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  :ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور متغيرات الجنس، وعدد غرف المنزل، والصف الدراسي، والمديرية، وعدد 

ولتحقيق   .ينأفراد األسرة، في البيئة الدراسية للطلبة داخل المنزل خالل فترة انتفاضة األقصى في شمال فلسط
فقرة تم عرضها على المحكمين من اجل ) ٢٩(هذا الهدف، صمم القائمون على هذه الدراسة استبانة مؤلفة من 

بحيث كان ) ٠.٩٠(التأكد من صدقها، مع تطبيق معادلة كرونباخ ألفا الستخراج معامل ثباتها والذي وصل إلى 
من طلبة الصف التاسع ) ٢٣٢٤(على عينة مؤلفة من  وقد تم توزيع هذه االستبانة. كافياً ألغراض الدراسة

وبعد استخدام المتوسطات   .والصف العاشر والصف الحادي عشر بمحافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين
 One Way ANOVAلمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين األحادي " ت"الحسابية، والنسب المئوية، واختبار 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في البيئة  - :ت البعدية، أظهرت نتائج الدراسة ما يأتيواختبار شيفيه للمقارنا
وجود فروق ذات داللة إحصائية في البيئة   -.الدراسية للطلبة داخل البيت تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

فروق ذات داللة  وجود - .الدراسية للطلبة داخل البيت تعزى لمتغير المحافظة ولصالح محافظة طولكرم
إحصائية في البيئة الدراسية للطلبة داخل البيت تعزى لمتغير الصف ولصالح كل من طلبة الصف التاسع وطلبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في البيئة الدراسية للطلبة داخل البيت تعزى لمتغير  - .الصف الحادي عشر
وجود فروق ذات  - .أفراد فأكثر) ٨(أفراد ومن هم ) ٧-٤(عدد أفراد األسرة ولصالح من بلغ عددهم ما بين 

داللة إحصائية في البيئة الدراسية للطلبة داخل البيت تعزى لمتغير عدد غرف المنزل ولصالح الطلبة الذين 
 .يسكنون في بيوت يبلغ عدد الغرف فيها اثنتين فقط

                                                           
 .ي لهذه الدراسةلعلى دعمها المايشكر القائمون على الدراسة الحالية جامعة النجاح الوطنية  *
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Abstract: 

 The main purpose of the study was to define the role of five variables that include 

sex, number of rooms inside the house, family size, grade levels, and the directorate, on 

the home study environment for Palestinian students in grades ninth, tenth and eleventh 

during Al-Aqsa Intifada.  To achieve this purpose, the researchers developed a (29) item 

questionnaire that presented to a group of jury to insure its validity and they applied 

Cronbach Alpha formula to calculate its reliability, and it was (0.90).  Means, 

percentages, "t" independent test, One Way ANOVA and Schefee test for multiple 

comparisons were used to analyze data collected.  The results showed the followings:  

-There were statistical differences at the level (0.05) on the home study environment of 

students due to the sex variable, on favour of female students.  - There were statistical 

differences at the level (0.05) on the home study environment of students due to the 

governorate variable, on favour of Tulkarm Governorate.  - There were statistical 

differences at the level (0.05) on the home study environment of students due to the 

grade level variable, on favour of ninth and eleventh grades.  - There were statistical 

differences at the level (0.05) on the home study environment of students, due to the 

student family size variable, on favour of family that have (4-7) and (8) or more 

individuals.  - There were statistical differences at the level (0.05) on the home study 

environment of students, due to the number of rooms in the student's family home, on 

favour of ones that have two rooms only. 
  

  :خلفية الدراسة
بنجاح من صف دراسي الى آخر ومن مرحلة تعليمية إلى اخرى في ضوء  طالبنتقل الي

رعاية مستمرة وخدمات جليلة ومتنوعة من جانب جهات ومؤسسات وافراد وجماعات تتعاون 
  . مع بعضها بطريقة أو بأخرى لتحقيق اهداف تربوية ووطنية منشودة

على رأس قائمة المهتمين بتحقيق تلك االهداف المرغوب ويأتي البيت ممثالً بالوالدين 
حسب قدراته وحاجاته  ةفيها بالنسبة للمتعلم، وذلك عن طريق تهيئة البيئة الدراسية المالئم

. المتعلم الى أعلى في السلم التعليمي تقىوتزيد هذه المهمة تعقيداً كلما ار.  واهتماماته وميوله
كبيراً مع ابنائهم في الصفوف الدراسية االساسية االولى وبكل  فاذا كان الوالدان يلعبان دوراً

سهولة ويسر، فان األمر يتطلب جهداً اكبر ووقتا أطول في نهاية المرحلة االساسية وبداية 
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المرحلة الثانوية، ليس ألن المواد الدراسية تزداد تنوعاً وصعوبة وتتعقد مطالبها فحسب، بل 
ن ايضاً ضمن مرحلة بالغة الحساسية والخطورة وهي مرحلة وألن التعامل مع المتعلم يكو

حيث بروز الشخصية االستقاللية، ومحاولة تحقيق الذات، والتفكير العميق في ، المراهقة
المستقبل، وميل كل جنس الى الجنس اآلخر، وبروز المنافسة القوية مع اآلخرين، وما يرافق 

واالحباطات والفشل أحياناً اخرى، مما يضاعف  من كثير من النجاحات احياناًفي العادة ذلك 
  .من تعقيد دور أولياء األمور عند التعامل مع فلذات اكبادهم

واليقف دور الوالدين في متابعة ابنائهم دراسياً داخل المنزل، بل يتعداه الى االستفسار 
قرانهم من عن نقاط القوة وجوانب الضعف االكاديمي لديهم في المدرسة وكيفية التعامل مع ا

جهة والمعلمين واالدارة المدرسية من جهة ثانية، مما يؤكد على التكامل المفروض أن يتم ما 
  .بين البيت والمدرسة لرعاية االبناء في مسيرتهم الدراسية الطويلة

واليعني كل هذا بأن االسرة وحدها تقوم بالدور االول واألخير في تعليم االبناء 
يقل خطورة وأهمية عن دور المنزل، والسيما هذه االيام،  دوراً ال وتربيتهم، فالمدرسة تلعب

بعد أن زادت مشاغل الحياة وتعقدت وظائفها واصبحت المدارس تمثل مؤسسات خدمية 
تعليمية حكومية وأهلية تقدم التعليم المنظم والمبرمج والذي يتم االشراف عليه من جانب 

  .  تربوية المرسومة مسبقاًمتخصصين يتأكدون من مدى تحقيق االهداف ال
ويساعد االسرة والمدرسة في تعليم االبناء ورعايتهم وتنشئتهم التنشئة التي تجعل منهم 
مواطنين فاعلين في خدمة انفسهم ومجتمعهم المحلي العديد من المؤسسات االجتماعية 

مشتركة في واالقتصادية والصحية والثقافية والعسكرية والدينية، مما يجعل المهمة جماعية 
  .  وتقدمه هإعداد الجيل الصاعد الذي يبني الوطن ويعمل على تطوير

كل هذا يحدث من جانب االسرة والمدرسة والمؤسسات المختلفة االخرى في أوقات 
السالم واالستقرار والطمأنينة، فما بالك إذا اختل هذا التوازن، وانعدم األمن، وسادت شريعة 

حتالل، وتم تطبيق لغة القصف والتدمير للبنية التحتية للشعب الغاب من القهر والظلم واال
العربي الفلسطيني وعلى رأسها المؤسسات والوزارات والمدارس والمعاهد والجامعات، وتم 

  .قتل اآلالف وجرح واعتقال عشرات األلوف
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يمثل الطلبة والمعلمون نسبة البأس بها منهم في ظل سياسة االحتالل االسرائيلي في 
  .  ة الغربية وقطاع غزة خالل انتفاضة االقصىالضف

وتعطيل جوانب الحياة  ،إن سياسة االغالق الشديد للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية
المختلفة وعلى رأسها العملية التعليمية التعلمية ألسابيع وراء أسابيع خالل العام الدراسي 

لبة، وتدمير الصفوف، ومنع مئات الواحد، واعتقال الكثير من المعلمين والمديرين والط
من الوصول الى مقاعد الدراسة قد زاد الطين بلة، مما جعل الكثيرون األلوف من الطلبة 

 ، والىينظرون بأمل الى دور البيت في تعويض بعض التأخير في قطع المنهاج المدرسي
  .  مساعدة الوالدين البنائهم في هذا الصدد
مة بأن البيت الفلسطيني خالل ممارسات جيش االحتالل ولكن عندما تظهر الحقيقة المؤل

االسرائيلي أيام انتفاضة االقصى قد اصبح هو اآلخر هدفاً للرصاص والقذائف، واالقتحام 
بالليل والنهار، وتحليق الطائرات المقاتلة والمروحية، وحضور الدوريات العسكرية العتقال 

ك أيضاً عن سياسة هدم المنازل الفلسطينية بكل اآلباء واألبناء لفترات زمنية متفاوتة، ناهي
الكتب المدرسية ألبنائها تحت ركام المتاع ألفرادها وآالمها من حيث تشتت العائلة وفقدان 

المنازل، مما يضعف من دور البيت األساسي في تعليم االبناء وتهيئة االجواء المناسبة 
  .  خالل وقت االزمات للدراسة

ندما تنقطع الكهرباء والمياه والخدمات االساسية لفترات طويلة، وتزيد االمور صعوبة ع
وعندما يحدث قصف بري أو جوي يسيطر خاللها الخوف والهلع على االسرة وابنائها، ليس 
على التعليم شبه المتوقف فحسب، بل وايضا على مصيرهم المظلم الذي قد يؤدي الى الوفاة 

أو التعرض لالعتقال والتعذيب، أو التفكير في نهاية  ،أو االصابة بالجروح والعاهات الدائمة
  .  في أحسن االحوال المطاف بالبقاء على قيد الحياة

وم بـه البيـت   قاً حقيقياً للدور الذي يمكن أن يمن هنا انطلقت هذه الدراسة لترصد واقع
اشـر  الفلسطيني لتهيئة البيئة الدراسية لشريحة من األبناء والبنات في صـفوف التاسـع والع  

والحادي عشر خالل فترة زمنية من أصعب الفترات التـي مـرت علـى الشـعب العربـي      
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الفلسطيني نتيجة الممارسات الوحشية لجيش االحتالل االسرائيلي خالل انتفاضـة االقصـى   
المباركة، مع تحديد دور كل من الجنس والصف الدراسي وعدد غرف المنزل وعـدد أفـراد   

عليم وأثر ذلك كله في البيئة الدراسية البيتي السائد فـي المنـازل   االسرة ومديرية التربية والت
   .الفلسطينية

  
  :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق الهدفين اآلتيين
في البيت لدى طلبـة الصـفوف التاسـع والعاشـر     السائدة  التعرف الى البيئة الدراسية  .١

محافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسـطين  في ) االول الثانوي(االساسي والحادي عشر 
  .  خالل انتفاضة االقصى

والصـف  ، والمديريـة ، الجنس:  المتمثلة فيالتعرف الى دور متغيرات الدراسة المهمة   .٢
البيئـة الدراسـية داخـل     في واثرهاوعدد غرف المنزل، وعدد افراد االسرة ، الدراسي

  .المنزل خالل انتفاضة االقصى
  

  :أسئلة الدراسة
  :  حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية

طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحـادي   من جانبالبيئة الدراسية داخل البيت  تقديرما 
تختلـف   هـل و ؟عشر خالل انتفاضة االقصى في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين

في محـافظتي طـولكرم وقلقيليـة     قصىاألخالل انتفاضة البيئة الدراسية للطلبة داخل البيت 
األسرة،  دباختالف كل من الجنس، والمحافظة، والصف الدراسي، وعدد أفرا بشمال فلسطين

  عدد غرف النوم في المنزل؟و
  

  :فرضيات الدراسة
  :  لقد انبثقت عن أسئلة الدراسة السابقة الفرضيات الخمس اآلتية

في البيئة الدراسـية  ) ٠.٠٥=  α(لداللة التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ا -
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للطلبة داخل البيت في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشـمال فلسـطين خـالل انتفاضـة     
  .  االقصى، تعزى لمتغير الجنس

في البيئة الدراسـية  ) ٠.٠٥=  α(التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -
لية بشـمال فلسـطين خـالل انتفاضـة     للطلبة داخل البيت في محافظتي طولكرم وقلقي

  .  االقصى، تعزى لمتغير المحافظة
في البيئة الدراسـية  ) ٠.٠٥=  α(التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -

للطلبة داخل البيت في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشـمال فلسـطين خـالل انتفاضـة     
  . االقصى، تعزى لمتغير الصف الدراسي للطلبة

في البيئة الدراسـية  ) ٠.٠٥=  α(وجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة الت -
للطلبة داخل البيت في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشـمال فلسـطين خـالل انتفاضـة     

  .  االقصى، تعزى لمتغير عدد افراد االسرة
لدراسـية  في البيئة ا) ٠.٠٥=  α(التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -

للطلبة داخل البيت في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشـمال فلسـطين خـالل انتفاضـة     
  .  االقصى، تعزى لمتغير عدد غرف النوم في المنزل

  
  :أهمية الدراسة

  :  اآلتيالدراسة الحالية في كونها تعمل على  أهميةتتمثل 
حلـة االساسـية   التعرف إلى أهم مظاهر البيئة الدراسية في البيـت لـدى طلبـة المر    -

العلياوالثانوية خالل انتفاضة االقصى بمحافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين، فـي  
  .جيش االحتالل االسرائيليالعنيفة ل ممارساتالضوء 

والصـف  ، والمديريـة ، الجـنس :  معرفة دور المتغيرات التي تناولتها الدراسة مثـل  -
في البيئة الدراسية للطلبـة داخـل    ،وعدد غرف المنزل، وعدد افراد االسرة، الدراسي
  .  المنزل

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات العربية القليلة جداً التي تناولت البيئة الدراسـية داخـل    -
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البيت لدى الطلبة، حيث لم يعثر القائمون عليها اية دراسة عربية تناولت هذا الموضوع 
التي شملتها، ممـا يجعلهـا    بشكل مباشر حتى لو اختلفت المرحلة الدراسية أو الصفوف

  .  تضيف الجديد الى المعرفة في الدراسات العربية في هذا الصدد
فمن الناحية النظرية ستسـاعد  . تحديد أثر هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية -

نتائج هذه الدراسة في تحديد مظاهر البيئة الدراسية خالل االزمات، وسوف تسـهم فـي   
أما من الناحية التطبيقيـة فانـه يمكـن    .  لتغلب على مثيالتها مستقبالًوضع ارشادات ل

للمسؤولين التربويين واهالي الطلبة ومجالس االباء واالمهـات والمرشـدين التربـويين    
والنفسيين واالجتماعيين االفادة من نتائجها في وضع البرامج واالستراتيجيات العالجيـة  

ر ايجابا على الطلبة في البيت والمدرسة فـي ضـوء   المالئمة للطلبة، مما يتوقع ان يؤث
  .أنشطة التعاون بين مجالس االباء واالمهات من جهة واالدارة المدرسية من جهة ثانية

  
  :وافتراضاتها الدراسةدود ح

  :تتمثل أهم حدود الدراسة الحالية وافتراضاتها في اآلتي
والحادي عشر في محافظتي اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة صفوف التاسع والعاشر  .١

  .  طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين
  .م٢٠٠١/٢٠٠٢من العام الدراسي  األولأجريت الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي  .٢
افترضت الدراسة ان االداة المستعملة لقياس البيئة الدراسية في البيت خـالل انتفاضـة    .٣

ة فـي  صادق اداة يه الحالية، اسةا القائمون على الدرالتي عمل على تطويرهاالقصى و
  .  التي وضعت لقياسها األهدافقياس 

  .  تمع االصلجان العينة التي تم اختيارها هي عينة ممثلة للمالحالية افترضت الدراسة  .٤
  

  :التعريفات اإلجرائية
 ،والتي تحتاج الى توضيحالحالية الدراسة  تتمثل أهم المفاهيم أو المصطلحات الواردة في

  :يفي اآلت
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 داخلويقصد به السمات أوالخصائص المتعلقة بالبيئة الدراسية للطلبة   :البيئة الدراسية
البيت خالل انتفاضة االقصى، ويمكن قياسها من خالل االستبانة المطورة من جانب القـائمين  

  .  على الدراسة الحالية
م ٢٨/٩/٢٠٠٠وهي عبارة عن هبة جماهيرية فلسطينية بدات فـي    :انتفاضة االقصى

ومستمرة منذ ثالثة أعوام وذلك كردة فعل نتيجة اقتحام زعيم الحـرب االسـرائيلي شـارون    
لساحات المسجد االقصى، وعمت جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية ضـد  
سياسة القمع االسرائيلية وطلباً للحرية واالستقالل بدولة فلسطينية مستقلة عاصـمتها القـدس   

  .الشريف
جميـع  المرحلة التعليمية التي يعتبر التعليم فيها إلزاميـا فـي   وهي  :األساسيةالمرحلة 

   .فلسطين وتشمل الصفوف من األول وحتى العاشرمدارس 
تستكمل بعـد المرحلـة االساسـية    المرحلة التعليمية التي هي و :لثانويةاالمرحلة 

  ).الثاني الثانوي(والثاني عشر ا) االول الثانوي(وتشمل الصفين الحادي عشر 
  

  :الدراسات السابقة
ها البحوث والدراسات ذات العالقة ب من العديد اطلع القائمون على الدراسة الحالية على  

اال القليل جداً من الدراسات العربية التي اقتربت من هذا الموضوع ولم تتناوله فلم يجدوا 
داخل  وليس المناخ الدراسي مباشرة، رغم وجود دراسات عربية عن المناخ المدرسي ذاته

وفي الوقت نفسه اطلع اصحاب الدراسة الحالية على  عدد البأس به من الدراسات . المنزل
  .االجنبية 

من دراسـة  ) ١٩٧٩(الدباس  ما قام به ذات العالقة النسبية وكان من بين أهم الدراسات
اتهم واتجاهاتهم نحو دارت حول تقصي أثر مستوى تعليم الوالدين في تحصيل الطلبة وفي عاد

من طلبة المدارس الثانوية في محافظة عمان باألردن وتم ) ٢٨٠(الدراسة والتي طبقت على 
   تطبيق استبانة معدلة لمسح عادات الدراسة واالتجاهات نحو الدراسة لبـراون وهولتزمـان  

Brown& Holtzman وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :  
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  . طات تحصيل الطلبة، تعزى إلى أثر مستوى تعليم الوالدينتوجد فروق مهمة بين متوس -
ال توجد فروق مهمة بين عادات الطلبة واتجاهاتهم نحو الدراسة تعزى إلى أثر مسـتوى   -

 . تعليم الوالدين

هناك فروق مهمة بين متوسطات تحصيل الطلبة الذكور واإلناث تعزى إلى أثر مستوى  -
 . تعليم الوالدين

بين عادات الطلبة الذكور واتجاهاتهم نحو الدراسة، وعادات الطلبة  ال توجد فروق مهمة -
 . اإلناث واتجاهاتهم نحو الدراسة تعزى إلى أثر مستوى تعليم الوالدين

ال توجد فروق مهمة بين متوسطات تحصيل طلبة الفرع العلمي ومتوسـطات تحصـيل    -
 . طلبة الفرع األدبي تعزى إلى أثر مستوى تعليم الوالدين

وجد فروق مهمة بين عادات طلبة الفرع العلمي واتجاهاتهم نحو الدراسة، وعـادات  ال ت -
 . طلبة الفرع األدبي واتجاهاتهم نحو الدراسة تعزى إلى أثر مستوى تعليم الوالدين

إلى استخدام قائمـة العـادات الدراسـية لجلبـرت رن     ) ١٩٧٩(وهدفت دراسة يوسف   
Gilbert Runn  من طلبة الصف الثالث الثانوي فـي محافظـة    طالبا وطالبة) ١٢٠٠(على

لمجموعتين مستقلتين، وتمخضت الدراسـة  ) ت(عمان باألردن، حيث استخدم الباحث اختبار 
  : عن النتائج اآلتية

أن الطلبة المتفوقين تحصيلياً يتمتعون بعادات حسنة سواء في أسـلوب القـراءة وأخـذ     -
ين العالقات االجتماعية والدراسـية، أو  المعلومات أو عادات التركيز أو توزيع الوقت ب

  . العادات العامة واالتجاهات في العمل
تبين أن هناك فروقاً في العادات الدراسية بين طلبة الفرع العلمي واألدبي مختلفة االتجاه،  -

فهي في العادات الدراسية ككل وفي أسلوب القراءة وأخذ المعلومات وتوزيع الوقت بـين  
ة والدراسية تميل لصالح طلبة الفرع العلمي، أما في عادات التركيـز  العالقات االجتماعي

  . والعادات العامة واالتجاه في العمل فكانت لصالح الطلبة في الفرع األدبي
تبين أن هناك فروقاً في العادات الدراسية بين الطلبة الذكور واإلنـاث مختلفـة االتجـاه     -

القراءة وأخذ المعلومات وتوزيع الوقـت  أيضا، فهي في العادات الدراسية ككل وأسلوب 
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بين العالقات االجتماعية والدراسية والعادات العامة واالتجاهات في العمل تميل لصـالح  
  . اإلناث، أما عن عادات التركيز فكانت لصالح الذكور

على تطبيق ثالثة مقاييس من تصميمه حـول اهتمـام   ) ١٩٨٣(وعملت دراسة الشرع 
هم الدراسية، واالتجاهات نحو المدرسة والدراسة، واالتجاهات نحو المواد الوالدين بأمور أبنائ

  . من طلبة الصف الثالث اإلعدادي في األردن) ٥٨٩(الدراسية، على عينة بلغ عدد أفرادها 
  : عن اآلتي Two- Way ANOVAوكشفت النتائج بعد استخدام تحليل التباين الثنائي 

ل األكاديمي واالتجاهات نحو الدراسة واالتجاهات توجد فروق دالة إحصائيا في التحصي -
 . نحو المواد الدراسية تعزى لمدى اهتمام أولياء األمور بأمور أبنائهم المدرسية

توجد فروق دالة إحصائيا في التحصيل األكاديمي واالتجاهات نحو الدراسة واالتجاهات  -
  . أبنائهم المدرسية نحو المواد الدراسية تعزى لمدى اهتمام أولياء األمور بأمور

: ال توجد فروق دالة إحصائيا بين أداء الطلبة الذكور وأداء الطلبة اإلناث على كل مـن  -
 . التحصيل األكاديمي، واالتجاهات نحو المدرسة، واالتجاهات نحو المواد الدارسية

لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بين جنس الطالب واهتمام أوليـاء األمـور    -
كل من التحصيل األكاديمي وفي اتجاهاتهم نحو المدرسة، واتجاهاتهم نحو المـواد  على 

 . الدراسية

الى تقصي الفروق بـين الطلبـة فـي    ) Gdowski, 1997(جدوسكي دراسة  وهدفت
مستوى مشاركتهم في األنشطة الطالبية المدرسية، ومستوى مشاركتهم في األنشطة الدراسية 

لبيت، وتقصي كـذلك أثـر الجـنس والمسـتوى االقتصـادي      خارج المدرسة وال سيما في ا
  . واالجتماعي ورضا الطلبة أنفسهم عن المناخ أو الجو المدرسي

أما عن تصميم البحث المستخدم في هذه الدراسة فكان عبارة عن مزيج مـن الدراسـة   
، حيث تم توزيـع اسـتبانة رضـا    ex-post facto designالمسحية وتصميم ما بعد الواقع 

من طلبة ) ٥٦٥(لبة الصادرة عن اللجنة القومية األمريكية لمديري المدارس الثانوية على الط
بوالية نبراسكا األمريكية، كما تم  Fremontالصفين العاشر والحادي عشر بمنطقة فريمونت 
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توزيع استبانة األنشطة الطالبية المدرسية واستبانة األنشطة خارج المدرسـة علـى الطلبـة    
فة إلى إجراء مقابالت مع مجموعتين من الطلبة تتألف كل واحـدة منهـا مـن    أنفسهم، إضا

  . خمسة
  : أما عن نتائج تحليل البيانات فقد أظهرت اآلتي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى المشاركة الطالبية في األنشـطة ورضـا    .١
  . الطالب عن الجو أو المناخ الدراسي

ة بين المستوى االقتصـادي واالجتمـاعي للطلبـة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي .٢
ورضاهم عن الجو المدرسي أو بين الذكور واإلناث من جهة والرضـا عـن الجـو أو    

 . المناخ المدرسي من جهة ثانية

خـارج   المختلفـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى المشاركة في األنشطة .٣
 . عن الجو المدرسي رضا الطلبةبين و ،المدرسة وال سيما في البيت

وجود تفاعل وبداللة إحصائية بين المستوى االقتصادي واالجتماعي للطلبة ورضاهم عن  .٤
الجو المدرسي، بينما لم يظهر مثل هذا التفاعل بين كل من الجنس ومستوى المشـاركة  
في األنشطة وبين المستوى االقتصادي واالجتماعي والجنس على رضا الطلبة عن الجو 

 . المدرسي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العالقة القائمة بين الجنس ورضا الطلبة عـن   .٥
المناخ المدرسي وبين المستوى االقتصادي واالجتماعي للطلبة ورضـاهم عـن الجـو    

 . المدرسي

خـارج  المختلفـة  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى المشاركة في األنشطة  .٦
 . رضا الطلبة عن المناخ أو الجو المدرسيبين ت والمدرسة وال سيما في البي

التعرف إلى الدراسة المنزلية فـي شـرق واليـة    ) Held, 2000(وهدفت دراسة هيلد 
الفهـم األفضـل   : كارولينا الشمالية األمريكية، حيث تم التركيز فيها على أمرين اثنين همـا 

يس المنزلي أوالً، وتقييم امكانياتهم لعوامل التعزيز التي تؤثر على أولياء األمور الختيار التدر
وقام الباحث بمناقشه قضيتين مهمتين تتمثل األولى في فوائـد  . ومؤهالتهم الالزمة لذلك ثانياً
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األساليب واالستراتيجيات التي يطبقها أولياء األمـور  بينما تتمثل الثانية في ، الدراسة المنزلية
  . للتغلب على نقاط الضعف الدراسية لدى أبنائهم

وقام الباحث بجمع البيانات لدراسته النوعية عن طريق المقابالت الفرديـة والجماعيـة،   
من أولياء األمور الذين تمت مقابلتهم تسع مـرات، مـن   ) ٢١(حيث تألفت عينة الدراسة من 

زاد اهتمام أولياء األمور باجواء الدراسة المنزلية مـن أجـل   حيث بينها مقابلتين جماعيتين، 
الب أبنائهم والقيام بعملية تدريبهم أو مساعدتهم على أساس مبدأ التدريس الفردي أو متابعة مط

  . تشجيعهم على الدراسة وتوفير األجواء المناسبة للنجاح
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الظروف االجتماعية لم تحفز الطلبة على الدراسة بالشكل 

علميـة  هم الدراسة كانوا يحملون درجات ورغم أن أولياء األمور الذين طبقت علي. المطلوب
ثقافة واضحة، إال أنهم اعتبروا أن األهم من ذلك كله توفر الجـو المالئـم لدراسـة     ومثقفين

األبناء والسيما وجود الغرف الكافية لذلك، واستخدام الحوافز المختلفة معهم لتشجيعهم علـى  
في توجيههم وارشادهم وتدريسـهم  النشاط الدراسي، وإظهار المودة والمحبة لهم، واالخالص 

  . الفعلي، والمحافظة على النظام في الدراسة المنزلية
  : تحقيق ثالثة أهداف مهمة تتمثل في اآلتي) Walls, 2000(وحاولت دراسة وولز 

تحديد استراتيجيات التكيف األكاديمي الناجحة وغير الناجحة لطلبة المرحلة األساسية من  .١
ألفضل من بين ثماني استراتيجيات للتكيف تـرتبط بالضـغوط   أجل اختيار األنسب أو ا

  . النفسية في المنزل والمدرسة والمجتمع المحلي
تحديد فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التكيف المستخدمة  .٢

ـ  ة وبين نجاح أو عدم نجاح الطلبة أكاديمياً في ضوء استجابتهم للضغوط النفسية المنزلي
 . والمدرسية والمجتمعية

تحديد فيما إذا كانت توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين اسـتراتيجيات التكيـف       .٣
المستخدمة وبين نجاح أو عدم نجاح الطلبة أكاديمياً في ضـوء متغيـر الجـنس عنـد     

 . استجابتهم للضغوط النفسية في المنزل والمدرسة والمجتمع المحلي
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حصاء الوصفي التي تتمثل في متوسـط المعـدل الرتبـي    واعتمدت الدراسة أساليب اإل
طالبـاً مـن   ) ٩٦(، حيث أكمل Chi Squareلعالمات أو درجات الطلبة، وفي الكاي تربيع 

المرحلة األساسية تعبئة ثالث استبانات تركز على ترتيب االستراتيجيات التكيفية مـن حيـث   
مياً في ضوء الضغوط النفسية الناجمة األهمية التي تساعد في نجاح أو عدم نجاح الطلبة أكادي

وقد حصل الطلبة الناجحون علـى عالمـة   . عن ظروف المنزل والمدرسة والمجتمع المحلي
أو أعلى من النسبة المئينية في اختبار القراءة مع الحصول على عالمات أو درجات %) ٥٠(

ة غير الناجحين قـد  ومع أن الطلب. مرتفعة في أنشطة الواجبات التي حددها المعلمون من قبل
في اختبار القراءة إال أنهـم  %) ٥٠( ألـحصلوا على عالمات أو درجات مئينية تفوق نسبة 

  . حصلوا على ما هو أدنى من ذلك في أنشطة الواجبات التي حددها لهم المعلمون
وعندما قام الطلبة بترتيب استخداماتهم الفعلية لالستراتيجيات الثماني للتكيف نحو ضغوط 

نزل والمدرسة والمجتمع، فقد عمل الطلبة الناجحون على ترتيبها بشكل مختلف لكل بيئـة  الم
من البيئات الثالث السابقة، في حين قام الطلبة غير الناجحين بترتيب اثنتين من استراتيجيات 
التكيف الخاصة بالضغوط النفسية المتعلقة بالمنزل والمدرسة بدرجة واحدة، ولكنهم اختلفـوا  

  . يب تلك المتصلة بالمجتمع المحليفي ترت
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطرق التـي اسـتخدم   
فيها الطلبة الثماني االستراتيجيات الخاصة بالتكيف كما أوضحتها نتائج جداول كاي تربيع، إال 

متغيـر الجـنس،    أن فروقاً ذات داللة إحصائية في استجابات الطلبة قد ظهرت فـي ضـوء  
  . وعوامل النجاح وظروف البيئة

وقد استجاب الطلبة الناجحون وغير الناجحين بطريقة مختلفة للضـغوط النفسـية ذات   
فالذكور واإلناث من الطلبة النـاجحين اسـتجابوا   . العالقة بالبيت والمدرسة والمجتمع المحلي

ب فيه الذكور واإلناث من غيـر  لهذه الضغوط بطريقة متشابهة تقريبا، في الوقت الذي استجا
كما أظهرت نتائج الدراسة أيضاً بأن الجنس والظروف البيئية . الناجحين بطريقة مختلفة تماماً

  . المحيطة تؤثر على تحصيل الطلبة في ضوء الضغوط النفسية المختلفة
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إلى تحديد الفروق التي يمكن أن توجد بـين  ) Allison, 2000(وهدفت دراسة أليسون 
التقدير  كل من بة الذين يرعاهم ولي أمر واحٍد أو اثنين في االهتمام بالتعلم المنزلي، وبينالطل

  . الذاتي والتحصيل االكاديمي
من الخـامس وحتـى   الممتدة طالباً وطالبة من الصفوف ) ٨٨(وتألفت عينة الدراسة من 

تم جمع البيانـات عـن    وقد. الثامن التابعة لبعض المناطق التعليمية بوالية اوهايو األمريكية
  للتقـدير الـذاتي  ) هيـر (طريق توزيع ثالثة مقـاييس، يتمثـل األول منهـا فـي مقيـاس      

 Hare Self-esteem Scale  المعدل للبيئة التعلمية ) هندرسون(بينما يتمثل الثاني في مقياس
Modified Henderson Environmental Learning Process Scale  واستبانة المسح

) ايـوا (كما تم جمع بيانات إضافية عن طريق تطبيق اختبـار  .  Family Survey العائلية
على الطلبة والحصول على عالماتهم أو  Iowa Test of Basic Skillsللمهارات األساسية 

  . درجاتهم في هذا االختبار
وطبق الباحث األدوات على الطلبة داخل مدارسهم، في حين أرسل مقياس البيئة التعلمية 

أما عن اسـتبانة  .  ى عائالتهم جميعا حيث تمت اعادته إلى الباحث نفسه بعد تعبئته رسمياًإل
المسح العائلية فقد أرسلت هي األخرى إلى تلك العائالت للحصول على بيانـات ديمغرافيـة   

للمهارات األساسية عن ) أيوا (عنها، كذلك استخدمت عالمات أو درجات الطلبة على اختبار 
  . أجل تحقيق أغراض الدراسة من ١٩٩٥عام 

أما عن المعالجات اإلحصائية فقد استخدم الباحث معامل ارتبـاط سـبيرمان لمتغيـرين    
  . لعينتين مستقلتين من أجل تحليل بيانات الدراسة) ت(عاديين واختبار 

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذين يرعاهم ولي أمر 
أكدت النتائج أيضا أن البيئـة التعلميـة   و. ك الذين يرعاهم اثنين من أولياء األمورواحد وأولئ

كانت أفضل وبداللة إحصائية مـن  ) األبوين(المنزلية للطلبة الذين لهم اثنين من اولياء األمور 
  ). األب أو األم(أولئك الطلبة الذين يرعاهم أحد األبوين فقط 
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صة بالمادة الدراسية والتي تم تحديدها فـي اختبـار   أما عن العالمات أو الدرجات الخا
للمهارات األساسية فلم تظهر أية فروق دالة إحصائياً بين الطلبة بصرف النظـر عـن   ) ايوا(

  . نوع الرعاية الوالدية لهم، كما لم تظهر فروق إحصائية بين الطلبة في درجات التقدير الذاتي
ن وجهات نظر ثالث عائالت ومدى دراسة للكشف ع) Fowler, 2000(وأجرت فولر 

اشتملت عينة الدراسة على طلبة من األعمار ما بـين أربـع   حيث  إدراكها للدراسة المنزلية
سنوات وعشرين سنة من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى ما بعد المرحلة الثانوية، مع أوليـاء  

عينة الدراسة والتي  رادفمن أ فردأمورهم، لإلجابة عن ثمانية أسئلة بحثية تم توجيهها إلى كل 
طرحت عن طريق مقابالت فردية مطولة ولعدة مرات، باإلضـافة إلـى فحـص المنهـاج     
المدرسي واالختبارات اليومية والواجبات المنزلية والمشاريع البحثية المدرسية التي يقوم بهـا  

حـث  وقد زودت هذه المقابالت والمالحظات الرسمية وغيـر الرسـمية الكثيـرة البا   . الطلبة
بوجهات نظر أولياء األمور والطلبة لما يدور من أنشطة من خالل الدراسة المنزلية والبيئـة  

  . الدراسية البيتي
وقد تم بعد ذلك تحليل البيانات وعرضها باستخدام طرق البحث النوعية لدراسات الحالة، 

تـم  وعينة، حيث تمت اإلجابة عن كل سؤال من أسئلة الدراسة بشكل مباشر من جانب أفراد ال
تحديد البحث بالخبرات الشخصية والفردية لثالث عائالت تعاملت منذ فترة طويلة مع الدراسة 

  . المنزلية
وأظهرت النتائج بأن البيئة الدراسية المنزلي يكون مالئماً كلما قل عدد أفراد العائله فـي  

رب البيئة الدراسية المنزل وزاد حجم البيت اتساعاً كما ظهر عند احدى العائالت، بينما اضط
ولعبت ثقافـة  . خريتين بسبب وجود عدة أطفال في العائلة وضيق المكانفي حالة العائلتين األ

الوالدين دوراً مهما حيث يقوم بأداء واجباتهم المنزلية بانتظام ومراجعة دروسهم بشكل فعـال  
راف وإسداء النصح كلما زادت ثقافة الوالدين وارتفع المؤهل العلمي لهم، حيث يقومون باإلش

  . والمساعدة لهم من وقت آلخر
كما لوحظ في النتائج أن الطلبة في الصفوف العليا واألكبر سناً أقل التزامـا بتعليمـات   
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الوالدين وإرشاداتهم من ذوي الصفوف األدنى واألقل عمراً والذين يستفيدون أكثر من خبرات 
يمية التربوية، وال سيما في المنـاطق الريفيـة   الوالدين وثقافتهم وتعليماتهم ومساعداتهم األكاد

  . التي ظهرت بشكل أكبر مما هو عليه الحال في المناطق المدنية
ـ ـواستخ ـ ) Apostoleris, 2000(رس ـدم أبوستولي ـ ـنظ ـ ـرية تق   رـرير المصي

 Self Determination Theory     لتقصي الحاجات النفسية الضـرورية لحـوافز التعلـيم
لة في والية نيو إنجلند االمريكية، وتتمثل هذه الحاجات فـي االسـتقاللية   الداخلية لستين عائ

والكفاءة، والترابط، جنباً إلى جنب مع أهمية توضيح دور البيئة التعليمية المنزلية التي تـدعم  
، فإن أنماط السـلوك تميـل نحـو    المذكورة وبناءاً على نظرية تقرير المصير. هذه الحاجات

  . ثر من تلك الخارجيةالحوافز الداخلية أك
وقد أشارت الدراسات السابقة في هذا المجال إلى تقهقر في الحوافز الداخليـة لإلطفـال   

وتعمل هذه الدراسة على التحقق . عندما يصلون إلى العمر الذي يؤهلهم إلى الدخول للمدرسة
الثقافـة  مما إذا كان األطفال عندما يكبرون يصبحون أقل اهتماماً من حـوافز الدراسـة أو   

المنزلية، وقد اختير موضوع الدراسة المنزلية كقضية لهذا البحث، وذلـك نظـرا للتوقعـات    
  . بتأثير التنوع الكبير في البيئات التعليمية المدرسية والمنزلية هذه األيام عن العقود الماضية

ن وتألفت عينة الدراسة من ستين عائلة لديها على األقل طفل واحد يتراوح عمره ما بـي 
سنة في والية مساشوستس بنيوانجلند األمريكية، أما إذا كانت العائلة لديها أكثر من ) ١٦-٦(

طفل، فقد قام الباحث باختيار واحد من هؤالء األطفال في ضوء متغير جنس الطفل من جهة 
  . وعمره من جهة ثانية

لباحث واحد وقد تمت مالحظة المشتركين من أفراد عينة الدراسة في منازلهم من جانب ا
المساعدين له، كما جرت مقابلة أولياء أمور التالميذ لوحدهم، والتالميذ بشكل منفصل، مـن  

وفي حال عدم قدرة التلميذ لصغر سنه من تعبئة االستبانة فقد . أجل تعبئة االستبانات المطلوبة
تم تفريغ كان مساعد الباحث يطرح عليه األسئلة ويسجل اإلجابات على ورقة االستبانة، حيث 

  . االستبانات والمالحظات وترميزها من أجل تحديد الحاجات النفسية األساسية لهؤالء التالميذ
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وقد أظهرت نتائج الدراسة مستويات عالية من االستقاللية ونتاجات تعلمية إيجابية لـدى  
ـ    ن التالميذ مقرونة بحوافز داخلية، وأن الطلبة األكبر عمراً يميلون إلى مسـتويات أعلـى م

  .الحوافز الداخلية للتعلم الذاتي داخل المنزل من الطلبة األصغر سناً
إلى اختيار نموذج يعمل على توضيح عـدد  ) Diperna, 2000(وهدفت دراسة ديبيرنا 

وقد اقترح العديـد  . من المتغيرات الخاصة بالطلبة والتي تستخدم للتنبؤ بتحصيلهم األكاديمي
المباشرة وغير المباشرة للمخرجـات   تغيراتية لتوضيح الممن الباحثين التربويين نماذج نظر

  . لبةالتربوية الخاصة بالط
وقد ركزت هذه النماذج بصورة أساسية على تأثير متغيرات كل مـن البيـت وحجـرة    

وتمثل الهدف األساسي للدراسة فـي اختيـار   . كاديميالصف المدرسية في تحصيل الطلبة اال
. يتضمن الطالب، والبيت، والمتغيرات التعليميـة التعليمـة  نموذج شامل للتحصيل األكاديمي 

ومع ذلك فإن محددات حجم العينة جنباً إلى جنب مع نوعية البيانات المتاحة، قد منعت تحقيق 
ونتيجة لذلك، فإن الباحث قد ركز على نماذج للتحصـيل األكـاديمي متضـمنة    .  هذا الهدف

ي التحصـيل األكـاديمي السـابق، والحـوافز،     المتغيرات الخاصة بالطالب فقط والمتمثلة ف
ومهارات التعامل مع اآلخرين، والمهارات الدراسية، ومهارات المشاركة، وأنمـاط السـلوك   

  . الخاصة بحل المشكلة
وقد قام الطلبة والمعلمون وأولياء األمور بتعبئة مجموعة مـن االسـتبانات والمقـاييس    

 )Structural Equation Modeling(نموذج المعادلة البنائية  الخاصة بالدراسة، كما تم استخدام تحليالت
من أجل تقييم كل من مدى مالءمة النموذج الخاص بالطالب من خالل المجموعات الطالبيـة  
التي تعرفه من جهة، واختبار مدى مالءمة النموذج الخاص بتحصـيل الطالـب والمتضـمن    

م داخل البيت، إضـافة إلـى المتغيـرات    متغير المنزل، ومشاركة الوالدين في تدريس أبنائه
  . الخاصة بالطالب من جهة أخرى

وقد ِأشارت نتائج الدراسة بأن النموذج النظري الخاص بالطالب لم يتناسب مع البيانـات  
بشكل جيد، ومع ذلك فإن النموذج المناسب قد تم تطويره من خالل جوانب مختلفة للنمـوذج  
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الجديد المعدل، اقتصر األمر على الحوافز والتحصيل  ومن خالل ذلك النموذج. النظري ذاته
  . األكاديمي السابق في تأثيرهما على التحصيل األكاديمي الحالي للطلبة

أما عن بقية المتغيرات األربعة فقد كان للمهارات الدراسية للطالب ولمشاركته الفاعلـة  
هر تأثير لكل من مهارات للدراسة داخل المنزل أثر أقل في تحصيله الدراسي، في حين لم يظ

  . التعامل مع اآلخرين، وأنماط سلوك حل المشكالت
ومن ناحية أخرى، فإن النموذج الجديد المعدل للطالب قد أظهر قبوالً من الطلبة سـواء  
الذكور أو اإلناث، وأوضح التأثير اإليجابي لكل من الدراسة المنزليـة للطالـب والمشـاركة    

أبنائهم دراسياً داخل البيت، وأن هذه المشاركة تكون أكثر فاعليـة   الفعلية للوالدين في متابعة
بزيادة المؤهل العلمي للوالدين، وعندما يكون عدد األبناء قليالً وعندما يكونوا فـي صـفوف   

  . أدنى دراسياً
نات ادراسة من أجل جمع البي) Johnson - Silvey, 2000(سيلفي  -وأجرى جونسون 
ية من جانب الطلبة والتدريس المنزلي من جانب أولياء األمور ألبنائهم عن عملية الدراسة البيت

وفحصت الدراسة أيضاً فيما إذا كانت عملية الدراسـة  . وتأثير ذلك على تحصيلهم األكاديمي
والتدريس البيتي تختلف في تأثيرها في ضوء متغيري الجنس واألصل العرقي للطلبـة، أمـا   

ي عالمات أو درجات الطلبة في كـل مـن االختبـار القبلـي     المتغيرات التابعة فقد تمثلت ف
وفي الوقت نفسه فحصت الدراسة أداة مؤلفة من ستين فقرة صممت حسب . واالختبار البعدي

مقياس ليكرت من أجل قياس اتجاهات الطلبة نحو الدراسة والتدريس البيتي بناءاً على ثالثـة  
وقد تم تحليل هذه العالمات أو الدرجات، مع عوامل أكاديمية وثالثة عوامل أخرى اجتماعية، 

فحص العالقة بين اتجاهات الطلبة في هذا الصدد وبين تحصيلهم األكاديمي وذلك باسـتخدام  
  .  Factor Analysis Scaleمقياس التحليل العاملي 

وأشارت نتائج الدراسة إلىعدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بالنسـبة التجاهـات    
رت اتجاهات إيجابية نحو الدراسة في المنزل من جانب اإلناث من الطلبة ومن الطلبة، فقد ظه

فمثل . الذين ينحدرون من أقليات عرقية اخرى مثل السود وذوي األصول االسبانية واآلسيوية
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هؤالء الطلبة ربما وجدوا في الدراسة البيتية من جانبهم والتدريس المنزلي من جانب أوليـاء  
ة وإيجابية نظراً للخصوصيات الثقافية والعرقية والقيميةلديهم، ومدى فهـم  أمورهم أكثر إنتاجي

. الطرفين من األبناء وأولياء األمور لحاجات كل طرف وأهدافهما من تربية األبناء وتعلـيمهم 
كذلك لم تظهر فروق دالة إحصائياً في األداء األكاديمي للطلبة في ضـوء متغيـر األصـل    

ضوء متغير الجنس، فقد كانت اإلناث أفضل من الذكور في هذا  العرقي، إال أنها ظهرت في
  . األداء، مما يشير إلى اهتمام أكثر بالمادة الدراسية من جانبهن

ومن جهة أخرى فقد أكدت نتائج الدراسة على أن المرونة في المنهج المدرسـي وفـي   
عـل المنـزل بيئـة    برنامج الدروس األسبوعي، باالضافة الى األمن واألمان داخل البيت، يج

كما أن البيئة الدراسـية المنزلـي   . تعليمية تعلمية مالئمة للطلبة، والعكس في حال فقدان ذلك
المناسب قد سمح ألولياء األمور ذوي الخبرة التدريسية أو االهتمام التدريسـي أو الـدرجات   

جاهـات إيجابيـة   العلمية العليا أن يفيدوا أبناءهم بشكل أكثر فاعلية من غيرهم، بل وتكوين ات
لهؤالء األبناء نحو البيئة الدراسية المنزلي في ضوء الرعاية من جانـب الوالـدين بصـرف    

  . النظر عن الصفوف الدراسية التي يلتحق بها الطلبة
دراسة لتأسيس نوع من الثبات و الصـدق  ) Snowbarger, 2001(وأجرى سنوبارجر 

قة بالبيئة الخاصة بالتعلم البيتي، وتألفت عينـة  المعياري الثنين من األدوات البحثية ذات العال
من طلبة المرحلة األساسية الذين يتلقون مساعدة أكاديمية إضافية من جانب ) ٥٨(الدراسة من 

المعلم بسبب ضعفهم األكاديمي أو ضعف تكيفهم مع البيئة التعليمية مع زمالئهم داخل الحجرة 
ة مماثلة من الطلبة المتفوقين من أجل أغراض الدراسية، في الوقت الذي أضيفت إليه مجموع

  . المقارنة
وكان أولياء أمور الطلبة من المجموعتين يمثلون المشتركين الحقيقيـين فـي الدراسـة،    
والذين أجابوا عن االستبانات التي شكلت األساس لكل من الصدق والثبات لألداتين المحددتين 

جاح المدرسة عن طريق تحصيل الطلبة في كـل  سلفاً، واستخدمت المتغيرات التابعة لقياس ن
  .داخل حجرة الصف أو تكيفهم معها من الرياضيات والقراءة وانماط سلوكهم
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ولقد تم فحص العالقة بين استجابات أولياء األمور التي تصف البيئة التعليمية والدراسية 
طريق استخدام احدى داخل البيت وبين النتائج األكاديمية التي حصل عليها الطلبة أنفسهم عن 

  . طرق االنحدار اإلحصائي المتعدد ومعامالت االرتباط
من االختالفات في تحصيل الرياضـيات  %) ١٥(أن إلى وقد أشارت أهم نتائج الدراسة 

يمكن توضيحها بسهولة عن طريق المتغيرات المتعلقة بالبيئة التعليميـة والدراسـية داخـل    
ختالفات السلوكية تعود أيضا إلى متغيرات لهـا عالقـة   المنزل، وأن نسبة مقاربة لها من اال

  . بالبيئة المنزلية
كما أكدت نتائج الدراسة أيضاً على أن الظروف داخل المنزل والتكيف أو عدم التكيـف  
من جانب الطلبة معها تمثل خير مؤشر لتكيف الطلبة بصورة عامة وبشكل أفضل من تـاثير  

  . التحصيل الدراسي
تحديد الطريقة التربوية والبيئية فـي  ) Davenport, 2001(فنبورت وحاولت دراسة دي

ممارسات الدراسة البيتية ومدى عالقتها ببعض الظروف واالوضاع في خمس مناطق تعليمية 
وقد تم استخدام أسلوب المقابلة لإلجابة عن أربعة عشر سـؤاالً  . بوالية نيوجيرسي األمريكية

لياء األمور، وتم في النهاية تحليل البيانات تحت أربعـة  مفتوح النهاية وزعت على ثمانية أو
المنهج المدرسي، والقرارات التدريسية التـي يـتم اتخاذهـا، وطـرق     : عناوين أساسية هي

  . التدريس التي يتم استخدامها، والجو التدريسي أو المناخ الدراسي السائد في المدرسة والبيت 
التعامل مع الطلبة داخل المنزل لهـا أهميـة    وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الخبرة في

كبرى، وأن المنهج المدرسي قد تم تخطيطه حسب حاجات الطلبة ورغباتهم، وفي الوقت ذاته 
فإن عملية التدريس قد تم ربطها بأنماط التعلم المختلفـة وبالقـدرات العقليـة للطلبـة، وأن     

طة المختلفة التي يقوم بهـا وفـي   الظروف البيئية كانت مرنة ومريحة للطالب ومالئمة لألنش
ومع ذلك، فإن معايير السلوك قد أوضحت أن الطلبـة لـم يكونـوا    . الجزء الهادئ من البيت

مرتاحين نفسياً ألن ما يحدث خارج المنزل من أمور سلبية ينعكس على البيئة الدراسية داخل 
  . المنزل، مع قلة استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية
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إلى استخدام أداة مسح بحثية من أجـل فحـص   ) Jones, 2001(راسة جونز وهدفت د
واسـتخدم  . Living Learning Programsالمؤثرات التي تتركها برامج التعلم المعيشـية  

الباحث البيانات التي تم جمعها عن طريق أداة البحث من أجل قياس العناصر التي ركز عليها 
م بخصائص الطلبة في المرحلة ما قبـل الجامعيـة،   اهت الذي Tinto's Modelنموذج تنتو 

  . ومدى المشاركة في األنظمة االجتماعية واألكاديمية الجامعية، والمخرجات التعليمية للطلبة
عمـارة  ) ١٤(من طلبة الجامعة الذين يقطنون فـي  ) ٢٧٧٤(وتألفت عينة الدراسة من 

ة ببرامج التعلم المعيشية وثماني سكنية جامعية داخل الحرم الجامعي، منها ست عمارات مزود
وقد حاولت الدراسة قياس أثر هذه البرامج التعليمية المعيشية على . أخرى بدون هذه البرامج

  . التفاعل ما بين الطلبة وعلى المخرجات التعليمية لديهم
لتحديد فيما إذا كانـت   MANCOVA المشترك واستخدم الباحث تحليل التباين المتعدد

ات داللة إحصائية بين مجموعات المقارنة وبين قدرات الطلبـة واسـتعداداتهم   توجد فروق ذ
وقد قارنت الدراسة بين الطلبة الـذين مـروا ببـرامج    . األكاديمية لما قبل المرحلة الجامعية

تعليمية معيشية وأقرانهم ممن لم يمروا بخبرة هذه البرامج، كما قارنت الدراسة أيضـاً بـين   
رضوا لبرامج التعليم المعيشية الذين يقطنون المساكن الجامعية، وأقـرانهم  الطلبة الذين لم يتع

  . ممن يعيشون مع أولياء أمورهم في بيوت خارج أسوار الجامعة
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن برامج التعليم المعيشية لها تأثير إيجابي علـى تعلـم   

لدى الطلبة الـذين يقطنـون خـارج     الطلبة ونتائجهم األكاديمية، إال أن الوضع يكون أفضل
الجامعة مع أولياء أمورهم للعناية بهم وتوفير البيئة الدراسية المريح لهـم، مهمـا اختلفـت    

  ). الخ... سنة أولى، أوثانية، أو ثالثة(مستوياتهم الدراسية الجامعية 
فحص فيما إذا كانت البيئات المعيشية المختلفـة تخـدم   ) Sand, 2001(وحاولت ساند 

شكل أفضل مشاركة الطلبة الجامعيين وفاعليتهم، وكان الدراسة طولية بحيث طبقـت علـى   ب
وقد تألفت عينة الدراسـة  . الطلبة في السنة الجامعية األولى إال أن وصلوا إلى السنة األخيرة

من طلبة جامعة أوهايو األمريكية ممن يسكنون جميعاً في المساكن التي تشـرف  ) ٦٩٦(من 
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ولكن ضمن ثالثة أنماط من السكن الجامعي، األول يتمثل في غرفة أو شقة أو  عليها الجامعة
  . منزل خارج الحرم الجامعي، أو في بيوت تسمى بالبيوت اليونانية

وقد تم تقسيم عينة الدراسة من الطلبة إلى ثالثة أقسام حسب أنماط السكن خالل السـنة  
بتعبئة استبانة خاصة بالدراسة مؤلفة مـن  األخيرة من دراستهم الجامعية، حيث قاموا جميعاً 

فقرة تقيس وجهات نظرهم وقناعاتهم بتأثير هذه األنماط في المشاركة والتفاعل داخـل  ) ٣٣(
المشاركة األكاديمية، والمشاركة فـي أنشـطة   : الجامعة بموجب مجموعة من المتغيرات هي

اف الشخصية للطالب، ومـدى  التكامل االجتماعي والبيئي، ومدى التقدم في سبيل تحقيق األهد
  . التكيف لدى الحياة الجامعية

لتحديد فيما إذا كانت ) One Way ANOVA(واستخدم الباحث تحليل التباين األحادي 
بين المجموعات الـثالث فيمـا   ) ٠.٠٥(هناك فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

اختبار تحليل التباين األحادي إلـى   وعندما أشارت نتائج. يخص بتقديرات المتغيرات التابعة
للمقارنة البعدية،  Tukey Methodوجود مثل هذه الفروق، فقد استخدم الباحث أسلوب توكي 

حيث أظهرت النتائج وجود مشاركات ثقافية بدرجة أكبر لدى الطلبة الذين يعيشون في مساكن 
وفي الوقت . ذلك الحرم داخل الحرم الجامعي أكثر من أولئك الذين يعيشون في مساكن خارج

ذاته أشارت نتائج الطلبة الذين يقطنون في بيوت مع ذويهم خارج الجامعـة بـأن أنشـطتهم    
الجامعية المختلفة أقل من زمالئهم الذين يقطنون في الداخل، وذلك بسبب انشغالهم في المنزل 

ة األكاديمية مـن  بالدراسة المنتظمة للمقررات التي سجلوها بحيث أنهم كانوا أفضل من الناحي
زمالئهم الذين يقطنون في مساكن داخل الجامعة بفعل سعة المكان وتوفير وسـائل الراحـة   

  . والتغذية بشكل أفضل من جانب الوالدين
  

  :التعقيب العام على الدراسات السابقة
في ضوء مراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحاليـة،  

  :  مين على هذه الدراسة يطرحون المالحظات المهمة اآلتيةفان القائ
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تناول عدد من هذه الدراسات ألثر متغير الجنس بطريقة أو بأخرى على البيئة الدراسية  .١
) ١٩٧٩ يوسف،(و) ١٩٧٩الدباس، (أو العادات الدراسية داخل البيت مثل دراسات 

) Walls, 2000(و) Held, 2000(و) Gdowski, 1997(و) ١٩٨٣ الشرع،(و
وهذا ما تناولته الدراسة الحالية التي ركزت على ). Johnson – Selvey, 2000(و

  .  تقصي دور عدد من المتغيرات في البيئة الدراسية البيتي وعلى رأسها متغير الجنس
تطرقت بعض الدراسات السابقة الى تأثير حجم البيت وعدد االطفال في البيئة الدراسية  .٢

وهذا ما اهتمت به ) Diperna, 2000(ودراسة ) Fowler, 2000(البيتي مثل دراسة 
  .ايضا الدراسة الحالية

ركزت بعض الدراسات السابقة على مدى اهتمام الوالدين بتعليم ابنائهم داخل البيت مثل  .٣
) Diperna, 2000(و) Allison, 2000(و) Held, 2000(و) ١٩٨٣الشرع،(دراسات 

 .ا لم تهتم به الدراسة الحاليةوهو م) Johnson – Selvey ,2000(و

تناولت دراستان منهما دور الضغوط والحاجات النفسية في البيئة الدراسية المنزلي وهما  .٤
وهو ما لم بكن من بـين أهـداف   ) Apostoleris, 2000(و) Walls, 2000(دراسة 

  الدراسة الحالية وانما ظهر جزئيا في نتائجها

بالعالقة بين البيئة الدراسية المنزلـي أو التعلـيم   اهتمت مجموعة من الدراسات السابقة  .٥
داخل البيت أو عادات الدراسة من جهة وبين التحصيل االكاديمي للطلبة من جهة ثانيـة  

ــل دراســات  ــدباس،(مث و ) Diperna, 2000(و) Gdowski, 1997(و) ١٩٧٩ ال
)Snowbarger, 2001 (وهو ما لم تتناوله الدراسة الحالية. 

سات السابقة االنشطة التي يقوم بها الطلبة خارج المدرسة أو الجامعة تقصت بعض الدرا .٦
ــة    ــل دراس ــزل مث ــي المن ــيما ف ) Gdowski, 1997(و) Sand, 2001(والس

 .وهو ما اهتمت به الدراسة الحالية) Jones,2001(و

ة رغم ان الدراسة الحالية قد تشابهت في بعض اهدافها مع بعض اهداف دراسات سـابق  .٧
تناولت متغيرات الجنس وحجم المنزل وعدد افراد اسرة الطالب، اال انها انفردت عنهـا  
في ظروف التطبيق، حيث طبقت الدراسات السابقة جميعا في ظروف االمـن واالمـان   
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واالستقرار، في حين طبقت الدراسة الحالية وقت االزمـات الشـديدة وبالغـة القسـوة     
طش والتدمير والقتل والعدوان مـن جانـب جـيش    والتعقيد، وذلك خالل ممارسات الب

هدف له غيـر االسـتقالل    الالذي  عزلاالفلسطيني الشعب الاالحتالل االسرائيلي ضد 
 .والحرية من العبودية واالحتالل

تميزت الدراسة الحالية كذلك بتناولها شريحة واعية ومؤثرة من طلبة المرحلة االساسية  .٨
ثانوية الممثلة بالصف الحـادي  الوالعاشر وطلبة المرحلة  العليا والممثلة بالصفين التاسع

عشر في شمال فلسطين وكيف يؤثر البيئة الدراسية البيتي عليها فـي اصـعب فتـرات    
الحياة الصعبة كي يتم رصد هذا الواقع المؤلم احصائيا مع تفسيره من الناحيتين النفسـية  

 التي يمكن لها ان تطلعأيضاً و دمةوالتربوية ليس للجيل الحالي فحسب، بل ولالجيال القا
  .  تأثير االزمات الحادة على االمور التربوية والنفسية للطلبة على

  
  :واإلجراءاتالطريقة 

  :اآلتيالدراسة الحالية وطريقتها في  إجراءاتتتمثل أهم 
  

  :منهجية الدراسة
ي عن طريق أ المنهج الوصفي المسحي الميداني، الحالية استخدم القائمون على الدراسة

  .توزيع أداة الدراسة المتمثلة في استبانة مصممة لهذا الغرض
  

 :مجتمع الدراسة

شمل مجتمع الدراسة طلبة الصفوف التاسع والعاشر االساسي والحادي عشر الثانوي في 
والبالغ عددهم  م٢٠٠١/٢٠٠٢خالل العام الدراسي  بشمال فلسطينمحافظتي قلقيلية وطولكرم 

الدراسة تبعا لمتغيرات  مجتمعتبين توزيع ) ١(ونتائج الجدول  لبةطالب وطا) ١٣٤١٠(
  :الجنس و المديرية والصف الدراسي
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  ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

  والصف الدراسي الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس، والمحافظة، مجتمعتوزيع :  )١(جدول 
  النسبة المئوية العدد الجنس الصف الدراسي  المحافظة
  ١٥.٢  ١٢٦٦  ذكر  التاسع  طولكرم

  ١٩.٣  ١٦١٢  ىانث
  ١٦.٠  ١٣٣٥  ذكر  العاشر

  ٢٠.٥  ١٧٢٠  انثى
  ١٣.٣  ١١١٥  ذكر  الحادي عشر

  ١٥.٧  ١٣١٨  انثى
 ١٠٠ ٨٣٦٣ المجموع                             

  ١٧.٩  ٩٠٦  ذكر  التاسع  ةيقلقيل
  ١٧.٣  ٨٧٣  انثى

  ١٨.٥  ٩٣٤  ذكر  العاشر
  ١٩.٠  ٩٥٧  انثى

  ١٤.٠  ٧٠٥  ذكر  الحادي عشر
  ١٣.٣  ٦٧٢  انثى

 ١٠٠ ٥٠٤٧ المجموع                            
  

  :عينة الدراسة
الطريقة العشوائية البسيطة لتحديد طلبة الصفوف  الحالية اختار القائمون على الدراسة

، حيث بلغ بشمال فلسطينالتاسع والعاشر والحادي عشر في محافظتي قلقيلية وطولكرم 
) ٢(ونتائج الجدول  تقريبا%) ١٧(األصلي وبنسبة البة من المجتمع طالبا وط )٢٣٢٤(عددهم 

  :تبين توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس و المديرية والصف الدراسي
  والصف الدراسي توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس، والمحافظة،  :)٢(جدول 

  الصف الدراسي  المحافظة  الجنس
  دي عشرالحا العاشر التاسع

  ٦٧  ١٩٢  ١٧٤  قلقيلية  ذكر
  ٢٠٣  ٢٨٧  ٨٩  طولكرم

  ٣٤٤  ٢٢٤  ١٩  قلقيلية  انثى
  ٢١٣  ٢٠٥  ١٣٥  طولكرم

 ٨٢٧ ٩٠٨ ٥٨٩  المجموع
٢٣٢٤  
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 :أداة الدراسة

أداة بحث من خالل االطالع على األدب التربوي  الحالية لقد طور القائمون على الدراسة
االسـتفادة مـن الدراسـات السـابقة ذات العالقـة       الخاص بالبيئة الدراسية، باإلضافة الى

ها مع عدد من الطلبة من خارج عينة ؤهذا باالضافة الى المقابالت التي تم اجرا ،بالموضوع
مظـاهر البيئـة الدراسـية     الىالدراسة في الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر للتعرف 

ممن تتم االجابة عنها ضـمن  فقرة  ناستبانة مؤلفة من تسع وعشري منوتألفت األداة .  البيتي
سلم ليكرت الخماسي، وذلك من اجل التعرف الى البيئة الدراسية فـي البيـت لـدى طلبـة     

    .بشمال فلسطينمحافظتي قلقيلية وطولكرم 
  

  :صدق األداة
 عشر سبعةعلى  االستبانةعرض القائمون على الدراسة الحالية ، للتأكد من صدق االداة

ن من اعضاء هيئة التدريس بجامعة النجاح الوطنية بنـابلس وجامعـة   محكما من المتخصصي
في وزارة التربية والتعلـيم فـي   المشرفين التربويين ومن عدد من ) أبو ديس(القدس في بلدة 

وأكد المحكمون من خالل مالحظاتهم المختلفة بأن . بشمال فلسطينمحافظتي قلقيلية وطولكرم 
وقد تم تعديل الفقرات التـي اجمـع   .  من اهداف لقياسه فقرات االداة تقيس فعال ما وضعت

    .أو أكثر من المحكمين%) ٧٠(عليها 
  

  :ثبات األداة
لقد تأكد القائمون على الدراسة الحالية من ثبات االداة وذلك عن طريـق اسـتخدام معادلـة    

فـي  يوالذي يمثل معامل ثبات مرتفـع  ) ٠.٩٠(حيث بلغ معامل الثبات الكلي ، كرونباخ الفا
    .بأغراض الدراسة

  
  :المعالجة اإلحصائية

فقد استخدم القـائمون علـى   ، الدراسة والتحقق من فرضياتها أسئلةعن  اإلجابةمن اجل 
، للوصول الى النتائج الدقيقـة ) SPSS(للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةالدراسة الحالية الرزمة 

  :حيث تم استخدام المعالجات اآلتية
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 .ة والنسب المئويةلمتوسطات الحسابيا -

 Independt “t” testلمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  -

 .One Way ANOVAاختبار تحليل التباين االحادي  -

 .اختبار شيفيه للمقارنات البعدية -

  
  :خطوات الدراسة

  :تمثلت أهم الخطوات البحثية التي طبقها القائمون على الدراسة الحالية في اآلتي  
مـن أجـل    فـي البيـت،   ربوي النظري المتعلق بالبيئة الدراسيةالرجوع الى األدب الت -

  .االستفادة منه في عمليتي تطوير األداة ومراجعة الدراسات السابقة
الخبـرة   يالتأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على لجنة من المحكمين ذو -

  .كرونباخ الفاثم حساب معامل ثباتها باستخدام معادلة  ،واالختصاص
  .د مجتمع الدراسة وعينتهاتحدي -
 طبيق االستبانةالعالي الفلسطينية لت ليمالحصول على اذن رسمي من وزارة التربية والتع -

 .الطلبةعلى 

  .جمع البيانات وادخالها في الحاسوب بعد ترميزها -
 .ستخراج النتائج ومناقشتهاا -

 .اقتراح مجموعة من التوصيات ذات العالقة بنتائج الدراسة -

  
  :اسة ومناقشتهانتائج الدر

فقد تم اسـتخراج النتـائج   ) SPSS(للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةبعد استخدام الرزمة 
  :الدراسة وفرضياتها كاآلتي أسئلةوتبويبها في جداول تمهيداً لعرضها ومناقشتها في ضوء 

  
  :مع المناقشة األولالنتائج المتعلقة بالسؤال :  أوالً

  :لحالية على اآلتيللدراسة ا األوللقد نص السؤال 



 “...لدى طلبة املرحلتني االساسية والثانوية يف  البيتيةئة الدراسية البي” ـــــــــــــــــــــــ ١٠٠
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ما تقدير البيئة الدراسية للطلبة في البيت خالل انتفاضة األقصى بمحـافظتي طـولكرم   
  وقلقيلية في شمال فلسطين؟

استخدم القائمون علـى الدراسـة   ، وللتعرف الى تقدير البيئة الدراسية للطلبة داخل البيت
 :االستفسار منهم الحالية التقديرات اآلتية التي قام المحكمون بتحديدها بعد

  .تقدير منخفض : %٦٠أقل من  -
  .تقدير متوسط : %٧٠وحتى أقل من % ٦٠من  -
 .تقدير مرتفع:  فأكثر% ٧٠من -

المتوسطات الحسابية  استخدم القائمون على الدراسة الحاليةاألول،  عن السؤال ولإلجابة
  :)٣(الجدول اآلتي  التي يوضحهاو تقدير البيئة الدراسية للطلبة داخل البيتوالنسب المئوية 

  البيت  داخلالدراسي  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقديرات الطلبة للجو  :)٣(جدول 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

تعطل الكثير من اآلباء واالصدقاء والمعارف عن العمل يزيد   ١
القصى من وقت الفراغ بفعل القمع االسرائيلي خالل انتفاضة ا

  .لدى أفراد االسرة ويجعل جو البيت غير مالئم للدراسة

  منخفض  ٥٩.٢  ٢.٩٦

يؤدي القصف االسرائيلي للبيوت والمؤسسات والدوائر الحكومية   ٢
خالل انتفاضة االقصى الى كراهية الطلبة لهذه الممارسات والى 

  .صعوبة ايجاد الجو المناسب لدراستهم داخل البيوت

  مرتفع  ٨٢.٢  ٤.١١

انتشار الفقر بين أبناء الشعب الفلسطيني بسبب االغالقات يثير   ٣
المستمرة لمداخل القرى والمدن من جانب الجيش االسرائيلي 
خالل االنتفاضة الحزن والغضب لدى أفراد العائلة، مما يجعل 

  . للدراسةجو المنزل غير مالئم 

  مرتفع  ٨٠  ٤.٠٠

ين والطلبة بظروف انتفاضة االقصى انشغال الناس والمعلميؤدي   ٤
جو الدراسة داخل المنزل صعبا  الى جعل واحداثها المؤلمة

  .للغاية 

  مرتفع  ٧٢.٨  ٣.٦٤
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

خوف الوالدين والمعلمين وادارة المدرسة على حياة الطلبة يؤدي   ٥
بطش جيش االحتالل االسرائيلي، يؤدي الى صعوبة توفير  من

  . الجو الهادىء لدراسة الطلبة داخل البيت

  مرتفع  ٦٩.٨  ٣.٤٩

نقل التلفاز لقيام جيش االحتالل االسرائيلي خالل يؤدي   ٦
االنتفاضة باغتيال الكثير من االشخاص من مختلف التيارات 

فراد العائلة، مما الخوف واالشمئزاز في نفوس أ الىالسياسية 
  . للدراسة داخل المنزليضعف من القابلية 

  مرتفع  ٧١.٨  ٣.٥٩

المؤسسات وزيادة حدة هدم البيوت وتدمير المزارع تثير   ٧
بجرافات الجيش االسرائيلي خالل انتفاضة االقصى الفزع 
واالشمئزاز في نفسي مما يقلل من قابليتي للدراسة داخل المنزل 

  .وخارجه

  رتفعم  ٧٥.٦  ٣.٧٨

شعور الناس بالظلم نتيجة عدم الحصول على الحرية واالستقالل   ٨
للشعب الفلسطيني رغم التضحيات الجسيمة عبر التاريخ وخالل 
انتفاضة االقصى بالذات يجعلني افقد الدافعية لتحضير دروسي 

  .أو االستعدادا لها أو مراجعتها داخل المنزل

  مرتفع  ٧٦  ٣.٨٠

د الغذائية وارتفاع اسعارها بسبب قلة المعروض من الموا  ٩
الحصار االسرائيلي خالل االنتفاضة مع قلة الموارد المالية لدى 
الناس يجعل أولياء االمور والطلبة يفكرون بصعوبة العيش أكثر 

  .من التفكير في ايجاد الجو المالئم للدراسة داخل المنزل

  متوسط  ٦٨.٦  ٣.٤٣

وات عديدة بدون انقطاع من االستمرار في انتفاضة االقصى لسن  ١٠
أجل الدفاع عن االرض والمقدسات يزيد من اهتمام الطلبة 
بتحقيق اهداف تلك االنتفاضة المتمثلة في الحصول على الحرية 
واالستقالل ويقلل من اهمية ما عداها من قضايا بما فيها البيئة 

  . الدراسية المطلوب داخل البيت

  مرتفع  ٧٤.٢  ٣.٧١



 “...لدى طلبة املرحلتني االساسية والثانوية يف  البيتيةئة الدراسية البي” ـــــــــــــــــــــــ ١٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

 )٣(رقم تابع جدول ... 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

استمرار التهديدات االسرائيلية في وسائل االعالم المختلفة   ١١
بتصعيد عمليات االغالق والقصف واالغتيال واالعتقال خالل 
انتفاضة االقصى يثير الرعب في نفسي ويجعل قابليتي للدراسة 

  .داخل البيت ضعيفة

  متوسط  ٦٨.٦  ٣.٤٣

كثرة الشهداء والجرحى والمعتقلين نتيجة تصعيد جيش االحتالل   ١٢
االسرائيلي لعملياته خالل انتفاضة االقصى يعمل على تشتيت 
جهود الطلبة وانشغالهم في التدريب على عمليات االسعاف 
واالنقاذ وجمع التبرعات وزيارة الجرحى ومواساة أهل 

قت المتاح لمراجعة الدروس المفقودين، مما يقلل من الو
  . واالستعداد لها داخل البيت

  مرتفع  ٧٠.٦  ٣.٥٣

تجبرني ظروف الحصار والتجويع التي يفرضها جيش االحتالل   ١٣
االسرائيلي خالل انتفاضة االقصى على التفكير أحيانا في اهمال 
الدراسة واالستعداد المنزلي لها من أجل مساعدة أهلي في 

  .تطلبات الحياةالحصول على أبسط م

  منخفض  ٥١.٨  ٢.٥٩

تجبرني عمليات القتل والتشريد التي يطبقها جيش االحتالل   ١٤
االسرائيلي خالل انتفاضة االقصى على التفكير الجدي بااللتحاق 
بقوات االمن الفلسطينية الرسمية أو بأية مجموعة تقاوم 

  . ةاالحتالل، مما يضعف من أهتمامي باالستعداد المنزلي للدراس

  منخفض  ٥٥.٦  ٢.٧٨

جعلتني االنتكاسات المتكررة لمفاوضات السالم بين الفلسطينيين   ١٥
واالسرائيليين نتيجة مراوغات الجانب االسرائيلي أخاف على 
 . مستقبلي، مما يقلل من قابليتي أواستعدادي للدراسة داخل المنزل

  منخفض  ٥٦.٢  ٢.٨٢

جانب جيش االحتالل اطالق النار المفاجىء قرب المنازل من   ١٦
االسرائيلي خالل انتفاضة االقصى يؤدي الى زيادة التوتر 
والخوف لدى أفراد العائلة، مما يجعل البيئة الدراسية داخل 

  .المنزل غير مالئم

  مرتفع  ٧٨.٤  ٣.٩٢



 ١٠٣ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوآخرون ــ ،سعادة

  ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

الدراسية بسرعة كبيرة من جانب المعلمين من أجل  قطع المادة  ١٧
انهائها قبيل انتهاء العام الدراسي لتعويض ايام االغالق الكثيرة 
للمدارس بفعل تصرفات الجيش االسرائيلي خالل انتفاضة 
االقصى يساهم في زيادة التوتر لدى الطلبة في البيت لمراجعة 

  .الكميات الكبيرة من المادة الدراسية وفهمها

  مرتفع  ٧٥.٦  ٣.٧٨

انشغال الوالدين في توفير لقمة العيش لألبناء وانصرافهم عن   ١٨
مساعدة ابنائهم في مراجعة الدروس يزيد من نسبة التوتر عندي 

  .لضعف البيئة الدراسية داخل البيت

  متوسط  ٦٧.٦  ٣.٣٨

تزيد المظاهرات والتجمعات واللقاءات والندوات التي يشترك   ١٩
وأولياء األمور أحيانا في ضوء االحداث المثيرة  فيها الطلبة

النتفاضة االقصى من التوتر النفسي واالنفعاالت الشديدة لديهم، 
  .مما يقلل من وجود البيئة الدراسية المناسب داخل المنزل

  مرتفع  ٧٠.٤  ٣.٥٢

استشهاد المئات من طلبة المدارس وجرح واعتقال اآلالف خالل   ٢٠
نقله وسائل االعالم الى داخل البيت، انتفاضة االقصى كما ت

  .يجعل البيئة الدراسية غير مالئم فيه

  مرتفع  ٧٦.٢  ٣.٨١

قلة االنشطة داخل المدرسة في ظل ممارسات الجيش االسرائيلي   ٢١
خالل االنتفاضة تنعكس سلباً على البيئة الدراسية المنزلي بسبب 

  . ضعف المام الطلبة بالمادة الدراسية

  سطمتو  ٦٨.٦  ٣.٤٣

اهتمام الطلبة بمتابعة أخبار انتفاضة االقصى واحداثها في   ٢٢
الصحف واالذاعات وقنوات التلفاز والبيانات الموزعة والندوات 
وتشييع جنازات الشهداء واللقاءات الكثيرة مع االصدقاء 
واالقارب، يقلل من الوقت المتاح للدراسة ويضعف من تهيئة 

حتى  المنزل من أجل التفوق أوالبيئة الدراسية المطلوب داخل 
  . حالنجامجرد 

  مرتفع  ٧٨  ٣.٩٠



 “...لدى طلبة املرحلتني االساسية والثانوية يف  البيتيةئة الدراسية البي” ـــــــــــــــــــــــ ١٠٤

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

توقعي شبه المستمر باغالق المدرسة أو غياب المعلمين أو   ٢٣
المدير أو كثير من الطلبة بعد سماعي لخبر اشتباكات عنيفة أو 

ث عمليات استشهادية كبيرة خالل انتفاضة االقصى يجعلني حدو
أفقد كثيرا من قابلية االستعداد المطلوب للدراسة داخل المنزل 
خوفاً من عواقب ما يحدث من تصرفات ظالمة للجيش 

  .االسرائيلي

  مرتفع  ٧٥.٤  ٣.٧٧

مشاركة الكثير من الطلبة في فعاليات انتفاضة االقصى بسبب   ٢٤
ية والوطنية والقومية والشخصية يقلل من االهتمام الدوافع الدين

  .باالستعداد للدراسة وايجاد جو مناسب لها داخل المنزل

  متوسط  ٦٩.٤  ٣.٤٧

تسابق الوالدين واالخوة واالخوات في البيت على متابعة احداث   ٢٥
انتفاضة االقصى واخبارها وظهور االنفعاالت الشديدة من 

الحزن أو البكاء أو الثورة أو خر عن طريق آلجانبهم من وقت 
الغضب الشديد من الخسائر الجسيمة في االرواح والممتلكات 
بسبب ممارسات جيش االحتالل االسرائيلي يفسد الجو المناسب 

  .للدراسة داخل البيت

  مرتفع  ٧٤.٢  ٣.٧١

قلة موارد الدخل للكثير من العائالت الفلسطينية بسبب سياسة   ٢٦
االحتالل االسرائيلي يؤدي الى ضيق االغالق الشديدة لجيش 

الحياة داخل المنزل وكثرة الخالفات العائلية، مما يقلل من فرص 
  . وجود الجو المالئم للدراسة فيه

  متوسط  ٦٦.٦  ٣.٣٣

سيطرة الظروف القاسية التي يطبقها جيش االحتالل االسرائيلي   ٢٧
خالل انتفاضة االقصى على حياة الشعب الفلسطيني يضعف من 
خطط التطوير العائلي سواء بالنسبة لمشاريع التوسع أو االعمار 
أو الزواج أو اكمال الدراسة الجامعية، مما يساهم في اثارة 
المشكالت والخالفات بين افراد االسرة ويؤدي الى فقدان البيئة 

  . الدراسية المناسب للطلبة داخل المنزل

  متوسط  ٦٥.٢  ٣.٢٦



 ١٠٥ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوآخرون ــ ،سعادة

  ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  مالرق
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المئوية

درجة 
  التقدير

فقدان االمن واالمان في التنقل بين البيوت ليال بصفة خاصة   ٢٨
ونهارا بصفة عامة بسبب ممارسات جيش االحتالل االسرائيلي 
خالل االنتفاضة يساهم في ضعف اللقاءات بين الطلبة للدراسة 

ة كما كان يتم في ايام الجماعية لكثير من الموضوعات الصعب
االستقرار، مما يضعف من حاالت وجود الجو المالئم لهم 

  . للدراسة داخل المنزل

  متوسط  ٦٦.٤  ٣.٣٢

زيادة خوف الوالدين على ابنائهم من ممارسات قوات االحتالل   ٢٩
االسرائيلي وزيادة خوف االخوة واالخوات الصغار من تلك 

ير جوا من القلق والهلع الممارسات خالل انتفاضة االقصى يث
داخل البيت، مما يجعله مكانا غير مالئم للجو الدراسي 

  .المطلوب

  مرتفع  ٧٥.٤  ٣.٧٧

  مرتفع  ٧٠.٤  ٣.٥٢  الدرجة الكلية

كان منخفضـا، امـا   ) ١٥،١٤،١٣،١(ان تقدير الفقرات ) ٣(ويتبين من الجدول السابق 
ر متوسط، اما بقية الفقرات فقد حصلت على تقدي)  ٢٨،٢٧،٢٦،٢٤،٢١،١٨،١١،٩(الفقرات 

، والدرجة الكلية للجو الدراسي في البيت خالل انتفاضة االقصى فقد حصلت على تقدير مرتفع
يعزو القائمون على الدراسة الحالية حصول الفقرة االولى على تقدير منخفض مـن جانـب   و

االحـتالل   الطلبة إلى أن تعطل اآلباء والناس عن العمل بفعل الممارسات القهريـة لجـيش  
ؤدي الى جعل جو المنزل غير مالئم لدراسة الطلبة، وذلك نظراً لقلق الوالـدين  ياالسرائيلي 

والناس على مصير أبنائهم، حيث يستغلون الفراغ الكبير مرات عديدة للجلوس معهم ومتابعة 
   .دروسهم مساعدتهم في توضيح كثير من االمور لهم، مما جعل التقدير منخفضاً لهذه الفقرة



 “...لدى طلبة املرحلتني االساسية والثانوية يف  البيتيةئة الدراسية البي” ـــــــــــــــــــــــ ١٠٦

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

التي اكدت علـى ان  ) Fowler, 2000(وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة فولر
الوالدين يقومون بمراجعة دروس ابنائهم معهم واالشراف عليهم واسداء النصـح والمسـاعدة   

التي أوضحت اهتمام الوالـدين  ) ١٩٨٣(كما تتفق أيضاً مع بعض نتائج دراسة الشرع .  لهم
  .سيةبامور ابنائهم الدرا

على تقدير منخفض أيضاً وهما يـدوران حـول   ) ١٥(، )١٤(أما عن حصول الفقرتين 
اجبار ممارسات جيش االحتالل االسرائيلي الطلبة على التفكير في اهمال الدراسة أو تركهـا،  
واجبار االنتكاسات المتكررة لمفاوضات السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين الطلبـة علـى   

الـى  هذه النتيجة للدراسة داخل المنزل، فيرجع القائمون على الدراسة الحالية ضعف قابليتهم 
زيادة تمسك الطلبة بدراستهم رغم كل ظروف القسوة والشدة من جانـب جـيش االحـتالل    
االسرائيلي، حيث أصبح واضحاً لهم بأن هدف الجيش االسرائيلي ليس تدمير البنيـة التحتيـة   

، ممـا جعـل الطلبـة    أيضـاً  وتدمير االمل في طلب العلمبل  فحسب الفلسطينيةللمؤسسات 
  .يتمسكون بالدراسة ويعطون هاتين الفقرتين تقديراً منخفضاً

أما الفقرات التي نالت تقديراً مرتفعاً وأثرت سلبا على البيئة الدراسية البيتي للطلبة فهي 
، ٢٩،٢٥،٢٣،٢٢،٢٠،١٩،١٧،١٦،١٢،١٠،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢(اآلتيـة  الفقرات ذات االرقام 

وتدور هـذه الفقـرات حـول القصـف     .  )وكذلك الدرجة الكلية للجو الدراسي داخل المنزل
االسرائيلي للبيوت والمؤسسات، وانتشار الفقر بسبب اغالق مداخل المدن والقرى، وانشـغال  
الطلبة بظروف االنتفاضة، ونقل التلفاز لعمليات القتل واالغتيال واالعتقـال، وقيـام الجـيش    

ئيلي بهدم البيوت وتدمير المزارع، والشعور بالظلم لعدم الحصـول علـى االسـتقالل    االسرا
والحرية، واالستمرار في فعاليات االنتفاضة لفتـرة طويلـة، وكثـرة الشـهداء والجرحـى      
والمعتقلين، واطالق النار على المنازل من وقت آلخـر، وكثـرة المظـاهرات والتجمعـات     

مئات واعتقال اآلالف من الطلبة والمعلمين، واهتمام الطلبـة  والندوات السياسية، واستشهاد ال
بمتابعة اخبار االنتفاضة واحداثها في وسائل االعالم، وتوقع اغالق المدارس بعـد العمليـات   
االستشهادية أو االشتباكات مع جيش االحتالل، وانفعاالت افراد العائلة من الخسائر الفادحـة  

  .دة خوف الوالدين على ابنائهم من بطش سلطات االحتالللتصرفات الجيش االسرائيلي، وزيا



 ١٠٧ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوآخرون ــ ،سعادة

  ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

ويرجع القائمون على الدراسة الحالية هذه التقديرات المرتفعة للفقرات الواردة اعاله، الى 
تاثير محتوى هذه الفقرات في حياة ابناء الشعب الفلسطيني بعامة وطلبة المدارس منهم علـى  

االعتقال والشعور بالظلم واالنشـغال باخبـار   فالقصف واالغالق والقتل و.  وجه الخصوص
كلهـا   ،الخسائر وانعدام االمن واالمـان النفسي من ثر أاالنتفاضة ومتابعة احداثها الدامية والت

عوامل التشجع على توفير البيئة الدراسية البيتي الهادىء والمطلوب، مما جعل الشكوى مـن  
   الطلبة مرتفعة

سـيلفي   –الدراسات السابقة والسيما دراسة جونسون  وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج
)Johnson – Silvey , 2000 ( التي ركزت على عنصر االمن واالمان داخل البيت، والذي

ـ  إذا ما توفر أصبح البيئة الدراسية المنزلي أفضل، واذ .  ةا ما انعدم انعكس سلبا علـى الطلب
  :التـي تحمـل االرقـام اآلتيـة     وتمثلت الفقرات التي نالـت تقـديراً متوسـطاً فـي تلـك     

والتي دارت حول قلة المعروض مـن المـواد الغذائيـة    ) ٢٧،٢٦،٢٤،٢١،١٨،١١،٩،٢٨(
وارتفاع اسعارها، واستمرار التهديديات االسرائيلية في وسائل االعـالم بتصـعيد العمليـات    

ة على البيئة العسكرية، وانشغال الوالدين في توفير لقمة العيش، وانعكاس قلة االنشطة المدرسي
الدراسية في البيت، ومشاركة الطلبة في فعاليات انتفاضة االقصى لدوافع مختلفة، وقلة موارد 
دخل العائالت، وسيطرة الظروف القاسية التي يطبقها جيش االحتالل، وفقدان االمن واالمـان  

  .النتقال الطلبة بين البيوت ليالً لمناقشة االمور الدراسية
ى الدراسة الحالية هذه التقديرات المتوسطة الى انه رغم اهمية جميع ويعزو القائمون عل

جة رالنقاط السابقة فقد كانت قبلها سبع عشرة نقطة قد حصلت على تقديرات مرتفعة وتؤثر بد
وبشكل سلبي على البيئة الدراسية المنزلي، اما ارتفاع االسعار، واستمرار التهديـدات،   كبيرة

، نتفاضة، وقلة الموارد، وفقدان االمن لالنتقال من بيت الى آخر ليالًوالمشاركة في فعاليات اال
عادية لدى الطلبة وسيطرت على مجرى حياتهم اليومية، بحيث لم تترك  اًأصبحت امور كلها

اال أثراً متوسطاً على البيئة الدراسية البيتي، ومع ذلك فهي بال شك تؤثر ولكن ليست بالدرجة 
ومع هذا، فان التقدير المتوسـط لعـدد مـن    .  يها فقرات اخرى سابقةالمرتفعة التي كانت عل

كما .  الممارسات الظالمة لجيش االحتالل خارج المنزل قد أثر سلباً على البيئة الدراسية داخله
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

على أيضاً قد يكون السبب وراء هذه التقديرات المتوسطة الى ان أولياء االمور قد تعودوا هم 
ابنائهم واخذوا يشـجعونهم علـى الدراسـة ويرشـدونهم اليهـا       ظروف القسوة والشدة مع

ويساعدونهم فيها للحفاظ على مستقبلهم وتفويت الفرصة على سلطات االحـتالل االسـرائيلي   
  .التي تهدف الى ايجاد اجيال فلسطينية ضائعة من حيث التعليم

ي أكـدت  الت) Davenport,2001( وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة ديفنبورت
على ان الطلبة لم يكونوا مرتاحين نفسياً الن ما يحدث خارج المنزل من امور سلبية يـنعكس  

) Held,2000(كما تتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة هيلد .  على البيئة الدراسية داخله
التي أكدت على وقوف أولياء االمور مع ابنائهم فـي المنـزل واالخـالص فـي تـوجيههم      

  .م وتدريسهم الفعليوارشاده
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني مع المناقشة:  ثانياً
  :لقد نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتي

دور في البيئة الدراسية للطلبة داخل البيت خالل انتفاضة ) أنثى، ذكر(هل للجنس 
  االقصى في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين؟

  :د انبثق عن هذا السؤال الفرضية اآلتيةوق
في البيئة الدراسية ) ٠.٠٥=  α(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  ال

للطلبة داخل البيت في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين خالل انتفاضـة االقصـى،   
  .تعزى لمتغير الجنس

لمجمـوعتين  ) ت(دراسة الحالية اختبار استخدم القائمون على ال، ولفحص هذه الفرضية
  :)٤( والنتائج يوضحها الجدول اآلتي، Independent –t- testمستقلتين 

  متغير الجنسحسب لعينتين مستقلتين ) ت(نتائج اختبار :  )٤(جدول 

 )١٣١٢=ن(أنثى )١٠١٢=ن(ذكر 
  الداللة  )ت(قيمة 

 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف  المتوسط
٠.٠٠٢  ٣.١٤٣  ٠.٧٠٨  ٣.٥٦  ٠.٦٣٥  ٣.٤٧*  

  ). ٠, ٠٥=  α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *
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وجود فروق دالة إحصائياً في البيئة الدراسية للطلبة فـي  ) ٣(ويتبين من الجدول السابق 
البيت خالل انتفاضة االقصى تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة االحصائية أقـل مـن   

اث أي انهن يعانين من مشكالت في البيئة الدراسية البيتي أكثـر  وكانت لصالح االن) ٠.٠٥(
  .من الذكور

ويعزو القائمون على الدراسة الحالية هذه النتيجة الى انه اضافة الى مشـاركة االنـاث   
للذكور في الظروف القاسية التي تفرضها ممارسات جيش االحتالل االسرائيلي علـى طلبـة   

المدارس لفترات طويلة والى اضطرار المـدارس الـى    المدارس من الجنسين وعلى اغالق
حصص اضافية لتعويض الكثير مما فات الطلبة مـن قطـع المـادة     فرضتكثيف الدروس و

الدراسية ضمن خطة الطوارىء التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ومـا  
ت، اال ان االناث لديهن التزامـات  يحدثه هذا من ضغوط نفسية على البيئة الدراسية داخل البي

السـيما   ،اضافية عن الذكور تتمثل في مساعدة امهاتهن في شؤون المنزل وتـدبر االطفـال  
سنة، خاصة اذا ما علمنا بأن حجـم العائلـة   ) ١٧ – ١٥(وانهن ممن يتراوحن في السن بين 

لطالب، ويزيد مـن  الفلسطينية يكون في الغالب كبيراً، ممايزيد من مسؤولية الطالبات على ا
  .معاناتهن من البيئة الدراسية البيتي الذي يكون أكثر مالءمة للطالب منه للطالبات

، )١٩٨٣ الشرع،(و، )١٩٧٩ الدباس،(وقد اختلفت هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسات 
التي اكدت جميعها علـى  ) Diperna, 2000(و، )Walls, 2000(و، )Gdowski, 1997(و

  .ين الذكور واالناث من الطلبة في نظرتهم الى البيئة الدراسية البيتيعدم وجود فروق ب
 )Johnson – Silvey, 2000( كما تعارضت نتيجة الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة

.  التي اظهرت نتائجها بان االناث كانت لهن اتجاهات ايجابية لدى البيئـة الدراسـية البيتـي   
دراسات السابقة الى اختالف مجتمع الدراسة وعينتها وكـذلك  ويعود هذا التعارض في نتائج ال

اداة الدراسة، حيث تم تطبيق الدراسة الحالية في ظروف االزمات وحالة حرب حقيقية يعيشها 
  .الشعب العربي الفلسطيني
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث مع المناقشة:  ثالثاً
  :لحالية على اآلتيلقد نص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ا

دور في البيئة الدراسية للطلبـة داخـل البيـت خـالل     ) قلقيلية، طولكرم(ل للمحافظة ه
  انتفاضة االقصى ؟

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية اآلتية
في البيئة الدراسية ) ٠.٠٥=  α(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  ال

تي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين خـالل انتفاضـة االقصـى    للطلبة داخل البيت في محافظ
  . تعزى لمتغير المحافظة

لمجمـوعتين  ) ت(استخدم القائمون على الدراسة الحالية اختبار ، ولفحص هذه الفرضية
  :)٥(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي، Independent –t- testمستقلتين 

  متغير المحافظةحسب تين لعينتين مستقل) ت(نتائج اختبار   :)٥(جدول 

 )١١٣٢=ن(طولكرم )١١٩٢=ن(قلقيلية 
  الداللة  )ت(قيمة 

 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف  المتوسط
٠.٠٠٠  ٦.٣٨٢ ٠.٦٢٠ ٣.٦١ ٠.٧١٩  ٣.٤٣*  

  ).٠, ٠٥=  α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
ـ ) ٥(ويتبين من الجدول السابق  ة الدراسـية للطلبـة   وجود فروق دالة إحصائياً في البيئ

داخل البيت خالل انتفاضة االقصى تعزى لمتغير المحافظة، حيث كانت الداللة االحصائية أقل 
أي انهم يعانون من مشـكالت البيئـة الدراسـية    ، لصالح طلبة محافظة طولكرم) ٠.٠٥(من 

    .البيتي خالل االنتفاضة اكثر من طلبة محافظة قلقيلية
اسة الحالية هذه النتيجة الى كثرة فترات الحصار ومنع التجول ويعزو القائمون على الدر  

بعد كل عمليـة   المجاورين لهافرضت على مدينة طولكرم بمخيميها طولكرم ونورشمس  تيال
استشهادية تنطلق من مدينة طولكرم وضواحيها أو بحجة القضاء علـى المقاومـة وضـرب    

 البيئـة الدراسـية  انعـدام   همان وكذلك شبالى فقدان االمن واال هوالذي يؤدي بدور ،اوكارها
  . للطلبة داخل بيوتهم المهددة بالقصف أو الهدم والتدمير
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  ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

ــون      ــة جونس ــائج دراس ــع بعــض نت ــة م ــذه النتيج ــت ه ــد اتفق ــيلفي –وق  س

)Johanson – Silvey, 2000 (  التي أكدت بأن البيئة الدراسية المنزلي يكون افضل اذا مـا
  .ون أسوأ اذا ما انعدم االمان واالستقرارتوفر االمن واالمان فيه، ويك

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع مع المناقشة  :رابعا

  :لقد نص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتي
دور في البيئة الدراسية للطلبـة  ) تاسع، عاشر، حادي عشر(هل للصف الدراسي للطلبة 
  ى في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين؟داخل البيت خالل انتفاضة االقص

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية اآلتية
في البيئة الدراسـية  ) ٠.٠٥=  α(التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

للطلبة داخل البيت في محافظتي طولكرم وقلقيلية بشمال فلسطين خالل انتفاضـة االقصـى   
 . الدراسيتعزى لمتغير الصف 

استخدم القائمون على الدراسة الحالية اختبار تحليل التباين ، ولفحص هذه الفرضية
 :)٦(، والنتائج يوضحها الجدول اآلتيOne Way ANOVAاالحادي 

  متغير الصف الدراسي للطلبة حسب نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   :)٦(جدول 

  الداللة )ف(  متوسط المربعات جات الحريةدر مجموع مربعات اإلنحراف  مصدر التباين
٣٠.٩٣  ١٣.٨٨٢  ٢  ٢٧.٧٦٣  بين المجموعات

١  
٠.٠٠٠*  

  ٠.٤٤٩  ٢٣٢١  ١٠٤١.٦٤٧  داخل المجموعات
 ٢٣٢٣ ١٠٦٩.٤١٠  موعجالم

  ). ٠, ٠٥=  α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

ة الدراسية للطلبة وجود فروق دالة إحصائياً في البيئ) ٦(ويتبين من الجدول السابق 
داخل البيت خالل انتفاضة االقصى تعزى لمتغير الصف الدراسي للطلبة، حيث كانت الداللة 

وللتعرف لصالح من تعود هذه الفروق، فقد استخدم القائمون ). ٠.٠٥(االحصائية أقل من 
  :تبين ذلك) ٧(على هذه الدراسة اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ونتائج الجدول 
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  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعا لمتغير الصف الدراسي:  )٧(ل جدو

 الحادي عشر العاشر التاسع  الصف الدراسي
  - ٠.٠٦١  *٠.١٨٢    التاسع
  - *٠.٢٤٤      العاشر

        الحادي عشر

  :ان الفروق كانت بين المجموعات االتية) ٧(ويتبين من الجدول السابق 
  .ولصالح طلبة الصف التاسع) لصف العاشرطلبة الصف التاسع، وطلبة ا( -
ولصالح طلبـة الصـف الحـادي    ) طلبة الصف العاشر، وطلبة الصف الحادي العاشر( -

  .عشر
ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ان طلبة الصف التاسع مازالوا اقل نضجاً وخبرة من طلبة 

السـرائيلي  الصف العاشر، وان تعامل طلبة الصف العاشر مع ممارسات جيش االحـتالل ا 
الظالمة قد مضى عليها عامان كامالن كانوا وقتها في الصف الثامن عندما بـدات انتفاضـة   
االقصى، مماجعلهم اكثر تمرساً وخبرة، بينما مازال طلبة الصف التاسع اقـل عمـراً، ممـا    

مية انعكس سلباً على القلق الواضح لديهم بحكم التاثير السلبي لتلك الممارسات االسرائيلية اليو
    .الظالمة على البيئة الدراسية المنزلي في ضوء القصف والخطف والقتل والتدمير والتشريد

وقد يكون السبب في قلة معاناة طلبة الصف العاشر من البيئة الدراسية البيتي اذا ما قورنـوا  
وهذا  بزمالئهم طلبة الصف التاسع الى ميل الطلبة االكبر سناً الى التعلم الذاتي بدرجة افضل،

فاتفقت بذلك مع نتـائج الدراسـة   ) Apostoleris.2000(ما أكدته نتائج دراسة ابوستوليرس 
  .الحالية

بدرجة اكبر من طلبة الصف العاشر من اجواء عشر اما عن معاناة طلبة الصف الحادي 
الء القائمون على الدراسة الحالية الى بداية التفكير الجدي لهؤ هالدراسة المنزلية، فربما يرجع

من مصـيرهم   الخوفالطلبة في امتحان الثانوية العامة الذي سيقدمونه بعد عام واحد فقط، و
لب نفسه الى االصابة االمظلم في ظل هذه الظروف الصعبة والقاتمة التي قد يتعرض فيها الط

أو الشهادة أو االغتيال أو االعتقال في ضوء احتالل الجيش االسـرائيلي لمنـاطق السـلطة    
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جميـع  ه الفلسطينية، كما انه اليرحم الطلبة أو المؤسسات التعليمية رغم ما نصت علي الوطنية
الى خوف الطلبـة مـن ان    كذلك االعراف والمواثيق الدولية، كما انه يمكن ان يعود السبب

متحانات خالل منع التجول والذي كـان لـه   تتكرر مأساة طلبة الثانوية العامة عند تقديمهم لال
  .العديد من الطلبة أو درجات الماتدور في تدني ع

) Diperna.2000(وقد تعارضت نتيجة الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة ديبيرنا 
التي أكدت على أن التاثير االيجابي للدراسة المنزلية تكون أكثر لدى الطلبة فـي الصـفوف   

  .االدنى منه في الصفوف االعلى
التـي  ) Jones.2001(ائج دراسة جـونز  وقد تعارضت هذه النتيجة ايضا مع بعض نت

ان الطلبة مهما اختلفت مستوياتهم الدراسية التوجد بينهم فـروق بالنسـبة للجـو     على اكدت
  .الدراسي المنزلي

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس مع المناقشة  :خامسا

  :لقد نص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتي
دور في البيئـة  ) افراد فأكثر ٨، أفراد ٧ – ٤افراد فأقل، من  ٣(السرة هل لعدد افراد ا

الدراسية للطلبة داخل البيت خالل انتفاضة االقصى بمحافظتي طولكرم وقلقيلية فـي شـمال   
  فلسطين؟

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية اآلتية
البيئة الدراسـية  في ) ٠.٠٥=  α(التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

للطلبة داخل البيت بمحافظتي طولكرم وقلقيلية في شمال فلسطين خالل انتفاضـة االقصـى   
  . تعزى لمتغير عدد افراد االسرة
استخدم القائمون على الدراسة الحالية اختبار تحليل التباين ، ولفحص هذه الفرضية

  :)٨(، والنتائج يوضحها الجدول اآلتيOne Way ANOVAاالحادي 
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  متغير عدد افراد االسرة حسب نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  )٨(جدول 

  مصدر التباين
مجموع مربعات
  درجات الحرية  اإلنحراف

متوسط 
  الداللة  )ف(  المربعات

  *٠.٠٠٠  ٢١.٨٩٦  ٩.٩٠٢  ٢  ١٩.٨٠٣  بين المجموعات
  ٠.٤٥٢  ٢٣٢١  ١٠٤٩.٦٠٧  داخل المجموعات

 ٢٣٢٣ ١٠٦٩.٤١٠  المجموع
 ).٠, ٠٥=  α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

وجود فروق دالة إحصائياً في البيئة الدراسية للطلبة داخل ) ٨(ويتبين من الجدول السابق 
البيت خالل انتفاضة االقصى تعزى لمتغير عدد افراد االسرة، حيث كانت الداللة االحصائية 

ه الفروق، فقد استخدم القائمون على الدراسة وللتعرف لصالح من تعود هذ). ٠.٠٥(أقل من 
  :تبين ذلك) ٩(الحالية اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ونتائج الجدول 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعا لمتغير عدد افراد االسرة  :)٩(جدول 

  افراد فاكثر ٨ افراد٧–٤من افراد فاقل٣  عدد افراد االسرة
  ٠.١٥٧  -*٠.٣٣٨    قلافراد فا ٣

  - *٠.١٨١      افراد ٧ – ٤من 
        افراد فاكثر ٨

  :ان الفروق كانت بين مجموعات الطلبة كاآلتي) ٩(ويتبين من الجدول السابق 
  .افراد ٧ - ٤ولصالح من ) افراد ٧ - ٤افراد فاقل، ومن  ٣(  -
  .افراد فاكثر ٨ولصالح من ) افراد فاكثر ٨افراد، و ٧ -٤من (  -

القائمون على الدراسة الحالية هذه النتيجة الى انه كلما زاد عدد أفـراد العائلـة   ويرجع   
دة للمنزل، مما وداخل البيت الواحد زادت مطالبهم وانشطتهم وتفاعالتهم داخل المساحة المحد

لهم متطلبـات ومناشـط   ) ٧ – ٤(فال شك ان عدد االفراد من .  ينعكس سلباً على الهدوء فيه
) ٨(فاقل، فما بالك لو كان عدد افراد العائلـة  ) ٣(ء أكثر من عدد االفراد ويثيرون الضوضا

فاكثر والذي من شأنه خلق العديد من المشاحنات بين افراد العائلة الواحدة، ناهيك أيضا عـن  
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استمرار الدراسة البيتية خالل منع التجول وقطع الكهرباء والماء عن المنزل ومداهمة البيوت 
الجـيش االسـرائيلي فـي     هوالقصف والتدمير والتخريب الذي يحدث والطلبة واعتقال االباء

، مما يؤثر سلباً سياسة هدم البيوت القارب االستشهاديين والمقاومين اضافة المنازل الفلسطينية
    .البيئة الدراسية داخل المنزلعلى 
كدت بـأن  التي ا) Fowler, 2000(وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض نتائج دراسة فولر   

البيئة الدراسية في المنزل يكون أفضل كلما كان عدد افراد العائلـة قلـيالً، ويكـون أكثـر     
كما اتفقت هذه النتائج أيضاً مع بعض نتائج دراسـة ديبيرنـا   .  اضطراباً كلما زاد ذلك العدد

)Diperna,2000 (   التي اكدت بأن المشاركة الدراسية الفاعلة للطالب داخل المنـزل تكـون
    .كل افضل عندما يكون عدد االبناء قليالًبش
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال السادس مع المناقشة:  سادساً
  :لقد نص السؤال السادس من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتي

دور فـي البيئـة   ) ثالث غرف فاكثر، غرفتين، غرفة(ل لعدد غرف النوم في المنزل ه
ل انتفاضة االقصى بمحافظتي طولكرم وقلقيلية فـي شـمال   الدراسية للطلبة داخل البيت خال

  فلسطين؟
  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية اآلتية

في البيئة الدراسـية  ) ٠.٠٥=  α(التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
للطلبة داخل البيت بمحافظتي طولكرم وقلقيلية في شمال فلسطين خـالل انتفاضـة االقصـى    

  .زى لمتغير عدد غرف النوم في المنزلتع
استخدم القائمون على الدراسة الحالية اختبـار تحليـل التبـاين    ، ولفحص هذه الفرضية

 :)١٠(، والنتائج يوضحها الجدول اآلتيOne Way ANOVAاالحادي 
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  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير عدد غرف النوم في المنزل  :)١٠(جدول 

  اينمصدر التب
مجموع مربعات
  درجات الحرية  اإلنحراف

متوسط 
  الداللة  )ف(  المربعات

  *٠.٠٤  ٣.١٦١  ١.٤٥٣  ٢  ٢.٩٠٥  بين المجموعات
  ٠.٤٦٠  ٢٣٢١  ١٠٦٦.٥٠٥  داخل المجموعات

 ٢٣٢٣ ١٠٦٩.٤١٠  المجموع
  ). ٠, ٠٥=  α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *

وق دالة إحصائياً في البيئة الدراسـية للطلبـة   وجود فر) ١٠(ويتبين من الجدول السابق 
داخل البيت خالل انتفاضة االقصى تعزى لمتغير عدد غرف النوم في المنزل، حيـث كانـت   

وللتعرف لصالح من تعود هذه الفـروق، فقـد اسـتخدم    .  )٠.٠٥(الداللة االحصائية أقل من 
  :تبين ذلك) ١١(ية ونتائج الجدول اختبار شيفيه للمقارنات البعدالحالية القائمون على الدراسة 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعا لمتغير عدد غرف النوم في المنزل  :)١١(جدول 

  ثالثة غرف فاكثر غرفتين غرفة عدد غرف النوم في المنزل
  ٠.١٠٣  - ٠.٠٢٧    غرفة

  *٠.١٣٠      غرفتين
        ثالث غرف فاكثر

  :ن الفروق كانت بين مجموعات الطلبة كاآلتيا) ١١(ويتبين من الجدول السابق 
 .ولصالح غرفتين) غرفتين، وثالث غرف فاكثر(

ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ضيق المنزل الذي يحوي غرفتين فقط، السيما وان غرفة 
منهما تكون مخصصة للوالدين بينما الثانية يتم تخصيصها لبقية افراد االسرة سواء من البنين 

مما يجعل البيئة الدراسية غير مالئم للطلبة في الصـفوف العليـا مـن المرحلـة     أو البنات، 
 فكثرة افراد االسرة في منزل صغير الحجم .)رالحادي عش(نوي ااالساسية والصف االول الث

يثير الضوضاء ويرفع نسبة حدوث المشكالت بين االخوة واالخوات في حيز محدود للغايـة،  
جود الجد والجدة في هذا البيت الضيق، وتـاثير اجهـزة االعـالم    هذا اذا ما اضفنا امكانية و
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اذ ان متابعة الطلبـة   ،كالتلفاز والراديو والمسجل التي تقلل من فرص البيئة الدراسية المناسب
للتلفاز ومشاهدة مظاهر القمع االسرائيلي وقتل االطفال امام الكاميرا وكذلك متابعتهم لألخبار 

  .هجهات تجعل الطلبة مشتتي االنتباالعاجلة من مناطق الموا
حيـث تخصـص   ، وهذا هو عكس الحال في المنزل الذي يبلغ عدد الغرف ثالثاً فاكثر
  .غرفة للذكور وغرفة اخرى لألناث مما يتيح المجال للدراسة بشكل افضل

التي توصلت الى ) Held, 2000(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة هيلد 
يكون مالئماً كلما زاد حجم المنزل اتساعاً بحيث توفير البيئة الدراسية في المنزل  ان المهم هو

وفي الوقت نفسه اتفقت هذه النتيجة مع بعض نتائج .  ويكون غير مناسب اذا كان البيت ضيقاً
التي اظهرت بأن البيئة الدراسية في المنزل يكون مالئماً كلما ) Fowler, 2000( دراسة فولر
وفي الوقت نفسـه اتفقـت    . المنزل اتساعا ويكون غير مناسب اذا كان البيت ضيقاًزاد حجم 

التي اظهرت ان نتائج الطلبة كانت ) Sand, 2001(هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة ساند 
  .افضل بسبب اتساع المنزل مما انعكس ايجابيا على الطلبة

 

  توصيات الدراسة
لدراسة الحالية، فـإن القـائمين عليهـا يطرحـون     في ضوء النتائج التي توصلت إليها ا

  : التوصيات اآلتية
ضرورة مضاعفة المرشدين النفسيين في المـدارس األساسـية والثانويـة الفلسـطينية      -

لجهودهم في ظل ظروف انتفاضة األقصى حتى يساهموا في حـل أكبـر جـزء مـن     
 . مشكالت الطلبة وتشجيعهم على تنظيم دراستهم داخل المنازل

ة عقد لقاءات دورية بين أولياء األمور وإدارة المدرسة يتم فيهـا القـاء بعـض    ضرور -
المحاضرات القصيرة وطرح اإلرشادات والنصائح لهم في كيفية توفير األجواء المالئمة 

 .ألبنائهم الطلبة داخل المنازل رغم الظروف القاسية التي يمر بها المجتمع

تثقيف أولياء األمور لكيفيـة التعامـل مـع     ضرورة قيام وسائل اإلعالم بدور فاعل في -
أبنائهم الطلبة وتنظيم أوقات دراستهم داخل المنازل خالل فترات األزمات الحـادة مثـل   

 . ظروف االنتفاضة
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ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من جهة والجامعات  -
ستفادة من المختصين في التربية وعلـم الـنفس   الفلسطينية العشرة الموجودة حتى تتم اال

وعلم االجتماع، وذلك لعقد ندوات تثقيفية للطلبة وأولياء أمورهم حول تهيئة مـا يمكـن   
تهيئته من أجواء دراسية مالئمة داخل المنازل رغم قسوة الظروف في ظل الممارسـات  

 . الظالمة لجيش االحتالل اإلسرائيلي

على اعطاء أبنائهم داخل المنزل المساحة الكافية لتنظـيم  ضرورة تشجيع أولياء األمور  -
 . دراستهم وتعويض ما فاتهم، مع ضرورة مساعدتهم في اإلشراف والتدريس الفعلي

ضرورة تكاثف جهود مديري المدارس األساسية والثانوية لتبادل الخبرات فـي مجـال    -
بواجبه علـى أكـل   التعامل مع البيت وتفعيل دوره في هذه الظروف الصعبة كي يقوم 

 . وجه

ضرورة إجراء دراسات ميدانية أخرى تتناول العالقة بين المدرسة والبيت والعالقة بين  -
البيئة الدراسية المنزلي والتحصيل األكاديمي للطلبة خالل انتفاضة األقصى، وقياس أثر 

يعملـون   متغيرات أخرى في البيئة الدراسية البيتي مثل ثقافة الوالدين، ونوع المهنة التي
مـع  ) حكومة، وكالة غوث دولية، وخاصة(فيها، ونوع السلطة المشرفة على المدارس 

تطبيق ذلك على المرحلة األساسية الدنيا للتعرف إلى أثر هذه المتغيـرات علـى البيئـة    
 . الدراسية المنزلي للطلبة

 

  المراجع

  المراجع العربية:  أوال
مستوى تعليم الوالدين في تحصيل الطلبة في عاداتهم واتجاهاتهم أثر )."١٩٧٩( .الدباس، زيد عبد الكريم  )١

  . األردن ،عمان.الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ."نحو الدراسة

أثر اهتمام أولياء األمور في تحصيل أبنائهم وفي اتجاهاتهم نحـو  "). ١٩٨٣( .الشرع، مصطفى سليمان  )٢
رسالة ماجستير غير منشورة،  ."ة الصف الثالث اإلعدادي في األردنالمدرسة والمواد الدراسية عند طلب

  . األردن ،اربد .جامعة اليرموك
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العادات الدراسية عند طلبة الثالث الثانوي فـي األردن علـى مقيـاس    "). ١٩٧٩( .يوسف، رفيق توفيق  )٣
  . األردن ،عمان .الجامعة األردنية .، رسالة ماجستير غير منشورة)"رن(
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