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امللخص:
تعرف واقع تطبيق برنامج جلوب يف
هدفت هذه الدرا�سة ّ
�سلطنة عمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني امل�شاركني يف
الربنامج ،والتعرف �إىل مدى اختالف وجهات نظر كل فئة يف العينة
ح�سب النوع االجتماعي لها .تكونت عينة الدرا�سة من ( )155طال ًبا
وطالب ًة من املدار�س امل�شاركة بالربنامج من خم�س حمافظات هي:
م�سقط والداخلية والظاهرة وحمافظتا �شمال الباطنة وجنوبها� .أما
عينة املعلمني فكانت ( )35معلم ًا ومعلمة من املعلمني امل�شاركني
يف الربنامج من هذه املحافظات .وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
�أعدت �أداة الدرا�سة التي متثلت يف ا�ستبانتني �إحداهما للطلبة
والأخرى للمعلمني ،وح�سب ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام معامل
�ألفا كرونباخ .كما ف�رست نتائج اال�ستبانتني مبقابالت مركزة لطلبة
ومعلمني.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معظم �أهداف برنامج جلوب قد
حتققت من وجهة نظر كل من الطلبة واملعلمني ،و�أن �إجراءات تنفيذ
الربنامج تعد منا�سبة لديهم .كما �أ�شارت النتائج باكت�ساب العينة
ال�سلوك الإيجابي نحو البيئة من وجهة نظرهم .وتبني من النتائج
وجود بع�ض ال�صعوبات لدى بع�ض امل�شاركني من الطلبة واملعلمني.
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α=0.05بني وجهات نظر كل من الطلبة واملعلمني
حول واقع تطبيق الربنامج ب�شكل عام ح�سب النوع االجتماعي ،مما
ي�ؤكد �أن الربنامج يطبق بنف�س النظام لدى اجلميع ذكوراً و�إناثاً.
ويف �ضوء النتائج ،تو�صي الدرا�سة بالتدريب امل�ستمر للطلبة
واملعلمني امل�شاركني بالربنامج ،كما تو�صي الدرا�سة ب�رضورة
التكامل بني برنامج جلوب البيئي ومناهج العلوم خا�صة فيما
يتعلق بالرتبية البيئية .واقرتحت الدرا�سة �إجراء درا�سة مقارنة
بني الطلبة امل�شاركني وغري امل�شاركني حول امتالك عمليات العلم
ومهارات اال�ستق�صاء العلمي.
الكلمات املفتاحية :واقع تطبيق الربنامج ،برنامج جلوب
البيئي ( ، )The Globe Programالطلبة ،املعلمني.

Abstract:
This current study sought to investigate the
reality of applying GLOBE program in the Sultanate
of Oman from the perspective of students and teachers.
The sample consisted of 155 students from Muscat, al
- Dakhiliyah, al - Dahra and South/ North al - Batinh
Governorates, as well as 35 teachers from the same
regions in Oman.
To achieve the study’s aim, two questionnaires
were designed, one for the students and the other
›for the teachers. The reliability of the students
questionnaire was 0.74 whereas the reliability of
teachers’ questionnaire was 0.98. Interviews were also
conducted to interpret the results of the questionnaires.

The findings revealed that most of GLOBE
program goals were achieved from the perspective of
students and teachers. Accordingly, from their point
of view, the program implementation procedures were
appropriate for them. However, a number of difficulties
were highlighted such as, inefficient implementation
of the protocols, weak internet service and equipment
damage. The study also showed that there were no
statically significant differences at a=0.05 in the
reality of applying the program from the students
point of view due to gender. In addition, the study
showed there were no statically significant differences
at a=0.05 in the reality of applying the program from
the teachers point of view due to gender.
Accordingly, the study recommended the need for
integrating the GLOBE program within the science
curriculum, in addition to the need for constant
trainings for GLOBE teachers and students. It also
proposed conducting studies to investigate the impact
of the program on acquiring scientific investigation
and knowledge skills among students.
Key words: The Globe Program, Application of
the Program, Students, Teachers.

املقدمة:
يجمع برنامج جلوب البيئي
الذي انطلق يف يوم الأر�ض من عام 1995م ،بني الطلبة واملعلمني
والعلماء بهدف زيادة الفهم العلمي لكوكب الأر�ض ،وحت�سني حت�صيل
الطلبة يف العلوم والريا�ضيات ،وتعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد
يف جميع �أنحاء العامل ( . )Wigbels, 2004وي�ضم الربنامج حاليا
معلما م�شاركً ا من �أكرث من  25000مدر�سة
�أكرث من 59000
ً
حول العامل ،من  112دولة م�شاركة .وهو مدعوم دوليا من قبل
الإدارة الوطنية للمالحة اجلوية والف�ضاء (National Aeronautics
 )and Space Administration) ، (NASAوم�ؤ�س�سة العلوم الوطنية
 ، )National Science Foundation)) (NSFوالإدارة الوطنية
للمحيطات والغالف اجلوي (National Oceanic and Atmospheric
 )Administration) NOAAيف الواليات املتحدة الأمريكية (Flores,
. )2017 & Cincera & Maskova, 2011
وكلمة “ ”GLOBEكلمة مركبة من �أوائل حروف كلمات جملة

«»The GLOBE Program

(�Global Learning and Observation to Benefit the Environ

 ، )mentمبعنى“ :التعلم واملالحظة العاملية لإفادة البيئة” (اخلطبا،
Herron & Robertson, 2013, Cincera & Maskova,( ،2005
 .2011وقد عرفته هايدين ( )Hayden, 2018, P.49ب�أنه «برنامج
عاملي عملي ي�شمل املراحل االبتدائية والثانوية والربامج التعليمية
الأخرى» .وجاء تعريفه يف درا�سة �أخرى ب�أنه «برنامج دويل للتعليم
العلمي والبيئي �أطلقته يف الأ�صل الواليات املتحدة» (Smoľáková,
. )Švajda, Koróny & Činčera, 2016, P.9509
ي�شمل برنامج جلوب بروتوكوالت متعددة مق�سمة �إىل خم�سة
جماالت وهي :الغالف اجلوي ،وبرتوكول املاء (الهيدرولوجيا)
 ،وبرتوكول الرتبة ،والغطاء الأر�ضي ،وبرتوكول نظام الأر�ض
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واقع تطبيق برنامج جلوب البيئي ""The GLOBE Program

أ .حنان بنت خلفان احلديدية
أ.د .عبد اهلل بن خميس أمبو سعيدي

في سلطنة ُعمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني

(الفينولوجيا) ( . )Herron & Robertson, 2013ويو�ضح اجلدول
(� )1أنواع الربتوكوالت وهدف كل منها كما جاء يف درا�سة
الندبريجري ووارنر واجن�س ونيل ز (�Landenberger, Warner, En
. )sign & Nellis, 2006
الجدول ()1
أنواع البرتوكوالت وهدف كل منها:

نوع
الربتوكول
اجلو
املاء

الهدف منه
حتديد خ�صائ�ص الغالف اجلوي والتغريات املناخية كتغريات درجات
احلرارة ومعدالت الرطوبة.
فهم الدورة الهيدرولوجية للماء وقيا�س مدى جودة ونقاوة امل�صادر
املائية املختلفة.

الرتبة

فهم خ�صائ�ص الرتبة و�أنواعها ووظائفها يف النظام البيئي.

الغطاء
الأر�ضي
نظام
الأر�ض

فهم التباين يف طبقات الغطاء الأر�ضي والقدرة على حتديد �أنواعه
وكذلك ر�سم خرائط له.
فهم طبيعة الرتابط لعمليات الأر�ض والقدرة على و�صف طبيعة
االت�صال بني مكونات النظام الأر�ضي

واملجال العلمي ،واملجال الدويل ،واملجال التكنولوجي وجمال
التوا�صل والتمويل (. )The GLOBE Implementation Office, 2014
وقد ان�ضمت �سلطنة عمان �إىل برنامج جلوب يف  8دي�سمرب
عام  2009م؛ متمثل ًة يف وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك بالتوقيع
على مذكرة تفاهم حول التعاون البيئي لربنامج جلوب يف م�سقط.
وبد�أ تطبيق الربنامج فعل ًيا يف مدار�س ال�سلطنة يف العام الدرا�سي
2012 /2011م ،حيث �شمل التطبيق �ست مدار�س فقط من مدار�س
احللقة الثانية يف ثالث حمافظات تعليمية .بعدها بد�أ التو�سع �إىل
�أن �شمل جميع املحافظات التعليمية يف العام الدرا�سي /2013
2014م وبلغ عدد املدار�س املنظمة جللوب يف ذلك العام 30
مدر�سةً .ثم ارتفع عدد املدار�س املطبقة للربنامج يف عام /2016
 2017لي�صل �إىل 50مدر�سةً.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ويرى �سملكوفا و�آخرون (� )Smoľáková et al, 2016أن
الفكرة الأ�سا�سية من الربنامج هي تكوين جمتمع عاملي من العلماء
لفهم �أف�ضل لبيئة الأر�ض
والطلبة واملعلمني واملواطنني يعملون م ًعا ٍ
وللحفاظ عليها وتطويرها من خالل بحوث بيئية ،ومن خالل هذه
الر�ؤية ف�إن الربنامج ي�شجع الطلبة واملعلمني على االنخراط يف
الأبحاث املبنية على اال�ستق�صاء عن بيئاتهم املحلية وم�شاركة
النتائج عرب موقع الربنامج مع البقية حول العامل (www.globe.
 . )govوقد �صنف كن�سريا وم�سكوفا ()Cincer & Maskova, 2011
�أهداف برنامج جلوب �إىل م�ستويني رئي�سني من الأهداف� ،أحدهما
علمي والآخر تربوي .ففي اجلانب الرتبوي والذي �أ�شارت �إليه كذلك
درا�سة الندبريجري و�آخرين ودرا�سة مينز Landenberger, Warner,
 ، ) )Ensign & Nellis, 2006, Means, 1998يطمح برنامج جلوب
�إىل حتقيق الآتي:
Ú Úتطوير مهارات البحث لدى الطلبة يف العلوم الطبيعية
والبيئية.
Ú Úم�ساعدة الطلبة يف حتقيق نتائج مرتفعة يف مادتي
العلوم والريا�ضيات.
Ú Úتعزيز احل�سا�سية واملعرفة البيئية للطلبة.
�أما يف اجلانب العلمي ف�إن برنامج جلوب ي�سعى �إىل:
Ú Úم�ساعدة العلماء يف �أبحاثهم البيئية.
Ú Úي�ؤثر �إيجابا على اجتاهات الطلبة نحو العلوم وي�ؤهلهم
الختيار مهنة علمية يف امل�ستقبل.
وتتلخ�ص مهمة الربنامج يف تعزيز تدري�س العلوم ،وحمو
الأمية البيئية ،وتعزيز االكت�شاف العلمي ( . )www.globe.govو�إذا
كانت تلك هي الأهداف العامة �أو الأ�سا�سية لربنامج جلوب ف�إن
هناك �أهدافا خا�صة يتم تنفيذها على مدى خطط خم�سية وكان
�آخرها اخلطة اخلم�سية ( . )2017 - 2012ويتم جتزئة �أهداف
اخلطة اخلم�سية على خم�سة جماالت وهي :املجال التعليمي،
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�إن ما متر به البيئة حاليا من تغريات مت�سارعة �أثرت عليها
وعلى الإن�سان الذي يعي�ش فيها؛ ح ّتمت عليه �أن ي�سعى حلمايتها
والتخفيف من م�شاكلها .وقد بذلت حكومات الدول وخ�صو�صا
ف�ضمنت
اجلهات الرتبوية اجلهود الوا�ضحة للقيام بهذه املهمة،
ّ
املناهج الدرا�سية املعارف والقيم البيئية التي حتث الطالب على
االهتمام ببيئته واحلفاظ عليها .كذلك بينت الدرا�سات �أهمية غر�س
مفهوم التنمية امل�ستدامة يف نفو�س الطلبة �إىل جانب غر�س القيم
البيئية لديهم ،وذلك ل�ضمان بقاء جميع الكائنات ب�أمان على هذه
الأر�ض و�ضمان بقاء املوارد الطبيعية للأجيال القادم ة (�Am
� . )busaidi & Al Washahi, 2016إال �أن الواقع �أثبت عدم جدوى
هذه الطريقة وحدها يف �إحداث التغيري املطلوب ،حيث لوحظ وجود
فجوة بني ما مت تعلمه عن البيئة واملمار�سة الطبيعية جتاه البيئة
( . )Ambusaidi, Boyes, Stanisstreet & Taylor, 2012وهنا بد�أ
التوجه لتعميق الرتبية البيئية يف نفو�س الطلبة ب�شكل �أكرب من خالل
امل�شاريع والربامج البيئية .وقد بينت العديد من الأبحاث والدرا�سات
يف ال�سنوات الأخرية فعالية الربامج البيئية يف زيادة الوعي البيئي
لدى الطلبة وتوجيههم حلل امل�شاكل البيئية داخل �أ�سوار املدر�سة
وخارجها (& Flores, 2017, Smoľáková, Švajda, Koróny
. )Činčera, 2016, Simsekli, 2015 & Cincera & Maskova, 2011
كذلك حثت العديد من املنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة
مبكرا؛
ال�صحة العاملية وغريها على �رضورة بدء هذه الربامج
ً
لزيادة الوعي البيئي للأطفال واالجتاهات نحو البيئة (برعي،
 . )2006وهذا ما مت مل�سه من برنامج “جلوب البيئي” حيث بينت
درا�سة روجا�س و�آخرين (Rojas, Zuniga, lourdes & Ugalde,
� )2015أن برنامج “جلوب البيئي” قد عزز من دافعية الطلبة لتعلم
العلوم البيئية وزادت ثقتهم يف العلوم العامة� .إن تقييم هذا الربنامج
عامل ًيا يعد �أمرا �صعبا؛ الت�ساع نطاقه وتعدد �أوجه تنفيذه يف البلدان
املن�ضمة �إليه ( . )Geary & Willias, 2010ورغم �أهمية هذا الربنامج
�إال �أنه مل يحظَ باالهتمام الالزم والتقومي من قبل اجلهات املخت�صة
يف �سلطنة عمان ب�شكل خا�ص والدول العربية ب�شكل عام –على حد
علم الباحثَني  -حيث ح�صال على درا�سات قليلة تقوميية للربنامج
(�Cincera & Maskova, 2011, Geary & Willias, 2010 & Man

 ، )fready, 2000وكلها كانت �أجنبية .مما �أدى �إىل طرح �س�ؤال وجيه:
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هل ي�سري برنامج “جلوب” يف ال�سلطنة وفق الأهداف التي يرمي
لتحقيقها؟
ويف �ضوء ما تقدم تت�ضح م�شكلة الدرا�سة ،واملتمثلة يف
احلاجة للوقوف على واقع تطبيق الربنامج وذلك من وجهة نظر
الطلبة واملعلمني لكونهم املمار�سني احلقيقيني يف الربنامج ،وهذا
ين�سجم مع ما دعا �إليه م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية
والذي عقد يف عام 1992م .حيث دعا لالهتمام بالربامج البيئية
يف التعليم ،كذلك دعا �إىل �رضورة التقومي الالزم لهذه الربامج (عودة
قيمت الربنامج
وال�سعدين . )2011 ،وب�سبب ندرة الدرا�سات التي َّ
يف �سلطنة عمان والعامل العربي ،من حيث االهتمام بوجهات نظر
امل�شاركني فيه ،فقد كان هذا دافع ًا للباحثني للقيام بهذه الدرا�سة،
وعليه ،تتبلور م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما واقع تطبيق برنامج “جلوب” من وجهة نظر الطلبة
واملعلمني امل�شاركني يف الربنامج يف �سلطنة عمان؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α <0.05بني وجهات نظر الطلبة يف واقع تطبيق برنامج جلوب
تب ًعا للنوع االجتماعي؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α <0.05بني وجهات نظر املعلمني يف واقع تطبيق برنامج
جلوب تب ًعا للنوع االجتماعي؟

أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
♦ ♦التعرف �إىل واقع تطبيق برنامج «جلوب البيئي» يف �سلطنة
عمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني امل�شاركني يف الربنامج.
♦ ♦التعرف �إىل مدى اختالف وجهات نظر (الطلبة واملعلمني)
يف واقع تطبيق الربنامج باختالف النوع االجتماعي لهم يف �سلطنة
عمان.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة فيما يلي:
♦ ♦ت�سليط ال�ضوء على برنامج «جلوب البيئي» من حيث
ماهيته و�أهدافه بالتايل جذب املهتمني بالق�ضايا البيئية �إليه.
♦ ♦التعرف على جوانب القوة وال�ضعف يف �آلية تنفيذ “جلوب
البيئي” بالتايل حت�سني �آلية التنفيذ مما يخفف العقبات التي قد
تعرت�ضه �إن وجدت.
♦ ♦ميكن �أن ت�شكل رافدا للمخت�صني بت�صميم املناهج خا�صة
فيما يتعلق باملو�ضوعات البيئية منها.

حدود الدراسة:
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :فح�ص واقع تطبيق برنامج «جلوب
البيئي» من وجهة نظر الطلبة واملعلمني يف �سلطنة عمان
Ú Úاحلدود الزمانية :العام الدرا�سي 2018 /2017م.
Ú Úاحلدود املكانية :املدار�س امل�شاركة يف برنامج جلوب

البيئي من حمافظات ال�سلطنة.
Ú Úاحلدود الب�رشية :الطلبة امل�شاركون يف برنامج جلوب
البيئي من حمافظات :م�سقط ،والداخلية ،وجنوب الباطنة ،و�شمال
الباطنة ،والظاهرة ،واملعلمون امل�شاركون من جميع املدار�س يف
�سلطنة عمان.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الربتوكول :واجلمع برتوكوالت ،وتعني م�سودة �أ�صلية
ت�صاغ على �أ�سا�سها معاهدة �أو اتفاقية ،وثائق وحما�رض االتفاقات
(. )https:// www.almaany.com
◄◄برنامج جلوب البيئي ( :)The Globe Programكلمة
“ ”GLOBEمركبة من �أوائل كلمات جملة “Global Learning
 ”and Observation to Benefit the Environmentمبعنى التعلم
واملالحظة العاملي لإفادة البيئة” (اخلطبا. )2005 ،

الدراسات السابقة:
تو�صل الباحثان �إىل عددٍ من الدرا�سات التي ا�ستق�صت �أثر
برنامج جلوب على اكت�ساب الطلبة بع�ض املهارات واخلربات
واكت�ساب فوائد تربويةٍ �أخرى ،مثل درا�سة �سلمنكوفا و�سافجدا
وكورين وكن�سريا (Smoľáková, Švajda, Koróny & Činčera,
 )2016التي هدفت ملعرفة �أثر برنامج ( )GLOBEعلى اكت�ساب
مهارات اال�ستق�صاء العلمي لدى الطلبة ،حيث �أجريت هذه الدرا�سة
على ثالث جمموعات من الطلبة الت�شيكيني وال�سلوفاكيني جميعهم
من ال�صف الثامن ،م ّثل املجموعة الأوىل الطلبة امل�شاركون يف
جلوب من جمهورية الت�شيك وكان عددهم ( )92طالبا وطالبة،
واملجموعة الثانية طلبة غري م�شاركني من نف�س الدولة وبلغت
عينتهم ( )72طالبا وطالبة ،واملجموعة الثالثة طلبة �سلوفاكيون
غري م�شاركني وكان عددهم ( )135طالب ًا وطالبة ،وحللت الكفاءة
اال�ستق�صائية �إىل عدد من املتغريات وهي :مهارات اال�ستق�صاء
وفهمهم لإجراءات العمل العلمي ،وفهمهم ملبادئ العمل العلمي،
واهتمامهم بالعلوم .و�أو�ضحت النتائج عدم وجود فروق بني الطلبة
غري امل�شاركني �سواء كانوا من الت�شيك �أم من ال�سلوفاك� ،إال �أنه
وجدت فروق ل�صالح الإناث يف جمموعة الت�شيك يف متغري االهتمام
بالعلوم .وقد �أو�ضحت النتائج وجود فروق بني الطلبة امل�شاركني
وغري امل�شاركني ب�شكل عام ل�صالح جمموعة جلوب؛ حيث حققوا
درجات مرتفعة يف معظم متغريات الكفاءة اال�ستق�صائية؛ مما يثبت
دور برنامج جلوب يف تنمية مهارات اال�ستق�صاء العلمي لديهم.
ويف درا�سة الندبريجري و�آخرين (Landenberger, Warner,
 )Ensign, & Nellis, 2006مت تو�ضيح طريقة جديدة ال�ستخدام
برتوكوالت جلوب يف منهج علوم الأر�ض لل�صف الثاين ع�رش،
حيث ربط بني برتوكول الغطاء الأر�ضي وبرتوكول الهيدرولوجي
(املائي) وذلك با�ستخدام تكنولوجيا البيانات امل�ست�شعرة عن بعد
ونظم املعلومات اجلغرافية الـ ( )GISلدرا�سة امل�ستنقعات املائية.
كذلك مت ا�ستخدام عمليات التفكري املكاين واجلغرافيا املكانية
مل�ساعدة الطلبة على تطوير فهمهم للعالقة بني الغطاء املائي
والأر�ضي .وقد تبني من خالل الدرا�سة �أهمية عمليات التفكري
فهما �أف�ضل لنظام الأر�ض ،وقد تبني �أهمية
املكاين الكت�ساب الطلبة ً
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واقع تطبيق برنامج جلوب البيئي ""The GLOBE Program

أ .حنان بنت خلفان احلديدية
أ.د .عبد اهلل بن خميس أمبو سعيدي

في سلطنة ُعمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني

ا�ستخدام تكنولوجيا اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
الـ ( ، )GISحيث مكنت هذه الأدوات من فهم �أف�ضل لعلوم الأر�ض
املعا�رصة ،و�ساعدت على فهم العالقة بني الغطاءين الأر�ضي
املائي للمنطقة املدرو�سة ،وملوا�ضيع خمتلفة من تغريات النظام
البيئي العاملي كت�أثريات التغريات الطبيعية والب�رشية على املناخ
اجلوي والغطاء الأر�ضي والتغريات االجتماعية التي ن�ش�أت عن
التغريات ال�سابقة وانت�شار الأمرا�ض .وقد مت ا�ستخدام هذه الأدوات
جن ًبا �إىل جنب مع الأن�شطة اليدوية يف امليدان حيث قام الطلبة
فيما يخ�ص �أن�شطة برتوكول الغطاء الأر�ضي با�ستخدام �صور
يدوية وخرائط يوفرها لهم برنامج جلوب؛ لو�ضع ت�صنيفات �آلية
با�ستخدام برنامج ( )MultiSpace softwareلتوليد جمموعة من
اخلرائط لغطاء الأر�ض ،وفيما يخ�ص �أن�شطة الغالف املائي فقد حدد
الطلبة بداي ًة موقعهم با�ستخدام نظام حتديد املواقع العاملي عرب
الأقمار ال�صناعية الـ ( ،)GISومن ثم قاموا بفح�ص عينات خمتلفة
من املياه على طول املجرى املائي لتحديد جودتها ونوعها .ومت
�إدخال هذه البيانات ملوقع برنامج جلوب ليطلع عليها العلماء،
وكذلك قارن الطلبة بني نتائجهم على الأر�ض عن طريق الرحالت
امليدانية ونتائجهم على �سطح املكتب من خالل ا�ستك�شاف ال�صور
اجلوية �أو الف�ضائية با�ستخدام تقنيات ا�ست�شعار البيانات عن بعد،
وتقنية نظم املعلومات اجلغرافية الـ  ،GISومن هنا بد�أ الطلبة يف
ر�ؤية العالقات بني البيانات امليدانية ونوع الغطاء الأر�ضي الرقمي
مما �ساعدهم على فهم بع�ض العمليات الأ�سا�سية والتفاعالت التي
تعمل داخل م�ستجمعات املياه� .أي�ضا مت الربط بني الغطاء الأر�ضي
واملائي عن طريق �أ�سلوب “ال�سبب والنتيجة” ،فعلى �سبيل املثال
أر�ض معينة ،وت�أثري ذلك اال�ستخدام على نوعية
اال�ستخدام الب�رشي ل ٍ
املياه املوجودة ونقاوتها على طول املجرى املائي ،حيث ي�صبح
الطلبة �أمام حت ٍد وهو اكت�شاف العملية التي ت�سببت يف تغري جودة
املياه� .إن ا�ستخدام هذه الأدوات يعد �أمرا ممتعا للطلبة ويحفزهم على
اال�ستق�صاء العلمي ملكونات النظام الأر�ضي وفهم العالقة بينها،
وقد �ساعدت هذه الدرا�سة الطلبة على اكت�ساب وجهات نظر جديدة
حول العامل من حولهم ،وتطوير مهاراتهم التقنية التي ت�سمح لهم
بتو�سيع �آفاقهم يف كثري من االجتاهات .وكان من �ش�أن هذه الدرا�سة
�أن ترفع من معدل احل�س البيئي لدى الطلبة الذي �سي�صبحون يوما
ما مالكً ا للقرار يف بيئاتهم.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها كل من روب�سرتون وهريون
(  ،)Herron & Robertson, 2013عر�ضت كيفية ا�ستخدام
بروتوكوالت  GLOBEوبراجمها يف دورة اللغة الإجنليزية اجلامعية
“الكتابة يف العلوم” للمر�شحني للتخ�ص�صات العلمية وغري العلمية
ويف دورة ميدانية على م�ستوى الدرا�سات العليا للمعلمني �أثناء
اخلدمة ،وقد ركزت الدورة على برتوكول الغطاء الأر�ضي ،حيث
كانت من مهام الطلبة امل�شاركني جمع بيانات الغطاء الأر�ضي
وحتديد الكتلة احليوية باالقرتان مع �سل�سلة من مهام الكتابة،
كذلك طُ لب منهم �إن�شاء ملف اجناز يت�ضمن اقرتاحا بحث ًيا ومقال
بحثي �أويل وعر�ض ورقة مل�صق (بو�سرت)  .وقد مكن ملف الإجناز
الطلبة امل�شاركني من تقدمي البيانات التي مت جمعها با�ستخدام
بروتوكوالت جلوب التي قا�ست الكتلة احليوية وحميط الأ�شجار
وارتفاع الأ�شجار والغطاء الأر�ضي ،كذلك �سمحت هذه املهام للطلبة
بربط عملهم بالبحوث املنجزة يف النظم البيئية يف جميع �أنحاء
17

العامل ،خا�صة ما يتعلق منها برتكيز الكربون ،والتنوع البيولوجي،
وت�أثري احلرق املنظم على النظم البيئية .وقد �أظهر امل�شاركون يف
الدرا�سة معرفة متزايدة بالبيئة والتاريخ الطبيعي للكائنات احلية
املختلفة ،والوعي باملوارد البيئية .وك�شفت درا�سة �أجريت يف
ال�صيف التايل �أن املعلمني امل�شاركني بالدورة يثمنون الدورة ور�أوا
�أن جتاربهم �ساعدتهم على �أن ي�صبحوا معلمني �أكرث فعالية .وقد
�أجرى �ستة من املعلمني الثمانية امل�شاركني �أن�شطة ميدانية مع
طالبهم ،ولكنهم �أبلغوا عن وجود حتديات كبرية مرتبطة باجلهد
املبذول ،كذلك مكّن برنامج جلوب طلبة اللغة الإجنليزية من اجلمع
بني مهارة الكتابة العلمية والقراءة يف العلوم ،وكذلك الربط بني
املوا�ضيع العلمية والق�ضايا االجتماعية ال�سيا�سية.
كذلك �أو�ضحت درا�سة �أجراها فلوري�س (� )Flores, 2017أن
برنامج ( )GLOBEيوفر فر�صة مهمة لربط التعليم باملعلومات
البيئية ،فمن خالل هذا الربنامج يتعلم الطلبة من بيئتهم بطريقة
جتريبية ويولدون معلومات وبيانات ت�ساعد على اتخاذ القرار من
�أجل تعاي�ش �أف�ضل ونوعية حياة يف بيئتهم .وقد تو�صل الباحث
لهذه النتيجة بعد درا�سة و�صفية مقارنة بني بيانات �إحدى مدار�س
 GLOBEالثانوية وبيانات دائرة الأر�صاد اجلوية والهيدرولوجيا
الوطنية يف بري و (�National Meteorology and Hydrology Ser
 )vice of Peruوذلك للتحقق من بيانات مدار�س جلوب (GLOBE
و�صحتها حيث ُع َّد تقرير مدار�س جلوب لعام  2016وتقرير بيانات
الدائرة لنف�س العام �أداتي الدرا�سة .وقد قارنت الدرا�سة متو�سط
درجات احلرارة ال�صغرى ودرجات احلرارة الكربى وم�ستوى
الرطوبة بني اجلهتني .ولوحظ من خالل املقارنات وجود فروق بني
اجلهتني تعادل ( )Cº 0,21بني متو�سط الدرجات الكربى للحرارة،
وفروق تعادل ( ) )Cº 0,22بني متو�سط الدرجات ال�صغرى للحرارة،
وفروق بقيمة ( )11.01%يف قيا�س م�ستوى الرطوبة بني اجلهتني.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن بيانات مدار�س جلوب موثقة لإجراء
البحوث ومعرفة التغري املناخي املوجود يف هذه ال�سنوات ،وقد
مت تقييم البيانات التي مت احل�صول عليها من املدر�سة الثانوية
( )María Parado de Bellido del Rímacومقارنة تلك البيانات مع
بيانات دائرة الأر�صاد اجلوية والهيدرولوجيا الوطنية ،ومت التو�صل
لهذه النتيجة والتي تعد نقطة قوة لبيانات طلبة جلوب ،رغم حتقق
طلبة جلوب يف املدر�سة الثانوية من تلك البيانات فقط خالل �أيام
املدر�سة والتي هي من يوم االثنني �إىل يوم اجلمعة بينما تتحقق
دائرة الأر�صاد اجلوية والهيدرولوجيا الوطنية من هذه البيانات كل
يوم.
ويف درا�سة �أخرى عر�ضت نتائج تقييم برنامج جلوب
يف اجلمهورية الت�شيكية ( ، )Cincera & Maskova, 2011والتي
ا�ستهدفت درا�سة �أثر تنفيذ الربنامج على اكت�ساب الطلبة ملهارات
البحث العلمي ،وذلك با�ستخدام �أداة اختبار املهارات البحثية لـ
( . )Penuel et al., 2006وا�شتملت عينة الدرا�سة على �أربعمائة
و�ستة و�ستني طال ًبا يف �سن الثالثة ع�رشة من ( )28مدر�س ًة من
املدار�س امل�شاركة يف الربنامج مبا يعادل ن�سبة ( )32%من
املدار�س امل�شاركة يف جمهورية الت�شيك .وقد �أظهر التقييم وجود
بع�ض امل�شكالت ت�صاحب تنفيذ الربنامج يف تلك املدار�س .فغالبية
الطلبة عادة ما يقومون فقط بجمع البيانات والكتابة يف �أوراق عمل
خا�صة للربنامج ،ويهملون الأن�شطة الأخرى مثل حتليل ومقارنة
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البيانات التي مت جمعها �أو تخطيط �أن�شطة جلوب ،ورغم كون تطوير
مهارات البحث لدى الطلبة من الأهداف الرئي�سة للربنامج� ،إال �أنه مل
يكن للربنامج ت�أثري ملمو�س على هذا اجلانب لدى الطلبة� ،أي�ضا تبني
من نتائج هذه الدرا�سة ،وقد عزا الباحث �سبب هذه النتيجة ملحددات
هذه الدرا�سة كمثل �صغر عينة الدرا�سة من املدار�س حيث مثلت فقط
ن�سبة ( )32%من املدار�س امل�شاركة يف اجلمهورية ،واختالف
�آليات تنفيذ �أن�شطة الربنامج بني هذه املدار�س ،ولأن مهارات البحث
غري مدرجة ب�شكل �رصيح يف الد�ستور التعليمي للمناهج الت�شيكية،
�رصاعا بني ما يريد
وهو ما ُيعتقد ح�سب ر�أي الباحث �أنه �سبب
ً
الربنامج وما حتتاجه املدار�س ،ولكن قد يتم حل هذا ال�رصاع من
خالل الطبعة اجلديدة من التعليم والذي يجري �إعداده .وحتى يتم
تطويره فقد اقرتحت الدرا�سة تغيري �آلية تنفيذ الربنامج يف جمهورية
الت�شيك ،و�أو�صت كذلك ب�آليات تطوير وتقييم �أخرى للربنامج يف
اجلمهورية من �ضمنها �إجراء درا�سات نوعية وعقد ور�ش تدريب
�إ�ضافية ملعلمي جلوب لتحقيق �أهداف برنامج جلوب وفق �أن�شطة
حمددة ومو�صوفة جيدا للمعلمني.
مما �سبق يت�ضح �أن لربنامج جلوب البيئي ت�أثريا �إيجابيا
على الطلبة امل�شاركني فيه ،وله فوائد تربويةٍ متعددة مثل اكت�ساب
الطلبة ملهارات اال�ستق�صاء ومهارات البحث .كما �أن الدرا�سات
ال�سابقة �أكدت �أهمية تقومي الربنامج من �أجل الوقوف على نقاط
القوة وال�ضعف فيه ،ولذا جاءت هذه الدرا�سة ت�ستق�صي واقع تطبيقه
يف مدار�س ال�سلطنة من �أجل تعرف اجلوانب التي يجب تعزيزها فيه،
وتلك التي حتتاج �إىل تطوير وحت�سني.

منهج البحث:
اتبع الباحثان املنهج املختلط الذي يجمع بني البيانات
الكمية من خالل اال�ستبانات ،والنوعي من خالل املقابالت ،حيث
مت ت�صميم ا�ستبانة للك�شف عن وجهة نظر الطلبة امل�شاركني يف
برنامج جلوب البيئي واملعلمني امل�رشفني عليهم يف مدار�سهم.
وقد �شملت اال�ستبانات ( )155طالب ًا وطالبة؛ �إال �أنه ا�ستثنيت 12
ا�ستبانة يف املجال الرابع من اال�ستبانة لعدم كتابة الطلبة �أية
معلومات فيها لي�صبح عدد العينة فيها ( )137فقط .واختري هذا
املنهج ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة؛ حيث يهدف �إىل جمع املعلومات
والبيانات وت�صنيفها وتنظيمها والتعبري عنها كما وكيفا؛ بهدف
تق�صي واقع تطبيق برنامج جلوب البيئي يف �سلطنة عمان .كذلك
�صيغت �أ�سئلة للمقابالت التي �أجريت لعينة من الطلبة واملعلمني
امل�شاركني يف الربنامج.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات
امل�رشفني على الربنامج يف املدار�س امل�شاركة يف جميع حمافظات
�سلطنة عمان والبالغ عددهم خم�سون معلما ومعلمة ،وكذلك الطلبة
امل�شاركني يف الربنامج من مدار�س حمافظات ال�سلطنة والذين
تقدر �أعدادهم بحوايل ( )750طالب ًا وطالبة (احلارثية ،مقابلة،
1مار�س� . )2018 ،أما عينة الدرا�سة فقد مت اختيارها ب�أ�سلوب
املعاينة (العينة املي�رسة)؛ حيث تكونت من ( )155طالب ًا وطالبة
من مدار�س احللقة الثانية (ال�صفوف من  )10 - 5التي ان�ضمت

للربنامج قبل عام 2016م من حمافظات م�سقط والداخلية وجنوب
الباطنة و�شمال الباطنة والظاهرة� .أما عينة املعلمني فقد مثلت
املجتمع ،حيث مت التوا�صل مع جميع املعلمني التابعني للربنامج
والبالغ عددهم ( )50معلم ًا ومعلمة ،بطريقة �إلكرتونية عن طريق
اال�ستبانات الإلكرتونية .وا�سرتجعت ( )47ا�ستبانة فقط ،وت�شكل
( )94%من اال�ستبانات املوزعة ومت ا�ستثناء �أول ( )12ا�ستبانة
تلقاها الباحثان ،والتي ُع ّدت عينة ا�ستطالعية الختبار الثبات،
وحللت النتائج على الـ ( )35ا�ستبانة الباقية.

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة فقد عمد الباحثان �إىل ا�ستخدام
اال�ستبانة ،واملقابلة ك�أداتني جلمع البيانات.
1 .1اال�ستبانة :قام الباحثان ب�إعداد اال�ستبانة وتطويرها
باال�ستعانة بالأدبيات ذات ال�صلة ،خا�صة ما يتعلق منها بتقومي
الربامج وتق�صي واقع تطبيقها .وعموما فقد تكونت ا�ستبانتا الطلبة
واملعلمني من جز�أين هما :املقدمة واملعلومات ال�شخ�صية ،ثم
عبارات اال�ستبانة البالغ عددها ( )27عبارة يف ا�ستبانة الطلبة ،و
( )44عبارة يف ا�ستبانة املعلمني .وقد توزعت العبارات على �أربعة
حماور وهي :ت�صميم الربنامج وتنفيذه ( 8عبارات يف ا�ستبانة
الطلبة و ( 18عبارة يف ا�ستبانة املعلمني)  ،والأثر من الربنامج
( 15عبارة يف ا�ستبانة الطلبة و19املعلمني)  ،و�صعوبات التنفيذ
(4عبارات يف ا�ستبانة الطلبة و 7للمعلمني)  ،ومقرتحات التطوير
الذي يت�ضمن �أربع �أ�سئلة مفتوحة .وظهرت اال�ستبانتان يف تدريج
خما�سي الأبعاد ح�سب مقيا�س ليكرت يف خم�س درجات للموافقة
على العبارات هي - 5( :كبرية جدا - 4 ،كبرية - 3 ،متو�سطة2 ،
 قليلة - 1 ،قليلة ج ًدا)  .وفيما يخ�ص املحور الرابع فقد مت تفريغا�ستجابات العينة وت�صنيفها يف موا�ضيع مت�شابهة وحمددة ومت
ح�ساب تكرار �إجابات امل�ستجيبني يف كل مو�ضوع ،ون�سبة طرحها
من قبلهم ،ومت تلخي�صها يف جدولني تكراريني عن مو�ضوعني
هما :مقرتحات حلل �صعوبات تنفيذ الربنامج ،وحول مو�ضوع
مقرتحات لتطوير تنفيذ برنامج جلوب يف املدار�س العمانية .وقد
وجد الباحثان عددا من �أفراد عينة الطلبة من مل يجيبوا على �أ�سئلة
املحور الرابع (الأ�سئلة املفتوحة)  ،لذا ا�ستثنى الباحثان ه�ؤالء
من ح�ساب التكرارات ف�أ�صبح العدد الكلي للم�ستجيبني من الطلبة
( )137فقط.
وللتحقق من �صدق اال�ستبانتني ،جرى التحقق من ال�صدق
الظاهري لهما من خالل عر�ضهما على  7حمكمني من املتخ�ص�صني
يف املناهج وطرق تدري�س العلوم والقيا�س والتقومي ومنفذي
برنامج جلوب وم�رشفيهم .وقد مت تعديل ما اقرتحه املحكمون يف
اال�ستبانتني خا�صة فيما يتعلق ب�صياغة بع�ض العبارات ،وت�صنيفها
�إىل حماورها� .أما ثبات الأداتني فقد مت التحقق منه با�ستخدام ثبات
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ حيث بلغ املعامل
( )0.74ال�ستبانة الطلبة و ( )0.98ال�ستبانة املعلمني.
2 .2املقابلة� :أما �أداة املقابلة فقد مت �إعدادها و�صياغة
بناء على نتائج اال�ستبانات حيث مت ا�شتقاق
�أ�سئلتها املفتوحة ً
�أ�سئلة املقابلة من نتائج اال�ستبانة بهدف تف�سري بع�ض تلك النتائج.
وقد مت التحقق من �صدقها بعر�ضها على عدد  5من املحكمني
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أ .حنان بنت خلفان احلديدية
أ.د .عبد اهلل بن خميس أمبو سعيدي

في سلطنة ُعمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني

ممن حكموا اال�ستبانات قبل ذلك .ومت تنفيذ نوعني من املقابالت:
فردية وب�ؤرية .وا�ستهدفت املقابالت اثنني من معلمي جلوب (معلم
ومعلمة) و ( )20طالب ًا وطالبة ينفذون برنامج جلوب من قبل ه�ؤالء
املعلمني ،بواقع ( )10طالب و ( )10طالبات؛ حيث كانت املقابلة
فردية للمعلمني وب�ؤرية للطلبة .وقد اختري هذين املعلمني بطريقة
ق�صدية ،لأنهما ينتميان �إىل املدار�س الرائدة يف برنامج جلوب ،وقد
ت�ضمنت مقابلة الطلبة واملعلمني ثالثة �أ�سئلة مفتوحة حول نتائج
اال�ستبانات يف حمور ت�صميم الربنامج وحمور �صعوبات التنفيذ
وكذلك حول خطوات البحث العلمي املتبعة.

نتائج الدراسة:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ن�صه“ :ما واقع تطبيق
برنامج “جلوب” من وجهة نظر الطلبة واملعلمني امل�شاركني يف
الربنامج يف �سلطنة عمان؟ ” قام الباحثان بح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل عبارة ،وللمحاور يف
ا�ستبانتي الطلبة واملعلمني ،ويو�ضح اجلدول ( )2املقارنة بني
متو�سط ا�ستجابات الطلبة واملعلمني واالنحرافات املعيارية يف
املحاور الثالثة الأوىل.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل محور من محاور االستبانة للطلبة والمعلمين

املحور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

تقدير
املوافقة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الطلبة
ت�صميم
الربنامج
وتنفيذه
الأثر من
الربنامج
�صعوبات
تنفيذ
الربنامج

حمور على حدة فيما يلي:
النتائج املتعلقة مبحور «تصميم الربنامج وتنفيذه»:
يالحظ من اجلدول (� )2أن حمور “ت�صميم الربنامج وتنفيذه”
قد احتل املرتبة الثانية من بني املحاور وتعرب درجتا املتو�سط
احل�سابي للطلبة واملعلمني يف هذا املحور عن م�ستوى موافقة
كبرية ،ومن خالل النظر يف عبارات هذا املحور ف�إنه ميكن مالحظة
�أن �أغلبها يحمل الطابع الإيجابي للربنامج ،خا�صة فيما يتعلق
ب�أهداف الربنامج ومدى ارتباطها ب�أن�شطته مما يعني �أنها متثل
نقاط قوة للربنامج ،ويو�ضح اجلدول (� )3أعلى ثالث عبارات للمحور
الأول “ت�صميم الربنامج وتنفيذه” و�أدناها من حيث درجة املوافقة
مع الطلبة وذلك من �أ�صل ت�سع عبارات للمحور.
الجدول ()3
أعلى ثالث عبارات في محور “تصميم البرنامج وتنفيذه” وأدناها عند الطلبة مرتبة تنازليًا.

رقم
العبارة

1
2
6

4.04

.48

كبرية

3.93

.58

كبرية

4

4.05

.53

كبرية

4.09

.47

كبرية

7

2.62

.98

متو�سطة

3.28

.50

متو�سطة

19

�أهداف برنامج جلوب وا�ضحة لدى
الطلبة امل�شاركني فيه.
توجد عالقة وثيقة بني �أهداف
الربنامج و�أن�شطته.
تتنا�سب امل�شاريع البحثية مع
�إمكانات وقدرات الطلبة.

4.49

.65

كبرية جدا

4.39

.68

كبرية جدا

4.15

.89

كبرية

�أدنى ثالث عبارات
8

يت�ضح من اجلدول (� )2أن مقدار املوافقة على املحاور
جاء بالرتتيب نف�سه عند الطلبة واملعلمني ،حيث �إن املتو�سطات
احل�سابية لدرجات موافقة الطلبة واملعلمني على حمور الأثر من
الربنامج جاءت باملرتبة الأوىل حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية
لهذا املحور ب�شكل عام ( )4.05عند الطلبة وبلغت عند املعلمني
( ،)4.09وهذا يعني م�ستوى موافقة كبرية لهذا املحور ،ومن ثم
جاء حمور “ت�صميم الربنامج وتنفيذه” باملرتبة الثانية حيث
بلغ متو�سطة لدى الطلبة ( )4.04وبلغ املتو�سط لدى املعلمني
( ،)3.93وكال املتو�سطني يعربان عن م�ستوى موافقة كبرية لهذا
املحور ،وكان �أقل م�ستوى موافقة لدى كل من الطلبة واملعلمني
على حمور ال�صعوبات حيث بلغ لديهم تباع ًا ( )2.62و (،)3.28
وهو ما يعادل درجة �صعوبة متو�سطة لدى كل من الطلبة
واملعلمني .وهذا يدل على �أن نتائج املتو�سطات احل�سابية كانت
ب�شكل عام يف �صالح الربنامج وت�ضيف نقاط قوة للربنامج من
وجهة نظر الطلبة واملعلمني .و�سوف نتعر�ض ملناق�شة نتائج كل

العبارة

�أعلى ثالث عبارات

تقدير
املوافقة

املعلمون

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
املوافقة

ير�صد الطلبة بياناتهم وقراءاتهم
با�ستمرار يف موقع برنامج جلوب.
ي�أخذ ت�صميم الربنامج بعني
االعتبار وقت الطالب والتزاماته
الدرا�سية.
يجيد الطلبة الدخول ملوقع برنامج
جلوب وتعبئة البيانات فيه.

3.81

1.07

كبرية

3.65

1.17

كبرية

3.56

1.10

كبرية

يالحظ من اجلدول (� )3أن �أكرث عبارات املحور الأول موافق ًة
عند الطلبة هما العبارتان “�أهداف برنامج جلوب وا�ضحة لدى
الطلبة امل�شاركني فيه” والعبارة “توجد عالقة وثيقة بني �أهداف
الربنامج و�أن�شطته” ،مما يعني و�ضوح �أهداف الربنامج بدرجة كبرية
جدا مع الطلبة .ويالحظ �أن هذه النتيجة قد اتفقت مع املعلمني حيث
حازت هاتان العبارتان على نف�س الرتتيب بني عبارات املحور لدى
املعلمني كما يت�ضح من جدول (� . )4أما �أدنى العبارات مع الطلبة
فقد جاءت للعبارة “يجيد الطلبة الدخول �إىل موقع جلوب وتعبئة
البيانات فيه” ،ولعل �سبب ح�صول هذه العبارة على �أقل متو�سط
ي�شري �إىل وجود بع�ض املعلمني ممن يقوم ب�إدخال البيانات للموقع
دون الطلبة ،وهو ما ت�شري �إليه كذلك نتيجة العبارة “ير�صد الطلبة
بياناتهم وقراءاتهم با�ستمرار يف موقع برنامج جلوب” حيث جاءت
من بني العبارات الأدنى يف املحور نف�سه ،وهو ما ات�ضح من التقرير
املحلي للربنامج يف ال�سلطنة عام ( )2015 - 2010حيث ات�ضح
من خالله �أن ما ن�سبته ( )19%من املعلمني كانوا يقومون ب�إدخال
البيانات ب�أنف�سهم وهو ما يتعار�ض مع �أهداف الربنامج .كما
يت�ضح كذلك من جدول ( )4انخفا�ض متو�سط العبارة “ي�أخذ ت�صميم
الربنامج بعني االعتبار وقت الطالب والتزاماته الدرا�سية” مما ي�شري

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )31آب 2020م

�إىل وجود �صعوبة لدى الطالب يف هذا اجلانب.
الجدول ()4

رقم
العبارة

العبارة
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�شجعني الربنامج على حب االطالع
والبحث عن املعلومات من م�صادر
عديدة.

أعلى ثالث عبارات في محور تصميم البرنامج وتنفيذه وأدناها عند المعلمين مرتبة تنازليًا

رقم
العبارة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

العبارة

درجة
املوافقة

�أهداف برنامج جلوب وا�ضحة لدى
املعلمني امل�شاركني فيه
توجد عالقة وثيقة بني �أهداف
الربنامج و�أن�شطته.
تتنوع �أهداف الربنامج بني
(معرفية ومهارية ووجدانية) .

1
2
3

4.40

.74

4.37

.77

كبرية جدا

4.31

.63

كبرية جدا

22

20

�أدنى العبارات
7

13

يراعى وقت الطالب والتزاماته
الدرا�سية �أثناء ممار�سة برتوكوالت
الربنامج وفعالياته.
يتم �إ�رشاك خرباء ومتحدثني ذوي
عالقة مبكونات منحى العلم
والتقانة والهند�سة والريا�ضيات

(Science, Technology,
Engineering, Mathematics,
) STEMلكي يتفاعلوا مع الطلبة

واملعلمني.
يراعى يف تطبيق الربنامج ظروف
وحاجات العمل لدى املعلمني.

8

3.43

.95

كبرية

3.20

1.05

متو�سطة

3.20

1.14

متو�سطة

من خالل هذه النتيجة يف اجلدول ( ، )4ميكن القول �إن
�أهداف الربنامج قد حتققت من وجهة نظر املعلمني والطلبة ب�شكل
عام ،والقول ب�سالمة �سريها ،ومدى ان�سجام فعاليات الربنامج مع
الأهداف املخططة له وذلك ح�سب تف�سريالباحثني.
النتائج املتعلقة مبحور “األثر من الربنامج”:
من خالل النظر يف اجلدول ( )2يالحظ �أن عبارات حمور “الأثر
من الربنامج” قد حازت على املرتبة الأوىل من حيث الرتتيب حيث
جاءت باملتو�سط الأكرب من بني املحاور الثالثة لدى كل من الطلبة
واملعلمني ،وهو ما يدل على اتفاق العينة من الطلبة واملعلمني على
حتقق الآثار الإيجابية للربنامج لديهم .وهي ميزة �أخرى ت�ضاف
للربنامج وتطبيقه يف ال�سلطنة .ويو�ضح اجلدول (� )5أعلى العبارات
ت�أثريا لدى الطلبة و�أدناها من املحور الثاين “الأثر من الربنامج”.
الجدول ()5
أعلى ثالث عبارات في محور األثر من البرنامج وأدناها عند الطلبة مرتبة تنازليًا

رقم
العبارة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

العبارة

درجة
املوافقة

�أعلى ثالث عبارات
16

9

�أجد ت�شجيعا من قبل املعلم
امل�رشف على الربنامج للم�شاركة
يف امل�سابقات املحلية والدولية
للبحوث العلمية.
�أ�صبحت �أكرث اهتماما مبو�ضوعات
البيئة وم�شاكلها.

4.42

.85

كبرية جدا

4.40

.92

كبرية جدا

4.36

.86

كبرية جدا

�أدنى ثالث عبارات

�أعلى العبارات
كبرية جدا

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
املوافقة

13

يحفزين برنامج جلوب على اختيار
مهنة ترتبط بالعلوم م�ستقبال.
�أك�سبني الربنامج بع�ض مهارات
منحى العلم والتقانة والهند�سة
والريا�ضيات (Science,
Technology, Engineering,
)Mathematics, STEM

كمهارة اتخاذ القرار.
�أ�صبحت مطلعا على موقع جلوب
ومتابعا مل�شاركات املدار�س وكل
ما هو جديد فيه.

3.90

3.74

3.55

1.04

كبرية

1.05

كبرية

1.11

كبرية

من خالل اجلدول ( )5ف�إنه يالحظ �أن �أعلى العبارات ت�أثريا
لدى الطلبة من املحور هي “�أجد ت�شجيعا من قبل املعلم امل�رشف
على الربنامج للم�شاركة يف امل�سابقات املحلية والدولية للبحوث
العلمية” والعبارة “�أ�صبحت �أكرث اهتماما مبو�ضوعات البيئة
وم�شاكلها” والعبارة “�شجعني الربنامج على حب االطالع والبحث
عن املعلومات من م�صادر عديدة» .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة
فلوري�س ( ،)Floresa, 2017والتي بينت �أن برنامج جلوب من �ش�أنه
�أن يعزز املعرفة البيئية لدى الطلبة ويجعلهم ي�سهمون يف الإدارة
البيئية للبلد ،كذلك �أو�ضحت الدرا�سة �أن املدار�س امل�شاركة يف بريو
�أ�صبحت كمراكز �أبحاث بيئية م�صغرة.
وقد ات�ضح من درا�سة �سملكوفا و�آخرين (Smoľáková,
 )Švajda Koróny & Činčera, 2016والتي �أجريت كدرا�سة مقارنة
بني الطلبة امل�شاركني يف برنامج جلوب وغري امل�شاركني؛ ح�صول
الطلبة امل�شاركني على مهارات اال�ستق�صاء العلمي وامتالكهم
ملهارات البحث العلمي ،كذلك كانت توجهاتهم نحو العلوم عالية
مقارنة بالطلبة غري امل�شاركني .وقد ا�ستطاع الباحثان الت�أكد من
ح�صول الطلبة على مهارات البحث العلمي عند �إجرائها للمقابالت
الب�ؤرية حيث �أو�ضحت الطالبتان “�أ “و “ج” �أنهما لأجل القيام
بامل�شكلة البحثية ف�إنهما بدايةً :يحددان امل�شكلة والربتوكول التي
تندرج حتته ثم يحددان موقع درا�سة امل�شكلة ،ويجمعان البيانات
ثم يتم متثيلها بيانيا �أو يف جداول ثم يتو�صالن �إىل اال�ستنتاج
ويقدمان التو�صيات.
ومن بني العبارات الأدنى متو�سطا العبارة “ �أك�سبني
الربنامج بع�ض مهارات �ستم  STEMكمهارة اتخاذ القرار ”.و
 STEMكما عرفته وزارة التعليم يف الواليات املتحدة كما ورد
يف (خجا )2018 ،ب�أنه “الربامج التي يتم من خاللها توفري الدعم
للعلوم� ،أو تعزيز العلوم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات يف املرحلة
االبتدائية وحتى الثانوية” .ويعزوا الباحثان هذا االنخفا�ض لعدم
فهم بع�ض الطلبة ملاهية مدخل  STEMعلى الرغم من تطبيقه يف
مدار�سهم دون �إدراك منهم .و�أما فيما يتعلق باملعلمني؛ فيالحظ من
اجلدول (� )6أكرث العبارات ت�أثريا من وجهة نظر املعلمني و�أدناها
ملحور الأثر من الربنامج.
20

واقع تطبيق برنامج جلوب البيئي ""The GLOBE Program

أ .حنان بنت خلفان احلديدية
أ.د .عبد اهلل بن خميس أمبو سعيدي

في سلطنة ُعمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني

الجدول ()6

الجدول ()7

أعلى ثالث عبارات في محور األثر من البرنامج وأدناها عند المعلمين مرتبة تنازليًا

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات محور الصعوبات لدى الطلبة مرتبة ترتيبا تنازليًا

رقم
العبارة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

العبارة

رقم
العبارة

درجة
املوافقة

�أعلى العبارات
31
37
30

يك�سب الربنامج املعلم مهارات
�إعداد التقارير والبحوث العلمية.
ي�صبح املعلم �أكرث �صديقا للبيئة
ب�سبب برنامج جلوب.
يزيد الربنامج من ح�صيلة املعلم
املعرفية عن البيئة ب�سبب التنوع
يف �أدواته.

4.46

.51

كبرية جدا

4.46

.66

كبرية جدا

4.43

.56

كبرية جدا

26

27
24

�أدنى العبارات
19

27

36

يرتفع التح�صيل الدرا�سي للطلبة
يف مادة العلوم بعد ا�شرتاكهم يف
الربنامج
يك�سب الربنامج الطلبة بع�ض
مهارات منحى �أو مدخل STEM
(منحى العلم والتقانة والهند�سة
والريا�ضيات) كمهارة اتخاذ القرار.
يتعرف املعلم على مداخل جديدة
يف التدري�س كمدخل  STEMيف
الرتبية من خالل الربنامج.

3.78

.69

كبرية

3.66

.76

كبرية

3.57

1.00

كبرية

25

يالحظ من اجلدول (� )6أن �أكرث العبارات ت�أثريا من وجهة نظر
املعلمني ملحور الأثر من الربنامج هي العبارة “يك�سب الربنامج
املعلم مهارات �إعداد التقارير والبحوث العلمية” ،وميكن تف�سري
ذلك ب�سبب الور�ش التي �أجريت للمعلمني عن خطوات البحث العلمي
ومهاراته لأجل نقل �أثره لطالبهم امل�شاركني ،وقد ح�رض الباحث
الأول لهذه الدرا�سة �إحدى هذه الور�ش والتي كانت يف �شهر نوفمرب
عام 2017م ،والحظت مدى حر�ص امل�س�ؤولني على ا�ستفادة جميع
املعلمني من الور�شة وا�ستيعابهم للخطوات جيدا ،وقد اتفقت نتيجة
هذه العبارة والعبارات  21و 29و 30يف ا�ستبانة املعلمني كما
يو�ضحها اجلدول ( )6مع تقرير التقومي ال�سنوي جللوب والذي يجريه
املكتب التنفيذي لربنامج جلوب ال )GIO( .وكذلك اتفقت مع درا�سة
روب�سرتون وهريون وتقرير ويليام (Sherry S. Herron1, Jennifer
 )L. Robertson, 2013 & Valerie L. Williams,2016حيث �أو�ضحت
الدرا�ستان �أن املعلمني اخلا�ضعني للربنامج �أثبتوا اهتماما متزايدا
بالبيئة وزادت ح�صيلتهم املعرفية عن البيئة ومو�ضوعاتها.
النتائج املتعلقة مبحور “صعوبات التنفيذ”:
يالحظ من اجلدول (� )2أن حمور �صعوبات تنفيذ الربنامج
ح�صل على �أقل متو�سط ح�سابي يف ا�ستبانتي الطلبة واملعلمني
وهو ما يعادل تقدير موافقة “متو�سطة” على عبارات املحور مما
يدل على وجود �صعوبات يف تنفيذ الربنامج لديهم ولكن لي�س
بدرجة كبرية ،ويو�ضح اجلدول ( )7املتو�سطات واالنحرافات
املعيارية لعبارات حمور ال�صعوبات جميعها لدى الطلبة مرتبة
ترتيبا تنازل ًيا.
21

العبارة
تعاين مدر�ستنا من �ضعف ال�شبكة
املعلوماتية من �أجل ت�سجيل
القراءات يف موقع برنامج جلوب
معظم الوقت.
�أجد �صعوبة يف درا�سة بع�ض
برتوكوالت الربنامج ب�سبب موقع
املدر�سة واملنطقة.
ميثل الربنامج عبئا �إ�ضاف ًيا
ملتطلباتي الدرا�سية
�أثر الربنامج على التزامي بح�ضور
بع�ض الدرو�س ب�سبب خروجي من
احل�ص�ص الدرا�سية لتنفيذ بع�ض
الربتوكوالت.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
املوافقة

3.05

1.43

متو�سطة

2.68

1.24

متو�سطة

2.40

1.39

قليلة

2.33

1.25

قليلة

يالحظ من اجلدول (� )7أعاله �أن املتو�سط الأعلى كان للعبارة
“تعاين مدر�ستنا من �ضعف ال�شبكة املعلوماتية من �أجل ت�سجيل
القراءات يف موقع برنامج جلوب معظم الوقت” ،وقد اتفقت هذه
النتيجة مع نتيجة ال�صعوبات لدى املعلمني حيث كانت هذه العبارة
�صاحبة املتو�سط الأعلى لدى املعلمني كما ي�شري �إليها اجلدول ()8
 ،مما يدل على وجود هذه ال�صعوبة فعال ،ثم تلت هذه ال�صعوبة
العبارة“ :ميثل الربنامج عبئا �إ�ضاف ًيا ملتطلباتي الدرا�سية” ويتفق
الطلبة يف هذه ال�صعوبة مع املعلمني حيث ات�ضح من نتيجة
حتليل املحور الأول يف ا�ستبانة املعلمني وجود موافقة قليلة على
العبارة “يراعى يف تطبيق الربنامج ظروف وحاجات العمل لدى
املعلمني “مما ي�شري �إىل وجود هذه ال�صعوبة لدى املعلمني ،وهي �أن
الربنامج ميثل عب ًئا �إ�ضافيا لكل من املعلم والطالب .وقد ا�ستطاع
الباحثان تف�سري هذه ال�صعوبة عند مقابلتها لطلبة ومعلمني ،حيث
�أو�ضحت املعلمة “�س” �أن ال�ضغوط ت�أتي من طبيعة الربتوكوالت
حيث يتطلب بع�ضها متابعة يومية وبع�ضها �أ�سبوعية ونوع �آخر
�سنوية مما يعني مزيدا من العمل على املعلم .ولعل النوعني الأولني
من الربتوكوالت (اليومية والأ�سبوعية) هما ما ي�شعران املعلمة
بال�ضغط ،وقد وجدت املعلمة (�س) �سبيال لتخفيفها وذلك بتدريب
الطالبات على الربتوكوالت جيدا ،ومن ثم قيام الطالبات بتنفيذ
املهمة اليومية ،مما خفف من ال�ضغط على املعلمة .وهناك بع�ض
الربتوكوالت كربتوكول املاء مثال يتطلب اخلروج من املدر�سة
�أ�سبوعيا لأقرب م�صدر مائي لت�سجيل القراءات ،وغالبا ما يتم
اختيار فرتة اال�سرتاحة مما يعني �ضياع وقت راحة الطالب .وقد
�أ�شارت املعلمة “�س” �أن نظرتها الإيجابية للربنامج وحب الطالبات
للبيئة �أ�سهم كذلك يف التخفيف من وط�أة هذه ال�صعوبات� .أما فيما
يتعلق بال�صعوبة التي جاءت باملرتبة الثانية وهي العبارة رقم:27
“�أجد �صعوبة يف درا�سة بع�ض برتوكوالت الربنامج ب�سبب موقع
املدر�سة واملنطقة” فقد �رصح الطالبان (م) و (ع) �أنهم قد ا�ضطروا
للذهاب مل�سافة طويلة �إىل حد ما باملركبة لدرا�سة امل�شكلة البحثية؛
لأن املنطقة التي تقع فيها املدر�سة ال يوجد بها تنوع حيوي كبري
 ح�سب و�صفهم � -إذ مل يتمكنوا من حتديد م�شكلة بحثية بالقربمن املدر�سة ،مما �شكل عقبة �أخرى وهي �ضياع مزيد من الوقت يف

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )31آب 2020م

الذهاب والإياب .وقد قدم الطلبة يف اقرتاحاتهم يف املحور الرابع
حلاًّ لهذه امل�شكلة (اجلدول ( . ) )8ويت�ضح من اجلدول ( )8جميع
عبارات حمور �صعوبات تنفيذ الربنامج واملتو�سطات لكل عبارة
وكذلك انحرافاته املعيارية لدى املعلمني.
الجدول ()8
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات محور الصعوبات لدى المعلمين مرتبة ترتيبا
تنازليًا

رقم
العبارة
41

42
38
40

العبارة
تتلف بع�ض �أجهزة الربنامج
وي�صعب احل�صول عليها يف وقتٍ
مبكر.
�ضعف يف ال�شبكة املعلوماتية مما
ي�ؤثر يف ت�سجيل القراءات يف موقع
برنامج جلوب معظم الوقت.
يعد الربنامج عبئا �إ�ضاف ًيا
ملتطلبات املعلم الوظيفية.
توجد �صعوبة يف درا�سة بع�ض
برتوكوالت الربنامج ب�سبب موقع
املدر�سة واملنطقة.
قلة وعي املجتمع بالربنامج.

44
39

43

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري ال�صعوبة

تخ�صي�ص وقت للطلبة �أثناء اليوم
الدرا�سي لأخذ القراءات اخلا�صة
بربتوكوالت الربنامج.
قلة اهتمام �أو تعاون من �إدارة
املدر�سة لتطبيق برتوكوالت
الربنامج.

3.66

1.00

كبرية

3.66

1.06

كبرية

3.43

1.04

كبرية

3.43

1.04

كبرية

3.26

.95

متو�سطة

3.23

.95

متو�سطة

2.31

1.18

قليلة

يت�ضح من اجلدول (� )8أن �أعلى ال�صعوبات من وجهة نظر
املعلمني هي التي تعرب عنها العبارتان رقم “ 41تتلف بع�ض �أجهزة
الربنامج وي�صعب احل�صول عليها يف وقتٍ مبكر” ورقم �“ 42ضعف
يف ال�شبكة املعلوماتية مما ي�ؤثر يف ت�سجيل القراءات يف موقع
برنامج جلوب معظم الوقت” .وتختلف هذه النتيجة مع تقرير جلوب
( )The GLOBE Implementation Office, 2015وهو عبارة عن
تقومي �سنوي جللوب لعام2015م يجريه املكتب التنفيذي لربنامج
جلوب �شاركت فيه ( )112دولة ،وقد تراوحت الإجابات من خالل
نتائج هذه اال�ستبانة فيما يخ�ص ت�سجيل القراءات وا�ستخدام املوقع
الإلكرتوين للربنامج بني ال�سهل �إىل ال�سهل جدا .ورمبا يعود هذا �إىل
اختالف طبيعة خدمة االت�صاالت املزودة يف املدار�س بني الدول
املختلفة.
النتائج املتعلقة مبحور “مقرتحات التطوير”:
ت�ضمن هذا املحور �أربعة �أ�سئلة مفتوحة حول مقرتحات
حلل ال�صعوبات التي يعاين منها الطلبة واملعلمون يف �أثناء تطبيق
برنامج جلوب ،وبتحليل ا�ستجابات الطلبة واملعلمني امل�ستجيبني
مت تنظيم �إجابات كل من الطلبة واملعلمني يف جداول تكرارية بعد
ت�صنيفها �إىل مو�ضوعني �أ�سا�سيني وهما :اقرتاحات حلل ال�صعوبات
التي يعاين منها كل من الطلبة واملعلمني ،واملو�ضوع الآخر هو
اقرتاحات لتطوير تنفيذ الربنامج يف املدار�س ب�شكلٍ عام ،ومت
ح�ساب التكرارات والن�سبة املئوية لهما يف اجلدولني ( )9و (. )10

الجدول ()9
مقترحات عينة الدراسة (الطلبة والمعلمين) لحل الصعوبات في برنامج جلوب

رقم
العبارة

املقرتح
الطلبة
ن=137
تخ�صي�ص ح�صة درا�سية �أو وقت
خا�ص للربنامج.

التكرار

الن�سبة

م

التكرار

املقرتح

الن�سبة

املعلمون
ن=35
23

16.79%

1

تخفيف الأعباء الوظيفية على املعلم.

6

17.14%

10

7.30%

2

تقوية �شبكة الإنرتنت وت�رسيعها

4

11.43%

5

3.65%

3

تخ�صي�ص وقت لت�سجيل قراءات
وبيانات الربوتوكوالت املختلفة.

2

5.71%

4

2.92%

4

التدريب على �إدخال البيانات.

2

5.71%

3

2.19%

5

1

2.86%

1

.73%

6

1

2.86%

7

عمل بطاقات خا�صة لطلبة الربنامج.

1

.73%

7

التدريب امل�ستمر للطلبة واملعلمني.

1

2.86%

8

تخ�صي�ص وقت للربنامج بعد املدر�سة.

1

.73%

-

-

-

-

1
2
3
4
5
6

تقوية ال�شبكة وت�رسيعها.
جعل �أوقات الور�ش يف وقت الإجازات
للطلبة.
تعليم الطلبة اجلدد تدريجيا عن
الربنامج والربتوكوالت.
تفعيل التوا�صل والتعاون مع املدار�س
الأخرى.
تزويد �أع�ضاء جلوب مبهارات �إدخال
البيانات.

توفري �أجهزة حا�سوب خا�صة
بالربنامج وطابعة وما�سحة بيانات.
عمل دورات يف اللغة الإجنليزية
للمعلمني.

يالحظ من اجلدول (� )9أن املقرتح ذا الن�سبة الأكرب مع الطلبة هو“ :تخ�صي�ص ح�صة درا�سية �أو وقت خا�ص للربنامج» ولعل هذا
املقرتح �سي�سهم يف حل ال�صعوبتني «ميثل الربنامج عب ًئا �إ�ضاف ًيا ملتطلباتي الدرا�سية» و» �أثر الربنامج على التزامي بح�ضور بع�ض الدرو�س
ب�سبب خروجي من احل�ص�ص الدرا�سية لتنفيذ بع�ض الربتوكوالت»� .أي�ضا يالحظ �أن التكرار ذا الن�سبة الأعلى مع املعلمني جاء للمقرتح:
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واقع تطبيق برنامج جلوب البيئي ""The GLOBE Program

أ .حنان بنت خلفان احلديدية
أ.د .عبد اهلل بن خميس أمبو سعيدي

في سلطنة ُعمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني

«تخفيف الأعباء الوظيفية على املعلم» وهو ما ميثل حال لل�صعوبة «يعد الربنامج عب ًئا �إ�ضاف ًيا ملتطلبات املعلم الوظيفية» والتي حازت
على موافقة متو�سطة بني املعلمني يف حمور �صعوبات التنفيذ .ويالحظ من اجلدول �أعاله �أن هناك مقرتحات م�شرتكة بني كل من الطلبة
واملعلمني مثل :تقوية �شبكة الإنرتنت يف املدار�س ،والتدريب امل�ستمر على �إدخال البيانات وبرتوكوالت الربنامج ،وتخ�صي�ص وقت لت�سجيل
البيانات فيه ،وهو ما بينه ب�شكل �أو�ضح املقرتح الثامن «تخ�صي�ص وقت للربنامج بعد املدر�سة»� .أما فيما يتعلق باقرتاحات العينة لتطوير
تنفيذ الربنامج يف املدار�س ب�شكلٍ عام؛ فهي مو�ضحة يف اجلدول (. )10
الجدول ()10
مقترحات عينة الدراسة حول تطوير تنفيذ البرنامج في المدارس

رقم
العبارة

التكرار

املقرتح

الن�سبة

م

املقرتح

الطلبة
تخ�صي�ص غرفة خا�صة للربنامج
و�أدواته.
توفري كميات �إ�ضافية من الأدوات
الالزمة للربنامج.
تقدمي حما�رضات لتنمية مهارات
الطلبة امل�شاركني بني فرتة و�أخرى
تنفيذ �أن�شطة وم�سابقات لفرق جلوب
يف املدار�س.

التكرار

الن�سبة

املعلمون
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19.71%

1

تخ�صي�ص ميزانية خا�صة لكل مدر�سة.

5

14.29%

12

8.76%

2

توفري مكان منا�سب للأجهزة.

2

5.71%

11

8.03%

3

2

5.71%

8

5.84%

4

2

5.71%

5

زيادة عدد الربوتوكوالت.

5

3.64%

5

2

5.71%

6

توعية املجتمع عن الربنامج.

4

3%

6

2

5.71%

4

3%

7

2

5.71%

3

2.19%

8

1

2.86%

3

2.19%

9

1

2.86%

3

2.19%

10

1

2.86%

1

.73%

11

1

2.86%

1

.73%

12

1

2.86%

1
2
3
4

7
8
9
10
11
12

تخ�صي�ص �أجهزة لوحية لفرق
الربنامج يف املدار�س.
اختيار املواقع البيئية املنا�سبة
للمدار�س قبل اختيار املدر�سة.
حتديد الربتوكوالت مبا يتنا�سب مع
البيئة املحلية للمدر�سة.
تفعيل اجلانب الإعالمي للربنامج
داخل وخارج املدار�س.
�أن ي�ستمر الربنامج مع الطلبة للمرحلة
الثانوية.
تو�سيع برنامج جلوب لي�شمل احللقة
الأوىل.

يو�ضح اجلدول ( )10ن�سب وتكرارات مقرتحات تطوير تنفيذ
الربنامج يف املدار�س امل�شاركة .ويت�ضح �أن االقرتاح ذا التكرار
الأعلى مع الطلبة هو« :تخ�صي�ص غرفة خا�صة للربنامج و�أدواته،
ولعل هذا املقرتح ذو �أهمية كبرية حلفظ �أدوات الربنامج و�أجهزته
خا�ص ًة �أن املعلمني قد �أ�شاروا بدرجة كبرية لل�صعوبة «تتلف بع�ض
وقت مبكر” ،وكذلك
�أجهزة الربنامج وي�صعب احل�صول عليها يف ٍ
وجد الباحثان �أن بع�ض املدار�س امل�شاركة بها مرحلتان :الأوىل من
ال�صفوف ( ، )4 - 1والأخرى من ال�صفوف ( ، )10 - 5ولذا كان
من ال�رضوري حفظ الأدوات يف مكان �آخر دون املخترب املدر�سي
والذي قد تت�شارك فيه املرحلتان مما قد ي�سهم يف تلف �أو فقدان
�أدوات الربنامج ،بينما حاز املقرتح «تخ�صي�ص ميزانية خا�صة لكل
مدر�سة» الن�سبة الأكرب بني املعلمني ،ويعزو الباحثان علو ن�سبة هذا
كثريا من الأبحاث التي ت�شارك بها فرق جلوب من
املقرتح �إىل �أن ً
ماديا .وقد اتفق الطلبة مع املعلمني يف هذا
املدار�س تتطلب دعما ًّ
املقرتح ومع املقرتحات :تنفيذ �أن�شطة وم�سابقات بني املدار�س،
ومقرتح احلاجة �إىل حما�رضات ودورات تنموية لفرق جلوب
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عمل دورات مكثفة والرتكيز على
التدريب الدقيق على الربوتوكوالت.
تنفيذ �أن�شطة وم�سابقات حملية متعلقة
بالربنامج وادخال البيانات.
تفعيل اجلانب الإعالمي وزيادة عدد
املدار�س املنظمة للربنامج.
تفعيل دور الفرق املركزية يف
املحافظات.
تخ�صي�ص وقت للطلبة لتطبيق
الربتوكوالت.
ف�صل املدار�س التي بها حلقتني ملا
ينتج من تخريب الأدوات والعبث بها.
�أن يعامل الربنامج كمنهج ويخ�ص�ص
له معلم معني.
تعيني �أكرث من معلم م�رشف يف
املدر�سة الواحدة.
توعية م�ؤ�س�سات املجتمع للم�شاركة
الفعالة يف دعم املدار�س امل�شاركة.
مكاف�أة اجلميع على جمهوده.

يف املدار�س ،ومقرتح تفعيل اجلانب الإعالمي لتوعية املدر�سة
واملجتمع عن الربنامج و�أهميته ،وكذلك اقرتاح تو�سيع الربنامج
لي�شمل مدار�س احللقة والأوىل (ال�صفوف  )4 - 1وما بعد التعليم
الأ�سا�سي (ال�صفوف  . )12 - 11ولعل هذا املقرتح الأخري ذو �أهمية
خا�صة ،كذلك اقرتحه الطالب (م) خالل املقابلة وقال� :إنه ال يرغب
يف �ضياع ما تعلمه من مهارات البحث العلمي� ،أو توقفها خا�صة
�أن هذا العام الأخري له يف مدر�سة احللقة الثانية .وهذا ما ينبغي
�أن يكون عليه تطبيق برنامج «جلوب» يف ال�سلطنة �أ�سوة بالعديد
من الدول التي قد ي�ستمر تنفيذ الربنامج فيها �إىل املراحل اجلامعية
(Cincera & Maskova, 2011, Sherry S. Herron1, Jennifer L.

. )Robertson, 2013

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني من الدراسة ومناقشتها:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين والذي ن�صه « :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني وجهات
نظر الطلبة يف واقع تطبيق برنامج جلوب تبعا للنوع االجتماعي؟

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )31آب 2020م

قام الباحثان ب�إجراء اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة وذلك ملعرفة
فيما �إذا كان هناك فروق يف متو�سط ا�ستجابات كل من الذكور
والإناث يف حماور اال�ستبانات لكل من الطلبة واملعلمني .ويو�ضح
اجلدول ( )11نتيجة االختبار لعينة الطلبة.
الجدول ()11
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة للفروق بين أفراد العينة لكل محور من محاور االستبانة
ولالستبانة ككل وفقا لمتغير النوع االجتماعي لدى الطلبة

املحور
ت�صميم
الربنامج
وتنفيذه
الأثر من
الربنامج
�صعوبات
التنفيذ
اال�ستبانة
ككل

النوع

عدد
العينة

املتو�سط االنحراف قيمة (ت) عند م�ستوى
احل�سابي املعياري د.ح =  153الداللة

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث من الدراسة ومناقشتها:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث والذي ن�صه“ :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني
وجهات نظر املعلمني يف واقع تطبيق برنامج جلوب تبعا للنوع
االجتماعي؟ ” قام الباحثان ب�إجراء اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة
وذلك ملعرفة فيما �إذا كان هناك فروق يف متو�سط ا�ستجابات كل
من الذكور والإناث يف حماور اال�ستبانات للمعلمني (اجلدول (.10
الجدول ()12

ذكور
�إناث

75
80

3.90
4.17

.53
.40

3.80

.01

نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة للفروق بين أفراد العينة لكل محور من محاور االستبانة،
ولالستبانة ككل وفقا لمتغير النوع االجتماعي لدى المعلمين.

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

75
80

3.99
4.40

.44
.59

1.31

.20

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

75
80

3.03
2.24

1.064
.72

2.26

.04

5.40

.01

75
80

3.82
3.85

.38
.407

.43

.67

يت�ضح من نتيجة االختبار كما يف اجلدول ( )11وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني وجهات
نظر الطلبة يف واقع تطبيق الربنامج يف حموري ت�صميم الربنامج
وتنفيذه ويف �صعوبات التنفيذ ،وعدم وجود فروق دالة اح�صائيا
يف حمور الأثر من الربنامج ويف اال�ستبيان ككل وفقا ملتغري
النوع االجتماعي .ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطالبات
يف الغالب يحر�صن على تنفيذ ال�شيء املطلوب منهن ب�شكل متقن.
ونتيجة لذلك يعملن على جتاوز ال�صعوبات الالتي تعرتيهن ب�شكل
�أف�ضل من الطلبة الذكور .وهذا ال�شيء جنده ب�شكل وا�ضح يف البيئة
العمانية ،حيث ت�شري العديد من الدرا�سات الرتبوية التي �أجريت على
البيئة العمانية �إىل تفوق الطالبات على الطلبة الذكور يف عدد من
املتغريات التعلمية  -التعلمية مثل درا�سة (احل�رضمية)2011 ،
يف اكت�ساب املفاهيم الوراثية ،ودرا�سة (الربيكي )2011 ،يف
�أبعاد الرتبية الوقائية ،ودرا�سة (احلرملي )2013 ،يف مهارات حل
امل�سائل الفيزيائية القائمة على الر�سوم البيانية ،ودرا�سة (الكلباين،
 )2018يف م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة العلم ،ودرا�سة (املزيدي،
 )2017يف اكت�ساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية .كما ميكن عزو هذه
النتيجة �إىل طبيعة كل من الذكور والإناث والتي و�ضحتها بع�ض
الدرا�سات كدرا�سة (احلامدية ، )2013 ،حيث متيل الإناث �إىل تطبيق
املهام املوكلة �إليهن بدقة وي�سعني �إىل تطويع جميع العوامل لأجل
خدمة الهدف املن�شود.
�أما بالن�سبة ملحور “الأثر من الربنامج “ فيت�ضح من اجلدول
( )11عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني الطلبة الذكور والطالبات
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الربتوكوالت تطبق بنف�س الآلية
والنظام لدى اجلميع .وقد اتفقت هذه النتيجة مع الدرا�سة الت�شيكية
التي �أجراها �سملكوفا و�آخرون (& Smoľáková, Švajda Koróny
 )Činčera, 2016حيث مل يتم احل�صول على فرق كبري بني الطلبة
الذكور والإناث امل�شاركني يف الدرا�سة .وكذلك اتفقت مع درا�سة
كن�سريا وم�سكوفا ( )Cincera & Maskova, 2011التي �أ�شارت �إىل
عدم وجود فروق دالة بني الطلبة من حيث النوع االجتماعي.

املحور

النوع

ت�صميم الربنامج
وتنفيذه

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

الأثر من الربنامج
�صعوبات التنفيذ
املتو�سط الكلي
للمحاور

عدد
العينة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

15
20

3.69
4.11

.62
.49

15
20

3.98
4.40

.53
.59

1.18

.27

15
20

3.50
3.12

.39
.53

2.41

.03

15
20

3.50
3.12

.39
.53

2.41

.19

يت�ضح من اجلدول ( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني وجهات نظر املعلمني يف
واقع تطبيق الربنامج يف حموري ت�صميم الربنامج وتنفيذه ويف
�صعوبات التنفيذ ،وعدم وجود فروق دالة اح�صائيا يف حمور الأثر
من الربنامج ويف اال�ستبيان ككل وفقا ملتغري النوع االجتماع .وهذه
النتيجة هي نف�سها التي مت التو�صل �إليها يف ال�س�ؤال الثاين بالن�سبة
لوجهات نظر الطلبة .وميكن تف�سري وجود الفروق يف حموري ت�صميم
الربنامج وتنفيذه ويف �صعوبات التنفيذ �إىل احلر�ص املوجود لدى
املعلمات يف تنفيذ ما يوكل لهن ويف �إيجاد ال�سبل الكفيلة ملواجهة
�أي حتديات للتنفيذ .كما �أن العديد من الدرا�سات التي �أجريت يف
البيئة العمانية على املعلمني فيما يتعلق مبمار�ستهم التدري�سية
�أو �أي متغريات �أخرى ت�شري �إىل تفوق املعلمات على املعلمني ،ومن
تلك الدرا�سات درا�سة (ال�سعدي )2011 ،يف معارف واجتاهات
املعلمني نحو التنمية امل�ستدامة ودرا�سة (�أمبو�سعيدي والرا�شدي،
 )2012يف اجتاهات معلمي العلوم نحو توظيف القراءة العلمية
يف تدري�س العلوم ،ودرا�سة (ال�شق�صية )2016 ،يف �أمناط احلوار
ال�صفي املتمركز حول الطالب ،كما اتفق املعلمون الذكور واملعلمات
على الأثر من الربنامج ولذلك مل تكن هناك فروق دالة �إح�صائيا
يف تقديرهم لهذا املحور .ولذا ينبغي اال�ستمرار يف تقدمي برنامج
"جلوب" يف ال�سلطنة مع حماولة تطويره بحيث يتم التغلب على
�صعوبات التنفيذ.

االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات:
استنتاجات الدراسة:
�1 .1أن معظم �أهداف برنامج جلوب قد حتققت بدرجة كبرية
مع كل من الطلبة واملعلمني امل�شاركني يف الربنامج.
�2 .2أن الطلبة واملعلمني قد تغري �سلوكهم نحو البيئة ب�شكل
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أ .حنان بنت خلفان احلديدية
أ.د .عبد اهلل بن خميس أمبو سعيدي

في سلطنة ُعمان من وجهة نظر الطلبة واملعلمني

�إيجابي ب�سبب الربنامج و�أدواته من وجهة نظرهم.
3 .3تعد �إجراءات الربنامج منا�سبة من وجهة نظر الطلبة
واملعلمني.
4 .4يواجه الربنامج بع�ض ال�صعوبات من وجهة نظر الطلبة
واملعلمني لعل من �أبرزها :عدم وجود وقت خم�ص�ص لتنفيذ
الربتوكوالت ،و�ضعف ال�شبكة يف بع�ض املدار�س ،وت�أخر احل�صول
على الأدوات عند تلفها.
توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إنها تو�صي بـ:
1 .1تخ�صي�ص وقت خا�ص ملزاولة برتوكوالت الربنامج يف
املدار�س.
2 .2التدريب امل�ستمر للطلبة واملعلمني.
3 .3تخفيف الأعباء الوظيفية على معلمي جلوب.
4 .4التكامل بني برنامج جلوب ومنهج العلوم العامة خا�صة
فيما يتعلق بالدرو�س البيئية.
مقرتحات الدراسة:
�1 .1إجراء درا�سة ملعرفة ال�صعوبات التي يواجهها الطلبة يف
جمال تنفيذ �إجراءات الربنامج وكيفية حلها.
�2 .2إجراء درا�سة مقارنة بني الطلبة امل�شاركني يف الربنامج
وغري امل�شاركني من حيث امتالك مهارات عمليات العلم ومهارات
اال�ستق�صاء العلمي.

املصادر واملراجع العربية:
 �أمبو�سعيدي ،عبداهلل ،والرا�شدي ،ثريا ( . )2012اجتاهات معلمي العلوم
نحو ا�ستخدام القراءة يف تدري�س العلوم يف �ضوء بع�ض املتغريات :درا�سة
ميدانية يف جامعة ال�سلطان قابو�س وكليات الرتبية بعمان .جملة جامعة
دم�شق للعلوم الرتبوية والنف�سية.345 - 315 : )2( 28 ،
 برعي ،مرفت ح�سن (� ،2006إبريل)  .برنامج مقرتح لتنمية الوعي البيئي
لدى الأطفال بتوظيف بع�ض الأن�شطة الفنية واملو�سيقية ،ورقة عمل
مقدمة �إىل امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية الرتبية النوعية .جامعة املن�صورة،
جمهورية م�رص العربية.
 الربيكي ،حممد ( . )2011مدى ت�ضمني �أبعاد الرتبية الوقائية يف كتب
العلوم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان واكت�ساب طالب ال�صف
العا�رش لها( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،م�سقط ،جامعة ال�سلطان
قابو�س.
 احلارثية ،ن�ضرية .مقابلة بتاريخ  /1مار�س.2018 /
 احلامدية ،ناهد �سامل ( . )2013العوامل امل�ؤثرة يف حت�صيل الطلبة يف
مقررات كلية العلوم بجامعة ال�سلطان قابو�س من وجهة نظر الطلبة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة ال�سلطان
قابو�س ،م�سقط� ،سلطنة عمان.
 احلرملي� ،سامل ( . )2013مهارات حل امل�سائل الفيزيائية القائمة على
الر�سوم البيانية لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش وقدراتهم املكانية( .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،م�سقط ،جامعة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان.
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 احل�رضمية ،ا�سماء ( . )2011فهم طلبة ال�صف الثاين ع�رش للمفاهيم
الوراثية وعالقته مب�ستوى التفكري املنطقي والت�صورات البديلة لهذه
املفاهيم( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،م�سقط ،جامعة ال�سلطان قابو�س،
�سلطنة عمان.
 ال�شق�صية ،حنان (� . )2016أ�شكال احلوار ال�صفي ال�شائعة لدى معلمي مادة
العلوم يف احللقة الثانية مبحافظة �شمال الباطنة( .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،م�سقط ،جامعة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان.
 عودة ،ثناء وال�سعدين ،عبد الرحمن ( . )2011بحوث يف الرتبية وعلم
النف�س :الرتبية العلمية والبيئية .القاهرة :دار الكتاب احلديث.
 الكلباين ،ماجد ( . )2018مدى ت�ضمني �أبعاد طبيعة العلم يف كتابي
الأحياء بال�صفني احلادي ع�رش والثاين ع�رش يف �سلطنة عمان وفهم الطلبة
لها( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،م�سقط ،جامعة ال�سلطان قابو�س،
�سلطنة عمان.
 املزيدي ،نا�رص (� . )2017أثر تدري�س الفيزياء با�ستخدام اال�ستك�شافات
والتجارب العملية املحو�سبة يف اكت�ساب املفاهيم الفيزيائية وتنمية
مهارات العمل املخربي واالجتاه نحو الفيزياء( .ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة) ،م�سقط ،جامعة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان.
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