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The Impact of Community Support during Covid-19 in Meeting
Needs, Developing Academic Commitment and Volunteer
Values among Gifted Students at the Intermediate Stage in
Poor Environments
Abstract
The current research aimed at developing a program based on
community support and assessing its impact during the covid-19 pandemic
in meeting needs, developing academic commitment and volunteering
values among gifted students in the intermediate stage in poor
environments. The quasi-experimental method was used for the
experimental and control groups. The sample consisted of 41 gifted students
(21 experimental group, 20 control group) and the experimental group
underwent a community support program that lasted for 14 weeks.
Measures of academic needs, academic commitment, and volunteer values
were administered before starting and after completing the program. The
results revealed that there were statistically significant differences between
the performance of the two groups on the needs scale, academic
commitment, and volunteer values in favor of the experimental group. This
indicated the impact of community support during the pandemic in meeting
needs, developing academic commitment, and volunteering values. The
results of the Eta square indicated a large effect size for the community
support program. In light of the results, the researchers recommended
forming working groups to continue developing the community support
program and reapply it on other samples.

Keywords: Community support, needs, study commitment,
volunteer values, gifted, poor environments

59

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل

أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو 2022

المجتمع أثناء جائحة كورونا يف تلبية االحتياجات وتنمية االلتام
أثر الدعم
ي
اس وقيم التطوع لدى الطالب الموهوبي بالمرحلة المتوسطة يف البيئات
الدر ي
الفقتة
مستخلص البحث
هدف البحث الحال إل بناء برنامج قائم عىل الدعم المجتمع وقياس أثره أثناء جائحة
كورونا ف تلبية االحتياجات النفسية واألكاديمية والمعرفية واالجتماعية والبيئية ،وتنمية ر
االلتام
الدراس ،وقيم التطوع لدى الطالب الموهوبي الذكور بالصف الثالث بالمرحلة المتوسطة ف
ً
البيئات الفقتة ،وقد تم استخدام المنهج شبه التجريب ،وتكونت عينة البحث من ( )41طالبا
ً
ً
ً
موهوبا ،تم توزيعهم إل مجموعتي :تجريبية تضمنت ( )21طالبا موهوبا ،وضابطة تضمنت ()20
ً
ً
ً
طالبا موهوبا ،وخضعت المجموعة التجريبية لتنامج الدعم المجتمع الذي استغرق ( )14أسبوعا.
ر
وااللتام الدراس وقيم التطوع بعد التحقق من خصائصها
وتم تطبيق مقاييس :االحتياجات
ر
السيكومتية عىل المجموعتي قبل البدء ف التنامج وبعد االنتهاء منه ،وتم تحليل النتائج باستخدام
اختبار مان-ويتب لقياس داللة الفروق بي متوسطات رتب درجات المجموعتي التجريبية
والضابطة عىل متغتات البحث ،كما تم حساب مرب ع إيتا ( )2لحساب حجم أثر الدعم المجتمع،
ً
وتوصلت النتائج إل وجود فروق دالة إحصائيا بي أداء المجموعتي التجريبية والضابطة عىل
ر
وااللتام األكاديم ،وقيم التطوع لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يدل عىل
مقياس االحتياجات،
وجود أثر للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تلبية االحتياجات وتنمية ر
االلتام الدراس وقيم
التطوع ،كما أشارت نتائج مرب ع إيتا إل وجود حجم أثر كبت للتنامج .وف ضوء ما تم التوصل إليه
من نتائج أوىص الباحث بتشكيل فريق عمل لمواصلة تطوير برنامج الدعم المجتمعيه وتنفيذه عىل
عينات مختلفة.
ر
االلتام الدراس ،قيم التطوع،
الكلمات المفتاحية :الدعم المجتمع ،االحتياجات،
الموهوبون ،البيئات الفقتة
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ً
ً
مستعصية ف الحياة ر
حب ف البلدان الغنية ،ويواجه األطفال
ال يزال الفقر حقيقة
والمراهقون الذين نشأوا فقراء تحديات ف تلبية احتياجاتهم النفسية والتعليمية ،ويبدؤون الدراسة
ً
ً
ً
واقتصاديا خلف أقرانهم من خلفيات الدخل المرتفع ،وينعكس التأثت السلب
واجتماعيا،
أكاديميا،
للفقر عىل سلوك الطالب وإنجازهم.
ويعاب عدد كبت من األطفال والمراهقي من الفقر ف جميع أنحاء العالم ،وقد أوضح تقرير
ر
مؤش الفقر لعام  2019الذي أصدره برنامج األمم المتحدة اإلنماب أنه يوجد  2,3مليار طفل ف
ً
العالم (تقل أعمارهم عن 18عاما) يعيشون ف بيئات فقتة ) .(Fenz & Hamel, 2020وف مص،
تختلف معدالت الفقر حسب المناطق الجغرافية؛ حيث تكون المعدالت أعىل بالمناطق الريفية
عنها ف المناطق الحصية ،وىه األكت ف منطقة الصعيد ،وقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء ف مص أن  9,2مليون طفل ومراهق أقل من عمر 17يعيشون ف مناطق فقتة (United
) .Nations, 2016وف تقرير أصدرته األمم المتحدة ( )2020حول التعليم أثناء جائحة كورونا وما
بعدها ،أكدت أن الجائحة أوجدت أكت انقطاع ف نظم التعليم ف التاري خ ،وهو ما تصر منه نحو
 1,6بليون طالب ف جميع القارات .وأثرت عمليات إغالق المدارس وغتها من أماكن التعلم عىل
 %94من الطالب ف العالم ،وىه نسبة ترتفع لتصل إل  %99ف البلدان منخفضة الدخل.
فمنذ أن بدأت جائحة كورونا( 1كوفيد )19-ف مارس 2020م تحولت معظم المدارس -
إن لم يكن جميعها -ف تقديم خدمات التدريس الخاصة بها من التعليم المادي أو ً
وجها لوجه إل
التعليم الرقم ،حيث يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية عت ر
اإلنتنت ،وتمتلك جائحة كورونا
ً
ً
ً
تأثتا عميقا  ،ليس فقط عىل صحة الطالب ولكن أيضا عىل كيفية تعلمهم ،ومن بي أهم التحديات
ً
ر
ر
األكت عرضة للخطر هم طالب البيئات الفقتة واألش
الب خلفتها جائحة كورونا ىه أن الطالب
ذات الدخل المنخفض الذين يعانون من حواجز إضافية عن أقرانهم مثل عدم ر
تلق الدعم
والخدمات ر
الب يحتاجون إليها؛ وعليه تزداد الفجوة بينهم وبي غتهم من الطالب ( OECD,
 .)2020وتوصلت دراسة لورانس وفاكواد ( )Lawrence & Fakuade, 2021إل أن إغالق
المدارس أثناء جائحة كورونا كشف عن نقاط الضعف ف أنظمة التعليم ف البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ف العالم ،كما أكدت دراسة دوب ( )Dube, 2020أن المتعلمي ف المناطق
الريفية يواجهون تحديات غت مسبوقة ف التكيف مع نمط جديد للتعلم ،حيث االستخدام السائد
ألنظمة إدارة التعلم عت ر
اإلنتنت مع ضعف الموارد المادية واللوجستية ،وفيما يتعلق بالموهوبي

ً
 1اعتمد الباحثان مصطلح جائحة كورونا داخل ر
مي البحث ،حيث أنه المصطلح المستخدم عربيا.
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أوضحت دراسة دوراكو وهوكسا ) (Duraku & Hoxha, 2020تمكن الطالب الموهوبي الذين
يعيشون ضمن عائالت ميسورة مواصلة تعليمهم من المتل باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة
ر
واإلنتنت ،بينما هناك الماليي اآلخرون الذين ال يتمتعون بهذا الرفاه ،وبالتال
والهواتف الذكية
انقطعوا -بشكل كامل -عن الدراسة ،وف ذات السياق أظهرت نتائج دراسة إنجل وفري وفتهاغن
( )Engzell et al., 2021أن نسبة تأثت غلق المدارس جراء جائحة كورونا عىل الفقد ف التعلم
بلغت ( )%3-وتزداد هذه النسبة بمقدار ( )%60لدى الطالب ف البيئات الفقتة وذات الدخل
المنخفض.
وقد قام الباحثان بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالفقر والموهبة،
ً
وتوصال إل عدد من القضايا المختلفة ر
والب تتمثل أهمها ف نقطتي هما :أوًل :توصلت نتائج دراسة
وايت وبريدجالند وديلوليو ()Wyner et al., 2007؛ ودراسة بلكر ر
وبيتز ( Plucker & Peters,
 )2016؛ ودراسة أيوب ( )2021إل وجود طالب موهوبي ولديهم قدرات عقلية عليا يأتون من
أش فقتة وذات دخل منخفض ،ولكن ال تتوفر لهم نفس الفرص المتاحة للطالب من الطبقة
ً
اقتصادياً .
ثانيا :أوصت دراسة أولشيڤسك-كوبيليوس وكورويث (Olszewski-
المتوسطة أو الغنية
ر
)Kubilius & Corwith, 2018؛ ودراسة بلكر وبيتز ()Plucker & Peters, 2016؛ ودراسة
أيوب ( )2021بصورة توفت برامج رعاية ودعم مخصصة للطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة
من أجل تحقيق المساواة.
إال أن بعض الدراسات أظهرت مجموعة من التحديات الرئيسة ر
الب تواجه الطالب ف
البيئات الفقتة-بصفة عامة والطالب الموهوبي بصفة خاصة جراء جائحة كورونا ،وقد اقتص
البحث الحال عىل معالجة ثالثة منها تتمثل ف احتياجات الطالب الموهوبي ،وانخفاض مستوى
ر
االلتام الدراس ،وانخفاض معدل المشاركة ف األعمال التطوعية .وقد توصلت نتائج دراسة أميند
ً ر ً
وكوهلر ر
متايدا
وبيتز وجورج ونيلز ) (Amend et al., 2020إل أن الطالب الموهوبي أظهروا قلقا
ً
ً
وحزنا وسلوكا غت عادي أثناء مواجهة العالم لجائحة كورونا ،كما أكدت عىل وجود قصور ف تلبية
االحتياجات المعرفية واالجتماعية والعاطفية للطالب ف البيئات الفقتة .وبينت دراسة روبنسون
( )Robinson, 2003أن التفاوت ف تلبية احتياجات الموهوبي بي المدارس هو نتيجة ر
مباشة
لعدم المساواة االجتماعية طويلة األمد وعواقب الفقر ،كما أسفرت دراسة تشنغ ()Ch’ng, 2014
عن أنه يتم إهمال احتياجات الطالب الموهوبي االجتماعية والعاطفية الصورية.
وف البيئة العربية أكد تقرير صادر من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع
( )2014تمتع الطالب الموهوبي بأعىل القدرات ،ولكن لديهم احتياجات نفسية واجتماعية
وأكاديمية ،وأوضحت دراسة أيوب والجغيمان وعبود ( )2013احتياج الطالب الموهوبي إل رعاية
خاصة ومستمرة تتجاوز مجرد تقديم المساعدة لتطوير قدراتهم العقلية والمعرفية ،ويجب أن
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أهمية عن تنمية قدراتهم العقلية ،وبناء عىل ذلك توجد حاجة ملحة لتلبية االحتياجات الفريدة
لهؤالء الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة بالدول العربية .وكشفت دراسة أيوب والعباس وبلكر
) (Ayoub et al., 2021عن انخفاض الدعم النفس واالجتماع واألكاديم والمعرف والبيب لدى
الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة ،وأن الدعم البيب واالجتماع والنفس ر
فش  ٪44من التباين
ً
ف التحصيل الدراس ،عالوة عىل ذلك كان للدعم البيب الدور ر
األكت فاعلية يليه الدعم االجتماع
والنفس ف التنبؤ بالتحصيل الدراس للطالب.
مباش للفقر عىل ر
ر
بااللتام الدراس توصلت الدراسات إل وجود تأثت ر
االلتام
وفيما يتعلق
ً
ر
الدراس؛ حيث يظهر الطالب ف البيئات الفقتة مستوى منخفضا من االلتام الدراس ،كما أنه عندما
تكون أوجه القصور المادية عالقة بأذهان الطالب ف البيئات الفقتة ،فإن جهودهم الدراسية
تتضاءل بشكل واضح ،وبالتال ينخفض عزمهم ف أداء المهمة بنسبة  ٪24عن أقرانهم من البيئات
ر
األكت ثر ًاء (أيوب2021 ،؛  .)Kautz et al., 2014كما أشارت دراسة دومي وفالك وهوفمان
وسوند وشوب وواجت ) (Dohmen et al., 2011إل أن الطالب ذوي الخلفيات الفقتة هم ر
أكت
الب تتطلب المثابرة والمخاطرة والمحافظة عىل اهتمامهم ر
ً
نفورا من المهام ر
لفتات طويلة ،وهذا
يؤثر عىل أدائهم األكاديم .كما كشفت نتائج دراسة أجراها المركز القوم لالمتحانات والتقييم
ر
التبوي ف مص وجود عالقة قوية بي المستوى االقتصادي لألشة وأداء الطالب عىل االختبارات
الدولية  TIMSSحيث كان متوسط درجة الطالب الذي ينحدر من أش وبيئات ذات مستوى
ً
اقتصادي مرتفع أعىل بنحو ( )15نقطة من معدل الطالب الذي ينحدر من أش وبيئات فقتة
).(World Bank, 2013
ويتفق ذلك مع ما ر
اقتحه يتب وهتش ( )Whitney & Hirsch, 2007ف كتابهما :حب

ّ
التعلم :الدافعية والطفل الموهوب A Love for Learning: Motivation and the Gifted
ً
ً
رئيسا ر ً
معتقدا ً
ابعا للتعليم مكونا من أربعة مبادئ سمياه " "four C'sىه:
 ،Childحيث أضافا
ر
التحدي ،والشغف ،والسيطرة ،وااللتام الدراس .وف هذا الصدد بينت دراسة سيلفرمان
( )Silverman, 2002أن عدم ر
التام الطالب الموهوبي قد يؤدي إل خطر معاناتهم من صعوبات
وجدانية؛ مما قد يعيق مسارات تنمية مواهبهم ،وأدائهم التعليم ،وقدرات التعلم .وتوصلت دراسة
تاكا-هوامان ورودريغت وكورديرو ) (Tacca-Huamán et al., 2021إل أن عدم ر
االلتام الدراس
لدى الطالب ف سياق التعلم ر
االفتاىص بسبب جائحة كورونا يرجع إل القصور ف تلبية احتياجاتهم
التعليمية واالجتماعية والبيئية .وقد أكدت دراسة أديوي وأدانكي وأدانكي (Adeoye et al.,
) 2020أن العديد من المناطق الفقتة ال تزال -لألسف -تعاب من نقص ف عدة نواح مثل :إمدادات
ً
الكهرباء واالتصال بشبكة ر
اإلنتنت ،ونقص المعلمي المدربي والمؤهلي ً
تقنيا ،فضًل عن تفاقم
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المصاعب االقتصادية .ويرى الباحثان أن هذه العوامل تجمعت ً
معا وأفضت إل انخفاض حضور
الطالب أو ضعف مشاركتهم ف التعلم عت ر
اإلنتنت ،بالرغم من أن النتائج التعليمية المأمولة من
هذا التعلم لن ر
تتأب إال بتوافر قدر محدد من ر
االلتام من قبل الطالب.
ٍ
ٍ
ومن مسلمات الواقع أهمية تنمية القيم األخالقية لدى الطالب بشكل عام والطالب
الموهوبي بشكل خاص لمسايرة القضايا الشائكة ف المجتمعات .وف ذات الصدد أكد بورالند
ً
ر
قائال أن "التعليم من بي أشياء أخرى هو ر
أخالف ،ونحن وطالبنا
مشوع
)(Borland, 2003
ر
خاشون ومتصرون بقدر إغفالنا العواقب األخالقية لهذه التامج التبوية" ) .(p. 336ويعد التطوع
ر
األخالف ،وينبع من تلك القيم مبادئ السلوك ر
الب تمكن المجتمعات
أحد أشكال السلوك القيم
من ترجمة المثل العليا إل تصفات .وقدمت جائحة كورونا العديد من التحديات ر
الب أظهرت أن
التطوع أمر يثلج الصدر ف هذه المرحلة الحرجة ) .(Lalitha & Subasri, 2020وألهمية التطوع
بلغ عدد المؤسسات ر
الب تعزز التطوع بي األطفال والشباب –عىل سبيل المثال -ف روسيا 2898
ً
مؤسسة ف 85منطقة شارك ف أنشطتهم 1,155,144شاب ،ويمثلون نسبة  ٪4,2من جميع
الشباب المقيمي باالتحاد الروس (Analytical Center for the Government of the
).Russian Federation, 2019
ولقد أشارت العديد من الدراسات إل أهمية التطوع لألفراد والمنظمات والمجتمع ،حيث
ً
أشارت دراسة أضحا ( )Adha, 2019إل أن للتطوع ً
إيجابيا عىل بناء التضامن المجتمع،
تأثتا
والرفاهية االجتماعية ،وتطوير القدرات الذاتية ،والمهارات ،والمعرفة ،والختات الشخصية للفرد.
ً
كما يساعد التطوع الطالب عىل أن يصبحوا ر
أكت انخراطا ف مجتمعاتهم بطرق هادفة (Fitzgerald
) .& Fitzgerald, 2019وف ذات الصدد بينت دراسة نورما ولقمان (Normah & Lukman,
ً
) 2020أن العمل التطوع يقدم للمجتمع أفرادا فاعلي يسهمون ف رقيه ،وأسفرت دراسة الليثا
وسوبشي ( )Lalitha & Subasri, 2020أن التطوع يساعد الطالب عىل أن يصبحوا أكفاء ،ويزيد
من قابليتهم للتوظيف ويعزز حياتهم المهنية ،كذلك يمكنهم من تحقيق أهدافهم التعليمية بشكل
أفضل ،كذلك يكسبهم مهارات جديدة .وف دراسة مسحية تحليلة قام بها سافيكا ( Savicka,
 )2021تناولت مسوحات القيم األوروبية  European Values Surveysف األعوام (،1990
 )2017 ،2008 ،1999بهدف قياس تأثت التطوع عىل الطالب؛ كشفت نتائجها عن تأثت التطوع
ف الخصائص الشخصية لألفراد مثل( :الرضا عن الحياة ،والثقة ف الناس ،واالعتقاد بالتحكم ف
الحياة الخاصة) كذلك توجهاتهم القيمية مثل( :الرعاية ،واإلبداع ،والتحفت ،والسع لتحقيق
العدالة االجتماعية) .كما خلصت دراسة بروفتو وباسيسيال ) (Profiroiu & Păceşilă, 2017إل
أن رإشاك الطالب من البيئات الفقتة ف األنشطة التطوعية يسهل االندماج االجتماع ،ويطور
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عن انخفاض معدل مشاركة الطالب ف الخدمات التطوعية ،كما توصلت دراسة خوج ( )2021إل
وجود صعوبات تواجه الطالب ف تنمية قيم العمل التطوع ،كما أوضحت دراسة الليثا وسوبشي
) (Lalitha & Subasri, 2020أن معظم الطالب ال ُيظهرون اهتمامهم بالخدمات التطوعية.
وكاستجابة لما سبق ،اعتمد البحث الحال عىل الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف
تلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية واألكاديمية والمعرفية والبيئية ،وتنمية ر
االلتام الدراس،
وقيم التطوع للطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة .حيث أشار تقرير الفقر الصادر عن برنامج األمم
المتحدة اإلنماب  UNDPلعام 2009م إل أن سبيل الحد من الفقر هو دعم جهود المنظمات
الختية وجهود مختلف المجموعات ر
الب قد تساعد ف توجيه صوت من ال صوت لهم بحيث يتم
مش ً
وعا ً
سماعه عىل المستويات السياسية؛ لذا ر
اقتحت الجامعة العربية المفتوحة ر
خاصا بإنشاء
بنوك للفقراء ف الوطن العرب؛ بغية إتاحة الخدمات المادية للطالب الفقراء ؛ لمحاربة الفقر
والتخفيف من حدته ف المجتمعات العربية (شكيس .)2018 ،كما نادت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECD, 2020بوجوبية حل المشكالت المادية لدى الطالب
ً
الفقراء .ولذلك ر
تقريرا بعنوان "ما وراء المعونة المالية
نشت مؤسسة Lumina Foundation
 Beyond Financial Aidحددت به ست ر
استاتيجيات للدعم المجتمع للطالب ذوي الدخل
المنخفض تتمثل ف( :التغذية السليمة والكافية ،وخدمات النقل ،واإلسكان ،ورعاية األطفال،
ر
اللوجسب) ).(Chaplot et al., 2015
والمساعدات المادية ،وغتها من خدمات الدعم
وبالرجوع إل الدراسات السابقة المرتبطة بتوظيف الدعم المجتمع ،أفادت دراسة أزانو
وكاالهان وبروديرسن وكوج ) (Azano et al., 2017بصورة مشاركة جميع األطراف المجتمعية
ف تلبية احتياجات الطالب الموهوبي .وف ذات الصدد أوىص المؤتمر الدول السادس بصورة
ً
تفعيل دور منظمات المجتمع المدب ف خدمة قضايا األطفال الموهوبي تحقيقا لمبدأ المشاركة
المجتمعية (نصار .)2008 ،كما أوىص تقرير تكافؤ المواهب وعدم تكافؤ الفرص بصورة دعم
الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة ،وإزالة الحواجز ر
الب تمنعهم من االنتقال بي برامجهم
التعليمية بوتتة تالئم قدراتهم ومستوى تحصيلهم ).(Plucker et al., 2018
وتكمن قيمة الدعم والمساعدات ف أنها تزيد من نجاح الطالب ف البيئات الفقتة ،ف حي
ً
ر
تعد المساعدات ً
وااللتام الدراس ( .)Smith, 2017; Wang et al., 2013كما
حيويا للمثابرة
أمرا
ً
أن الدعم والمساعدات يحسنا جهود التعلم ونواتجها لدى الطالب؛ ومن ثم يصبحون أقل احتمالية
للفشل ف الدراسة ( .)Yang, 2011كذلك يساهم الدعم ف خفض الضغوط ،ويحسن تقدير الذات
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مهاراتهم االجتماعية والمهنية .وعىل الرغم من ذلك كشفت دراسة أبويادا ()Abuiyada, 2018
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والكفاءة الذاتية ،ويعزز المشاركة ف األنشطة لدى الطالب ).(Wang et al., 2013
وف ضوء ما سبق يتضح أن الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا قابل للتكيف بدرجة
كبتة مع مجموعة واسعة من بيئات التعلم الفقتة .وعليه ،يعد البحث الحال أحد البحوث شبه
التجريبية ر
الب تهدف إل قياس أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تلبية االحتياجات النفسية
ر
االلتام الدراس ،وتعزيز قيم التطوع لدى
واالجتماعية واألكاديمية والمعرفية والبيئية ،وتنمية
الطالب الموهوبي بالصف الثالث بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة.
مشكلة البحث
ف ضوء مصادر اإلحساس بمشكلة البحث والعرض السابق لنتائج الدراسات واألدبيات
واالطالع عىل توصيات البحوث والدراسات يمكن اإلشارة إل ما يىل:
•

أوجدت جائحة كورونا أكت انقطاع ف نظم التعليم وإغالق المدارس وهو ما تصر منه جميع
الطالب ف دول العالم.

•

المتعلمون ف المناطق الريفية يواجهون تحديات غت مسبوقة ف التكيف مع االستخدام
اإلنتنت مع ضعف الموارد المادية واللوجستية ،وعدم ر
السائد ألنظمة إدارة التعلم عت ر
تلق
الدعم والخدمات ر
الب يحتاجون إليها.

•

إغالق المدارس أدى إل زيادة الفجوة التعليمية ،والفاقد ف التعليم بي الطالب ف البيئات
الفقتة وذات الدخل المنخفض وأقرانهم ف البيئات ذات الدخل المتوسط أو المرتفع.

•

وجود قصور ف تلبية االحتياجات النفسية واألكاديمية والمعرفية واالجتماعية والبيئية
للطالب ف البيئات الفقتة.
ً
منخفضا من ر
االلتام الدراس.
ف ظل جائحة كورونا أظهر الطالب ف البيئات الفقتة مستوى

•

قدمت جائحة كورونا العديد من التحديات ر
الب أظهرت أن التطوع أمر ضوري للتغلب عىل
التحديات ر
الب تواجهها المجتمعات.

•

ضورة توفت برامج رعاية ودعم مخصصة للطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة من أجل
تحقيق المساواة.

•

الدعم المجتمع يسهم ف تلبية بعض االحتياجات التعليمية للطالب ،ويساعدهم ف التغلب
عىل العوامل ر
الب أحدثتها الظروف البيئية المحيطة.

•

ً
بناء عىل ما تقدم نبعت مشكلة البحث من الحاجة إل الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
لتلبية االحتياجات النفسية واألكاديمية والمعرفية واالجتماعية والبيئية وتنمية ر
االلتام الدراس وقيم
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المتوسطة ف البيئات الفقتة؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
( )1ما أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تلبية احتياجات الطالب الموهوبي ف البيئات
الفقتة؟
( )2ما أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تنمية ر
االلتام الدراس لدى الطالب الموهوبي
ف البيئات الفقتة؟
( )3ما أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تنمية قيم التطوع لدى الطالب الموهوبي ف
البيئات الفقتة؟
أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث الحال ف ر
اآلب:
( )1بناء برنامج قائم عىل الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا للطالب الموهوبي ف البيئات
الفقتة.
( )2قياس أثر برنامج الدعم المجتمع ف تنمية االحتياجات (النفسية ،االجتماعية ،األكاديمية،
المعرفية ،البيئية) لدى الطالب الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة أثناء
جائحة كورونا.
( )3الكشف عن أثر برنامج الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تنمية ر
االلتام الدراس لدى
الطالب الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة.
( )4تقص أثر برنامج الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تنمية قيم التطوع لدى الطالب
الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة.
أهمية البحث
ر
يمكن تحديد أهمية البحث الحال ومتراته باآلب:
( )1يستمد البحث أهميته من موضوع الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا كحقل ر
بحب جديد،
وال يزال يعاب من الندرة الشديدة ف الدراسات العلمية؛ مما يتز الحاجة إلجراء المزيد من
ُ
الدراسات واألبحاث العلمية .وقد تسهم نتائج البحث ف إحداث نقلة نوعية ف مخرجات
الميدان ر
التبوي بالدول العربية.
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التطوع لدى الطالب الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة .ويمكن تحديد مشكلة
البحث ف اإلجابة عن السؤال الرئيس التال :ما أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تلبية
االحتياجات وتنمية ر
االلتام الدراس وقيم التطوع لدى الطالب الموهوبي بالصف الثالث بالمرحلة
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( )2يستجيب البحث للعديد من توصيات الدراسات السابقة ر
والب نادت بأهمية توفت خدمات
وبرامج لسد احتياجات الطالب الموهوبي بشكل عام والطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة
بشكل خاص؛ لمساعدتهم ف التغلب عىل العوامل ر
الب أحدثتها الظروف البيئية المحيطة،
ر
وحب يسهم الجميع ف بناء مجتمعه بالقدر الذي تسمح به إمكاناته.
( )3تزويد الميدان النفس ر
والتبوي بتنامج قائم عىل الدعم المجتمع؛ مما قد يسهم ف إجراء
المزيد من البحوث لدراسة أثره عىل جوانب معرفية وعقلية واجتماعية ووجدانية متنوعة،
وعىل مراحل تعليمية مختلفة.
( )4أهمية تنمية قيم التطوع للطالب ف تحقيق التكيف االجتماع للطالب مع اآلخرين والشعور
بالرضا والقدرة عىل فهم مشاعر اآلخرين والتعرف عليها.
( )5تصميم مقياس ر
االلتام الدراس ،ومقياس قيم التطوع ،وترجمة وتقني مقياس االحتياجات،
هذه المقاييس يمكن استخدامها من قبل الباحثي ف دراسات الحقة ،وكذلك من قبل
المدارس وإدارات التعليم.
( )6عدم وجود دراسات عربية أو محلية –حسب علم الباحثي– متعلقة بإعداد برامج قائمة
ر
وااللتام الدراس ،وقيم التطوع عىل الطالب بشكل
عىل الدعم المجتمع لتلبية االحتياجات،
عام أو الموهوبي بشكل خاص.
( )7قد يلفت البحث نظر لجان تطوير المناهج الدراسية بوزارات ر
التبية والتعليم إل أهمية
تضمي قيم العمل التطوع؛ ً
ر
ر
المباشة ف تنمية المهارات المهنية
المباشة وغت
نظرا لتأثتاتها
والحياتية وتحقيق الرفاهية االجتماعية والتضمان االجتماع.
حدود البحث
الحدود الموضوعية :يقتص هذا البحث عىل دراسة أثر برنامج قائم عىل الدعم المجتمع أثناء
جائحة كورونا ف تلبية االحتياجات وتنمية ر
االلتام الدراس ،وإكساب قيم التطوع لدى الطالب
الموهوبي بالمرحلة الثانوية ف البيئات الفقتة ،وقام الباحثان بتقسيم متغتات البحث إل أبعاد،
بناء عىل األدب ر
وذلك ً
الب ركزت عىل هذه المتغتاتً ،
التبوي والدراسات السابقة ر
علما بأن هذه
الب ر
األبعاد تمثل المتغتات ر
التم الباحثان بتنميتها لدى أفراد العينة من خالل برنامج الدعم
المجتمع المستخدم.
الحدود ر
البشية :يقتص البحث عىل الطالب الموهوبي بالصف الثالث بالمرحلة المتوسطة.
الحدود الزمانية :تم تطبيق البحث ف الفصل الدراس األول من العام الدراس 2021/2020م.
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مصطلحات البحث
المجتمع Community Support
الدعم
ي
عرف هتيرو وجراسيا ( )Herrero & Gracia, 2007الدعم المجتمع بأنه بنية متعددة
األبعاد تشمل التكامل المجتمع والمشاركة المجتمعية ،كذلك االستفادة من دعم منظمات
المجتمع واستخدام مواردها؛ وهذا من شأنه أن يولد الشعور باالنتماء للمجتمع واالرتباط به.
ويعرف الباحثان الدعم المجتمع إجر ً
ائيا بأنه تضافر الجهود المجتمعية بهدف تلبية
ر
األكت ثر ًاء من خالل
احتياجات الطالب الموهوبي بالبيئات الفقتة لتمكينهم من مسايرة أقرانهم
ر
باإلنتنت ،وبيئات تعلم رقم ،ومعلمي وفنيي
تزويدهم بأجهزة حاسب آل ومتطلبات االتصال
مؤهلي ً
تقنيا لخدمتهم ،وتوفت استشارات نفسية واجتماعية لهم وألشهم.
االحتياجات Needs
عرفها أيوب والعباس وبلكر ) (Ayoub, Alabbasi & Plucker, 2021بأنها كل ما تعجز
األشة الفقتة عن تلبيته من المتطلبات الصورية إلشباع احتياجات أبنائها التعليمية واألكاديمية
والنفسية واالجتماعية والبيئية" .وقد تبب الباحثان هذا التعريف ف البحث الحال.
اس Study Commitment
االلتام الدر ي
عرف الورثان ( )19 ،2019ر
االلتام الدراس بأنه مواظب ة الطال ب عىل الحض ور واس تعداده
التام لتقديم كل ما يتوقع من ه كطالب داخل القاعة الدراس ية أو ما يطلب منه من واجبات.
ويعرف الباحثان ر
االلتام الدراس إجر ً
ائيا بأنه انضباط وامتثال الطالب الموهوب لجميع
المتطلبات الدراسية داخل المدرسة وخارجها ر
والب تكفل له النجاح والتفوق ،ويستدل عليه من
خالل منح الطالب االهتمام والوقت والطاقة والجهد الهادف ر
المتايد ،واالندماج التام عند أداء
األنشطة والواجبات والمشاري ع الدراسية.
قيم التطوع Volunteer Values
عرف الدوشي ( )84 ،2020قيم التطوع بأنها مجموعة من المبادئ واألحكام والمعايت
واألخالقيات المرتبطة بالعمل التطوع ر
والب يكتسبها الطالب فتشكل شخصيته وتحدد سلوكه
وأهدافه واتجاهاته.
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الحدود المكانية :تم تطبيق البحث بمحافظة بب سويف بجمهورية مص العربية ،وتعد
محافظة بب سويف من محافظات الصعيد ومن البيئات الفقتة (منظمة األمم المتحدة للطفولة
– يونيسف.)2017 ،

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل

أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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ويعرف الباحثان قيم التطوع إجر ً
ائيا بأنها موجهات دافعة بسلوك الطالب الموهوبي نحو
أخذ المبادرة بالمشاركة ف أنشطة مجتمعية غت ربحية بهدف تحقيق التضامن المجتمع ،ر
ورف
ورفاة المجتمع ،واكتساب مهارت جديدة ،وتحسي مهاراتهم االجتماعية والمهنية كذلك بناء
قدراتهم القيادية.
الطالب الموهوبون Gifted Students
عرف النبهان ( )19 ،2015الطالب الموهوب بأنه الشخص الذي يمتلك استعدادات
ً
ً
وإمكانات استثنائية ،أو ُيظهر ً
متمتا وملحوظا ،يفوق أقرانه ف القدرة العقلية العامة و/أو التفكت
أداء
ِ
اإلبداع" .ولذلك يكون بحاجة إل برامج متخصصة لتطوير هذه اإلمكانات والوصول بها إل الحد
األقص ليتمكن من خدمة نفسه ومجتمعه.
ويعرف الباحثان الطالب الموهوبي إجر ً
ائيا بأنهم الطالب الذين يمتلكون سمات
وخصائص واستعدادات تؤهلهم ألداء يمتهم عن أقرانهم من الطالب العاديي ف المجاالت العقلية
واألكاديمية ،ويحتاجون إل رعاية وخدمات خاصة.
المرحلة المتوسطة (اإلعدادية) Intermediate Stage
عرفت وزارة ر
التبية والتعليم ( )2014المرحلة المتوسطة أو اإلعدادية بأنها الحلقة الثانية
من التعليم األساس ومدتها ثالث سنوات ،وىه تناظر المرحلة العمرية من  15-13سنة ،وتقابل
المستوى الثاب من التصنيف الدول International Standard Classification of
) ،Education (ISCED_2وتعمل المرحلة اإلعدادية عىل تأهيل الطفل لاللتحاق بالمرحلة
الثانوية ،وتم تطبيق البحث الحال عىل عينة من الطالب الموهوبي الذكور ف الصف الثالث من
المرحلة اإلعدادية.
البيئات الفقتة Poor Environments
عرفت منظمة األمم المتحدة للطفولة (منظمة األمم المتحدة للطفولة  -يونيسف،
الب يحرم فيها الطفل أو المراهق بشدة من اثني أو ر
 )7 ،2017البيئات الفقتة بأنها البيئات ر
أكت من
أبعاد الرفاه الثمانية (استمرارية وصول المياه ،خدمات الصف الصح ،ظروف السكن ،توفر وسائل
المعلومات ،الخدمات الصحية ،التغذية الجيدة ،التعليم ،الحماية).
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اإلطار النظري
الطالب الموهوبون
انصب االهتمام بدراسة الموهوبي ف المجتمع بهدف تسخت قدراتهم وتحقيق أكت
استثمار إيجاب من مواهبهم وإمكاناتهم ،بما يكفل تحقيق طموحات بالدهم وتوجهاتها المستقبلية،
وكذلك لتقديم الرعاية لهم لضمان تحقيق ذواتهم ،حيث يمنح اكتشاف الطالب الموهوبي
ً
واالهتمام بهم ف ُعمر مبكر مساحة أكت لتحقيق تلك األهداف .وتقدم النماذج التفاعلية الحديثة
للموهبة مفهوم الموهبة كبناء معقد يتألف من عوامل معرفية وشخصية ووجدانية (Ayoub,
).2015, 2018; Ayoub et al., 2022; Tan et al., 2012; Ziegler & Stoeger, 2007
ويرى الباحثون ف مجال الموهبة أن تلك العوامل ر
لعمل ما يتأثر
متابطة ومتفاعلة؛ فأداء الفرد
ٍ
ً
بالجوانب الشخصية والوجدانية له ويؤثر فيها أيضا & (Ayoub & Ibrahim, 2013; Ziegler
).Heller, 2000
وتوجد عدة عوامل تؤثر عىل مفهوم الموهبة منها الثقافة والبيئة والخلفية العلمية
ر
االستاتيجية للدول (الجغيمان .)2018 ،وهذا ما جعل التوجه ف
والمنطلقات الفلسفية والرؤية
النظرة الحديثة للموهبة ُي ِتز دور البيئة والعوامل االجتماعية ف تغيت تعريف الموهبة من تعريف
تقليدي ِ
كم مرتبط بنسبة معيارية الختبار الذكاء أو القدرات أو التحصيل ،إل تعريفات ذات أوجه
متعددة ونظرة شاملة ،ومن أشهر العلماء المؤيدين لنظريات الموهبة تعددية االتجاه "جاردنر"،
والذي أكد وجود عوامل مختلفة تسهم ف ظهور الموهبة من خالل نظريته الذكاءات المتعددة (أبو
أسعد.)2014 ،
وعرفت الجمعية الوطنية األمريكية األطفال الموهوبي بأنهم "األطفال الذين يتم الكشف
عنهم من قبل المختصي ،ويظهرون قدرات عالية ف التفكت والتعلم والتنافس ف مجال واحد أو
ر
أكت" ( .)Roberts, & Boggess, 2011ف حي اتفق كل من (النبهان2015 ،؛ الجغيمان)2018 ،
ممت
عىل تعريف الموهبة من خالل توافر عنصين مهمي ،هما :وجود قدرة عقلية استثنائية،
ٍ
وأداء ٍ
مجال ما ،وعليه؛ فإن تحديد الموهوب ال يتوقف فقط عىل ظهور قدرة عقلية مبكرة أو أداء
ف
ٍ
تعليم متمت؛ بل إن وجود بيئة محفزة داعمة للموهبة ،ومنهاج مناسب الحتياجاته واهتماماته،
ومختصي أكفاء للحكم عىل موهبته تعد من األساسيات .وقبل تبب أو تحديد مفهوم معي للموهبة
يجب النظر إل مجموعة من االعتبارات منها ) )1( :(Kaufman & Sternberg, 2008مصطلح
ً
ً
الموهبة يمثل عنوانا عريضا يوضع لوصف فئة معينة )2( .إما أن تكون الموهبة قدرة عامة ف
مجاالت متعددة ،أو قدرة خاصة ف مجال محدد )3( .مفهوم الموهبة يتطور مع تطور الوقت وتأثت
فتة ما قد ال يعد موهبة ف ر
الثقافات ،فما كان يعد موهبة ف ر
فتة أخرى )4( .مفهوم الموهبة البد
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أن يكون ً
قائما عىل نظريات ظاهرة أو ضمنية ر
حب تتبناه المؤسسات أو األفراد.
ويخضع التعدد ف تعريفات الموهبة إل اعتبارات رئيسة؛ كفلسفة التعليم ف الدولة،
والحاجات واالهتمامات الخاصة بالطالب ،وغتها من العوامل االجتماعية واالقتصادية ر
الب تفرض
ً
وبناء عىل ما سبق يمكن تعريف الطالب الموهوب بأنه "الطالب الذي ُيحقق
اعتماد تعريف محدد؛
عال ف مجال ما ،ويتم الحكم عىل قدراته العقلية واألكاديمية والشخصية من خالل
مستوى أداء ٍ
اختبارات علمية محددة؛ من أجل توفت الدعم الالزم لتنمية مهاراته وميوله".
الطالب الموهوبون يف البيئات الفقتة
جزب
حل
إن إجراءات التعرف عىل الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة ليست سوى ٍ
ٍ
لمسألة اإلنصاف ،وبمجرد تحديد هؤالء الطالب كموهوبي ،فإنه يلزم إجراء تغيتات برامج الدعم
والمساعدة والرعاية لهم؛ للتأكد من أنهم مستمرون ف التامج ويستفيدون منها ،ويعد وضع الطالب
أمرا ض ً
الموهوبي من البيئات الفقتة ف برامج -مع وجود موارد كافية ونظم دعم مناسبة ً -
وريا
ومؤشا ً
ر ً
مهما لتفادي فشلهم المستقبىل (أيوب.)2021 ،
وأفاد واي ولوفيت ( )Wai & Lovett, 2021بوجود تحدي ف رعاية الموهوبي يتمثل
ف تحديد الفئات المحرومة والمهمشة من الطالب الموهوبي الذين تم إهمالهم بالبيئات الفقتة،
وف ذات الصدد دعا سلوكب وباين ) (Slocumb & Payne, 2010لالنتباه إل أن برامج رعاية
الموهوبي التقليدية يمكن أن ر
تعرض الطالب من البيئات الفقتة للخطر بعدة طرق )1( :قد يدرك
ً
الطالب الموهوبي من البيئات الفقتة أن وضعهم االجتماع ليس مكافئا ألقرانهم من الطبقة
المتوسطة؛ مما يحدث الشعور بعدم الكفاية ،وتدب صورة الذات لديهم )2( .قد يفتقد الطالب
الموهوبي من البيئات الفقتة إل الكثت من الموارد الالزمة للوفاء بالمتطلبات األكاديمية للتامج
بالمشوعات ر
ر
الب يجب أداؤها خارج المدرسة).
(المواصالت واالتصاالت وبعض النفقات الخاصة
ً
ً
( )3إن اكتشاف الطالب بأن معظم أصدقائهم ليسوا معهم ف التنامج قد يمثل معضلة ضخمة
ً
ً
وتضحية مؤلمة لهم )4( .قد يعمل المعلمون ف كثت من األحيان عىل إقصاء الطالب الفقراء من
ر
برامج رعاية الموهوبي ر
المستتة
أكت مما يبذلون من جهد للحفاظ عليهم؛ ألنهم ال يدركون القواعد
للفقر )5( .يفتقد الطالب الموهوبون من خلفيات فقتة – غالبا  -إل الكثت من المهارات األكاديمية
األساسية المتوقعة منهم؛ بسبب عدم توافر الفرص الداعمة لها داخل البيئة المتلية.
يتضح مما تقدم أن إيجاد برامج وفرص تعليمية تلب احتياجات الطالب الموهوبي ف
ً
ً
ً
البيئات الفقتة يعد قيمة وضورة وتحديا ف الوقت ذاته ،ولما كان التعليم ف البيئات الفقتة يتسم
بمحدودية الموارد األكاديمية والخدمات التعليمية ،ومن ثم يتز دور الدعم المجتمع ف تلبية
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المجتمع
الدعم
ي
ً
بداية يعد االهتمام بدعم الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة ً
أمرا بالغ األهمية الستدامة
هذه البيئات ،حيث تحتاج البيئات الفقتة إل طالب موهوبي يقدرونها ويستثمرون حياتهم
المستقبلية ف رعايتها؛ لذا يجب حل المشكالت ر
الب تواجه الطالب الموهوبي بها (OECD,
ً
) ،2020وإزالة التحديات والحواجز ر
الب تقف عائقا أمام تعليمهم ( Azano et al., 2014,
 .)Azano, et al., 2017كما يجب تقديم الدعم الكاف لهؤالء الطالب ً
نظرا الفتقادهم له ( Battle
 .)& Grant, 1995وتتمثل مبادئ دعم الطالب بالبيئات الفقتة ف (:)Chaplot et al., 2015
( )1عدد الطالب ذوي الدخل المنخفض آخذ ف االزدياد ،وال يتقدم جميع الطالب ذوي الدخل
المنخفض بالفعل للحصول عىل مساعدة مادية )2( .الدعم الشامل للطالب ذوي الدخل
المنخفض ُيزيد من نجاحهم )3( .ر
االلتام المؤسس تجاه الطالب ذوي الدخل المنخفض يصنع
الفارق.
ويجب أن يشمل الدعم :الكتب المدرسية المتخصصة ،وأجهزة وبرامج الحاسب اآلل،
واإلقامة السكنية وأي متطلبات أخرى ( ،)Merrotsy, 2002كذلك يجب توفت اإلمكانات الالزمة
ر
ر
اإللكتوب .وتكمن أهمية برامج الدعم المجتمع
باإلنتنت لالستفادة من خدمات التعلم
لالتصال
ف أنها تحسن التحصيل الدراس ومفهوم الذات وتخفض أيام الغياب عن المدرسة لدى الطالب
( ،)Williams, 1995كما تطور من مهارات القيادة والتحصيل األكاديم لديهم ( Rademeyer,
 .)2019ولتوفت الوصول العادل والشامل إل موارد التعلم الرقمية وظروف التعلم الجيدة ،وضمان
تلبية االحتياجات االجتماعية والوجدانية للطالب استخدمت العديد من البلدان أدوات التعليم
الرقم خالل جائحة كورونا ،إال أن الطالب ف البيئات الفقتة قد ال يتمتعون برفاهية استخدام هذه
األدوات ،ومن ثم يحتاجون إل مزيد من الدعم (.)OECD, 2020
وأفاد روبنسون ( )Robinson, 2003بأن التفاوت ف تلبية احتياجات الموهوبي بي
ر
مباشة لعدم المساواة االجتماعية طويلة األمد؛ لذا يجب عدم التخىل عن
المدارس هو نتيجة
الجهود الحثيثة لخدمة الطالب الموهوبي مهما كانت خلفياتهم ،فالتضحية باحتياجات الطالب
الموهوبي لن يحل مشاكل المجتمع غت المحلولة .كما أن خدمات الموهوبي ف المناطق الريفية
ً
تحديا أمام جهود تلبية احتياجاتهم ( .)Azano et al., 2017ويستخلص الباحثان
ال تزال تشكل
مما تقدم أن الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة يفتقدون إل العديد من ممكنات استكمال
ر
األكت ثر ًاء مثل :إمكانية الوصول للموارد التعليمية
مستتهم التعليمية بطريقة مكافئة ألقرانهم
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الرقمية والمتطلبات اللوجيستية الالزمة؛ لذلك يجب التغلب عىل هذه القيود والتفاوتات ر
الب
تفرضها البيئة والبنية التحتية وتلبية احتياجات هؤالء الطالب.
احتياجات الطالب الموهوبي
يتمتع الطالب الموهوب بمجموعة من القدرات العقلية يتفوق بها عىل أقرانه ،ولكن
بالمقابل لديه مجموعة من االحتياجات النفسية واالجتماعية واألكاديمية والبيئية ،فهو كموهوب
بحاجة إل دعم ورعاية خاصة ومستمرة .وتعد تلبية االحتياجات األكاديمية والمادية للطالب
الموهوبي بالبيئات الفقتة ىه العمود الفقري لنجاح ر
والتام هؤالء الطالب؛ ً
نظرا لمعاناتهم من
نقص الموارد األكاديمية والفقر ،وضعف التفرغ األكاديم الذي يسببه احتياجهم للعمل اليوم
لتوفت موارد مادية تضمن تلبية متطلباتهم األكاديمية داخل المدرسة.
ً ر ً
متايدا ،ويعد فهم طبيعة
ويكتسب البحث ف تعليم الموهوبي بالبيئات الفقتة اهتماما
أمرا ض ً
هذه البيئات ً
وريا؛ ألن هذه البيئات تسبب صعوبات ف توفت االحتياجات التعليمية للطالب
الموهوبي بها ،ومن ثم يتم إهمالها .وبظهور جائحة كورونا برزت معاناة الطالب الموهوبي من
القلق والكسل وانخفاض الدافعية ،والغضب ،كذلك معاناتهم من حواجز مثل عدم ر
تلق الدعم
والخدمات الالزمة لهم )،(Amend et al., 2020; Duraku, & Hoxha, 2020; OECD, 2020
ً
أكاديميا ()Burney, & Cross, 2006؛ بسبب
وهذه الحواجز وتلك الصعوبات تمنعهم من التقدم
محدودية الموارد والخدمات التعليمية مثل :الرحالت الميدانية والمتاحف والمعارض الفنية
والحفالت الموسيقية والعروض المشحية (.)Rasheed, 2021
وتعد االنقطاعات التعليمية جراء جائحة كورونا غت مسبوقة ف العص الحديث؛ وعليه
تتدافع أنظمة التعليم لتلبية احتياجات الطالب ()Kuhfeld et al., 2020؛ ألن لهذه االنقطاعات
تأثتا ً
ً
كبتا عىل االحتياجات التعليمية واألكاديمية والنفسية والشعور باالنتماء والقيمة الذاتية
للطالب ،كما يعد تلبية هذه االحتياجات ً
أمرا بالغ األهمية السيما ف أوقات األزمات ( OECD,
 ، )2020حيث يحتاج الطالب الموهوبي بالبيئات الفقتة إل تقدير مناسب إلنجازاتهم يقدم لهم
بطريقة تتوافق مع إمكاناتهم ( .)Merrotsy, 2002ومن الجانب النفس واالجتماع فإن الطالب
الموهوبي بالريف يعانون من عدم الرضا عن مجتمعاتهم ،ويشعرون بالقلق بشأن نقص الفرص
( ، )Howley et al., 2015; Lawrence, 2009ومن ثم قد يغادرونها للحصول عىل الفرص
األكاديمية ( .)Petrin et al., 2014وداخل المدرسة يعانون من نقص الثقة بالنفس ونقص الحافز
لطرح األسئلة واإلجابة عنها ،وندرة األنشطة اإلثرائية ،ويتمخض عن ذلك ضعف اهتمامهم
ً
بالحضور إل المدرسة .ويتعرضون لخطر التشب منها؛ لذا يحتاجون لمزيدا من الدعم ( Battle
ً
.)& Grant, 1995
وتأسيسا عىل ما تقدم تعد تلبية احتياجات الطالب الموهوبي بالبيئات الفقتة
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بيئة تعليمية ثرية ترع موهبتهم وتجذبهم إل المدرسة وتزيد من رغبتهم ف التعلم ومن ثم تكفل
ر
التامهم الدراس.
اس
االلتام الدر ي
يعد مفهوم ر
االلتام الدراس أحد المفاهيم الحديثة من منظور علم النفس اإليجاب ،ويشت
إل الرغبة ف منح الوقت والطاقة ر
لسء يؤمن به الفرد ،أو مواجهة تحدي دراس (Rodríguez-
ر
االلتام الدراس مجموعة متنوعة من الممارسات األكاديمية
 .)Izquierdo, 2020ويشمل
وسلوكيات الطالب المتعلقة برضاهم وإنجازهم ،بما ف ذلك وقت العمل المتل ،والقدرة عىل
التكيف ،والتكامل االجتماع واألكاديم (ُ .)Kahu & Nelson, 2018
ويشت ر
االلتام الدراس إل
القدرة عىل اإليمان بالقيمة واألهمية ،ويتمثل ف إحساس الطالب بالغاية مما يفعله ،وعىل النقيض
من ر
االلتام يكون الشعور بالعزلة ) .(Kamtsios & Karagiannopoulou, 2013كما يتمثل ف
سع الطالب إل بذل جهد ر
متايد لتحقيق التمت ،دون النظر إل محتوى العملية أو مطالب المعلمي
أو االهتمامات الشخصية أو ضغط األقران السلب أو ر
حب المسؤوليات داخل األشة (Mawarni,
) .2017والطالب الذي يتمتع بمستوى مرتفع من ر
االلتام الدراس يندمج مع األحداث ،واألشخاص
ً
أهدافا محددة ،ويتسم بالنضج لدرجة أنه ال يستسلم ر
حب ف المواقف
من حوله ،كما يمتلك
الضاغطة ).(Gul et al., 2020
ر
الملتم در ً
اسيا يكون عىل استعداد لتقديم تضحيات
ويرى الباحثان أن الطالب الموهوب
شخصية لتحقيق التفوق الدراس ،ويضع الدراسة واالستذكار ف أول اهتماماته ،كذلك يستعد
لالختبارات المدرسية بكامل طاقته ،ويؤمن بوجود عالقة منطقية بي الجهد المبذول ف االستذكار
ودرجاته ف االختبار ،كذلك يدرس ويعمل بجدية داخل الفصل ر
حب لو شعر بملل؛ للحصول عىل
يشحه المعلم داخل الصف الدراس .وبسبب حداثة بنية ر
درجات مرتفعة ،كما يعتب بكل ما ر
االلتام
الدراس؛ ال يوجد إجماع بي الباحثي عىل أبعاده ،عىل الرغم من اتفاق األبحاث بأنه بناء متعدد
األبعاد ( )Rodríguez-Izquierdo, 2020يشتمل عىل )1 :ر
االلتام المعرف :يتمثل ف التوفيق بي
الجوانب اإليجابية والسلبية ف الدراسة )2 .ر
االلتام السلوك :يتمثل ف المثابرة وجهد وإضار الطالب
الب قد يواجهها )3 .ر
عىل األداء ف األنشطة الدراسية عىل الرغم من الصعوبات ر
االلتام الوجداب:
يتمثل ف المشاعر اإليجابية ر
الب يختها الطالب خالل دراسته.
وتكمن أهمية ر
ر
مباش عىل جميع سلوكيات الطالب
االلتام الدراس ف أنه يؤثر بشكل
( ،)Lawrence & Fakuade, 2021ويساعد عىل فهم أسباب التشب من المدرسة أو إكمال
ر
مباش بالدافعية للتعلم ويتوسط
الدراسة ( ،)Christenson et al., 2012كذلك يرتبط بشكل
العالقة بينها وبي التشب الدراسُ ،
ويمكن من التنبؤ باألداء األكاديم (Vogel & Human-
 ،)Vogel, 2016ويخفض من التسويف األكاديم ( .)Tacca-Huamán et al., 2021ف ضوء
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ما سبق يتضح أن ر
االلتام الدراس ينطوي عىل شعور الطالب بالرفاهية والحماس واالندماج ف
مواجهة التحديات الدراسية المختلفة ،كما يتضمن قناعة الطالب بالغاية مما يفعله ،ويرى الباحثان
التامه الدراس قد تتسع لتشمل ر
أن إدراك الطالب لقيمة ر
االلتام تجاه األشة والمجتمع؛ ومن ثم
القيام بأعمال تطوعية تعكس ر
التامه المجتمع.
قيم التطوع
ً
ً
ً
وسياسيا واسع النطاق؛ لقيمته
عالميا
اهتماما
اكتسب العمل التطوع ف السنوات األختة
ف تعزيز نظم الرعاية االجتماعية ،وتوفت المساعدة ألفراد المجتمع ( Normah & Lukman,
ً
 ،)2020كذلك بناء مجتمعات ر
أكت تماسكا وتعزيز الثقة بي أفرادها ،وقدمت جائحة كورونا العديد
من التحديات ر
الب أظهرت أن التطوع أمر ضوري خالل هذه المرحلة الحرجة & (Lalitha
).Subasri, 2020
وتوجد مجموعة واسعة من القيم الشخصية واالجتماعية الدافعة للعمل التطوع منها:
تلبية االحتياجات الذاتية ،واكتساب معارف جديدة ،وتطوير مهارات االتصال والعمل الجماع،
وتلبية متطلبات التقدم الوظيق ،والشعور باالنتماء ،والمسؤولية االجتماعية ،والمشاركة
المجتمعية ،واالهتمام باآلخرين ،واإليثار ( .)Dekker & Halman, 2003; Ryall, 2008وأفاد
موتوا وكتوىه ) (Mutua & Kiruhi, 2021بأن بعض القيم مثل (اإليثار ،والتضامن ،واإلنصاف،
ر
واالحتام والعيش المتناغم ،والعالقات ،والصدق ،والعمل الجاد) تعد من
والعدالة االجتماعية،
القيم الممتة للمتطوعي؛ ألنها تؤثر ف تنوع السلوك االجتماع اإليجاب ،ويمتلك الطالب القدرة
عىل تغيت البيئة ر
الب يعيشون فيها وإدارة التغيت اإليجاب بمعرفتهم ومهاراتهم ( .)Peric, 2011وف
ذات الصدد كشفت نتائج دراسة لي وخوان بيدن وماريا ( )Lin et al., 2020بأن الطالب يمتلكون
معتقدات إيجابية حول التطوع ،وأن اآلباء والمعلمي واألصدقاء يؤثرون ف سلوك التطوع لدى
ً
الطالب ،ويكون الطالب ر
أكت ميًل للتطوع عندما يرتبط لديهم بدوافع اإليثار.
وتحتل تنمية التطوع ف مجال التعليم مكانة رائدة خاصة ف سياق تحديات القرن الحادي
ر
والعشين؛ لذا يجب عىل المؤسسات التعليمية أن تأخذ زمام المبادرة ،وأن تبي للطالب أن التفاهم
ر
المشتكة للمجتمع ال يمكن تحقيقه بدون موقف مسؤول
المتبادل والتعاطف ،وتعزيز المصالح
تجاه المجتمع ( .)Peric, 2011ويعد توظيف ر
استاتيجيات التدريس ر
الب تشجع الطالب عىل
المشاركة ف مختلف األنشطة التطوعية المختلفة سواء داخل المدرسة أو خارجها أحد أبرز آليات
تنمية التطوع .وتكمن أهمية التطوع ف أنه يحافظ عىل نسيج اجتماع ثري ،ويقوي الشعور بالثقة
والتماسك بي أفراد المجتمع ،ويلب احتياجات اآلخرين ،كما يحسن مهارات الطالب ،ويوفر لهم
ً
فرصا الستكشاف خيارات مهنية جديدة ،ويشعرهم بالسعادة بحل مشكالت مجتمعهم ،ويسهم ف
بناء قدراتهم القيادية ،ويجعلهم ر
أكت انخر ًاطا ف مجتمعهم (.)Fitzgerald & Fitzgerald, 2019
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الوقت ،واالفتقاد للحافز؛ وعليه يجب أن تنتبه المؤسسات التعليمية لذلك( Lalitha & Subasri,
 .)2020مما سبق يتضح أن قيم التطوع تكفل بناء مجتمعات متماسكة ،ولما كان الطالب
الموهوبي هم أقدر الفئات عىل إفادة مجتمعاتهم ،بما يمتلكونه من مهارات وقدرات عقلية فريدة
تستطيع أن تحقق القيمة المضافة ف المجتمع ،عالوة عىل أن الطالب الموهوبي بالبيئات الفقتة
هم ر
أكت الفئات ً
وعيا بطبيعة هذه البيئات وما تحتاجه جراء معاناتهم السابقة؛ ومن ثم يجب السع
لتنمية قيم التطوع لديهم.
الدراسات السابقة
المجتمع
دراسات تناولت الدعم
ي
ً
بداية هدفت دراسة يانغ ( )Yang, 2011إل التعرف عىل تأثت المساعدات المادية ف
جهود ونواتج التعلم والقرارات المهنية وتوظيف الطالب ،وتكونت العينة من ( )24242طالب
وطالبة من طالب الجامعة ،وكشفت النتائج عن أن المساعدات المادية ساهمت ف تحسي جهود
ً
ونواتج التعلم لدى الطالب ،كما جعلتهم أقل احتمالية للفشل ف الدراسة ،كذلك عززت المساعدات
المادية االلتحاق بالمدارس العليا والتوظيف األول ،وأوصت الدراسة بتقديم حزم مساعدات مادية
ً
ر
أكت مالئمة للطالب الفقراء غت القادرين.
واهتمت دراسة وانغ وآخرون ) (Wang et al., 2013بالتعرف عىل تأثت تقديم
مساعدات مادية ف الضغوط والنجاح وتقدير الذات والكفاءة الذاتية والمشاركة ف األنشطة لدى
الطالب بالمناطق الريفية الفقتة ،وطبقت عىل أفقر ( )200طالب بأرب ع كليات عليا ف الصي،
وكشفت النتائج عن أن المساعدات المادية ر
الب تلقاها الطالب من المناطق الريفية الفقتة أسهمت
ف خفض الضغوط ،وساعدتهم عىل النجاح ف الكلية ،وحسنت تقدير الذات والكفاءة الذاتية
وعززت مشاركتهم ف األنشطة.
ف حي تناولت دراسة كيتلر وراسل وبتيت ( )Kettler et al., 2015أثر التمويل عىل
برامج الموهوبي ،وتكونت العينة من ( )1029مدرسة بوالية تكساس األمريكية ،وكشفت النتائج
عن أن الضعف االقتصادي من أقوى ر
مؤشات التباين ف تمويل برامج تعليم الموهوبي ،كما يوجد
تناقضات ف برامج اإلثراء خارج اليوم الدراس بالنسبة للطالب الموهوبي بالمناطق الريفية ،عالوة
عىل أن المدارس الريفية ر
تتلق موارد ر
بشية ومادية للطالب الموهوبي أقل بكثت من نظتتها غت
الريفية.
واهتمت دراسة بتيت وكيتلر ( )Puryear & Kettler, 2017بالكشف عن تأثت فروق
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الفرص بي المناطق ف توفت خدمات الطالب الموهوبي ،كذلك التعرف عىل تأثت المسافة بي
المناطق الريفية والحصية عىل برامج الموهوبي ،وأوضحت الدراسة وجود فجوات بي المناطق
الريفية والحصية ف توفت خدمات الطالب الموهوبي ،فكلما بعدت المدرسة عن المناطق
الحصية وجدت تفاوتات ف التمويل والموارد ومن ثم تنخفض الفرص المتاحة لطالبها الموهوبي.
وتناولت دراسة ستارك ( )Starke, 2019تأثت منح المساعدات المادية ف المثابرة
واإلنجاز األكاديم لطالب الجامعات ،وتكونت العينة من ( )1425طالب ،وكشفت النتائج عن أنه
ً
إحصائيا لمنح المساعدات المادية للطالب ف األداء األكاديم ،والمثابرة؛ وعليه
ال يوجد تأثت دال
أوصت الدراسة بتقص تأثت اختالف مستويات المساعدة ف األداء األكاديم والمثابرة لدى الطالب.
ف حي هدفت دراسة رشيد ( )Rasheed, 2021إل تقص ختات المعلمي من أجل
فهم أفضل للفرص والتحديات ر
الب تواجه تنفيذ المناهج الدراسية للطالب الموهوبي ف الريف،
ً
مدرسا بمنطقة ريفية فقتة يدرسون للطالب الموهوبي بالصفي الثالث
وتكونت العينة من ()16
والرابع ،وكشفت النتائج عن قدرة المعلمي عىل اإلبداع ف تنفيذ المناهج الدراسية والتغلب عىل
الب ر
التحديات ر
تعتض التنفيذ ،كما زودت نتائج الدراسة المعنيي بطرق يمكن من خاللها معالجة
الفجوات ف تعليم الطالب الموهوبي منها المناهج الدراسية القائمة عىل المكان Place-Based
.Gifted Curriculum
ً
وأختا اهتمت دراسة تليدي ( )2021بالتعرف عىل دور الجمعيات والمؤسسات األهلية
ف رعاية الطالب الموهوبي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر العاملي فيها ،وتكونت
ً
العينة من ( )271فردا من العاملي بالجمعيات والمؤسسات األهلية ،وكشفت نتائج هذه الدراسة
ر
أن دور الجمعيات والمؤسسات األهلية ف رعاية الطالب الموهوبي بالمملكة العربية منخفض.
عن
دراسات تناولت احتياجات الطالب الموهوبي
ً
بداية هدفت دراسة كريجيل ( )Kregel, 2015إل التعرف عىل درجة تلبية احتياجات
الطالب الموهوبي ،وتكونت العينة من ( )10طالب موهوبي بالمرحلة الثانوية ،وأوضحت النتائج
أن احتياجات الطالب الموهوبي االجتماعية والوجدانية ً
غالبا ما يتم تجاهلها ف المدارس ،وأشارت
الدراسة إل احتياج المدارس والمناطق التعليمية لتامج تضمن تلبية االحتياجات االجتماعية
والوجدانية واألكاديمية للطالب الموهوبي ،مع ضورة تزويد الطالب باألدوات الالزمة للنجاح.
وتناولت دراسة فيالن ( )Phelan, 2018االحتياجات االجتماعية والوجدانية للطالب
ً
معلما بالمراحل
الموهوبي بالبيئات الفقتة من وجهة نظر معلميهم ،وتكونت العينة من ()32
االبتدائية واإلعدادية والثانوية ،وأوضحت النتائج أن احتياجات التعلم االجتماعية والوجدانية
للطالب الموهوبي تتمثل ف تخصيص وقت بالجداول الدراسية للمناهج الهادفة ،وتوفت فريق
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وهدفت دراسة دوب ( )Dube, 2020إل التعرف عىل التحديات ر
الب يواجهها الطالب
بالبيئات الفقتة ف جنوب إفريقيا أثناء جائحة كورونا ،وتكونت العينة من ( )10طالب وعدد ()10
معلمي ،وكشفت النتائج عن أن العديد من الطالب بالبيئات الفقتة يعانون من نظام التعلم عت
ر
ر
باإلنتنت لديهم .وأوصت الدراسة بعدم ترك الطالب بالبيئات
اإلنتنت بسبب نقص موارد االتصال
الفقتة وراء الركب أثناء جهود مكافحة جائحة كورونا.
واهتمت دراسة اوزدمت وبستان ( )Özdemir & Bostan, 2021بالكشف عن
ً
احتياجات الطالب الموهوبي ،وتكونت العينة من (ً )11
موهوبا ف الرياضيات مسجلي بمركز
طالبا
للموهوبي ف أنقرة ،وكشفت النتائج عن أن الطالب الموهوبي ف الرياضيات يحتاجون إل دعم
عقىل ووجداب من قبل معلميهم وزمالئهم وأفراد أشهم.
وسعت دراسة جون ( )John, 2021إل تقص تصورات المرشدين بالمدارس الثانوية عن
تلبية االحتياجات االجتماعية والعاطفية للطالب الموهوبي بالواليات المتحدة األمريكية ،وتكونت
العينة من ( )6مرشدين ،وكشفت النتائج عن وجود غموض ف أدوار مرشدي الطالب الموهوبي،
ً
وأختا أشارت الدراسة إل أن
وعدم توافر وقت كاف لديهم لتقديم الدعم للطالب الموهوبي،
االفتقار إل التطوير المهب يضع تحديات أمام المرشدين لتلبية االحتياجات االجتماعية والوجدانية
للطالب الموهوبي ،وأوصت بصورة تجاوب المرشدين مع األزمات االجتماعية والوجدانية ر
الب
تواجه الطالب الموهوبي.
ً
وأختا هدفت دراسة أيوب والعباس وبلكر ) (Ayoub et al., 2021إل تحديد مستوى
الدعم النفس واألكاديم واالجتماع والمعرف والبيب لدى الطالب الموهوبي بالبيئات الفقتة،
كذلك قياس القدرة التنبؤية للدعم عىل التحصيل الدراس .وتكونت العينة من (ً )142
طالبا وطالبة
ً
عشوائيا من ( )10مدارس إعدادية بالبيئات الفقتة ف مص ،وأظهرت النتائج وجود
تم اختيارهم
ثالثة بروفايالت للطالب الموهوبي ذوي الدخل المنخفض ،وأن الدعم البيب واالجتماع والنفس
ً
فش  %44من التباين ف التحصيل الدراس ،ف حي حظ الدعم البيب عىل الدور ر
ر
األكت فاعلية ف
التنبؤ بالتحصيل الدراس للطالب يليه الدعم االجتماع والنفس.
اس
دراسات تناولت االلتام الدر ي
ً
بداية هدفت دراسة بارك ول ( )Park & Lee, 2011إل الكشف عن العوامل الفرعية
الب تؤثر عىل ر
لدافعية التعلم ر
االلتام بالمهمة لدى الطالب الموهوبي ،وتكونت العينة من ()30
ً
ً
موهوبا بالصفي الرابع والخامس بالمرحلة االبتدائية ،وكشفت النتائج عن أن الدافعية للتعلم
طالبا
تفش ( )%49.3من التباين ف ر
االلتام بالمهمة لدى الطالب الموهوبي.
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وركزت دراسة جانغ وتشونغ وتشوي وكيم ( )Jang et al., 2013عىل اكتشاف خصائص
الطالب الموهوبي من خالل تحليل ر
التامهم بالمهمة ،وطلب الباحثون من الطالب الموهوبي
وصف تجارب هم أثناء إجراء تجارب عميقة ،وكشفت النتائج عن ثالث خصائص رئيسية للطالب
الموهوبي ف إطار ر
التامهم بالمهمة وهم :التحدي والتدفق واالستعداد ،وهذه الخصائص الثالث
تعكس بشكل جيد مفهوم ر
االلتام بالمهمة ،وأوصت الدراسة بصورة تطوير أداة وإطار عمل لتقدير
ر
التام الطالب الموهوبي بالمهمة.
واهتمت دراسة فيشواناث وكومار ( )Vishwanath & Kumar, 2015بالكشف عن
تأثت تزويد التالميذ بجهاز لوج  Tabletعليه تطبيق تعليم ف تحسي ممارسة التعلم واالندماج
ً
ً
ف األنشطة التعليمية ومهارات التعلم المنظم ً
ذاتيا ،وتكونت العينة من ( )60تلميذا وتلميذة
بالصفوف من الثالث ر
حب السادس االبتداب بثالث قرى بالهند ،وكشفت النتائج عن أن الطالب
مارسوا تعلم الرياضيات ر
أكت من غتهم ،وازدادت نسبة إندماجهم ف المناقشات الجماعية داخل
الفصل.
وتناولت دراسة ألتنتاس وكاراجا ومصطق والحاج ( )Altintas et al., 2020التأثت
الفوري ألفضل تدخل ر
ر
وااللتام
ذاب ممكن ف تعزيز التأثت اإليجاب والدافع األكاديم الموقق
ً
طالبا قسمت بالتساوي إل
الدراس ف سياق الجامعة بفرنسا ،وتكونت العينة من ()176
مجموعتي :تجريبية وضابطة ،وأوضحت النتائج وجود مستويات أعىل بكثت من التأثت اإليجاب،
ر
وااللتام الدراس ف المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
والدافع األكاديم،
ف حي هدفت دراسة لورانس وفاكواد ( )Lawrence & Fakuade, 2021إل التعرف
اإلنتنت ،والتنبؤ بمستوى ر
التام المتعلمي المراهقي بالتعلم عت ر
عىل مستوى ر
التامهم من خالل
مشاركة الوالدين والمشاركة ف التعلم ،وتكونت العينة من ( )1407مراهق ،وأوضحت النتائج أن
التام المتعلمي بالتعلم عت ر
مستوى ر
اإلنتنت مرتفع ،وأن مشاركة الوالدين تسهم ف التنبؤ بمستوى
اإلنتنت بنسبة ( ،)%32وتسهم المشاركة ف التعلم ف التنبؤ بمستوى ر
االلتام بالتعلم عت ر
ر
االلتام
بالتعلم عت ر
اإلنتنت بنسبة (.)%23
واهتمت دراسة أوماديق وسيلفام ( )Umadevi & Selvam, 2021بالتعرف عىل
العالقة بي ر
االلتام الدراس وبعض المتغتات لدى طالب الجامعة أثناء جائحة كورونا ،وتكونت
العينة من ( )400طالب وطالبة من طالب الجامعة بالهند ،وكشفت النتائج عن وجود عالقة دالة
إحصائيا بي ر
إحصائيا بي ر
ً
ً
االلتام
االلتام الدراس وكل من مهنة األب ومهنة األم ،ووجود عالقة دالة
إحصائيا بي ر
ً
االلتام الدراس ومنهجية الدراسة
الدراس ونوع الكلية ،كذلك وجود عالقة دالة
ر
المتبعة (قراءة -جمع مادة تعليمية -مشاهدة فيديو عىل اليوتيوب -تعلم إلكتوب).
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طالبا ف بتو ف حي طبقت المرحلة الثانية عىل (ً )12
المرحلة األول من الدراسة عىل (ً )138
طالبا،
ر
ً
وااللتام الدراس.
إحصائيا بي التسويف
وكشفت النتائج عن وجود عالقة سالبة دالة
دراسات تناولت قيم التطوع
بداية هدفت دراسة بارنيل ( )Parnell, 2010إل التعرف عىل تأثت التطوع عىل التحصيل
األكاديم لدى طالب الجامعة بفلوريدا ،وتكونت العينة من ( )5974طالب وطالبة بواقع (%42
ً
إحصائيا بي التطوع والتحصيل
ذكور%58 ،إناث) ،وأوضحت النتائج وجود عالقة موجبة دالة
الدراس ،وأن التطوع يزيد من المعدل ر
التاكم بواقع ( )0.05لكل ساعة.
كما هدفت دراسة حمزه وسندي وشاه وإسماعيل وحمزه ( )Hamzah et al., 2016إل
التعرف عىل أسباب مشاركة الشباب المالتي ف األنشطة التطوعية ،وتكونت العينة من ()251
ً
مستجيبا ،وكشفت النتائج عن أن أسباب مشاركة الشباب ف األنشطة التطوعية ىه )1:الفوائد
المتصورة :وتتضمن تعلم تحمل المسؤولية ،وتعزيز العالقات ،وبناء روح العمل الجماع)2 ،
الحاجة إل التطوع :وتتضمن الرغبة ف إطالق العنان إلمكانات القيادة وتحسي مهارات االتصال،
 )3األسباب :وتتضمن االستفادة من وقت الفراغ ،واكتساب ختات جديدة.
واهتمت دراسة بروفتو وباسيسيال ( )Profiroiu & Păceşilă, 2017بالتعرف عىل تأثت
مشاركة الطالب ف العمل التطوع عىل حياتهم المهنية ف المستقبل ،وتكونت العينة من ()197
ً
طالبا بالجامعة ببوخارست ،وكشفت النتائج عن وجود عالقة قوية بي التطوع والتطور المهب
ً
إيجابيا عىل الطالب ف إكسابهم ختات ف العمل ومهارات اتصال
للطالب ،حيث يؤثر التطوع
ويمكنهم من التكيف مع بيئة العمل ،وأوصت الدراسة بصورة استخدام هذه النتائج كأساس لتعزيز
التطوع ف البيئة األكاديمية.
ف حي تناولت دراسة أبويادا ( )Abuiyada, 2018اتجاهات طالب الجامعات تجاه
الخدمات التطوعية ف سلطنة عمان ،وكذلك التعرف عىل العقبات ر
الب تمنعهم من المشاركة ف
الخدمات التطوعية ،وتكونت العينة من ( )500طالب بجامعة ظفار ،وكشفت النتائج عن انخفاض
معدالت مشاركة الطالب ف الخدمات التطوعية ،وأن دوافع اإليثار والمعتقدات الدينية هما أحد
األسباب الرئيسية للتطوع.
كما هدفت دراسة سنقرط ( )2018إل التعرف عىل مستوى الدافعية للتطوع ومستوى
المسؤولية االجتماعية لدى عينة من طالب الجامعة بفلسطي ،وتكونت العينة من ( )1170طالب
وطالبة بثالث جامعات فلسطينية ،وكشفت النتائج عن تمتع عينة البحث بمستوى مرتفع من
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ً
وأختا تناولت دراسة تاكا هوامان ورودريغت وكورديرو ()Tacca-Huamán et al., 2021
ر
وااللتام الدراس لدى طالب المدارس الثانوية أثناء جائحة كورونا ،وطبقت
العالقة بي التسويف
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ً
إحصائيا بي مستوى الدافعية
الدافعية للتطوع والمسؤولية االجتماعية ،ووجود عالقة موجبة دالة
للتطوع والمسؤولية االجتماعية.
فيتجتالد ر
واهتمت دراسة ر
وفيتجتالد ( )Fitzgerald & Fitzgerald, 2019بالتعرف
عىل العالقة بي التطوع الطالب والكفاءة الذاتية لدى الطالب المعلمي قبل الخدمة ،وتكونت
معلما و(ً )47
ً
العينة من (ً )67
طالبا بالمدارس ،وكشفت النتائج عن وجود عالقة موجبة دالة
طالبا
إح ً
صائيا بي التطوع الطالب والكفاءة الذاتية لدى الطالب المعلمي قبل الخدمة ،وأن التطوع يجعل
ً
الطالب ر
أكت مساهمة ف مجتمعاتهم ،كما أن المدارس والمعلمي يمكنهم بناء التطوع لدى الطالب.
وركزت دراسة لليناريس ودوكاريس ( )Llenares & Deocaris, 2019عىل الكشف عن
تأثت التطوع ف المهارات الشخصية مثل :الكفاءة المهنية ومهارات التفكت الناقد ومهارات االتصال
والتعلم مدى الحياة والمسؤولية االجتماعية واألخالقية ومهارات التعامل مع اآلخرين لدى طالب
ً
طالبا شاركوا ف أنشطة خدمة المجتمع لمدة ( )36شه ًرا،
الجامعة ،وتكونت العينة من ()60
وكشفت النتائج عن أن الطالب الذين تطوعوا بانتظام لديهم مقاييس أعىل بكثت لسمات الخريجي
المتعلقة بالكفاءة المهنية ومهارات التفكت الناقد ومهارات االتصال والتعلم مدى الحياة والمسؤولية
االجتماعية واألخالقية مقارنة بالمتطوعي غت المنتظمي والمتطوعي ألول مرة.
وهدفت دراسة الدوشي ( )2020إل تحديد قيم العمل التطوع الواجب غرسها لدى
ً
معلما ،وكشفت النتائج عن أن هناك موافقة
طالب المرحلة االبتدائية ،وتكونت العينة من ()392
ر
المقتحة ،وأن من أبرز معوقات غرس قيم العمل التطوع :ندرة
شديدة عىل قيم العمل التطوع
التامج التدريبية للمعلمي المرتبطة بغرس قيم التطوع للطالب ،وغياب األنشطة المدرسية ر
الب
تبث روح التطوع ف المجتمع المدرس ،وغياب ثقافة العمل التطوع ف المجتمع.
ر
ومرزوف ورحمان ورمىل (Jamal et al.,
ف حي سعت دراسة جمال وكاسبي ونور
) 2021إل التعرف عىل فعالية تربية التطوع ف تعزيز القيم والمهارات الشخصية لدى طالب
الجامعة ،وطبقت الدراسة عىل عينة كافية من طالب الجامعة ،وكشفت النتائج عن أن تربية التطوع
تعزز المهارات الشخصية بي الطالب مثل مهارات االتصال ومهارات بناء العالقات ومهارات العمل
الجماع ،كما تحسن من قيم المساعدة ،والحب ،واإلخالص.
ً
وأختا هدفت دراسة أبيلباوم وميشا وويلش وهمفريز وسيفام وإسماعيل (Appelbaum
) et al., 2021إل التعرف عىل االختالفات ف األنشطة التطوعية لدى طالب الطب خالل جائحة
كورونا ،وتكونت العينة من (ً )518
طالبا من طالب الطب بأمريكا ،وكشفت النتائج عن عدم وجود
تبعا لمتغت النوع ،كما أن احتمالية التطوع تختلف أثناء الجائحة ً
فروق ف األنشطة التطوعية ً
تبعا
للنوع وسنة التدريب والختة السابقة.
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بفحص دراسات الدعم المجتمع يتضح أن معظمها طبق عىل طالب جامعة ،وتوجد
دراسة عربية واحدة تناولت دور الدعم المجتمع لكنها دراسة وصفية ،كما أن ر
أكت من ( )%85من
الدراسات ر
الب استهدفت تقص تأثت الدعم المجتمع دراسات أجنبية؛ وعليه يتضح افتقاد البيئة
العربية لدراسات شبه تجريبية تتناول أثر الدعم المجتمع ،كذلك يتضح ندرة الدراسات ر
الب
استهدفت الدعم المجتمع لدى الطالب الموهوبي بمراحل التعليم العام .وبتحليل دراسات
احتياجات الطالب الموهوبي يتضح حداثتها ،حيث امتدت ف ر
الفتة من ()2021-2015؛ مما
يتهن عىل حداثة هذا المتغت ،وأن معظمها استهدف الطالب الموهوبي بمراحل التعليم العام بما
يتوافق مع عينة البحث الحال ،كذلك اتضح معاناة الطالب الموهوبي من نقص موارد االتصال
ر
باإلنتنت ،واحتياجهم لتامج تلب احتياجاتهم ،ومعلمي وفريق عمل ُ
ومدرب يتفهم خصائصهم؛
لذا تم تفعيل هذه المعطيات عند بناء برنامج الدعم المجتمع بالبحث الحال .وبفحص دراسات
االلتام الدراس يالحظ أن جميع هذه الدراسات أجريت ف بيئات غت عربية ،كما أن ر
ر
أكت من ()%70
منها دراسات وصفية بدأت منذ عام (2011م) ،وأن الدراسات شبه التجريبية ف ر
االلتام استهدفت
تنميته لدى الطالب العاديي ،كذلك كشفت عن قابليته للتنمية؛ وعليه يتبي افتقاد البيئة العالمية
بصفة عامة والعربية بصفة خاصة إلجراء دراسة شبه تجريبية تستهدف تنمية ر
االلتام الدراس لدى
الطالب الموهوبي .وبتناول دراسات قيم التطوع يظهر أن ( )%90من هذه الدراسات تناولت
التطوع لدى طالب الجامعة ،وبواقع ( )%60منها دراسات وصفية ،كما أن ( )%40من هذه
الدراسات تناولت التطوع كمتغت مستقل ،كذلك لم يتوافر للباحثي دراسة تناولت قيم التطوع
كمتغت تابع؛ وعليه تتضح الفجوات البحثية ر
الب استهدفها البحث الحال وىه تنمية قيم التطوع
لدى الطالب الموهوبي بالمرحلة المتوسطة بالبيئات الفقتة.
الحال من الدراسات السابقة
أوجه استفادة البحث
ي
استفاد الباحثان من الدراسات السابقة ف االطالع عىل اإلطار النظري المرتبط بمتغتات
ر
وااللتام الدراس ،وقيم
البحث المتمثلة ف :الدعم المجتمع ،واحتياجات الطالب الموهوبي،
التطوع لدى الطالب بشكل عام ،والطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة بشكل خاص .واستفاد
الباحثان من الدراسات السابقة ف تحديد ر
التابط بي متغتات البحث ،والتعرف إل المنهجية
العلمية المستخدمة فيها .وتم االستفادة من الدراسات السابقة ف تشكيل أوجه الدعم المجتمع،
كما أسهمت الدراسات السابقة ف تبب مقياس احتياجات الطالب الموهوبي كذلك بناء مقياس
ر
االلتام الدارس وقيم التطوع ،كما تم الرجوع إل المعالجات اإلحصائية المناسبة لهذا النوع من
األبحاث ،واالستفادة من النتائج والتوصيات ر
الب تم التوصل إليها من الدراسات السابقة ف دعم
مشكلة البحث الحال ومناقشة النتائج.
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فروض البحث :ف ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة ،سع البحث إل التحقق من صحة
الفروض التالية:
ًّ
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب المجموعتي التجريبية
( )1توجد فروق دالة
والضابطة ف االحتياجات تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا.
ًّ
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب المجموعتي التجريبية
( )2توجد فروق دالة
والضابطة ف ر
االلتام الدراس تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا.
ًّ
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب المجموعتي التجريبية
( )3توجد فروق دالة
والضابطة ف قيم التطوع تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا.
إجراءات البحث
منهج البحث
اعتمد البحث عىل المنهج شبه التجريب ذي التصميم القبىل -البعدي للمجموعتي
التجريبية والضابطة لقياس أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا ف تلبية االحتياجات (النفسية،
ر
االلتام الدراس وقيم التطوع لدى الطالب
األكاديمية ،االجتماعية ،المعرفية ،البيئية) وتنمية
الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة .إذ تم تطبيق المقاييس قبل تطبيق برنامج الدعم
وبعده عىل المجموعتي التجريبية والضابطة .ويتمثل المتغت المستقل الرئيس ف البحث ف الدعم
ر
وااللتام الدراس ،قيم التطوع.
المجتمع أثناء جائحة كورونا ،والمتغتات التابعة ف االحتياجات
مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث من طالب الصف الثالث المتوسط ف المدارس الحكومية التابعة
لمديرية ر
التبية والتعليم بمحافظة بب سويف للعام الدراس 2021/2020م ،الذين بلغ عددهم
ً
وفقا إلحصاء العام الدراس 2021/2020م (وزارة ر
التبية والتعليم .)2020 ،وسبب اختيار
(،)9781
ً
ً
مجتمعا للبحث كونها إحدى المحافظات ر
الب تمثل البيئات الفقتة وفقا لتقرير
محافظة بب سويف
منظمة األمم المتحدة للطفولة  -يونيسف (.)2017
عينة البحث
ً
ً
موهوبا بالصف الثالث المتوسط من مدارس البني
طالبا
تكونت عينة البحث من ()41
(بمتوسط عمر زمب  ،15,70وإنحراف معياري  ،)0,93تم تقسيمهم إل مجموعتي تجريبية
وضابطة ،وألن تجميع طالب مدارس وفصول مختلفة ف مكان واحد لتقديم برنامج الدعم
ً
عمليا؛ تم اختيار طالب المجموعتي التجريبية والضابطة من مدرستي
المجتمع أمر غت متاح
مختلفتي بنفس المنطقة ،لهما ذات الخصائص االجتماعية واالقتصادية.
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ً
( )1إعداد قائمة بالمدارس المتوسطة ر
الب يوجد بها طالب موهوبي وفقا إلحصائية اإلدارة
العامة للموهوبي والتعلم الذك بإدارة بب سويف التعليمية.
( )2تم تحديد المدارس ف المناطق الفقتة وفق حدود البحث واإلحصائيات الصادرة من الجهاز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ووزارة التضامن االجتماع بالمناطق الفقتة ،وبلغ عددها
مدرستي.
ً
عشوائيا من خالل كتابة اسم كل مدرسة عىل
( )3تم اختيار المجموعة التجريبية والضابطة
قصاصة ورق ،عىل أن يتم سحب ورقة واحدة لتكون المجموعة التجريبية ،والورقة األخرى
ً
تكون المجموعة الضابطة ،وتشتمل المجموعة التجريبية عىل (ً )21
طالبا موهوبا ،وتشتمل
ً
موهوبا .وقد تم تحديدهم كموهوبي ً
المجموعة الضابطة عىل (ً )20
تبعا لمعايت وزارة
طالبا
والب ر
ر
التبية والتعليم بمص (اإلدارة العامة للموهوبي والتعلم الذك) ر
تشتط أن تتوافر ف
الطالب الموهوبي درجة عالية من القدرات العقلية واإلبداعية ليتفوقوا عىل ر
باف أقرانهم ف
واحدة أو ر
أكت من المجاالت ر
الب يقدرها المجتمع ،كالتفوق العقىل ،والتفكت االبتكاري،
والتحصيل العلم ،والمهارات والقدرات الخاصة.
القبىل بي المجموعتي (التجريبية والضابطة)
التكافؤ
ي
تم التحقق من التكافؤ بي طالب المجموعتي التجريبية والضابطة من خالل القياس
ر
وااللتام الدراس وقيم التطوع ،حيث تم تطبيق المقاييس عىل طالب
القبىل لالحتياجات
المجموعتي التجريبية والضابطة قبل تطبيق برنامج الدعم المجتمع ،وتم استخدام اختبار مان
ويتب " "Mann-Whitneyلتقص داللة الفروق بي متوسطات رتب درجات المجموعتي
التجريبية والضابطة ف القياس القبىل ،والنتائج يوضحها جدول (.)1
جدول 1

نتائج اختبار مان ويتب " "Mann-Whitneyلداللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات القبلية
لطالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف متغتات البحث
المتغتات

األبعاد
النفسية

االحتياجات

االجتماعية
األكاديمية

المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21
20
21
20
21
20

متوسط
الرتب
20,55
21,48
21,00
21,00
21,19
20,80

85

مجموع
الرتب
431,50
429,50
441,00
420,00
445,00
416,00

U

Z

مستوى
الداللة

200,50

0,253

غت دالة

210,00

0,000

غت دالة

206,00

0,107

غت دالة
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وتم اختيار عينة البحث وفق الخطوات اآلتية:
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المتغتات

األبعاد
المعرفية
البيئية
المجموع الكىل
مستوى ر
االلتام
الرضا
نوعية البدائل

ر
االلتام
الدراس

االستثمار
ر
االلتام الهادف
المجموع الكىل
قيم التطوع

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل

المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20

متوسط
الرتب
18,17
23,98
19,98
22,08
19,74
22,33
21,17
20,83
23,10
18,80
18,60
23,53
17,95
24,20
23,57
18,30
21,93
20,02
18,33
23,80

مجموع
الرتب
381,50
479,50
419,50
441,50
414,50
446,50
444,50
416,50
485,00
376,00
390,50
470,50
377,00
484,00
495,00
366,00
460,50
400,50
385,00
476,00

U

Z

مستوى
الداللة

150,50

1,607

غت دالة

188,50

0,580

غت دالة

183,50

0,696

غت دالة

206,50

0,097

غت دالة

166,00

1,170

غت دالة

159,50

1,390

غت دالة

146,00

1,748

غت دالة

156,00

1,445

غت دالة

190,50

0,512

غت دالة

154,00

1,491

غت دالة

يبي الجدول ( )1أن قيم " "Zلداللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات القبلية لطالب
ر
ً
إحصائيا،
وااللتام الدراس وقيم التطوع غت دالة
المجموعتي التجريبية والضابطة ف االحتياجات
مما يشت إل تكافؤ المجموعتي التجريبية والضابطة ف القياس القبىل.
أدوات البحث
مقياس االحتياجات
استخدم الباحثان مقياس احتياجات الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة الذي طوره كل
ً
من أيوب والعباس وبلكر ) .(Ayoub et al., 2021وهو استبانة تقرير ر
ذاب تتكون من ( )28فقرة،
وتهدف إل قياس خمسة أبعاد ىه :االحتياجات النفسية ( 7فقرات) ،االحتياجات االجتماعية (6
فقرات) ،االحتياجات األكاديمية ( 6فقرات) ،االحتياجات المعرفية ( 5فقرات) ،واالحتياجات البيئية
ر
سيكومتية جيدة عىل مستوى البناء العامىل وعىل مستوى
( 4فقرات) .ويتمتع المقياس بمواصفات
الفقرات .ويحدد الطالب استجابته عىل فقرات المقياس باستخدام أسلوب ليكرت الخماس:
(تنطبق ت ً
ماما -تنطبق -تنطبق إل حد ما -ال تنطبق -ال تنطبق عىل اإلطالق) ،وتعظ الدرجات (،5
 )1 ،2 ،3 ،4للفقرات الموجبة ،وال توجد فقرات سالبة .وقام الباحثان ربتجمة المقياس وتنقيحه
بعد عرضه عىل مجموعة من المحكمي المتخصصي ف اللغة اإلنجلتية ،واللغة العربية ،والموهبة،
والقياس والتقويم.
الكفاءة السيكومتية للمقياس
86

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو 2022

Vol. (46), Special issue (4) June 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

بالعامل الذي يقيس هذه الفقرات استخدم الباحثان ف البحث الحال أسلوب معادلة النمذجة
البنائية ) ،Structural Equation Modeling (SEMوهو ما يطلق عليه بالتحليل العامىل
التوكيدي  Confirmatory Factor Analysisللتحقق من الصدق البناب للمقاييس ر
الب يتم
بناؤها ف ضوء أطر نظرية سابقة .وعليه قام الباحثان بتطبيق المقياس عىل عينة غت مشمولة ف
ً
طالبا بالصف الثالث المتوسط عىل بنود االختبار للتحليل
العينة الفعلية للبحث قوامها ()124
العامىل التوكيدي بواسطة طريقة االحتمالية القصوى Maximum likelihood Method
ً
اعتمادا عىل برنامج ) .LISREL (Version 8.8وقد أكد التحليل البناء العامىل الخماس مع تشبع
ر
المفتضة لكل عامل بالعامل الذي يقيس هذه الفقرات ،وأظهرت النتائج أن قيم معامالت
الفقرات
المسار تراوحت بي ( )0,68 –0,39لبعد االحتياجات النفسية ،و( )0,70 –0,44لبعد االحتياجات
االجتماعية ،و( )0,72 –0,49لبعد االحتياجات األكاديمية ،و( )0,77 –0,46لبعد االحتياجات
ً
إحصائيا عند مستوى ()0,01
المعرفية ،و( )0,80 –0,37لبعد االحتياجات البيئية ،وجميعها دالة
وأظهرت النتائج أن قيمة مرب ع كاي ) (χ2بلغت ( )181,43بدرجات حرية تساوي ( )115وىه قيمة
ً
إحصائيا عند مستوى ( ،)0,01كما أن قيمة ) (χ2/dfتساوي ( )1,58وهذه القيمة تشت إل
دالة
َّ
مطابقة النموذج للبيانات .كما أن قيم ر
مؤشات حسن المطابقة )(RMSEA, GFI, AGFI, NFI
ً
ر
وقعت ف المدى المثال لكل ر
المقتح للبيانات ،وأن
مؤش وىه تؤكد –أيضا -مطابقة النموذج
ً
عامليا .ويوضح جدول ( :)2ر
مؤشات حسن المطابقة.
االختبار صادق
جدول 2

ر
مؤشات حسن مطابقة نموذج مقياس االحتياجات للبيانات
ر
مؤشات حسن المطابقة
مرب ع كاي χ2/df
ر
ر
البواف )(RMSEA
مؤش جذر مربعات
ر
مؤش حسن المطابقة )(GFI
ر
مؤش حسن المطابقة المصحح )(AGFI
ر
مؤش المطابقة المعياري )(NFI

المدى المثال
5< χ2/df<0
1<RMSEA<0
1<GFI<0
1<AGFI<0
1<NFI<0

القيمة
1,58
0,05
0,96
0,95
0,93

قيمة أفضل مطابقة
صفر
صفر
1
1
1

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; NFI: Normed
Fit Index

ثبات مقياس االحتياجات
قام الباحثان بحساب ثبات مقياس االحتياجات باستخدام طريقة ألفا-كرونباخ عىل عينة
غت مشمولة ف العينة الفعلية للبحث قوامها (ً )124
طالبا بالصف الثالث المتوسط ،وبلغت قيمة
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البنائ
الصدق
ي
ر
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معامل الثبات ( )0,79بالنسبة لبعد االحتياجات النفسية ،و( )0,80لبعد االحتياجات االجتماعية،
و( )0,81لبعد االحتياجات األكاديمية ،و( )0,78لبعد االحتياجات المعرفية ،و( )0,82لبعد
ً
االحتياجات البيئية ،و( )0,85للدرجة الكلية للمقياس ،وىه قيم مرتفعة ومقبولة إحصائيا.
اس
مقياس االلتام الدر ي
ر
قام الباحثان بتصميم المقياس لقياس االلتام الدراس لدى الطالب الموهوبي بالمرحلة
الثانوية ف البيئات الفقتة بعد االطالع عىل األدب ر
التبوي ،والرجوع إل األدوات والدراسات السابقة
الب تناولت ر
ر
االلتام الدراس ،مثل(Vogel & Human-Vogel, 2016; Solinger et al., 2015 :
) .(Rezaei et al., 2019وتم عرض المقياس عىل مجموعة من الختاء والمختصي ف ر
التبية،
ُ
وعلم النفس ،والموهبة؛ للتأكد من صدقه ،وطلب من المحكمي إبداء آرائهم ف المقياس من حيث
مناسبة الفقرات لقياس ر
االلتام الدراس ،ومدى وضوح الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية ،وأي
مالحظات أو ر
مقتحات أخرى ،واعتت الباحثان أن إجماع ( )%80فما فوق من المحكمي ( 9من)11
ً
ً
كافيا لقبول الفقرة ،وقد جرى تعديل الصياغة اللغوية لعدد ( )5فقرات ،وحذف ( )3فقرات.
وبناء
عىل مالحظات المحكمي؛ قام الباحثان بإجراء التعديالت الالزمة ،وأصبح المقياس بعد التحكيم
ً
ً
فقرة ،وتتوزع فقرات المقياس عىل خمسة أبعاد ،ىه :مستوى ر
االلتام ( 5فقرات)،
مكونا من ()23
الرضا ( 6فقرات) ،نوعية البدائل ( 3فقرات) ،االستثمار ( 4فقرات) ،ر
االلتام الهادف ( 5فقرات).
ويحدد الطالب استجابته عىل فقرات المقياس باستخدام أسلوب ليكرت الخماس:
(تنطبق ً
تماما -تنطبق -تنطبق إل حد ما -ال تنطبق -ال تنطبق عىل اإلطالق) ،وتعظ الدرجات (،5
 )1 ،2 ،3 ،4للفقرات الموجبة ،ف حي تعظ الدرجات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1للفقرات السالبة ويتم
عكس الفقرات السلبية ،ومن ثم فإن أقص درجة ىه ( ،)115وأقل درجة ىه (.)23
الكفاءة السيكومتية للمقياس
صدق المقياس
للتحقق من صدق وثبات مقياس ر
االلتام الدراس؛ طبق الباحثان المقياس عىل عينة غت
مشمولة ف العينة الفعلية للبحث قوامها (ً )124
طالبا بالصف الثالث المتوسط ،وتم التحقق من
االتساق الداخىل للمقياس عن طريق:
الداخىل لفقرات المقياس
االتساق
ي
وذلك من خالل حساب حساب معامل االرتباط بي درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد
الذي تنتم إليه ،كذلك حساب معامل االرتباط بي درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس،
والنتائج يوضحها جدول (.)3
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معامالت االرتباط بي درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس (ن=)124
م
1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط
بالدرجة
بالبعد
الكلية
ر
مستوى االلتام
**0,63 **0,74
**0,69 **0,76
**0,58 **0,72
**0,85 **0,86
**0,74 **0,82

معامل االرتباط
بالدرجة
بالبعد
الكلية
الرضا
**0,79 **0,81
**0,76 **0,80
**0,76 **0,82
**0,66 **0,75
**0,73 **0,81
**0,69 **0,72

معامل االرتباط
بالدرجة
بالبعد
الكلية
نوعية البدائل
**0,70 **0,79
**0,72 **0,79
**0,69 **0,75

معامل االرتباط
بالدرجة
بالبعد
الكلية
االستثمار
**0,68 **0,77
**0,71 **0,80
**0,70 **0,79
**0,73 **0,82

معامل االرتباط
بالدرجة
بالبعد
الكلية
ر
االلتام الهادف
**0,72
**0,82
**0,65
**0,71
**0,68
**0,74
**0,71
**0,76
**0,74
**0,81

يالحظ من جدول ( )3أن قيم معامالت االرتباط بي درجة كل فقرة والدرجة الكلية عىل
البعد تراوحت بي ( ،)0,86 –0,71كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بي درجة كل فقرة والدرجة
ً
إحصائيا عند مستوى أقل من ()0,01؛ مما
الكلية للمقياس بي ( ،)0,85 – 0,58وىه قيم دالة
يشت إل االتساق الداخىل لمفردات المقياس.
االتساق الداخىل ألبعاد المقياس :وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بي الدرجة الكلية للبعد،
االلتام الدراس ،حيث بلغت قيم معامل ارتباط أبعاد مستوى ر
والدرجة الكلية لمقياس ر
االلتام،
ر
االلتام الهادف بالدرجة الكلية للمقياس (،)0,80( ،)0,78
الرضا ،نوعية البدائل ،االستثمار،
ً
إحصائيا عند مستوى أقل من
( )0,85( ،)0,86( ،)0,83عىل التوال ،وىه معامالت ارتباط دالة
(.)0,01
ثبات المقياس
ر
االلتام الدراس؛ تم استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ
للتحقق من ثبات مقياس
للفقرات ،حيث قام الباحثان بتطبيق المقياس عىل عينة غت مشمولة ف الدراسة الفعلية
طالبا) ،وبلغت قيمة معامل الثبات ( )0,86لبعد مستوى ر
(ً 124
االلتام )0,83( ،لبعد الرضا)0,85( ،
لبعد نوعية البدائل )0,87( ،لبعد االستثمار )0,84( ،لبعد ر
االلتام الهادف )0,88( ،للمقياس ككل،
وتشت النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ومن ثم صالحيته للتطبيق.
مقياس قيم التطوع
قام الباحثان بتصميم مقياس خماس التقدير لقياس قيم التطوع لدى الطلبة الموهوبي
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المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو 2022

بالمرحلة الثانوية من خالل االطالع عىل األدب ر
التبوي ،والرجوع إل المقاييس واألدوات ر
الب تناولت
التطوع مثل :مقياس قيم التطوع )(Abuiyada, 2018؛ ومقياس االتجاه نحو العمل التطوع (Al
)Rawashdeh et al., 2020؛ ومقياس المشاركة التطوعية ) .(Rich et al., 2020وتم عرض
المقياس عىل مجموعة من الختاء والمختصي ف ر
التبية ،وعلم النفس ،والموهبة ،والخدمة
االجتماعية؛ للتأكد من صدقه ،وطلب من المحكمي إبداء آرائهم ف المقياس من حيث مناسبة
الفقرات لقيا س قيم التطوع ،ومدى وضوح الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية ،وأي مالحظات أو
ر
مقتحات أخرى ،واعتت الباحثان إجماع ( )%80من المحكمي ( 9منً )11
كافيا لقبول الفقرة ،وقد
جرى تعديل الصياغة اللغوية لعدد ( )4فقرات من المقياس ،وتم حذف فقرتي من المقياس
ً
وبناء عىل مالحظات المحكمي؛ قام الباحثي بإجراء التعديالت الالزمة.
وإضافة فقرة جديدة؛
ً
وأصبح المقياس بعد التحكيم مكونا من ( )10فقرات تقيس بعد واحد.
ويحدد الطالب استجابته عىل فقرات المقياس باستخدام أسلوب ليكرت الخماس:
(تنطبق ً
تماما -تنطبق -تنطبق إل حد ما -ال تنطبق -ال تنطبق عىل اإلطالق) ،وتعظ الدرجات (،5
 )1 ،2 ،3 ،4للفقرات الموجبة ،وجميع فقرات المقياس موجبة ،ومن ثم فإن أقص درجة ىه (،)50
وأقل درجة ىه (.)10
الكفاءة السيكومتية للمقياس
صدق المقياس
للتحقق من صدق وثبات مقياس قيم التطوع؛ قام الباحثان بتطبيق المقياس عىل عينة
غت مشمولة ف العينة الفعلية للبحث قوامها (ً )124
طالبا بالصف الثالث المتوسط ،وتم التحقق
من االتساق الداخىل للمقياس بحساب معامل االرتباط بي درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس
قيم التطوع ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بي درجة كل فقرة والدرجة الكلية عىل المقياس
ً
( ،)0,85 – 0,72وىه قيم دالة إحصائيا عند مستوى أقل من (.)0,01
ثبات المقياس
للتحقق من ثبات مقياس قيم التطوع؛ تم استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ ،وبلغت
قيمة معامل الثبات للمقياس ( ،)0,88وتشت النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات
ومن ثم صالحيته للتطبيق.
المجتمع أثناء جائحة كورونا
الدعم
ي

فلسفة برنامج الدعم المجتمع :تتمثل فلسفة التنامج فيما ر
يأب:
ي

( )1افتقاد الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة العديد من اإلمكانيات الداعمة لمستتهم
التعليمية خاصة ف ظل معاناة العالم من جائحة كورونا مثل :الكتب المدرسية المتخصصة،
وأجهزة وبرامج الحاسب اآلل ( ،)Merrotsy, 2002وتردي جودة الخدمات التعليمية،
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( )2معاناة الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة من الضغوط النفسية كالشعور بالقلق ،وتدب
تقدير الذات ومفهوم الذات ،وضعف الثقة بالنفس  ،وندرة المشاركة ف األنشطة (Burney
).& Cross, 2006; Lawrence, 2009
وعليه تم هيكلة الدعم المجتمع ف هذا البحث؛ لملء هذه الفجوات بهدف تلبية
االحتياجات ،وتنمية ر
االلتام الدراس ،وقيم التطوع لدى الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة.
المجتمع:
أهداف برنامج الدعم
ي
.1

تلبية االحتياجات النفسية واألكاديمية والمعرفية واالجتماعية والبيئية للطالب الموهوبي
ف البيئات الفقتة.

.2

تنمية ر
االلتام الدراس لدى الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة.

.3

تعزيز قيم التطوع لدى الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة.

المجتمع:
خطوات تنفيذ برنامج الدعم
ي
.1

رصد واقع احتياجات الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة وتقييمه.

.2

تحديد آلية التواصل مع الطالب الموهوبي بإدارة بب سويف التعليمية من خالل التعاون
مع مديري المدارس ،ومن ثم التواصل مع معلم هؤالء الطالب.

.3

إجراء مقابالت مع  6معلمي من معلم الطالب ف البيئات الفقتة؛ للوقوف عىل متطلبات
المركز التعليم من وجهة نظرهم ،وبحث قابلية تطوعهم لتقديم الخدمات التعليمية
بالمركز.

.4

إجراء مقابالت مع طالب المجموعة التجريبية؛ لتقص اتجاهاتهم المبدئية نحو فكرة تنفيذ
مركز تعليم متكامل خاص بهم من وجهة نظرهم ،ومدى قابليتهم للحضور ،والمعوقات
ر
الب قد تمنعهم من ذلك.

.5

البدء ف توفت مركز تعليم متكامل الخدمات بأحد مراكز الشباب ،وتم اختياره ً
قريبا من
محل إقامة الطالب الموهوبي ،مع الحرص عىل أن يكفل المركز وجميع القائمي عليه
ر
االحتازية الصحية ر
الب أقرتها وزارة الصحة المصية.
تطبيق اإلجراءات
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والموارد المادية ( ،)Wang et al., 2013وكذلك افتقادهم إلمكانية الوصول إل الموارد
األكاديمية كالمتاحف والمكتبات ( ، )Azano et al., 2014وتردي خدمات Wi-Fi
).(Rasheed, 2021
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.6

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل

أخذ موافقة كتابية من أولياء األمور والطالب عىل ر
تلق الخدمات ر
الب يقدمها المركز ،مع
ر
بااللتام بضوابط برنامج الدعم المجتمع.
التعهد

المجتمع:
إمكانيات برنامج الدعم
ي
 .1اإلمكانيات المادية والمكانية:
ً
ً
متصًل بشبكة ر
اإلنتنت ،بواقع جهاز لكل طالب.
حاسوبا
 توفت()21-

توفت سبورة ذكية " "Smart Boardلالستخدام ف الجلسات التعليمية.
بيئة تعلم ر
افتاضية متكاملة العناض "موودل Virtual Learning Environment
."Moodle

-

ً
تقنيا؛ لتقديم المساعدة الفورية
معلمون متطوعون ف المقررات األساسية ،مؤهلون
للطالب.
ر
اإللكتونية ف مجاالت عديدة.
مكتبة تشتمل عىل العديد من الكتب األكاديمية والدراسية

-

موارد تعليمية متنوعة مفتوحة المصدر)."Open Educational Resources" (OER

-

-

 .2اإلمكانيات التبوية والنفسية:
-

تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية بي الطالب ،حيث تم إتاحة الفرص ة للطالب
للتعلم دون قيود الوقت أو المكان ،مما يضمن مشاركتهم اإليجابي ة ف عملية التعلم دون
خجل أو قيود مادية أو لوجيستية.

-

استاتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة مع الطالب حيث تم الدمج بي ر
تنوي ع ر
أكت من
ر
ر
ر
والمشوعات
(استاتيجيات التعلم التعاوب ،والتشارك ،المناقشات،
استاتجية للتعلم
الفردية والجماعية ،حل المشكالت ،رحالت الويب المعرفية) لتناسب طبيعة الطالب،
وطبيعة المحتوى ،وتلب االحتياجات المختلفة للطالب.

-

تقديم استشارات تربوية ونفسية واجتماعية للطالب عن طريق إتاحة تواصلهم مع
المعلمي وبعض األخصائيي االجتماعيي والنفسيي عت بيئة الموودل . Moodle

-

دعم األش ف توفت رعاية والدية جيدة ألبنائهم الموهوبي ،من خالل إتاحة تواصل
الوالدين مع السادة المعلمي وبعض األخصائيي االجتماعيي والنفسيي عت مجموعة
مغلقة عىل برنامج الواتس آب .WhatsApp

-

ً
ً
متقدما ومشاركة فاعلة ف أداء األنشطة
مستوى
رصد مكافآت للطالب الذين يظهرون
92

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو 2022

Vol. (46), Special issue (4) June 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

 .3اإلمكانيات التكنولوجية:
-

إتاحة الفرصة للطالب للتحكم ببعض العناض واألدوات مثل إمكانية تغيت خصائص النص
المعروض ،ومقاطع الفيديو من حيث التكبت أو التصغت لتحقيق رؤية واضحة ،وعمق
ر
أكت.
توفت قواميس ر
إلكتونية للطالب تتضمن جميع المفاهيم الجديدة وغت المألوفة وصعبة
َ
َ
َ
الفهم عىل الطالب ،مما يحقق لهم ً
وأعمق ،لتلك المفاهيم.
فهما أشع ،وأدق،

-

(المتامنة وغي ر ر
ر
المتامنة) مع الطالب ،ومنها:
توفت العديد من أدوات التواصل والتفاعل
منتدى للنقاش والحوار ،مجموعة مغلقة عىل برنامج الواتس آب  ،WhatsAppمدونة،
وكذلك تم عقد مؤتمرات فيديو مع الطالب عت برنامج Zoom؛ حيث أتاحت كل هذه
األدوات للطالب (عينة البحث) مساحة كبتة من الحوار والنقاش دون أي عقبات أو
حواجز.

-

توفت االنفوجرافيك  Infographicsالثابت والمتحرك ،ويقصد به تبسيط البيانات
والمعلومات المعقدة ،بتجسديها ب ً
صيا ف صور ورسوم جذابة  ،وسلسة وواضحة يمكن
فهمها واستيعابها ببساطة.

-

توفت فيديوهات  Hypervideosوىه وسائط فائقة تعتمد عىل الفيديو تجمع بي هيكلة
المعلومات غت الخطية وعروض تقديم المعلومات الصوتية والمرئية الديناميكية (مقاطع
ً
ً
الفيديو ر
رسوما متحركة) ف برامج الفيديو عالية الدقة ،ويتم
صورا واقعية أو
الب تعرض
ربط معلومات الفيديو بأنواع مختلفة من المعلومات اإلضافية مثل :النصوص المكتوبة،
أو المنطوقة ،أو الصور ،أو مقاطع الفيديو األخرى.
ر ً ً
ونيا بدًل من الطريقة التقليدية،
عرض المهام والواجبات للطالب (عينة البحث) إلكت

-

-

كوسيلة بناءة ف المشاركة الجماعية؛ لكش حاجز الخوف والقلق ،وتمكينهم م ن التعبي ر
ع ن أفكارهم ،والبحث عن الحقائق والمعلومات باستخدام وسائط ذات فاعلية.
ً
أسبوعا بمعدل 3
المجتمع :استغرق برنامج الدعم المجتمع 14
الفتة الزمنية رلتنامج الدعم
ي
ً
ً
ً
أسبوعيا بواقع  42جلسة ،كل جلسة استغرقت  90دقيقة.
أيام
المجتمع:
تقويم برنامج الدعم
ي
-

التقويم القبىل؛ تم من خالل التطبيق القبىل لمقياس االحتياجات ومقياس ر
االلتام الدراس
ومقياس قيم التطوع.
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ر
ر
الذاب والتقييم التجميع
واالشتاك ف المناقشات ،وإتمام التقييم
الدراسية المختلفة،
المرتبط بالدروس المختلفة.

أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو 2022

-

-

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل

التقويم التكويب؛ تم من خالل (رصد آراء الطالب واالستفادة من التغذية الراجعة خالل
كل جلسة وأخذها ف الحسبان ف الجلسات التالية ،توزي ع استمارة تقويم الجلسة
التعليمية من وجهة نظر الطالب بعد نهاية كل جلسة).
التقويم البعدي ،تم من خالل (التطبيق البعدي لمقياس االحتياجات ،ومقياس ر
االلتام
الدراس ومقياس قيم التطوع ،توزي ع استمارة تقويم التنامج من وجهة نظر الطالب بعد
نهايته).
بنهاية التنامج أفاد التقرير الذي قدمه السادة المعلمون والفنيون المتطوعون

القائمون عىل إدارة المركز أن الطالب أظهروا مستويات مرتفعة من الطاقة ،والمثابرة ،والحماس،
والتحدي ،واالنغماس داخل المركز أثناء أداء األنشطة والمهام الدراسية  ،وأثناء استمرار تواجدهم
داخل المركز ألوقات ممتدة ،كذلك تقدير الطالب وثنائهم عىل الجهود المبذولة من قبل فريق
المركز جراء تعاونهم وتضامنهم وتطوعهم لدعمهم وتلبية احتياجاتهم لهم وتزكيتهم لتكرار هذه
التجربة ،كذلك أظهروا روح المبادرة ف دعم مثل هذه التجارب ف السنوات القادمة.
المعالجة االحصائية
لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من الفروض تم تفري غ البيانات وتحليلها باستخدام
برنامج ) ،(SPSSولمعرفة دالالت الفروق بي متوسطات رتب درجات المجموعتي التجريبية
ر
وااللتام الدراس ،وقيم التطوع ف التطبيق القبىل للتحقق من
والضابطة عىل مقاييس االحتياجات،
تكافؤ المجموعتي أو التطبيق البعدي للتحقق من أثر برنامج الدعم المجتمع استخدم الباحثان
اختبار مان -ويتب  ،Mann-Whitneyكما تم حساب حجم األثر للمعالجة التجريبية (الدعم
ر
وااللتام الدراس ،وقيم التطوع)
المجتمع أثناء جائحة كورونا) عىل متغتات البحث (االحتياجات،
عن طريق إيجاد مرب ع إيتا )(2؛ حيث يركز مفهوم حجم األثر عىل مدى الثقة ر
الب نضعها ف النتائج،
أي أن حجم األثر يكمل الداللة اإلحصائية ويفشها (أبو عالم .)2006 ،وتم حساب حجم األثر
باستخدام المعادلة التالية:
𝑁√(Cohen, 1988)2 = 𝑍⁄
وتشت ) (Nإل مجموع حجم العينتي التجريبية والضابطة ،كما أن داللة حجم األثر
المرتبطة بقيمة مرب ع إيتا ) (2لها ثالثة مستويات وىه (أبو عالم2006 ،؛ :)Cohen, 1988
 − 0.06 ≤ 2حجم أثر ضعيف0.01 < 2 < 0.06
حجم أثر كبت  − 0.14 < 2حجم أثر متوسط < 0.14
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المجتمع أثناء جائحة كورونا عىل تلبية احتياجات الطالب
النتائج المتعلقة بأثر الدعم
ي
الموهوبي يف البيئات الفقتة

لإلجابة عن السؤال األول والتحقق من الفرض األول للبحث والذي ينص عىل ":توجد
ًّ
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف
فروق دالة
االحتياجات تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا" .تم استخدام اختبار مان ويتب Mann-
 Whitneyللكشف عن داللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات البعدية لطالب المجموعتي
التجريبية والضابطة ف االحتياجات ،ولحساب حجم أثر الدعم المجتمع ف تنمية االحتياجات ،تم
إيجاد مرب ع إيتا ) ،(2والنتائج يوضحها جدول (:)4
جدول 4

نتائج اختبار مان ويتب  Mann-Whitneyلداللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات البعدية
لطالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف االحتياجات
األبعاد
االحتياجات النفسية
االحتياجات االجتماعية
االحتياجات األكاديمية
االحتياجات المعرفية
االحتياجات البيئية
المجموع الكىل

المجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

متوسط
العدد
الرتب
30,21 21
11,33 20
29,79 21
11,78 20
29,67 21
11,90 20
29,95 21
11,60 20
29,81 21
11,75 20
29,86 21
11,70 20

مجموع
الرتب
634,50
226,50
625,50
235,50
623,00
238,00
629,00
232,00
626,00
235,00
627,00
234,00

U

Z

حجم األثر

16,50

**5,083

0,79

25,50

**4,845

0,76

28,00

**4,825

0,75

22,00

**4,978

0,78

25,00

**4,898

0,76

24,00

**4,866

0,76

يالحظ من جدول ( )4أن قيم " "Zلداللة الفروق بي متوسطات رتب درجات المجموعتي
التجريبية والضابطة ف االحتياجات النفسية ،واالجتماعية واألكاديمية ،والمعرفية ،والبيئية،
والدرجة الكلية عىل مقياس االحتياجات بشكل إجمال بلغت (،)4,825( ،)4,845( ،)5,083
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ()0,01
( ،)4,898( ،)4,978و( )4,866عىل التوال وىه قيم دالة
لصالح المجموعة التجريبية .ولمعرفة حجم أثر الدعم المجتمع ف تنمية االحتياجات لدى الطالب
الموهوبي ف البيئات الفقتة تم حساب مرب ع إيتا )(2؛ حيث كانت قيمتها ( )0,76وبمقارنة هذه
القيمة بالجدول المرجع لمستويات حجم األثر يتضح أن حجم األثر كبت ،ويمكن تفست النتيجة
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نتائج البحث ومناقشتها

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل

أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
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نفسها عىل أساس أن ( )%76من التباين الكىل لالحتياجات يرجع إل الدعم المجتمع ،وعليه فإن
الدعم المجتمع أثنا جائحة كورونا فعال وإيجاب وذو أثر كبت ف تنمية االحتياجات لدى الطالب
الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة .وتشت هذه النتيجة إل قبول الفرض األول والذي
ً
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب المجموعتي التجريبية
ينص عىل أنه :توجد فروق دالة
والضابطة ف االحتياجات تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا.
ُ
ويمكن تفست النتيجة الحالية ف ضوء طبيعة برنامج الدعم المجتمع ،حيث تم إعداد
محتواه وأنشطته وتنوعها بي توفت أجهزة الحاسب اآلل وشبكة ر
اإلنتنت ،والمحتوى العلم الشيق
عىل برامج موديل " "Moodleلتقدم المادة العلمية ر
الب تتناسب وطبيعة القدرات العقلية للطالب
الموهوبي ،وتقديم التوجيه واإلرشاد للطالب وبشكل يالئم طبيعة الطالب الموهوبي من البيئات
الفقتة ،كل ذلك ساهم ف تلبية االحتياجات النفسية ،واألكاديمية والمعرفية ،واالجتماعية والبيئية.
كما يرجع الباحثان هذه النتيجة إل أن الدعم المجتمع الذي تم منحه للطالب ف التجربة الميدانية
للبحث قدم لهم بطريقة تتوافق مع قدراتهم وطبيعة حياتهم ر
والب أفصحوا عنها جراء عقد مقابالت
رسمية وغت رسمية معهم ،عالوة عىل أن الطالب استشعروا الدعم بمثابة تقدير مناسب إلنجازاتهم
وقدراتهم ،ويضيف الباحثان أن أبعاد الدعم المجتمع تمثلت ف مراعاة الجوانب النفسية ،وتحفت
الطالب عىل المشاركة ف المناشط االجتماعية ،وإتاحة الوصول إل ختات تعليمية مختلفة؛ ومن
ً
إيجابيا ف تلبية احتياجات الطالب الموهوبي المعرفية والبيئية واألكاديمية
ثم فكل هذا أثر
واالجتماعية والنفسية.
وبتناول القيمة العلمية والعملية للدعم المجتمع يمكن تفست هذه النتيجة بأن الدعم
ً
من شأنه تلبية االحتياجات التعليمية للطالب الموهوبي بشكل ر
مباش ويوم وفقا لرؤية فان تاسل-
باسكا وهوبارد ( ،)VanTassel-Baska & Hubbard, 2016وف ذات السياق أفاد وانغ وآخرون
( )Wang et al., 2013بأن الدعم يساعد الطالب الريفيي الفقراء ويساعدهم عىل تحقيق
طموحاتهم األكاديمية؛ وتلبية احتياجات الطالب المختلفة ،كما أكدت نتائج الدراسة عىل أن تحقيق
ً
ً
الطموح األكاديم يرتبط ارتباطا وثيقا بتلبية احتياجاتهم؛ ألنه قلما يتحقق طموح أكاديم ف ظل
وجود معاناة نفسية واجتماعية وأكاديمية ومعرفية وبيئية.
كذلك روع عند تصميم برنامج الدعم المجتمع ف هذا البحث نتائج دراسة كريجيل
( ،)Kregel, 2015ودراسة فيالن ( ،)Phelan, 2018ودراسة دوب ( ،)Dube, 2020ودراسة
اوزدمت وبستان ( ،)Özdemir & Bostan, 2021ودراسة جون ( )John, 2021بصورة أن
ً
ً
ً
ووجدانيا عىل أن يزود الطالب باألدوات الالزمة للنجاح ،وممكنات
عقليا
دعما
تتضمن التامج
ر
باإلنتنت ،وموارد تعليمية كافية ،كذلك توفت فريق عمل متخصص ُ
ومدرب لخدمتهم؛ كل
لالتصال
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ويمكن تفست نتيجة البحث الحال ف ضوء ما توصلت إليه الدراسات شبه التجريبية من
فاعلية وأثر برامج الدعم المجتمع بأشكالها المختلفة عىل تلبية االحتياجات المتنوعة؛ حيت
اتفقت نتيجة البحث الحال مع ما توصلت إليه دراسة وليامز ( ،)Williams, 1995ودراسة
بريسياب وكارسون ( ،)Bresciani, & Carson, 2002كما تتفق مع نتيجة دراسة يانغ ( Yang,
 )2011ودراسة وانغ وآخرون ) ،(Wang et al., 2013كذلك تتفق مع نتيجة دراسة أيوب
والعباس وبلكر ) ، (Ayoub, Alabbasi & Plucker, 2021ف حي تختلف هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة ستارك ( )Starke, 2019ف عدم وجود تأثت للدعم المادي للطالب.
اس لدى
النتائج المتعلقة بأثر الدعم
المجتمع أثناء جائحة كورونا عىل تنمية االلتام الدر ي
ي
الطالب الموهوبي يف البيئات الفقتة
لإلجابة عن السؤال الثاب والتحقق من الفرض الثاب للبحث والذي ينص عىل ":توجد
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف ر
ًّ
االلتام
فروق دالة
الدراس تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا" .تم استخدام اختبار مان ويتب Mann-
 Whitneyللكشف عن داللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات البعدية لطالب المجموعتي
االلتام الدراس ،ولحساب حجم أثر الدعم المجتمع ف تنمية ر
التجريبية والضابطة ف ر
االلتام
الدراس ،تم إيجاد مرب ع إيتا ) .(2والنتائج يوضحها جدول .5
جدول 5

نتائج اختبار مان ويتب  Mann-Whitneyلداللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات البعدية
لطالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف ر
االلتام الدراس
األبعاد
مستوى ر
االلتام
الرضا
نوعية البدائل
االستثمار
ر
االلتام الهادف
المجموع الكىل

المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20

متوسط
الرتب
30,88
10,63
30,60
10,93
30,67
10,85
30,88
10,63
30,57
10,95
30,88
10,63
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مجموع
الرتب
648,50
212,50
642,50
218,50
644,00
217,00
648,50
212,50
642,00
219,00
648,50
212,50

U

Z

حجم األثر

2,50

**5,477

0,86

8,50

**5,290

0,83

7,00

**5,348

0,84

2,50

**5,496

0,86

9,00

**5,272

0,82

2,50

**5,429

0,85
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هذا ُيفش نجاح برنامج الدعم المجتمع ف تلبية احتياجات الطالب عينة البحث.

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل

أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو 2022

يالحظ من جدول ( )5أن قيم " "Zلداللة الفروق بي متوسطات رتب درجات المجموعتي
االلتام ،الرضا ،نوعية البدائل ،االستثمار ،ر
التجريبية والضابطة ف أبعاد مستوى ر
االلتام الهادف،
والدرجة الكلية عىل ر
االلتام الدراس بشكل إجمال بلغت (،)5,496( ،)5.348( ،)5,290( ،)5,477
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0,01لصالح
( ،)5,272و( )5,429عىل التوال وىه قيم دالة
ر
المجموعة التجريبية .ولمعرفة حجم أثر الدعم المجتمع ف تنمية االلتام الدراس لدى الطالب
الموهوبي ف البيئات الفقتة تم حساب مرب ع إيتا )(2؛ حيث كانت قيمتها ( )0,85وبمقارنة هذه
القيمة بالجدول المرجع لمستويات حجم األثر يتضح أن حجم األثر كبت .ويمكن تفست النتيجة
نفسها عىل أساس أن ( )%85من التباين الكىل ر
لاللتام األكاديم يرجع إل الدعم المجتمع؛ وعليه
فإن الدعم المجتمع -أثناء جائحة كورونا -فعال وإيجاب وذو أثر كبت ف تنمية ر
االلتام الدراس لدى
الطالب الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة ،وتشت هذه النتيجة إل قبول الفرض
ً
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب
الثاب والذي ينص عىل أنه :توجد فروق دالة
المجموعتي التجريبية والضابطة ف ر
االلتام الدراس تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا.
ويعزو الباحثان نتيجة البحث الحال إل نجاح برنامج الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
ف مساعدة الطالب المشاركي فيه عىل تطوير مجموعة من السمات اإليجابية ،حيث ساهم ف
تحسي مثابرتهم واهتمامهم والقدرة عىل السيطرة وعدم االستسالم عند مواجهة المواقف
والمشكالت الصعبة ،والنظر إل المواقف الصعبة من زوايا متعددة ومختلفة ،والتفكت ر
بأكت من
طريقة وبذل المزيد من الجهد لحل المشكلة .كما يمكن تفست هذه النتيجة ف ضوء أنشطة التنامج
الب أتاحت ً
ر
ر
لاللتام الدراس ،حيث أسهم الدعم المجتمع ف تحسي ثقة
فرصا عديدة للطالب
الطالب ف مواهبهم وقدراتهم عىل النجاح .ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة لورانس وفاكواد
ً
) (Lawrence & Fakuade, 2021أن نسبة  %32من ر
التام الطالب يعتمد عىل الدعم؛ ووفقا
لذلك يرجع الباحثان هذه النتيجة إل أن تلبية االحتياجات األكاديمية والمادية للطالب الموهوبي
منطقيا عدم وجود ر
اللتامهم؛ ألنه ر
ف البيئات الفقتة ىه مكون أساس ر
ً
التام أكاديم من
يفتض
قبل الطالب دون تلبية احتياجاتهم المختلفة؛ ومن ثم فإن تلبية احتياجات الطالب الموهوبي ف
ً ً
ر
ديميا بدًل
وااللتام الهادف ف عملهم األكاديم واستثمار وقتهم أكا
البيئات الفقتة مكنهم من التفرغ
ً
من إنفاقه ف تلبية احتياجاتهم غت ر
الملباة مسبقا.
وهذا ما أكد عليه طالب المجموعة التجريبية أثناء تقييمهم للدعم المجتمع ،أن ما تم
تقديمه لهم نم لديهم مهارات المثابرة وبذل المزيد من الجهد واإلضار والشغف عىل تحقيق
أهدافهم والوصول إل النتائج ر
الب يرغبون فيها ،كما أكدوا أن األنشطة القائمة عىل الدعم المجتمع
زادت من حماسهم وغتت من نظرتهم ألنفسهم وقدراتهم ،وقد أفاد ر
أكت من  %80من المشاركي
االلتام الدراس وبذل جهد ر
أن التنامج مكنهم من ر
أكت مما يبذلونه ،وزاد لديهم االهتمام واإلضار
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ويمكن تفست نتيجة البحث الحال مع ما توصلت إليه الدراسات شبه التجريبية من أثر
برامج الدعم بأشكالها المتنوعة عىل تنمية ر
االلتام الدراس لدى الطالب؛ حيث تتفق مع نتيجة
دراسة يانغ ()Yang, 2011؛ ودراسة وانغ وآخرون ) (Wang et al., 2013بأن الدعم يحسن من
جهود التعلم لدى الطالب ويعزز من مشاركتهم ف األنشطة ،ف حي تختلف مع نتيجة دراسة
ستارك ( )Starke, 2019بعدم وجود تأثت للدعم المادي ف مقدار المثابرة لدى الطالب .وبالنظر
إل تناول إمكانية تنمية ر
االلتام الدراس تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة فيشواناث وكومار
()Vishwanath & Kumar, 2015؛ ودراسة ألتنتاس وآخرون ( )Altintas et al., 2020من
حيث نجاحهما ف تنميته ،كذلك تتفق مع ما توصلت إليه دراسة جانغ وآخرون ( Jang et al.,
ر
وتفب وألي
 )2013؛ ودراسة موارب ( )Mawarni, 2017؛ ودراسة عبد هللا وبنهيبور
()Abdollahi et al., 2020؛ ودراسة لورانس وفاكواد ()Lawrence & Fakuade, 2021؛
ودراسة أوماديق وسيلفام ( )Umadevi & Selvam, 2021بأن الطالب الموهوبي يمتلكون
خصائص ر
االلتام بالمهمة ،وأن الدعم المجتمع يزيد من مقدار الوقت الذي يكرسه الطالب للدراسة
والتعلم ،ووجود عالقة بي ر
ً
االلتام الدراس وطرق الدراسة المتبعة من قبل الطالب.
وأختا تتفق
هذه النتيجة مع ما أكدت دراسة سميث ) (Smith, 2017بأن الدعم يخفض من خطر التشب
المدرس ،وما ذكرته راديماير ) (Rademeyer, 2019بأن الدعم المجتمع يقلل من أيام الغياب
عن المدرسة لدى الطالب.
المجتمع أثناء جائحة كورونا عىل تنمية قيم التطوع لدى الطالب
النتائج المتعلقة بأثر الدعم
ي
الموهوبي يف البيئات الفقتة

لإلجابة عن السؤال الثالث والتحقق من الفرض الثالث للبحث والذي ينص عىل ":توجد
ً
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات طالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف قيم
فروق دالة
التطوع تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا" .تم استخدام اختبار مان ويتب Mann-
 Whitneyللكشف عن داللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات البعدية لطالب المجموعتي
التجريبية والضابطة ف قيم التطوع ،ولحساب حجم أثر الدعم المجتمع ف تنمية قيم التطوع ،تم
إيجاد مرب ع إيتا ) ،(2والنتائج يوضحها جدول (.)6
جدول 6

نتائج اختبار مان ويتب " "Mann-Whitneyلداللة الفروق بي متوسطات رتب الدرجات البعدية
لطالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف قيم التطوع
المتغت

المجموعة

العدد

قيم التطوع

التجريبية

21

متوسط
الرتب
29,71

مجموع
الرتب
624,00
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حجم األثر

27,00

**4,802

0,75
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والشغف لمواصلة األعمال والمهام ر
الب يحبونها.

أثر الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا
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الضابطة

20

11,85

عالء الدين أيوب  -حلم الفيل
237,00

يالحظ من جدول ( )6أن قيم " "Zلداللة الفروق بي متوسطات رتب درجات المجموعتي
ً
إحصائيا عند مستوى داللة
التجريبية والضابطة ف قيم التطوع بلغت ( )4,802وىه قيم دالة
( )0,01لصالح المجموعة التجريبية .ولمعرفة حجم أثر الدعم المجتمع ف تنمية قيم التطوع لدى
الطالب الموهوبي ف البيئات الفقتة تم حساب مرب ع إيتا ) (2حيث كانت قيمتها (،)0,75
وبمقارنة هذه القيمة بالجدول المرجع لمستويات حجم األثر يتضح أن حجم األثر كبت .ويمكن
تفست النتيجة نفسها عىل أساس أن ( )%75من التباين الكىل ف قيم التطوع يرجع إل الدعم
المجتمع .وعليه فإن الدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا فعال وإيجاب وذو أثر كبت ف تنمية قيم
التطوع لدى الطالب الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة .وتشت هذه النتيجة إل
ً
إحصائيا بي متوسطات رتب درجات
قبول الفرض الثالث والذي ينص عىل أنه :توجد فروق دالة
طالب المجموعتي التجريبية والضابطة ف قيم التطوع تعزى للدعم المجتمع أثناء جائحة كورونا.
ويفش الباحثان النتيجة الحالية إل أن انخراط الطالب ف طبيعة برنامج الدعم المجتمع
جعلهم ر
أكت قدرة ف حشد الطاقة النفسية اإليجابية وتوجيهها نحو ما يقومون به من أعمال ،كما
ً
أتاحت أنشطة التنامج المتنوعة مزيدا من الفرص ساعدت الطالب بالتعرف عىل أهمية قيم التطوع
ف الشعور بالعدالة االجتماعية ،والمعاملة بالمثل ،واإلنصاف ،كما ساعد التنامج الطالب ف مراقبة
وتنظيم سلوكياتهم وأفعالهم سواء المعرفية أو االنفعالية أثناء سعيهم لحل التحديات المختلفة ف
ً
مجتمعهم ،والعمل بشكل ر
أكت فعالية نحو صناعة الحلول .كما يمكن تفست نتيجة البحث الحال
ف ضوء طبيعة عينة البحث يرجع الباحثان هذه النتيجة إل أن الطالب الموهوبي بطبيعتهم
يميلون إل التطوع ،ويمتلكون معتقدات إيجابية حول التطوع ()Lin et al., 2020؛ ومن ثم يرى
الباحثان أن هذه السمات الشخصية المتأصلة ف بنية الطالب الموهوبي السيكولوجية أسهمت ف
وجود أثر إيجاب للدعم المجتمع ف تنمية قيم التطوع لديهم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات عىل الطالب العاديي والطالب
الموهوبي ،حيث توصلت دراسة وانغ وآخرون ) (Wang et al., 2013إل أن الدعم يعزز من
ر
وشوالت  (Howleyث et
مشاركة الطالب ف األنشطة المختلفة ،وتوصلت دراسة هاول وهاول
) al., 2015إل الدور الفعال للدعم المجتمع ف تعزيز قيم الرضا عن المجتمع لدى الطالب .كما
أشارت دراسة بارنيل ()Parnell, 2010؛ ودراسة حمزه وآخرون ()Hamzah et al., 2016؛
ودراسة بروفتو وباسيسيال ) (Profiroiu & Păceşilă, 2017؛ ودراسة (سنقرط )2018 ،؛
ودراسة أبويادا ( )Abuiyada, 2018؛ ودراسة لليناريس ودوكاريس ( Llenares & Deocaris,
 )2019؛ ودراسة نورما ولقمان ) (Normah & Lukman, 2020بتمتع الطالب بمستوى مرتفع
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والمعتقدات الدينية وبناء روح العمل الجماع واالهتمام باآلخرين من شأنهم أن يسهموا ف تنمية
ً
قيم التطوع لديهم.
وأختا تتفق نتيجة البحث الحال مع ما توصلت إليه كل من دراسة (الدوشي،
ر
ر
)2020؛ ودراسة جمال وآخرون )(Jamal et al., 2021؛ ودراسة فيتجتالد وفيتجتالد
) (Fitzgerald & Fitzgerald, 2019بأهمية التامج اإلرشادية واإلثرائية والتدريبية ف تنمية قيم
التطوع لدى الطالب عىل الرغم من ندرتها.
توصيات البحث
ف ضوء ما توصلت إليه نتائج البحث الحال ،ر
والب أظهرت وجود أثر للدعم المجتمع
ر
االلتام الدراس وقيم التطوع لدى الطالب
أثناء جائحة كورونا ف تلبية االحتياجات وتنمية
الموهوبي بالمرحلة المتوسطة ف البيئات الفقتة ،يوىص الباحثان بما يىل:
( )1تشكيل لجان تختص بتحديد الفئات المحرومة والمهمشة من الطالب الموهوبي بالبيئات
الفقتة ،وتحديد احتياجاتهم التعليمية وغت التعليمية؛ ً
نظرا ألن القصور ف تلبية هذه
االحتياجات سيعوق مسارات تنمية مواهبهم ،وأدائهم التعليم ،عالوة عىل أنه سيوثر ً
سلبا
ف ر
التامهم الدراس.
( )2تشكيل لجنة للعمل التطوع بجميع المدارس واإلدارات التعليمية تختص ر
بنش ثقافة العمل
التطوع بي الطالب وحثهم عليه ،كذلك تكون حلقة الوصل بي المجتمع المحىل وإدارة
المدرسة؛ لما للعمل التطوع من أهمية ف تنمية الرفاهية االجتماعية والقابلية للتوظيف
والمهارات المهنية والحياتية للطالب.
ر
( )3تشكيل لجنة من ختاء ر
االستاتيجيات ووضع أنسب
التبية والمعلمي لتحديد أفضل
السيناريوهات لتلبية االحتياجات األكاديمية والنفسية واالجتماعية للطالب الموهوبي ف
البيئات الفقتة.
( )4توجيه جهود المؤسسات التعليمية والمربي وأولياء األمور لالهتمام بتلبية االحتياجات
النفسية واالجتماعية بنفس القدر الذي يوجه فيه االنتباه إل الجوانب العلمية واألكاديمية.
( )5توجيه أنظار متخذي القرار ومخطظ المناهج والمعلمي لتطوير برامج تتضمن أنشطة
الصفية لتنمية قدرات ومهارات الطالب األكاديمية والوجدانية واالجتماعية والنفسية
والمهنية والقيمية.
( )6التعاون بي القطاع الخاص والقطاع العام لتوفت الدعم المجتمع مثل شبكة ر
االنتنت
101
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والحواسيب للطلبة الموهوبي ف البيئات الفقتة.
ر
الذاب من خالل توفت ر
أكت من
( )7تشجيع الطلبة الموهوبي ف البيئات الفقتة عىل التعلم
وسيلة وتقنية لنقل الدروس التعليمية وتوفت المحتوى العلم واألنشطة الالصفية.
بحوث مقتحة
ر
وااللتام الدراس
( )1دراسة الفروق بي البيئة المتلية والبيئة المدرسية ف تلبية االحتياجات
لدى الطالب بمراحل تعليمية مختلفة.
ً
( )2دراسة الفروق ف ر
االلتام الدراس وقيم التطوع وفقا للجنس والمرحلة الدراسية.
( )3إجراء دراسة حول التأثتات النفسية واالجتماعية للبيئات الفقتة عىل الجوانب األكاديمية
لدى الطالب.
( )4دراسة أثر الدعم المجتمع ف تنمية الصالبة األكاديمية وخفض التشب الدراس لدى
الطالب ف البيئات الفقتة.
التمويل
"أفاد الباحثان بعدم حصول البحث الحال عىل أي تمويل أو دعم مال"
تضارب المصالح
"أفاد الباحثان بعدم وجود تض ارب ف المص الح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية ،ر
ونش هذا
البحث".
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