِّنتها:
تكّون جمتمع الدرا�سة ،من طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي جميعهم يف لواءي الطيبة
والو�سطية للعام الدرا�سي ( ، )2015 /2014والبالغ عددهم ( )1391طالب ًا وطالبة� ،أما
عينة الدرا�سة فقد بلغت ( )297طالب ًا وطالبة ،واختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة ،واجلدول ( )1يبني التكرارات والن�سب املئوية ح�سب متغريات الدرا�سة:
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغير الدراسة

اجلن�س

الفئات

التكرار

الن�سبة

ذكر

149

50.2

�أنثى

148

49.8

املجموع

297

100.0

أدوات الدراسة:

ت�ألفت �أدوات الدرا�سة احلالية من:
1.1مقيا�س امل�شاركة االجتماعية:

�أُع َّد مقيا�س امل�شاركة االجتماعية وفق اخلطوات الآتية:
ُ Ú Úح ِّددت �أهداف و�أغرا�ض بناء املقيا�س وتتمثل بقيا�س مهارات امل�شاركة االجتماعية
لدى الطلبة.
Ú Úمراجعة الأدب ال�سابق ،والأبحاث والدرا�سات ،والدوريات ،والكتب ذات العالقة يف
جمال مهارات امل�شاركة االجتماعية مثل :درا�سة بوتنام ووجون�سون( (�Putnam and Joh
102

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()16

(& Carolyn, 2010

 -تشرين األول

2016

 )Wanatودرا�سة الوهيدة

 ، )son, 2008ودرا�سة و�أنات وكارولني
( )2007ودرا�سة ادعي�س والك�ساب (. )2011
Ú Úمت التو�صل �إىل جمموعة من الأهداف والغايات واملواقف ملهارات امل�شاركة
االجتماعية ،وحتديد املعايري والأ�س�س التي تعتمد عليها ،و�أُعدت قائمة ببنود مهارات
امل�شاركة االجتماعية بلغت ب�صورتها االولية ( )55فقرة.
صدق املقياس:
مت الت�أكد من �صدق املقيا�س بعر�ضه على جمموعة من املُحكّمني املتخ�ص�صني
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم املناهج والتدري�س يف اجلامعات الأردنية ،وتنوعت
رتبهم الأكادميية بني �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك والبالغ عددهم ( ، )18لإبداء الر�أي يف
مدى ارتباط الفقرات باملقيا�س ،ومدى تغطية بنود املقيا�س جلميع املهارات مو�ضوع
القيا�س ،والت�أكد من و�ضوح املفردات ومالءمة �صياغة املفردات للفروق الفردية بني
الطلبة.بعد التحكيم �أ�صبح املقيا�س جاهزاً ب�صورته النهائية للتطبيق ،وم�ؤلف ًا من ()39
فقرة.وقد اعتمد تدرج ليكرت اخلما�سي على النحو الآتي( :كبرية جدا ,كبرية ,متو�سطة,
�ضعيفة� ,ضعيفة جدا) وهي متثل رقمياً )1 ،2 ،3 ،4 ،5( ،على الرتتيب ،وقد مت اعتماد
املقيا�س التايل لأغرا�ض حتليل النتائج
المتوسطات الحسابية لتدريج ليكرت الخماسي

الدرجة

املتو�سط احل�سابي

منخف�ضة

� - 1أقل من 2.33

متو�سطة

� - 2.34أقل من 3.67

مرتفعة

5 - 3.68

ثبات أداة الدراسة -املشاركة االجتماعية:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار (test-
 )retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة
مكونة من ( )30طالب ًا وطالبة ،ومن ثم ُح�سب معامل ارتباط
الدرا�سة ومن داخل املجتمع ّ
بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني �إذ بلغ .0.87

2.2مقيا�س القيادة:

�أُعِ َّد مقيا�س القيادة وفق اخلطوات الآتية:
Ú Úحتديد �أهداف و�أغرا�ض بناء املقيا�س ،وتتمثل بقيا�س مهارات القيادة لدى الطلبة.
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Ú Úمراجعة الأدب ال�سابق ،والأبحاث والدرا�سات ،والدوريات ،والكتب ذات العالقة يف
جمال مهارات القيادة
مثل درا�سة �أدملان ( )Adelman, 2000ودرا�سة �إيكلر ومريل (Ekler and Mirel,
 )2001ودرا�سة جربيلري ويور�سوال ونك وبيرت (. )Griebler,Ursula;Nowak,Peter. 2012
Ú Úالتو�صل �إىل جمموعة من الأهداف والغايات ملهارات القيادة وحتديد املعايري
والأ�س�س التي تعتمد عليها ،ومن ثم �إعداد قائمة ببنود مهارات القيادة.
Ú Úو�ضع تدرج خما�سي لكل فقرة من فقرات املقيا�س ،للحكم على الفقرات بال�شكل
املنا�سب.
�Ú Úأُع َّد املقيا�س ب�صورته الأولية وقد ت�ألف من ( )45فقرة.
صدق املقياس
مت الت�أكد من �صدق املقيا�س بعر�ضه على جمموعه من املُحكّمني املتخ�ص�صني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم املناهج والتدري�س يف اجلامعات الأردنية وتنوعت رتبهم
االكادميية ما بني �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك والبالغ عددهم ( )18لإبداء الر�أي يف مدى ارتباط
الفقرات باملقيا�س ،ومدى تغطية بنود املقيا�س جلميع املهارات مو�ضوع القيا�س ،والت�أكد
من و�ضوح املفردات ومالءمة �صياغة املفردات للفروق الفردية بني الطلبة وبعد التحكيم
�أ�صبح املقيا�س جاهزاً ب�صورته النهائية للتطبيق ،وم�ؤلف ًا من ( )35فقرة وقد اُعتمد تدرج
ليكرت اخلما�سي على النحو الآتي( :كبرية جدا ,كبرية ,متو�سطة� ,ضعيفة� ,ضعيفة جدا) وهي
متثل رقمياً )1 ،2 ،3 ،4 ،5( ،على الرتتيب ،وقد اُعتمد املقيا�س التايل لأغرا�ض حتليل
النتائج اجلدول (. : )1
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية لتدريج ليكرت الخماسي

الدرجة

املتو�سط احل�سابي

منخف�ضة

� - 1أقل من 2.33

متو�سطة

 - 2.34اقل من 3.67

مرتفعة

5 - 3.68

ثبات أداة الدراسة -القيادة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار (test-
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 )retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة
مكونة من ( )30طالب ًا وطالبة ،ومن ثم ُح�سب معامل ارتباط
الدرا�سة ،ومن داخل املجتمع ّ
بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني �إذ بلغ .0.85
ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا،
�إذ بلغ  ،0.88واُعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
إجراءات الدراسة:

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا ُتبعت الإجراءات الآتية:
1.1حتديد م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها.
2.2االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،من

�أجل بناء الأدوات.
3.3احل�صول على معلومات عن حجم املجتمع والعينة من خالل ك�شوفات ب�أ�سماء
طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف لواءي الطيبة والو�سطية العام الدرا�سي ()2015 /2014
من �أجل تطبيق �أدوات الدرا�سة.
4.4طُ ِّبقت �أداتا الدرا�سة على عينة الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي
()2015 /2014
وفرغت ثم ُحلِّلت وفُ�سرِّ ت و ُق ِّدمت التو�صيات.
ُ 5.5جمعت البيانات ِّ
املعاجلة االحصائية:
للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ،وللإجابة عن ال�س�ؤالني الثالث والرابع ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،ح�سب متغري اجلن�س ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية اُ�ستخدم اختبار «ت» ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ح�سب متغري اجلن�س ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية اُ�ستخدم اختبار «ت».

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات
امل�شاركة االجتماعية يف تربية لواءي الطيبة والو�سطية؟
105

د .رحمه خالد فارع القرعان
أ .د .ابراهيم عبد القادر القاعود

درجة ممارسة طلبة الصف الثامن األساسي
ملهارات املشاركة االجتماعية والقيادة في األردن

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات امل�شاركة االجتماعية يف تربية
لواءي الطيبة والو�سطية ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة طلبة الصف الثامن األساسي لمهارات
المشاركة االجتماعية في تربية لواءي الطيبة والوسطية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

37

2

39

3

38

4

25

5

30

6

31

7

21

8

28

9

8

10

19

11

35

12

9

12

27

14

7

15

33

16

2

16

4

18

3

الفقرات
�أ�ساعد يف �إن�شاء احلدائق املدر�سية وزراعة الأ�شجار
واملحافظة عليها.
�أتقبل �أفكار الآخرين يف الأن�شطة اجلماعية و�أقدرها.
�أتعاون مع الإذاعة املدر�سية يف عر�ض برامج تبني �أهمية
العمل التطوعي و�أثره يف حياة الفرد واملجتمع
�أتعاون مع املر�شد الرتبوي يف املدر�سة حلل م�شكالت
الطلبة.
�أ�شارك يف جلان التوعية املرورية داخل مدر�ستي.
�أ�شارك بفقرات تعنى بالعمل التطوعي يف الإذاعة املدر�سية.
�أحافظ على نظافة مدر�ستي ومرافقها.
�أكون عالقات ناجحة مع معلمي ومع الإدارة املدر�سية.
�أتقبل �أفكار الآخرين يف الأن�شطة اجلماعية و�أقدرها.
�أحتمل م�س�ؤولية الإ�رشاف على الغرفة ال�صفية يف حال
غياب املعلم
�أ�شارك يف جلان ملكافحة التدخني وبيان م�ضارة و�أثاره
ال�سيئة على الفرد واملجتمع
�أ�ساهم يف جمع التربعات العينية والنقدية مل�ساعدة
املحتاجني.
�أتعاون مع زميالتي لرتميم بع�ض مرافق املدر�سة.
�أ�شارك بع�ضوية جمال�س الطلبة.
�أتعاون مع الإدارة املدر�سية يف عمل لقاءات دورية مع
�أهايل الطلبة.
�أ�شارك يف الفرق الك�شفية داخل املدر�سة.
�أ�شارك يف الأن�شطة اجلماعية.
ا�ساعد �أقراين يف تنظيف الغرفة ال�صفية.
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

4.61

0.5530

مرتفعة

4.55

0.5440

مرتفعة

4.54

0.5440

مرتفعة

4.52

0.5200

مرتفعة

4.51

0.5210

4.50

0.5460

4.49

0.5460

4.47

0.6320

4.08

0.3140

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.00

1.018

مرتفعة

3.91

1.175

مرتفعة

3.55

0.5910

متو�سطة

3.55

0.5970

3.54

0.5690

متو�سطة
متو�سطة

3.53

0.5270

متو�سطة

3.52

0.5580

3.52

0.5270

3.51

0.5210

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.50

0.5140

متو�سطة

3.49

0.5640

متو�سطة

3.49

0.5520

متو�سطة

1.041

متو�سطة
متو�سطة

الرتبة

الرقم

19

6

�أخطط لتنفيذ بع�ض الأن�شطة الثقافية والرتفيهية.

20

15

20

34

22

10

�أحافظ على املوارد الطبيعية يف البيئة املحلية.
�أقرتح رحالت مدر�سية ملراكز العمل التطوعي كدور امل�سنني
والأيتام.
�أعتز بقيمة العمل جتاه جمتمعي.

3.03

22

32

�أ�شارك بعمل جداريات حتفز العمل التطوعي وت�شجعه.

3.03

1.026

24

26

اتوا�صل مع �أقراين ومعلمي خارج املدر�سة.

3.01

0.1150

متو�سطة

25

5

�أ�شارك مع الإدارة املدر�سية يف �صنع القرارات الرتبوية.

2.98

1.035

متو�سطة

26

1

�أ�شارك يف �أعمال تطوعية مع املجتمع املحلي.

2.61

1.497

متو�سطة

27

17

�أ�شارك مع �أفراد املجتمع املحلي يف تنظيف البيئة املحلية

2.53

1.538

متو�سطة

28

16

28

20

2.52

1.547

متو�سط

30

18

2.50

1.527

متو�سط

31

14

2.48

0.5390

متو�سط

31

23

2.48

0.5460

متو�سطة

33

29

2.05

0.3240

منخف�ضة

34

11

2.02

1.002

منخف�ضة

35

22

1.99

1.000

منخف�ضة

36

24

1.97

0.3520

منخف�ضة

37

36

1.78

0.6170

منخف�ضة

38

12

�أ�صمم �شعارات تعنى بالعمل التطوعي.
�أ�شارك �أفراد املجتمع املحلي بتنظيف امل�سجد والبيئة
املحيطة
�أ�شارك بالع�ضوية يف الأندية واملراكز ال�شبابية.
�أخطط مع �إدارة املدر�سة ال�ستدعاء متطوعني لتوعية
الطالبات يف جمال ال�صحة والبيئة.
�أقرتح حلول وبدائل حلل امل�شكالت االجتماعية.
�أ�صمم من�شورات تعنى باخلدمات التي يقدمها الدفاع
املدين.
�أ�ستثمر �أوقات فراغي يف الأعمال التطوعية.
أكون عالقات
�أتوا�صل مع قيادات املجتمع املحلي و� ّ
اجتماعية ناجحة معهم.
�أ�صمم �أن�شطة حمو�سبة تخدم مو�ضوع الدر�س.
�أتعاون مع املركز ال�صحي لت�صميم من�شورات تعنى
بالتوعية ال�صحية والإ�سعافات االولية.
�أ�صمم مطويات الكرتونية لت�شجيع العمل التطوعي.

2.52

0.5700

متو�سطة

1.50

0.5210

منخف�ضة

39

13

�أتعامل مع مواقع الكرتونية ت�شجع العمل التطوعي وحتفزه

1.47

0.5070

منخف�ضة

3.23

0.1370

متو�سطة

الدرجة الكلية
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يبني اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ( ، )4.61 - 1.47حيث
جاءت الفقرة ( )37التي تن�ص على�„ :أ�ساعد يف �إن�شاء احلدائق املدر�سية وزراعة اال�شجار
واملحافظة عليها” يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.61ويعزى ذلك �إىل رغبة
الطلبة للعمل داخل �أروقة املدر�سة وحب العمل التطوعي لديهم واخلروج عن النمط التقليدي
يف �أثناء احل�صة بالقيام بالتطبيق العملي يف احلديقة املدر�سية ،ومتابعة معلم الرتبية
الوطنية وت�شجيعه على الأعمال التطوعية.وقد يعود ال�سبب �إىل احلوافز واملزايا التي يقدمها
مربو ال�صف ومعلم الرتبية الوطنية واملدنية و�إدارة املدر�سة ،وذلك من خالل تخ�صي�ص
جائزة حديقة ال�صف املتميزة ،ورفع �شعار نحو بيئة مدر�سية �أجمل وخالية من التلوث،
وبذلك اتفقت مع درا�سة ادعي�س والك�ساب ( )2011التي �أكّ دت على �رضورة �إ�رشاك الطلبة
يف الربامج والأن�شطة الالمنهجية.
ت�شجع على
وقد ُيعزى ذلك �إىل �أن الأن�شطة املرفقة مع منهاج الرتبية الوطنية واملدنية ّ
املحافظة على املوارد الطبيعية كالأ�شجار التي ت�ساهم بدرجة عالية يف التقليل من التلوث
البيئي �إ�ضافة �إىل مظهرها اجلمايل.
بينما جاءت الفقرة ( )39ون�صها�« :أتقبل �أفكار الآخرين يف الأن�شطة اجلماعية
و�أق ّدرها» ،وكان �أداء الطلبة عليها ب�شكل مرتفع ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل خروج الطلبة من
روتني الغرفة ال�صفية �إىل التطبيق العملي داخل �أروقة املدر�سة ،مما �ساعد على العمل بروح
الفريق يف تنفيذ الأن�شطة الالمنهجية ب�شكل جماعي ،وهذا �أدى �إىل تكاتف الطالب وتقوية
العالقات االجتماعية ،بينهم ،وبالتايل تقبل �آراء بع�ضهم بع�ض ًا على اعتبار �أن ر�أي كل طالب
يكمل ر�أي الطالب الآخر.بينما جاءت الفقرة ( )38ب�شكل مرتفع ون�صها�« :أتعاون مع الإذاعة
املدر�سية يف عر�ض برامج تبني �أهمية العمل التطوعي و�أثره يف حياة الفرد واملجتمع»،
ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل م�شاركة الطلبة اليومية يف الإذاعة املدر�سية ،وتخ�صي�ص الإدارة
املدر�سية جزءاً كبرياً من برامج الإذاعة ملوا�ضيع يختارها الطالب ،وفق ميولهم ورغباتهم،
ومن �ضمن هذه املوا�ضيع موا�ضيع تعنى بالأعمال التطوعية التي يرغب الطلبة بالقيام
بها داخل �أ�سوار املدر�سة وخارجها ،دون �أجور وحوافز مادية مكتفني باحلوافز املعنوية
الت�شجيعية ،مما يجعل من املدر�سة بيئة تفاعلية اجتماعية مندجمة مع املجتمع املحلي
بينما جاءت الفقرة ( ، )13ون�صها�« :أتعامل مع مواقع الكرتونية ت�شجع العمل التطوعي
وحتفزه» باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )1.47ويعزى ذلك �إىل �ضعف املهارات
احلا�سوبية لدى الطلبة ،وعدم ت�شجيع معلم احلا�سوب الطلبة على ارتياد غرفة احلا�سوب،
والتعامل مع الأجهزة نظراً للم�س�ؤولية امللقاة على عاتقه من احلفاظ على �سالمة الأجهزة
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وكيفية التعامل معها.وقد يعود �سبب ذلك �إىل �ضعف انت�شار ثقافة التوا�صل االلكرتوين
لدى الطلبة ،وعدم ر�ضا الطلبة عن تفعيل خمتربات احلا�سوب داخل املدر�سة ،واتفقت هذه
النتيجة مع درا�سة هولفيلد وروتزبت وبارون ()Hohlfeld,Ritzhupt,and Barron, 2010
�أن املدار�س تعمل على زيادة م�ساهمتها يف تدريب �أفراد املجتمع املحلي على التكنولوجيا
ومتكني �أولياء الأمور بهدف حمو الأمية التكنولوجية.وجاءت الفقرة ( )12والتي ن�صها:
“ �أ�صمم مطويات �إلكرتونية لت�شجيع العمل التطوعي” ،مب�ستوى منخف�ض ،ويعود ال�سبب
يف ذلك �إىل �أن مهارة ت�صميم مطويات �إلكرتونية ال تنا�سب الفئة العمرية لل�صف الثامن
الأ�سا�سي ،فلديهم القدرة على ت�صميم برو�شورات ورقية ،وجمالت حائط �أكرث من الت�صاميم
الإلكرتونية ،كما �أن ت�صميم املطويات الإلكرتونية بحاجة �إىل مهارات عقلية عليا وم�ستوى
فئة عمرية �أعلى من هذه الفئة.وجاءت الفقرة ( )36ون�صها�“ :أتعاون مع املركز ال�صحي
لت�صميم من�شورات تعنى بالتوعية ال�صحية والإ�سعافات االولية”.وجاءت بدرجة منخف�ضة
ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الإدارة املدر�سية ال ت�سمح بخروج الطلبة �إىل مبنى املركز
ال�صحي خوف ًا على �سالمة الطلبة ،وعدم �ضياع احل�ص�ص املدر�سية ،وحر�ص ًا منها على
�إكمال الطلبة للمنهاج يف الوقت املحدد لذلك ،وتكلف الطلبة بتخ�صي�ص جزء من الإذاعة
املدر�سية ال�صباحية لربامج ُتعنى بالتوعية ال�صحية.
وبلغ املتو�سط احل�سابي للم�شاركة االجتماعية ككل ( )3.23مب�ستوى متو�سط ،ويعزى
ذلك �إىل �ضعف امتالك املعلمني ملهارة امل�شاركة االجتماعية ،وعدم قناعة املعلمني
بامل�شاركة االجتماعية واعتبارها م�ضيعة للوقت ،وقد يعود ال�سبب �أي�ض ًا �إىل رف�ض املعلم
حتمل م�س�ؤولية الطلبة يف امل�شاركة االجتماعية خوف ًا عليهم ،وقد يعود ال�سبب �إىل حجم
ّ
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق الإدارة املدر�سية ومعلمة الرتبية الوطنية املتمثلة يف م�شاركة
جراء م�شاركة الطالبات
الإناث خارج حدود املدر�سة جتنب ًا حلدوث م�شكالت اجتماعية َّ
مبثل هذه الن�شاطات ،واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة اجلهني ( )2011التي �أك ّدت على � َّأن
للجن�س ت�أثرياً على بع�ض �أبعاد املهارات االجتماعية ل�صالح الذكور.

◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي
ملهارات امل�شاركة االجتماعية باختالف اجلن�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات امل�شاركة االجتماعية ح�سب متغري
اجلن�س ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية اُ�ستخدم اختبار „ت”،
واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
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الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار „ت” ألثر الجنس
على درجة ممارسة طلبة الصف الثامن األساسي لمهارات المشاركة االجتماعية

امل�شاركة
االجتماعية

ذكر
�أنثى

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
“ت”

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

149

3.35

0.069

37.976

295

0.0000

148

3.10

0.041

يتبني من اجلدول ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية  )a = 0.05تعزى لأثر اجلن�س
يف امل�شاركة االجتماعية ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور ،ويعزى ذلك �إىل طبيعة املجتمع
الذي ي�شجع الذكور على االنخراط يف �أعمال تطوعية داخل �إطار املدر�سة وخارجها ،وكذلك
ت�شجيع الإدارات املدر�سية واملعلمني للقيام مبهام من �ش�أنها �أن تخدم املجتمع املحلي
وكذلك رغبة الذكور يف �إثبات الذات يف هذه املرحلة العمرية ،بالإ�ضافة �إىل القوة اجل�سمية
والع�ضلية للذكور التي متكِّنهم من القيام ب�أعمال حتتاج �إىل جمهود ع�ضلي ،وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة ادعي�س والك�ساب ( )2011التي �أك ّدت على التقدير الأف�ضل ل�صالح
الذكور يف جمال �صنع القرار ،وقد يعود ال�سبب �إىل خجل الطالبات وعدم ت�شجيع �أولياء
الأمور للتعامل مع املجتمع املحلي ،وقد يعود ال�سبب �إىل حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق
الإدارة املدر�سية ومعلمة الرتبية الوطنية املتمثلة يف م�شاركة الإناث خارج حدود املدر�سة
جتنب ًا حلدوث م�شكالت اجتماعية جراء م�شاركة الطالبات مبثل هذه الن�شاطات واتفقت هذه
النتيجة مع درا�سة اجلهني ( )2011التي �أك ّدت على �أن للجن�س ت�أثرياً على بع�ض �أبعاد
املهارات االجتماعية لل�صالح الذكور .
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات

القيادة يف تربية لواءي الطيبة والو�سطية؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات القيادة يف تربية لواءي الطيبة
والو�سطية واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة طلبة الصف الثامن األساسي
لمهارات القيادة في تربية لواءي الطيبة والوسطية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

6

الفقرات
�أقوم ب�أداء عملي بطريقة منظمة مت�سل�سلة
110

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.45

0.5560

امل�ستوى
مرتفعة
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

4.44

0.5240

مرتفعة

4.44

0.5670

مرتفعة

4.04

0.2700

مرتفعة

4.00

0.2400

مرتفعة

0.398

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

2

23

2

24

4

19

5

3

لدي القدرة على �إدارة املجموعات النقا�شية.
ّ

5

31

�أميل �إىل التفوق وحب املناق�شة.

4.00

7

15

�أ�شارك بحما�س وفاعلية يف الإذاعة املدر�سية.

3.99

1.023

7

17

9

1

3.98

1.008

مرتفعة

9

8

�أ�ساعد زميالتي بكل ما يحتاجونه.
�أجنز كل ما يوكل ايل من �أعمال يف الوقت
املنا�سب.
�أحدد �أهدايف لأي عمل �أقوم به.

3.99

0.4190

مرتفعة

3.98

0.1730

مرتفعة

9

12

�أتعامل مبرونة يف البيئات ال�صفية املختلفة.

3.98

0.3530

مرتفعة

9

20

�أ�صنع خطط للم�ستقبل.

3.98

1.018

مرتفعة

13

2

13

9

3.96

0.3320

مرتفع ًا

15

35

3.95

0.9570

مرتفعة

16

30

3.94

0.9760

مرتفعة

17

16

3.93

0.4220

مرتفعة

18

26

�أمتلك مهارة �إدارة الوقت.
�أمتتع باملرونة يف التفكري �أثناء النقا�شات
ال�صفية.
لدي ح�ضور (كاريزما) ب�شهادة مديرتي
ومعلماتي.
�أحتمل م�س�ؤولية �أي عمل �أقوم به.
�أمثل حلقة الو�صل بني الإدارة املدر�سية
وزميالتي.
�أناق�ش و�أحاور زميالتي بكل لطف وكيا�سه

3.96

0.9990

مرتفعة

3.86

1.055

مرتفعة

19

33

لدي القدرة على الإقناع.

3.68

0.6110

مرتفعة

20

10

�أميز بني اخلط�أ وال�صواب واحل�سن وال�سيء.

3.56

0.5420

متو�سطة

21

7

�أطور قدراتي الإبداعية يف حل امل�شكالت

3.55

0.5910

متو�سطة

22

5

�أتقبل النقد البناء.

3.53

0.5390

متو�سطة

23

21

�أقدم مقرتحات للتطوير حول بع�ض الأمور.

3.52

0.5580

متو�سطة

�أتعامل ب�سهولة مع الطالبات واملعلمات اجلدد
و�أظهر مهارات اجتماعية خالل تعاملي معهم.
�أمتثل مفهوم الدميقراطية و�أجتنب اال�ستئثار
بالر�أي �أو ال�سلطة.
�أقدم امل�صلحة العامة على امل�صلحة اخلا�صة.
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الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.50

0.6210

متو�سطة

3.49

0.5640

متو�سطة

3.47

0.5580

متو�سطة

3.45

1.444

متو�سطة

3.40

1.406

متو�سطة

0.9900

متو�سطة
متو�سطة

الرتبة

الرقم

24

22

25

25

26

11

27

18

28

34

29

32

لدي القدرة على الربط بني الأ�شياء.
�أتناف�س مع �أقراين يف املدر�سة للقيام ب�أعمال
جديدة.
لدي الثقة بالنف�س وال �أخ�شى التحدث �أمام
ّ
زميالتي.
�أ�ضبط نف�سي وانفعاالتي يف املواقف املختلفة.
�أراعي م�شاعر الآخرين ورغباتهم و�أتنازل يف
املواقف التي تتطلب ذلك.
لدي القدرة على الت�أثري االيجابي يف الآخرين

3.35

30

28

�أمتلك حب املغامرة.

3.28

1.865

31

13

31

29

3.11

0.5310

متو�سطة

33

27

3.01

1.043

متو�سطة

34

4

3.00

1.003

متو�سطة

35

14

�أتخذ القرارات املدرو�سة داخل الغرفة ال�صفية.
�أ�ضع خطط لأي عمل �أقوم به و�أجتنب الع�شوائية
والتخبط.
�أعتمد على ذاتي يف كثري من املواقف و�أت�رصف
بعقالنية
�أ�صدر �أحكام ًا حول بع�ض املعلومات يف الدرو�س.
لدي القدرة على �إبداء ر�أي يف �أي مو�ضوع دون
ّ
خوف �أو خجل

3.11

0.4810

متو�سطة

2.72

0.6910

متو�سطة

3.70

0.3360

مرتفعة

الدرجة الكلية

يبني اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ، )4.45 - 2.72حيث
جاءت الفقرة ( )6التي تن�ص على�„ :أقوم ب�أداء عملي بطريقة منظمة مت�سل�سلة” يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.45ويعزى ذلك �إىل طبيعة الإناث وقدرتهن على ترتيب
الأمور وتنظيمها واالبتعاد عن الع�شوائية والتخبط واالهتمام بالتنظيم والتخطيط لأي
عمل يقمن به �إ�ضافة �إىل وجود روح املناف�سة بينهن للو�صول لأف�ضل النتائج.واتفقت هذه
النتيجة مع درا�سة املعمري (� )2008أن للإدارة املدر�سية دوراً كبرياً يف تفعيل الأن�شطة
الطالبية من وجهة نظر املعلمني والطلبة.وجاءت الفقرة ( )23ون�صها� “ :أتعامل ب�سهولة
مع الطالبات واملعلمات اجلدد و�أظهر مهارات اجتماعية خالل تعاملي معهم” بدرجة �أداء
مرتفعة ،ويعود ال�سبب �إىل رغبة الطالبات يف �إثبات ذاتهن �أمام املعلمات اجلدد ،ولفت
112

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()16

 -تشرين األول

2016

�أنظارهن ب�أنهن طالبات جمتهدات وب�إمكانهن تنفيذ �أي عمل ُيكلَّفن به من قبل املعلمة.
وجاءت الفقرة رقم ( )24ون�صها� “ :أمتثل مفهوم الدميقراطية و�أجتنب اال�ستئثار بالر�أي
�أو ال�سلطة” بدرجة مرتفعة ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن معلمي الرتبية الوطنية واملدنية
يركزون يف �أثناء تدري�س مادة الرتبية الوطنية واملدنية على تنمية مفاهيم الدميقراطية
لدى الطلبة ،مما انعك�س على �أدائهم ب�شكل �إيجابي يف اثناء تعاملهم مع بع�ضهم بع�ض ًا
باحرتام الر�أي والر�أي الآخر.
“لدي القدرة على �إبداء ر�أي يف �أي مو�ضوع دون
بينما جاءت الفقرة ( )14ون�صها:
ّ
خوف �أو خجل” باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )2.72ويعزى ذلك �إىل طبيعة
املرحلة العمرية (املراهقة) التي تت�سم باخلجل والرتدد واخلوف من �إبداء الر�أي �أمام
الآخرين ،وقلة التجارب التي تتعر�ض لها الطالبات يف املدر�سة ،واتفقت هذه النتيجة
مع درا�سة رويت�س ( )Rotets, 2007التي �أكّ دت �أن مهارات الطلبة القيادية يعزى ملتغري
التجريب ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور.بينما جاءت الفقرة ( )4ون�صها�“ :أ�صدر �أحكام ًا
حول بع�ض املعلومات يف الدرو�س” وكانت بدرجة متو�سطة ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل
�أن الطلبة لي�س لديهم القدرة على �إ�صدار الأحكام ،وذلك لعدم امتالكهم مهارات التفكري
الناقد والإبداعي ،كما �أن هذه الفئة العمرية ال متتلك مهارة �إ�صدار الأحكام والتقومي ،و�إمنا
يتقبلّون املعلومات كما هي ظن ًا منهم �أن من و�ضع هذه املعلومات يف الدرو�س هم �أكرث
دراية وخربة وعلماً.بينما جاءت الفقرة ( )27والتي ن�صها� “ :أعتمد على ذاتي يف كثري من
املواقف و�أت�رصف بعقالنية.جاءت بدرجة متو�سطة ويعود ال�سبب يف ذلك �أن من �سمات
هذه املرحلة العمرية اعتماد الطالب على غريهم �أكرث من اعتمادهم على ذاتهم ب�سبب
خوفهم وخجلهم من اتخاذ قرارات يف مواقف عديدة وتخبطهم وع�شوائيتهم وابتعادهم عن
العقالنية.
وبلغ املتو�سط احل�سابي للقيادة ككل (. )3.70مب�ستوى مرتفع ،ويعزى ذلك �إىل رغبة
مهمات قيادية داخل
الطالبات يف املرحلة العمرية �إىل اثبات الذات ،وقدرتهن على تويل َّ
ال�صف ،وخارجه مقتدين مبعلماتهن ،وت�شجيع املعلمات على عمل الطالبات بروح الفريق
الواحد.واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة براوننج (� )Browning, 2005أن للمدر�سة دور يف
الرتكيز على قيم النظافة ،ونظافة البيئة عرب براجمها التي وجهت ال�شباب نحو خدمة
�أنف�سهم ،وتويل �أدوار قيادية.

◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل تختلف درجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي
ملهارات القيادة باختالف اجلن�س؟
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لدرجة ممار�سة طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات القيادة ح�سب متغري اجلن�س،
ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية اُ�ستخدم اختبار “ت” ،واجلداول
�أدناه تو�ضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” ألثر الجنس
على درجة ممارسة طلبة الصف الثامن األساسي لمهارات القيادة

القيادة

ذكر
�أنثى

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
“ت”

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

149

3.40

0.0870

36.035 -

295

0.0000

148

4.01

0.1850

يتبني من اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a = 0.05تعزى لأثر
اجلن�س يف القيادة وجاءت الفروق ل�صالح الإناث ،ويعزى ذلك �إىل ت�شجيع الإدارة املدر�سية
مهمات قيادية �سواء يف غرفة ال�صف �أم يف الإذاعة املدر�سية
واملعلمات للطالبات على تويل َّ
والربملانات الطالبية ،مما ي�شبع عند الطالبات م�س�ؤوليات القيادة داخل املدر�سة ،والتي
تخجل من ممار�ستها خارج �إطار املدر�سة.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة جربيلري ويور�سوال
ونك وبيرت ( )Griebler,Ursula;Nowak,Peter. 2012التي �أكّ دت �أن املجال�س الطالبية
مهمات قيادية �سواء يف غرفة ال�صف
ت�ساهم يف حت�سني عالقات الطالب مع �أقرانهم لتويل َّ
�أم خارجها.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة تقدم الباحثة التو�صيات الآتية:
�1.1رضورة تفعيل الإدارات املدر�سية دور الطلبة يف امل�شاركة االجتماعية يف خمتلف

�أ�شكالها.

حتمل امل�س�ؤولية
2.2تعزيز مهارات القيادة لدى الذكور باعتبارهم الأكرث قدرة على ّ
يف امل�ستقبل.
3.3تزويد معلمي الرتبية االجتماعية والوطنية ب�أدلة حتتوي على مفاهيم امل�شاركة
االجتماعية والقيادة تتنا�سب مع خ�صائ�ص الطلبة لهذه املرحلة.
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4.4الرتكيز على تفعيل اللقاءات واالجتماعات بني الطلبة ،و�أع�ضاء قيادات املجتمع
املحلي لتنمية مفاهيم العمل التطوعي ومتكينهم من القيام ب�أدوار قيادية يف امل�ستقبل.
تنمي عند الطلبة مهارات املهارات
5.5ت�ضمني املناهج والكتب املدر�سية لأن�شطة ّ
امل�شاركة االجتماعية والقيادة.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1ادعي�س� ،أحمد والك�ساب ،علي. )2011(.درجة امتالك طلبة معلم �صف يف اجلامعات
الأردنية للمهارات االجتماعية من وجهة نظرهم ،جملة الزرقاء للبحوث والدرا�سات
الإن�سانية. )1( 11 ،
2 .2عابدين ،حممد عبد القادر. )2001(.الإدارة املدر�سية احلديثة.عمان :دار ال�رشوق للن�رش
والتوزيع.
3 .3عطيوي ،جودت. )2004(.الإدارة املدر�سية احلديثة ،مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها
العملية.الأردن :الدار العملية الدولية ،ودار الثقافة للن�رش والتوزيع.
4 .4املعمري ،را�شد. )2008(.دور الإدارة املدر�سية يف تفعيل الأن�شطة الطالبية من وجهة
نظر معلمي وطلبة مرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد ،الأردن.
5 .5الزيادات ،ماهر مفلح وقطاوي ،حممد ابراهيم. )2010(.الدرا�سات االجتماعية طبيعتها
وطرائق تعليمها وتعلمها.الأردن :دار الثقافة.
6 .6اجلهني ،عبد الرحمن. )2011(.املهارات االجتماعية وعالقتها بال�سلوك التوكيدي
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