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شروط النشر:
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية مجلة دولية علمية محكمة تعنى بنشر الدراسات
والبحوث في ميدان العلوم التربوية والعلوم النفسية واألرطفونيا خاصة التطبيقية منها ،وكل ما
له عالقة بالبحوث والدراسات التربوية والنفسية باللغات العربية واالنجليزية واأللمانية على أن
يلتزم أصحابها بالقواعد التالية:
 أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة وأكاديمية ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحثإقرارا بذلك وفي حالة اإلخالل بذلك تتخذ هيئة التحرير ما تراه مناسبا لذلك.
 وجب أن يكون المقال بإحدى اللغات الثالث :العربية ،اإلنجليزية ،األلمانية. أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلقبإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر.
 تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزية،كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية ،والمؤسسة التابع لها ،باللغتين العربية واإلنجليزية والبريد
االلكتروني وملخصين ،في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين(،حيث ال يزيد عدد أسطر الملخص
الواحد عن  10أسطر بخط  Traditional Arabic 14للملخص العربي و Times New 12
 Romanللملخص باللغة االنجليزية.
 تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع  Traditional Arabicمقاسه  14بمسافة  1.00بيناألسطر ،بالنسبة للعناوين تكون  ،Grasأما عنوان المقال يكون مقاسه .14
 هوامش الصفحة أعلى  2وأسفل  2وأيمن  2وأيسر  ،3رأس الورقة  ،1.5أسفل الورقة  1.25حجمالورقة مخصص(.) 23.5X 16
 يجب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان. بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة ،واإلجراءاتالمنهجية للدراسة ،وما يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج
ومناقشتها.
 تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس.(APA). يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة األمريكية لعلمالنفس.
 ا لمقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها. ال تتحمل المجلة مسؤولية السرقة العلمية وإخالل الباحث بأي من أخالقيات البحث العلمي وتتخذإجراءات صارمة في حالة ثبوت ذلك.
 يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساسبالموضوع.
 يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد  2003أو  ،2007إلىالبريد اإللكتروني:
psychology@democraticac.de

كلمة العدد
تخطوا المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية خطوات
مدروسة في مسيرة البحث العلمي خاصة وأنها تعد من بين
الفضاءات العلمية للنشر العلمي أين أضحت قبلة للكثير من
الباحثين والمهتمين بشؤون التربية وعلم النفس بدراسات
متنوعة ومختلفة في جل التخصصات النفسية والتربوية أو تلك
العلوم المجاورة لعلم النفس كميداني تطبيقي.
إن مختلف األبحاث العلمية المقدمة في المجلة تعد إضافة
علمية وبإمتياز في مجاالت علم النفس خاصة وأن الكثير من
المقاالت المنشورة هي بحوث تتناول مواضيع حديثة تستحق
التناول وفق المقاربة المعرفية الدقيقة أين يحاول الباحثون
بإختالف مناهلهم ومشاربهم العلمية اإلجابة على كبرى
التساؤالت التي تطرح اليوم ضمن حقول البحث النفسي
التربوي والهادف.
من خالل األبحاث المنشورة تصبوا المجلة أن تكون منارة
في مجال العلم وذلك لن يكون إال بتظافر جهود أولئك الباحثين
والناشرين المتميزين من جهة وبجهود يبذلها الخبراء الدولين
في مجال تحكيم األبحاث وتمحيصها والحرص على خروجها
على ما هي عليه من جهة أخرى ،فاألبحاث المنشورة هي
مساهمة من قبل الباحثين والمحكمين على السواء لتطوير
المعرفة ونقدها بما يساهم في تقديم اإلضافة العلمية في حقل
علم النفس وعلوم التربية ،وعليه فإننا نتوجه في هذا المقام
بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم ولو بكلمة طيبة لترتقي
المجلة وتصدر في حلتها الجديدة.
الدكتورة خرموش منى
رئيس التحرير
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واقع التوصيف الوظيفي في القوانين والتشريعات اليمنية الجامعية دراسة حالة
جامعة ذمار
أ.سلوى أحمد مثنى الجرادي
إدارة وتخطيط تربوي ،ذمار -اليمن
أ.د .نصر محمد الحجيلي
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي جامعة ذمار ،ذمار -اليمن
أ.د .غالب حميد القانص
أستاذ أصول التربية جامعة صنعاء ،صنعاء -اليمن
ملخص :هدف البحث إلى التعرف على واقع التوصيف الوظيفي في التشريعات
والقوانين اليمنية المنظمة للوظائف العمومية وتم إسقاطها على الجامعات اليمنية
كدراسة حالة لجامعة ذمار وتم استخدام المنهج التحليلي وتطبيقه على قانوني
الخدمة المدنية والتعليم العالي المشرع للوظائف العامة والجامعية ،وقد توصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها قصور تلك القوانين في إيجاد مضامين
منظمة للعمل وتقادم محتواها بشكل واضح ،واعتمادها على العمومية في اللفظ
وعدم تحديد المساقات الخاصة بالتوصيف الوظيفي.
الكلمات المفتاحية :الوظيفة ،التوصيف الوظيفي ،القوانين ،اإلدارة الحديثة ،إدارة
الموارد البشرية.
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واقع التوصيف الوظيفي في أ.سلوى أحمد مثنى الجرادي ،د.نصر محمد الحجيلي ،د.غالب حميد القانص

مقدمة:
يعد التوصيف الوظيفي من أهم الموضوعات المتعلقة بالبناء التنظيمي وأداء
الموظفين ،وبناء الهياكل التنظيمية ،وتصميم ،وتصنيف الوظائف ،في المؤسسات
اإلدارية ،وتحديد معالمها األساسية ،والبعد بها عن البطالة المقنعة وعشوائية
الوظائف والتوظيف ،وال سيما المؤسسات ذات الضخامة في الوظائف والتنوع في
األدوار ،إذ يساهم التوصيف الوظيفي في كشف العيوب والتداخل في الوظائف
وتعارض المهام واالختصاصات (مازن فارس رشيد.)2001 ،
ولما كان التوصيف الوظيفي في أبسط تعريف له وثيقة مكتوبة ومعلنة ،تعد إحدى
أدبيات تنظيم وإدارة الوظائف وشاغليها ،فقد رأى الباحثون أن من الموضوعية
واألولوية إن صح التعبير ،أن يتم البدء عند دراسة واقعه والسعي إلى تطويره
تحليل ومناقشة ومراجعة المحتوى المتوافر للتوصيف الوظيفي ،في األطر العامة
التي تتضمنها األدبيات والمرجعيات التشريعية ،من قوانين ولوائح وأنظمة نافذة في
الجمهورية اليمنية ،واسقاطها على الجامعات اليمنية من خالل دراسة الحالة لجامعة
ذمار محل الدراسة كمثال ،فقد تم تقسيم البحث إلى محورين رئيسيين تضمن
المحور األول اإلطار العام للبحث والمحور الثاني اشتمل على واقع التوصيف
الوظيفي في القوانين والتشريعات والذي تم من خالله اإلجابة عن أسئلة البحث
ومناقشتها وتقديم نتائج البحث وتوصياته والتي نأمل االستفادة منها في تحديث
وتطوير التوصيف الوظيفي في القوانين والتشريعات.
مشكلة البحث:
تبلورت مشكلة البحث من خالل مالحظة القصور في العديد من جوانب التوصيف
الوظيفي في الوظائف العامة والجامعية بشكل خاص ،وذلك فيما يخص التعيينات
ورسم الهياكل التنظيمية وتداخل الصالحيات وغيرها من األمور ,التي تؤدي إلى
الهدر في الطاقات .والذي يعود جزء كبير منها إلى اللوائح والقوانين الخاصة
بالتوصيف الوظيفي والتي يتم االعتماد عليها بشكل كبير إن لم يكن كلي ,األمر
الذي استدعى الباحثين تناول هذا الموضوع بشكل ناقد ,لما له من أهمية وتكون
حاس مة في تحقيق األهداف بشكل مثالي ,باإلضافة إلى أهميته في رسم الهياكل
التنظيمية وتحديد مدى جودة األداء وكفاءته ,فهو أحد أهم متطلبات تحقيق اإلدارة
الحديثة ,وكون الجامعة أحد الركائز التعليمية التي يتم من خاللها استيعاب
احتياجات البيئة من تطوير وتأهيل وترشيد المخرجات التعليمية ,ولما للوظائف
اإلدارية في الجامعة من أهمية في تحقيق الهدف من التعليم الجامعي ,رأى الباحثون
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دراسة واقع التوصيف الوظيفي والمستمد من القوانين ,لمعرفة مدى كفايته وشموله
لتسهيل الوظائف اإلدارية من جميع نواحيها.
أسئلة البحث :يأتي هذا البحث لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
ما واقع التوصيف الوظيفي في القوانين والتشريعات اليمنية الجامعية دراسة حالة
جامعة ذمار؟ من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما واقع التوصيف الوظيفي في قوانين وتشريعات الخدمة المدنية؟ ما واقع التوصيف الوظيفي في قوانين وتشريعات التعليم العالي؟ كيفففف يمكفففن ايجفففاد توصفففيف وظيففففي لجامعفففة ذمفففار مفففن خفففالل دمفففج القفففوانينوالتشريعات اليمنية ؟
أهداف البحث :يهدف البحث إلى الوقوف على واقع التوصيف الوظيفي ففي قفوانين
وتشفففريعات الخدمفففة المدنيفففة مفففن جهفففة ،وواقفففع التوصفففيف الفففوظيفي ففففي قفففوانين
وتشريعات التعليم العالي من جهة أخرى ،وإيجاد توصيف وظيفي للجامعفات اليمنيفة
بدراسة التوصيف وإسقاطه على جامعة ذمفار مفن خفالل دمفج القفوانين والتشفريعات
العامة.
منهج البحث :تم االعتماد على منهج تحليل المحتفوى (القفانوني) ،بضفرض الوصفول
ألهففداف البحففث ولمعالجففة العناصففر المففراد الوصففول إليهففا فففي هففذا البحففث ،ويتمث فل
المحتففوى بقففوانين وتشففريعات الخدمففة المدنيففة وقففوانين وتشففريعات التعلففيم العففالي
المتعلقة بالتوصيف الوظيفي إلظهار واقعفه فيهفا ،والعتبارهفا المرجفع األساسفي ففي
عملية التحليل ,وترشيد العمل داخل الوظائف العامة من جانب قانوني للوظائف.
الدراسات السابقة:
دراسففة ( اليففافي :)2007 ،بعنففوانت توصففيف وظففائف الجهففاز اإلداري بالجامعففات
السففعودية دراسففة حالففة جامعففة الطففائفت والتففي تهففدف إلففى إبففراز أهميففة التوصففيف
الوظائف في نشاطات المؤسسة الجامعية ،وتحديد صالحيات ومسفؤوليات الوظفائف
فيهففا ،واسففتخدام المففنهج الوصفففي التحليلففي ،وكانففت أهففم نتففائج إعففداد بطاقففة وص فف
( )325لجميع وظائف الجامعة.
عبففد هللا ( :)2015بعنففوانت أثففر المسففمى والوصففف الففوظيفي فففي تحقيففق الرضففا
المهنفففي للعفففاملين ففففي قطفففاع المكتبفففات والمعلومفففات :مشفففروع الجمعيفففة السفففودانية
للمكتبففات والمعلومففات نموذجففا ،وقففد هففدفت الدراسففة إلففى التعففرف علففى مسففميات
الوظيفيفة وتوصففيف مهففام العفاملين فففي مجتمففع الدراسففة باإلضفافة إلففى معرفففة مففدي
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رضا المفوظفين فيهفا ،واسفتخدم المفنهج الوصففي التحليلفي ،وكانفت أهفم النتفائج أن
مسمى تأمين مكتبةت يحظى برضا غالب العاملين في المكتبات.
دراسففة (األكففوع :)2016 ،بعنففوان تتصففور مقتففرص للتوصففيف الففوظيفي فففي جامعففة
صففنعاء مففن وجهففة نظففر موظفيهففا ،وقففد هففدفت الدراسففة إلففى تقففديم تصففور مقتففرص
لتوصيف وظائف قطاع نيابة الدراسة العليا في جامعفة صفنعاء وتفم اسفتخدام المفنهج
النففوعي لتحقيففق أهففداف الدراسففة وكانففت أهففم نتائجهففا غيففاب التوصففيف الففوظيفي
وتحليل الوظائف في مجتمع الدراسة وعدم توافر تصنيف الحق لتصميم الوظائف.
دراسة (الجرادي :)2019،بعنوانت تصور مقترص للتوصيف الفوظيفي بنيابفة رئاسفة
جامعفة ذمفار لشفؤون الطفالبت هفدفت الدراسففة إلفى تقفديم تصفور مقتفرص للتوصففيف
الوظيفي لنيابة لشؤون الطالب بجامعة ذمار وقفد تناولفت ففي أحفد أجزائهفا القفوانين
المشففرعة للتوصففيف الففوظيفي لشففؤون الطففالب  ،واسففتخدم المففنهج المففزيج لتحقيففق
أهداف الدراسة ،وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة عدم وجفود توصفيف وظيففي ففي
قطاع نيابة رئاسة جامعة ذمار لشؤون الطالب.
التعليققع ىلققى الدراسققات السققابقة :مففن خففالل الدراسففات السففابقة تففم تحديففد قففوانين
ومرجعيففات التوصففيف الففوظيفي ،و تحديففد احتياجففات اإلدارات لتطففوير التوصففيف
الوظيفي ،التعرف على متطلبات المؤسسات العامة والتعليمية لتشكيل لجفان لتصفميم
توصيف وظيفي خاص بها.
ما يتميز به البحث :قفدم البحفث دراسفته عفن واقفع التوصفيف الفوظيفي ففي القفوانين
المشففففرعة للوظيفففففة وحففففددها بالوظففففائف الجامعيففففة ،ومففففا ورد فيهففففا مففففن وصففففف
ومواصفففات الوظيفففة وإسففقاطها علففى الجامعففات وكانففت جامعففة ذمففار نمففوذ لففذلك،
واستخدم المنهج النوعي إلبراز هذا الواقع ،ولفم يسفبق أن تفم دراسفة هفذا الواقفع ففي
مجتمع البحث من قبل على حد علم الباحثين.
المحور األول :اإلطار العام للبحث:
أوال :التوصقيف الققوظيفي :يعففرف التوصففيف الففوظيفي بأنففه :معلومففات أساسففية عففن
العمل ،وتتضمن مسمى العمل الوظيفي ،وفكرة قصيرة عن األهداف األساسفية التفي
يجب علفى الموظفف تحقيقهفا ،وعبفارات تفصفيلية عفن الواجبفات والمسفؤوليات ،مفع
وصف لكل واجب ومسؤولية في كل فقرة منفصلة(شفايونية عمفر ،)2013 ،لضفرض
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تحديفففد الواجبفففات والجزئيفففات التفففي تتكفففون منهفففا بيئفففة العمفففل المحيطفففة ،واألدوات
والمعدات واآلالت المسفتخدمة إلنجازهفا ،والخصفائص والسفمات اإلنسفانية الواجفب
توافرها في شاغل الوظيفة (علي ربابعة.)2003 ،
ثانياً :أهمية التوصيف الوظيفي :إن انتقاء العنصر البشري بما يتالءم مع
تحقيق األهداف المراد الوصول إليها يعد جزء رئيسي في إيجاد أساليب عمل
ذات فاعلية وكفاءة عالية ،ويعد التوصيف الوظيفي وكما ذكره (كمال درويش
وآخرون )1996 ،بأنه ضروري لتحديد مواصفات شاغل المنصب ،إذ يسهم
هذا في اختيار الشخص المالئم لهذا المنصب ،باإلضافة إلى أنه يعد من األدوات
ذات األهمية في تقويم أداء شاغل المنصب فيما بعد ،وترى بعض اإلدارات
المسئولة عن المؤسسات التعليمية أن األدلة التنظيمية المشمولة بالتوصيف
الوظيفي للمؤسسة التعليمية – وخاصة الجامعية -تعد من أهم العوامل/العناصر
الرئيسية لجودة المؤسسة التعليمية في بعدها التنظيمي ،باعتبار التوصيف
الوظيفي من مؤشرات التزام المؤسسة التعليمية بأطر ومرجعيات تنظيمية
واضحة (جامعة  6أكتوبر ،)2016 ،كما أن التوصيف الوظيفي في اإلدارة
الجامعية ،مهما وضروريا نظرا لطبيعة حجم الوظائف ،وأهمية الدور الذي تقوم
به ،والذي يرتبط بتحقيق أهداف الجامعة عبر مواردها البشرية (علي غربي
وآخرون ،)2007 ،وتؤكد الدراسات واألبحاث العلمية الحديثة في مجال
التوصيف الوظيفي لإلدارة التعليمية ،أن للتوصيف الوظيفي أهمية عالية في
جميع مجاالت ومحاور األداء التنظيمي إلدارة المؤسسات التعليمية ومنها
(خديجة بنت مقبول الزهراني )2005 ،ما يلي:
 يعمل التوصيف الوظيفي في المؤسسة التعليمية على وضوص مسؤولياتوصالحيات اإلدارات التعليمية.
 يؤدي التوصيف الوظيفي وخاصة في الجامعات إلى الفصل بين الوظائفاألكاديمية واإلدارية ،ويزيل التعارض والتداخل بين العمل اإلداري واألكاديمي.
ويرى الباحثون أن أهمية التوصيف الوظيفي تكون في وضوص الرؤية لبناء الهياكل
التنظيمية باإلضافة إلى توزيع المسؤوليات بما يتالءم مع الصالحيات لتجنب
اختالل أي جانب سيشكل معوقا وضعفا إداريا.
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ثالثاً :مراحل التوصيف الوظيفي :كل عمل إداري يجب أن يمر بعدة مراحل ولكل
مرحلة أهدافها ومبادئها وأصولها ،وكذا التوصيف الوظيفي ،إذ يمكن أن نلخص
مراحله على النحو اآلتي:
المرحلة األولى :مرحلة تحليل العمل :يمكن تحديد مفهوم تحليل العمل بأنه دراسة
الوظائف الحالية في المنظمة وتحليلها لحصر المهمات التي يقوم بها كل شاغل
وظيفة ومؤهالته ومسؤولياته (سعاد نايف البرنوطي ،)2001 ،ويعد تحليل العمل
العملية األولية لبناء التوصيف الوظيفي وكما ذكر (عمر وصفي عقيلي) بأنه جمع
معلومات وظائف واقعية وفعلية ،.ولتحليل العمل عدة مراحل يحددها (مجيد
الكرخي )2013 ،في اآلتي أوالها تحديد أنواع الوظائف في المنظمة ،ومدى
الحاجة إليها ،وثانيها تحديد وسائل جمع المعلومات عن الوظائف التي تحتاجها
ال منظمة واختيار الوسائل األكثر مالئمة لجمع المعلومات ،ويضيف ( زكي محمود
هاشم ) 1997 ،أنه يعمل على تفتيت الوظيفة إلى عناصرها األولية ،وهناك عدة
عوامل تعتمد عليها عملية التحليل الوظيفي (عبد الفتاص دياب حسين )1997 ،وهي:
طبيعة العمل والواجبات واختالفها وتعقيدها ،واإلشراف على الوظيفة وإشراف
الوظيفة على أعمال الضير وعالقتها بالوظائف األخرى ،وكذا الشروط الالزم
توافرها لشضل الوظيفة وطبيعة القوانين واألنظمة والقرارات والمسؤوليات عنها،
ويمثل تحليل العمل اللبنة األساسية التي من خاللها يبنى التوصيف الوظيفي بشكله
الخام وال ذي يتم أخذه إما من خالل وظائف فعلية قائمة أو وظائف مستمدة من
طبيعة أهداف المؤسسة المستقبلية ،ويتم خالل التحليل تقديم بدايات المرحلة التالية
والموضحة لتصميم الوظائف وتصنيفها.
المرحلة الثانية :تصميم الوظائف وتصنيفها :يتم في ضوء تصميم وتوصيف
الوظائف القيام بالتوصيف الوظيفي ووصف الموظف (منصور محمد العريقي،
وتعرف منظمة العمل الدولية عملية تصميم الوظائف بأنها :العملية التي
،)2008
ّ
تهدف إلى ترتيب الوظائف ترتيبا نسبيا في ضوء عدد من العوامل تختلف أهميتها
النسبية من وظيفة إلى أخرى (عايدة سيد خطاب وأخرون )2008 ،فخالل هذه
المرحلة يتم تشكيل الوظيفة وضمها إلى الفئة التي تنتسب إليها.
إذ يمكن أخذ الوظائف التي تم تحليلها وجعلها في مجموعات مصنفة كجزئيات من
هياكل تنظيمية موسعة ويؤخذ بعين االعتبار أهداف كل وظيفة ومهامها ومدى
أهميتها ووضعها في فئات ومجموعات ،ليأتي بعدها تحديد بطائق وظيفية لكل
وظيفة إدارية.
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المرحلة الثالثة :إىداد بطائع التوصيف الوظيفي :وهي المرحلة النهائية من
مراحل التوصيف الوظيفي ،فيها يتم تسجيل المعلومات التي تم استخالصها ضمن
بطاق ٍة تعرف ببطاقة التوصيف الوظيفي (قصي قحطان الجميلي ،)2004 ،وتعطي
البطاقة صورة كا ملة ومرتبة عن المكونات والعناصر األساسية للوظيفية من
واجبات ومسؤوليات ومتطلبات دون التداخل أو التكرار مع مهام وواجبات
الوظائف األخرى (فاطمة بنت فؤاد أحمد.)2015 ،
وتعتمد هذه المرحلة على خبراء في التوصيف الوظيفي إذ يجب أن تتميز هذه
البطاقة بمرونة التعديل وقوة القانون وأمان الحقوق وتحديد الواجبات.
إن التوصيف الوظيفي وكما ورد سابقا يعد من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية
بشكلها الصحيح ،ويتم بناؤه وفق أسس ومقومات األسلوب العلمي للتخطيط والتنظيم
والتنفيذ والرقابة ،لتشكيل منظومة متكاملة من العمليات واإلجراءات المدروسة
للوصول لألهداف المخطط لها مسبقا بشكل سليم.
تواجه إدارة الموارد البشرية تحديات كبيرة تجبر القائمين عليها بوضع معايير
وأسس لالستفادة من هذه التحديات وجعلها نقاط قوة وفرضا ،فرضا العاملين
وإبداعهم الوظيفي مرتبط بفهم حقوقهم وواجباتهم ووضوص أهداف وظائفهم ،فال
يقتصر العمل مع هذا المورد الرئيسي على كفاءة العمل فقط ،بل يجب مراعاة
عالقة العاملين بهذا العمل لالستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ووضع الشخص
المناسب في مكانه المناسب ،وحفظ حقوقهم وفهم واجباتهم ،وما الهدف من وجود
هذه الوظيفة ومدى مناسبة الموظف لها ،واختيار موقعها في الهيكل التنظيمي
وعالقتها بالوظائف األخرى وكيف يمكن أن تكون فاعلة ومتفاعلة لتحقيق أهداف
المؤسسة العامة والخاصة ،بشكل ذي طابع قانوني مكتوب وملزم لطرفي العمل،
وللوصول لهذا يجب بناء توصيف وظيفي مستمد من واقع القوانين والتشريعات
ومحافظا على خصوصية المؤسسة المراد توصيفها ومبني بشكل علمي ووفق
خطط استراتيجية نوعية.
المحور الثاني :واقع التوصيف الوظيفي في القوانين والتشريعات اليمنية:
أوال :واقع التوصيف الوظيفي في قانون الخدمة المدنية:
تمثل هذه الخطوة مرتكزا أساسيا للبحث فمن خالل ما تم جمعه من قبل الباحثين عن
بعض القيادات اإلدارية في الجامعة ،توصل الباحثون إلى أن الجامعات تعتمد بشكل
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شبه كلى على قانون الخدمة المدنية ،إذ سعت وزارة الخدمة المدنية إلى إصدار
الكثير من التشريعات ذات العالقة بالتوصيف الوظيفي ومن أهمها ما يلي :قانون
رقم ( )19لسنة  ,1991القر ار الجمهوري بالقانون ( )35لسنة  ،1991القرار
الجمهوري رقم ( )122لسنة  ،1992قانون رقم ( )43لسنة  2005بشأن نظام
الوظائف والمرتبات واألجور ،القرار الجمهوري رقم ( )99لسنة  2006بإصدار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )43لسنة ،2005قرار رئيس الوزراء رقم ()149
لسنة  , 2007وتم مناقشة الجدية واالهتمام بنظام التوصيف الخاص بالوظائف ،في
هذه التشريعات كما يأتي:
أ:شروط شاغل المستوى الوظيفي ومهام ومسؤوليات المجموىات :يختلف كل
مستوى من المستويات الوظيفية في شروط شاغلها بحسب تدر المهام وتبعا
لطبيعة المسؤوليات ودرجة اتخاذ القرار ومدى الحاجة إلى االبتكار فنالحظ أن
القانون العام للخدمة المدنية وزعها إلى خمس مجموعات وهى:
المجموىة األولى :السلطة العليا وهي المستوى األعلى من الوظائف ،وتتكون من
(رئيس الجمهورية -نائب رئيس الجمهورية -رئيس وزراء وما في مستواه -نائب
رئيس وزراء وما في مستواه -وزير وما في مستواه) وتكون مسؤولية هذه
الوظائف اتخاذ القرارات التي تحقق األهداف العامة للدولة ،وإقرار االستراتيجيات
والسياسات العامة للدولة (مادة ( )9فقره (ا) من قانون ( )43لسنة  )2005بشأن
نظام الوظائف واألجور والئحته التنفيذية (رقم ( )99لسنة  2006مادة ( )10فقرة
( ،)) 1ويقاس عليها بقية المستويات في الوظائف العمومية بشكل عام والجامعية
بشكل خاص ،ويالحظ أنه لم يتم ذكر شروط شاغل الوظيفة لهذا المستوى باإلضافة
إلى عدم ذكر الوظائف التي تشرف عليها.
المجموىة الثانية :وظائف اإلدارة العليا المستوى األول والممثلة في الهيكل
اإلداري ،وتكون مهام ومسؤوليات هذه المجموعة اتخاذ اإلجراءات والقرارات التي
تحقق األهداف العامة لوحدة الخدمة العامة والمشاركة في وضع األهداف
والسياسات العامة الخاصة بها وتنسيق األعمال ومتابعتها وتوجيه األفراد وتشجيع
اتجاهات التعاون والمشاركة (المادة ( )10 -9فقرة (ب )2-من قانون رقم ()43
لسنة .2005
وقد وصف القانون السابق في (المادة ( )10فقرة ( )2وقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم ( )149لسنة  2007في مادته ( )1فقرة (ب)) شروط شاغل الوظيفية،
إذ حدد المهارات الشخصية في القدرة العالية من المهارات الفكرية والتطبيقية،
17

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

واقع التوصيف الوظيفي في أ.سلوى أحمد مثنى الجرادي ،د.نصر محمد الحجيلي ،د.غالب حميد القانص

واقتراص الحلول والبدائل المبتكرة ,وتم تحديد مستوى هذه الوظيفية بوكيل الوزارة،
على أن يكون المؤهل العلمي /الدرجة الجامعية األولى في تخصص يناسب
الوظيفة ،وخبرة ال تقل عن 19سنة بعد المؤهل الجامعي ،ولم يسمي القانون
الوظائف التي تخضع إلشراف هذه المجموعة وتشترك في هذه المجموعة وظيفة
وكيل وزارة مساعد أو ما في مستواه ،مدير إدارة عامة أو ما في مستواه ،ويكون له
القدرة على تحليل المشكالت واتخاذ القرارات والتفكير االبتكاري وروص المبادرة
باإلضافة إلى القدرة على إدارة وتقييم أعمال اآلخرين وتنمية قدراتهم ،وال تختلف
شروط المؤهل عن سابقاتها ،وخبرة الحقة للمؤهل ال تقل عن  16سنة ،أو درجة
الماجستير وخبرة ال تقل عن  12سنة ،ودرجة الدكتوراه وخبرة ال تقل عن ثمان
سنوات (مادة ( )1فقرة (أ،ب) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )149لسنة
 ،)2007ويختلف مدير اإلدارة العامة واألمين العام المساعد في سنوات الخبرة إذ
تبين المادة ذاتها في القرار أن خبرة من حصل على الشهادة الجامعية األولى تكون
 13سنة ،ومن كان مؤهله ماجستير عن خبرة  9سنوات ،ودرجة الدكتوراه عن
خبرة  5سنوات ،فكلما كان المؤهل عالي تناقصت سنوات الخبرة بما يعادل أربع
سنوات بين كل مؤهل سواء كان وكيل وزارة مساعد أو مدير عام.
المجموىة الثالثة :حدد القانون رقم ( )43لسنة  2005مجموعة الوظائف
التخصصية كمسميات إدارية (كبير اختصاصيين ،اختصاصي ،اختصاصي
مساعد) وتكون مهام ومسؤوليات هذه الوظائف القيام بأعمال تخصصية في
المجاالت الصحية والهندسية واالقتصادية والزراعية واإلدارية والقانونية
والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية أو ما يماثل أي منها ،واالشراف
على هذه األعمال( ،مادة ( )9فقرة (جـ) ومستوياتها تمثلت (بالمستوى األول،
والثاني ،والثالث) مادة رقم ( ،))10وال تختلف شروط شاغل الوظيفية عن شروط
مجموعة السلطة العليا كما في المادة رقم ( )10فقرة ( )2والمادة ( )9فقرة ( )
والمادة رقم ( )10فقرة ( ،)3واقتصر تحديد المؤهل بالدرجة الجامعية األولى ولم
يتم ذكر الخبرات في إشرافها على جميع الفنيين الكاتبين.
المجموىة الرابعة :تتمثل هذه المجموعة كما حددها القانون (رقم ( )43لسنة
 2005باإلدارة اإلشرافية في المستوى الثاني( ،مدير إدارة أو ما في مستواه -رئيس
قسم أو ما في مستواه) مادة ( ،))10 -9وتكون مهام وظائف هذه المجموعة مساعدة
وظائف اإلدارة العليا في أداء المهام المطلوبة منها من خالل اإلشراف المباشر على
سير األ عمال التنفيذية وتقديم المقترحات واآلراء بشأن تطويرها ،على أن يكون
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الموظف حاصال على المؤهل الجامعي كحد أدنى وخبرة الحقة ال تقل عن عشر
سنوات وخبرة ست سنوات للماجستير ،أما الدكتوراه فتكون الخبرة سنتين ،وتقوم
باإلشراف على األعمال التنفيذية في التقسيمات التنظيمية الفرعية لوحدات الخدمة
العامة ،ولم يذكر القانون المهارات الشخصية لهذه المجموعة.
المجموىة الخامسة :الوظائف الفنية الكتابية وقسمها القانون رقم ( )43لسنة
 2005إلى الوظائف التنفيذية (الكتابية والفنية العليا وتكون في المستوى الثاني ،و
المستوى الثالث الخاص بالوظائف الكتابية ذات المهارات الكتابية والفنية األدنى،
وفي المستوى الرابع الوظائف الفنية والكتابية األدنى) مادة ( )10فقرة (،)5-4-3
وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال فنية أو كتابية في مجاالت هندسية
أو تعليمية أو صحية أو إدارية وما يماثل أي منها ،واإلشراف على هذه األعمال،
وتتميز بالدقة والتنوع وتتطلب قدرا كبيرا من المهارة ،ويكون شاغلها حاصال على
تأهيل علمي مناسب ال يقل عن شهادة الثانوية كحد ادنى ،ولم يتم تحديد سنوات
الخبرة ،وتشرف هذه المجموعة على الوظائف الحرفية مادة ( )10فقرة ( )5من
القانون رقم ( )43بشأن الوظائف واألجور لسنة  ،2005ومن خالل العرض
السابق يرى الباحثون ما يلي:
 اهتمام التشريعات الوظيفية بالجوانب التنظيمية المختلفة للوظيفة العامة ومنهاما يتعلق بتقسيم الوظائف إلى عدة مستويات وتوزيعها وفقا لمجموعات ،إال أن
التوصيف كان عاما من حيث المسؤوليات والمهام الموكلة لكل مجموعة ولم يتناول
كل وظيفة على حده باعتبارها أساسيات التوصيف الوظيفي.
 أن التوصيف الوظيفي في قانون الخدمة المدنية اقتصر على االسم التنظيمي وهوغير شامل لجميع الوظائف ،باإلضافة إلى أنه لم يذكر المهارات الالزم إتقانها
والشروط الواجب توافرها في شاغل الوظيفة.
 لم يتم تحديد مبررات تقسيم الوظائف بهذا الشكل ليتم تقسيم اإلدارات الجامعيةبناء عليها.
 إن القانون لم يحدد التخصص العلمي لوظائف السلطة العليا بشكل واضحودقيق كأحد الشروط لشاغلها ،بل اقتصر المؤهل على المعرفة مع عدم إيضاص
ماهية المعرفة ،أما المستويات األخرى– اإلشرافية والتخصصية والفنية -فيضيب
فيها الوصف الدقيق والتحديد العلمي للمؤهالت والمهارات والقدرات التي تعد
شرطا الزما في التوصيف وظيفي ،ونستثني من هذه الوظائف التخصصية ،كما هو
موضح في المادة ( )1للقانون رقم (.)149
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 بالنظر إلى المادة ( )10من القانون ()43لم توضح الكيفية التي تم على ضوئهابناء هذا التقسيم ،حيث قسمت الوظائف إلى درجات ومستويات ،وكما هو متعارف
عليه في أنظمة العمل فاألهمية النسبية تتحدد وفقا لطبيعة العمل وما يتطلبه من
مهارات باإلضافة إلى ما يشتمله من صعوبات ومسؤوليات ناهيك عن المؤهالت
المطلوبة للقيام بهذا العمل  ،وبهذا ال يمكن االعتماد عليه بشكل كلي لتنظيم وتوزيع
مهام العمل الجامعي لعدم اشتماله على جزء التوصيف الوظيفي الخاص بصفات
الموظف.
ب-التقسيم الوظيفي :إن لكل وظيفة من الوظائف العامة سلم يتم فيه تقسيم الوظائف
إلى عدة درجات ومن خاللها تحدد األجور والمرتبات ،ويتم إدخال الوظائف
بموجبه ضمن مجموعات وتحديد الربط والدرجة الوظيفية لكل مجموعة كما هو
موضح في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )149لسنة  2007بشأن نظام التعيين
في الوظيفة العامة مادة ( )1الذي يذكر فيه الوظائف العليا والوظائف اإلشرافية
وربط الدرجة الوظيفية الخاصة بهما ،باإلضافة إلى المؤهل الجامعي لهما ،وفي
المادة ( )1من القرار نفسه الذى يذكر فيه المجموعات الخاصة بالوظائف التي تتسم
بالتعيين الجديد (الوظائف التخصصية ،الفنية ،الكتابية ،الحرفية ،ووظائف الخدمات
المعاونة) ومالها من ربط ومؤهل ،متدرجة من الدرجة السادسة وصوال إلى الدرجة
العشرين ،ويكون التعيين في وظائف اإلدارة العليا لمن سيشضل وظيفة وكيل وزارة
أو ما في مستواه في بداية ربط الدرجة األولى ،ويعين من سيشضل وظيفة وكيل
وزارة مساعد في بداية ربط الدرجة الثانية ،وكذلك يعين من يشضل وظيفة إدارة
عامة في بداية ربط الدرجة الثالثة ،أما وظائف اإلدارة اإلشرافية فيعين من سيشضل
وظيفة مدير إدارة أو ما في مستواه في بداية ربط الدرجة السادسة ،أما رئيس القسم
فيكون في بداية ربط الدرجة التاسعة.
واقتصرت المادة بذكر المؤهل الذي تحدده احتياجات الوظيفة وما يتطلب وجوده
في المتقدم ليس ما يحمله من مؤهل ،بمعنى آخر توظيف المتقدم بحسب احتيا
الوظيفة ال احتياجات المتقدم ،وهنا يكون التوصيف الوظيفي قاصرا وغير موضح
لحقوق الوظيفة.
ويري الباحثون مما سبق اشتراك التوصيف بتحديد الدرجة الوظيفية ،الذي هو
باألساس قاصرا وغير واضح في القوانين والتشريعات محل البحث ،وكما هو
معلوم فإن من شروط القوانين أن تكون صياغتها واضحة وموجهة نحو الهدف
معان أخرى ،وهذا مالم نلمسه في القوانين
المراد الوصول إليه من غير احتمالها أي
ٍ
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العامة ،كما أن بقية المستويات لم يرد أي إيضاص في ربط الدرجات الخاصة بها إذ
اقتصر على اإلدارة العليا واإلدارة اإلشرافية والتعيين الجديد ،مما يكون ملزما
وضع الئحة إضافية تنظم ذلك.
ثانيا :واقع التوصيف الوظيفي في قوانين التعليم العالي:
تخضع الجامعات لقوانين الدولة العامة من حيث التخطيط والتنظيم والتوجيه
والرقابة ،إذ تتبع في مجمل إداراتها لقوانين وثوابت عامة لتنظيم اإلدارات ،ولهذا
فهي تخضع لقوانين وتشريعات الخدمة المدنية بشكل عام ،وقوانين وتشريعات
التعليم العالي بشكل خاص ،وقد تمت مراجعة تشريعات التعليم العالي والبحث
العلمي (أكتوبر )2010 ،الصادرة من وزارة الشؤون القانونية ،للحصول على
المظاهر العامة للتوصيف الوظيفي فيه بكافة مستوياته من خالل اآلتي:
أ :شروط شاغل الوظيفة :تختلف المؤهالت والتخصصات المطلوبة بكل مستوى
من مستويات اإلدارة تبعا لطبيعة المهام الوظيفية المراد القيام بها ،ويبين الجدول
رقم ( )1المؤ هالت المطلوبة بحسب ما أوردها القانون مع ذكر المادة التي تم
االستناد إليها.
جدول رقم( )1شروط شاغل الوظيفة
المسمى
الوظيفي

شروط شاغل الوظيفة
المؤهل العلمي

الخبرات

الدكتوراه أو ما
يعادلها

ال يوجد

مسمي
الوظائف التي
يشرف عليها

رئيس الجامعة

نواب رئيس
الجامعة

الدكتوراه
ومرتبة
االستاذية

عشر سنوات خبرة
في العمل االكاديمي
واإلداري في الجامعة

حاصال على
الدكتوراه أو ما
يعادلها من
الشهادات
الطبية العليا
ودرجة
االستاذية أو
أستاذ مشارك

خبرة ثمان سنوات في
العمل االكاديمي
واإلداري

اشراف عام
على جميع
الوظائف

اشراف عام
لإلدارات
التابعة لها
باإلضافة إلى
االمين العام
واالمين العام
المساعد

رقم القانون،
والمادة
قانون
رقم()13لسنة
 2005مادة
رقم()33
قانون
رقم()13لسنة
 2010مادة
رقم()19
لقانون
رقم()17لسنة
 1995المادة
رقم ()15

المستوى اإلداري

اإلدارة العليا
(قيادي)

اإلدارة العليا
قيادية
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لم يحدد

امين عام
الجامعة

المؤهل
الجامعي
دكتوراه

ذو كفاءة إدارية و
خبرة  15سنه في
مجال األعمال
الجامعية
خبرة خمس سنوات
اذا كان من اعضاء
هيئة التدريس

المؤهل
الجامعي

ان يكون لديه خبرة
في مجال األعمال
الجامعية ال تقل عن
تسعة عشر سنة بعد
المؤهل الجامعي

لم يحدد

ذو كفاءة إدارية
وخبره في مجال
األعمال الجامعية

اشراف عام
على اإلدارات
الخاصة
بالشؤون
اإلدارية
والمالية

ثمان سنوات اذا كان
من غير أعضاء هيئة
التدريس
اربع سنوات اذا كان
من اعضاء هيئة
الدريس أو مساعديهم

االمين العام
المساعد
المؤهل
الجامعي

مدير اإلدارة

لم يحدد

المؤهل
الجامعي

التدر في السلم
الوظيفي في الجامعة
إلى وظيفة مدير عام
أو ما في مستواها
وشضلها لمدة اربع
سنوات
خبرة في مجال
األعمال الجامعية ال
تقل عن ستة عشر
سنة بعد المؤهل
الجامعي
خبرة ال تقل عن عشر
سنوات بعد المؤهل
الجامعي

اشراف على
اإلدارات
الخاصة
بالشؤون
اإلدارية
والمالية

القانون
رقم()17لسنة
 1995مادة
رقم ()17
قرار جمهوري
رقم
()32لسنة
2007الالئحة
التنفيذية للقانون
رقم ()17لسنة
 1995مادة
رقم 37
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم()337لسنة
 2014مادة
()8
القانون
رقم()17لسنة
 1995مادة
رقم ()17
قرار جمهوري
رقم()32لسنة
 2007الالئحة
التنفيذية للقانون
رقم()17لسنة
1995
مادة()39

الدرجة األولى
اإلدارة العليا

الدرجة الثانية

قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم()337لسنة
 2014مادة
()10

ال يوجد

القرار السابق
مادة ()13

إشرافيه
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رئيس قسم/
وحدة فنية
متخصصة

مؤهل جامعي
في تخصص
يناسب مجال
العمل
مؤهل جامعي
في تخصص
يناسب مجال
العمل
مؤهل
ثانوية(علمي-
ادبي -فني)
دبلوم( سنتين-
ثالث سنوات)
بعد الثانوية

خبرة في مجال العمل ال تقل عن
المؤهليوجد
ال
سنتين بعد حصوله على
الجامعي

القرار السابق
مادة ()14

تنفيذية

االشراف على
أعمال اعضاء
هيئة التدريس
والطالب

القرار السابق
مادة ()15
و()5

تنفيذية

ال يوجد

ال يوجد

القرار السابق
مادة مادة()16

فنية

وظائف حرفية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

وظائف خدمية
معاونة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

وظائف
تخصصية

الوظائف الفنية
و الكتابية

ال يوجد

القرار السابق
مادة مادة()17
القرار السابق
مادة ()18

حرفية
خدمية

المصدر :من إعداد الباحثين بالرجوع إلى (تشريعات التعليم العالي والبحث العلمي) وزارة
الشؤون القانونية( ،أكتوبر )2010

تبين من الجدول السابق ما يلي :لم يذكر وبصورة دقيقة الخبرات للمهام الوظيفية
التي يقوم بها الموظف في جميع المستويات الوظيفية ،فأصبحت المهام هي التي
توائم كل موظف ومؤهله العلمي وخبراته ،وتم ذكر الحد األدنى لشضل الوظائف
القيادية ووظائف السلطة العليا واشترط في من يرشح أن يكون من بين أعضاء
الجهاز اإلداري واألكاديمي في الجامعة ،وتحدد الخبرة التي تلزم وجودها للوظائف
القيادية بحسب المؤهل فكلما كان المؤهل أعلى قلت سنوات الخبرة المطلوبة ،إذ
تختلف سنوات الخبرة بحسب نوع الوظيفة في الجامعة بجانبيها اإلداري أو
األكاديمي ،باإلضافة إلى اقتصار تحديد التخصص في المؤهل على مستوى رئيس
القسم والوحدات الفنية وأيضا الوظائف التخصصية فقط ،ولم يشترط المؤهل العلمي
لكل من الوظائف الحرفية والخدمية ،ولم يذكر القانون شروط الخبرة لكل من
الوظائف التخصصية والوظائف الفنية والكتابية والحرفية وأخيرا الوظائف الخدمية
المعاونة.
ب:المهارات المهنية والشخصية :ولتسهيل بيان المهارات المهنية والشخصية
المطلوبة وفقا لقانون التشريعات تم إعداد الجدول رقم ( )2بناء على ما ورد في
القانون ،ووزعت المهارات وفقا لنظام ترتيب الوظائف الواردة في الئحة الحقوق
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والواجبات باستثناء رئيس الجامعة ونوابه إذ لم يتم تحديد ذلك في القانون وكما هو
موضح باآلتي :
جدول ()2المهارات المهنية والشخصية
المسمى الوظيفي

القدرات
والمهارا
ت
(المهنية)

رئيس الجامعة
نواب رئيس الجامعة
مجموعة وظائف اإلدارة العليا

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

مجموعة الوظائف التخصصية
مجموعة الوظائف اإلشرافية

ال يوجد
ال يوجد

القدرات والمهارات( الشخصية)

القوانين التي تنص
على ذلك

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
قرار رئيس الوزراء
القدرة على اتخاذ القرارات
لسنة
القدرة على تشجيع اتجاهات التعاون رقم()337
والمشاركة لتحقيق األهداف بين العاملين  2014مادة()5
تنشيط العاملين بما يضمن تحقيق
األهداف
ال يوجد
ال يوجد
السابق
 القدرة على تقديم اآلراء والمقترحات القرار
التي من شانها تطوير األعمال الفنية التي مادة()5ص4
يشرف عليها
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
الوظائف الفنية والكتابية
ال يوجد
مجموعةالوظائف الحرفية
مجموعة الوظائف الخدمية ال يوجد
المعاونة
المصدر :من إعداد الباحثين بالرجوع إلى (تشريعات التعليم العالي والبحث العلمي) وزارة الشؤون
القانونية( ،أكتوبر .)2010

من الجدول السابق يتبين ما يلي:
إن القانون قد اقتصر في ذكر بعض المهارات الشخصية وأهمل مهارات أخرى،
وما تم ذكره من مهارات شخصية كان بشكل غير واضح وغير شامل لمستويات
اإلدارة العليا ،واإلدارة اإلشرافية ،إنما أوكل تحديد المهارات بحسب كل األعمال
التي توكل لألفراد في كل مجال ،ويرى الباحثون أن قلة التركيز على هذه المهارات
يرجع إلى طبيعة األعمال التي يقوم بها األفراد وعلى ما يتم من توصيف واضح
لهذه المهام ،فتستمد هذه المهارات من حاجة الوظيفة وأهدافها.
جـ :المهام الوظيفية والمسؤوليات :وفيما يلي توصيف المهام والمسؤوليات
والصالحيات لإلدارات لدى الجامعة والتي تم الحصول عليها من تشريعات التعليم
العالي والبحث العلمي ففي القانون (رقم ( )13لسنة  ،2010مادة ()28-29
والئحته التنفيذية برقم ( )32لسنة  2007والمادة ( ))4وما جاء من المهام
والمسؤوليات للمجلس األعلى للجامعات ،وفي القانون السابق ملخص المواد (-41
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 ) 22-43مهام مجلس اإلعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ،ومجلس
األمناء ،بشكل فضفاض ذي طابع من العمومية ،يفتقد إلى الشمولية حيث تتركز
المهام على وضع أسس ومعايير تشكيل لجان لتحقيق األعمال الموكلة إليها ،دون
إيضاص لألعمال المخول بها كال المجلسين ،باإلضافة إلى اآللية المتبعة لهذه
األعمال ،بحكم أنها تعد سلطة مشرعة لمهام وأعمال جميع المستويات ،إذ يجب
ذكر الهدف العام لهذه المجالس بشكل واضح ،فنالحظ أن الهدف العام لمجلس
األمناء هو ترشيد السياسات والقرارات الجامعية ،ومن األسلم وضع خطط ومهام
ومسؤوليات للمقدرة على ترشيد هذه السياسات والقرارات ووضع أطر منظمة لها،
فيجب أن تعمل هذه القوانين على تكوين األطر باختالف تسلسلها الهرمي من حيث
استعمال أدوات ومهام تسيير الموارد البشرية بطرق علمية محكمة.
وفي القانون رقم ( )17لسنة  1995بشأن الجامعات وفي مواده (-52-32-24-22
 ،)48-50-29والئحته التنفيذية رقم ( )32لسنة  2007المواد (-18 -19 -29 -24
 )22نجد فيه توزيعا لمهام بقية المجالس الجامعية (مجلس شؤون الطالب ،المجلس
األكاديمي ،مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي ،مجلس شؤون المكتبات ،مجلس
الكلية ،مجلس القسم) ،وكما هو معروف لدى الطابع اإلداري أن المجالس تعد
شريكا حقيقيا وفاعال في إدارة الموارد البشرية والعملية اإلدارية بشكل عام ،وقيادة
اإلصالص اإلداري للعملية التنظيمية فكونها هيئة قيادية إشرافية دائمة على مجموعة
المهام في اإلدارات الجامعية ،لوحظ أن المهام الموكلة للمجالس وما ذكرت في
ا لقانون بمواده المذكورة تبدأ بمهام تأخذ طابع التخصيص وإيجاد حلول في
المواضيع والبت في بعضها كما جاء في المادة ( )48من القانون والمادة ()18في
الئحته التنفيذية والتي تذكر مهام مجلس الشؤون األكاديمية من فحص الوثائق
الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ،ومطابقتها للشروط ،وكما جاء في المادة ( )48من
القانون والمادة ( )22في الئحته التنفيذية والتي تذكر مهام مجلس شؤون الطالب
وفيها إعداد النظم الخاصة بأعمال شؤون الطالب والوحدات اإلدارية التابعة لها
فنرى أن الفقرة اشتملت على إيجاد نظام يمتاز بالخصوصية لهذا القطاع ،والسؤال
هنا كي ف ومتى واين ،لعدم وجود قوانين ملزمة ومتابعة لمدى ايجاد هذا النظام
المتصف بالمنظم ،وإذا انتقلنا إلى الهيكل الخاص بالعاملين في الجامعة كمناصب
قيادية ابتداء من رئيس الجامعة وصوال إلى رؤساء األقسام بشقه األكاديمي ،فلم
يذكر القانون أيا من التدرجات اإلدارية الم تبقية ولم يحدد أيا من مهامها ،وقد اقتصر
في ذكر مهام رئيس الجامعة في المادتين ( ،)13-14تمثيل الجامعة ،تقديم تقرير
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سنوي إلى مجلس الجامعة ،وغيرها من المهام في القانون ،إن خصوصية القوانين
والتشريعات وتحديثها يسهم بشكل كبير في تحديد مدى الصالحيات والمسؤوليات
في تنفيذ المهام ففي المجمل نالحظ أن المهام تشترط اتجاهين أساسيين أولهما
الرجوع إلى القوانين العامة والجانب اآلخر إلزامية تنفيذ القوانين واللوائح والنظم
الجامعية المقرة سواء كانت داخلية أو عامة ،وما تم مالحظته من خالل العرض
السابق أنه من الضروري أن يتم تعديل الهياكل اإلدارية ،وال يكون ذلك إال بعد أن
يتم إعداد توصيف وظيفي وبطريقة علمية هادفة ،بهدف تحسين األداء وتجويد
العمل ،واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها ،وبإعتبار العاملين يشكلون
أهم عناصر التطوير والتضيير فينبضي العمل على تطوير أدائهم ،وفق ما يتم ذكره
في التوصيف الوظيفي ،وبناء االحتياجات بموجب ذلك ،وفي المجمل اهتمت
التشريعات الصادرة بخصوص التعليم العالي ،بالجوانب التنظيمية المختلفة ومنها
ما يتعلق بترتيب بعض الوظائف العامة في الجامعة وتوصيفها وصفا عاما حيث
شدد القانون (رقم ( )17لسنة  ،)1995على الوظائف القيادية وترتيب هيكلها
باإلضافة إلى هياكل المجالس (مجلس الجامعة ،مجالس النواب ،ومجالس الكليات
والمعاهد والمراكز العلمية) ،ويأتي هذا الترتيب تباعا في بقيه القوانين التي تم
ذكرها.
ثالثا :التوصيف الوظيفي لجامعة ذمار من خالل دمج القوانين والتشريعات
اليمنية:
تمثل تشريعات الخدمة المدنية المحدد العام للوظائف الحكومية داخل اليمن ،ومن
خاللها يتم تنظيم الوظائف اإلدارية وأجهزة ومؤسسات الدولة من خالل وضع
الخطط العامة لتقسيم الوظائف إلى مجموعات وظيفية ،إذ ورد في القرار
الجمهوري رقم ( )99لسنة  2006والئحته التنفيذية للقانون رقم ( )43لسنة 2005
بشأن نظام الوظائف واألجور ،وتحديدا في كل من المادة رقم ( )8من القانون ومادة
( ) 9من الالئحة التنفيذية له والتي تنص على تقسيم وظائف الخدمة العامة من حيث
طبيعة العمل والنشاط إلى مجموعات وفئات وظيفية متجانسة وتقسم من حيث
األهمية النسب ية العامة إلى مستويات ودرجات وفئات لما تتضمنه من واجبات
ومسؤوليات ،وإذا أردنا إسقاط هذا القانون على وظائف الجامعة نالحظ أنه وبناء
على القانون رقم ( )17بشأن الجامعات اليمنية ،والقانون رقم ( )13لسنة 2005
بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات األهلية ،واللوائح التنفيذية الخاصة بهما
لسنة  2007برقم ( )32و( )140أن التوزيعات والتقسيمات وكما هو مبين في
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قانون الوظائف واألجور مادة رقم ( )10بفقراتها ( )1-2-3-4-5ومادة رقم ()12
بفقراتها( )1-2-3-4-5-6-7وبناء على قانون الجامعات اليمنية في مادة رقم ()10
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )337لسنة  2014يمكن أن نستخر صفات
ومواصفات الوظيفة أو ما يسمى بالتوصيف الوظيفي والذي سيتم اسقاطه على
جامعة ذمار بهيكلها اإلداري كدراسة حالة للتوصيف الوظيفي للجامعات اليمنية كما
في الجدول التالي:
جدول رقم( )3توصيف وظائف جامعة ذمار
مواصفا
ت
الموظف

المجموعة

المستو
ى

السلطة العليا

االعلى

اإلدارة العليا

األول

العام إتخاذ القرارات واإلجراءات
األمين
أ-
المدراء التي تحقق األهداف العامة لكل
ومساعديه-
وحدة إدارية ،والمشاركة في
العموم
وضع األهداف والسياسات
العامة لكل وحدة إدارية،
ب -نواب العمداء
وتنسيق األعمال ومتابعة
وتوجيه األفراد ،وتشجيع
اتجاهات التعاون والمشاركة
بما يضمن تحقيق تلك
األهداف.

التخصصية

األول

أ -رئيس المختصين -القيام باألعمال التخصصية في
رئيس محاسبين -كبير المجاالت الصحية والهندسية
والزراعية
واالقتصادية
باحثين.
واإلدارية والقانونية والتربوية
ب -رئيس قسم أكاديمي والمحاسبية والمالية والعلوم ب-
الطبيعية أو ما يماثل أي منها ،الدكتوراه
واإلشراف على هذه العمال،
ودرجة

المسمى الوظيفي

الهدف العام من الوظيفة

اتخاذ قرارا تحقق األهداف الدكتوراه
أ-رئيس الجامعة.
العامة للجامعة وإلقرار ودرجة
والخطط األستاذية
ب -نواب رئيس االستراتيجيات
واألهداف والسياسات العامة
الجامعة
للجامعة
 عمداء الكليات/المعاهد /المراكز.

الخبرات
أ..... -
ب -ثمفففففففففففففففففان
سففففففنوات فففففففي
العمففففففففففففففففففففففففل
األكفففففففففففففففاديمي
واإلداري.
 ستة سنواتفففففففففي العمففففففففل
االكاديمي

أ-
الدرجة
الجامعية
األولى.

أ.......-

ب-
درجة
ست
ب-
الدكتوراه
سنوات خبرة.
واألستاذي
ة /أستاذ
مشارك

عشر
خبره
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جدول رقم( )3توصيف وظائف جامعة ذمار
المجموعة

المستو
ى

المسمى الوظيفي

وظائف
اإلدارة
اإلشرافية

اإلدارات-
مدراء
الثاني
والثالث ورؤساء األقسام

الوظائف
التنفيذية

الرابع

ومساعديهم-
الفنيين
الكتاب
المختصين-
ومساعديهم

الوظائف
الخدمية

الخام
س
والساد
س

الفئة(أ) رئيس حرفيين.
الفئة(ب) حرفي.
الفئة( ) حرفي مساعد

الوظائف
الخدمية
والمعاونة

الفئة(أ) مالحظ عمال/
مراسل.

الهدف العام من الوظيفة

مواصفا
ت
الموظف

الخبرات

األستاذية
مساعدة وظائف اإلدارة العليا الدرجة
في أداء المهام المطلوبة منها ،الجامعية
من خالل اإلشراف المباشر األولى
على سير االعمال التنفيذية
وتقديم المقترحات واآلراء
بشأن تطويرها.
القيام بالعمال الفنية أو كتابة ال تقل
في مجاالت هندسية أو تعليمية عن
أو صحية أو إدارية أو ما يمثل الشهادة
أي منها ،واإلشراف على هذه الثانوية
العامة
األعمال
القيام بأعمال محددة في المهن ال يشترط
المختلفة أو القيام بتأدية فيها أي
خدمات أو أعمال حرفية مؤهل
تتطلب مهارة خاصة تكتسب علمي
بالتدريب المهني في المراكز
والمعاهد التخصصية لذلك ،أو
عن طريق الممارسة والخبرة.
......
القيام بأعمال معاونة بسيطة ال
تتطلب بالضرورة إعدادا
تعليميا أو مهنيا أو خبرات.

الفئة(ب)معاون خدمة/
عامل /سائق

المصدر :من إعداد الباحثين بالرجوع إلى (تشريعات التعليم العالي والبحث العلمي) وزارة الشؤون
القانونية( ،أكتوبر ( )2010تشريعات الخدمة المدنية) وزارة الشؤون القانونية (.)2010

من خالل ما تم عرضه في الجدول يرى الباحثون أن :التوصيف الوظيفي غير
مكتمل إذا لم نقل أنه اتخذ مواصفات عامة بشكل كبير في القوانين والتشريعات التي
تم مناقشتها ،مع عدم إيجاد توصيف ذو طابع خاص لكل إدارة بما تحويه من أقسام
وإسناد عملية التوصيف الوظيفي لكل وحدة إدارية ،وعدم تطبيقها على أرض
الواقع ،فهناك العديد من التوجيهات التي تنص على إلزامية التوصيف الوظيفي لكل
وحدة إدارية في القانون ،ناهيك عن عدم التدقيق على التخصص العلمي من حيث
التحديد ،ومجاالت الخبرة التي يلزم أن يتمتع بها الموظف اإلداري بناء على
احتياجات التنظيم وما سيتم تحقيقه من أهداف ،وأخذ القوانين مصطلحات عامة
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وغير ملزمة أو دقيقة لالستفادة منها في التوصيف ومتابعة تطبيقه ،باإلضافة إلى أن
القوانين التي تم استعراضها أصبحت متقادمة ال تواكب األنظمة اإلدارية المتبعة
حاليا ،وقلة التوجه لدى العديد من الجامعات نحو تطبيق التوصيف الوظيفي رغم
إلزامية القيام به من قبل الجهات المشرعة كما هو الحال في جامعة ذمار لعدم وجود
هذا التوصيف واكتفائها بلوائح تم وضعها من قبل الموظفين ،وهذا يدل على عدم
المتابعة من قبل هذه الجهات الوزارية ،إلعداد التوصيف الوظيفي.
نتائج البحث:
ال يوجد حاليا توصيف وظيفي رسمي معتمد خاص ومستقل بتوصيف الوظائفالحالية في الجامعات اليمنية يمكن اإلستناد إليه في القوانين العامة.
هناك محاوالت لتوصيف الوظائف في القوانين العامة إال أنها تقادمت فلم تعدتحقق أهدافها.
يتم حاليا االعتماد على األطر التشريعية العامة والمؤسسية ذات العالقة بتنظيمعمل الجامعات اليمنية إال أنه ال يمكن أن نقول عليها إنها مرجعيات كافية لتوصيف
الوظائف.
عدم وضوص واشتمال التوصيف الوظيفي في كل القانونين للوظائف الفعلية لدى
الجامعات.
توصيات البحث:
هناك حاجة وضرورة ملحة ،إلعداد توصيف وظيفي للجامعات اليمنية تحت
إشراف الوزارة المعنية ،على أن يتم قبل هذا تحديث القوانين المشرعة لذلك
إلصباغ نظام حوكمة القوانين لهذا التوصيف ,ذلك ألن هناك وظائف لم تفصل فيها
كثيرا األطر التشريعية المرجعية ،إضافة إلى أن بعض الوظائف تتعارض
اختصاصاتها وواجباتها فيما بينها.
الخاتمة:
إن التوصيف الوظيفي هو النظام المشرع للوظيفة من خالل ما تعرضه القوانين من
شروط وواجبات ومسؤوليات الوظيفة ،ولما كان هدف العمل اإلداري بشكل عام
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السعي نحو تجويد األداء فيما تقدمه من خدمات تحقق أهداف المؤسسة ،إذ ومن
خاللها يقاس مدى جودة األداء المرسوم مسبقا في بطاقات التوصيف الوظيفي الذي
يتم أخذها من القوانين والتشريعات العامة أو الخاصة لمواكبة التطور واالنفتاص
الحضاري ،فوجب على الوزارة والجامعات االهتمام به وتحديثه ومتابعة وضع
اللوائح الخاصة والمقيدة لجميع الوظائف العامة أو التربوية بشكل خاص.
قائمة المراجع:
.1األكوع ،هدى عبد هللا أحمد ( ،)2016تصور مقترص للتوصيف الوظيفي في
جامعة صنعاء من وجهة نظر موظفيها ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة
صنعاء ،اليمن.
.2الجرادي ،سلوى أحمد مثنى ( ،)2019تصور مقترص للتوصيف الوظيفي بنيابة
رئاسة جامعة ذمار لشؤون الطالب ،رسالة ماجستير ،جامعة ذمار ،ذمار ،اليمن.
.3الجميلي ،قصي قحطان ( ،)2004إدارة الموارد البشرية في الفنادق ،دار صفاء
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
.4الزهراني ،خديجة بنت مقبول ( ،)2005أنموذ مقترص لبطاقة التوصيف
الوظيفي لمديرة المدرسة من وجهة نظر مشرفات اإلدارة المدرسية ومديرات
التعليم العام ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.
.5العدني ،فاطمة بنت فؤاد أحمد ( ،)2015التوصيف الوظيفي كمدخل لتحسين أداء
الموظفات اإلداريات بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة أم القرى ،رسالة
ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.
.6العريقي ،منصور محمد ( ،)2008إدارة الموارد البشرية ،األمين للنشر
والتوزيع ،صنعاء ،اليمن.
.7الكرخي ،مجيد ( ،)2013إدارة الموارد البشرية ،مدخل نظري وتطبيقي ,دار
المناهج ،عمان ،األردن.
.8اليافي ،وفاء عبد البديع توفيق ( ،)2007توصيف وظائف الجهاز اإلداري
بالجامعات السعودية دراسة حالة :جامعة الطائف ،جامعة المنوفية ،المجلد ،19
العدد .1,2
.9برنوطي ,سعاد نايف ( ،)2007إدارة الموارد البشرية(إدارة األفراد) ،دار وائل،
عمان ،األردن.
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Jobs Description Reality in Yemeni’s Universities Laws and
legalization, Thamar University, as Case Study
Preparing the researchers:
Salwa Ahmed Mothanna Al-Garadi. Master / Educational
Administration and Planning, Dhamar, Yemen.
Nasr Mohammed Al-Hajeeli. Professor of Educational
Management and Planning, Dhamar University, Dhamar,
Yemen.
Ghalib Hamid Al-Kanas. Professor of Fundamentals of
Education, Sana'a University, Sana'a, Yemen.
Abstract: This study has aimed to know the reality of job
description process in Yemeni laws and Legislation which
regulate the governmental public jobs and then applied that on
Yemenis’ Universities. The Thamar University was taken as
Case study. The analytical design was used and applied on both
civil service and higher education laws which legalized the
public and universities jobs.
This results of this study revealed that there were defects in job
description laws especially in what related to finding work
regulated contents which also characterized by obsolescence, in
addition to their dependence on generality in choosing the
words and indetermination of job description course.
Keywords: JOP, Job Description, Laws, Modern Management,
Human Resources Management.

32

برلين-المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
العدد  11ديسمبر 2020
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين

التقويم في مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب بين التوجيهات
التربوية وآراء أساتذة المادة ومفتشيها
حكيمة أغريس
باحثة في الفلسفة وعلوم التربية
جامعة محمد الخامس – كلية علوم التربية
الرباط – المغرب
ملخص :تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى التزام أساتذة مادة الفلسفة ببنود
التوجيهات الرسمية ،أثناء تقويمهم ألعمال التالميذ ،وكذا مدى تجاوب مفتشي هذه
المادة مع بنود التوجيهات أثناء مراقبتهم ومالحظتهم لعمل المدرسين على مستوى
التقويم .لبلوغ هذا الهدف ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل
المضمون .كما تم اإلعتماد على أداة اإلستبيان لقياس مدى التزام مدرسي مادة
الفلسفة بالتوجيهات الرسمية على مستوى الممارسة ،إضافة إلى اإلستناد على أداة
تحليل المضمون لتحليل مضمون عينة تقارير التفتيش الخاصة بمادة الفلسفة على
مستوى المراقبة .تتكون عينة الدراسة من عينتين عشوائيتين :تتشكل العينة األولى
من أساتذة مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي ،إذ بلغت هذه العينة ( )80أستاذ(ة)،
بينما تشمل العينة الثانية مجموعة من تقارير التفتيش الخاصة بمادة الفلسفة ،وتتكون
هذه العينة من ( )80تقريراً .موزعين على نيابات الرباط ،سال ،ونيابة إقليم
الخميسات التابعة لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سال -القنيطرة.
الموسم الدراسي  .2014-2013وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة مهمة من عينة
األساتذة يلتزمون ببنود التوجيهات الرسمية أثناء تقويمهم للدرس ،كما أوضحت
نتائج التحليل أن عينة تقارير التفتيش ترصد ضعف حضور بنود التوجيهات
الرسمية لدى غالبية األساتذة على مستوى تقويم الدرس.
الكلمات المفتاحية  :التقويم ،مادة الفلسفة ،مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي،
التوجيهات الرسمية ،مدرس الفلسفة ،مفتش الفلسفة.
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.1مقدمة:
يعتبررر التقررويم نشرراطا منرردمجا فرري صرريرورة التعلرريم والررتعلم ،حي ر تتنررو أسرراليبه
وتقنياته وأدواته تبعا لألهداف التي يروم تحقيقها ،وغالبا ما يتعلق الهدف من التقويم
بقرار يتم اتخاذه على ضوء نترائج التقرويمك كتنظريم حلرد للردعم والتقويرة لفائرددة
مجموعة من التالميذ ،أو السماح للتلميذ باالنتقال إلى مستوى أعلى ،أو إلزام التلميذ
بتكدرار المستوى ...الخ .ونظرا ً لخطورة بعض القرارات المبنية على نتائج التقرويم
يجر العمرل علررى ترومي الموضرروعية التامرة ،ممررا يسرتدعي ا عتمرراد معرايير تررتالءم
وهدف التقويم.
غير أن ما نالحظه هو أن عملية التقويم تركز أساسا على نجراح التالميرذ أكثرر ممرا
تهررتم بررالوقوف علررى تعثررراتهم قلررد تنظرريم حلررد للرردعم والتقويررة لفائرردة ه ر الء
التالميررذ المتعثرررين ،وهررذه اللررعوبة تحلررل علررى المسررتوى العملرري بحي ر يج ر
التفكير في أس باب فشل عملية الدعم والبح في آليات وأسالي لتفعيل عملية الردعم
والتقويررة لمررا لهررا مررن أهميررة كبرررى فرري اسررتدرا تعثرررات التالميررذ والعمررل علررى
تجاوزها.
وفي هذا السياق تأتي أهمية هذه الدراسة للكشف عن مدى التزام أساتذة الفلسفة أثناء
عمليررة التقررويم بتتبررع أعمررال التالميررذ و رصررد نتررائجهم بانتظررام كمررا هررو وارد فرري
التوجيهات الرسمية الواردة في البرامج التربوية ،وكذلك مدى تجراوب مفتشري هرذه
المادة مع بنود التوجيهات أثناء مراقبتهم لعمل المدرسين على مستوى التقويم.
.2إشكالية البحث:
إذا كان المدرس هو اإلطار الذي تناط به مهمة التطبيق الفعلي للتوجيهرات الرسرمية
دامل األقسام ،فهو الذي يضع األهرداف اإلجرائيرة ويتكلرف بلرياغتها ،وبنراء علرى
ذلررك يحرردد مواضرريع الرردروس وموضرروعات التنشرريإ التربرروي ،ف ر ن للمفررتش دورا ً
أساسرريا ،باعتبرراره يشرركل الوسرريإ الضررروري بررين منجررزات الرردرس وبررين السررلطة
المختلررة ،أي أنرره هررو المسرر ول عررن مراق بررة مرردى احترررام األسرراتذة للتوجيهررات
الرسمية .وبالتالي فهو الذي يسهر على مدى تنزيل السياسة التربوية دامرل األقسرام
والمدارس والم سسات التعليمية.
وبما أن التقويم يعد لحظة أساسية في العملية التعليمية التعلمية ، ،فهو يشكل مرصد
إمبار المدرس بمدى تحقق التعلمات وتحليل القدرات وتحقيق الكفايات المستهدفة.
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لررذلك يسررتوج علررى مرردرس مررادة الفلسررفة أن يررولي أهميررة قلرروى إلعررداد أدوات
ومجراالت وصرريل التقررويم إعرردادا ً جيررداً ،يراعري بالخلرروه متطلبررات منهررا مررادة
الفلسفة الذي يعتمد على مدمل الكفايات والقيم والعمرل برالمجزوءات .كمرا يسرتوج
على المفتش أن يعمل على مراقبة وتوجيه تقويم المدرس لعمل التالميرذ ،لمسراعدته
على تذليل اللعوبات المعرفية والتربوية التي تعترضه على مستوى التقويم.
تأسيسا على ما سبق فإن إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل التالي:
إلررى أي حررد يلتررزم أسرراتذة مررادة الفلسررفة ببنررود التوجيرردهات الرسررمية أثنرراء تق رويمهم
ألعمال التالميذ ،وهل يرصد مفتشو هذه المادة في تقاريرهم عملية تقويم المدرسين
لعمل التالميذ كما هو وارد في التوجيهات الرسمية؟
.3أهمية البحث :تكمن أهمية هذا البح فيما يلي:
تزامن هذا البح وارتباطه مع ما يعرفه المغرب من اهتمام ب صالح المنظومةالتربوية والسعي إلى تحسين جودة التربية والتعليم ،األمر الذي يدعو إلى مرافقة
هذا االهتمام بالبح والدراسة.
يعتبر هذا البح أول دراسة – في حدود علمنا – تتناول موضو التقويم في مادةالفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بين التوجيهات التربوية وآراء أساتذة المادة
ومفتشيها.
كون هذا البح سيمكننا من معرفة اللعوبات والعراقيل التي تواجه مدرسي مادةالفلسفة أثناء عملية التقويم.
كون هذا البح سيسمح لنا بالوقوف على مدى مسايرة البرامج التعليمية لألهدافالتربوية المحددة.
يستمد هذا البح أهميته في مجال التدريس لما يمكن أن يقدمه من معطيات نظريةوميدانية حول منها الفلسفة ومواقف المدرسين منه.
.4فرضيات البحث:
الفرضية األولى :نفترض أن أساتذة مادة الفلسفة يلتزمون ببنود التوجيهات الرسمية
أثناء تقويمهم ألعمال التالميذ.
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الفرضية الثانية :نفترض أن مفتشي مادة الفلسفة يرصدون انطالقا من تقاريرهم
عملية تقويم المدرسين لعمل التالميذ كما هو وارد في التوجيهات الرسمية.
.5أهداف البحث :يسعى هذا البح إلى تحقيق األهداف التالية:
 العمل على تشخيد واقع الدرس الفلسفي من مالل رصد مدى تطبيق التوجيهراتالتربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب.
 تحديد اللعوبات التي تعيرق أسراتذة مرادة الفلسرفة أثنراء تقرويمهم لتعلمرات تالمرذتهمدامل الفلل الدراسي.
الوقوف على دور المفتش في تتبعه لعمل المدرس على مستوى التقويم. توفير معطيات موضوعية تسعى إلى تذليل اللعوبات التري تواجره عمليرة التقرويمعلى مستوى الدرس الفلسفي.
.6مصطلحات البحث :يتكون موضو هذا البح من مفاهيم مركزية مهيكلة
لإلشكالية التي يطرحها .ويمكن تحديد المفاهيم المحورية واألساسية على الشكل
التالي:
الـتـقــويم :يرررتبإ التقرويم بمررا يسرمى فرري األدبيرات البيداغوجيررة بالردعم والتلررحيح
والغاية منه سد الثغرات والتدغل على مناحي الضعف والنقد عند التالميذ والتري
أبانت عنها المراقبة المستمرة أو التقويم التكويني .كما يعتبر التقويم محطرة أساسرية
وحاسمة في المقاربرة بالكفايرات ،إذ يَمكردنَ المردرس مرن تكروين صرورة تردشخيلية
للمتعلدم في أفق إمضاعه أو إعداده للتقويم الختامي أو اإلشهادي في نهايرة األسرال
الدراسية .ويهدف التقويم أيضا إلى قياس مدى قردرة المرتعلم(ة) علرى تعبارة المروارد
الدامليرررة (قدراتررره ،معارفررره ،كفاياتررره )...والمررروارد الخارجيرررة (ملرررادر المعرفرررة،
الدعامات الديداكتيكية ،معطيات البياة المحلية )...في حل مشكالت واقعية أو قريبة
مرن الواقررع ،وهرو يسررتند إلررى م شررات دالررة متضرمنة فرري أطررر مرجعيرة .وفرري هررذا
السياق ي كد منها مادة الفلسفة على أن التقدويم يج أن يقوم على مكونات أساسية
هي :أبعاد التقويم وأدواته ومجاالته وصيغه.
مادة الفلسفة :هي مادة مدرسية متفاعلة مع بقية المواد الدراسية المقررة في التعليم
الثانوي التأهيلي ومتكاملة معها في التكوين الفكري والمنهجي والثقافي لتالمرذة هرذا
السررلك ،وذلررك بمسرراعدتهم علررى النظرررة التركيبيررة للمعررارف واوراء الترري يتلقونهررا،
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وعلرى ممار سررة التفكيررر النقرردي الحررر والمسرتقل والمسر ول ،والتشرربع بقرريم التسررامح
والمساواة والنزاهرة والسرلم والمواطنرة والكونيرة (المملكرة المغربيرة ،وزارة التربيرة
الوطنيررة والتعلررريم العرررالي وتكرروين األطرررر والبحررر العلمرري ،التوجيهرررات التربويرررة
والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.)2007،
وفي هذا اإلطار تم النظر إلى الفلسرفة فري منهاجهرا الجديرد بوصرفها معرفرة شرمولية
مركبة من مختلف المعارف العلمية واألدبية والفنية ،وطريقة في التفكير تقوم علرى
تأمل التجربة اإلنسانية ،الفردية والجماعية ،وتحليلها تحليال نقديا يتيح اتخاذ المسافة
ايزاء ما هو قائم ،والتحرر من البداهات وسوابق الرأي والعادات الفكرية التي تكون
في الغال مضادة ومقاومة للتقدم والتطور في اتجاه حياة إنسانية أفضل .هذه السمة
النقدية للتفكير الفلسفي تجعل المضامين الفلسفية تقدم نفسها ال كحقائق مثبتة جراهزة
لألمذ والتقبل  ،بل كحلول ممكنة م سسة على امتيرارات وحجرج منطقيرة ومنظومرة
مفاهيمية لإلشكاالت الوجودية واإلبستمولوجية والقيمية الكبرى (المملكة المغربيرة،
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكروين األطرر والبحر العلمري ،التوجيهرات
التربويررررة والبرررررامج الخاصررررة بترررردريس مررررادة الفلسررررفة ب سررررلك التعلرررريم الثررررانوي
التأهيلي.)2007،
مرحلــة التعلــيم الثـــانوي التــأهيلي  :وهررري مرحلررة انتقاليررة برررين التعلرريم المتوسرررإ(
اإلعدادي) والتعليم العرالي( الجرامعي)ك فرالتعليم الثرانوي معرد السرتقبال التالميرذ بعرد
نهايررة مرحلررة التعلرريم المتوسررإ( اإلعرردادي) .وتنتهرري الدراسررة فرري م سسررة التعلرريم
الثانوي التأهيلي بالباكالوريا (بكالوريرا التعلريم الثرانوي الترأهيلي ،وباكالوريرا تقنري)
(محمد الدريج .)53 :1994 ،كما تمثل هذه المرحلة لحظة بداية تعلم التلميذ التفكير
الفلسررفي والتعرررف علررى مبادئرره وآلياترره وشررروطه ،وهرري لحظررة تسررتجي للمبرراد
األساسية التي يرتكز عل يها تدريس الفلسفة فري سرلك التعلريم الثرانوي الترأهيلي ،ففري
هاته المرحلة ينتقل التلميذ إلى محاولة اكتساب جملرة مرن المعرارف والكفايرات التري
تجعله قادرا ً على التعامل مع الخطاب الفلسفي فهما ً وترأمال وتفسريرا ً  ،والتفاعرل مرع
منتجات الفكر بالتحليل والنقد والتعبير عن األفكار والمواقف .وبعرد اكتسرابه القردرة
على التعامل مع اللغة فري تعردد مسرتوياتها الدالليرة ينتقرل التلميرذ إلرى التمررس علرى
الكتابة الفلسفية وعلى مهارات وآليات التفكير الفلسفي ليلبح أكثر قدرة على البح
المنظم في موضوعات متنوعة (المملكة المغربيرة ،وزارة التربيرة الوطنيرة والتعلريم
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العررالي وتكرروين األطررر والبح ر العلمرري ،التوجيهررات التربويررة والبرررامج الخاصررة
بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.)2007،
التوجيهات التربوية  :هري التوجهرات واإلمتيرارات التربويرة المنلروه عليهرا فري
المرجعيات الوطنية إلصالح منظومة التربية والتكوين ،والتي تبلورت في المنهرا
الجديد لمادة الفلسفة ،والذي سعى لتحقيق االئتالف واإلنسجام بين مقتضيات الفلسفة
كررنمإ فكررري معرفرري متميررز ،وبررين مكونررات اإلطررار المرجعرري لمراجعررة المنرراهج
والبرررامج ،ماصررة منهررا مرردمل القرريم والكفايررات ،ومواصررفات التخررر مررن السررلك
التأهيلي ،واإلمتيار الب يداغوجي اإلجرائي المتمثل في العمل بالمجزوءات والطررق
النشيطة والتفاعلية .وقد استند بناء منها مادة الفلسفة ،في التعلريم الثرانوي الترأهيلي
علررى مبرراد ومرتكررزات ترردريس الفلسررفة ،كمررا بلورتهررا المنرراهج السررابقة ،وبلررفة
ماصة منها  ،1996وكرذلك علرى التوجهرات واإلمتيرارات المنلروه عليهرا فري
مراجعررة المنرراهج والبرررامج الدراسررية (المملكررة المغربيررة ،وزارة التربيررة الوطنيررة
والتعلرريم العررالي وتكرروين األطررر والبحرر العلمرري ،التوجيهررات التربويررة والبرررامج
الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.)2007،
مدرس الفلسفة :إن مهمة التدريس هي مهمرة صرعبة وشراقة ،تقتضري مرن المردرس
حضورا ً قويا ً في الفلل ،وتدبيرا ً جيدا ً للعمل التربوي وتنظيما ً فعاال وناجحا ً إلدارة
العمليرة التعليميرة التعلميرة .وهررذا لرن يترأتى سروى بررامتال المردرس لكفايرات نوعيررة
وماصة ،يساعده اكتسابها على توظيفها دامرل الممارسر ة اللرفية فري اإلتجراه الرذي
يخدم حاجرات ورغبرات المتعلمرين ويزيرد مرن نمروهم الفكرري .غيرر أنره وفري إطرار
السررياق التربرروي الحررالي أصرربح اإلتجرراه نحررو تمهررين عمررل المرردرس مطلبررا ً هامررا ً
وضرورة ملحة تستوجبها المتغيرات المتالحقة التي تشهدها المنظومة التربوية فري
العالم ،إلى جان تطو ر األبحاث والدراسات في مجال علروم التردريس والتعلريم .إن
البحروث التربويررة اليرروم أصربحت تركررز علررى الوضرعيات الحقيقيررة لعمررل المرردرس،
ووصف ما يجري فعليا ً دامل حجرات القسم ،كما أصبح مرن الممكرن لعمرل األسرتاذ
دامل الفلل الدراسي أن يخضع للدراسة والتحليل من مالل تتبع كل أشكال التدمل
التربوي له المتمثل في األنشطة اللفية التي يج أن تكرون منظمرة ومرتبرة دامرل
شررربكات موجهرررة للعمرررل واإلسرررتثمار األكثرررر لقررردرات ومهرررارات المتعلمرررين مرررالل
الممارسرة التعليميررة فري مررادة دراسررية معينرة .وبالتررالي يبقررى عمرل المرردرس ماضررع
لنظررام الم سسررة ،وأن مرردرس الفلسررفة محكرروم بتطبيررق التوجيهررات الرسررمية ،وهررذه
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التوجيهات تنسق عمله وتنظمه ،بحي تلزمه بمراحل منسجمة ومترابطة ،إذ تحردد
المبراد األساسررية للتفلسررف والكفايررات المسررتهدفة والقرريم الترري يجر ترسرريخها لرردى
التالميذ .كل هذا يستدعي من المدرس أن يستحضر جميع مراحل وبنود التوجيهات
أثناء تحضيره وإنجازه وتقويمه للدرس.
مفتش الفلسفة :إن الدور األساسي للمفتش باعتباره يشكل الوسيإ الضروري برين
منجزات المدرس وبين السرلطة المختلرة ،أي أنره هرو المسر ول عرن مراقبرة مردى
احترررام األسرراتذة للتعليمررات الرسررمية .وبالتررالي فهررو الررذي يسررهر علررى مرردى تنزيررل
السياسة التربوية دام ل األقسام والمدارس والم سسرات التعليميرة .إن مهمرة المفرتش
التربوي ومسر وليته ال تتوقرف علرى تقردير مجهرودات المدرسرين مرن أجرل اإلكتفراء
بتلرنيفهم إلرى مردرس جيرد ومردرس ضرعيف ،كبرل تركرز علرى مرا يسرتخدمونه مرن
مناهج وطررق وأسرالي ووسرائل ومرواد ]...ع للعمرل علرى إصرالح مرا يلرزم فري أي
منها ،سعيا لتحقيق غايرة مدرسرية قلروى وهري زيرادة تحلريل المتعلمرينك( محمرد
زياد حمدا.)20 :1992 ،
يسررعى مفررتش الفلسررفة ،كغيررره مررن مفتشرري برراقي المررواد ،إلررى تقررويم أداء المدرسررين
بم سسات التعليم الثانوي التأهيلي انطالقا من استناده إلى مجموعة من األسس .فهو
يراقررر إعرررداد الرررردرس وإنجرررازه ،ومررردى متابعررررة المررردرس لتقرررويم أداء التالميررررذ
ومكتسباتهم ،كما يقف عند مدى تحقيق األهداف من الدرس المنجرز ،وبالترالي مردى
التررزام المرردرس بتنفيررذ التوجيهررات الرسررمية ،ذلررك ك أن التقررارير الترري يلررزم المفررتش
ب نجازهررا وحسر كDuboisك مررا هرري إال وسرريلة إلمبررار السررلطات المختلرة عررن
الحيثيات والظروف المرتبطة بتطبيق التوجيهرات المعبرر عنهرا بواسرطة التعليمرات
الرسميةك(سررعيد الراشرردي ،برردون سررنة نشررر .) 29:إلررى جانر إهتمررام المفررتش بهررذه
األسرس السررابقة الررذكر ،ف نرره يركررز كررذلك أثنرراء مراقبترره علررى مرردى رصررانة وعمررق
التكرروين الفلسررفي لرردى مرردرس الفلسررفة ،غيررر أنرره ،إذا كرران البعررد المعرفرري شرررطا
ضروريا في تكوين مدرس الفلسفة فهو ليس شرطا كافيا .إن أستاذ الفلسفة ك الجيدك
يج أن يكون فيلسوفاً .وال يقلد بهذا أن يكون مشيد أنسراق فلسرفية ،لكرن عليره أن
يمارس فعل التفلسف واقعيا صحبة تالمذته وفي حوار معهم.
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.7اإلطار النظري:
التقويم التربوي في مادة الفلسفة:
يعد التقويم لحظة أساسية في العملية التعليمية ،فهو يشكل مرصد إمبار المدرس
بمدى تحقق التعلمات وتحليل القدرات وتحقيق الكفايات المستهدفة .لذلك يستوج
على مدرس مادة الفلسفة أن يولي أهمية قلوى إلعداد أدوات ومجاالت وصيل
التقويم إعدادا ً جيداً ،يراعي بالخلوه متطلبات منها مادة الفلسفة الذي يعتمد
على مدمل الكفايات والقيم والعمل بالمجزوءات.
كما يعتبر التقويم محطة أساسية وحاسمة في المقاربرة بالكفايرات ،إذ يمكرن المردرس
من تكوين صورة تشخيلية للمتعلم في أفق إمضاعه أو إعداده للتقرويم الخترامي أو
اإلشهادي في نهاية األسال الدراسرية .ويهردف التقرويم أيضرا ً إلرى قيراس مردى قردرة
المررتعلم(ة) علررى تعباررة المرروارد الدامليررة( قدراترره ،معارفرره ،كفاياترره )...والمرروارد
الخارجية( ملادر المعرفة ،الدعامات الديداكتيكية ،معطيات البيارة المحليرة )...فري
حل مشكالت واقعية أو قريبة من الواقع ،وهو يستند إلى م شرات دالة متضمنة في
أطرر مرجعية(.المرذكرة الوزاريرة رقررم 159 :الخاصرة براألطر المرجعيرة لمواضرريع
االمتحان الوطني الموحد للباكالوريا :مادة الفلسفة .)5-4 :2007 ،
وفي هذا السياق ي كد المنها على أن التقويم يجر أن يقروم علرى مكونرات أساسرية
هي :أبعاد التقويم وأدواته ومجاالته وصيغه.
أ .أبعاد التقويم :يتخد التقويم باعتباره أحد المكونات األساسية في العمليرة التعليميرة
التعلمية أبعاد أساسية هي:
تقويم تشخيصي) :(Evaluation Diagnostiqueوهو تقرويم قبلري يرتم إجررا ه
في بداية السنة الدراسية على أساس أنه يستهدف قياس مدى امتال المتعلم لقردرات
وكفايات شكلت أهداف السنة الماضية .فهذه اللحظرة تسرعف المردرس علرى الوقروف
على مواطن القوة أو الضعف لضبإ طبيعة المكتسبات .إن هذه المعرفرة بمكتسربات
التالميذ تشكل المنطلق الفعلي لكل بناء معرفي أو بيداغوجي أو ديرداكتيكي للردرس.
كمرررا تشررركل مناسررربة إلعرررداد أنشرررطة داعمرررة تسرررتهدف تعثررررات التالميرررذ المعرفيرررة
والمنهجية والتواصلية...
40

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

التقويم في مادة الفلسفة بالتعليم التأهيلي بالمغرب بين التوجيهات التربوية وآراء أساتذة أ.حكيمة أغريس

تقويم تكويني ) : ( Evaluation formativeيستهدف التقويم التكويني تقدير
مدى تحقق الكفايات والقدرات المستهدفة نحو تقويم يراق سيرورة العملية التعليمية
– التعلمية ،لهذا السب فهو ك يحضر عبر لحظات الدرس الفلسفي (بمعناه العام)
ألجل التأكد من فعالياته ومن مدى تحقق أهدافه ،ومن مدى تناسق مكوناته ،ومن
عمل المدرس وطرقه ،ولكن استعداد التلميذ واستيعابه ،ومن تطور عملية التعلم.
إنها بذلك أساس التغذية الراجعة التي تشكل الشرط الضروري في أي تقويم
تكويني ،إذ من ماللها تتم مراجعة العملية التعليمية – التعلمية وتطويرهاك(.المذكرة
الوزارية رقم 142-04 :الخاصة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة
الفلسفة.)1 :2007 ،
في هذا اإلطار يمكن أن نقول برأن منهرا مرادة الفلسرفة يسعردى إلرى أن يضرفي علرى
التقويم ،إجمراال والتكرويني ماصرة ،طرابع الموضروعية ،بحير ك ترتم التعاقردات مرع
المتعلمين أنفسهم على معايير وم شرات التقويم ،حي يقتنع بتقردير نترائج أعردمالهم
ويعملررون علررى ترردار الررنقد الحاصررل فرري المعررارف وفرري الكفايررات المرسررومة
لتعلمررراتهم ،وإنجررراز تقويمرررات ذاتيرررة لتحلررريلهمك(.التوجيهات التربويرررة والبررررامج
الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.)14 :2007،
وإذا كانت المذكرة الوزارية رقم  142-04اللادرة في  16نونبر  2007والخاصة
بررالتقويم التربرروي بسررلك الثررانوي التررأهيلي لمررادة الفلسررفة تتنرراول المراقبررة المسررتمرة
التكوينيررة وأسرراليبها ووسررائلها ،كمررا تتنرراول أسررالي ووسررائل المراقرردبة المسررتمرة
الجزائية ،إلرى جانر عمليرة تنظريم إجرراء المراقبرة المسرتمرة مرع مواصرفات صريل
مواضرريع الفررروض المحروسررة ،ومواضرريع امتحانررات الباكالوريررا محررددة مكوناتهررا
وتنظيمها وضوابطها ومواصفاتها ،ف ن توقفنا عند هرذه المرذكرة أوضرح لنرا أن هرذه
المذكرة ال تحدد معايير وم شرات التقويم ،فهي غائبة تماما في هرذه المرذكرة ،غيرر
أننا لم نعثر على هرذه الم شررات إال فري المرذكرة الوزاريرة رقرم  159اللرادرة فري
 27ديسمبر  2007والمتعلقة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحران الروطني لموحرد
الباكالوريا :مادة الفلسرفة(.المذكرة الوزاريرة رقرم 159 :الخاصرة براألطر المرجعيرة
لمواضيع االمتحران الروطني الموحرد للباكالوريرا :مرادة الفلسرفة ،)2007،فهري تحردد
بوضررروح الم شررررات التفلررريلية للكفايرررات النوعيرررة (اللرررياغة اإلشررركالية ،البنررراء
المفرراهيمي ،الحجررا ) ،والم شرررات المتعلقررة بالكفايررات القيميررة (التفكيررر العقالنرري
المنفتح ،التباعد النقدي مع المواقف ،روح المسر ولية والسرلو المردني) .كمرا تحردد
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هذه المذكرة جدداول أمرى ترربإ فيهرا الم شررات بالقردرات والمهرارات المسرتهدفة
(الفهم ،التحليل ،المناقشرة ،التركير  ،الجوانر الشركلية) .هرذه الم شررات المرتبطرة
بالقدرات والمهرارات نجر دها حاضررة فري صريل التقرويم الرثالث الخاصرة باالمتحران
الوطني الموحد للباكالوريا.
وإذا كانت هذه المذكرة األميرة قد جاءت لتجراوز عردم تركيرز التوجيهرات التربويرة
بشكل واضح على م شرات التقويم ،وكذا تجراوز الغيراب الواضرح لهرذه الم شررات
فرري المررذكرة رقررم  ،142 -04ف نهررا مررع ذلررك لررم تتحرردث عررن الم شرررات التفلرريلية
الخاصة بتقويم قدرات وكفايات تالميذ الجذو المشتركة والسنة أولى باكالوريا.
تقويم جزائي إجمالي ) :(Evaluation sommativeوهو كتقويم يظهر في
اللحظة التي يتوقف فيها مدرس الفلسفة لتقويم فترة من التقويم ،أو بعد االنتهاء من
إنجاز مجزو ءة ما ،يتعرف بعدها ،وبعد تقديرها كميا ،على الحليلة التي اكتسبها
التلميذ مالل تلك الفترةك( .المذكرة الوزارية رقم 142-04 :الخاصة بالتقويم
التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة.)2 :2007،
إن الغاية من هذا النو مرن التقرويم إذن ،وهرو مرا يعررف برالتقويم المرنظم فري إطرار
المراقبررة المسررتمرة واالمتحانررات ،هرري كتقرردير منجررزات الرردمتعلمين بنقطررة عدديررة
تحتس في معدل النقطة النهائية للدورةك( .التوجيهات التربويرة والبررامج الخاصرة
بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي .)14 :2007،هذه الرنقإ يردونها
المدرس في أوراق للتنقريإ والتري تكمرن أهميتهرا فري تتبرع نشراط التالميرذ والوقروف
علرى مردى نحرراجهم فري تحقيررق الردكفايات المسررتهدفة سرواء مررن طررف أطررر اإلدارة
التربويررة أو مررن طرررف مفتشررين أو مررن طرررف آبرراء وأوليرراء التالميررذ .هررذا وت كررد
التوجيهررات التربويررة علررى تجرراوز التقررويم النمطرري الررذي يعتمررد علررى صرريغة واحرردة
متكررررة ونهائيررة ،األمررر الررذي يعنرري حسرر المقاربررة بالكفايررات واالشررتغال علررى
المجزءات تنويرع مجراالت التقرويم وأدواتره ،لتكرون منسرجمة مرع ملوصرية العمرل
بالمجزوءة.
كما تشير المذكرة الوزارية رقم  142-04اللادر في  16نونبر  ،2007في السياق
إلى أن كالتمييز بين البعدين التكويني والجزائي للمراقبة المستمرة فري مرادة الفلسرفة
يستدعي تمايزا ً أيضا في وسرائلها وأسراليبها (المراقبرة المسرتمرة) ،مرن أجرل تحقيرق
مبدأ التدر واإلرتقراء المتنرامي فري اكدتردساب المرتعلم الردكفايات والقردرات الفلسرفية
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الالزمررة للكتابررة الفلسررفية المنظمررة والمتكاملةك(.المررذكرة الوزاريررة رقررم142-04 :
الخاصة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة.)2 :2007،
ب.أدوات التقويم :يأمذ التقويم حس التوجيهات التربوية األشكال اوتية:
اإلشتغال على معارف فلسفية  :بحي يستهدف المدرس في هذا اإلطار تقويم الكفاية
المعرفية من مالل الوقوف على مدى تحقيق المتعلم كللقدرة على فهم المعرفة
الفلسفية واستيعابها ،أو مدى امتالكه للقدرة على وضع تلك المعرفة في سياقها
النظري واإلشكالي أو وضعها في سياقها التاريخدي العام ،إلى جان قياس قدرة
المتعلم على تنويع وترسيخ ملادر المعرفة الفلسفية في تعددهاك(.التوجيهات
التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي
التأهيلي.)14 :2007،
اإلشتغال على نص فلسفي  :وهو يستهدف تقدير مدى حلول القدرة على الفهم من
مالل تحديد موضو الند وتحديدد إشكاله ،والقدرة على التحليل من مالل شرح
األطروحة في عالقته ا بمفاهيم الند مع إبراز الحجج ودورها في بناء الند،
والقدرة على المناقشة ،أي بيان أهمية األطروحة من حي قيمتها وحدودها ،والقدرة
على التركي  ،أي استخاله نتائج تحليل الند ومناقشته ،مع إبراز المجهود
الشخلي للتلميذ(ة) ،إلى جان تقويم الجوان الشكلية المتمثلة في سالمة اللدغة
واألسلوب ووضوح الخإ( .المذكرة الوزارية رقم 159 :الخاصة باألطر المرجعية
لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للباكالوريا :مادة الفلسفة.)7-6 :2007،
اإلشتغال على سؤال فلسفي  :إضافة إلى اشتغال األستاذ(ة) على أسالة تقويمية
جزئية تمس هذا المفهوم أو ذا  ،أو هذه القضية أو تلك ،ف ن الس ال اإلشكالي
المفتوح يشكل أهم صيغة للتقويم إلى جان صيغة الند للتحليل والمناقشة وصيغة
القولة .وهكذا ال يتخذ الس ال اإلشكالي صيغة نمطية واحدة ،بل يأتي على صور
مختلفة ومتعددة تغير كليا ً مسارات تحليله ومناقشتها .فليغة الس ال الذي يبدأ ب
كهل ...؟ك ،تختلف عن صيغة ك إلى أي حد...؟ك أو صيغة ك لماذا..؟ك كما ينبغي
أن يتلف الس ال اإلشكالي بالوضوح والدقةك(.المذكرة الوزارية رقم159 :
الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للباكالوريا :مادة
الفلسفة.)7 :2007،
اإلشتغال من خالل وضعيات  :وتأمذ الوضعيات معنى أنشطة بيداغوجية لتقويم
التالميذ والتلميذات ،كأن يستحضر المدرس أثناء تقويمه لتالميذته حاالت معيشية
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من اليومي أو وضعيات مشكلة مفترضة تضع المتعلم أمام قضية أو مفارقة أو
إحرا  ،كما يلجأ المدرس إلى مطالبة التالميذ والتلميذات ب عداد عروض وتكوين
ملفات بعد إنهاءه لمراحل محددة من الدرس يسعى إلى تقويمها من مالل هذه
األنشطة.
ج .مجاالت التقويم :إذا كان العمل بالمجزوءة على مستوى التحضير واإلنجاز
يساعد مدرس الفلسفة على حسن تنظيم مادته المعرفية وتنسيقها وتوظيف مكوناتها
لتنمية القدرات والكفايات المس تهدفة ،كما يساعد اإلشتغال على المجزوءة المدرس
على حسن تنظيم الغالف الزمني وااللتزام به ،ف ن العمل بالمجزوءة أيضا ً على
مستوى التقويم – يظهر لنا -أنه يكتسي أهمية بيداغوجية كبرى .وتظهر هذه األهمية
في كون المجزوءة تسمح ألساتذة مادة الفلسفة ب نجاز تقويم يراعي حاجيات
المتعلمين ومستوياتهم اللغوية والمعرفية والمنهجية ،يتبين هذا عندما ي كد منها
مادة الفلسفة ( )2007على الطابع التدرجي في التقويم حي يمكن التقويم أن ينل
إما على قضية أو إشكال محوري من مفهوم ،باعتبار المحور هو أحد أوجه
المفهوم ،أو ينل على مفهوم من مفاهيم المجزوءة ،كما يمكدن للمدرس أن يرتقي
بتقويمه حي ينل التقويم على مفهومين أو أكثر يوحدهما مجال إشكالي ،أو على
المجزوءة ككل بوصفها بنية مفاهيمية.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المدرس من المفروض أال يقوم تالمذته في هذا المستوى
األرقى (مفهومين أو أكثر ،المجزو ءة ككل) ،إال بعد ما يكون قد قطع مراحرل مهمرة
من الدرس ،ويكون التالميذ قد طوروا من قدراتهم وكفاياتهم وتحليلهم الفلسفي.
د .صيغ التقويم :من مالل قراءتنا التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس
مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي تبين لنا أن منها مادة الفلسفة ي كد على
ضرورة تنويع صيل التقويم .والهدف من هذا اإللحاح هو التأكيد على مبدأ التدر
في تقويم المكتسبات والكفايات والقدرات .ويتم تحديد صيل التقويم في ضوء الهدف
منه ،إذ يتخذ التقويم الليل التالية:
تمارين متنوعة ومتدرجة في اللعوبةكأربعة مطال وأسالة متنوعةكند قلير مرفق بأربعة أسالةكند مرفق بثالثة أسالةك44
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ند مرفق بس الينكند للتحليل والمناقشةكقولة مرفقة بس ال أو مطل كس ال إشكاليك (التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلكالتعليم الثانوي التأهيلي.)15:2007،
ه .الدراسات السابقة:
دراسة كصابرينا روماييك كSabrina Romaillerك ( )2014بعنوان :كالتالميذ
في مواجهة النقط المدرسية :هل هي مصدر للتحفيز من أجل التعلم؟ك .تتمحور هذه
الدراسة حول عالقة النقإ المدرسية بالتحفيز على التعلم ،وتطرح ك شكال رئيسي
التسا ل التالي :إلى أي مدى تساهم النقإ في تحفيز التالميذ على التعلم؟ وهل النقإ
هي الملدر الوحيد للتحفيز بالنسبة للتالميذ؟ .وقد همت الدراسة  92تلميذ وتلميذة
ينتمون إلى  4أقسام ،السنة الرابعة ابتدائي ،كما تم اإلعتماد في هاته الدراسة على أداة
االستبيان من أجل جمع المعلومات لسببين هما الحلول على نتائج تمثيلية ،والتمكن
من حلر العدد الكبير لعينة البح  .وقد أبانت نتائج الدراسة على أن  96%من
التالميذ تشكل النقإ محفزا للتعلم بالنسبة لهم ،وهي مهمة وأساسية لهم من أجل
النجاح في المدرسة ،وأن  4%من التالميذ ال تشكل النقإ ملدرا للتحفيز بالنسبة لهم
وإنما اهتمامهم بالمادة الدراسية وإعجابهم بها هو الذي يحفزهم على التعلم .وقد
مللت نتائج هاته الدراسة إلى أن النقإ ال تقيس بشكل دقيق القدرات الحقيقية
للتالميذ في ميدان معين.
دراسة كجيموني برتروندك كGIMONNET Bertrandك ( )2007بعنوان:
"النقط المدرسية أو التنقيط في المدرسة األوليةك .لقد انطلقت هاته الدراسة من
الس ال المركزي التالي :كيف يمكن للتنقيإ أن يستمر في األنظمة التعليمية رغم
تعرضه النتقادات عد يدة ،وفي سياقات مختلفة؟ تتناول هذه الدراسة تاريخ التنقيإ
وشروط ممارسته ودراسة تطور النقإ في مختلف أشكال التقويم التكويني
واإلشهادي .وقد مللت نتائج هذه الدراسة إلى التركيز على أسباب ممارسة التنقيإ
في التعليم ،وبشكل أدق دور هاته الممارسات في العالقات بين الفاعلين في التعليم.
دراسة كأحمد فريجة" و"مازيا عيساويك ( )2018بعنوان :كالتقويم التربوي في
ضوء المقاربة بالكفاءات )إشكالية التطبيق(ك .تناولت هاته الدراسة اللعوبات التي
أدت إلى تعثر تطبيق الطرق المعتمدة في تقويم األنشطة التعليمية وفق المقاربة
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بالكفايات في مادة الفلسفة .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات
والمعطيات ،كما تم اإلعتماد على أداة اإلستبيان الموجه لعينة من أساتذة مادة الفلسفة
بالتعليم الثانوي ،وتتكون هذه العينة من ( )10أستاذ(ة) .وقد مللت نتائج هاته
الدراسة إلى أن هنا صعوبات جدية تقف دون التحكم في طرق تقويم مختلف
األنشطة التعليمية لمادة الفلسفة وفق المقاربة بالكفايات ،مما يجعل من االصالحات
التربوية موضو تقويم مستمر.
من مالل استعراض الدراسات السابقة ،نالحظ بأن درسة كجيموني برتروندك
كGIMONNET Bertrandك ( )2007يتخللها غياب الطابع النقدي للتنقيإ ،مع
تقديم تعديل أو بديل .ذلك أن التنقيإ العددي ال يقوم على مراعاة الفروق الفردية بين
المتعلمين ،وب مكانه أال يكون منلفا .لذلك نقترح أن يولي المدرسون عناية ماصة
بالتقديرات التي تلاح النقطة وأن يركزوا على مواطن القوة في أنشطة التالميذ إلى
جان تنبيه هم إلى تعثراتهم .إن العناية الكبيرة بالجهود التي يبدلها التالميذ من مالل
التقديرات بدال من النقطة من شأنه أن يحفزهم ،ملوصا ،ذوي التعثرات منهم .أما
دراسة كصابرينا روماييك ك Sabrina Romaillerك ( )2014فرغم وقوفها على
اللعوبة التي تواجه قياس القدرات الحقيقية للتالميذ ف نها ال تقدم بديال إجرائيا
ملموسا لقياس القدرات بعيدا عن التنقيإ .لذا نقترح أن يراعي التنقيإ العددي
الفروقات بين التالميذ أوال ،وهذا يستدعي وضع أشكال مختلفة للتالميذ تراعي
ملوصياتهم كفاات محددة ،وثانيا أن يتخذ التقويم أشكاال متعددة ومختلفة بهدف
اإل قتراب أكثر من قياس قدرات التالميذ وكفاياتهم .غير أن ما يمكن تسجيله على
دراسة كأحمد فريجة" و"مازيا عيساوي" ( )2018هو أنها رهنت البديل الذي
ينتظر منها باالصالحات المستمرة ،وحتى اإلقتراحات التي قدمتها لم تركز على
اوليات اإلجرائية لمواجهة مشكل تعثرات تطبيق الطرق المعتمدة في التقويم
بالكفاءات في مادة الفلسفة واكتفت باقتراحات عامة وفضفاضة .ويالحظ من مالل
الدراسات السابقة على أن دراستنا الحالية تتقاسم معها هم االهتمام بمسألة التقويم
والمكانة األساسية التي يحتلها هذا األمير في العملية التعليمية التعلمية.
 .8الطريقة واإلجراءات:
أ .منهج البحث :لقد اعتمدنا في دراستنا هاته على:
المنهج الوصفي التحليلي لجمع وتلنيف وعرض البيانات ووصفها وصفا دقيقا
مع تحليلها وتفسيرها ،ألنه المنهج المناس والمالئم للبح المدروس ،وتكمن
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أهميته في كونه منهج يعتمد على كدراسة الواقع أو الظاهرة كما هي ويقوم بوصفها
وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا ً كمياًك( ،أحمد أوزي .)68 :2015 ،وهذا ما
سيساعدنا في وصف المعلومات والبيانات التي تم تجميعها ،من أجل تبيانها بكل دقة
ووضوح ،وبالتالي تسهيل عملية تحليلها ومناقشتها فيما بعد.
كما اعتمردنا كرذلك علرى مـنهج تحليـل المضـمون ،ألنره المرنهج الرذي سيسراعدنا فري
تحليررل تقررارير التفترريش الخاصررة بمررادة الفلسررفة انطالقررا مررن مشرركلة البحر وأسررالته
اإلجرائية ،وبما أن منهج تحليل المضمون هو كتقنية من تقنيات البحر المسرتخدمة
للوصرررررررررررررررف الموضررررررررررررررروعي والمنهجررررررررررررررري والكمررررررررررررررري للمضرررررررررررررررمونك،
) .(Berelson Bernard, 2008 :5ف قرد اسرتعملنا هرذا المرنهج لوصرف المحتروى
الظراهر والمضرمون اللررريح لتقرارير التفترريش مرن حير الشرركل والمحتروى بهرردف
الحلول على بيانات كميرة متكاملرة بطريقرة منظمرة ووفرق أسرس منهجيرة ومعرايير
موضرروعية ،ممررا سيسررهل علينررا جمررع البيانررات وتبويبهررا وتحليلهررا باالسررتناد علررى
األسلوب الكمي بلفة أساسية.
ب .مجتمع البحث :يتشكل المجتمع األصلي للبح من أساتذة ومفتشين ،حي بلل
مجمو عدد أساتذة الفلسفة بالمغرب  3233أستاذ(ة) ،بينما يبلل عددهم على صعيد
أكاديمية جهة الرباط ،سال ،زمور ،زعير  293أستاذ(ة) ،وقد شكلت هذه الجهة
المجال الذي امترنا منه عينتنا التمثيلية .أما المجتمع األصلي لعينة المفتشين فقد بلل
عددهم  30مفتشا ،وقد اكتفينا ،بد  13مفتشا ،استقينا منهم ( )80تقريرا ً .حللنا
بالجهة المعتمدة في هذه الدراسة وهي جهة الرباط ،سال ،زمور ،زعير ،على ()60
تقريرا ً من ممسة مفتشين .والستكمال عينة التقارير أضفنا ( )20تقريرا ً أمدنا بها
ثمانية مفتشين ،ينتمون إلى ممس جهات من المملكة وهي جهة الدار البيضاء
الكبرى ،جهة تازة -الحسيمة -تاونات ،جهة مراكش -تانسيفت -الحوز ،جهة سوس-
ماسة درعة ،جهة العيون -بوجدور.
ج .عينة البحث :تتكون عينة البح من عينتين عشوائيتين مترابطتين ومتداملتين
بحكم طبيعة المجال الذي يشملها و هو مجال التربية والتعليم في السلك الثانوي
التأهيلي.
تتشكرردل العينررة األولررى مررن األسرراتذة الررذين يدرسررون مررادة الفلسررفة بالسررلك الثررانوي
التأهيلي ،وتتكون هدذه العينة من ( ) 80أستاذ(ة) .بينما تشمل العينة الثانية مجموعة
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من تقراري ر التفتريش الخاصرة بمرادة الفلسرفة ،وتتكرون هرذه العينرة مرن ( )80تقريررا.
مرروزعين علررى نيابررات الربرراط ،سررال ،ونيابررة إقرردليم الخميسررات التابعررة لألكاديميررة
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سال -القنيطرة.
د.أدوات البحث:
أداة االستبيان :لجمع المعطيات الميدانية وتمحيد الفرضيات الخاصة ب شكالية
البح تم االعتماد على أداة االستبيان ألنها األداة المناسبة التي يمكن أن نقيس بها
مدى التزام أساتذة مادة الفلسفة بالتوجيهات الرسمية أثناء تقويمهم ألعمال التالميذ
ومكتسباتهم .ولقد وقدع امتيارنا على أداة االستبيان العتبارات عديدة لعل أهمها أن
االستبيان سيمكننا من جمع معطيات غنية ومتعددة للمجال المدروس ،وهو ما نبهنا
إليه عدد من األساتذة الباحثين في مجال علوم التربية ومفتدشين تربويين يشتغلون
بالميدان .وفي هذا اإلطار ،تم بناء وإعداد أداة استبيان موجهة لعينة من األساتذة
الذين يدرسون مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي.
مراحل بناء أداة اإلستبيان :لقد تم إعداد أداة االستبيان من مالل استحضار
التوجيهات الرسمية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة التي حددنا من ماللها
مراحل ومحطات بناء الدرس الفلسفي (تحضيراً ،وإنجازا ً وتقويماً) ،كما استندنا
إلغناء ر يتنا لهذه المراحل والخطوات ( (Philippe Meirieu,1997 :130إلى
ما ذه إليه الفيلسوف األلماني ك يوهان فريدريش هاربرتك Johann
Friedrich Herbartك .هذا األمير الذي وضع قواعد واضحة لتنظيم مراحل
الدرس والتي تتمثل في الخطوات التالية:
المقدمرة كIntroductionك  :يقرروم المرردرس فرري هررذه الخطرروة باستحضررار مبررراتوأفكار المتعلم المكتسبة والمتللة بموضو الدرس الجديد ،والعمل على اسرتدعاء
تلك األفكار والخبرات من مالل جذب انتباهه إليها والوعي بها.
العرررض كpresentationك  :يمثررل اللحظررة الترري يسررتدعي فيهررا المرردرس مادتررهالجديدة ليفسح المجال للمتعلم المتبار األشياء بنفسره بطريقرة مباشررة ،وقرد يضرطر
المدرس إلى شرح وتوضريح مرا استعلرى علرى التالميرذ فهمره مرن معرارف وأفكرار
جديدة لينتقل بعد ذلك إلى مسراعدتهم علرى تحليرل هرذه المعرارف والخبررات الجديردة
ومقارنتها با لتجارب والخبرات القديمة إلدرا أوجه التشابه واالمتالف بينها .وهنا
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يلجررأ المرردرس إلررى مطرروة التطبيررق للتحقررق مررن مرردى اسررتيعاب المتعلمررين للقواعررد
الجديدة التي اكتسبوها.
الخاتمرة :كConclusionك  :وهرري المرحلررة الترري يرتم الوصررول فيهررا إلررى القرروانينالعامررة ،حي ر يررتم االنتقررال مررن المرردر الحسرري إلررى المرردر الكلرري ،ومررن األفكررار
الجزئية إلى األفكار الكلية العامة .وقد يشتر المدرس والمتعلمون في هرذه الخطروة
في إعداد ملخلات لعرض المفاهيم والمباد واألسس المستخللة من الدرس.
بنراء علرى هررذه المعطيرات يمكننرا القررول أن الخطروات التري وضررعها كهراربرتك قررد
شركلت اإلطررار العررام الررذي اسررتندنا إليره لبنرراء وإعررداد أداة اإلسررتبيان ،أمررا محتويررات
اإلسررتبيان والعناصررر الرئيسررية فيرره فقررد تررم اسررتخراجها انطالقررا ممررا تررند عليرره
التوجيهات الرسمية الواردة في البرامج التعليمية الخاصرة بمرادة الفلسرفة فري التعلريم
الثررانوي التررأهيلي واللررادرة فرري ن رونبر ( 2007المملكررة المغربيررة ،وزارة التربيررة
الوطنيررة والتعلررريم العرررالي وتكرروين األطرررر والبحررر العلمرري ،التوجيهرررات التربويرررة
والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.)2007،
محاور وعناصر أداة اإلستبيان :يتكون االستبيان الموجه لعينة األساتذة من
محورين أساسيين .يتكون كل محور من عدة فقرات .وتتحدد محاور اإلستبيان على
الشكل التالي:
المحور األول  :يتناول بعض المعلومات العامة لألستاذ(ة) المبحوث 5( .فقرات).
المحور الثاني :يحاول معرفة مدى التزام أستاذ(ة) مادة الفلسفة بما جاء في
التعليمات الرسمية أثناء عملية التقويم التربوي( 5فقرات).
علرى ضرروء أسررالة البحر وفرضررياته قمنرا بقررراءة التوجيهررات الرسررمية واسررتخرا
شبكة التحليل التي تتضمن محاور وفقرات االستبيان الموجه لعينرة األسراتذة ،وذلرك
مررن أجررل قيرراس مرردى التررزام األسرراتذة أثنرراء تقررويمهم للرردرس الفلسررفي بالتوجيهررات
التربوية ،وبموازاة ذلك وضعنا شبكة ماصة لضبإ وقيراس هرذه الم شررات ،وهري
على الشكل التالي:
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شبكة تتضمن المقوالت والمضامين وبنود التوجيهات الرسمية المعتمدة من أجل تشخيد مدى التزام
مدرسي الفلسفة بها
المقرررررررررروالت الكبرررررررررررى
المسررررررررررررتخرجة مررررررررررررن
التوجيهات التربوية
نوعيررة األسررالة المعتمرردة 
في التقويم



أنوا التقويمات المعتمدة
تقويم الدرس







األشكال األكثرر اسرتعماال 
في التقويم



مجاالت التقويم المعتمدة





المجزوءات األربع







مكوناتها الفرعية

أسالة مفتوحة( :التوجيهات التربوية :ه.)15.9.7.
أسالة مغلقة( :التوجيهات التربوية :ه.)15.8 .
أسررررررالة مرفوقرررررررة بالوثرررررررائق( :التوجيهرررررررات التربويرررررررة:
ه.)15.8.7.
أسالة بدون وثائق( :التوجيهات التربوية :ه.)15 .
التقويم القبلي( :التوجيهات التربوية :ه.)14 .
التقويم التكويني( :التوجيهات التربوية :ه.)14 .
التقويم الجزائي( :التوجيهات التربوية :ه.)14.
التقويم اإلجمالي( :التوجيهات التربوية :ه.)14.
اإلشرررتغال علرررى معرررارف فلسرررفية( :التوجيهرررات التربويرررة:
ه.)14.
اإلشررررتغال علررررى نررررد فلسررررفي( :التوجيهررررات التربويررررة:
ه.)14.
اإلشررررتغال علررررى سرررر ال فلسررررفي( :التوجيهررررات التربويررررة:
ه.)14.9.
اإلشرررتغال مرررن مرررالل وضرررعيات( :التوجيهرررات التربويرررة:
ه.)14.7.
قضية أو إشكال محوري من مفهوم( :التوجيهات التربوية:
ه.)14.
مفهررروم مررررن مفررراهيم المجررررزوءة( :التوجيهرررات التربويررررة:
ه.)14.
مفهومرران أو أكثررر يوحرردهما مجررال إشرركالي( :التوجيهررات
التربوية :ه.)14 .
المجزوءة ككل( :التوجيهات التربوية :ه.)14.
مجزوءة الوضع البشري( :التوجيهات التربوية :ه.)31.
مجزوءة المعرفة( :التوجيهات التربوية :ه.)32.
مجزوءة السياسة( :التوجيهات التربوية :ه.)32.
مجزوءة األمالق( :التوجيهات التربوية :ه.)32.
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صدق وثبات أداة اإلستبيان:
الثبات عن طريق إعادة اإلختبار :عرن طريرق اسرتخدام أداة االسرتبيان المعتمردة فري
هذه الدراسة ،وسعيا للتأكد من ثبات هذه األداة قمنا في هذا اإلطار باستعمال طريقة
االمتبار واالمتبار المعاد ( ) Test- retestبعد فترتين متباعدتين ،حير ترم توزيرع
االستبيان كتجربة أولية ،وبعد مرور شهر تمت إعادة نفس التجربة على نفرس عردد
األساتذة ،إذ أن  15أستاذ من أصرل  20قرد قردم وا نفرس اإلجابرات عرن األسرالة التري
سبق لهم أن أجابوا عنها .وهرذا مرا يبرين أن أداة االسرتبيان تتمترع بدرجرة كبيررة مرن
الثبات يمكن االعتماد عليهرا فري التطبيرق الميرداني للدراسرة ،كمرا ترم حسراب معامرل
الثبات الكلي بتطبيق معادلة الفا كرونباخ ( )Alpha cronbachالتري تعتبرر داللرة
إحلائية موثوقة في مجال التأكد من التماسك الداملي لألداة ،حي تشير إلى درجة
االتساق بين فقرات االستبيان.
الثبات عن طريق عدة محكمين :بهدف التحقق من ثبات أداة اإلستبيان قمنا بعرض
اإلستبيان على مجموعرة مرن المحكمرين (أسراتذة براحثين ،مفتشرين تربرويين ،أسراتذة
مادة ال فلسفة) .بعد عرض االستبيان على ه الء المحكمين تم اطالعهم على إشكالية
البحر وأهدافرره ،فجرراءت نتررائجهم متطابقررة إلررى حررد كبيررر مررع مررا توصررلنا إليرره فرري
دراسرتنا التجريبيررة .وبنرراء علررى كررل مررا سربق قمنررا بلررياغة أداة االسررتبيان التري تررم
االعتماد عليها في التحليل.
أداة تحليل المضمون :لقد تم استخدام هذه التقنيرة فري تحليرل مضرمون عينرة تقرارير
التفتيش الدخاصة بمادة الفلسرفة مرن مرالل تفكيكهرا إلرى وحردات لهرا معنرى ووصرفها
وصفا موضوعيا ومنهجيا وكميا ،حي تكمن أهمية هذه التقنية في مالءمتها للقضية
المدروسة ،وما يمكن أن تمدنا به من إدرا عميق للموضو المدروس وإجابة عن
أسررالة البحرر والتحقررق مررن فرضررياته ،وذلررك مررن مررالل االسررتعانة بجرردول يضررم
مجموعة من الم شرات الدالة على مدى التزام المدرسين ببنود التوجيهات الرسمية
أثناء تقويمهم ألعمال التالميذ.
ومن أجل تقييم عمل المدرسين ،وضعنا شبكة لتقييم مضمون عينرة تقرارير التفتريش
الخاصة بمادة الفلسفة ،تضم المراحل والخطوات المتبعة أثناء عملية التقرويم ،حير
تم اشتقاق هذه المدراحل الواردة في هرذه الشربكة مرن مضرامين التوجيهرات التربويرة
الخاصة بهذه المادة.
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وللتأكررد مررن صررالحية هررذه الشرربكة المعتمرردة فرري تحليررل مضررمون عينررة التقررارير تررم
عرضررها علررى مج موعررة مررن المحكمررين مررن ذوي االمتلرراه فرري منهررا الفلسررفة
وأسالي تدريسها (مفتشون وم طرون تربويون) وبعض مدرسي ديداكتيك الفلسفة
بالمدرسة العليا لألساتذة بالرباط.
ه .األساليب اإلحصائية :للتحقق من صدق الفرضية التي تطرحها الدراسة لقبولها
أو نفيها قمنا باالعتماد على عدة منهجية إحلائية ال تقف عند حدود اإلحلاء
الوصفي بل تمتد إلى مستوى اإلحلاء االستداللي لمعالجة المعطيات والبيانات
التي يتم تفريغها من االستبيان ومن شبكة تحليل مضمون عينة تقارير التفتيش.
وفي هذا اللدد ،تم االعتماد على البرنرامج اإلحلرائي المعرروف ببرنرامج الحزمرة
اإلحلائية للعلوم االجتماعية (  ) S.P.S.Sنسخة ( )10.0للتحقق من داللة الفروق
بين المتوسطات الحسابية إلجابات األساتذة والمتوسطات الحسابية لمضرامين عينرة
تقارير التفتيش.
وبهذا قمنا ب توظيف األسالي اإلحلائية التالية:
االعتماد على النس الماوية ،وذلك قلد تحويل المعطيات والبيانات إلى نسكمية تسهل عملية القراءة والتحليل.
اعتماد ألفا كرونباخ (  ) Alpha cronbachلحساب درجة االتساق بين فقراتاالستبيان.
بحكم طبيعة البناء الهندسي والتنظيمي للمحاور الرئيسية والفرعية لمجمو أسالة
فقرات االستبيان ومختلف المقوالت الكبرى لشبكة تحليل المضمون امترنا توظيف
امتبار كا ) khi-2( 2للداللة اإلحلائية لتمحيد الفرضية المطروحة .وهو امتبار
يهدف إلى حساب الفروق بين التكرارات كles fréquencesك (Capéraa.P et
) ، Cutsem. B.V, 1988 : 292كما يهدف إلى ك توضيح معنى الفروق
المتواجدة بين هذه التكراراتك(De Landsheere Gilbert, 1979 : 161-:
)162
(𝒐 − 𝒄)²
𝒄

𝜺 = 𝒙²

 =Oالتكرارات المالحظة Fréquences observées
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 =Cالتكرارات النظرية Fréquences théoriques
 .9نتائج البحث:
أوال :عرض وتقديم نتائج البحث:
 : Iعرض وتقديم النتائج الخاصة بمدى التزام أساتذة مادة الفلسفة ببنود
التوجيهات الرسمية أثناء تقويمهم ألعمال التالميذ:
جدول رقم (:)1
يبين توزيع التكرارات والنس الماوية ونتيجة امتبار كا 2المتعلقة بمدى حضور وغياب بنود
التوجيهات الرسمية على مستوى التقويم حس آراء عينة األساتذة
درجة
الحرية

قيمة
امتبار
Khi-2

مستوى
الداللة
P

1
1

14.45
54.45

دال جد اً
دال جد اً

أشكال التقويم

67

84%

13

16%

1

54.45

دال جد اً

مجاالت التقويم
المجرررزوءات الترررري
تسرررررررتأثر باهتمرررررررام
التالميذ

67
69

84%
86%

13
11

16%
14%

1
1

36.43
42.05

دال جد اً

نوعية األسالة
أنوا التقويم

حضررور بنررود التوجيهررات غيرررراب بنررررود التوجيهررررات
الرسرررررمية حسررررر عينرررررة الرسرررررمية حسررررر عينرررررة
األساتذة
األساتذة
%
التكرارات
%
التكرارات
29%
23
71%
57
9%
7
91%
73

توضح نترائج الجردول أعراله المتعلقرة بتقرويم الردرس الفلسرفي كمرا نلرت علرى ذلرك
التوجيهرات الرسرمية أن نوعيرة األسررالة المعتمردة فري عمليررة التقرويم حاضررة بنسرربة
 71%حس آراء عينة األساتذة ،بينما لم تتجاوز نسبة غيابها  .29%أما فيما يتعلق
بررأنوا التقررويم المعتمرردة فرري العمليررة ال تعليميررة التعلميررة طبقررا لمررا هررو متضررمن فرري
التوجيهات الرسمية فقد شكلت نسبة حضور مهمة بلغت  91%حس إجابات عينة
األساتذة ،في مقابل نسبة غياب لم تتعدى  . 9%وفيما يخد توظيف أشركال التقرويم
وفق ما جاءت به التوجيهات الرسرمية فقرد أكردت النترائج المتوصرل إليهرا حضرورها
بنسبة  84%حس تلريحات عينرة األسراتذة ،فري حرين لرم تشركل نسربة غيابهرا إال
 . 16%كمرررا أوضرررحت النترررائج المتعلقرررة بمجررراالت التقرررويم كمرررا نلرررت علرررى ذلرررك
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التوجيهات الرسمية أن حضورها بلل نسبة  84%حس آراء عينة األسراتذة ،بينمرا
سررجلت نسرربة الغيرراب  . 16%وفرري نفررس السررياق أفررادت النتررائج المتوصررل إليهررا أن
المجزوءات التي تستأثر باهتمام التالميذ حاضرة بنسبة مهمة  86%حس إجابرات
عينة األساتذة ،في مقابل غيابها بنسبة .14%
أما من الناحية اإلحلائية فقرد عمردنا حسراب امتبرار كرا ،)khi-2( 2حير توصرلنا
فيما يخد نوعية األسالة المعتمردة فري عمليرة التقرويم إلرى وجرود فرروق ذات داللرة
إحلائية ،إذ كانت قيمة كا 2المحسوبة هي  . 14.45ممرا ي شرر علرى وجرود فرروق
دالة جدا ً بين آراء عينة األساتذة .كما تشير النتائج الخاصة بأنوا التقويم إلى وجود
فروق ذات داللة إحلائية ،فقيمة كا 2المحسوبة هي  .54.45مما يردل علرى وجرود
فررروق دالررة جرردا ً بررين إجابررات عي نررة األسرراتذة .ونفررس األمررر ينطبررق علررى األشرركال
المعتمدة في التقويمك فالنتائج تشير إلى وجرود فرروق ذات داللرة إحلرائية ،إذ بلغرت
قيمة كا 2المحسوبة  .54.45مما ي شر على وجود فروق دالة جدا ً برين أفرراد عينرة
األساتذة .أمرا بالنسربة لمجراالت التقرويم المعتمردة فالنترائج توضرح وجرود فرروق ذات
داللة إحلرائية ،إذ كانرت قيمرة امتبرار كرا 2المحسروبة هري  .36.43ممرا يردل علرى
وجود فروق دالة جدا ً بين آراء عينة األساتذة .كما أكدت النتائج المتوصل إليها فيما
يخد المجزوءات التي تستأثر باهتمام التالميذ وجود فرروق ذات داللرة إحلرائية،
حي شكلت قيمة امتبار كا 2المحسوبة  . 42.05مما ي شر على وجرود فرروق دالرة
جدا ً بين آراء عينة األساتذة.
نسرتنتج انطالقرا مرن هرذه النترائج وجرود فرروق ذات داللرة إحلرائية برين آراء عينررة
األسرراتذة علررى مسررتوى تقررويم الرردرس الفلسررفي طبقررا لمررا هررو منلرروه عليرره فرري
التوجيهات الرسمية.
 :IIعرض وتقديم النتائج الخاصة بمدى رصد عينة تقارير التفتيش لعملية تقويم
المدرسين لعمل التالميذ كما هو وارد في التوجيهات الرسمية:
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جدول رقم (:)2
يبين توزيع التكرارات والنس الماوية ونتيجة امتبار كا 2المتعلقة بمدى حضور وغياب بنود
التوجيهات الرسمية على مستوى التقويم حس عينة تقارير التفتيش
درجة
الحرية

قيمة
امتبار
Khi-2

مستوى
الداللة
P

نوعية األسالة
أنوا التقويم

حضور بنود
التوجيهات الرسمية
حس عينة تقارير
التفتيش
%
التكرارات
41%
33
39%
31

غياب بنود
التوجيهات الرسمية
حس عينة تقارير
التفتيش
%
التكرارات
59%
47
61%
49

2.45
4.05

غير دال
دال

1
1

دال جد اً

أشكال التقويم

23

29%

57

71%

1

14.45

دال
دال جد اً

مجاالت التقويم
المجررررررررررررزوءات
الترررررررري تسررررررررتأثر
باهتمام التالميذ

32
25

40%
31%

48
55

60%
69%

1
1

3.2
11.25

توضح نترائج الجردول أعراله المتعلقرة بتقرويم الردرس الفلسرفي كمرا نلرت علرى ذلرك
التوجيهرات الرسرمية أن نوعيرة األسررالة المعتمردة فري عمليررة التقرويم حاضررة بنسرربة
ضعيفة  41%حس عينة تقارير التفتيش ،بينما شكلت نسبة غيابها  .59%أما فيما
يتعلق بأنوا التقويم المعتمدة في العملية التعليمية التعلمية طبقا ً لما هو متضرمن فري
التوجيهات الرسمية فقد أوضحت النتائج أن حضورها لم يتجاوز نسبة  39%حس
عينرة تقرارير التفترريش ،فري مقابرل نسرربة غيراب بلغرت  . 61%وفيمررا يخرد توظيررف
أشكال التقويم وفق ما جاءت به التوجيهات الرسمية فقد أكدت النتائج المتوصل إليها
أن حضرورها لرم يتعرردى نسربة  29%حسر عينرة التقررارير ،فري حررين شركلت نسرربة
غيابها  . 71%كما أوضحت النتائج المتعلقة بمجاالت التقرويم كمرا نلرت علرى ذلرك
التوجيهات الرسمية أن حضورها بلل نسبة  40%حس عينة تقارير التفتيش ،بينما
سررجلت نسرربة الغيرراب  . 60%وفرري نفررس السررياق أفررادت النتررائج المتوصررل إليهررا أن
المجزوءات التي تستأثر باهتمام التالميذ حاضرة بنسبة ضرايلة  31%حسر عينرة
تقارير التفتيش ،في مقابل غيابها بنسبة .69%
أمرا مررن الناحيررة اإلحلررائية فقررد أجرينررا امتبررار كررا ،)khi-2( 2حير توصررلنا فيمررا
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يخد نوعية األسالة المعتمدة في عمليرة التقرويم إلرى عردم وجرود فرروق ذات داللرة
إحلائية ،إذ كانت قيمة كا 2المحسوبة هي  . 2.45مما ي شر على عدم وجود فروق
دالة إحلائيا حس عينة تقارير التفتيش .كما تشير النتائج الخاصرة برأنوا التقرويم
إلى وجود فرروق ذات داللرة إحلرائية ،فقيمرة كرا 2المحسروبة هري  .4.05ممرا يردل
على وجود فروق دالة إحلائيا حس عينة تقارير التفتيش .وفيما يتعلق باألشركال
المعتمدة في التقويمك فالنتائج تشير إلى وجرود فرروق ذات داللرة إحلرائية ،إذ بلغرت
قيمرة كررا 2المحسرروبة  . 14.45ممرا ي كررد علررى وجرود فررروق دالررة جردا ً حسر عينررة
تقارير التفتيش .أما بالنسبة لمجاالت التقويم المعتمردة فقرد أفرادت النترائج عرن وجرود
فروق ذات داللة إحلائية ،إذ كانت قيمة امتبار كا 2المحسوبة هري  .3.2ممرا يردل
علرى وجررود فررروق دالررة إحلرائيا حسر عينررة تقررارير التفتريش .كمررا أكرردت النتررائج
المتوصرل إليهررا فيمررا يخررد المجررزوءات التري تسررتأثر باهتمررام التالميررذ عررن وجررود
فروق ذات داللة إحلائية ،حي شركلت قيمرة امتبرار كرا 2المحسروبة  .11.25ممرا
ي شر على وجود فروق دالة جدا ً حس عينة تقارير التفتيش.
نستنتج انطالقا من هذه النتائج وجود فروق ذات داللة إحلائية حس عينة تقارير
التفترريش علررى مسررتوى تقررويم الرردرس الفلسررفي طبق را ً لمررا هررو منلرروه عليرره فرري
التوجيهات الرسمية.
ثانيا :تمحيص الفرضيات وتفسير النتائج:
 :Iتمحيص الفرضيات:
يمكن إعادة صياغة إشكالية البح على الشكل الترالي :بمرا أن التوجيهرات التربويرة
والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي تند على أن
كالمنهررا هررو وحررده اإلطررار المرجعرري الملررزم وطنيررا"(المملكررة المغربيررة ،وزارة
التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبح العلمي ،التوجيهات التربويرة
والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ،)2007،فإلى
أي حد يلتزم أساتذة مادة الفلسفة ببنود التوجيهات الرسمية أثناء تقويمهم ألعمال
التالميذ ،وهل يرصد مفتشو مـادة الفلسـفة فـي تقـاريرهم عمليـة تقـويم المدرسـين
لعمل التالميذ كما هو وارد في التوجيهات الرسمية؟
 . 1تمحيص الفرضية األولى:
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بالنسبة للفرضية األولى الموجهة لهاته الدراسة فيمكن أن نعيد صياغتها على الشكل
التالي :يلتزم أساتذة مادة الفلسفة ببنود التوجيهات الرسمية أثناء تقويمهم ألعما ل
التالميذ.
بعد القيام بعمليرة التحليرل للنترائج المتعلقرة بتقرويم الردرس الفلسرفي حسر آراء عينرة
األسراتذة ،ب ينرت نترائج الدراسرة أن نسربة مهمرة  84%مرن مجمرو عينرة األسراتذة
يلتزمون ببنود التوجيهات الرسمية أثناء تقويمهم للدرس .أما من الناحية اإلحلائية
فقرد توصرلنا إلرى وجرود فرروق ذات داللرة إحلرائية برين إجابرات عينرة األسرراتذة ،إذ
كانت قيمة كرا 2المحسروبة هري  36.45عنرد مسرتوى الداللرة ) .)0.001ممرا ي شرر
على وجود فروق دالة جدا ً بين تلريحات عينة األساتذة على مستوى تقويم الدرس.
 . 2تمحيص الفرضية الثانية:
أمرا بالنسرربة للفرضررية الثانيررة الموجهررة لهاتره الدراسررة فرريمكن إعررادة صررياغتها علررى
الشركل الترالي :يرصـد مفتشـو مـادة الفلسـفة ،انطالنـا مـن تقـاريرهم ،عمليـة تقـويم
المدرسين لعمل التالميذ كما هو وارد في التوجيهات الرسمية.
بعد القيام بعملية التحليل للنتائج المتعلقة بتقويم الدرس الفلسرفي حسر عينرة تقرارير
التفتيش ،أوضحت نتائج التحليل أن عينة تقارير التفتيش ترصد ضعف حضور بنود
التوجيهات الرسمية لردى غالبيرة األسراتذة علرى مسرتوى تقرويم الردرس ،األمرر الرذي
ت كده النس الضعيفة التي أبانت عنها عينة التقارير والتي بلغت 36%من مجمو
عينة تقارير التفتيش .أما من الناحية اإلحلائية فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق
ذات داللة إحلائية بين عينة تقارير التفتيش ،إذ كانت قيمة امتبرار كرا 2المحسروبة
هي  6.05عند مستوى الداللة) .)0.01مما يدل على وجود فروق دالة جدا ً بين عينة
تقارير التفتيش على مستوى تقويم الدرس.
 : IIتفسير ومنانشة النتائج المتعلقة بتقويم الدرس الفلسفي حسب آراء عينة
األساتذة وعينة تقارير التفتيش:
إن ما يفسر التزام غالبية األساتذة بالتوجيهات الرسمية على مستوى التقرويم هرو أن
عمل المدرسين -عموما -يخضع لنظرام الم سسرة .والم سسرة ال يمكنهرا أن تشرتغل،
وأن تواصل عملها في غياب القوانين .إن قوانين الم سسرة ستلربح جوفراء وبردون
معنى إن هي لم تخضع للتط بيق ،أي التزام الفاعلين فيها بتفعيلها على أرض الواقع.
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وإذا كانت القوانين العامة المنظمة للم سسة المدرسية يخضرع لهرا جميرع المدرسرين
بكل تخللاتهم ،وإذا كران كرل تخلرد يخضرع لمنهاجره الخراه ،فر ن مرا يحكرم
مدرس الفلسفة-على وجه الخلوه -هو منها الفلسفة باعتباره االطار المرجعري
الملزم وطنيا .إن ما يميز المنها الجديد للفلسفة هو أنه صيل في إطار االصالحات
الجديررردة التررري عرفهرررا النظرررام التعليمررري برررالمغرب والتررري همرررت مراجعرررة المنررراهج
والبرامج ،حير أمرذ منهرا الفلسرفة اتجاهرا يتسرم كبتطروير عميرق للمنهرا السرابق
واسرررتثمارا ً لخالصرررات التجربرررة والممارسرررة الميدانيةك(المملكرررة المغربيرررة ،وزارة
التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبح العلمي ،التوجيهات التربويرة
والبرررامج الخاصررة بترردريس مررادة الفلسررفة بسررلك التعلرريم الثررانوي التررأهيلي.)2007،
وبهررذا تبقررى القيمررة المضررافة لمنهررا الفلسررفة الجديررد هرري إضررفاء المزيررد مررن النظررام
والعقالنيرررة علررررى ممارسررررة المرررردرس التربويررررة وتجنبرررره السررررقوط فرررري العشرررروائية
واإلرتجالية.
إن التوجيهات التربوية من مالل تحديدها وتفليلها لمراحل ومطوات بناء الدرس
الفلسفي المتمثلة في التحضير واإلنجاز والتقويم تيسر عمل المردرس وتضرفي عليره
المزيد من العقلنة والدقة والنظام ،األمرر الرذي يجنبره اإلصرطدام بلرعوبات تربويرة
كثيرة من شأنها أن تنعكس سلبا على المردودية والتحليل الدراسي.
ومررا يزيررد مررن تأكيررد مرردى التررزام مدرسرري مررادة الفلسررفة بالتوجيهررات الرسررمية هررو
إدراكهم بأن الزيارات التفتيشية التي يقروم بهرا المفتشرون تقروم علرى مراقبرة منظمرة
تشكل التوجيهات الرسمية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة إطارها المرجعي
الملزم.
ويمكرن تفسرير هرذه النترائج ب رجاعهرا إلرى التررابإ الضرروري برين مراحرل الردرس
األساسررية المتمثلررة فرري التحضررير واإلنجرراز والتقررويم ،حي ر ال يمكررن تلررور تقررويم
تربوي في غياب إنجاز الدرس وإعداده القبلي.
كمررا يمكررن تفسررير التررزام غالبيررة األسرراتذة ببنررود التوجيهررات الرسررمية علررى مسررتوى
التقرويم بكررون المردرس مررن جهررة مطالر ب نجرراز تقررويم لتقردير مكتسرربات المتعلمررين
بنقطة عددية تحتس في معدل النقطة النهائية للدورة ،ومن جهة أمرى فر ن تترويج
جهود تالميرذ الباكالوريرا بامتحانر ات إشرهادية فري نهايرة السرنة يسرتدعي مرن األسرتاذ
تمرررينهم علررى أشرركال ومجرراالت التقررويم المختلفررة سررواء تعلررق األمررر بالمفرراهيم أو
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بالنلوه واإلشكاالت طالما أن التالميذ سيتم امتحانهم في أشكال تقويميرة تتردامل
فيها اإلشكاالت والقضايا والمفراهيم والحجرا  ،تأمرذ شركل سر ال فلسرفي أو قولرة أو
ند فلسفي.
وبما أن التقويم يعتبر من أهم العناصر األساسية التي تقوم عليها المقاربة بالكفاياتك
فهو عملية مندمجة في المنها الدراسي أو المجزوءة التعليمية ،وال يمكن اإلستغناء
عنه مالل ممارسة الفعل التربوي ،ألنه عنلر يتفاعل مع مختلف عناصر العمليرة
التعل يميرة التعلميررة ،وهررو بررذلك ال يكررون منفلررال عنهرا ،بررل يسرراهم بشرركل فعررال فري
انسررجام وحرردة البنيررة قلررد تحقررق الكفايررات المسررتهدفة ،فر ن مرحلررة التقررويم مرحلررة
أساسية ،يقوم المدرس من ماللها مدى اكتساب التالميذ للقدرات وتحقريقهم للكفايرات
المسرتهدفة موظفرا لرذلك تمرارين متنوعرة وأسرالة مختلفرة ونلوصرا مرفقرة بمطالر
وأسالة .كما أن التقويم يتم في فترات مختلفة يقوم بها المدرس لمعرفة مردى إمكانيرة
نجاح التلميذ ،ولمعرفة اللعوبات التي تحول دون استيعابه للتعلمات ،وكرذلك مردى
توفره على األسس الضرورية لمتابعة التعلم.
وبمررا أن نتررائج التحليررل قررد أبانررت أن غالبيررة األسرراتذة يلرررحون بررالتزامهم ببنررود
التوجيهات الرسمية أثناء تقرويمهم للردرس فر ن النتيجرة المتوصرل إليهرا لتفسرير هرذه
النتائج هي أن المدرس يعمل على تتبع أعمال التالميذ ورصد نتائجهم بانتظام للتأكد
من تحقق األهداف التربوية الخاصة بمادة الفلسفة مرن مرالل تنظريم حلرد للردعم
والتقوية لفائدة مجموعة من التالميذ لتدار هفوات التلميذ(ة) .وبالتالي يبقى السرب
الرئيسي واألساسي في احترام المدرسرين لبنرود التوجيهرات الرسرمية أثنراء تقرويمهم
للدرس الفلسفي هو كون األساتذة ملزمين بتقدير مكتسربات المتعلمرين بنقطرة عدديرة
تحتس في معدل النقطة النهائية للدورة ،إلى جان أن تالميرذ الباكالوريرا متبروعين
بامتحانات إشهادية في نهاية السنة.
انطالقا من هذه المعطيات كلها ال يسعنا سوى القول بأن كل إهمال من قبل المدرس
على مستوى تقويم عمل التالميذ من شأنه أن يحدث ملال في نظام الدرس.
أما فيما يخد النتائج المتع لقة بعينة تقارير التفتيش فنجدها ترصرد ضرعف حضرور
بنود التوجيهات الرسمية على مستوى التقويم .ولعرل مرا يفسرر هرذا الضرعف هرو أن
عينة التقارير غالبا ما ترصد حضور فروض المراقبة المسرتمرة دون أبعراد التقرويم
ومجاالته وصيغه وأدواته ،على اعتبار أن مكتسبات المتعلمين يج أن تقدر بنقطة
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عدديرة تحتسر فرري معرردلهم .كمررا يمكررن إرجرا هررذا الضررعف المالحررظ فرري التحليررل
الكمري المتعلررق بالنترائج الخاصررة بعينرة التقررارير مقارنرة مررع النترائج الخاصررة بعينررة
األساتذة إلى طبيعة الزيارات التفتيشية المحدودة في الزمان والتي ال تسمح للمفتشين
باستحضار جميع بنود التوج يهات الرسمية ،بسب كثافتها.
كررل هررذه الخالصررات واإلسررتنتاجات ترردفعنا إلررى تأكيررد الفرضررية الترري انطلقنررا منهررا
وتجيبنا عن الس ال اإلشكالي الموجه لهذه الدراسة والذي يتمحور حول مدى التزام
أساتذة مادة الفلسـفة ببنـود التوجيهـات الرسـمية أثنـاء تقـويمهم ألعمـال التالميـذ،
ومدى رصد مفتشي مادة الفلسفة ،انطالنا من تقاريرهم ،عمليـة تقـويم المدرسـين
لعمــل التالميــذ كمــا هــو وارد فــي التوجيهــات الرســمية  .حي ر توصررلنا مررن مررالل
تفسيرنا ومناقشتنا للنتائج المتعلقة بهرذه الدراسرة إلرى أنره برالرغم ممرا ترصرده عينرة
تقارير التفتيش من ضعف ( )36%على مستوى حضور بنود التوجيهرات الرسرمية
لدى غالبية األساتذة على مستوى التقويم ،إال أن النسبة المهمة ( )84%من مجمو
عينة األساتذة تجعلنا نعتبر أن مدرسي مادة الفلسفة يلتزمون بالتوجيهرات الرسرمية،
والذي يبرر هاته النتيجة هو مضو كل من المدرس والمفتش لهذه التوجيهات التي
ترنظم عملهمر ا وتحرردده ،فالمرردرس علررى مسررتوى الممارسررة تحكمرره التوجيهررات الترري
يعتمدها المفتش كذلك كمرجع للمراقبة ،وهذا أمر تعكسه التقارير.
 .10خاتمة البحث:
انطالقررا مررن نتررائج التحليررل المتعلقررة بهررذه الدراسررة نسررتخلد أن غالبيررة المدرسررين
يلتزمون ببنود التوجيهرات الرسرمية علرى مسرتوى تقرويم الردرس الفلسرفي ،حير أن
األساتذة مطالبون ب نجراز فرروض كتابيرة ،علرى مسرتوى المراقبرة المسرتمرة ،إذ يرتم
كتقدير منجزات المتعلمين بنقطة عددية تحتس في معدل النقطرة النهائيرة للردورةك.
(التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسرفة بسرلك التعلريم الثرانوي
التأهيلي .) 14 :2007،إلى جان أن هذه الفروض المحروسة ترتم حسر مرا ترند
عليره التوجيهرات التربويرة ومرا تحردده المرذكرات الوزاريرة مرن جدولرة زمنيرة ومررن
صيل معتمردة (المرذكرة الوزاريرة رقرم  142-04الخاصرة برالتقويم التربروي بالسرلك
الثرانوي الترأهيلي لمررادة الفلسرفة ،)5 :2007،ناهيرك عررن تحديردها الردقيق والمفلررل
لعناصررر اإلجابررة وسررلم التنقرريإ (نمرروذ مررن نمرراذ عناصررر اإلجابررة وسررلم التنقرريإ
الخاه بمادة الفلسفة والمتعلق باإلمتحان الوطني الموحد للباكالوريا ،)2016 ،كرل
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هذا يتم تحت مراقبة وإشراف اإلدارة التربوية .كما نستنتج انطالقا من نتائج التحليل
أن عينة تق ارير التفتيش ترصد ضعف حضور بنود التوجيهات الرسمية لدى غالبية
األساتذة ،على مستوى تقويم الدرس ،حي يرجع هذا الضرعف إلرى ضرعف اإلعرداد
الكلي على مستوى التحضير ،وكذا ما يعرفه اإلنجاز من ارتبا بسب ميل األساتذة
إلى الطريقة التقليدية التي تعتمد على اإللقاء واإلمالء ،كل هذا يجعل المدرس ،على
مستوى تقويم مكتسربات التالميرذ ال يحتررم مكونرات التقرويم األساسرية والمتمثلرة فري
مجاالت التقويم وأشكاله ونوعية األسالة المعتمدة فيه ،وقرد يكتفري المردرس برالتقويم
الجزائرري ألنرره يرررتبإ بتقرردير منجررزات المتعلمررين بنقطررة عدديررة تحتسر فرري معرردل
النقطة النهائية للدورة.
 .11التوصيات واإلنتراحات :استنادا ً إلى نتائج هذه الدراسة واعتمادا ً على مناقشتها
نوصي بما يلي:
 تنويع طرق التقييم بدال من التركيز على وسريلة واحردة فري التقيريم وهري اإلمتحرانالذي ال يقيس جميع جوان شخلية التلميرذ(ة) ،مرع اإلهتمرام بتوجيره األسرالة التري
تختبر القدرات الفكرية العليا للمتعلم وحل المشكالت بدل مخاطبة الرذاكرة والحفرظ،
أي أن المنطق األساس هو أننا ال نقوم اكتساب المعرارف برل مردى تحقرق الكفايرات
ألن الذي يهمنا هو اإلستراتيجيات المتبعة لحل المشكالت.
صياغة شبكة موحدة وملزمة وطنيا ً للتقييم في مادة الفلسفة تضم معايير دقيقة علىشكل م شرات قابلة للقياس من أجل تحقيق الموضوعية في التلحيح.
 تشجيع البح العلمي الذي يهتم بمتابعة وتقييم المناهج التربوية والكتر المدرسريةوكررذلك المقاربررات البيداغوجيررة المعتمرردة فرري الترردريس ،وملررق معهررد علمرري مرراه
بديداكتيك الفلسفة.
 وضررع دليررل لألسررتاذ يضررم الكفايررات المسررتهدفة فرري منهررا الفلسررفة وترجمتهررا إل رىقدرات على شكل م شرات قابلة للتعلم والتقييم والقياس.
 ضررورة العمرل علرى تطروير القردرات والكفايرات المهنيرة للمردرس مرع مرا يتناسروالتحديات التي تفرضها اإلصالحات التربوية الجديدةك ف صالح المنظومة التربوية
والتعليمية ال يمكن أن يتحقق فعليا ً إال عبر مدرسين تلقوا تكوينرا ً علميرا ً وبيرداغوجيا ً
فعاال.
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إعادة النظر في التكوين سواء دامل مراكز التكوين أو في اللقراءات التربويرة التريي طرهررا مفتشرري مررادة الفلسررفة ،مررع التركيررز علررى التكرروين المسررتمر الجرراد والمت رين
واإلبتعاد عن التكوين المناسباتي.
نائمة المراجع:
 .1المملكة المغربية ،وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبح
العلمي( ،)2007المذكرة لوزارية رقم 159 :الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع
االمتحان الوطني الموحد للباكالوريا :مادة الفلسفة.
.2المملكة المغربية ،وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبح
العلمي( ،)2007المذكرة الوزارية رقم 142-04 :الخاصة بالتقويم التربوي بالسلك
الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة.
 .3المملكة المغربية ،وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكروين األطرر والبحر
العلمي( ،) 2007التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك
التعليم الثانوي التأهيلي ،مطبوعات مديرية المناهج.
 .4المملكة المغربية ،وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكروين األطرر والبحر
العلمرري( ،) 2016نمرروذ مررن نمرراذ عناصررر اإلجابررة وسررلم التنقرريإ الخرراه بمررادة
الفلسررفة والمتعلررق باإلمتحرران الرروطني الموحررد للباكالوريررا ،الرردورة العاديررة ،جميررع
مسررالك الشررع العلميررة والتقنيررة واألصرريلة ،المركررز الرروطني للتقررويم واالمتحانررات
والتوجيه.
.5أحمد أوزي (،) 2015كمنهجية البح وتحليل المضمونك ،الطبعة الثالثة ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب.
 .6سررعيد الراشرردي (برردون سررنة نشررر) ،كتقررويم البرررامج الدراسررية ،برنررامج الترراريخ
كنموذ ك ،أعمال نردوة :المنراهج الدراسرية برين التخطريإ والتقرويم ،منشرورات كليرة
علوم التربية ،الرباط ،المغرب.
.7محمد الدريج ( ،) 1994كتحليل العملية التعليمية (مدمل إلى علم التدريس)ك ،دار
عالم الكت  ،الطبعة األولى ،الرياض.
.8محمد زياد حمدان ( ،) 1992ك اإلشراف في التربية المعاصرة ،مفاهيم وأسرالي
وتطبيقاتك ،دار التربية الحديثة ،سلسلة الكت  ،عمان.
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Evaluation of the High School Philosophy Teaching in
Morocco based on the Guidelines for Teaching
Philosophy, Teachers’ Opinions and Inspectors
Hakima Aghris
Researcher in Philosophy and Education Sciences
Mohamed V University - Faculty of Education Sciences
Rabat-Morocco
Abstract: This study aims at revealing the extent to which
teachers teaching Philosophy commit themselves to the terms
of the official guidelines during the evaluation of their students,
and the extent to which the inspectors of this subject interact
63

برلين-المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

حكيمة أغريس.التقويم في مادة الفلسفة بالتعليم التأهيلي بالمغرب بين التوجيهات التربوية وآراء أساتذة أ

positively with the guidelines’ terms while controlling and
observing the teachers’ work on the level of evaluation. To
achieve this purpose, Descriptive Analytical and Content
Analysis methodologies were adopted. The study also used a
questionnaire to measure the extent to which the teachers of
Philosophy commit themselves to the official guidelines on the
level of practice; Also, it relied on the method of Content
Analysis to analyze the data of the inspectors’ reports that were
done on the level of control. The data consist of two samples
chosen randomly: the first one includes about eighty teachers
of the subject of Philosophy tought at High School, and the
second one includes eighty reports prepared by the inspectors
of the subject, selected from the regional directorate in Rabat,
Salé, Kenitra and the regional directorate of Khemisset that is
subsidiary to the Regional Academy of Education and
Formation of the region of Rabat-Sale-Kenitra, academic year
2013-2014. The results of the study showed that a big number
of teachers, from the data, commit themselves to the official
guidelines while preparing the course; the results of the
analysis also showed that the reports of the inspectors show a
weak presence of the terms of the official guidelines for the
majority of the teachers at the level of course preparation.
KeyWords: Evaluation, Philosophy, Official Guidelines.
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سلوك المالءمة العالجية وعالقته بتقبل المرض لدى مرضى العجز الكلوي
 دراسة ميدانية بمستشفى عسلي محمد بعين الملح ومستشفى الزهراويبالمسيلة–
د.جريو سليمان.
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة -الجزائر.-
ملخص :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نوعية العالقة بين سلوك المالءمة
العالجية وتقبل المرض  ،والفروق في درجة تقبل المرض التي تعزى إلى
متغيرات (السن ،الجنس ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي ،مدة المرض،
االصابة بأمراض أخرى) ،و كذا معرفة ما إذا كانت هناك عالقة دالة إحصائيا بين
تقبل المرض والسلوك األكثر مالءمة للعالج  ،وما إذا كانت هناك عالقة دالة
إحصائيا بين درجة عدم تقبل المرض والسلوك األقل مالءمة للعالج لدى مرضى
العجز الكلوي ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي ،واشتملت على عينة
قوامها ) (64مفردة (ذكر وأنثى) من فئة مرضى العجز الكلوي بمدينة المسيلة-
الجزائر ،-تتراوح أعمارهم بين ( 20و )60سنة تم اختيارها بطريقة قصدية.
واستخدمت الدراسة مقياس سلوك المالءمة العالجية من تصميم زناد دليلة ،وتقبل
المرض من تصميم الباحث.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
طبيعة العالقة بين سلوك المالءمة العالجية وتقبل المرض لدى مرضى العجزالكلوي هي عالقة طردية.
توجدد فدرو ق دالددة إحصدائيا فدي درجددة تقبدل المدرض ،لدددى مرضدى العجدز الكلدويتعددزى لمتغيددرات (الجددنس ،المسددتوى التعليمددي ،مدددة المددرض ،االصددابة بددأمراض
أخرى).
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توجد فرو ق غير دالة إحصائيا في درجة تقبل المرض لدى مرضى العجدز الكلدويتعزى لمتغيرات (السن ،الحالة االجتماعية).
توجد عالقة دالة إحصائيا بين السلوك األكثر مالءمة للعالج وتقبل المرض لدىمرضى العجز الكلوي.
تو جد عالقة دالة إحصائيا بين درجة عدم تقبل المرض والسلوك األقل مالءمةللعالج لدى مرضى العجز الكلوي.
الكلماات المفتاحياة :سدلوك المواءمدة العالجيدة ،تقبدل المدرض ،القلد  ،االكتئدا ،
مرضى العجز الكلوي.
تقديم االشكالية:
يعددد مددرض العجددز الكلددوي مددرض مددزمن ،أضددحى يهدددد ماليددين الب ددر مددن كددال
الجنسين ،نظرا لتزايد المصابين به على كامل الكرة األرضية ،وهذا ما أشدارت إليده
منظمة الصحة العالمية في تقرير لها ،حيث أظهرت بياندات ن درتها فدي عدام 2012
أن معدد انت دار مددرض العجدز الكلدوي عالميدا هدو 282مريضدا لكددل مليدون نسددمة،
وزاد معد انت ار المرض إلى  624مريضا لكل مليون نسمة(Fathea, Kong, ،
) & Sahathevan, 2014وهدي نسدت تندذر بخطدر كبيدر نظدرا النت داره الرهيدت
في مختلف الفئات العمرية من الناس.
و الجزائر ليست بمنأى عن هذا الخطدر ال مدن حيدث النسدبة وال مدن حيدث التكداليف،
وهدذا مددا أشدار إليدده حددو م فريددد رئدديس الجمعيدة الجزائريددة ألمدراض الكلددى ورئدديس
مصددلحة تصددفية الكلددى بمست ددفى مصددطفى باشددا الجددامعي بددالجزائر العاصددمة ،أن
معددرض لةصددابة بقصددور كلددوي حددادإل يسددتوجت إخضدداعهم إلددى
مليددون جزائددري
إل
الغسيل الكلوي أوزرع كلية(بورويلة.)2019 ،
هددذه األرقددام تسددتدعي مددن المهتمددين وصددناع القددرار إجددراءات عالجيددة مددن مختلددف
واالجتماعية ،إضافة إلدى اتخداذ كدل السدبل الوقائيدة
التخصصات الطبية ،النفسية
مدددن أجدددل الحدددد مددددن تدددداعيات هدددذا المدددرض علددددى مسدددتوى المرضدددى وأسددددرهم
ومجتمعاتهم ككل ،وبالتالي تجنيت المرضدى مضداعفات المدرض التدي تعتبدر أخطدر
من المرض نفسه.
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وإذ يعتبر مرض العجز الكلوي من األمراض الجسمية التي قد يكون لهدا تدأرير علدى
الحالة النفسية كال عور بالقل واالكتئا وأحيانا القنوط واليأس ،خاصدة وأنده يدالزم
صاحبه طوا حياته ،كما أن للحالة النفسية تأرير واضح على الصدحة والجسدم فدي
أوساط هذه الفئة من المرضى ،فهي تلعت دورا مهما في حالته المرضية والصدحية،
فإذا عانى المريض من القلد  ،التدوتر والخدوف زادت فدي تفداقم الحالدة واستعصدائها
علدددى ال دددفاء ،وإن كاندددت معنويدددات المدددريض عاليدددة ي دددعر باالطمئندددان والرضدددا
و االتزان النفسي أسهم ذلك في تحسن الحالة الصحية لديه(.المرزوقي)03 :2008 ،
وعلى غرار ذلك يعتبر عدم التعايش مع المرض بـصفة جيدة ،واالستمرار في
االنعزا  ،االكتئا والقل  ،الذي يؤرر بدوره في نوعية حياة المرضى وجودتها،
وعدم تقبل ذواتهم وسلوك عدم المالءمة العالجية ،الذي يتمثل في عدم اتباع نصائح
الطبيت المعالج ،وعدم االنضباط بالحمية الغذائية ،وعدم تجنت الممنوعات سواء ما
تعل باألغذية ،الممارسات والسلو كيات غير الصحية ،من أهم الم اكل التي تواجه
القائمين على الرعاية الصحية للمرضى المزمنين بصفة عامة ،والمصابين بالعجز
الكلوي بصفة خاصة.
لددذا فددإن واحدددة مددن أهددم خاصدديات تقبددل المددرض ،هددي معرفددة المددريض بددأن هددذا
المدددددرض سددددديفرض عليددددده قيدددددودا فدددددي حياتددددده ،كمدددددا أنددددده يحدددددوي علدددددى بعدددددض
المضدددداعفات واألخطددددار ،والتددددي يجددددت أن يعيهددددا المددددريض دون أن يدددددخل فددددي
دائرة تظاهرات االضطرا النفسي( Lacroix A., 2003: 240).
من هنا تبرز أهمية تقبل المرض كمتغير فاعدل ضدمن المتغيدرات النفسدية الوسديطة،
إن على مستوى األفراد من المرضى بالعجز الكلوي ،فيمدا يتعلد بمسدايرة مرضدهم
والتعدايش معده ،ونوعيدة الحيداة التدي يحيونهدا ،ومختلدف عالقداتهم األسدرية ،المهنيدة
واالجتماعية ،أوعلى مستوى األوساط الصحية ،لما له من أهمية في سديرورة وتقبدل
العمليددة العالجيددة ،ورسددم الخط د والبددرامج الوقائيددة مددن مضدداعفات هددذا المددرض
المزمن ،وقد أشارت دراسة "مونيكا أو بيجلو" وآخرون ( )2013إلدى أن المرضدى
الذين يتقبلون مرضهم ويتكيفدون معده ،يتمتعدون بن داط أكبدر وي دعرون بدرجدة أقدل
من حيث األلم ،والقيود التدي يفرضدها علديهم ،وكدذا بإقبدا أكبدر علدى الحيداة ،وبندوم
أفضددل ،مقارندددة بمدددن ال يتقبلددو ن حقيقدددة مرضدددهم ،كمددا أن تعددداملهم معددده بإيجابيدددة،
يساعدهم في التغلت على م اعرهم السلبية ،والتعامل ب كل أفضل مع العالج  ،كمدا
أشددارت هددذه الدراسددة عنددد مقارنتهددا بددين مسددتويات تقبددل المرضددى لمرضددهم ،وبددين
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نوعية الحياة التي يحيونها  ،أن األشدخا الراضدين بحقيقدة مرضدهم كدانوا يعي دون
حياة أفضل من المرضي غير المتقبلدين للمدرض( ،الخلديج )2015 ،وهدذا مدا أكدتده
دراسدة  ،)2012( Damme-Ostapowicz et alمددن أن ارتفداع مسدتوى تقبددل
المددرض يددؤدي الددى االرتقددداء فددي تحسددن نوعيدددة الحيدداة(Katarzyna Van ،
) Damme-Ostapowicz, 2012: 3وبالتددالي انخفدداض فددي اسددتخدام الرعايددة
الصددحية ،الددذي يخفددف بدددوره مددن عددتء المصدداريف الواقعددة علددى عددات األفددراد
والدو .
كمدددا تأكدددد األبحدددا الطبيدددة والنفسدددية أهميدددة العوامدددل الوجدانيدددة وال خصدددية فدددي
سددير المددرض وتطددوره ،لمددا لهددا تددأرير فددي السدديرورة العالجيددة مددن خددال تبلددور
سدددلوك المالءمدددة العالجيدددة علدددى مسدددتوى معرفيدددة وتنفيذيدددة المرضدددى ،والدددذي ال
يتددددأتى إال عددددن طريدددد تددددوافر مجموعددددة مددددن ال ددددروط تتمثددددل فددددي :الدافعيددددة،
التقبدددددل ،ا عدددددالم ،م ددددداركة المدددددريض وذلدددددك اسدددددتنادا إلدددددى نمدددددوذج معتقددددددات
الصحة(زناد.)116 :2008 ،
لدددذا ،وانطالقدددا مدددن كدددل مدددا سدددب ذكدددره ،تدددأتي الدراسدددة الحاليدددة محاولدددة الك دددف
عددن طبيعددة العالقددة بددين سددلوك المالءمددة العالجيددة وتقبددل المددرض لدددى مرضددى
العجدددز الكلدددوي ،و قدددد حدددددت إشدددكالية الدراسدددة مدددن خدددال التسدددا الت الرئيسدددي
ومنه التسا الت الفرعية التالية:
التساؤالت الرئيسي :ما طبيعة العالقة بين سلوك المالءمة العالجية وتقبل المرض
لدى مرضى العجز الكلوي؟
التساؤالت الفرعية:
هل توجد فرو ق دالة إحصائيا في درجة تقبل المدرض لددى مرضدى العجدز الكلدويتعدددزى لمتغيدددرات (السدددن ،الجدددنس ،الحالدددة االجتماعيدددة ،المسدددتوى التعليمدددي ،مددددة
المرض ،االصابة بأمراض أخرى)؟.
هل توجد عالقة دالة إحصائيا بدين تقبدل المدرض والسدلوك األكثدر مالءمدة للعدالجلدى مرضى العجز الكلوي؟.
هل تو جد عالقة دالة إحصائيا بين درجة عدم تقبل المرض والسلوك األقدل مالءمدةللعالج لدى مرضى العجز الكلوي؟.
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فرضيات الدراسات:
الفرضية األولى :طبيعة العالقة بدين سدلوك المالءمدة العالجيدة وتقبدل المدرض لددى
مرضى العجز الكلوي هي عالقة طردية.
الفرضاية الثانيااة :نتوقددع وجددود فدروق دالددة إحصددائيا فددي درجدة تقبددل المددرض لدددى
مرضدددى العجدددز الكلدددوي تعدددزى لمتغيدددرات (السدددن ،الجدددنس ،الحالدددة االجتماعيدددة،
المستوى التعليمي ،مدة المرض ،االصابة بأمراض أخرى).
الفرض اية الثالثااة :توجددد عالقددة دالددة إحصددائيا بددين تقبددل المددرض والسددلوك األكثددر
مالءمة للعالج لدى مرضى العجز الكلوي.
الفرضية الرابعة :توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجة عدم تقبدل المدرض والسدلوك
األقل مالءمة للعالج لدى مرضى العجز الكلوي.
أهداف الدراسة:
 معرفة طبيعة العالقة بدين سدلوك المالءمدة العالجيدة وتقبدل المدرض لددى مرضدىالعجز الكلوي.
 الك ف عن ما إذا كانت هناك فدروق دالدة إحصدائيا فدي درجدة تقبدل المدرض لددىالعينددة المدروسددة تعددزى لمتغيددرات (السددن ،الجددنس ،الحالددة االجتماعيددة ،المسددتوى
التعليمي ،مدة المرض ،االصابة بأمراض أخرى).
 معرفددة امكانيددة وجددود عالقددة دالددة إحصددائيا بددين تقبددل المددرض والسددلوك األكثددرمالءمة للعالج لدى مرضى العجز الكلوي.
 معرفة امكانية وجود عالقة دالة إحصائيا بين درجدة عددم تقبدل المدرض والسدلوكاألقل مالءمة للعالج لدى مرضى العجز الكلوي.
أهمية الدراسة :تستمد هدذه الدراسدة أهميتهدا مدن منطلد أهميدة المتغيدرات الصدحية
التددي تطرحهددا للتقصددي والتمحددي مددن خددال دراسددة هددذا الموضددوع الددذي يكتسددي
أهمية بالغة ،والذي يمكن إبراز أهميته في جانبين:
األهمية النظرية :على مستوى التنظير تبدرز أهميدة هدذه الدراسدة ،فدي لفدت االنتبداه
لمتغير مهم يجت توفره لدى المرضى أال وهو تقبل المرض ابتداء وسلوك المالءمدة
العالجية ،من خال التعريف بهما كمصطلحين هامين في مجا تخصصي فتي هو
علدددم الدددنفس الصدددحة ،والدددذي يهدددتم بدددالمتغيرات الصدددحية والمرضدددية لددددى مختلدددف
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المرضددى ،علددى غددرار مرضددى العجددز الكل دوي محددل الدراسددة ،مددا يؤسددس لتندداو
مفاهيمي لكل من هذين المتغيرين والسعي قدما في تدقي المفهوم االجرائي لهما.
األهمياة التببيقياة :تكمدن أهميدة الدراسدة مدن الناحيدة التطبيقيدة ،كونهدا تلفدت نظدر
العدداملين فددي القطاعددات الصدددحية العموميددة منهددا والخاصدددة ،إلددى أهميددة أن يتقبدددل
مرضى العجز الكلوي مرضهم ويتعاي ون معه علدى أسداس أمدر واقدع ال مفدر منده،
وبالتددالي تمكددين القددائمين الوقدوف علددى حاجددات المرضددى مددن خددال تقددديم الخط د
العالجيددة المالءمددة والتددي تسدداعد المرضددى فددي تقبددل المددرض وااللتددزام بنصددائح
وارشادات الطاقم الطبي الذي يبرز من خال سلوك المالءمة العالجية.
التعاريف االجرائية لمصبلحات الدراسة:
سلوك المالءمة العالجية :هو حضور المريض باسدتمرار إلدى حصد الددياليز ،ال
يتأخر عنها ،وال يطلت فصله عن اآللة قبل انتهداء سداعات الددياليز ،تنداو األدويدة،
إتبدداع الحميددة ،عدددم ا سددراف فددي تندداو السددوائل ،عدددم التدددخين ،فددالمريض الددذي
يسددتجيت لكددل هدذه ال ددروط يعتبددر مريضددا متالئمددا أي أندده يمتثددل للتعليمددات الطبيددة
المتعلقددة بعددالج تصددفية الدددم .ويمكددن قياسدده فددي هددذه الدراسددة مددن خددال اسددتبيان
 ،CRS :Compiance Rating Scaleوهدددو مقيددداس تقددددير سدددلوك المالءمدددة
العالجيددة ،الددذي يحتددوي علددى سددتة محدداور تتمثددل فددي :الحميددة ،األدويددة ،السددوائل،
التددددخين ،الكحدددو أو األقدددرا  ،المواظبدددة ،والمسدددتخدم فدددي هدددذه الدراسدددة(زناد،
.)19 :2008
تقبل المرض :هو شعور المدريض بالرضدا عدن الدذات والتعدايش مدع المدرض رغدم
القيود التي يفرضها عليه ،دون أن يخل بنوعية حياته و/أوأداء أدواره االجتماعية،
مع التفاعل االيجابي للعالج ،ويمكن قياسه في هذه الدراسدة مدن خدال اسدتبيان تقبدل
المرض من تصميم الباحث( .سليمان)11 :2019 ،
مرض العجز الكلوي :هو عجز الكليتين عن أداء وظائفهما األساسية أهمهدا تصدفية
الدم ،ويكون ذلك نتيجة أمراض عديدة مثدل :مدرض السدكري ،يمدس المدرض الكليدة
من حيث مكوناتها النفرونات ،النسيج أو وظائفها(زناد.)17 :2008 ،
حدود الدراسة:
تمت الدراسة الميدانية بكل من مست فى عسلي محمد بعين الملح الواقدع بددائرة عدين
الملح جندو واليدة المسديلة ومست دفى الزهدراوي الواقدع بوسد الواليدة ،فدي الفتدرة
الممتدة من 2019/11/01 :إلى غاية .2020/01/02
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الدراسات السابقة:
أوال :الدارسات التي تناولت سلوك المالءمة العالجية.
دراسااااااة موفااااااة دي يااااااة  )2014بعنددددددوان :أرددددددر المعتقدددددددات الصددددددحية علددددددى
المالءمدددددددة العالجيددددددددة عنددددددددد مرضددددددددى السددددددددكري ،وهدددددددددفت الدراسددددددددة الددددددددى
معرفدددددددة مدددددددا إذا كددددددددان لمعتقددددددددات الفدددددددرد وتصددددددددوراته الصدددددددحية دور فددددددددي
ظهدددددور سدددددلوك المالءمدددددة العالجيدددددة لددددددى العيندددددة المدروسدددددة ،وقدددددد انتهجدددددت
المددددددنهج الوصددددددفي واسددددددتخدمت مقيدددددداس لتقدددددددير سددددددلوك المالءمددددددة العالجيددددددة
والمعتقدددددددات الصددددددحية ،علددددددى عينددددددة قوامهددددددا  30مددددددريض مصددددددا بددددددالعجز
الكلدددددوي تدددددم اختيدددددارهم بطريقدددددة قصددددددية ،وتوصدددددلت إلدددددى أنددددده توجدددددد فدددددروق
ذات داللدددددة احصدددددائية بدددددين الفئدددددة األكثدددددر مالمدددددة فدددددي العدددددالج واألقدددددل مالمدددددة
فددددددي العددددددالج لدددددددى مرضددددددى السددددددكري فيمددددددا يتعلدددددد بالمعتقدددددددات الصددددددحية،
وأندددددددده توجددددددددد فددددددددروق ذات داللددددددددة احصددددددددائية بددددددددين الفئددددددددة ذات االعتقدددددددداد
الصدددددددحي العدددددددالي ،ذات االعتقددددددداد الصدددددددحي المدددددددنخفض فدددددددي العدددددددالج لددددددددى
مرضدددددددى السدددددددكري فيمدددددددا يتعلددددددد بالمالءمدددددددة العالجيدددددددة لصدددددددالح الفئدددددددة ذات
االعتقددددداد الصدددددحي العدددددالي ،كمدددددا احتدددددل بعدددددد األدويدددددة المرتبدددددة األولدددددى ويليددددده
بعدددددد السدددددوائل ردددددم السدددددكريات ويليهدددددا بعدددددد ال دددددكوال والحميدددددة فدددددي المرتبدددددة
الرابعددددددددة فددددددددي حددددددددين احتددددددددل المرتبددددددددة االخيددددددددرة بعددددددددد المواظبددددددددة(.موف ،
)2014
دراساااااااااة ةنااااااااااد دليلاااااااااة  )2008بعندددددددددوان :سدددددددددلوك المالءمدددددددددة العالجيدددددددددة
وعالقتدددددددده بددددددددالمتغيرات النفسددددددددية ،المعرفيددددددددة والسددددددددلوكية لدددددددددى مرضدددددددددى
العجددددددددز الكلددددددددوي المددددددددزمن والخاضددددددددعين لتصددددددددفية الدددددددددم (الهيموديدددددددداليز)،
وهدددددددددفت الدراسددددددددة الددددددددى ت ددددددددخي سددددددددلوك عدددددددددم المالءمددددددددة العالجيددددددددة
ومعرفدددددددة األسدددددددبا والعوامدددددددل المؤديدددددددة لظهدددددددوره لددددددددى مرضدددددددى العجدددددددز
الكلدددددوي المددددددزمن والخاضددددددعين لتصددددددفية الددددددم ،وكددددددذا التعريددددددف بهددددددذه الفئددددددة
مدددددددددددن المجتمدددددددددددع والتعدددددددددددرف علدددددددددددى معانددددددددددداتهم الجسدددددددددددمية والنفسدددددددددددية
واالجتماعيددددددددة ،واقتددددددددراح برنددددددددامج عالجددددددددي للتكفددددددددل بهددددددددؤالء المرضددددددددى
الخاضددددددعين للدددددددياليز مددددددن أجددددددل تعزيددددددز وتطددددددوير سددددددلوك المالءمددددددة يعتمددددددد
علدددددددى التربيددددددددة الصدددددددحية ومسددددددددتوحى مددددددددن التنددددددداو السددددددددلوكي المعرفددددددددي
ومركددددددز علددددددى تقنيددددددات التسدددددديير الددددددذاتي ،با ضددددددافة إلددددددى المسدددددداهمة فددددددي
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إردددددراء التصددددددور النظدددددري الددددددذي يفسدددددر السددددددلوك المرضدددددي لدددددددى المرضددددددى
العضددددددددددويين عامددددددددددة وبالتحديددددددددددد مرضددددددددددى العجددددددددددز الكلددددددددددوي المددددددددددزمن
والخاضدددددددعين لتصدددددددفية الددددددددم (نمدددددددوذج علدددددددم نفدددددددس الصدددددددحة) ،وانتهجدددددددت
الدراسددددددددة المددددددددنهج العيددددددددادي ،مسددددددددتخدمة األدوات المتمثلددددددددة فددددددددي :المقابلددددددددة
العياديددددددة ،مقيدددددداس تقدددددددير سددددددلوك المالءمددددددة ،قائمددددددة اسددددددتراتيجيات المقاومددددددة
للوضدددددددعيات الضددددددداغطة ،اسدددددددتبيان إيزندددددددك لل خصدددددددية ،مقيددددددداس المدددددددرض
الكلدددددددوي ونوعيدددددددة الحيددددددداة :الصدددددددورة المصدددددددغرة ،اسدددددددتبيان إدراك المدددددددرض
المعدددددددد  ،واشدددددددتملت الدراسدددددددة علدددددددى عيندددددددة قوامهدددددددا  30مدددددددريض مصدددددددا
بددددددالعجز الكلددددددوي ( 12ذكددددددر 18 ،انثددددددى) تددددددم اختيددددددارهم بطريقددددددة قصدددددددية،
وقددددددددد توصددددددددلت الددددددددى أن سددددددددلوك عدددددددددم المالءمددددددددة يرجددددددددع إلددددددددى ا دراك
الم ددددددوه للمددددددرض مددددددن طددددددرف مرضددددددى العجددددددز الكلددددددوي المددددددزمن ،وكددددددذا
انخفدددددددداض مسددددددددتوى نوعيددددددددة الحيدددددددداة لدددددددددى هددددددددذه الفئددددددددة مددددددددن المددددددددرض،
با ضافة الخصائ ال خصية وأبعادها( .زناد)2008 ،
ثانيا :الدراسات السابقة التي تناولت تقبل المرض.
دراسة عبية دليلاة  )2017بعندوان :فعاليدة برندامج تثقيدف صدحي فدي رفدع درجدة
تقبل المرض والتحكم الذاتي لدى مرضى السكري النم الثاني (دراسة ميدانية على
عينة من مرضى السكري نمد  2بمديندة عدين مليلدة) ،وهددفت الدراسدة إلدى اختبدار
فعاليددة برنددامج تثقيددف صددحي فددي رفددع درجددة الددتحكم الددذاتي (مركددز ضددب داخلددي)
وتقبل المرض لدى عينة مدن مرضدى السدكري مدن الدنم الثداني ،اعتمددت الدراسدة
علددى المددنهج شددبه تجريبددي ،مسددتخدمة كددأدوات للدراسددة اسددتبيان مصدددر الضددب
الصدحي لدـ  Wallson et Wallstonوالمتدرجم الدى العربيدة مدن طدرف جبدالي
نور الدين ،واستبيان عددم تقبدل المدرض المعدد مدن طدرف الباحثدة ،وبرندامج تثقيفدي
صحي مخص لمرضى السكري نم  2من إعداد الباحثة مكون من أربدع محداور
وهددي :عموميددات ح دو مددرض السددكري نم د  :2رددال حص د واختبددار تقييمددي،
وأسلو ونم حياة مريض السكري نم  :2ستة حص واختبدار تقييمدي ،الدتحكم
الددذاتي وإدارة المددرض :أربددع حصدد واختبدددار تقييمددي ،تقبددل مددرض السدددكري:
حصددتين واختبددار تقييمددي ،واشددتملت الدراسددة علددى عينددة قوامهددا  12مددريض بددداء
السكري نم  2تم اختيارهم ع وائيا ،وتقسيمهم الدى مجمدوعتين تجريبيدة وضدابطة
تحتوي كل مجمو عة على ستة أفراد ،كما تم ضدب متغيدر الجدنس ،السدن ،المسدتوى
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االقتصادي واالجتماعي والثقافي للفرد ،وتوصلت الدراسدة وجدود فدروق ذات داللدة
احصائية بين متوس رتدت درجدات أفدراد المجموعدة التجريبيدة فدي القياسدين القبلدي
والبعدددي علددى مقياسددي عدددم تقبددل المددرض ومصدددر الضددب الصددحي ،عدددم وج دود
فروق ذات داللة احصائية بين متوس درجات رتت أفدراد المجموعدة الضدابطة فدي
القياسين القبلي والبعدي على مقياسي عدم تقبدل المدرض ومصددر الضدب الصدحي،
وج دود فددروق ذات داللددة احصددائية بددين متوس د رتددت أفددراد المجموعددة التجريبيددة
وأفددراد المجمو عددة الضددابطة فددي القيدداس البعدددي علددى مقياسددي عدددم تقبددل المددرض
ومصدر الضب الصحي ،عدم وجود فروق ذات داللدة احصدائية بدين متوسد رتدت
درجات استبياني عدم تقبل المرض ومصدر الضدب الصدحي لددى أفدراد المجموعدة
التجريبية بعد تطبي برنامج التثقيف الصحي حست مدة المرض ،عدم وجود فدروق
ذات داللة احصائية بين رتت درجات أفراد المجموعة التجريبية فدي القيداس البعددي
والتتبعدي علدى مقياسدي عددم تقبدل المدرض ومصددر الضدب الصدحي ،وجدود فعاليدة
كبيرة لبرنامج التثقيف الصحي في القياس البعدي السدتبيان مصددر الضدب الصدحي
والقياس البعدي الستبيان عدم تقبل المرض(عطية. )2017 ،
ميااارود محمااادي أيااات حماااودة حكيماااة  )2014بعندددوان :اآلردددار النفسدددية والدراسدددية
لةصدددابة بدددداء السدددكري مدددن الندددوع األو (الخاضدددع ل نسدددولين) علدددى المراهددد
المتمدددرس :دراسددة لددـ  08حدداالت ،وهدددفت الدراسددة إلددى معرفددة اآلرددار النفسددية
والمدرسية على ا صابة بداء السدكري مدن الندوع األو (الخاضدع ل نسدولين) لددى
فئددة مددن المددراهقين المتمدرسددين ،وقددد انتهجددت المددنهج العيددادي ،مسددتخدمة المقابلددة
العياديددة نصددف الموجهددة لةجابددة علددى تسددا الت الدراسددة والتحقد مددن فرضددياتها،
كمدا تكونددت عينددة البحددث مدن  08حدداالت مدـن المددـراهقين مددـن الجنسددـين تراوحددت
أعمارهم بين 15 :و17سنة ،والذين قدرت مدة إصابتهم بالمرض بين سنتين إلى 12
سنة ،أسدفرت نتائجهدا أن ا صدابة بدالمرض تولدد لديده العديدد مدن الم داعر السدلبية
كال عور بالدونيدة والدنق  ،والقلد والحدزن ،واليدأس .كمدا تدؤرر سدلبا علدى الناحيدة
الدراسية للمراه المتمدرس .تراوحت الم اعر السلبية وااليجابية بين الخوف مدن
المستقبل ،والت ا م منه ،وعند البعض النظرة التفا لية ،وأكددت الدراسدة أن ا يمدان
بالقضاء والقدر من العوامل التي ساعدت بعض الحاالت في تقبل المرض والتعدايش
معه والتفا تجاه المرض والمستقبل( .ميرود وآيت حمودة)2014 ،
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دراساااة  )2012 Jolanta Lewko & alبعندددوان :العالقدددة بدددين ظهدددور
أعدددددراض القلددددد واالكتئدددددا  ،ونوعيدددددة الحيددددداة ،ومسدددددتوى تقبدددددل المدددددرض عندددددد
المرضدددى الدددذين يعدددانون مدددن داء السدددكري مدددن الندددوع  ،2هددددفت هدددذه الدراسدددة
إلدددى تحديدددد معدددد ظهدددور أعدددراض القلددد واالكتئدددا عندددد المرضدددى المصدددابين
بمدددرض السدددكري مدددن الندددوع الثددداني ،وأيضدددا تقيددديم العالقدددة بدددين ظهدددور أعدددراض
القلددددد واالكتئدددددا ونوعيدددددة الحيددددداة ومسدددددتوى تقبدددددل المدددددريض للمدددددرض عندددددد
المرضددددى الددددذين يعددددانون مددددن داء السددددكري مددددن النددددوع  ،2وانتهجددددت المددددنهج
الوصددددفي ،مسددددتخدمة اسددددتبيان قيدددداس القلدددد واالكتئددددا بالمست ددددفى ،واسددددتبيان
قيدددداس تقبددددل المددددرض ،واسددددتبيان قيدددداس جددددودة الحيدددداة النسددددخة البولنديددددة ،كمددددا
شدددملت الدراسدددة  126مريضدددا مصدددابا بمدددرض السدددكري مدددن الندددوع الثددداني فدددي
قسدددم الغددددد الصدددماء والسدددكري واألمدددراض الباطندددة ،جامعدددة بياليسدددتوك الطبيدددة،
بياليسدددتوك ،بولنددددا وذلدددك خدددال الفتدددرة مدددن فبرايدددر2010م إلدددى مدددارس 2011م،
وقدددددد توصدددددلت إلدددددى ظهدددددور أعدددددراض القلددددد علدددددى  %30,40مدددددن المرضدددددى،
وظهدددور أعددددراض االكتئددددا علددددى %32مدددن المرضددددى .وقددددد كانددددت األعددددراض
أكثددددر حدددددورا لدددددى السدددديدات عنهددددا لدددددى الرجددددا ( %20,60مقابددددل )%10,30
بالنسددددبة للقلدددد  ،و( %22,20مقابدددددل  )%10,30بالنسددددبة لالكتئدددددا وقددددد أظهدددددر
تحليددددل االنحدددددار المتعدددددد أن  %50مددددن التفدددداوت علددددى اسددددتبيان تقبددددل المددددرض
أرإلدددر علدددى نوعيدددة الحيددداة فيمدددا يتعلددد بملخددد المكدددون البددددني ( )PCSوملخددد
المكدددددون العقلدددددي ( )MCSوأن أعدددددراض القلددددد واالكتئدددددا تدددددؤرر سدددددلبا علدددددى
درجدددة تقبدددل المدددرض وتقلدددل ب دددكل ملحدددوظ مدددن نوعيدددة الحيددداة لددددى المرضدددى
المصدددابين بالسدددكري ،كمدددا يعدددد تراجدددع نوعيدددة الحيددداة مؤشدددرا هامدددا لسدددوء تقبدددل
المرضى للمرض(Jolanta & Wiesław , 2012).
ثالثا :التعلية على الدارسات السابقة.
تـم عرض الدراسات السدابقة وتقسيميدـها إلدى مجمدوعتين :األولدى ضدمت الدراسدات
التي اشدتركت مدع الدراسدة الحاليدة فدي متغيدر سدلوك المالءمدة العالجيدة ،وانتهاجهدا
للمنهج الوصفي ،واسدتخدامها لالسدتبيانات كدأدوات لجمدع البياندات ،كمدا هدو حاصدل
مع دراسة موف ( )2014وزناد ( ،)2008مع التفاوت الحاصل فدي األهدداف حيدث
استهدفت دراسة موف ( )2014إلى معرفة دور المعتقددات الصدحية لددى المرضدى
في تبلور سلوك المالءمدة العالجيدة لدديهم ،غيدر أن دراسدة زنداد ( )2008اسدتهدفت
74

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

سلوك المالءمة العالجية وعالقته بتقبل المرض لدى مرضى العجز الكلوي د.جريو سليمان

الك دف عددن األسدبا المؤديددة الدى ظهددور سدلوك المالءمددة العالجيدة لدددى المرضددى
ومحاولددة اقتددراح برنددامج عالجددي مسددتوحى مددن التندداو السددلوكي المعرفددي للتكفددل
ب ددريحة مهمددة مددن مرضددى العجددز الكلددوي ،علددى أن هددؤالء المرضددى كددانوا محددل
اتفاق مع الدراسة الحالية من حيث النوع ال من حيث العدد .أما المجموعة الثانية فقد
ضمت الدراسات التي تناولت متغير تقبل المرض بالنسدبة لمرضدى السدكري وهومدا
لم يتف مع الدراسة الحالية مدن حيدث العيندة حجمدا ونوعدا ،فدراسدة عطيدة ()2017
استهدفت اختبار فعالية برنامج تثقيفي صحي في رفدع درجدة تقبدل المدرض والدتحكم
الذاتي مستخدمة استبيانين لقياس متغيري الدراسة وليس ببعيد عن هذه الدراسة كدان
الهدددف مددن دراسددة  )2012( Jolanta Lewko & alهددو الك ددف عددن ظهددور
أعددراض القلدد واالكتئددا ونوعيددة الحيدداة ومسددتوى تقبددل المددريض للمددرض عنددد
المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع  ،2ولةشارة فقدد اسدتفادة الدراسدة
الحاليددة مددن هددذه األخيددرة حتددى فددي تصددميم اسددتبيان تقبددل المددرض ،ومددع أن دراسددة
ميرود وآيت حمودة ( )2014ال يظهر أي متغير من متغيرات الدراسة الحاليدة غيدر
أنها تحمدل فدي نتائجهدا الم دكالت النفسدية التدي يخلفهدا المدرض المدزمن كالسدكري،
وبعض العوامل التي تساعد في تقبل المرض.
علددى الددرغم مددن تت ددابه هددذه الدراسددة نسددبيا مددع العديددد مددن الدراسددات السددابقة فددي
المددنهج ،األدوات ونددوع العينددة وكددذا فددي األهددداف والبيئددة غيددر أنهددا اختلفددت مددع
دراسددات أخددرى فددي العينددة واألهددداف والبيئددة ،إال أن الدراسددة الحاليددة تميددزت ع دن
غيرها من الدراسات السابقة في حدود علم الباحث بـ:
أنهددا مددن الدراسددات األولددى التددي اسددتهدفت البحددث فددي طبيعددة العالقددة بددين سددلوكالمالءمدة العالجيدة وتقبدل المدرض لددى عيندة مرضدى العجدز الكلدوي ،لمدا لهمدا مدن
أهمية في األوساط الصحية والمجتمعية.
ولقد استفاد الباحدث مدن الدراسدات السدابقة فدي صدياغة الفدروض واختيدار األدواتواسدددتخدام األسددداليت ا حصدددائية ،وكدددذلك فدددي طريقدددة التنددداو النظدددري لمتغيدددرات
الدراسة.
اإلجراءات المن جية للدراسة:
من ج الدراسة:
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي (االرتبداطي) ،الدذي يتديح لندا التعدرف
علدى الظداهرة محددل الدراسدة فدي وضددعها الحقيقدي (الدواقعي) وكددذا جميدع الظددروف
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المحيطة بها  ،حيث يعدرف علدى أنده :أسدلو مدن أسداليت البحدث يهددف إلدى معرفدة
وجددود عالقددة أم ال بددين متغيددرين أو أكثددر وكددذا قددوة واتجدداه هددذه العالقددة فددي حالددة
وجودهددا (عبيدددات وآخددرون )46 :1999 ،فددالمنهج الوصددفي هددو الددذي يهدددف إلددى
وصف الظاهرة التي تددرس وت جمدع البياندات الالزمدة عنهدا مدن أجدل فهمهدا وك دف
الحقائ المتعلقة بها وكذا مدى ارتباطهدا بمتغيدرات أخدرى( .ربحدي وغنديم:2000 ،
 ،)43-42األمددر الددذي يسددهم فددي وصددف الظدداهرة وصددفا كميددا وعالقتهددا بددالظواهر
األخرى ،وبالتالي الوصو الى نتائج أكثر دقة وموضوعية ،من أجل إتاحة الفرصة
لدراسات أخرى لمقارنة النتائج المتحصل عليهدا ،خدمدة للبحدث العلمدي ابتدداء للتقددم
والتطددور فددي بالدنددا ،والمضددي قدددما فددي ك ددف الظدداهرة المدروسددة ،مددا مددن شددأنه
مساعدة الباحثين والمهتمين وصناع القرار ،في اتخاذ االجراءات العالجية والوقائيدة
اآلنيددة والمسددتقبلية الالزمددة ،للحددد مددن تفدداقم الظدداهرة واسددتفحالها ،واقتددراح الحلددو
المناسبة لها.
عينااة الدراسااة :اشددتملت العينددة علددى ( )64فددردا مددن فئددة مرضددى العجددز الكلددوي
بمدينددة المسدديلة ،تتددراوح أعمددارهم مددا بددين ( 20و )60سددنة ،وقددد تددم أخددذ العينددة
بصو رة قصدية مدن مصدلحة أمدراض الكلدى لكدل مدن مست دفى عسدلي محمدد بددائرة
عين الملح ومست فى الزهراوي بدائرة المسيلة ،والية المسيلة.
أدوات الدراسة وخصائص ا الصدق والثبات):
أ .مقياس سلوك المالءمة :هو مقياس تم إعداده من طرف François M. Mai
وجماعته سنة  ،1999يضم ( )06محاور تتمثل في :الحمية تناو  ،األدوية
السوائل ،التدخين ،الكحو والمهدئات ،المواظبة ،ويتم تنقيطها بثالرة تقديرات
(جيد= ،3متوس = ،2ضعيف= )1وتتراوح الدرجة الكلية بين  6و ،18وقد تم
التأكد من صدقه في البيئة الجزائرية من طرف زناد ( )2008من خال صدق
المحكمين وكذا رباته من خال إعادة االختبار بثبات قدر بـ 0,988:عند =∝
𝟏𝟎 ( 𝟎,زناد.)210-209 :2008 ،
مقياس تقبل المرض :هو مقياس تم إعداده من طرف الباحث ي تمل على  25بند
موزعة على محورين (نو عية الحياة ،تقبل الذات) على اعتبار أنهما مؤشرين
هامين على تقبل المرض ،و قد تم التأكد من صدق المقياس من خال صدق
التكويني بأسلو االتساق الداخلي (بحسا معامل االرتباط بين الدرجة الكلية
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للمقياس ودرجة كل بند ،وكذا االرتباط بين درجة كل محور مع الدرجة الكلية
للمقياس وهو دا لكل محور ولجميع البنود ،كما تم حسا الصدق التمييزي
بأسلو المقارنة الطرفية وقد حصلنا على ) (T.TESTدا احصائيا عند =∝
𝟏𝟎  ، 𝟎,كما تم التأكد من ربات المقياس عن طري حسا االتساق عبر الزمن من
خال ) (Test, Retestوتم الحصو على ربات قدره  0,73عند 𝟏𝟎  ،∝= 𝟎,كما
تم التأكد من ربات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بأسلو (فردي /زوجي) وتم
الحصو على معامل ارتباط قدره  0,85وبعد التصحيح بمعامل ألفا كرومباخ
أصبح يساوي  0,92مما يعني أن المقياس يمتاز بثبات جيد.
األساليب اإلحصائية المساتخدمة :قدام الباحدث بتفريدال االسدتبيانين باسدتخدام برندامج
 ،Microsoft Excel 2010ردم قدام بتفريدال وتحميدل نتدائج االسدتبيانين مدن خدال
برنددامج التحليدددل ا حصدددائيStatistical Package for the Social ،
) ، Sciences (SPSS.v.20.0وقدددد تدددم اسدددتخدام األسددداليت ا حصدددائية التاليدددة:
ا حصدداء الوصددفي :النسددبة المئويددة ،المتوس د الحسددابي ،الوسددي  ،المنددوا  ،المدددى
واالنحراف المعياري ،التباين ،حيث يستخدم هذا األمر ب كل أساسدي بهددف معرفدة
تكرار فئدات متغيدر مدا ويفيدد الباحدث فدي وصدف متغيدرات الدراسدة ،معامدل ارتبداط
بيرسون من أجل التعرف على طبيعدة العالقدة بدين متغيدرات الدراسدة ،اختبدار "ت"
لعينتين مستقلتين من أجدل حسدا الصددق بالمقارندة الطرفيدة ،ولك دف الفدروق بدين
متغيرات الدراسة المختارة (رنائية االحتما منها) ،تحليدل التبداين األحدادي مدن أجدل
الك ف على الفروق بين متغيرات الدراسة (رالرية االحتما منها).
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة:
عرض ومناقشة نتائج الفرضية العامة:
التذكير بالفرضية األولى :طبيعة العالقة بين سلوك المالءمة العالجية وتقبل المرض
لدى مرضى العجز الكلوي هي عالقة طردية.
ومن أجل إربات صحة هذه الفرضية أونفيها قام الباحث بحسا معامل االرتباط بدين
الدددرجات الكليددة لسددلوك المالءمددة العالجيددة لددـ ( 64فددرد) مددن المرضددى والدددرجات
الكلية لتقبل المرض ،فتحصل على النتائج التي يلخصها الجدو اآلتي:
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الجدو ( : ) 1يلخ

الفروق في درجات تقبل المرض بالنسبة لمتغير االصابة بأمراض أخرى

عدد العينة

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

64

0.373

0.01

التعلي
دا إحصائيا

المصدر  :نتائج اختبار بيرسون
مددن خددال النتددائج الملخصددة فددي هددذا الجدددو للفرضددية األولددى ،والتددي أشددارت إلددى
وجدو د عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين الدددرجات الكليددة لسددلوك المالءمددة العالجيددة
وتقبل المرض لدى مرضى العجز الكلوي عند مستوى الداللدة  .α=0.01ممدا يعندي
أن الفرضددية األولددى قددد تحققددت ،ولهددذا داللددة واضددحة علددى دور تقبددل المددرض فددي
مسداعدة مدريض العجدز الكلدوي علدى تبلدور سدلوك المالءمددة العالجيدة ،األمدر الددذي
أشددار إليدده نم دوذج معتقدددات الصددحة مددن أن تبل دور سددلوك المالءمددة لدددى المرضددى
يحتاج إلى مجموعة من ال روط هي :الدافعيدة ،التقبدل ،ا عدالم ،م داركة المدريض
(زنداد ، )116 :2008 ،حيددث ي ددعر المدريض الددذي يتقبددل مرضده ،بتدوازن انفعددالي
يدرى مددن خاللدده أندده قدادر علددى التعامددل ومسددايرة المدرض ب ددكل جيددد ،فددي مختلددف
جوانددت الحيدداة اليوميددة ال خصددية منهددا ،العائليددة ،المهنيددة أواالجتماعيددة .ولددذا تعتبددر
واحددة مدن السدمات المهمدة فدي تقبددل المدرض ،هدواعتراف المدريض بدالمرض وأندده
ينطوي على قيود ،ومخاطر وومضاعفات قد تواجهه ،ولذا يجت التعامل مع مرضه
بواقعية ومسؤولية ومواجهة ذلك من أجل تحسين إدارته والتعامل الن أوااليجدابي
معده ) ،(CHRU, 2010 : 21-22غيددر أن هنداك عوامدل أخددرى تتدداخل لتسدداعد
المريض في تقبدل مرضده والتعدايش معده ،ويعتبدر مصددر الضدب الدداخلي مدن بدين
أهم العو امل الذاتية فدي التدأرير علدى تقبدل المدريض لمرضده ،فدالمريض الدذي يدؤمن
بقدرتدده فددي امكانيددة تجدداوز صددعوبات المددرض ،وذلددك مددن خددال تنفيددذ السددلوكيات
الصحية المنصوح بها من طرف الطبيدت والممدرض أومدن طدرف األخصدائيين فدي
التغذية من أجل المحافظة على سالمته للسيطرة عليده وللحدد مدن مضداعفاته ،ي دعر
بالرضددا والتكيددف والتوافد والتعددايش مددع المددرض ،ممددا يجدددر بدده اتبدداع خطد فددي
العالج طو يلة المدى فال ينسى في أية لحظة من اللحظات أنده مدريض ،ويعدود نفسده
على أنه طبيت نفسه أي عليده تنميدة اعتقداده فدي أنده المسدئو عدن صدحته( .علويدة،
 ، )143-142 :2015من هنا تبرز أهمية الضب الداخلي الذي يعزز لددى المرضدى
التكيف الفعا والن د تجداه مرضدهم باعتبدار المواجهدة المركدزة علدى الم دكل ذات
فعاليددة فددـي تقبددل المددريض لمرضدده ومحاولددة التعددايش مددع حالتدده الصددحية( ،عددزوز
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وجبالي )3 :2014 ،هذا وقد درست المعارف والمددركات ال دائعة بدين النداس فدي
مجا مواجهة االعاقات واألمدراض المزمندة مدن قبدل العديدد مدن البداحثين المهتمدين
بدراسددة الجوانددت النفسددية المرتبطددة با صددابات واالعاقددات واألمددراض المزمنددة،
ووجدوا أن التحكم الواعي أو المدرك بمختلف جوانت المدرض يعتبدر عامدل إيجابيدا
يسهم في تحسين تقبدل المدرض ومدن ردم التوافد معده ،فداألفراد الدذين يعتقددون أنهدم
قددادرون علددى السدديطرة والضددب س دواء علددى جانددت مددر المددرض أو علددى حدددو
األعراض اليومية ولديهم استبصدار بدالعالج ويؤمندون بجددواه فدإنهم يظهدرون تقدبال
وتوافقددا مددع حدداالتهم المرضددية( ،عددالء الدددين وعددالء الدددين )72-71 :2006 ،كمددا
تعتبر عملية تقبل المدرض التدي قدد تطدو أحياندا عندد بعدض المرضدى ،حيدث يعتبدر
المدريض هدو األسداس فددي نجداح هددذه األخيددرة أو ف دلها ،فمددن خدال تقبددل المددريض
لمرضه يتعايش ب كل جيدد معده ويتجندت المضداعفات الخطيدرة التدي قدد تعدود عليده
سدددلبا علدددى مختلدددف أجهزتددده الجسدددمية ،ويبقدددى المدددريض يعددديش تجربدددة المدددرض
ويتصورها بأسلوبه الخا  ،إذ يعايش المرض بمثابدة وضدعية انتقاليدة قدد تقصدر أو
تط دو مدددتها ،تخضددع خاللهددا تمددثالت المددريض ون دداطاته ورغباتدده للت دوتر وتعدداد
مالءمتهددا مددن قبدددل المددريض نفسددده تبعددا لهدددذه الوضددعية التدددي تفددرض عليددده أدوار
اجتماعية وتكوين أنماط عالئقية جديدة(Thiery & Quiviger, 2007: 26 ) .
ولددذا فددإن المرضددى الددذين يعددانون مددن مددرض مددزمن يحتدداجون إلددى ضددب حميددتهم
ومراقبة نظام غذائهم ،والمرضى الذين ال يتمكنون من إدخا خبرة المرض المزمن
كخبره ضاغطة ومؤلمة في معاشهم النفسي يظهرون صعوبات تكيفية واضدطرابات
سيكولوجية ،وهذا ما يؤدي إلى ف ل إتباع سلوك المالءمدة العالجيدة ،حيدث ينكدرون
وجدددود المدددرض رغدددم أن أعراضددده واضدددحة ونتيجدددة ذلدددك ال يتمكندددون مدددن إدراك
أعراض مرضهم ويظهر هؤالء المرضى سلوكات مرضية تزيد مدن شددة المدرض،
حيدددث يهمدددل المرضدددى ذواتهدددم وال ينتظمدددون فدددي أغدددذيتهم وأحياندددا يتناسدددون حتدددى
الحص العالجية ،كما أنهم يف لون في تطبي السلوك الصدحي الدذي يسدمح إذا مدا
تدم إتباعده بتخطددي المدرض ،أوعلددى األقدل تجنددت مضداعفاته( Fisher, 2002: .
)147
من هنا تتأكد أهمية العالقة االيجابية والطردية بدين سدلوك المالءمدة العالجيدة وتقبدل
المددرض لدددى مرضددى العجددز الكلدوي مددن عينددة الدراسددة ،فكلمددا اسددتكمل المرضددى
عمليدة تقبدل المدرض أدى ذلدك الدى تبلدور سدلوك المالءمدة العالجيدة لدديهم ،وتجنبدوا
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بددذلك الوق دوع ضددمن محطددات االنكددار التددي تزيددد مددن تعقيددد حددالتهم المرضددية علددى
المدى القريت أو المتوس أو البعيد ،وبالتالي التخفيف من آالمهم الجسمية والنفسية،
مما قد يتيح لهم االندماج مع المرض ،والحصدو علدى درجدة مدن الرفداه قدد يفتقددها
كثير من األصحاء.
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانياة :نتوقدع وجدود فدروق دالدة إحصدائيا فدي درجدة
تقبدددل المدددرض لددددى مرضدددى العجدددز الكلدددوي تعدددزى لمتغيدددرات (السدددن ،الجدددنس ،الحالدددة
االجتماعية ،المستوى التعليمي ،مدة المرض ،االصابة بأمراض أخرى).

أ.بالنسبة لمتغيار السان :ومدن أجدل إربدات صدحة الفرضدية بالنسدبة لمتغيدر السدن أو
نفيها ،قام الباحث باسدتخدام تحليدل التبداين األحدادي ) (One Way ANOVAمدن
أجددل الك ددف عددن الفددروق فددي درجددات تقبددل المددرض لددـ ( 64فددرد) مددن المرضددى،
فتحصل على النتائج التي يلخصها الجدو التالي:

المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

الجدو ( : ) 2يلخ الفروق في درجات تقبل المرض بالنسبة لمتغير السن
القيمة
درجة
مجموع
معد المربعات النسبة الفائية  Fاالحتمالية
الحرية
المربعات
()sig
15567,15
33
471,73
453,80

30

13614,08

63

29181,23

1,04

0,45

المصدر  :نتائج تحليل التباين األحادي )(One Way ANOVA

مددن خددال النتددائج الملخصددة فددي هددذا الجدددو للفرضددية الثانيددة بالنسددبة لمتغيددر السددن التددي
أشدددارت بوجدددود فدددروق غيدددر دالدددة إحصدددائيا فدددي درجدددة تقبدددل المدددرض بدددين متوسدددطات
المجموعات تعزى لمتغير السن عند مستوى الداللة  ،α=0.05وعليه فهدذا األخيدر لديس لده
تأرير دا إحصائيا في درجة تقبل المرض لدى مرضى العجز الكلوي.
ب.بالنساابة لمتغياار الج انس :ومددن أجددل إربددات صددحة الفرضددية بالنسددبة لمتغيددر الجددنس
أونفيهدا ،قدام الباحدث بحسدا  Tللعيندات المسدتقلة )(Independent–Samples T-test
مددن أجددل الك ددف عددن الفددروق فددي درجددات تقبددل المددرض لددـ ( 64فددرد) مددن المرضددى ،
فتحصل على النتائج التي يلخصها الجدو التالي:
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الفروق في درجات تقبل المرض بالنسبة لمتغير الجنس

الجدو ( : )3يلخ
المجمو
عة

ن

المتوس الحسابي

االنحراف
المعياري

T

ذكر
أنثى

48
16

88,18
69

21,21
15,50

3,32

فترة الثقة % 95

القيمة
االحتمالية
()sig

الحد األدنى

الحد
األعلى

0,01

7,65

30,72

المصدر  :نتائج  T-testللعينات المستقلة

مددن خددال النتددائج الملخصددة فددي هددذا الجدددو للفرضددية الثانيددة بالنسددبة لمتغيددر الجددنس
والتي أشارت إلى أن الفرق بين المتوسطين له داللة احصدائية عندد  α=0.05ألن sig
أقل من  ،0,05وعليه فدالفرق بدين المتوسدطين دا إحصدائيا .ومنده نقدو أن الفرضدية
الثانية لمتغير الجنس قد تحققت.
ج.بالنساابة لمتغياار الحالااة االجتماعيااة :ومددن أجددل إربددات صددحة الفرضددية بالنسددبة
لمتغيدددددددر الحالدددددددة االجتماعيدددددددة أونفيهدددددددا ،قدددددددام الباحدددددددث بحسدددددددا  Tللعيندددددددات
المسدتقلة ) (Independent–Samples T-testمدن أجدل الك دف عدن الفدروق فدي
درجات تقبل المرض لـ ( 64فرد) من المرضى ،فتحصل على النتائج التي يلخصدها
الجدو التالي:
الجدو ( : )4يلخ الفروق في درجات تقبل المرض بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية
القيمة
فترة الثقة % 95
االحتما
االنحراف
T
المتوس الحسابي
ن
المجموعة
الحد
الحد
لية
المعياري
األعلى
( )sigاألدنى
23,32
80,15
26
أعز  /عزباء
0
55,
16,
0,9
,32
20,21
85,60
38
متزوج /متزوجة
4
9
المصدر  :نتائج  T-testللعينات المستقلة

مددن خددال النتددائج الملخصددة فددي هددذا الجدددو للفرضددية الثانيددة بالنسددبة لمتغيددر الحالددة
االجتماعية والتي أشارت إلى أن الفدرق بدين المتوسدطين لديس لده داللدة احصدائية عندد
 α=0.05بما أن ( )sig=0,32جاءت أكبر من  ،αوعليه فالفرق بين المتوسطين غيدر
دا إحصائيا.
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د.بالنساابة لمتغياار المسااتوى التعليمااي :ومددن أجددل إربددات صددحة الفرضددية بالنسددبة
لمتغيدددددر المسدددددتوى التعليمدددددي أو نفيهدددددا ،قدددددام الباحدددددث باسدددددتخدام تحليدددددل التبددددداين
األحادي ) (One Way ANOVAمن أجل الك ف عن الفدروق فدي درجدات تقبدل
المدرض لددـ ( 64فددرد) مدن المرضددى ،فتحصددل علددى النتدائج التددي يلخصددها الجدددو
التالي:
الجدو ( : ) 5يلخ

الفروق في درجات تقبل المرض بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي

المجموعات

مجموع المربعات

درجة
الحرية

معد المربعات

بين المجموعات

64560,

4

1140,14

داخل المجموعات

724620,

59

417,29

المجموع

29181,2

63

النسبة الفائية F

2,73

القيمة
االحتمالية
()sig
37,00

المصدر  :نتائج تحليل التباين األحادي ()One Way ANOVA
من خال النتائج الملخصة في هذا الجدو للفرضية الثانية بالنسدبة لمتغيدر المسدتوى
التعليمددي التددي أشددارت بوج دود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درجددة تقبددل المددرض بددين
متوسددطات المجموعددات تعددزى لمتغيددر المسددتوى التعليمددي .ومندده فالفرضددية الثانيددة
لمتغير المستوى التعليمي قد تحققت.
ه.بالنسبة لمتغير مدة المرض :ومن أجل إربات صحة الفرضية بالنسدبة لمتغيدر مددة
المددرض أونفيهددا ،قددام الباحددث باسددتخدام تحليددل التبدداين األحددادي (One Way
) ANOVAمن أجل الك ف عن الفدروق فدي درجدات تقبدل المدرض لدـ ( 64فدرد)
من المرضى ،فتحصل على النتائج التي يلخصها الجدو التالي:
الجدو ( : )6يلخ

الفروق في درجات تقبل المرض بالنسبة لمتغير مدة المرض

المجموعات

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

معد
المربعات

بين المجموعات

26678,02

12

22223,

داخل المجموعات

2503,21

51

49,08

المجموع

النسبة الفائية F

45,29

63
29181,23
المصدر  :نتائج تحليل التباين األحادي ()One Way ANOVA
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القيمة
االحتمالية
()sig
,000
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مدددن خدددال النتدددائج الملخصدددة فدددي هدددذا الجددددو للفرضدددية الثانيدددة بالنسدددبة لمتغيدددر
مدددددة المددددرض التددددي أشددددارت بوجددددود فددددروق دالددددة إحصددددائيا فددددي درجددددة تقبددددل
المدددددرض بدددددين متوسدددددطات المجموعدددددات تعدددددزى لمتغيدددددر مددددددة المدددددرض .ومنددددده
نسدددتطيع القدددو أن الفرضدددية الثانيدددة لمتغيدددر مددددة المدددرض قدددد تحققدددت ،تعتبدددر مددددة
المدددرض عامدددل مهدددم فدددي تقبلددده والتدددأقلم معددده ،فدددالمالحم مدددن خدددال مدددا تناولتددده
الدراسدددددات ،ومدددددا شددددداهدناه علدددددى المرضدددددى خدددددال دراسدددددتنا االسدددددتطالعية ،أن
تقبدددل المدددرض يزيدددد مدددع عامدددل الوقدددت ،فدددالمريض فدددي البدايدددة قدددد يصددددم عندددد
االعددددالن عددددن المددددرض ،ويصدددداحت ذلددددك نددددوع مددددن القلدددد واالكتئددددا  ،تتفدددداوت
درجتددده مدددن شدددخ آلخدددر ،نظدددرا لجهدددل المدددريض بددده حيدددث ي دددكل لددده عنصدددر
تهديدددد ،ولكدددن مدددع الوقدددت يجدددد المدددريض نفسددده يتعدددايش مدددع المدددرض ،ويسددداير
تعقيداتدددده نظددددرا لتدددددخل عوامددددل ايجابيددددة تسدددداعده فددددي التددددأقلم وتقبددددل المددددرض.
وهومددددا أشددددارت إليدددده دراسددددة (شددددهرزاد )2014 ،أن الحدددداالت التددددي تفددددوق مدددددة
مرضدددها عدددن الدددـ  10سدددنوات اعتبدددرت أكثدددر تكيفدددا مدددع المدددرض وأكثدددر قددددرة
علددددى مواجهتدددده ،فددددالمريض قددددادر علددددى تحسددددين االلتددددزام والددددتحكم ،وت ددددجيع
المرضددددى للقيددددام بالن دددداطات اليوميددددة ،يجعلهددددم أكثددددر إحساسددددا بالمكانددددة والقيمددددة
والعالجددددات
الذاتيدددة وأكثددددر تقددددديرا لددددذواتهم ،وأكثددددر تقددددبال للمددددرض المددددزمن
الطبيددددة المقدمددددة ،ممددددا يددددؤرر ايجابيددددا علددددى نوعيددددة حيدددداتهم وسددددلوكاتهم الصددددحية
المتبعة ،وأكثر تحكما في ال عور باأللم(.شهرزاد)396 :2014 ،
و .بالنسبة لمتغير االصابة بأمراض أخرى :ومن أجل إربات صحة الفرضية بالنسدبة
لمتغيددددر االصددددابة بددددأمراض أخددددرى أو نفيهددددا ،قددددام الباحددددث بحسددددا  Tللعينددددات
المسدتقلة ) (Independent–Samples T-testمدن أجدل الك دف عدن الفدروق فدي
درجات تقبل المرض لـ ( 64فرد) من المرضى ،فتحصل على النتائج التي يلخصدها
الجدو التالي:
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الجدو ( : ) 7يلخ

الفروق في درجات تقبل المرض بالنسبة لمتغير االصابة بأمراض أخرى

المجموعات

مجموع
المربعات

درجة الحرية

معد
المربعات

بين المجموعات

13230,30

3

4410,10

داخل المجموعات

15950,93

60

265,84

المجموع

29181,23

63

النسبة الفائية
F

القيمة
االحتمالية
()sig

16,589

,000

المصدر  :نتائج  T-testللعينات المستقلة

من خال النتائج الملخصة في هذا الجدو للفرضدية الثانيدة بالنسدبة لمتغيدر االصدابة
بأمراض أخرى التدي أشدارت بوجدود فدروق دالدة إحصدائيا فدي درجدة تقبدل المدرض
بين متوسطات المجموعات تعزى لمتغير االصابة بأمراض أخرى .ومنه فالفرضدية
الثانيددة لهددذا المتغيددر قددد تحققددت ،إن المددرض المددزمن وحددده كفيددل بددأن يخلددف آرددارا
جانبية وتعقيدات مختلفة ومتفاوتة ،فما بالك إذا أصيت المريض بدأمراض أخدرى قدد
تزيد من تعقيداته وخطورته ،ولذا يتأرر تقبل المدرض بمعانداة المدريض مدن أمدراض
أخدددـرى مددددـصاحبة ،تعرقددددـل االلتددددزام الجيددددد بعددددالج المددددرض األو  ،أوعالجددددات
األمددراض المصدداحبة ،فتصددبح مددـسألة تقبددل المددرض تحددديا صددعبا للمددريض ،يعي د
شددفاءه ويحددـو دون تحددـسن حالتددـه الصددحية .وهنددا طددرح العلمدداء مسددألة الخض دوع
المطو للعالج ،أي حـاالت األمـراض المزمنة التي ال تتوقف عند العالج المطدو
فحست ،بل تتعداها إلى تغييـرات كثيدـرة فدي أسدلو حيداة المدريض والتدي قدد تكدون
عسيرة عليه في بعض األحيـان ،إذا كانـت منفردة فكيف إذا اجتمعت هذه التعدديالت
مددع تعقيددددات المدددـرض المدددـزمن ومددـضاعفاته وتعقيددددات العدددالج وأرددداره الجانبيدددة،
والظروف االجتماعيدة واالقتصدادية ،يدـصبح حينهدـا سدلوك عددم المالءمدة العالجيدة
سلوكا متوقعا ومعقدا في الوقت نفسه( .تايلور)558 :2008 ،
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
التذكير بالفرضية :توجد عالقة دالة إحصائيا بين السلوك األكثر مالءمة للعالج وتقبل
المرض لدى مرضى العجز الكلوي.
ومن أجل إربدات صدحة هدذه الفرضدية أو نفيهدا قدام الباحدث بحسدا معامدل االرتبداط
بين الدرجات العالية للسلوك األكثر مالءمة للعالج وتقبل المدرض لدـ ( 50فدرد) مدن
المرضى فتحصل على النتائج التي يلخصها الجدو التالي:
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الجدو ( : )8يلخ

العالقة بين السلوك األكثر مالءمة للعالج وتقبل المرض لدى مرضى
العجز الكلوي

األكثر مالءمة

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

الداللة االحصائية

50

0.56

0.05

دا إحصائيا

المصدر  :نتائج اختبار بيرسون

من خال النتائج الملخصة في هذا الجدو للفرضية الثالثة والتي أشارت إلدى وجدود
عالقة دالة إحصائيا بين الدرجات السلوك األكثدر مالءمدة للعدالج والددرجات العاليدة
لتقبل المرض عند مستوى الداللة  .α=0.05ممدا يعندي أن الفرضدية الثالثدة تحققدت،
وهذا يد أن المرضدى الدذين يتقبلدون مرضدهم وال يددخلون ضدمن محطدات االنكدار
التي قد تحافم في بداية األمر نوعا ما على توازن الفرد غيدر أنهدا تتسدبت فدي تعقيدد
الحالة المرضية لديده وهدذا الدذي أشدار إليده ( )Levine et al , 1988أن المرضدى
الددذين أظهددروا أقددل مسددتوى فددي االمتثددا للتعليمددات الطبيددة والعددالج كددانوا ينكددرون
مرضدهم ،كمدا أكدد كدل مدن ( )T.P. Hachett et al, 1973أن المرضدى الدذين
ينكددرون مرضددهم يرفضددون االلتددزام بالتعليمددات الطبيددة وارشددادات الطدداقم الطبددي
وال به الطبي(.زناد )98-97 :2008 ،هذا االنكار للمرض أوبمعنى آخدر عددم تقبدل
المرض يؤدي إلى تأخير سلو ك المالءمة العالجية الذي يعبدر عدن مددى الفهدم الجيدد
للمرضى والحاجة الماسة للحمية الغذائية التي يجت أن يلتزم بها كاالنقا مدن ملدح
الصددوديو م ب ددكل يدددنق السددعرات الحراريدددة فددي الجسددم ،با ضدددافة الددى انقدددا
السو ائل التي من شأنها أن تزيدد مدن تفداقم المدرض لدديهم ،فضدال عدن تدرك التددخين
والمواظبة في أخذ األدوية ،وهذا راجع في نظرندا إلدى التدوازن النفسدي الدذي يمنحده
تقبل المرض للمريض وبالتالي يساعده في التحكم الواعي بمختلدف جواندت المدرض
من خال اتخاذ سدلوك المالءمدة العالجيدة ،وعلدى هدذا يدذكر المختصدون أن األفدراد
الددذين يعتقددددون أنهددم قدددادرون علددى السددديطرة والضددب ولدددديهم استبصددار بدددالعالج
ويؤمندون بجدددواه فددإنهم يظهددرون تقددبال وتوافقددا مددع حددالتهم المرضددية (عددالء الدددين
وعالء الدين ، )72-71 :2006 ،كما أشار زعطوط ( )2010إلى أن تقبل المرض،
يعتبر األساس في بناء القدرة على التحكم في المدرض ومسدايرت تعقيداتده ،إذ يعتبدر
مؤشرا هاما على التكيف االيجابي مع المرض ،وهذا ما تدعمه الدراسدات التدي قدام
بها كل من  Zaboraو bakerو (1996) Speigelحيدث الحظدوا تحسدن العالقدات
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االجتماعية بعد ا صابة وزيادة صلة الرحم ،وأن  %51إلى  %66يتكيفون بطريقدة
ايجابية مع مرضهم ،وهوراجع أساسا لتقبل مرضهم(.رمضـان)102 : 2010 ،
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة:
التذكير بالفرضية :تو جد عالقة دالة إحصائيا بدين درجدة عددم تقبدل المدرض والسدلوك
األقل مالءمة للعالج لدى مرضى العجز الكلوي.
ومن أجل إربات صحة هذه الفرضية أونفيها قام الباحث بحسا معامل االرتباط بدين
الدرجات المنخفضة لتقبل المرض ودرجة السلوك األقل مالءمة للعالجية ( 14فرد)
من المرضى فتحصل على النتائج التي يلخصها الجدو التالي:
الجدو ( : )8يلخ

العالقة بين درجة عدم تقبل المرض والسلوك األقل مالءمة للعالج لدى
مرضى العجز الكلوي.

األقل مالءمة

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

14

0.34

0.05

التعلي
دا إحصائيا

المصدر  :نتائج اختبار بيرسون

مددن خددال النتددائج الملخصددة فددي هددذا الجدددو للفرضددية الرابعددة والتددي أشددارت إلددى
وجو د عالقة دالة إحصائيا بين الدرجات المنخفضة لتقبدل المدرض والددرجات األقدل
لسددلوك المالءمددة العالجيددة عنددد مسددتوى الداللددة  .α=0.05ممددا يعنددي أن الفرضددية
الرابعة قدد تحققدت ،مدا يدد أن عددم تقبدل المدرض ب دكل جيدد يدؤدي إلدى عددم تبندي
سلوك المالءمدة العالجيدة وحسدت الدراسدات الددخو ضدمن تظداهرات االضدطرا
النفسدي التددي تظهددر جددراء االعددالن عددن المددرض وتمددس مجدداالت بيونفسدواجتماعية
حساسددة وحيويددة ،لمددا يتبددادر إلددى ذهددن المددريض أندده وحيددد فددي مواجهددة المددرض
وتهديداته وتعقيداتده المسدتمرة المتصداعدة ،جدراء تفكدك أسداليت المقاومدة لديده ،كمدا
ي عر أن حياته توقفت وقد يأتيه الموت فدي أي لحظدة وبالتدالي تختدل نظمده النفسدية،
وتتغير حالته االجتماعية داخدل األسدرة والعمدل ،ويصداحت ذلدك خلدل علدى مسدتوى
األدائي والحياتي ،وتكثر لديه م داعر القلد واالكتئدا نتيجدة الفقدد الحاصدل ،األمدر
الدذي ي دترك مدع دراسدة  )2012( Jolanta Lewko & alالتدي درسدت العالقدة
بين ظهور أعدراض القلد واالكتئدا  ،ونوعيدة الحيداة ،ومسدتوى تقبدل المدرض عندد
المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع  ،2وتوصلت إلى ظهور أعدراض
القلد علددى  %30,40مددن المرضددى ،وظهدور أعددراض االكتئددا علددى  %32مددن
86

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

سلوك المالءمة العالجية وعالقته بتقبل المرض لدى مرضى العجز الكلوي د.جريو سليمان

المرضدددى .وقدددد كاندددت األعدددراض أكثدددر حددددورا لددددى السددديدات عنهدددا لددددى الرجدددا
( %20,60مقابل  )%10,30بالنسبة للقل  ،و( %22,20مقابدل  )%10,30بالنسدبة
لالكتئا وقد أظهر تحليل االنحدار المتعدد أن  %50من التفاوت على استبيان تقبدل
المرض أرإلر على نوعية الحياة فيما يتعل بملخ المكون البدني ( )PCSوملخد
المكون العقلي ( )MCSوأن أعراض القلد واالكتئدا تدؤرر سدلبا علدى درجدة تقبدل
المرض وتقلل ب كل ملحوظ مدن نوعيدة الحيداة لددى المرضدى المصدابين بالسدكري،
كمددا يعددد تراجددع نوعيددة الحيدداة مؤشددرا هامددا لس دوء تقبددل المرضددى للمددرض .ولهددذا
يحصل لكثير مدن المرضدى الددخو ضدمن دائدرة االنكدار الدذي يعطدل تبلدور سدلوك
المالءمة العالجية لديهم.
وهذا يحيلنا إلى الحديث عدن أهميدة وجدود الددعم الدذي يجدت أن يتلقداه المدريض مدن
طرف القائمين على الرعايدة الصدحية لددوره الهدام جددا فدي تقبدل المدرض والتعدايش
معه ،فهو يساعده على تقبل ذاته كمدا هدي حيدث يجدد المدريض أنده غيدر مجبدر علدى
اخفاء مرضه عن اآلخرين ،فمن خال البرامج التعليمية المتعلقدة بتثقيدف المدريض،
تسددمح لدده بددأن يسددير نح دو تقبددل المددرض بانسدديابية كبيددرة وبالتددالي مسدداعدته ف دي
االلتددزام بكددل مددا يتعلدد بدداألمور العالجيدددة المتعلقددة بددالمرض ،اضددافة إلددى حسدددن
االنصات للمريض من طرف الفريد الصدحي الدذي يعتبدر مهمدا فدي مسداعدته علدى
التعبير عن نفسه وعن مرضه من حيث تصوره ومدى تخوفه منه ،وكذا الصعوبات
التي تو اجهه ،ال سيما الطبيت المعالج حيث تعتبدر عالقتده بدالمريض مهمدة وحاسدمة
في التعايش مع المرض ،فهي تعتبر اللبندة األولدى فدي بنداء الثقدة بينهمدا ممدا يسداعد
المريض على تقبل المرض.
عددالوة علددى مختلددف البددرامج التددي تق دوم علددى أسدداس تحقي د ورفددع تقبددل المددرض
المزمن ،فال بد من إجراء بعض المقابالت التحفيزيدة الداعمدة بدين الفيندة واألخدرى،
بغية رفع قيمة الذات وتحسين الضب الصحي الداخلي لديهم ،وبالتالي مساعدتهم في
عملية التغيير الذي يرافقهم طيلة حياتهم.
خاتمة:
ختامددا نسددتخل أن األمددراض المزمنددة ،تولددد آرددارا سددلبية علددى الجانددت الجسددمي،
النفسدددي و االجتمددداعيل الدددذي مدددن شدددأنه أن يحدددد لددددى بعدددض المرضدددى االصدددابة
بتظاهرات االضطرا النفسي من قل واكتئا وغيرها ،نظرا لما ي كله مدن تهديدد
على مستوى الذات ،الحاضر والمستقبل وتعطيل السديرورة اليوميدة ألن دطة الحيداة،
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نتيجة االمالءات والتعقيددات التدي يفرضدها المدرض المدزمن علدى المصدابين بده ،ال
سيما إذا تعل األمر بمرض كالعجز الكلوي الذي يخلف آرارا جسدمية ونفسدية نتيجدة
ألعراض المرض والعالج علدى حدد سدواء ،فمدن جهدة تتمثدل تعقيددات المدرض فدي
الفقد الحاصدل للمألوفدات التدي كدان يألفهدا قبدل االصدابة بدالمرض ،واالتبداع لحميدة
خاصددة تكدون قاسددية فددي كثيددر مددن األحيددان سدديما واالنسددان اجتمدداعي بطبعده ،يتددأرر
باألصحاء من حوله في مقارنة يومية تصاحبه طوا حياته ،ومن جهة أخرى نتيجدة
اآلالم التي تخلفها آلة تصفية الدم وأماكن وخز االبر التي تسد في كثيدر مدن االحيدان
االوردة الدمويدددة ،مدددا جعدددل البددداحثين والمختصدددين فدددي مجدددا الصدددحة العموميدددة
والخاصدددة ،يددددركون أهميدددة تقبدددل المدددرض ابتدددداء عندددد االعدددالن عدددن الت دددخي
بددالمرض ،ودور الطدداقم الصددحي وشددبه الصددحي فددي الوص دو بددالمريض الددى هددذه
المرحلة في أوجز فترة زمنية ممكنة ،بد الوقوع في مطبات االنكار التدي تزيدد مدن
تعقيد وتفاقم الحالة الصحية لدى المرضى ،ال سيما وأن من أهم ال دروط التدي يجدت
توفرها لتبلور سلوك المالءمة العالجية لدى المرضدى ،هدو تقبدل المدرض والتعدايش
معدده ،مددا مددن شددأنه أن يجنددت المرضددى مضدداعفات المددرض التددي تعتبددر أخطددر مددن
المرض نفسه.
التوصاايات واالقتراحااات :مددن خددال هددذه الدراسددة المتواضددعة ،والتددي أظهددرت لنددا
أهميددة تقبددل مددرض فددي تبلددور سددلوك المالءمددة العالجيددة لدددى المصددابين بددالعجز
الكلدوي ،الددذي يتضددمن التوافد بددين سددلوك المددريض مددن حيددث أخددذ الدددواء واتخدداذ
الحميدة الالزمدة وتغييددر نمد الحيدداة مدن جهددة ،واالمتثدا لتعليمددات الطداقم الصددحي
و ال به الطبي الذي من شأنه أن يلفت االنتباه الى أهمية البحث في دور تقبل المرض
فددي األمددراض المزمنددة خصوصددا التددي ارتبطددت بددالموت مثددل السددرطان ،االيدددز،
أمراض القلت وغيرها ،ومعرفة أهم العوامل التي تساعد في تقبل هدذه األخيدرة ،فدي
حين يعاني البعض اآلخدر مدن المرضدى مدن اضدطرابات نفسدية زيدادة الدى معانداتهم
الجسدددية ،ولهددذا نجمددل مجمو عددة مددن االقتراحددات العمليددة التددي نأمددل مددن المهتمددين
والمختصين وصناع القرار أخذها بعين االعتبار وهي اآلتي:
دعددم الجمعيددات والمراكددز وتطويريهددا مددن أجددل المضددي قدددما لتقددديم المسدداعدة فدديالكفالددة الطبيددة والنفسددية ،خصوصددا الطبقددات الفقيددرة مددن المرضددى التددي ال تمتلددك
التأمين الصحي.
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الن ر الواسع في مختلف الوسائل المسموعة والمرئية والتواصلية ،والتنويه بأهميدةتقبل المرض المزمن من أجل تجنت الوقوع في محطات االنكار ،واالتجاه الى تبندي
سددلوك المالءمدددة العالجيددة كحدددل واقعدددي وندداجع فدددي تجنيددت المدددريض مضددداعفات
المرض.
فتح مناصت على كامل الترا الوطني لنضمن وصدو المخدت النفسدي الصدحيالددى كددل مست ددفى أو عيددادة ،مددن أجددل تجسدديد المخرجددات النظريددة فددي المجدداالت
التطبيقية ،ما من شأنه مساعدة المصابين باألمراض المزمنة في تقبل مرضهم.
إقامة دورات توجيهية للمرضى ابتداء وأسرهم ،ومساعدتهم فدي التعامدل الجيدد مدعا شكاالت الجسدية والنفسية التي يعاني منها مرضى العجدز الكلدوي جدراء تعقيددات
المرض وقيوده التي يفرضها عليهم.
قائمة المراجع العربية:
( .)2019/03/ 09جريدددددة الخبددددر اليوميددددة .تدددداريا االسددددترداد
.1بورويلددددة ،
 ،2020 /04/12مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادة الخبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر:
https://www.elkhabar.com/press/article/151599
.2جاسددددم ،المرزوقددددي ( .)2008األمددددراض النفسددددية وعالقتهددددا بمددددرض العصددددر
(السكر) ،ط ،1دار العلم وا يمان للن ر والتوزيع ،ا سكندرية ،مصر.
.3جريو ،سليمان ( .)2019مستوى التدين وتقبل المرض لدى الراشد المصا بدداء
السكري ،أطروحة دكتوراه الطور الثالث ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
4بحددي ،مصددطفى عليددان وعثمددان ،محمددد غندديم ( .)2000مندداهج وأسدداليت البحددث
العلمي النظرية والتطبي  ،ط ،1دار الصفاء ،عمان ،األردن.
عطـوط ،رمضـان ( .)2010نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين وعالقتها بدبعض
المتغيرات ،أطروحة دكتوراه علوم ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.زنداد،
دليلددة ( .)2008سددلوك المالءمددة العالجيددة وعالقتدده بددالمتغيرات النفسددية ،المعرفيددة
والسددددلوكية لدددددى مرضددددى العجددددز الكلددددوي المددددزمن والخاضددددعين لتصددددفية الدددددم
(الهيمودياليز) ،أطروحة دكتدوراه الدولدة فدي علدم الدنفس العيدادي ،جامعدة الجزائدر،
الجزائر.
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.7شددديلي ،تدددايلور( .)2008علدددم الدددنفس الصدددحي ،ترجمدددة ،وسدددام درويدددش بريدددـك،
وفوزي شاكر طعمية داود( ،ط ،)1دار الحامد للن ر والتوزيع ،عمان ،األردن.
.8عبيدددات ،محمددد وآخددرون ( .)1999منهجيددة البحددث العلمددي القواعددد والمراحددل
والتطبيقات ،ط  ،2دار وائل ،عمان ،األردن.
.9عزوز ،اسمهان وجبدالي ،ندور الددين ( .)2014مصددر الضدب الصدحي وعالقتده
باستراتيجيات المواجهة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن ،مجلدة آلدا والعلدوم
االجتماعية.209-224 ،)19(11 ،
.10عطية ،دليلة ( .)2017فعالية برنامج تثقيفي صحي في رفع درجة تقبل المرض
والتحكم الدذاتي لددى مرضدى السدكري الدنم الثداني (دراسدة ميدانيدة علدى عيندة مدن
مرضى السكري نم  2بمدينة عين مليلة) ،أطروحدة دكتدوراه العلدوم ،جامعدة باتندة
 ،1الجزائر.
.11عالء الدين ،كفافي وجهاد ،عالء الدين ( .)2006موسدوعة علدم الدنفس التدأهيلي
المجلد األو المنطلقات النظرية ،ط  ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.
.12عليوة ،سمية ( .)2015عالقة كدل مدن مصددر الضدب الصدحي والكفداءة الذاتيدة
بالسددلوك الصددحي لدددى مرضددى السددكري الن دوع األو  ،أطروحددة دكت دوراه العل دوم،
جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر.
.13موف د  ،ديهيددة ( .)2014أرددر المعتقدددات الصددحية علددى المالءمددة العالجيددة عنددد
مرضدددددى السدددددكري ،المجلدددددة الجزائريدددددة للطفولدددددة والتربيدددددة .167-182 ،)2(2
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35346
.14ميرود ،محمد وآيت حمودة ،حكيمة ( .)2014اآلرار النفسية والدراسية لةصابة
بددداء السددكري مددن النددوع األو (الخاضددع ل نسددولين) علددى المراهدد المتمدددرس:
دراسدة  08حداالت ،مجلدة الباحدث فدي العلدوم ا نسدانية واالجتماعيددة23- ،)3(26 ،
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The relationship between compliance and disease
acceptance in patients with renal impairments
A field study at Asali Mohamed Ain El Melh Hospital and Zahrawi Hospital in M'sila
.Dr.Slimane Djeriou
MOHAMED BOUDIAF UNIVERSITYOF M’SILA,
ALGERIA.
Abstract: The study aims to identify the quality of the
relationship between compliance and disease acceptance, and
the differences in the degree of disease acceptance attributed to
the variables: age, gender, marital status, educational level,
duration of disease, and having other diseases. The study
attempts to answer the following questions: Is a statistically
significant relationship between acceptance of the disease and
the most appropriate behaviour for treatment? and is there a
statistically significant relationship between the degree of nonacceptance of the disease and the less appropriate behaviour for
treatment in patients with renal impairment? The study follows
the correlational descriptive approach. It included a sample of
(64) single patients with renal impairment (male and female) in
the city of M'sila - Algeria -, whose ages range between (20
and 60) years. The sample was chosen in an intentional way.
The study uses a behavioural scale of therapeutic suitability
designed by Zinad Dalila, and a scale of disease acceptance,
designed by the researcher.
The study comes to the following conclusions:
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-There is a direct relationship between therapeutic suitability
behaviour and disease acceptance in patients with renal
impairment.
-There are statistically significant differences in the degree of
acceptance of the disease in patients with renal impairment due
to variables (gender, educational level, disease duration, and
having other diseases).
-There are non-statistically significant differences in the degree
of disease acceptance among patients with renal impairment
due to the variables: age and marital status.
-There is a statistically significant relationship between the
most appropriate treatment behaviour and disease acceptance
in patients with renal impairment.
-There is a statistically significant relationship between the
degree of disease non-acceptance and less appropriate
behaviour in patients with renal impairment.
Keywords: Compliance; Accepting disease;
Depression; Patients with renal impairment.

Anxiety;
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فاعلية تقنية الواتساب  WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني مع المختصين
في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمحافظات التعليمية في سلطنة عمان
د .رضية بنت سليمان بن ناصر الحبسية
وزارة التربية والتعليم -سلطنة عمان
ملخص :سعت الدراسة إلى تقييم فاعلية تقنية الواتساب  WhatsAppفي تحقيق
التواصل المهني مع الكوادر بالمديريات التعليمية والمدارس في قطاع التوعية
والرعاية الطالبية ،وبالتالي تطوير أنشطتها بما يحقق غايات وطموح أعضائها من
خالل تقديم المقترحات اإلجرائية المناسبة ،مستخدمة المنهج الوصفي .وقد توصلت
الدراسة إلى أن فاعلية تقنية الواتساب WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني بين
المختصين في مجال التوعية والرعاية الطالبية عالية .ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة( )α=0.05تعزى لمتغير المحافظة التعليمية ،المسمى
الوظيفي ،وسنوات االنضمام للمجموعة .وقد تقدمت الدراسة بمجموعة من
التوصيات ،اهمها :تفعيل تقنية الواتساب  WhatsAppفي اإلشراف عن بعد على
المستوى المركزي في اإلشراف على المديريات التعليمية ،وكذلك اإلشراف الال
مركزي على المدارس.
الكلمات المفتاحية :تقنية الواتساب ،WhatsApp.التواصل المهني ،التوعية
والرعاية الطالبية ،المحافظات التعليمية ،اإلشراف عن بعد ،اإلشراف الالمركزي.
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أوال :المقدمة وخلفية الدراسة:
دورا مه ًما في تحقيق غايات وأهداف
تلعب شبكات التواصل االجتماعي على اختالفهاً ،
مستخدميها ،وقد تزايد مرتاديها باتساع رقعة الشبكة العالمية للمعلومات(االنترنت) على
مستوى العالم ،وسهولة توفرها لكافة الناس على اختالف أعمارهم ،وظروف حياتهم.
ونظرا لالستخدام غير المسبوق لوسائل وشبكات اإلعالم االجتماعي ،فقد أصبحت تلك
ً
البرامج أدوات أساسية وضرورية للتواصل بين األفراد مع بعضهم البعض سواء على
المستوى الشخصي ،أو على المستوى المؤسسي.
لزاما على المؤسسات على اختالف أنشطتها
وفي ظل التطور التقني المتسارع كان ً
العمل على تطوير ممارساتها ،وعملياتها األساسية .لذا ظهرت أساليب وأنماط
حديثة في مجال تقديم الخدمات لألفراد والمجتمعات ،فعلى سبيل المثال :حقق النظام
ً
عاجزا عن تقديمها في عهود سابقة ،كالتعاون والتفاعل
ي نتائج إيجابيَّة كان
التعليم ّ
بين طرفي العمليّة التعليميّة ،ودعم التعلُّم عن بُعد ،وتبادل المعلومات ،والعديد من
األساليب التي جعلت المتعلم إيجابيًّا نش ً
طا.
ّ
إن إدراك المختصين بدائرة البرامج اإلرشادية والتوعوية للدور الفاعل للتقنيات
والبرمجيات المتط ورة في مجال التربية والتعليم ،فقد عمدت على تنفيذ مبادرة
تربوية تتمثل في توظيف تقنية الواتساب  WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني
مع المختصين في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمديريات التعليمية
والمدارس ،فأنشأت مجموعة واتساب بمسمى "التوعية والرعاية الطالبية" تضم
عدد ( ) 214عضو من جميع المحافظات التعليمية بسلطنة عمان من الكوادر العاملة
في قطاع التوعية والرعاية الطالبية.
وفي إطار سعي القائمين بدائرة البرامج اإلرشادية والتوعوية إلى توحيد الجهود بين
كافة األطراف المنتسبة في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية؛ للحدّ من
التحديات الفنية واإلدارية والمالية التي تعيق عمل المختصين من القيام بأدوارهم
المهنية على الوجه المأمول ،قامت الباحثة بالدراسة الحالية لتقييم فاعلية مجموعة
الواتساب؛ بهدف زيادة فاعليتها بما يحقق الغايات المرصودة من إنشائها والمتمثلة
في:
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 طرح األفكار والمبادرات اإلبداعية في مجال التوعية التربوية والرعايةالطالبية ،ونشرها بين العاملين في المدارس لالستفادة منها.
 بث رسائل تحفيزية إيجابية ونشرها بين الكوادر من المشرفين واألخصائيين فيالمدارس.
 طرح القضايا ذات الصلة بمهام العمل ،ومحاولة إيجاد حلوال لها ،من خاللإعداد وتنفيذ حلقات نقاشية تخصصية.
 نشر جهود وبرامج وأنشطة المدارس والمديريات في مجال التوعية والرعايةالطالبية ،داخل المجموعة وعلى حساب تويتر للدائرة.
 تبادل الخبرات فيما يتعلق بالمساهمة بنسخ الكترونية من الكتب والبحوثالعلمية ،ونشرها للعاملين في مجال العمل التخصصي.
 أية مقترحات ومبادرات أخرى من شأنها تسهم في تطوير العمل التوعويواإلرشادي بالمدارس.
 استضافة أفراد من ذوي الخبرة؛ إلثراء المجموعة بموضوعات تخصصية.مشكلة الدراسة:
ّ
إن استخدام شبكات التواصل االجتماعي بما فيها تقنية الواتساب للتواصل بين
العاملين في المجال المهني الواحد ،ومناقشة التحديات التي تواجههم في أدائهم
ملحا؛ على الرغم من التباين بين الدراسات في أهمية تلك
أمرا ً
المهني ،أصبح ً
الشبكات لدعم وتعزيز وتسهيل عملية التواصل .وهناك من الدراسات التي أشارت
إلى أنه يوجد اهتمام كبير بتلك الشبكات ،ورغبة وإقبال كبيرين الستخدامها في
العملية التعليمية في العديد من الدول؛ لما لها من فوائد متعددة .كدراسة (عمران
 .)Ophus&Abbitt,2009 ،2012األمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى جودة أداء
المنتسبين مهنيا؛ الرتباط التنمية المهنية بالتعلم المستمر من خالل تفعيل مجتمعات
التعلم المهنية لتبادل الخبرات وإدارة المعرفة بين األعضاء في المجموعة الواحدة.
وعلى على ضوء ما تقدّمّ ،
فإن الحاجة أصبحت ملحة إلجراء المزيد من الدراسات
حول مدى فعالية تقنية الواتساب في تطوير الممارسات المهنية .وكون مجموعة
الواتساب في التوعية التربوية والرعاية الطالبية ،أُنشئت لتحقق أغراض تربوية
تعليمية مهنية ،في مجال التوعية واإلرشاد على وجه الخصوصّ ،
فإن حتمية تقييم
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فاعليتها بات أمر مهم ،خاصة بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على تأسيسها في
2016 /12م .لذا تأتي الدراسة الحالية لإلجابة على األسئلة التالية:
ما فاعلية تقنية الواتساب WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني مع المختصينفي مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمحافظات التعليمية في سلطنة
عمان؟
هل توجد فروق ذات مستوى داللة إحصائية الستجابة أفراد عينة الدراسة حولفاعلية تقنية الواتساب WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني مع المختصين في
مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمحافظات التعليمية في سلطنة عمان
تعزى لمتغير المحافظة التعليمية ،المسمى الوظيفي ،وسنوات االنضمام للمجموعة؟
ما المقترحات التطويرية لرفع فاعلية مجموعة الواتساب WhatsAppفي تحقيقالتواصل المهني مع المختصين في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية
بالمحافظات التعليمية في سلطنة عمان؟
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
تقييم فاعلية تقنية الواتساب في تحقيق التواصل المهني مع الكوادر بالمحافظاتالتعليمية في قطاع التوعية والرعاية الطالبية.
تحديد أثر كل من متغير المحافظة التعليمية ،المسمى الوظيفي ،وسنوات االنضمامللمجموعة على فاعلية تقنية الواتساب في تحقيق التواصل المهني مع المختصين في
مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية.
تطوير أنشطة مجموعة الواتساب بما يُحقق غايات وتطلعات أعضائها من خاللتقديم المقترحات التطويرية اإلجرائية المناسبة.
أهمية الدراسة :تبرز أهمية الدراسة من أهمية موضوعها ذاته .فهي الدراسة
الوحيدة -على حد علم الباحثة -في تطبيق تقنية الواتساب للتواصل االجتماعي بين
مجموعة من المختصين في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في مجال
تخصصي محدد؛ لتبادل الخبرات بين المنتسبين والوقوف على التحديات التي تقف
عائقا أمام ممارساتهم ألدوارهم المهنية ،باإلضافة إلى سرعة إيصال المستجدات
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للمختصين في مجال التوعية والرعاية الطالبية على مستوى المديريات التعليمية
والمدارس.
كما تتمثل أهمية الدراسة الحالية في االعتماد على بيانات وإحصاءات على قدر من
الدقة ،تعينها على اتخاذ قرار باستمرار المجموعة الواتسابية أو إلغائها والبحث عن
أساليب أخرى كقنوات اتصال حديثة وسريعة بين الكوادر العاملة في مجال التوعية
والرعاية الطالبية.
كما تكمن أهمية الدراسة الحالية في تقديم نموذج إيجابي بالممارسة الفعلية على
فعالية تقنيات وسائل التواصل االجتماعي في فتح قنوات اتصال بين منسوبي المهنة
الواحدة؛ لتحقيق أغراض مهنية متخطية تحديات اللقاءات المباشرة.
حدود الدراسة :تقتصر الدراسة الحالية على تقييم فاعلية مجموعة التوعية والرعاية
الطالبية من وجهة نظر أعضائها ،والبالغ عددهم ( )215عضو في مارس .2020
مصطلحات الدراسة:
مجموعة واتساب : WhatsAppتطبيق من تطبيقات الهواتف الذكية ويعمل
كوسط لتبادل الرسائل النصية والصوتية والمتحركة والملفات بجميع أنواعها ،من
خالل توفر خدمة االنترنت.
وتعرف الدراسة الحالية مجموعة الواتساب : WhatsAppبأنها مساحة إلكترونية
واحدة تجمع عدد من المختصين في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية؛
بهدف تبادل الخبرات وتبادل الرسائل النصية أو الصوتية أو مقاطع الفيديو أو
الملفات اإللكترونية بشكل فوري.
تعرف الفاعلية بأنها هي المقدرة على تحصيل النتيجة المطلوبة والمبتغاة
الفاعليةّ :
والمتوقعة(ويكبيديا) ،ويقصد بها في الدراسة الحالية :الدرجة التي تستطيع بها
مجموعة التوعية التربوية والرعاية الطالبية الواتسابية على تحقيق أهدافها.
التواصل المهني :يقصد به العملية التي يتم من خاللها نقل المعلومات والبيانات
الخاصة بالعمل ،بحيث تتمثل هذه العملية بالتأثير على الموظف وتحسين سلوكه
وأدائه المهني في العمل .وتقصد به الدراسة الحالية :عملية تبادل المعلومات
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والخبرات بين المختصين في دائرة البرامج اإلرشادية والتوعوية وأقسام التوعية
التربوية والرعاية الطالبية ،واألخصائيين بالمدارس؛ لتطوير أدائهم المهني.
المختصين في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية :يُقصد بهم كل من
األخصائي االجتماعي ،األخصائي النفسي ،مشرف اإلرشاد االجتماعي ،مشرف
اإلرشاد النفسي.
ثانيا :اإلطار النظري والدراسات السابقة
أشكال التواصل االجتماعي.
ّ
إن انتشار االنترنت وما صاحبه من تقدم علمي وتكنولوجي كبير ،أدى إلى ظهور
العديد من البرامج اإللكترونية التي تتيح فرصة التواصل االجتماعي بين األفراد.
ونظرا للفوائد اإليجابية التي تحققها تلك البرامج؛ فقد تهافت الناس لالنضمام إليها
ً
واالستفادة من معطياتها .ومن بين هذه الوسائل ما يلي:
الفيس بوك :هو موقع تواصل اجتماعي يُمكن األشخاص من الحصول على
أصدقاء جدد ،والقيام بحوارات ُمتنوعة في التجمعات االلكترونية.
الواتساب :هو عبارة عن تطبيق يتم عن طريقه إنشاء ُمحادثة بين عدة أشخاص،
ويتم من خالله تبادل المقاطع الصوتية ،والفيديوهات ،والصور.
اإلنستغرام ،والسناب شات :من المواقع الشهيرة التي تُمكن المستخدمين من
التواصل االجتماعي عن طريق مشاركة الصور ،والفيديوهات.
مميزات وخصائص مواقع التواصل االجتماعي :تتصف مواقع التواصل
االجتماعي بمجموعة من المميزات والخصائص التي تميزها عن غيرها من
المواقع األخرى؛ حيث مكنّت المستخدم من إنتاج وإعداد المواد والبرامج،
ومشاركتها مع اآلخرين ،فقد عملت شبكات التواصل االجتماعي على تغيير أسلوب
التواصل وا لمعرفة بين الناس ،فجعلت اإلنسان في تفاعل وتواصل مستمر مع
اآلخرين أينما كان موقعه .ومن أهم مميزات وخصائص مواقع التواصل
االجتماعي ،نذكر ما يلي:
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 -1التمكن من مشاركة المصادر والموارد العلمية :حيث يتم نشرها بسهولة على
مواقع التواصل االجتماعي المتنوعة على الشبكة ،ومن ثم مشاركتها مع اآلخرين
والحصول على التغذية المرتدة السريعة والمتنوعة والفعّالة.
 -2توفير التواصل المستمر بين المجموعات المختلفة :حيث تضمن شبكات
التواصل االجتماعي آليا ً االلتحام اإللكتروني بين المشاركين؛ فيظل الجميع على
دراية بكل ما يفعله األصدقاء.
 -3تمكين التواصل بين مختلف أطياف المجتمع :تمكن مواقع التواصل االجتماعي
المستخدمين ذوي االهتمامات المشتركة من تكوين حلقة وصل مستمرة بين الخبراء
والمتعلمين في مختلف المجاالت.
 -4إنشاء المجموعات  :Groupsتتيح مواقع التواصل االجتماعي خاصية إنشاء
مجموعة اهتمام ،حيث يمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معين وأهداف محددة ،ومن
خاللها يتم التواصل بين مجموعة ذات اهتمام مشترك من بين المتعلمين.
 -5تقديم آلية جديدة لفهرسة المعلومات :حيث تساعد مواقع التواصل االجتماعي
على جمع وتنظيم وفهرسة المعلومات بشك ِل تعاوني ،من خالل االعتماد على
التصنيف االجتماعي للمعلومات والمحتويات أو ما يعرف بالفهرسة لغرض التشابك
Social Indexing.
 -6تقديم معرفة جديدة :تعتمد مواقع التواصل االجتماعي على تجميع مختلف
الموارد المعرفية من مصادر متنوعة مختلفة من خالل الشبكة وإظهارها في مكان
واحد ،ثم إعادة بناء معرفة جديدة كخالصة لكل محتويات المصادر المختلفة.
 -7تقدّم دع ًما للمحادثات التفاعلية بين األفراد والمجموعات :حيث تتميز هذه
المواقع بتوفير المحادثات التفاعلية بأشكال متنوعة تبدأ من التفاعل في الوقت
الحقيقي عبر التراسل الفوري وتستمر حتى التفاعل غير المتزامن عبر مساحات
العمل الجماعي على الويب من خالل النقاشات والمنتديات.
 -8تقدم دع ًما للتغذية الرجعية الجماعية :فتساعد مواقع التواصل االجتماعي على
تبادل التغذية الرجعية بين المشاركين؛ فهي تسمح للمجموعة أن تقييم مساهمات
بعضها بعضا ً من خالل التواصل والتفاعل المتبادل.
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 -9إزالة القيود المفروضة في العالم الحقيقي :تتميز مواقع التواصل االجتماعي
بإزالة القيود المفروضة على السلوك االجتماعي والتعاوني؛ والمتمثلة في اللغة
والموقع الجغرافي والخلفية الثقافية وقيود الزمان والمكان.
 -10توفير مستودعات للمخزون المعرفي للمجتمع :من أهم مميزات مواقع
التواصل االجتماعي أنها تعتبر مستودعا ً المعرفة؛ من خالل تخزين مجموعات
كبيرة من المعارف والمعلومات حول مختلف أشكال المعرفة ،بما يشكل أكبر مكتبة
تعاونية تشاركية افتراضية حول العالم( .خلف هللا)2015 ،
الدراسات السابقة:
مع االنتشار الواسع لتطبيق الواتساب واستخدام الناس له بشكل كبير على اختالف
وظائفهم ،والقطاعات التي ينتمون إليها ،اتجه عدد من الباحثين لدراسة استخداماته
في مجال التعليم وأثره على تعلم الطلبة باختالف البيئات التعليمية؛ ولالستفادة من
الدراسات السابقة في هذا المجال ،قامت الباحثة بعرض الدراسات ذات العالقة
بالدراسة الحالية وفق محاور أساسية كاآلتي:
الدراسات التي تطرقت إلى تقييم استخدامات تقنية الواتساب في مجال التعليم:
ر ّ
كزت غالبية الدراسات العربية على تقييم مجموعة الواتساب في مجال التعليم
والتعليم بالكليات والجامعات على اختالف تخصصاتها ،ودراسة أثر تقنيات
التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي واألكاديمي .كدراسة( :العازمي
والرميض( ،)2017،الزامل والعطيوي( ،)2015 ،الراوي( ،)2016،المالكي
والمسعد( ،)2017 ،النويهي( ،)2018 ،عوجان( ،)2016،زاهد،)2016 ،
و(النملة .)2018،وقد أشارت نتائج كافة تلك الدراسات إلى إيجابية تقنية الواتساب
في إيجاد بيئة مشاركة وتعاون لتبادل المعلومات ،وأن لها أثرا إيجابيا على تحصيل
الطلبة واستبقائهم للمعلومات .كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي
مرتفع نحو استخدام برامج التواصل االجتماعي ،وان ذات أثر إيجاب في أداء
المعلم وذلك بتقديم الدعم الفوري والتغذية الراجعة المباشرة.
الدراسات التي ركّزت على جوهر شبكات التواصل االجتماعي في العملية
التعليمية:
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ر ّكز العديد من الباحثين في دراساتهم على شبكات ومواقع التواصل االجتماعي،
وأهميتها في العملية التعليمية ،ومن هذه الدراساتOphus&Abbitt,2009, :
) )Arquer et al,2011; Brady et al,2011; Miah et al,2012التي
توصلت إلى ّ
أن الشبكات االجتماعية هي بيئات تعليمية لتعليم أفضل في حال
تطويعها للتعليم والتعلم ،وال بد ّ
أن أنشطتها ذات معنى ،ويتم دمجها في التعليم
بطريقة تتفق مع رغبات الطالب وتصوراتهم ،وأنها تسمح بمزيد من التفكير الفعّال
لديهم والنقاش وتبادل الخبرات وفي حل الواجبات واألنشطة الصفية بشكل كبير.
وتوصلت كل من دراسة حميد وآخرون ،ودراسة أورديني وساندرس ( Hamid
ّ )et al, 2009; Opradini & Sanders, 2008
أن استخدام هذه الشبكات تحقق
فائدة كبيرة للطالب من وجهة نظرهم في العديد من األنشطة األكاديمية ،وأهمية
شبكات التواصل االجتماعي في دعم األنشطة التعليمية التي يكلف بها الطالب،
وأنها ذات فعالية في هذه األنشطة ،وكذا في األنشطة االجتماعية للطالب.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية ،يتضح مدىكثافة استخدام تطبيق الواتساب في المؤسسات التعليمية .وهذا ما شجع الباحثين على
دراسة استخداماته في عملية التعليم.
من المالحظ أن بعض تلك الدراسات اعتمدت على المنهج الوصفي .في حيناستخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي ،أو شبه التجريبي.
جاءت نتائج الدراسات لتشير إلى األثر اإليجابي لتفعيل االنترنت وشبكاتالتواصل االجتماعي في التعليم ،وموضوعات أخرى اجتماعية ودينية وثقافية.
أشارت تلك الدراسات إلى أهمية تقنين وتنظيم المشاركات باستخدام وسائلالتواصل االجتماعي والبرامج الحاسوبية المختلفة ،وذلك بوضع ضوابط
للمشاركات وأشارت إلى أهمية التقيد بها لضمان االستفادة اإليجابية منها.
ال توجد أي دراسة أشارت إلى نتائج سلبية في تطبيق وسائل التواصل االجتماعي،وتقنية الواتساب على وجه الخصوص في مجال التعليم والتعلم ،وتبادل المعلومات.
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 ّأن الدراسات السابقة على المستوى العربي اهتمت بتوظيف شبكات التواصل
االجتماعي من زوايا متعددة موضحة دورها في العملية التعليمية ورفع مستواها
وتحسينها وحل مشكالتها.
ومما سبق يمكن اإلشارة إلى الدراسة الحالية استفادت من الدراسات السابقة من
حيث:
أهمية توظيف التقانة الحديثة في التعليم ،واالستفادة من برامج الحاسوبواالنترنت في التحصيل الدراسي  .باإلضافة إلى أهمية تفعيل وسائل التواصل
االجتماعي كالواتساب لرفع مستوى الطالب وتقديم الدعم المباشر والتغذية الراجعة
الفورية على األداء.
االستفادة من نتائج تلك الدراسات إلجراء المقارنات العلمية من أوجه االتفاقواالختالف ،وذلك في مرحلة تحليل وتفسير النتائج.
االستفادة من الدراسات السابقة في إجراء الدراسة الحالية ،وآلية السير فيه ،وتحليلالبيانات ،وتصنيفها ،انتهاء بكتابة نتائج ومقترحات البحث التطويرية.
لم تشير أي من الدراسات إلى محددات او شروط المشاركات في مجموعةالواتساب ،أو تقييم فاعلية تلك المحددات ،ما عدا دراسة (النويهي )2018 ،التي
تطرقت إلى اإلجراءات التي اتبعها الباحث في دعم تدريس الطالب بواسطة تطبيق
الواتساب.
ثالثا :الدراسة الميدانية وإجراءاتها
مجتمععع وعينععة الدراسععة :يتأأألف مجتمأأع الدراسأأة مأأن ( )215عضأأو -فتأأرة تطبيأأق
الدراسة في مارس 2020م -من المسميات التالية :مدير دائأرة مسأاعد ،رئأيس قسأم،
مشرف أول ،مشرف ،أخصائي في تخصصات التوعية والرعاية الطالبية (اإلرشأاد
االجتمأاعي واإلرشأاد النفسأي) .فأي حأين بلغأت عينأة الدراسأة التأي اسأتجابت لأأألداة
( )207من مسمى مشرف ،وأخصائي ،وفق الجدول التالي:
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جدول ( )1توزيع عينة الدراسة وفق متغير المحافظة
المحافظة

التكرارات

النسبة المئوية

مسقط

10

9.3

شمال الباطنة

17

15.9

جنوب الباطنة

21

19.6

البريمي

2

1.9

الظاهرة

12

11.2

مسندم

3

2.8

ظفار

5

4.7

الوسطى

7

6.5

شمال الشرقية

9

8.4

جنوب الشرقية

8

7.5

الداخلية

13

12.1

يتضح من الجدول رقم ( )1أن ( )21من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة
( )% 19.6هم من محافظة جنوب الباطنة ،وهي الفئة األكبر من أفراد عينة
الدراسة .بينما ( )17من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة ( )%15.9هم من شمال
الباطنة .كما يتضح من الجدول بالنسبة لفئة المشرفين ّ
أن ( )13من محافظة الداخلية
يمثلون نسبة ( )%12.1من أفراد عينة الدراسة .في حيث بلغ عدد أفراد عينة
الدراسة من محافظة الظاهرة عدد ( )12فقط من المستجيبين ألداة الدراسة بنسبة
( )%11.2وهي أقل نسبة بين أفراد عينة الدراسة.
كما يتضح من الجدول أن ( )10من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة ( )%9.3هم
من مسقط .بينما ( )9من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة ( )%8.4هم من شمال
الشرقية .كما يتضح من الجدول بالنسبة لفئة المشرفين أن ( )8من محافظة جنوب
الشرقية يمثلون نسبة ( )%7.5من أفراد عينة الدراسة .في حيث بلغ عدد أفراد
عينة الدراسة من محافظة الوسطى عدد ( )7من المستجيبين ألداة الدراسة بنسبة
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( .)% 6.5في حين بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من محافظة ظفار عدد ( )5بنسبة
( .)%4.7وبلغ عدد المستجيبين من محافظة مسندم ( )3بنسبة ( )%2.8من إجمالي
عينة الدراسة .بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من محافظة مسندم ( )2بنسبة
( ،)%1.9وهي أقل نسبة بين أفراد عينة الدراسة.
جدول ( )2توزيع عينة الدراسة وفق متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

التكرارات

النسبة المئوية

أخصائي نفسي

18

16.8

أخصائي اجتماعي

74

69.2

مشرف إرشاد نفسي

1

.9

مشرف إرشاد اجتماعي

14

13.1

يتضح من الجدول رقم ( )2أن ( )74من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة ()%69
هم من األخصائيين االجتماعيين وهو الفئة األكبر من أفراد عينة الدراسة .بينما
( )18من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة ( )16.8%هم من األخصائيين النفسيين،
وهم العدد األقل من أعضاء المجموعة .كما يتضح من الجدول بالنسبة لفئة
المشرفين أن ( )14من مشرفي اإلرشاد االجتماعي يمثلون نسبة ( )13.1%من
أفراد عينة الدراسة .في حيث بلغ عدد مسمى مشرف إرشاد نفسي عدد ( )1فقط من
المستجيبين ألداة الدراسة بنسبة ( )0.9%وهي أقل نسبة بين أفراد عينة الدراسة.
جدول ( )3توزيع عينة الدراسة وفق متغير سنوات االنضمام إلى المجموعة
سنوات االنضمام للمجموعة

التكرارات

النسبة المئوية

أقل من سنة

51

47.7

(سنة -سنتين)

38

35.5

(سنتين فأكثر)

18

16.8

يتضح من الجدول رقم ( )3أن ( )51من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة
( )% 47.7هم من األعضاء الذين بلغت مدة انضمامهم للمجموعة أقل من سنة وهم
الفئة األكبر من أفراد عينة الدراسة .بينما ( )38من أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة
( )%35.5هم ممن مضى على انضمامه للمجموعة فترة تتراوح بين سنة إلى
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سنتين .كما يشير الجدول إلى أن ( )18من منتسبي المجموعة لفترة بلغت السنتين
وأكثر يمثلون نسبة ( )16.8%من أفراد عينة الدراسة ،وهي أقل نسبة بين أفراد
عينة الدراسة.
منهج الدراسة :يقع البحث الحالي ضمن البحوث الوصفية وهي منهجية في البحث
في العلوم االجتماعية التي تركز على وصف الظواهر كميا عن طريق جمع بيانات
ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة ،وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة
الدقيقة .وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة جمع المعلومات.
خطوات الدراسة :لتنفيذ الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية:
تحديد اإلطار العام للدراسة :خلفية الدراسة ،مشكلتها ،سؤال الدراسة البحثي،أهدافها ،األهمية ،العينة ،وأدوات الدراسة.
 مراجعة األدبيات في مجال العمل اإلرشادي من مصادر مختلفة ،باإلضافة إلىالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
إعداد أدوات الدراسة ،تطبيقها ،تحليل واستخالص النتائج ،وتفسيرها.أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية :استخدمت الباحثة االستبانة لجمع
البيانات من عينة الدراسة ،والتي اشتملت على جزأين :الجزء األول يضم األسئلة
المغلقة ،والجزء الثاني يضم سؤال مقالي ،وهو :ما مقترحاتك لتفعيل المجموعة
بشكل أكبر؟ وقد تم تصميم األداة الكترونيا وتعميمها عن طريق خدمة الواتساب
كأحد برامج التواصل االجتماعي الذي يضمن سرعة وصول االستطالع ألكبر عدد
ممكن من األخصائيين .ملحق (.)1
وقد تم تصميم االستبانة على أساس مقياس (ليكرت) ثالثي التدرج .وقد بنيت
العبارات باالتجاه اإليجابي ،وتم إعطاء كل عبارة من العبارات درجات لتتم
معالجتها إحصائيا على النحو التالي:
( )1.33-1.00بدرجة ضعيفة
( )1.67 -1.33بدرجة متوسطة
( )3.0 -1.67بدرجة عالية
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الصدق :قامت الباحثة بالتأكد من صدق األداة ،بعرضها قبل التطبيق على عدد من
المختصين في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمديريات التعليمية؛ بحكم
خبرتهم في مجال التخصص ومسؤوليتهم الوظيفية كمدير دائرة مساعد ،ورؤساء
أقسام ومشرفين أوائل؛ للتأكد من أن األداة تخدم أهداف الدراسة .وقد اعتبرت
الباحثة األخذ بمالحظات وأراء المختصين ،وإجراء التعديالت على األداة أنّها
صالحة لقياس ما وضعت له.
كما قامت الباحثة بحساب صدق البناء لألداة ،وذلك باستخراج معامالت ارتباط
فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس ،حيث أن معامل االرتباط يمثل داللة
للصدق لكل فقرة في صورة معامل ارتباط والدرجة الكلية ،والجدول التالي يبين
ذلك.
جدول ( )4معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية لألداة
إجمالي
الفقرات

رقم
الفقرة

نص الفقرة

معامل
االرتباط مع
المحور

القيمة االحتمالية
لمعامل ارتباط
بيرسون

الدرجة
الكلية

1

حققت المجموعة أهدافا تربوية من خالل تنفيذ الحلقات
النقاشية

**.699

0.000

2

أتاحت المجموعة فرصة التواصل بين المختصين في
نفس المجال

**.789

0.000

3

ساعدت المجموعة على إثراء المجال الوظيفي الذي
أنتمي إليه

**.781

0.000

4

طورت المجموعة من ممارساتي المهنية اليومية
ّ

**.707

0.000

5

ساعدت محددات المجموعة على تنظيم المشاركات من
قبل األعضاء

**.617

0.000

6

أتاحت المجموعة فرصة تبادل الخبرات بين األعضاء

**.381

0.000

تجدر اإلشارة إلى أن جميع معامالت االرتباط لجميع الفقرات كانت ذات درجات
مقبولة ودالة إحصائية عند مستوى الداللة(.)α=0.000
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الثبات :للتأكد من ثبات األداة تم حساب ألفا كرونباخ ،حيث بلغ ( ،)0.775وهي
درجة ثبات عالية ،مما يشير إلى أن األداة الحالية تقيس الغرض الذي من أجله
صم ّمت.
المعالجة اإلحصائية :بعد الحصول علأى االسأتبيانات ،تأم معالجأة البيانأات إحصأائيا
باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوذلك على النحو اآلتي:
لإلجابة على السؤال الثأاني والثالأث تأم حسأاب المتوسأطات الحسأابية واالنحرافأاتالمعيارية الستجابات أفأراد عينأة الدراسأة علأى جميأع األسأئلة مرتبأة ترتيبًأا تنازليًأا.
كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليأل التبأاين األحأادي
أنوفأأا ( (Anovaألسأأئلة الدراسأأة بالنسأأبة للمتغيأأرات الثالثأأة :المحافظأأة التعليميأأة،
المسمى الوظيفي ،وسنوات االنضمام للمجموعة.
راب ًعا :نتائج الدراسة وتفسيرها
نتائج السؤال األول.
لإلجابة على سؤال الدراسة ،والذي ينص على :ما فاعلية تقنية الواتساب في تحقيق
التواصل المهني مع المختصين في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية
بالمحافظات التعليمية في سلطنة عمان؟ تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة .وجاءت نتائج
فقرات االستبانة كما هو مبين في الجدول التالي رقم (:)5
جدول( ) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعلية تقنية
الواتساب( )whatsappفي تحقيق التواصل المهني مرتبة تنازليا
الفقرة
طورت المجموعة من ممارساتي المهنية اليومية.
ّ
ساعدت محددات المجموعة على تنظيم المشاركات من
قبل األعضاء .
حققت المجموعة أهدافا تربوية من خالل تنفيذ الحلقات
النقاشية.
أتاحت المجموعة فرصة التواصل بين المختصين في نفس
المجال.
ساعدت المجموعة على إثراء المجال الوظيفي الذي أنتمي
إليه .
أتاحت المجموعة فرصة تبادل الخبرات بين األعضاء .
إجمالي االستبانة
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الرتبة

المتوسط
الحسابي
2.6636
2.5701

االنحراف
المعياري
.61343
.64592

1
2

2.5421

.66276

3

2.4766

.64932

4

2.3925

.66951

5

2.3738
2.4897

.68022
0.44487
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يتضح من الجدول ( )5في أعاله اآلتي:
 ّأن فاعلية مجموعة التوعية والرعاية الطالبية الواتساب WhatsAppجاءت
بمتوسطات حسابية موزونة تتراوح بين ( )2.3738 -2.6636وانحراف معياري
( ،).68022 -.61343وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي
( )3.0 -1.67؛ مما يشير إلى أن فاعلية تقنية الواتساب WhatsAppفي تحقيق
التواصل المهني بين المختصين في مجال التوعية والرعاية الطالبية عالية.
 ّطورت المجموعة من ممارساتي المهنية اليومية
أن العبارة التي تعبر عن ّ
حصلت على أعلى متوسط حسابي موزون وقدره ( )2.6636في المرتبة األولى،
تلتها عبارة ساعدت محددات المجموعة على تنظيم المشاركات من قبل األعضاء
متوسط حسابي موزون وقدره ( .)2.5701في حين جاءت عبارة حققت المجموعة
أهدافا تربوية من خالل تنفيذ الحلقات النقاشية في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي
موزون وقدره ( .)2.5421في حصلت العبارة أتاحت المجموعة فرصة التواصل
بين المختصين في نفس المجال بمتوسط حسابي موزون وقدره ( .)2.4766في
حين جاءت عبارة ساعدت المجموعة على إثراء المجال الوظيفي الذي أنتمي إليه
في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي موزون وقدره ( .)2.3925وجاءت العبارة
السادسة أتاحت المجموعة فرصة تبادل الخبرات بين األعضاء .في المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي موزون وقدره (.)2.3738
طورت المجموعة من ممارساتي المهنية اليومية في المرتبة األولى
جاءت عبارة ّبمتوسط حسابي موزون وقدره ( )2.6636وانحراف معياري وقدره (،).61343
الذي يفسر نجاح مجموعة الواتساب كأحد األساليب اإلشرافية عن بعد وفي مجال
التنمية المهنية للكوادر على وجه التحديد .بمعنى ّ
أن المجموعة ساهمت في رفع
قدرات األعضاء في مجاالت العمل المهني والتخصصي للمنتسبين من خالل
المناقشات والمشاركات والحلقات النقاشية المتعددة والتي بلغت عدد ( )11حلقة
نقاشية تخصصية .كما يتم تق ديم التغذية الراجعة والمتابعة عن طريق المسؤولين
والمشرفين بالمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة بشكل مباشر من خالل
عضويتهم بالمجموعة ،لذا ّ
فإن عملية المتابعة لتنفيذ ما يتم طرحة ومناقشته في
المجموعة تنال نصيبًا وافرا من المتابعة والرصد ،وبالتالي تطوير الممارسات
المهنية.
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حصول عبارة ساعدت محددات المجموعة على تنظيم المشاركات من قبلاألعضاء متوسط حسابي موزون وقدره ( )2.3925بانحراف معياري بلغ
().66951؛ مما يشير إلى درجة فاعلية مرتفعة .والذي يؤكد أهمية تحديد ضوابط
وقواعد للمشاركة والتفاعل بين أعضاء المجموعة أمر؛ لضمان نجاح مجموعة
تواصل اجتماعي كالواتساب.WhatsApp
 ّأن المجموعة حققت أهدافا تربوية من خالل تنفيذ الحلقات النقاشية جاءت بدرجة
فاعلية مرتفعة أيضا بمتوسط حسابي موزون وقدره ( )2.5421بانحراف معياري
بلغ ().66276؛ مما يؤكد أن أحد أبرز أنشطة المجموعة المتمثلة في الحلقات
النقاشية تأتي في إطار احتياجات الواقع التربوي للطالب واألخصائيين وكذلك
المشرفين في مجال التوعية والتربوية والرعاية الطالبية .كما كان لموضوعات
الحلقات النقاشية التي يتم طرحها في المجموعة قد أسهمت في حل العديد من
القضايا اليومية وتفسيرها ،من خالل عمليات العصف الذهني المستخدمة في
النقاشات والحوارات المهنية المنظمة .كما أن التخطيط واإلعداد المسبق واإلدارة
العلمية لعملية سير الحلقات النقاشية ،بل واإلعالن عنها قبل وقت كاف من تنفيذ ها
أسهم بدرجة جيدة على حرص المختصين للتواجد فترة عقد الحلقات النقاشية
ّ
وأن فترة عقدها في الفترة المسائية يراعي ظروف منتسبي
بالمجموعة.
المجموعة؛ نظرا الرتباطهم بمهامهم الوظيفية في فترة ( ،)8-2باإلضافة إلى
إتاحة فرصة لغالبية األعضاء بالتواجد والمشاركة الفاعلة في الموضوعات
التخصصية الت ي تطرح ،وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة منها.
 ّأن العبارة التي تقيس مدى إتاحة المجموعة فرصة التواصل بين المختصين في
نفس المجال بمتوسط حسابي موزون وقدره ( )2.4766وانحراف معياري وقدره
( ،)64932وهو متوسط حسابي مرتفع؛ مما يشر إلى ّ
أن الهدف من إنشاء
المجموعة مت حقق وفقا لوجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
 العبارة التي تقيس مدى فاعلية المجموعة في إثراء المجال الوظيفي الذي ينتميإليه عضو المجموعة ،جاءت بمتوسط حسابي موزون وقدره ()2.392555.7
بانحراف معياري بلغ ( ،).66951وهي درجة فاعلية كبيرة؛ مما يؤكد ّ
أن
المناقشات والمشاركات من حيث األفالم ،والعروض التقديمية ،والملفات المرسلة
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والتي تم تبادلها في المجموعة تقع في نطاق اختصاصات التوعية التربوية
والرعاية الطالبية ،والذي يشير إلى التزام األعضاء بمحددات المجموعة أيضا.
جاءت عبارة أتاحت المجموعة فرصة تبادل الخبرات بين األعضاء بمتوسطحسابي موزون وقدره ( )2.3738بانحراف معياري بلغ ( .).68022والتي تشير
إلى أن المجموعة تتيح فرصة تبادل الخبرات بين األعضاء بدرجة مرتفعة؛ نظرا
لتنوع األعضاء بين األخصائيين والمشرفين من كافة المحافظات التعليمية،
باإلضافة إلى المختصين والمشرفين من ديوان عام الوزارة بدائرة البرامج
اإلرشادية والتوعوية .وذلك يؤكد جودة مجموعة الواتساب في تحقيق التواصل
المهني بين كافة العاملين في مجال التوعية والرعاية الطالبية بين المستويات
الثالثة :ديوان عام الوزارة ،المديريات التعليمية ،والمدارس .متجاوزة بذلك تحدي
البع د والتباعد الجغرافي بين المحافظات التعليمية والجهة المركزية بالوزارة ،ناهيك
عن صعوبة عقد اللقاءات المباشرة بصفة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية
الراهنة.
وبذلك يمكن القول ّ
بأن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة كل من :دراسة (زاهد،
 ،)2016التي أشارت إلى وجود اتجاه إيجابي مرتفع نحو استخدام برامج التواصل
االجتماعي واالتجاه نحو استخدام اإلنترنت في التعليم .ودراسة (النملة )2018،أن
الحل اإللكتروني المقترح أثر إيجابا في أداء المعلم وذلك بتقديم الدعم الفوري
والتغذية الراجعة المباشرة .كما تتفق مع دراسة (المالكي والمسعد )2017 ،التي
أشارت إلى ّ
أن وسائل التواصل االجتماعي الواتساب أعلى نسبة في االستخدام
والفاعلية .وتتفق مع دراسة (النويهي )2018 ،التي أدت إلى نتيجة هامة :أنه يوجد
دور كبير لشبكات التواصل االجتماعي (الواتس آب) في دعم العملية التعليمية ،وقد
توصل البحث إلى العديد من التوصيات منها :تفعيل استخدام الواتس آب في التعليم
كبيئة للعملية التعليمية.
كما تتفق مع دراسة (الراوي ،)2016،التي بينت النتائج إلى ّ
أن لتطبيقات الهواتف
الذكية أثرا إيجابيا على تحصيل الطلبة واستبقائهم للمعلومات .ودراسة (زاهد،
 ،)2016إذ أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي مرتفع نحو استخدام
برامج التواصل االجتماعي واالتجاه نحو استخدام اإلنترنت في التعليم .ودراسة
(عوجان ،)2016 ،التي أشارت أفراد العينة إلى إيجابية شبكة التعلم التعاونية في
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إيجاد بيئة مشاركة وتعاون لتبادل المعلومات ومصادر ومراجع المقرر .كما تتفق
الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من;Hamid ; Oradini& Sanders,2008
;(Arquero etal,2011 ;Miah et al,2012
et al, 2009
) Buzzetto,2012التي أشارت إلى ّ
أن لشبكات التواصل االجتماعي دور وأهمية
في دعم العملية التعليمية واألنشطة التعليمية التي يكلف بها الطلبة وأن هذه األنشطة
ذات فعالية .وبذلك ّ
فإن الدراسة الحالية تتفق مع كافة الدراسات العربية واألجنبية
التي تم التطرق إليها في هذه الدراسة ،بل وغيرها من الدراسات التي استهدفت
تطبيق وسائل التواصل االجتماعي األخرى كالفيس بوك والتويتر ،وجوجل درايف.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات مستوى داللة إحصائية الستجابة أفراد عينة
الدراسة حول فاعلية تقنية الواتساب WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني مع
المختصين في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمحافظات التعليمية في
سلطنة عمان تعزى لمتغير المحافظة التعليمية ،المسمى الوظيفي ،وسنوات
االنضمام للمجموعة؟
لإلجابة على السؤال الثاني ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة على جميع أسئلة االستبانة مرتبأة ترتيبًأا تنازليًأا .كمأا
تأأم حسأأاب المتوسأأطات الحسأأابية واالنحرافأأات المعياريأأة وتحليأأل التبأأاين األحأأادي
أنوفأأا ( (Anovaلمحأأاور الدراسأأة بالنسأأبة للتغيأأرات الثالثأأة :المحافظأأة التعليميأأة،
المسمى الوظيفي ،وسنوات االنضمام للمجموعة .والنتائج جاءت كاآلتي:
جدول ( ) 6قيمة (ف) لمعرفة الفروق بين أفرا عينة الدراسة في ضوء متغير المحافظة التعليمية
العوامل

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

إجمالي
االستبانة

بين
المجموعات

1.962

10

.196

(أسئلة
الدراسة)

داخل
المجموعات

19.016

96

.198

المجموع

20.979

106



قيمة ف
المحسوبة
.991

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية()α=0.05
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مستوى
الداللة
.457

فاعلية تقنية الواتساب  whatsappفي تحقيق التواصل المهني د.رضية بنت سليمان بن ناصر الحبسية
جدول ( )7قيمة (ف) لمعرفة الفروق بين أفرا عينة الدراسة في ضوء متغير المحافظة التعليمية
العوامل

مصدر
التباين

إجمالي
االستبانة

بين
المجموعا
ت

(أسئلة
الدراسة)



مجموع
المربعات

.345

درجات
الحرية

3

متوسط
المربعات

مستوى
الداللة

قيمة ف
المحسوبة

.115

داخل
المجموعا
ت

20.634

103

المجموع

20.979

106

.634

.573
.200

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية()α=0.05
جدول ( ) 8قيمة (ف) لمعرفة الفروق بين أفرا عينة الدراسة في ضوء متغير المحافظة التعليمية

العوامل

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

إجمالي
االستبانة

بين
المجموعات

1.003

2

.502

(أسئلة
الدراسة)

داخل
المجموعات

19.975

104

.192

المجموع

20.979

106



قيمة ف
المحسوبة

2.612

مستوى
الداللة

.078

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية()α=0.05

من خالل نتائج الجدول رقم ( )6و( )7و( )8على التوالي ،يتضح أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=0.05تعزى لمتغير المحافظة
التعليمية ،المسمى الوظيفي ،وسنوات االنضمام للمجموعة؛ مما يدل على أ ّن جميع
أفراد عينة الدراسة يرون ّ
أن لمجموعة الواتساب WhatsAppفاعلية عالية في
تحق يق التواصل المهني بين المختصين في مجال التوعية والرعاية الطالبية برغم
اختالف المحافظة ومدة انضمامهم للمجموعة ،وباختالف مسمياتهم الوظيفية.
نتائج السؤال الثالث.
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ولإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة :ما المقترحات التطويري لرفع
فاعلية مجموعة الواتساب WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني مع المختصين
في مجال التوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمحافظات التعليمية في سلطنة
عمان؟
فقد تم تضمين أداة الدراسة سؤال مفتوح تمثل في اآلتي :ما مقترحاتك لتفعيل
المجموعة بشكل أكبر؟
كما تم رصد إجابات أفراد عينة الدراسة وفقا للجدول اآلتي:
جدول ( ) 9استجابة أفراد عينة الدراسة على محور المقترحات لتفعيل المجموعة مرتبة تنازليا
النسبة المئوية

الفقرة
التركيز على الموضوعات التخصصية المهنية ،وتنوع وسائلها.

%10.1

طرح القضايا والحاالت الطالبية ،وتبادل الخبرات في اقتراح الحلول المناسبة.

%6.8

عقد الحلقات النقاشية بشكل أكبر

%4.35

االلتزام بمحددات المشاركات في المجموعة

%4.35

مراجعة وقت المشاركات في المجموعة ،لتكون في الفترة المسائية أيام الدوام الرسمي

%3.9

تبادل زيارات ولقاءات مهنية بين العاملين في مجال التوعية والرعاية الطالبية على
مستوى المحافظات

%2.9

نالحظ من قراءة الجدول رقم ( )9في أعاله ،اآلتي:
 ّأن نسبة ( )10.1%من أفراد عينة الدراسة يشيرون إلى أهمية التركيز على
الموضوعات التخصصية المهنية ،وتنوع وسائلها .كالملفات الموثوقة المصدر،
الكتب ،األفالم.
 ّأن نسبة ( )6.8%من أفراد عينة الدراسة يقترحون طرح القضايا والحاالت
الطالبية ،وتبادل الخبرات في اقتراح الحلول المناسبة .من خالل عقد حلقات نقاشية
تناقش حاالت طالبية معينة ،ويتم من خاللها مناقشة الحلول المناسبة للتعامل معها.
مع تقديم النماذج العالجية العلمية حسب كل حالة.
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 ّأن نسبة ( )3.9%يقترح أهمية مراجعة وقت المشاركات في المجموعة ،لتكون
في الفترة المسائية أيام الدوام الرسمي .حيث أشار البعض إلى إغالق نشاط
المجموعة فترة الدوام الرسمي ،واإلبقاء على نشاطها خالل الفترة المسائية؛ إلتاحة
الفرصة لهم لمتابعة الموضوعات خارج ساعات الدوام الرسمي .في حين يقترح
البعض إغالق نشاط المجموعة خالل اإلجازات الرسمية :كنهاية األسبوع.
 ّأن نسبة ( )4.35%من أفراد عينة الدراسة أشاروا إلى ضرورة االلتزام بمحددات
المشاركات في المجموعة .حيث يالحظ اختراق بعض المحددات من قبل بعض
األعضاء في إرسال مشاركات خارج الوقت المحدد للمشاركة والمتمثل ما بين
( )2.30-7.30و( )4-11مساء.
أشارت نسبة ( )2.9%من عينة الدراسة إلى أهمية تبادل زيارات ولقاءات مهنيةبين العاملين في مجال التوعية والرعاية الطالبية على مستوى المحافظات.
نتائج الدراسة ،وتوصياتها :في هذا الجزء نلخص نتائج الدراسة على ضوء
أسئلتها ،وفقا لآلتي:
 ّأن فاعلية تقنية الواتساب WhatsAppفي تحقيق التواصل المهني بين المختصين
في مجال التوعية والرعاية الطالبية عالية ،حيث بلغت نتيجة إجمالي فقرات
االستبانة بمتوسط حسابي موزون وقدره ( ،)2.4897وانحراف معياري
(.)0.44487
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=0.05تعزى لمتغيرالمحافظة التعليمية ،المسمى الوظيفي ،وسنوات االنضمام للمجموعة؛ مما يدل على
ّ
أن جميع أفراد عينة الدراسة يرون أن لمجموعة الواتساب WhatsAppفاعلية
عالية في تحقيق التواصل المهني بين المختصين في مجال التوعية والرعاية
الطالبية
التوصيات :في ضوء ما سبق ،نذكر بعض التوصيات لرفع فعالية المجموعة وذلك
على النحو اآلتي:
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استمرار نشاط مجموعة الواتساب للتوعية والرعاية الطالبية .مع تشكيل مجموعةواتساب مصغرة تضم مشرفي المجموعة؛ لمتابعة نشاط المجموعة األساسية ومدى
التزام األعضاء بمحددات وقواعد المشاركة.
مراجعة محددات المشاركة بالمجموعة ،وإجراء تعديل في فترة المشاركات لتكونخالل الفترة المسائية من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء .وإيقاف نشاطها
خالل اإلجازات الرسمية .إال في الحاالت االستثنائية وفقا للمستجدات والحاالت
التي تستدعي إرسال تعليمات أو تعاميم ذات العالقة بالتخصص ،والعمل التوعوي
واإلرشادي.
حصر الحاالت والمشكالت الطالبية الشائعة في مدارس السلطنة ،وإعداد جدولزمني لمناقشتها وتقديم حلول ومقترحات علمية للتعامل معها .مع تحديد أحد
األعضاء من ذوي الخبرة لإلعداد وإدارة الحلقات النقاشية.
دعوة أعضاء المجموعة ،بتكثيف المشاركات التخصصية والمهنية وانتقاء األجودمنها ،والذي يحقق الهدف من إنشائها بالدرجة المأمولة .وعدم االكتفاء بإرسال
فعاليات المدارس أو التغطية اإلعالمية لبرامج وأنشطة المديريات التعليمية.
حث أقسام التوعية التربوية والرعاية الطالبية نحو تكثيف برنامج تبادل الزياراتبين األخصائيين على مستوى المحافظة الواحدة ،أو بين المحافظات المجاورة
حسب االمكانات المتاحة.
تفعيل تقنية الواتساب  WhatsAppفي اإلشراف عن بعد على المستوى المركزيفي اإلشراف على المديريات التعليمية ،وكذلك اإلشراف الالمركزي على المدارس.
إجراء دراسات أخرى في تقنية الواتساب WhatsAppلفئات وتخصصات أخرىفي مجال التربية والتعليم ،ومؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.
تفعيل برامج وتقنيات القاءات المهنية عن بُعد ،كالبرامج اإللكترونية التي تضمنمعرفة هوية عضو المنتسب للمجموعة ،وتسجيل مجريات تلك اللقاءات بما يضمن
الحفاظ على أمن المعلومات والمحتويات التي يتم تبادلها .على سبيل المثال :جوجل
ميت ،الفيديو كونفرس ،وبرنامج زووم ،وغيرها.
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The effectiveness of WhatsApp technology in achieving
professional communication with specialists in the field of
educational awareness and student care in educational
governorates in the Sultanate of Oman
Radhiya Bint Sulaiman bin Nasser Al-Habsi
Ministry of Education - Sultanate of Oman

Abstract: The study sought to evaluate the effectiveness of
WhatsApp
technology
in
achieving
professional
communication with cadres in educational directorates and
schools in the awareness and student care sector, and in turn,
developing its activities to achieve the goals and aspirations of
its members through submitting appropriate procedural
proposals, using the descriptive approach. The study concluded
that the effectiveness of WhatsApp technology in achieving
professional communication between specialists in the field of
awareness and student care is high. There were no statistically
significant differences at the level of significance (α = 0.05)
due to the educational governorate variable, job title, and years
of joining the group. The study presented a set of
recommendations, the most important of which are: activating
WhatsApp technology in remote supervision at the central level
in supervising educational directorates, as well as
decentralizing supervision of schools.
key
words:
WhatsApp
technology,
Professional
Communication, Student awareness and care, Educational
governorates, Distance supervision, Decentralized supervision.
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متالزمتا ستوكهولم والقلب الجريح:دراسة حاالت في التراث العربي
د.عادل ايت العسري
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مراكش-المغرب

ملخص :من بين الظواهر التي حيرت اإلنسان العربي القديم ظاهرة نفسية تتعلق
بتعاطف بعض الضحايا مع المعتدين عليهم ،وبقدر ما أثارت هذه الظاهرة الدهشة
وأحيانا االستنكار ،فقد تعذر تقديم أي تفسير منطقي لها .وهناك اضطراب نفسي
آخر كان معروفا في المجتمعات العربية القديمة ،وكان يطلق عليه اسم الموت كمدا،
وهي حالة نفسية ترتبط بأش خاص تملكهم الحزن والغم نتيجة تعرضهم لحوادث
هزت وجدانهم ،وأثرت فيهم نفسيا وجسديا حتى أدت بهم إلى الوفاة .وقد سمحت
التطورات التي عرفها ميدان علم النفس الحديث بتفسير الظاهرتين المذكورتين
وفهمهما فهما علميا ،ويتعلق األمر بكل من متالزمة ستوكهولم ومتالزمة القلب
المنكسر .وستحاول الدراسة الحالية تسليط الضوء على هذين االضطرابين من
خالل الوقوف عند بعض الحاالت المشهورة في التراث العربي.
الكلمات المفتاحيّة :علم النفس ،اضطراب نفسي ،متالزمة ستوكهولم ،متالزمة
القلب المنكسر ،التراث العربي.
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مقدمة
أدرك اإلنسان منذ القدم التمايز القائم بين األمراض النفسية واألمراض العضوية،
غير أن القصور المعرفي جعل اإلنسان عاجزا عن اإلحاطة باألمراض النفسية
حيث ظل تفسيره لها تفسيرا بدائيا من خالل ربطها بالقوى الغيبية بيد أن ذلك العجز
لم يمنعه من محاولة التصدي لالضطرابات النفسية والتخفيف من وطأتها ،فكان أن
صنع التمائم وقدم القرابين لألرواح الشريرة طلبا لرفع أذاها.
كان ظهور اإلسالم عامال بارزا في تغير نظرة اإلنسان لطبيعة األمراض النفسية
حيث تم إقصاء التفسيرات الخرافية ،وتبلور وعي بأن تلك األمراض مصدرها
اختالالت تصيب النفس البشرية ،فتنتج عنها اضطرابات تمنعها من أداء وظائفها.
وقد استطاع العلماء المسلمون ،مع مرور الوقت ،أن يراكموا تجارب عديدة مكنتهم
من فهم أعمق لالضطرابات النفسية حيث أدركوا في العصور الوسطى أهمية
الحالة النفسية لإلنسان وأثرها على وظائف أجهزة جسمه المختلفة؛ فمثال حاالت
االنقباض وا لفرح والهموالغم تؤثر بشكل مباشر في سلوك اإلنسان ووظائف جسمه
غير أن القفزة النوعية في مجال علم النفس لم تظهر إال في بداية القرن العشرين
على يد فرويد الذي أسس مدرسة التحليل النفسي ،وكان لتطور هذا المجال-في
مرحلة الحقة-فضل كبير في الكشف عن خبايا النفس البشرية وفهم االعتالالت التي
تصيبها .وقد شكلت االكتشافات واألبحاث التي ظهرت في هذا الميدان مرجعا
رئيسا لتعديل فهمنا لمجموعة من الظواهر النفسية التي كانت منتشرة في
المجتمعات القديمة بما في ذلك المجتمع العربي .ومن بين تلك الظواهر متالزمة
ستوكهولم ومتالزمة القلب الجريح اللتين وردتا في كثير من المصنفات التراثية
تحت مسميات أخرى كانت تتناسب مع الثقافة السائدةفي المجتمع العربي آنذاك ،وال
شك أن استثمار معطيات التحليل النفسي الحديث في قراءة بعض ظواهر التراث
من شأنه أن يسمح بفهم تلك الظواهر بشكل علمي موضوعي بعيدا عن التفسيرات
الخرافية أو التأويالت النفسية الخاطئة.
. 1متالزمة ستوكهولم في التراث العربي
لم يتم إدراج متالزمة ستوكهولم ضمن معجم التحليل النفسي إال بعد سنة ،1973
وذلك بعدما واجه رجال الشرطة السويدية ظاهرة محيرة وغريبة؛ ففي صيف
 1973تعرض أحد بنوك مدينة ستوكهولم لعملية سطو مسلح ،تم على إثرها احتجاز
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موظفي البنك (ثالث نساء ورجل واحد) .وقد استمرت عملية االحتجاز حوالي 131
ساعة ،وانتهت بتحرير جميع الرهائن والقبض على اللصوص .والغريب أن
الرهائن المحررين قد صرحوا ،في جميع المقابالت الصحفية معهم ،أن أفراد
الشرطة أشرار وقساة؛ ألنهم أبدوا سلوكا عدوانيا ،ولم يتصرفوا بلطف مع أفراد
العصابة .وقد حيرت هذه الواقعة أفراد الشرطة السويدية ومن بينهم أستاذ علم
الجريمة نيلز بيجروت الذي أطلق على هذا االضطراب اسم متالزمة ستوكهولم
).(McLaughlin,2015:8
يرى علماء النفس أن الفرد ،الذي يتعرض العتداء يهدد وجوده ،قد يلجأ-أحيانا -إلى
بعض الحيل الدفاعية للبقاء على قيد الحياة والتخلص من التوتر الناتج عن الخطر
المحدق به؛ حيث تنظر الضحية-رجال كان أو امرأة -إلى المعتدي بصفته صديقا
وليس عدوا .وهذه النظرة الجديدة إلى المعتدي تساعد الضحية على التخلص من
القلق والتوتر ،ومع مرور الوقت ،تستدمج الضحية هذه الحيلة النفسية في بنيتها
الشخصية بحيث تصبح طبعا أصيال فيها وليس مجرد سلوك ظرفي أو ظاهري
)(Jeremiah,2014:54؛ فالضحية تنظر -في واقع األمر -إلى المعتدي ،الذي
يملك السلطة والقوة ،على أنه شخص مقرب ومحبوب ،ومن تم يصبح العيش معه
مألوفا وأمرا طبيعيا.
ليس من الضروري أن تظهر متالزمة ستوكهولم في جميع عمليات االختطاف،
وهي ال تقتصر على سن أو جنس معينين ،وإن كانت النساء هن األكثر عرضة
لإلصابة بها ،ويعتقد غراهام أن ظهور هذا االضطراب النفسي يستلزم تظافر أربعة
عوامل مجتمعة) (Ghraham,1995 :33وهي:
 أن تكون الضحية موقنة أن استمرارها على قيد الحياة مرتبط بالمعتدي الذي يكونقادرا على قتلها في أية لحظة؛
أن تلمس الضحية نوعا من اللطف في سلوك المعتدي؛تماهي الضحية مع وجهة نظر المعتدي ،وإيمانها بها-حتى لو كانت خاطئة-وتخليها عن قناعاتها الخاصة؛
 اقتناع الضحية بأنها غير قادرة على الفرار أو التخلص من رقابة المعتديوسيطرته.
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ويعتقد بعض العلماء أن جذور هذه المتالزمة تعود إلى المجتمعات البدائية أي
المجتمعات القبلية حيث كانت النساء عرضة للسبي واالختطاف أثناء عمليات
اإلغارة؛ ففي مثل هذه المواقف كانت النساء يفقدن أطفالهن ،ويتعرضن لإلهانة
والتعنيف ،وقد كان بعضهن ينزعن إلى التكيف مع ظروف القبيلة الجديدة من خالل
تطوير روابط اجتماعية مع أفراد تلك القبيلة للحفاظ على أرواحه (Nair,
) ، 2015 :385حيث تظهر النساء األسيرات نوعا من الخضوع واالستسالم لألمر
الواق ع ،وال يبدين أية محاولة للتمرد أو الفرار حتى لو أتيحت لهم الفرصة لذلك.
 -1-1السبي ومتالزمة ستوكهولم
أ-االرتباط الوجداني بالخاطف
حظيت المرأة بمكانة رفيعة في المجتمع الجاهلي ،وكانت رمزا للشرف والعفة،
ولذلك أحاطتها القبيلة بعناية كبيرة ،وحرصت على حمايتها من المعتدين والغزاة.
وكانت القبائل العربية ترى في سبي نسائهاواختطافهن طعنا في شرفها وكبريائها،
ولذلك كانت تسارع القبائل إلى تحرير نسائهن بأسرع وقت ممكن ،إما عن طريق
الهجوم على المختطفين ومباغتتهم أو عن طريق دفع فدية .ويستوقفنا خبر يتعلق
بقبيلة بني تميم ،حيث تشير إحدى الروايات إلى أن هذه القبيلة كانت قد امتنعت عن
دفع الضرائب التي فرضها عليها ملك الحيرة النعمان بن المنذر ،فما كان من هذا
الملك إال أن شن « حملة عليهم كان أكثر رجالها من بني بكر بن وائل ،أوقعت بهم
وسبت ذراريهم .فلما أرضوا الملك وكلموه في الذراري ،حكم النعمان بأن يجعل
الخيار في ذلك إلى النساء ،فأية امرأة اختارت زوجها،ردّت عليه ،فاختلفن في
الخيار .وكانت فيهن بنت لقيس بن عاصم المنقري ،فاختارت سابيها على زوجها»
(علي.)90 :1978 ،
لقد بدا سلوك بنت قيس مخالفا للعرف؛ إذ الطبيعي أن تفضل الرهينة العودة إلى
بيت زو جها والعيش في كنف القبيلة التي ترعرعت فيها لكنها فضلت ،بدال من
ذلك ،البقاء مع الشخص الذي اختطفها وانتزعها بالقوة من أحضان زوجها ،وقد
كانت بنت قيس مدركة أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر جذريا على حياتها في
المستقبل؛ فاختيارها البقاء مع المختطفسيؤدي إلى قطع عالقتها بعائلتها وقبيلتها
بشكل نهائي ال رجعة فيه .فكيف استطاعت بنت قيس-دون بقية األسيرات -أن تتخذ
هذا القرار الصعب؟
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يلجأ المعتدي إلى طرق مختلفة للسيطرة على الضحية نفسيا ودفعها إلى اإلذعان له
وجعلها مرتبطة به وجدانيا وعاطفيا ،ومن بين هذه الطرق عزل الضحية عن
ال محيط الخارجي وقطع أية عالقة لها بالبيئة االجتماعية التي نشأت فيها سواء تعلق
األمر باألسرة أو األصدقاء) ، (Ghraham,1995 :35وخالل هذه المدة تطور
الضحية مشاعر إيجابية اتجاه المعتدي سيما إذا صدرت عنه بعض اإلشارات الطيبة
(نكتة ،مواساة )..حيث يصبح المعتدي عنصرا مألوفا لدى الضحية.
لقد وجدت بنت قيس نفسها في موقف صعب ،وكان عليها أن تختار بين مسارين
متباينين ،فإما األسرة والقبيلة أو العيش مع الخاطف ،وفي هذه اللحظة كانت بنت
قيس تعاني من حالة التنافر المعرفي؛ ألنها كانت تعلم أن تفضيلها المختطف هو
سلوك يتعارض مع القيم واألعراف االجتماعية السائدة من جهة ،وألنها من جهة
أخرى ال تريد االنفصال عن ماضيها بشكل مطلق ،ونتيجة لهذه الحيرة ،عانت بنت
قيس من توتر نفسي شديد .ويرى ليون فستجر أن مثل هذه الحالة تتولد عندما يجد
المرء نفسه أمام مسارين متعارضين ،وللحسم في هذا التعارض ،يكون الفرد أمام
اختيارين :أحدهما« :إقناع نفسه بأن البديل المتروك غير جذاب ...أما الثاني ،فيلجأ
فيه إلى تبرير اختياره من خالل إعطاء مجموعة من العوامل التي تؤيده كالمبالغة
في وصف خصائص البديل المختار» (شوكت .)835 :2016 ،وإذا كان الخبر
المتصل بهذه الحادثة لم يذكر أي حوار دار بين قيس بن العاصم وبين ابنته إلقناعها
بالعدول عن رأيها ،فالظاهر أن بنت القيس فضلت إنهاء حالة التوتر النفسي التي
عانت منها باختيارها البقاء مع مختطفها؛ ألنها اعتقدت أن العيش معه يحمل من
المزايا أكثر مما قد تجنيه من العودة إلى قبيلتها.
من المحتمل أن فترة اإلقامة التي قضتها بنت القيس عند المختطف كشفت لها عن
مستوى عيش أفضل من ذلك الذي كانت تتمتع به في قبيلتها غير أن ذلك ال يبرر-
منطقيا -تضحيتها بعالقة القرابة أو رابطة القبيلة التي كانت مقدسة في الجاهلية،
وهذا األمر ال يمكن أن يفسر إال بأنها كانت تعاني من متالزمة ستوكهولم التي
كرستها حالة التنافر المعرفي لدى الضحية؛ إذ ال يعقل أن تقع بنت قيس في حب
مختطفها في زمن وجيز و بهذه السهولة ،فاالرتباط بالمعتدي -في هذه الحالة -ال
يمكن تبريره بالعشق أو الحب الذي ينشأ بين الرجل و المرأة في ظروف طبيعية بل
هو ارتباط وجداني يتعلق باالعتقاد الذي تتبناه الضحية؛ فهي تؤمن إيمانا راسخا أن
عالقتها بالمعتدي« ليست مقبولة فحسب ،بل ضرورية للغاية من أجل البقاء .وتشعر
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الضحية أنها ستنهار عقليا إذا انتهت العالقة») ،(Carve, 2011ومن تم يكون
البقاء مع المعتدي ه و الرهان الوحيد أمام الضحية التي تعقد عليه كل آمالها في
الحياة ،ولذلك تفضل االستمرار في العيش معه رغم سوء المعاملة التي قد تعانيها
منه.
ب-عشق المرأة للمعتدي
كانت اإلغارة في العصر الجاهلي تستهدف السطو على األموال واألنعام بالدرجة
األولى وكانت في بعضاألحيان تنطلق من دافع ذاتي هو الثأر من الخصم والنيل
ساني الذي غزا «الحارث بن عمر ،فلم
منه ،كما هو الحال بالنسبة البن هبيرة الغ ّ
يصبه في منزله ،فأخرج ما وجد له ،واستاق امرأته فأصابها في الطريق ،وكانت
من الجمال في نهاية ،فأعجبت به ،فقالت :له انج ،فوهللا لكأني به يتبعك كأنه بعير
أكل مرارا .فبلغ الخبر الحارث ،فأقبل يتبعه حتى لحقه فقتله ،وأخذ ما كان معه،
وأخذ امرأته .فقال لها :هل أصابك؟ فقالت :نعم ،وهللا ما اشتملت النساء على مثله
قط .فلطمها ثم أمر بها ،فوثقت بين فرسين ثم أحضرهما حتى تقطعت» (الجوزي،
.)10 :1982
يشير هذا ال خبر إلى أن ابن الهبيرة قصد باألساس الحارث ليقتله ،ولما لم يجده،
وضع يده على كل ما وجد داخل المنزل بما في ذلك الزوجة .ويبدو أن رغبة ابن
الهبيرة في االنتقام لنفسه والنيل من عدوه جعلته يعجل بإقامة عالقة جنسية مع
الرهينة قبل الوصول إلى الديار .وال يمكن الجزم في هذه الحالة بأن األمر يتعلق
باغتصاب؛ فاالعتداء الجنسي ال يحصل إال إذا ترافق بعناصر أبرزها «العنف
والسيطرة الجسمية مع الرغبة في امتالك المرأة»(توفيق)27:1994،فيحين أن
الخبر المتعلق بهذه الواقعة ال يشير إلى وجود أي نوع من المقاومة أو الممانعة من
طرف زوجة الحارث ،بل إن الضحية أعجبت بالمعتدي ،وهو ما يؤكد أنها لم تبد
أي اعتراض أو نفور من الممارسة الجنسية مع الخاطف ،وهو أمر يالحظ في
صفوف النساء اللواتي تظهر عندهن متالزمة ستوكهولم أثناء لحظات التوتر النفسية
الشديدة في ظروف االختطاف و االحتجاز حيث تعتري الضحية نوبة من الشلل
المؤقت نتيجة هول الصدمة ،وفي مثل هذه الموقف « تعمل الضحية على إخفاء
مشاعرها الحقيقية ،وتظل محافظة على هدوئها ،وتتعاون مع المعتدي ،وتطيع
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أوامره ،وهو ما يسمح لها بالتخفف تدريجيا من التوتر الناجم عن
االعتداء»).(Oliveira,2005:169
كانت الزوجة متأكدة أن الحارث سيهب لنجدتها في أسرع وقت ممكن ،وقد كان
بإمكانها أن تكتم األمر حتى إذا وصل الزوج أمكنه الثأر من المعتدي لكنها -على
غير العادة -سارعت إلى تنبيه المختطف بأمر زوجها ،وبأنه منتقم منه ال محالة،
وهو أمر يفسر بالرابطة العاطفية التي تنشأ بين المعتدي وضحيته التي تعاني من
متالزمة ستوكهولم ،حيث تميل الضحية إلى التعبير عن تعاطفها مع المعتدي ،كما
أنها قد تشكره على حسن معاملته بل إنها قد تكشف عن إعجابها به ،وتبدي استعدادا
كبيرا لتنفيذ جميع رغباته وأوامره). (Oliveira, 2005:169
لقد كان بإمكان زوجة الحارث أن تخفي أمر العالقة الجنسية عن زوجها بعد
تحريرها ،فتنقذ بذلك نفسها والمعتدي في الوقت نفسه ،كما كان بمقدورها االعتراف
بأن المعتدي أجبرها على الخضوع لنزوته ،وأنها أجبرت على االنقياد له ،ولكنها
فضلت االعتراف بالحقيقة ليس ألن الزوج سيعرف ذلك الحقا بل ألنها كانت واقعة
ت حت سحر المعتدي الذي أعجبت به ،وهو اإلعجاب الذي حجب عنها العواقب التي
كانت تنتظرها في حال إقرارها بالذنب(القتل) ،وهذا ما ينطبق على الحاالت التي
يعاني أصحابها من متالزمة ستوكهولم؛ إذ إنهم يكونون مستلبي اإلرادة ،فيضحون
بعالقاتهم مع أقاربهم وأصدقائهم في سبيل الدفاع عن المعتدي والبقاءمعه.
-2.1متالزمة ستوكهولم في العالقة الزوجية
ال ترتبط متالزمة ستوكهولم بضحايا تعرضوا للعنف من طرف مجرمين أو
أشخاص غرباء ،حيث توجد حاالت كثيرة مرتبطة بهذا االضطراب «في العالقات
األسرية والعاطفية والعالقات الشخصية حيث يمكن أن يكون المعتدي زوجا أو
زوجة أو صديقا أو صديقة أو أبا أو أما أو أي فرد آخر مقرب يكون في وضع
السيطرة أو السلطة التي تدفعه إلى تعنيف الضحية») ،(Carve,2011وأحد األمثلة
الدالة على ذلك تتعلق بالشاعر الفرزدق مع ابنة عمه النوار التي كانت تحت
وصايته ،فقد حدث أن تقدم رجل لخطبتها ،وكانت النوار راضية عنه لكن الفرزدق
رفض الزواج ،فأصرت عليه النوار ،فقال لها بأنه لن يخضع لمشيئتها حتى تشهد
أمام الناس بتفويض أمر زواجه له ،فلما فعلت «قال :أرسلي إلى القوم فليأتوا،
فجاءت بنو عبد هللا بن دارم ،فشحنوا مسجد بني مجاشع و جاء الفرزدق ،فحمد هللا،
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و أثنى عليه ثم قال :قد علمتم أن النوار قد ولتني أمرها ،وأشهدكم أني قد زوجتها
نفسي على مائة ناقة حمراء سوداء الحدقة»(األصفهاني.)201:2010 ،
لم تتقبل النوار خديعة الفرزدق ،ورفضت الزواج منه ،وحاولت جاهدة منعه لكنها
لم تفلح ،فمكثت «ترضى عنه أحيانا ،وتخاصمه أحيانا ..فلم تزل تشمئز منه ،وتقول
له :ويحك ،أنت تعلم أنك إنما تزوجت بي ضغطة على خدعة ،ثم ال تزال في كل
ذلك ،حتى حلفت بيمين موثقة ،ثم حنثت» (األصفهاني.)202 :2010 ،
إن فشل النوار في الوفاء بقسمها بخصوص تجنب الفرزدق وبقائها معه ال يفسر
بتقيد النوار بأعراف الزواج فقط بل يعزى أيضا إلى تغير نسبي في موقفها من ابن
عمها على الرغم من أنه حاول إخضاعها بالقوة وإذاللها نفسيا؛ فقد تزوج عليها
امرأة أخرى تدعى حدراء ،فلم تتقبل النوار األمر ،وخاصمته وأخذت بلحيته،
فجاذبها وخرج عنها مغاضبا وهو يقول (األصفهاني:)208 :2010 ،
قامت نوار إلي تنتف لحيتي

تنتاف جعدة لحية الخشخاش

كلتاهما أسد إذا ما اغضبت

وإذا رضين فهن خير معاش

ويمكن تفسير غيرة النوار وانزعاجها من قرار الفرزدق بحبها الدفين له رغم
تظاهرها بالنفور منه ،وهو حب ينشأ عادة خالل فترة العيش المشترك بين الطرفين
(المعتدي والضحية) حيث يمكن أن يكون الحب الوليد «بداية مرحلة جديدة من
التطور يستوعب فيها كل طرف مزايا الطرف اآلخر وعيوبه ،كما أنهما يدركان
مبادئ العيش المشترك .يمكن أن يحدث هذا األمر بشكل متبادل أو من جانب واحد،
حيث يميل أحد الطرفين إلى أن يكون خاضعا بينما يلعب اآلخر دور المسيطر
الديكتاتوري» ).(Money,1988 : 34
إن حب النوار للفرزدق وارتباطها به ال يمكن أن يفسر إال بكونه أحد أعراض
متالزمة ستوكهولم؛ فقد أتيح لها أن تتخلص من الفرزدق قبل إتمام الزواج بشكل
نهائي وذلك عندما لجأت إلى الخليفة ابن الزبير الذي قال لها «إن شئت فرقت
بينكما  ،وقتلته..وإن شئت سيرته إلى بالد العدو ،فقالت :ما أريد واحدة منهما ،فقال
لها :فإنه ابن عمك وهو فيك راغب ،فأزوجه إياك ،قالت :نعم ،فزوجها
فعدنا
متباغضين،
ونحن
خرجنا
يقول:
منه،فكانالفرزدق
متحابين»(األصفهاني.)205 :2010،
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وتنبغي اإلشارة إلى أن رغبة الفرزدق في النوار لم تكن نابعة من حبه لها أو تعلقه
بها ،وإنما هي رغبة مرتبطة بحب السيطرة والتملك؛ فقد كانت النوار تحت سلطته
ورعايته مدة طويلة دون أن يفكر في االرتباط بها لكنه عندما استشعر أنها ستفارقه،
استيقظ الحس السادي الكامن في داخله ،ولم يجد وسيلة إلبقائها تحت سيطرته سوى
الزواج منها ولو بالقوة أو الحيلة ،ومما يدعم ساديته تلك هو أنه عندما قرر
تطليقها« أخذ عليها أال تفارقه و ال تبرح من منزله ،وال تتزوج رجال بعده ،و ال
تمنعه من مالها ما كانت تبذله له «(األصفهاني.)203 :2010 ،
قبلت النوار شروط طالقها من الفرزدق رغم قساوتها وإجحافها؛ فهي لن تفارقه
وستبقى برفقته ليل نهار ،كما أنها لن تتزوج من رجل غيره في حين أن الفرزدق لم
يقيد نفسه بالشروط نفسها ،فما من شك أن الشاعر كان يؤدي دور الزوج السادي
المسيطر بينما كانت النوار في وضعية الزوج-الضحية التي لم تجد بدا من العيش
مع ابن عمه ا تحت سقف واحد رغم أنه كان بإمكانها اختيار مسار آخر بعيدا عنه،
وهو أمر ال يمكن تفسيره إال بكونها قد طورت ،خالل فترة إقامتها معه ،متالزمة
ستوكهولم.
. 2متالزمة القلب الجريح في التراث العربي
متالزمة القلب الجريح أو القلب المنكسر هي اعتالل قلبي ناجم عن ضغط أو صدمة
نفسية قوية ،وقد تم رصد هذا المرض أول مرة باليابان في بداية التسعينات
جرة األخطبوط
) ،(Millehomme,2011وكان يحمل اسم)(Tako-Tsuboأو ّ
نظرا للتشابه الكبير بين تجويف البطين األيسر لقلب المصاب بهذا المرضوبين
اآلنية الفخارية التي كان يستعملها الصيادون اليابانيون فخا لصيد األخطبوط ،وغالبا
ما يشعر المصاب بهذا المرض -في البداية -بألم حاد على مستوى الصدر يكون
مقترنا بإصدار القلب إلشارات كهربائيةحادة)(C-E. Luyt, 2008 :178
تبقى متالزمة القلب الجريح من األمراض النادرة ،حيث ال تتجاوزنسبةالمصابين
بها 2%من مرضى القلب ) ،(Peschanski,2011:869وال يزال الميكانزيم
البيولوجي المسؤول عن متالزمة القلب المكسور غير محدد بدقة غير أن األطباء
يرجحون « بـأنه عندما ينكسر قلب مريض ما ،تضعف قوة ضخ البطين األيسر للدم
الذي يعتبر حجيرة القلب الرئيسية لضخ الدم -مما يؤدي إلى الشعور بألم في القلبوانقطاع في النفس .ورغم أن هذه الحالة الطبية مؤقتة وقابلة للعالج ،إال أنّها قد
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تؤدي إلى مضاعفات شبيهة بتلك التي تصيب الفرد إثر تعرضه لنوبة قلبية .ويعتقد
الخبراء أن السبب وراء ضعف البطين األيسر هو تدفق الهرمونات -كاألدرينالين-
بشكل مفرط في الدم» (ياسين ،)2019 ،ومهما تكن اآللية البيولوجية المسؤولة عن
النوبة القلبية ،فاألكيد أن الصدمة النفسية هي العامل الرئيس عن متالزمة القلب
المكسور ،والمفارقة أن المدونة األدبية الغربية سبقت الدراسات العلمية إلى تسليط
الضوء على هذا المرض ،وسنحاول في هذا المحور الوقوف عند حاالت واقعية
لهذا المرض مستمدة من التراث العربي.
-2.1الموت عشقا
تنشأ متالزمة القلب المنكسر نتيجة اإلحساس بالحزن الشديد أو االكتئاب الناجم عن
فقدان األمل في الحياة ،ويرتبط هذا األمر في بعض األحيان بالعالقات العاطفية
الفاشلة .وتر وي بعض األخبار أن رجال من بني تميم كان يبحث عن دابة ضالة له
في أرض بني عذرة ،فإذا به يلمح بيتا منعزال ،فدخله ،ووجد به شابا مغمى عليه
وقد أسند رأسه إلى امرأة عجوز ،وبعد أن حيا الرجل المرأة سألها عن الفتى،
فأجابته بأنه ابنها «ثم قالت :إن ابني هذا كان يهوى ابنة عم له ،وكان علقها وهما
صغيران ،فلما كبرا حجبت عنه .ثم خطبها إلى أبيها فامتنع من تزويجه ..وخطبها
غيره فزوجها إياه .فنحل جسم ولدي واصفر لونه ،وذهل عقله« (الجوزي:1998 ،
.)441
لقد أدى تعلق الشاب بابنة عمه وعشقه لها إلى اختزاله العالم في صورتها ،وربط
وجوده و استمراره على قيد الحياة بها ،فلما أيقن أنه لن يراها مرة أخرى ،دخل في
دوامة من االكتئاب النفسي جعلته يفقد شعوره بالرغبة في الحياة حيث فقد شهيته
لألكل فضال عن إهماله لنفسه مما أدى إلى نحافته وفقدانه اإلدراك النفسي السوي،
وقد حاول الرجل إقناعه بضرورة نسيان ابنة عمه وبدء صفحة جديدة لكن الشاب
أبى ،وما كان منه في نهاية اللقاء إال أن «شهق شهقة ،وخفت فمات»(الجوزي،
.)442:1998
إن الموت الفيزيولوجي في مثل هذه الحالة يكون مسبوقا بموت نفسي ،حيث يشعر
الفرد المكتئب أنه فقد جزءا حيويا منه ال يستطيع العيش بدونه ،وال يتصور الوجود
بعيدا عنه ،ويؤدي هذا الموت النفسي إلى االنهيار التدريجي للصحة النفسية
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والجسمية للمصاب ) ،(Nasio, 2012 :106فيكون الموت الفيزيولوجي نهاية
طبيعية لالكتئاب النفسي.
ومن األخبار التي توثق هذه الحالة ما يتعلق بالشاعر عبد هللا بن عجالن النهدي
الذي اضطر ،تحت ضغط والده ،إلى تطليق زوجته هند؛ ألنها كانت عاقرا،
« فطلقها وتزوجت برجل من بني نمير ..فندم ابن عجالن على فراقها ،ومازال
شغفه ووجده يتسع بها حتى توله بها وهلك» (باجالن.)23 :2019 ،
-2.2الموت حزنا على موت األقارب أو األحبة
يكون فقدان أحد األقارب أو األصدقاء المقربين نتيجة وفاة طبيعية أو في حادث ما
سببا في إثارة مشاعر الحزن واألسى غير أن بعض األفراد ال يتقبلون مثل هذه
المآسي ،فيشعرون أنهم ماتوا بموت الشخص العزيز عليهم .ومن أبرز النماذج على
هذه الحالة رباب بنت امرئ القيس زوج الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي هللا
عنه) حيث تذكر الروايات التاريخية أنه بعد وفاة الحسين ،تقدم العديد من الرجال
لخطبتها «وأُل ّح عليها ،فقالت :ما كنت ألتخذ حموا بعد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،فلم تتزوج .وعاشت بعده سنة لم يظلها سقف بيت حتى بليت ،وماتت كمدا»
(عساكر .)253 :2012 ،ويطلق بعض الباحثين على هذه الظاهرة اسم الموت
النفسي حيث تحدث داخل جسم اإلنسان عملية بيولوجية شبيهة بتلك التي تسبق
الوفاة الطبيعية غير أن الصدمة النفسية الشديدة تعجل بحدوثها (Leach, 2011:
) . 27ورغم أن الميكانيزم البيولوجي المسؤول عن هذه الوفاة ال يزال مجهوال لحد
الساعة غير أن الدكتور ليتش يعتقد أن األمر يتعلق بنوع من الجمود أو الشلل الذي
يصيب الذاكرة العاملة بحيث يحدث نوع من التشويش على الفرد المكتئب يفقد معه
القدرة على اتخاذ القرار السليم تحت تأثير الصدمة النفسية)، (Leach, 2011:29
وبذلك يختار الفرد االستسالم للموت بدال من التمسك بالحياة.
ومن األخبار التي توضح هذه الحالة حكاية الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي تعلق
بجاريته حبابة تعلقا كبيرا ،وعندما توفيت ،حزن الخليفة حزنا شديدا حتى أنه رفض
دفنها في البداية « حتى تغيرت وأنتنت ،وهو يشمها ويرشفها ...فما أقام إال خمس
عشرة ليلة حتى دفن إلى جنبها» (األصفهاني.)99 :2010 ،
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-3.2االنكسار النفسي
ال تتعلق الصدمة النفسية المؤدية إلى متالزمة القلب المكسور بفقدان أشخاص
مقربين أو التعلق العاطفي بهم بل ترتبط أحيانا باالكتئاب و الحسرة اللذين يحسهما
الفرد نتيجة األذى النفسي الذي يلحقه من طرفاألفرادالمحيطين به ،وفي هذا السياق
نستحضر المناظرة التي جمعت عالمي النحو سيبويه و الكسائي ،وهي المناظرة
التي انتهت لصالح الكسائي ،لكن سيبويه لم يتقبل خسارته أمام المأل ،ولم« يحتملها،
ولم يلبث أن مات غما بالذرب؛ وهو فساد المعدة ،وأعجله الموت ،فلم يصل إلى بلده
ا لبيضاء ،بل وافاه األجل في شيراز أو بساوة بالقرب منها سنة  180هجرية»
(بدوي.)19 :1968 ،
وينبغي التنبيه إلى أن المرض العضوي في مثل هذه الحالة (فساد المعدة) ليس
سوى عامل ثانوي وراء الوفاة؛ فهذه األخيرة ال ترتبط دائما بتدهور العمليات
البيولوجية أو عجز األعضاء عن االستمرار في أداء مهامها بل تتعلق أيضا بخلل
على مستوى الجهاز النفسي وانهيار المناعة النفسية للشخص المكتئب كما هو الحال
عند المصابين بمرض الفصام الذين يقترن الموت عندهم بتفكك األنا
) ، (Rosemary, 2003:71واألمر نفسه ينطبق على سيبويه الذي أحس باإلهانة
واالنك سار النفسي؛ ألنه لم يتوقع أن يتم التعريض به على مرمى من الناس.
قد يحس الفرد باالنكسار النفسي في حالة شعوره بخيبة أمل كبيرة نتيجة عدم توافق
النتائج المحصل عليها مع ما كان يتوقعه ،وهذا ما وقع لعلي بن زريق البغدادي
الذي ارتحل عن بغداد بسبب الفقر ،وتوجه إلى األندلس للقاء أبي الخيبر عبد
الرحمن األندلسي ،وقد« مدحه بقصيدة بليغة ،فأعطاه قليال ،فقال ابن زريق :إنا هلل
وإنا إليه راجعون ،سلكت القفار والبحار ،فأعطاني هذا العطاء...فاعتل غما
ومات»(زيدان.)235 :2004 ،
لقد عقد ابن زريق آماال كبيرة على رحلته إلى األندلس حيث كان يطمع في الظفر
بمال كثير قد يساعده على الخروج من حالة البؤس التي كان يعيش فيها ،كما أنه
كان يعول كثيرا على هذا المال للزواج من ابنت عمه التي كان يعشقها ،ولما جاءت
مكافأة أبي خيبر مخيبة لما كان يتوقعه الشاعر ،أحس بإحباط كبير بعدما أدرك أن
مشاريعه المستقبلية تحطمت .
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إن الشعور بالحزن في مثل هذه الحالة أمر طبيعي بيد أن الشاعر كان قد وضع كل
أمله على هذه الرحلة ،وراهن عليها بشدة وبالتالي جعل مستقبله مرتبطا بالمال الذ
سيحصل عليه ،ومن تم فالفشل في الحصول على الجائزة المتوقعة نسف كل
أحالمه ،فلم يعد يرى أي بد من االستمرار في الحياة ،ودخل في نوبة اكتئاب حادة
شلت إرادته،واستعجل الموت قبل أوانه ،ومما يدل على ذلك أنه وجد ميتا داخل أحد
فنادق األندلس وقد وضعت بالقرب من رأسه ورقة فيها أبيات شعرية يتحسر فيها
على حاله ،و يطلب فيها من بنت عمه أن تتفهم موته الذي جاء نتيجة فشله في
تحقيق مبتغاه (زيدان . )235 :2004 ،وهذه األعراض النفسية توضح بجالء أن
وفاة الشاعر لم تكن طبيعية بل جاءت نتيجة معاناته من متالزمة القلب المنكسر.
نتائج الدراسة:
كشفت العينة المدروسة أن كثيرا من الظواهر النفسية في التراث العربي يمكن أن
تدرج ضمن متالزمتي ستوكهولم أومتالزمة القلب الجريح ،كما تبين من خالل
الدراسة وجود مجموعة من الخصائص المميزة لكل اضطراب نفسي على حدة
وذلك كما يلي:
 كانت النساء األكثر عرضة لإلصابة بمتالزمة ستوكهولم؛ ارتبطت متالزمة ستوكهولم بالتعلق العاطفي الذي تبديه الضحية نحو المعتديعليها سواء أكان شخصا غريبا أم زوجا؛
 شكل التنافر المعرفي عامال مساعدا في ظهور متالزمة ستوكهولم؛ كانت أغلب الحاالت التي عانت من متالزمة القلب المنكسر قد أبدت تعلقا عاطفيامفرطا اتجاه بعض األفراد؛
اقترنت متالزمة القلب المنكسر بالموت النفسي الممهد للموت البيولوجي؛-تعد الصدمة النفسية القوية أهم عامل وراء ظهور متالزمة القلب المنكسر.
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Stockholm and Broken Heart Syndromes: Case Studies in
Arab Heritage
Adil Ait El Asri
Faculty of Letters and Human Sciences, MarrakechMorocco
Abstract: Mental disorders have been a mystery to man since
ancient times. It was difficult for humans to understand the
origin of these disorders and to cure them. Among them, we
can cite the psychological phenomenon linked to the sympathy
of certain victims with their attackers, and on the other hand
there is another psychological disorder which was known in
ancient Arab societies under the name of dying of grief.
Fortunately thanks to developments in modern psychology, one
can focus on the disorders mentioned and understand them
scientifically, these are indeed two syndromes: Stockholm
syndrome and Tako-Tsubo syndrome. The present study will
attempt to shed light on these two disorders by addressing
some of its cases in the Arab heritage.
Keywords:Psychology, Psychological disorder, Stockholm
syndrome, broken heart syndrome, Arab heritage.
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العدد  11ديسمبر 2020
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين

التسويف األكاديمي وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة االستقالل
د.عامر صابر شحادة
جامعة االستقالل ،اريحا-فلسطين
د.علي لطفي قشمر
جامعة االستقالل ،اريحا-فلسطين
أ.رزان مرعي
جامعة االستقالل ،اريحا-فلسطين
ملخص :هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار العالقة بيي التويف ا اادياي و يافعيية
اإلنجاز لدى طلبة جامعة االستقالل ،الكشا ع الفر ق ف العالقية بيي التويف ا
ااديياي و يافعييية اإلنجيياز تعي ى لوتريييرال نالجييمس ،الووييتفى الدراسي  ،التق يد ر
ااداي و ).
تكفنت عيمة الدراسة مي ن )80طالبيا طالبية مي جامعية االسيتقالل الوويجلي في
الفصييا اا ل ميي العيياك ااديياي و ن .)2020/2019تييا اختيييارها بةر قيية العيميية
العشييفاةية البويييةة .اعتوييدل هييلد الدراسيية الوملجييي الووييح االرتبيياط  ،ق يد
اعتوييدل البيانييال التييي تييا جوعليييا ميي خيييالل تةبييي متريييير التوييف ا اادييياي و
بييالرجف إلييى يراسيية وبييف ي ال ن ،)2012مترييير يافعييية اإلنجيياز بييالرجف إلييى
يراسة عثوان ن.)2014
خلصت الدراسة إلى مجوفعة م التفصييال ممليا :ون فير ق التويف ا اادياي و
بدافعييية االنجيياز لييدى طلبيية جامعيية االسييتقالل علييى مترييير اا ل نمترييير التوييف ا
ااداي و ) دانت الموبة الوئف ة لالستجابة على الدرجية الكليية مرتفعية جيدا ،إضيافة
إلى ونفر ق التويف ا اادياي و بدافعيية االنجياز ليدى طلبية جامعية االسيتقالل عليى
بوترير الثان نمترير يافعية اإلنجاز) دانت مرتفعة.
الكلمات المفتاحية :التوف ا ااداي و  ،يافعية اإلنجاز ،الةلبة ،جامعية االسيتقالل،
فلوةي .
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مقدمة
قييد كييفن للتةييفر التكمفلييفج الحييياة الوعاصييرة مييا بلييا م ي توييار عييدك بييال
اعتواي اإلنوان على الفساةا الحد ثة ف انجاز ملامه ،دا هلد اامفر قد كفن للا
تأ ير على انجازال الفري تأجيا القياك بااعوال و ما عرف بالتوف ا هف تأجييا
القيياك بالولويال الومفطية بييالفري بويب و بريير سييب قيد يذي هييلا اامير إليى مييا
ووى بالعاية ليد الفيري بحييص صيبل عوليية التويف ا التأجييا في انجياز ملواتيه
ج ء م شخصييته جي ء مي تياتيه اليفميية ،بليلد الحالية صيبل التويف ا ياهرة
سلبية تيص تذي إلى الفشا ما ترت عليى لليم مي تيياة سيلبيهنالربي آخير ن،
.)2013
هماك الكثير م الولوال الووذ ليال الفاجبال ااهيداف التي ويعى الفيري إليى
تحقيقلييا دييا للييم حتييا إلييى العوييا الووييتور الوثييابرة م ي وجييا اإلنجيياز ،فلم ياك
مجوفعة م اافراي م حأ ل تأي ة ما هيف علييه بشيكا فيفر مباشير ميملا مي
ذجا تلم الفاجبال الولوال إلى و قال التقة للحظال ااخييرة لليم ميا ويوى
بالتوف ا نعبفي.)2016،
م ونفا التوف ا الوياةدة بيي الةيالا ،التويف ا اادياي و في الحيياة الجامعيية،
بحيييص ةلي مي الةلبيية الجييامعيي التقيييد بوفاعيييد محييدي للوليياك االنجييازال هييلا
ةل م الةال ف بيئة مليئة بااتداث اانشةة الت تميافس فيليا الةيالا عليى
االهتواك اانشةة الالمملجية اانشةة الخاصة االجتواعية ،صما علواء المفس
الحياة الجامعية على ونلا مويرة دبيرة م الفاجبال الودرسية البيتيية اعتبيار هيلد
الفاجبال م وها الورتكي ال لتخةي هيلد الورتلية ااداي ويية مي لليم فيان نجياح
انجاز الةال مرهفن بتعأ ن الةلبة م مدرسيلا ف ااياء اامثيا لويا كلفيفن بيه
االبتعاي قدر اإلمكان ع التوف ا ااداي و نالب ر.)2017 ،
عرف التوف ا ااداي و على انه تأجيا متابعة الفاجبيال الدراسيية البحثيية مي
قبا الةلبية مويا يذ ر عليى انجيازاتلا امتحانياتلا هيف مشيكله شياةعه بيي طيالا
الجامعال هلا ذ ر بةر قة و بأخرى عليى العوليية ااداي ويية بشيكللا مميوفنلا
العاك على الةالي بشيكا خيا  ،مويا يذ ر عليى انجازاتيه قيد تةيفر هيلا العويا
ليصبل وسلفا تياة تخص الفري قيد يذي إليى تيدن التحصييا عيدك القيدرة عليى
االنجاز ترادا ااعباء الدراسية ي ن مبرر نلرا.)2018 ،
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعتبيير قمييية التوييف ا ااديياي و ميي القمييا ا اللاميية التيي وكيي ون تييذ ر علييى
تحصيا الةلبة ف الوراتا الدراسية الوختلفة ،دويا وكي لليا ون تيذ ر بشيكا سيلب
على يافعية االنجاز لدى الةلبة خصفصا ف ا جيفي الوشيتتال الوختلفية وهوليا
التةييفر الويير علييى سيياةا التفاصييا االجتويياع اختييراق هييلد الشييبكال للبيييفل
ي ن تموي و إلن موب .
م خالل مراجعة اايا التربيف اإلرشياي المفوي الوتعلي بالتويف ا اادياي و
يافعية االنجاز التظ الباتثي وهوية الوفياهيا الوتما لية الفئية الوويتلدفة ،تييص ليا
تا يراستلا بشكا دافٍ .
بماء عليى ميا وددتيه الدراسيال الويابقة فيكن سيلفك التويف ا اادياي و عيد ياهرة
ممتشييرة ف ي مجييال التعليييا ااديياي و  ،م ي خييالل مالتظييال البيياتثي ف ي عوللييا
دأعميياء هيئيية تدر وييية ،وتمييل ون نصييي الحييياة الجامعييية ميي الوشييكالل التيي
فاجللييا الةيييالا ودبييير مييي نصيييي مجييياالل الحيييياة ااخيييرى ،ون همييياك تويييف فا
وداي ويا لدى العد د م الةالا ،دالتيلمر مي تقيد ا الفاجبيال ،الف ياةا الوةلفبية
ف قتلا الوحدي ،محا لتلا الوتكررة تأجيا إنجاز هلد الولويال ااداي ويية ،عيدك
االستعداي الوبكر لالختبارال ير للم نجاا هللا.)2016،
لييلا تمبثي مشييكلة الدارسيية الحالييية مي خييالل اإلجابيية عي التوييا الن الرةيويييان في
الدارسة ،هوا:
هييا تفجيييد عال قيية بيييي التويييف ا ااديياي و يافعيييية اإلنجييياز لييدى طلبييية جامعيييةاالستقالل؟
ها تفجد عالقة ياللة إتصاةية بي التوف ا ااداي و يافعية اإلنجاز ليدى طلبيةجامعيية االسييتقالل تعي ى لكييا مي الوتريييرال نالجييمس ،الووييتفى الدراسي  ،التقييد ر
ااداي و )؟
فرضيات الدراسة :توعى الدراسة الحالية إلى التحق م الفرضيال التالية:
ال تفجد فر ق لال ياللة إتصاةية عميد مويتفى الداللية ن )α≤0.05بيي التويف اااداي و يافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة االستقالل تع ى لوترير الجمس.
ال تفجد فر ق لال ياللة إتصاةية عميد مويتفى الداللية ن )α≤0.05بيي التويف اااديياي و يافعييية اإلنجيياز لييدى طلبيية جامعيية االسييتقالل تع ي ى لوترييير الووييتفى
الدراس .
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ال تفجد فر ق لال ياللة إتصاةية عميد مويتفى الداللية ن )α≤0.05بيي التويف ااادييياي و يافعيييية اإلنجييياز ليييدى طلبييية جامعييية االسيييتقالل تعييي ى لوتريييير التقيييد ر
ااداي و .
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى فحص العالقية بيي التويف ا اادياي و يافعيية اإلنجياز
لدى طلبة جامعة االستقالل ،الكشا ع الفر ق التي وكي ون تيذ ر عليى العالقية
بيييي التويييف ا اادييياي و يافعيييية اإلنجييياز تعييي ى لوترييييرال نالجيييمس ،الوويييتفى
الدراس  ،التقد ر ااداي و ).
أهمية الدراسة:
تكتو الدراسة وهويتلا م خيالل طبيعية الوفضيف اليل سييقفك البياتثي بدراسيته
تيييص ستوييعى الدراسيية لوعرفيية التوييف ا ااديياي و عالقتييه بدافعييية اإلنجيياز لييدى
طلبية جامعية االسييتقالل ،دويا تكوي وهويتلييا مي خيالل تدا يية متريراتليا فالتوييف ا
ااداي و عد مةلبا ليدى ديا مي تعاميا مي الةلبية مي وعمياء الليئية التدر ويية،
الورشييد المفو ي  ،التربييف  ،و لييياء اامييفر للحييد م ي مشييكلة خةيييرة قييد تعةييا
طاقال الةلبة نحف القياك بفاجباتلا الجامعية ،دوا تولا إلى تد دبير في فليا طبيعية
الوشكلة بالتال ض استراتيجيال للتعاما معلا.
المفاهيم والمصطلحات:
التسوووويف األكووواديمي ":)Academic procrastinationهيييف تيييأخير الةالييي
إنجيياز الفاجبييال الدراسييية عييدك توييليولا فيي الفقييت الوحييدي ضييعا االسييتعداي
لالمتحانال ،فمال ع تخصيص ساعال قليلة للويلادرة ال تتماسي مي تجيا الوياية
الوةلفا يراستلا"نعباس.)15 :2017،
عرف إجراةيا بأنه الدرجة الكلية الت حصا عليلا الةال خالل استجابته على
فقرال مترير التوف ا ااداي و الووتخدك ف الدراسة الحالية.
ويعرفه الباحثون إجرائيا انه :اتخال وسلفا تأجيا تا الفاجبال الوتابعال
ااداي وية م قبا الةال تجاد العولية التعليوية الفاجبال الودرسية موا ذي إلى
ون صبل هلا ااسلفا دأنه نلج تياة.
دافعيووة اجنجوواز )" :Motivation Performanceه ي اسييتعداي الفييري لتحوييا
الووذ لية الر بة الووتورة ف المجاح إنجاز وعوال صعبة الترل على العقبيال
بكفاءة وقا قدر موك م الجلد وفما موتفى م ااياء"نااتود.)18 :2017،
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يعرف إجرائيا بأنه :الدرجة الكلية الت حصيا عليليا الةالي خيالل اسيتجابته عليى
فقرال مترير يافعية االنجاز الووتخدك ف الدراسة الحالية.
الطالووا الجووامعي :بأنييه " الشييخص الييل سييوحت لييه دفاءتييه العلوييية باالنتقييال م ي
الورتلة الثانف ة و مرتلة التكف الولم التقم العيال إليى جامعية تبعيا لتخصصيه
الفرع بفاسةة شلاية و يبلفك ذهله لللم"نشحاته.)61 :2001،
ويعورف إجرائيووا بأنووه :للييم الشيياا/الفتاة مي طلبيية البكييالفر فس دييان ممييتظا خييالل
فترة إجراء البحص ف جامعت االستقالل القيدس الوويجلي للعياك الدراسي -2018
 2019ف التخصصال الوختلفة.
جامعة االستقالل":نشأل جامعة االسيتقالل في العياك ن )1998عليى ور فلويةي
تحييت موييوى ااداي وييية الفلوييةيمية للعلييفك ااممييية ،افتتحلييا فخاميية الويييد الييرةيس
محوفي عباس ف العاك ن ،)2007تا تحف لليا في العياكن )2011إليى جامعية ،هي
الجامعة الحكفمية ااتيدث اا ليى التي تخيتص تيدها ي ن الوذسويال الجامعيية
فييييييي فلويييييييةي بيييييييالتعليا العيييييييال فييييييي مجيييييييال العليييييييفك اامميييييييية العويييييييكر ة
الشرطية"ن.)https://alistiqlal.edu.ps/page
الدراسات السابقة:
المحور األول :دراسات تناولت التسويف األكاديمي:
أجرت السعدي  )2018يراسية هيدفلا الكشيا عي عالقية التويف ا اادياي و ليدى
طلبة جامعة االستقالل الرضا ع الدراسة لد لا .تكفنت عيمة الدراسة م ن)230
طالي طالبيية تييا اختيييارها بالةر قيية العشييفاةية البويييةة .تييا اسييتخداك مترييير وبييف
الن )2012لقيياس التويف ا اادياي و  ،متريير الرضيا عي الدراسية مي إعيداي
الباتثية .دوييا اسييتخدك الوييملج الفصييف في جوي البيانييال تحليللييا لوالةوتييه لةبيعيية
الدراسة .و لرل المتاةج إلى ون يرجية التويف ا اادياي و الرضيا عي الدراسية
لدى طلبة جامعة االستقالل دانت متفسةة .دوا وشارل إليى عيدك جيفي فير ق لال
ياللة إتصاةية ف متفسةال التوف ا اادياي و ليدى طلبية جامعية االسيتقالل تبعيا
لوترير الجيمس الويمة الدراسيية .في تيي ديان همياك فير ق لال ياللية إتصياةية
تبعييا لوترييير الوعييدل الترادوي لصييالل الةلبيية الييل تتييرا ح معييدالتلا ن.)65-74.5
دوا وشارل إلى جفي فر ق لال ياللة إتصاةية ف الرضا ع الدراسة ليدى طلبية
تبعا لوتريرال نالجمس ،الومة الدراسية ،الوعدل الترادو ) ،فيوا وشارل المتياةج إليى
جفي عالقة سلبية لال ياللة اتصاةية بي متفسةال التويف ا اادياي و الرضيا
ع الدراسة الجامعية لدى طلبة جامعة االستقالل.
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 )2017فقييد هييدفت يراسييته إلييى الكشييا ع ي مييدى إسييلاك العفامييا
أمووا جووا(
الخويييس الكبيييرى للشخصيييية إيميييان االنترنيييت للتويييف ا اادييياي و ليييدى طيييالا
الجامعة .تكفنت العيمية مي ن )236مي طلبية قويا عليا اليمفس بكليية اجياا /جامعية
وسييفط .وشيارل المتياةج إليى جيفي بعيا االرتباطيال الدالية مفجبيا بيي التويف ا
اادييياي و إيمييييان االنترنييييت العصييييابية ،االرتباطييييال الوييييالبة بييييي التوييييف ا
ااديياي و االنبويياطية الور فبييية االجتواعييية .دوييا جييدل فيير ق بييي مرتفع ي
ممخفميي مترييييرال الدراسييية عليييى التويييف ا اادييياي و  ،ليييا تفجيييد فييير ق فييي
متريرال الدراسة تبعا لوترير المف و الووتفى الدراس فيوا عدا مترير العصيابية،
دوا جدل فر ق تبعا لوترير الووتفى الدراس .
كمووا قوواا عبووا  )2017يراسيية هييدفت إلييى الكشييا عيي عالقيية االرتباطييية بييي
التوف ا ااداي و اإلخفاق الوعرف  ،فيوا إلا دانت هلد العالقة تختلا باختالف
نالجييمس /لدييفر ،إنيياث ،الصييا /الرابيي  ،الخييامس ،الوييايس ،التخصييص /علويي ،
إنوان ) لدى طلبة اإل عداي ة .تيص تكفنت عيمية الدراسية مي ن )700طالي طالبية
م طلبة الورتلة اإلعداي ة التابعة لود ر ية تربيية القايسيية للعياك الدراسي ن-2017
 ،)2015قد تا اختيارها بالةر قة العشفاةية .وشارل نتاةج الدراسية إليى ون همياك
عالقة ارتباطية مفجبية يالية إتصياةيا بيي التويف ا اادياي و اإلخفياق الوعرفي ،
دوا ون هماك فر ق لال ياللة إتصاةية ف التوف ا اادياي و تبعيا لوتريير الجيمس
إل كييفن عمييد الييلدفر ودثيير م ي اإلنيياث ،عمييد طلبيية الصييا الراب ي ودثيير توييف ا
وداي و م طلبة الخامس الوايس ،بيموا لا ك همياك فير ق لال ياللية إتصياةية
فيي التخصييص نعلوييي  ،إنوييان ) .دويييا ون هميياك فيير ق لال ياللييية إتصيياةية فييي
االخفاق الوعرف تبعا لوترير الجمس إل كفن عمد اللدفر ودثر م اإلناث ،ليا كي
هميياك فيير ق لال يالليية إتصيياةية تبعييا لوترييير الصييا نالرابي  ،الخييامس ،الوييايس)
التخصص نعلو  ،إنويان ) .دويا ون طلبية اإلعداي ية لييس ليد لا تويف ا ودياي و
إخفاق معرف ياليا إتصاةيا.
فووي حووين قوواا عبووود  )2016بدراسيية هييدفت التعييرف إلييى عالقيية ضييرفط الحييياة
بالتوف ا ااداي و  ،فيوا إلا دانت هلد العالقة تختليا بياختالف جيمس الةالي و
موييتفاد الدراس ي لييدى عيميية مكفنيية م ي ن )124طالبييا طالبيية م ي جامعيية عجلييفن
الفطمية في اارين .تييص اسيتخدك الباتيص متريير ضيرفط الحيياة متريير التويف ا
ااديياي و  .دوييا اسييتخدك الوييملج الفصييف االرتبيياط ف ي جو ي البيانييال تحليللييا.
و لرل نتياةج الدراسية إليى جيفي عالقية ارتباطيية بيي ضيرفط الحيياة التويف ا
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ااداي و  ،دوا جدل فر ق لال ياللة اتصاةية ف قفة العالقة بي ضرفط الحيياة
التوف ا ااداي و لصالل اليلدفر ،بيمويا ال تفجيد فير ق لال ياللية اتصياةية في
قيييفة العالقييية بيييي ضيييرفط الحيييياة التويييف ا اادييياي و تعييي ى لوتريييير الوويييتفى
الدراس .
المحور الثاني :دراسات تناولت دافعية اجنجاز:
دراسووة اليوسووف  )2018هييدفت إلييى تحد ييد موييتفى الدافعييية لزنجيياز لييدى طلبيية
الدراسال العليا في الجامعية اارينيية في ضيفء عيدي مي الوترييرال هي  :الجيمس
نف البرنامج ااداي و نف التخصص ااداي و موتفى التحصيا ااداي و .
ا ييرا هييلد الدراسيية تييا اختيييار عيميية تكفنييت م ي ن )733طالبييا طالبيية ،مييملا
ن )321طالبيييا ن )412طالبييية مييي طلبييية الدراسيييال العلييييا فييي الجامعييية اارينيييية
الووجلي للفصا الثيان مي العياك الدراسي  2016/2015في برنيامج الواجويتير
الددتفراد تا اختيارها بالةر قة العشفاةية الةبقية ،قد تيا اسيتخداك متريير الدافعيية
لزنجاز م إعداي الباتص تيص تا التحق مي يالالل صيدقه باتيه .و ليرل نتياةج
الدراسة ّ
ون طلبة الدراسال العليا ف الجامعية اارينيية وتلكيفن مويتفى مرتفي مي
الدافعييية لزنجيياز ،دوييا وشييارل المتيياةج إلييى جييفي فيير ق لال يالليية إتصيياةية ف ي
موييتفى الدافعييية لزنجيياز لييدى وفييراي عيميية الدراسيية تع ي ى لوترييير الجييمس دانييت
لصييالل اإلنيياث  ،جييفي فيير ق لال يالليية إتصيياةية في موييتفى الدافعييية لزنجيياز
ليييد لا تعييي ى لوتريييير مويييتفى التحصييييا اادييياي و دانيييت لصيييالل الةلبييية ل
التحصيييا الورتفي  ،د ي للم جييفي فيير ق لال يالليية إتصيياةية ف ي موييتفى الدافعييية
لزنجاز لدى وفراي العيمة تع ى لوترير نف البرنامج ااداي و دانت لصيالل طلبية
اليييددتفراد  .فييي تيييي وشيييارل نتييياةج الدراسييية إليييى عيييدك جيييفي فييير ق لال ياللييية
إتصيياةية فيي موييتفى الدافعييية لزنجيياز لييدى وفييراي عيميية الدراسيية تعيي ى لوترييير
التخصص ااداي و  .ف نلا ة الدراسة تيا اإلشيارة إليى عيدي مي التفصييال ممليا
ضر رة تففير برامج تدر بيية تليدف إليى رفي مويتفى الدافعيية لزنجياز ليدى طلبية
برنامج الواجوتير لدى الةلبة ممخفم التحصيا الدراس .
أجرى صحرواي وعبايدية  )2016يراسة هدفت إلى الكشا ع المرط المفو
طالبة تا
عالقته باإلنجاز لدى الةال الجامع  .تكفنت العيمة م ن )40طال
اختيارها بالةر قة العرضية .و لرل المتاةج ون هماك موتفى مرتف لكا م
المرط المفو يافعية اإلنجاز ،دوا ونه فجد عالقة ارتباطية مفجبة قف ة بي دا
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م المرط المفو يافعية االنجاز ،دوا ونه ال فجد فر ق يالة اتصاةيا على دا
م المرط المفو االنجاز تبعا لوترير الجمس مترير الووتفى الدراس .
أما الزهاني  )2015فقد قاك بدراسة هدفلا التعرف على العالقة االرتباطية بي
المرط المفو يافعية االنجاز التفاف ااداي و لدى طالا جامعة جدة .تكفنت
عيمة الدراسة م ن )150طال طالبة م مختلا التخصصال .استخدك الباتص
الوملج الفصف االرتباط  .دوا تا قياس المرط المفو الدافعية االنجاز م
خالل مترير تا إعدايد م قبا العازم ن ،)2013مترير التفاف ااداي و م
إعداي عد ل ن .)2016تفصلت المتاةج إلى جفي موتفى ممخفا م المرط
المفو لدى الةلبة بيموا دان موتفى الدافعية لزنجاز متفسط دللم الحال م
التفاف ااداي و  ،و لرل المتاةج جفي عالقة ارتباطية يالة سلبية بي دا م
المرط المفو الدافعية لزنجاز ،دللم الحال بالموبة للعالقة بي المرط المفو
التفاف ااداي و .
ف تي هدفت دراسة أبو عون  )2014إلى التعرف على موتفى المرفط
المفوية الدافعية لزنجاز فاعلية اللال لدى الصحفيي بعد الحرا على قةا
ة ،ا لكشا ع العالقة بأن المرفط المفوية الدافعية لزنجاز فاعلية اللال،
دوا هدفت للتعرف على و ر بعا الوتريرال ف دا م المرفط المفوية الدافعية
لزنجاز فاعلية اللال توثلت ف نالجمس ،الحالة االجتواعية الخبرة ،الرت ،
الستلداف الوباشر ،فقدان وتد ال مالء،
التعر لحفايث عوا سابقة ،التعر
ممةقة العوا و ماء الحرا .).تيص تكفنت العيمة م ن )200صحفيا ،تا اختبارها
بالةر قة العشفاةية .و لرل نتاةج الدراسة ون موتفى المرفط المفوية لدى
ة دان متفسةا ،ببموا دان موتفى الدافعية
الصحفيي بعد الحرا على قةا
لزنجاز فاعلية اللال لد لا مرتف  .دوا ونه ال تفجد عالقة لال ياللة إتصاةية بأن
المرفط المفوية ،الدافعية لزنجاز ،فاعلية اللال لدى الصحفيي بعد الحرا على
ة .ال تفجد فر ق لال ياللة إتصاةية ف متفسط المرفط المفوية لدى
قةا
الصحفيي تع ى لوترير :الجمس ،الحالة االجتواعية الخبرة ،الرت  ،التعر
لحفايث عوا سابقة ،التعر الستلداف الوباشر ،فقدان وتد ال مالء ،ممةقة العوا
و ماء الحرا.
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التعقيا على الدراسات السابقة:
تمل م عر الدراسال الوابقة وهوية يراسة مترير التوف ا ااداي و لوا له
ي ر سلب على عولية التعليا التعلا على العد د م الجفان ااداي وية
دالتحصيا ااداي و  ،يافعية اإلنجاز ،الرضا ع الدراسة يرها م الوتريرال.
دوا التظ ندرة الدراسال العربية الت تما لت مفضف التوف ا ااداي و
عالقته بدافعية اإلنجاز ف البيئة الفلوةيمية ال سيوا على طلبة جامعة تتصا
بأنلا وممية عوكر ة الت توتاز بوجوفعة م المبط الربط بوجوفعة م
اانظوة القفاني  ،معتبرة ون سلفك التوف ا ااداي و هف سلفك عاق عليه.
دوييا تعتبيير الورتليية الجامعييية ف ي ا يية ااهوييية نقةيية تحييفل ف ي مويييرة الفييري
انةالقه نحف موتقبله لتحقيي وهدافيه طوفتاتيه الورجيفة ،عيد الةلبية الجيامعيي
إتدى الشراةل اللامة الت ق على عاتقلا الج ء اادبير مي بيي الشيراةل ااخيرى
فيي بميياء الوجتويي تقدمييه ،تعتبيير ميي الشييراةل الفاعييية الوثقفيية القييايرة علييى
مفاجلة مشكالل الحياة صعفباتلا التوك م تللا.
هلا ما وي الدراسة الحالية بأنلا تتما ل شر حة ملوة م شراةل الوجتو
الوتوثلة بةلبة الجامعة عامة طلبة جامعة االستقالل خاصة الت لا تحظ بالقدر
الكاف م الدراسة ف البيئة العربية  -الفلوةيمية م خالل المظر إلى الدراسال
الوابقة الت وجر ت ف هلا الوجال ،هلا ما ع ز إجراء الدراسة الحالية ،اامر
الل تفق ون عةيلا مفقعا بي الدراسال الوابقة ،كفن انةالقة لدراسال وخرى
ضو هلا الوجال ،دفن الدراسة الحالية تولط المفء على متريرال لال وهوية ف
تياة الةال الجامع تتوثا بالتوف ا ااداي و يافعية اإلنجاز.
ف تي تا استعرا ي ر بعا الوتريرال الد وف رافية ف التوف ا ااداي و
عالقته بدافعية اإلنجاز مثا الجمس ،الووتفى الدراس  ،التقد ر ااداي و .
حدود الدراسة:
الحد البشري :طلبة جامعة االستقالل.
الحد الموضوعي :اقتصرل الدراسة على التعرف إلى العالقة بي التوف ا
ااداي و يافعية اإلنجاز.
الحد المكاني :جامعة االستقالل – ار حا /فلوةي .
الحد الزماني :خالل الفصا اا ل م العاك ااداي و ن)2020/2019
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اججراءات المنهجية للدراسة:
اعتودل هلد الدراسة الوملجي الووح االرتباط  ،قد اعتودل البيانال الت تا
جوعلا م خالل تةبي مترير التوف ا ااداي و بالرجف إلى يراسة وبف ال
ن ،)2012مترير يافعية اإلنجاز بالرجف إلى يراسة عثوان ن ،)2014م ا
وُجر التحليا اإلتصاة الوماس  .قد تكفنت وياة الدراسة الخاصة بالتوف ا
ااداي و م ن )21عبارة ضو التصميا الخواس للكارل .ف تي ون مترير
االنجاز تكفن م  24عبارة لقياس يافعية االنجاز لدى الةلبة ضو تصميا
ليكارل الثال .
أدوات الدراسة:
أوالً :مقيا التسويف األكاديميّ :
طفر الباتثفن متريرا للتوف ا ااداي و
ا را هلد الدراسة ،للم بالرجف إلى يراسةوبف ال ن،)2012
الخصائص السيكو مترية للمقيا
أوال :الصدق :تحق الباتثفن ف الدراسة الحالية م صدق الوحكوي للوترير،
للم بعرضه على عشرة محكوي ف تخصص علا المفس التربف ف الجامعال
الفلوةيمية ،قد ترد ل مالتظاتلا تفل مترير على تلف بعا الفقرال ،تعد ا
الصيا ة اللرف ة لبعملا ،تا ااخل بجوي مالتظال الواية الوحكوي  ،وصبل
مترير بصفرته الملاةية مكفنا م ن )21فقرة .دوا قاك الباتثفن بحواا معاما
االرتباط بي الدرجال على الفقرة الدرجال على ااياة دكا بعد تلف الفقرة
نفولا باستخداك معاما االرتباط الوصحل ،قد تبي ون معامالل االرتباط تترا ح
ما بي ن (o.72– 0.37ه يالة اتصاةيا عمد ن ،)α≤0.05هلا دل على جفي
تجانس ياخل بي فقرال مترير ،و ون هماك اتواقا ياخليا بي فقرال مترير ،عد
للم مذشرا على صدق وياة القياس.
تصحيح المقيا  :تكفن مترير م ن )21فقرة ،تكفن االستجابة لللد الفقرال م
خالل وسلفا ليكرل ل التدر ج الخواس نتمةب على بدرجة دبيرة جدا ،تمةب
على بدرجة دبيرة ،تمةب على بدرجة متفسةة ،تمةب على بدرجة قليلة ،تمةب
على بدرجة قليليه جدا) تعةى هلد االستجابال يرجال م ن )5-1على التفال .
ثبات متغير :بعد الحصفل على مالتظال الوحكوي  ،طبقت ااياة على عيمة
استةالعية مكفنة م ن )25طالبا طالبة م خار عيمة الدراسة ،للم إل جاي
معاما الثبال ،تا تواا معاما در نباخ الفا ،الل بلغ ن ،)0.88بالتال فل
صالحة للتةبي .
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ثانياً :مقيا دافعية اجنجازّ :
طفر الباتثفن متريرا لدافعية اإلنجاز ا را
الدراسة ،للم بالرجف إلى يراسة عثوان ن.)2014
الخصائص السيكو مترية للمقيا
صدق المقيا  :للتأدد م صدق مترير تا عرضه على عدي م الوحكوي
الوتخصصي ف علا المفس التربف م وعماء هيئة التدر س ف قوا علا المفس
التربف ف الجامعال الفلوةيمية ،تيص طل مملا إبداء رو لا
اإلرشاي
بالفقرال م تيص مالءمتلا لوفضف الدراسة ،الوالمة اللرف ة ،الفضفح .قد
اعتود معيار اتفاق وانية محكوي على الفقرة العتوايها .تكفن هلا مترير م
ن )24فقرة؛ دا فقرة للا ن )3خيارال .بماء على الوالتظال م الوحكوي تا
اعتواي مترير بصفرته الملاةية الت زعت للةلبة.
تصحيح المقيا  :تكفن مترير م ن )24مفقفا ،متبفعة االستجابة لللد الفقرال
م خالل وسلفا ليكرل ل التدر ج الخواس ن مةب ي ما ،مةب البا ،مةب
وتيانا ،مةب نايرا ،ال مةب وبدا) .تعةى هل االستجابال يرجال م ن)1-5
على التفال .
ثبات المقيا  :بعد الحصفل على مالتظال الوحكوي  ،طبقت ااياة على عيمة
استةالعية مكفنة م ن )25طالبا طالبة م خار عيمة الدراسة ،للم إل جاي
معاما الثبال ،تا تواا معاما در نباخ الفا ،الل بلغ ن ،)0.83بالتال فل
صالحة للتةبي .
المعالجة اجحصائية :بعد جو البيانال تا إيخال بياناتلا للحاس لتعالج بفاسةة
البرنامج اإلتصاة للعلفك االجتواعية ن ،)SPSSقد استخدمت المو الوئف ة
الوتفسةال الحوابية الوفز نة ،اختبار) ،)t-Testاختبار تحليا التبا
ااتاي ن ،)One wayAnovaمعايلة در نباخ الفا.
مجتمع الدراسة :تكفن م جتو الدراسة م جوي طلبة جامعة االستقالل الووجلي
ف الفصا اا ل م العاك ااداي و ن.)2020/2019
عينة الدراسة :تكفنت عيمة الدراسة م ن )80طالبا طالبة م جامعة االستقالل
الووجلي ف الفصا اا ل م العاك ااداي و ن .)2020/2019تا اختيارها
بةر قة العيمة العشفاةية البويةة ،الجدا ل ن ،)1ن ،)2ن )3تفضل تفز عيمة
الدراسة تبعا لوتريراتلا الووتقلة.
هلد
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لدر
انثى

و لى
انية
الثة
رابعة

وقا م ن.)65
م ن)65-74
م ن)75-84
ودثر م ن)84
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جد ل رقا ن )1تفز عيمة الدراسة تبعا لوترير الجمس
الموبة الوئف ة
التكرار
الجمس
65
52
35
28
100%
80
الوجوف
جد ل رقا ن )2تفز عيمة الدراسة تبعا لوترير الووتفى الدراس
الموبة الوئف ة
التكرار
الووتفى الدراس
%18
14
%28
22
%33
26
%23
18
%100
80
الوجوف
جد ل رقا ن )3تفز عيمة الدراسة تبعا لوترير التقد ر ااداي و
الموبة الوئف ة
التكرار
التقد ر ااداي و
%20
16
%43
34
%28
22
%10
8
%100
80
الوجوف

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أو ال :النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي للدراسة والذي نصه :ها تفجد عالقة بي
التوف ا ااداي و يافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة االستقالل؟
م وجا اإلجابة ع هلا الوذال ،استخدمت الوتفسةال الحوابية المو الوئف ة
لكا فقرة م فقرال دا مجال م مجاالل االستبانة.
قد وعة للفقرال لال الوموفن اإل جاب ن )5يرجال ع دا إجابة نتمةب
على بدرجة دبيرة جدا ،مةب ي ما) ،ن )4يرجال ع دا إجابة نتمةب على
البا) ،ن )3يرجال ع دا إجابة نتمةب على بدرجة
بدرجة دبيرة مةب
متفسةة ،مةب وتيانا) ،يرجتان ع دا إجابة نتمةب على بدرجة قليلة ،مةب
نايرا) ،يرجة اتدة ع دا إجابة نتمةب على بدرجة قليليه جدا ،ال مةب وبدا)،
م وجا تفوير المتاةج وعتود الوي ان اجت للمو الوئف ة لالستجابال:
جد ل رقا ن )4مي ان المو الوئف ة لالستجابال
يرجة االستجابال
الموبة الوئف ة
ممخفمة جدا
وقا م %50
ممخفمة
م %59-%50
متفسةة
م %69- %60
مرتفعة
م %79- %70
مرتفعة جدا
م  %80فوا ففق
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تبي الجدا ل ن )6، 5المتاةج ،بي الجد ل ن )7خالصة المتاةج
النتائج المتعلقة بمتغير األول متغير التسويف األكاديمي)
الرتبة
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الرقا

1

جد ل رقا ن )5الوتفسةال الحوابية المو الوئف ة للوترير اا ل ،مرتبة تمازليا فقا لوتفسط االستجابة
يرجة
الموبة
متفسط
الفقرال
االستجابة* الوئف ة االستجابة
 85%مرتفعة جدا
4.26
وقفل لمفو ياةوا سأنج اجبات ااداي وية دا.
4
عمدما قترا مفعد االمتحان وجد نفو ممشرال بأمفر
 83%مرتفعة جدا
4.16
2
وخرى.
 83%مرتفعة جدا
4.14
وبدو عاية إنجاز الولوال الدراسية ففرا بعد تحد دها.
5
وستعجا عاية إلنجاز الولوال ااداي وية قبا مفعدها
 83%مرتفعة جدا
4.14
3
الوحدي.
ودوا اجبات بشكا ممتظا فما بيفك ،للا فكنم ال وتأخر ف
 83%مرتفعة جدا
4.14
1
الوفاي الدراسية.
 82%مرتفعة جدا
4.12
ونل اجبات الدراسية قبا الفقت الوحدي إلنجازها.
6
 82%مرتفعة جدا
4.10
و جا البدء بفاجبات الدراسية تتى اللحظال ااخيرة.
7
وتا ل ون وجد لمفو وعلارا تبرر عدك قيام بأياء
 82%مرتفعة جدا
4.10
8
الفاجبال االداي وية الوةلفبة مم .
قت إضاف
ونل ياةوا اجبات الدراسية الولوة لد
 82%مرتفعة جدا
4.08
10
"اتتياط ".
 81%مرتفعة جدا
4.06
ونا مميّ للفقت بشكا دبير.
9
و جا إنجاز الولوال الدراسية برا المظر ع دفنلا
 81%مرتفعة جدا
4.04
15
موتعة و ير موتعة.
وقفل لمفو بأنم سأقفك بكنجاز ملوات الدراسية ا وتراج
 81%مرتفعة جدا
4.04
11
ع للم.
 81%مرتفعة جدا
4.04
 12الت ك بالخةة الت وضعلا إلنجاز اجبات الدراسية.
و جا إنجاز اجبات الدراسية ي نوا مبرر تتى لف دانت
 80%مرتفعة جدا
4.00
14
ملوة.
 80%مرتفعة جدا
4.00
 13عمدما و اجه ملوال يراسية صعبة و م بمر رة تأجيللا.
وفكر ياةوا بأن لد التقا الفقت الكاف  ،للا ليس همالم
مرتفعة
79%
3.96
19
تاجة فعلية للبدء بالدراسة.
عد تأجيا الولوال ااداي وية مشكلة تقيقية وعان مملا
مرتفعة
79%
3.94
20
بشكا موتور .
مرتفعة
78%
3.92
 17ال و جا عوال وعتقد بمر رة إنجازد.
وقفك بالعد د م المشاطال الترفيلية بحيص لا ب لد
مرتفعة
78%
3.91
18
الفقت الكاف للدراسة.
وشعر بعدك الراتة م مجري التفكير بمر رة البدء بكنجاز
مرتفعة
78%
3.91
16
اجبات الدراسية.
وتفقا ع الدراسة ف قت مبكر لك وقفك بأشياء ودثر
مرتفعة
78%
3.88
21
متعة.
 %85مرتفعة جدا
4.23
الدرجة الكلية

*وقصى يرجة للفقرة ن )5يرجال
149

الوجلة الد لية للدراسال التربف ة المفوية

الورد الد وقراط العرب ولوانيا-برلي

التوف ا ااداي و

عالقته بدافعية االنجاز لدى ي.عامر صابر شحاية ،ي.عل لةف قشور ،و.زان مرع

تبي م الجد ل رقا ن )5ون عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة
جامعة االستقالل على مترير اا ل نمترير التوف ا ااداي و ) دانت الموبة
الوئف ة لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة الموبة الوئف ة ن،)%85
متفسط تواب ن ،)4.23تيص دان وعلى متفسط تواب هف ن )4.26للفقرة رقا
ن )4الت نصلا "وقفل لمفو ياةوا سأنج اجبات ااداي وية دا" ،ف تي دان
وينى متفسط تواب ن )3.88لصالل الفقرة رقا ن )21الت نصلا "وتفقا ع
الدراسة ف قت مبكر لك وقفك بأشياء ودثر متعة".
النتائج المتعلقة بمتغير الثاني متغير دافعية اجنجاز)
الرتبة
5
6
7
8
9
10
11
12

الرقا

1
2
3
4

جد ل رقا ن )6الوتفسةال الحوابية المو الوئف ة للوترير الثان  ،مرتبة تمازليا فقا لوتفسط االستجابة
يرجة
الموبة
متفسط
الفقرال
االستجابة
الوئف ة
االستجابة*
مرتفعة
71%
4.81
وتجم تحوا الووئفليال
12
مرتفعة جدا
85%
4.26
وسعى نحف المجاح انه حق ل االتتراك.
22
مرتفعة جدا
83%
4.16
ونج ااعوال الوفدلة ل بشكا متق
19
مرتفعة جدا
83%
4.14
وسعى إلنجاز العوا ف الفقت الوحدي له.
20
وتفقا ع إتواك ما وقفك به م عوا عمدما تفاجلم
مرتفعة جدا
83%
4.14
9
مشكالل صعفبال .
مرتفعة جدا
83%
4.14
وخةاة ف العوا تذي ب إلى اإلتباط.
24
مرتفعة جدا
82%
4.12
وتا ل تجم الوشكالل ف العوا
11
ونصر ف إلى عوا وخر عمدما وجد العوا الل وقفك به
مرتفعة جدا
82%
4.10
8
صعبا
مرتفعة جدا
82%
4.10
وشعر بالولا التع بعد فترة قصر ة م بدا ة العوا
6
مرتفعة جدا
82%
4.08
وتا ل التففق على زمالة ف العوا.
7
مرتفعة جدا
81%
4.06
عمد قدرة دبيرد على الصبر
3
مرتفعة جدا
81%
4.04
وفما االعوال الت تتةل بلل جلد دبر
4

13

21

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

23
5
2
10
16
1
18
13
14
15
17

وتر
صعفبته.

على القياك بعوا دا ما ةل

مم ملوا دانت يرجة

انجاز العوا هف معيار للمجاح.
وسعى انلاء العوا بكتقان
وشعر بالكوا دلوا لهبت للعوا
الففز تدد هف هدف م الومافوال.
وبلل جلدا محد يا ف تحقي هدف لا قيوة
ال وترك عوا اليفك إلى الرد.
وبدو بااعوال الصعبة و ال ا ااعوال ااقا صعفبة
وقفك بعوا ااشياء قبا التفكر بلا جد ا
وتجم تحد اجخر ف عول على ملوة ما
وتا ل إضاعة الفقت تتى متل قت العوا.
وعوا ساعال إضافية إلتواك العوا الل عةى ل
الدرجة الكلية

4.04

81%

مرتفعة جدا

4.04
4.00
4.00
3.96
3.94
3.92
3.58
3.48
3.31
3.27
3.27
3.96

81%
80%
80%
79%
79%
78%
72%
69%
66%
65%
65%
%78

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متفسةة
متفسةة
متفسةة
متفسةة
مرتفعة
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*وقصى يرجة للفقرة ن )5يرجال
تبي م الجد ل رقا ن )6ون عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة
جامعة االستقالل على بوترير الثان نمترير يافعية اإلنجاز) دانت مرتفعة بداللة ون
الموبة الوئف ة لالستجابة على الدرجة الكلية ه ن ،)%78الموبة الوئف ة ن.)3.96
تيص دان وعلى متفسط تواب هف ن )4.81للفقرة رقا ن )12الت نصلا "وتجم
تحوا الووئفليال" ،ف تي دان وينى متفسط تواب ن )3.27لصالل الفقرة رقا
ن )17الت نصلا "وعوا ساعال إضافية إلتواك العوا الل عةى ل ".
خالصة النتائج وترتيا المتغير والدرجة الكلية لالستجابات:
الرتبة

الرقا

جد ل رقا ن )7الوتفسةال الحوابية المو الوئف ة لألبعاي الدرجة الكلية لالستجابال ،مرتبة تمازليا
فقا لوتفسط االستجابة
الموبة
يرجة االستجابة
متفسط االستجابة*
الوجال
الوئف ة
مرتفعة جدا
85%
4.23
مترير التوف ا ااداي و
1
1
ممخفمة
78%
3.96
مترير يافعية اإلنجاز
2
2
مرتفعة جدا
%82
3.10
الدرجة الكلية

*وقصى يرجة للفقرة ن )5يرجال
تبي م الجد ل رقا ن )7ون عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة
جامعة االستقالل دانت مرتفعة جدا على مترير اا ل ،تيص دانت نوبتلا ودثر م
ن )%85دانت ممخفمة على مترير الثان تيص دانت نوبتلا ن )78%دانت
الموبة الوئف ة لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة الموبة الوئف ة
ن.)%82
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ها تفجد عالقة ياللة إتصاةية
بي التوف ا ااداي و يافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة االستقالل تع ى لكا م
الوتريرال نالجمس ،الووتفى الدراس  ،التقد ر ااداي و )؟
تتعل بللا الوذال فرضيال الدراسة ،الجدو ل ن ،)8ن ،)9ن )10تفضل نتاةج
فحصلا.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال تفجد فر ق لال ياللة إتصاةية عمد
يافعية اإلنجاز لدى طلبة
موتفى الداللة ن )α≤0.05بي التوف ا ااداي و
جامعة االستقالل تع ى لوترير الجمس.
لفحص الفرضية تا استخداك اختبار ن )tالجد ل رقا ن )10بي المتاةج
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جد ل رقا ن )8نتاةج اختبار نل) تبعا لوترير الجمس

#
1
2

مترير
مترير التوف ا
ااداي و
مترير يافعية اإلنجاز

الجمس

الوتفسط الحواب

االنحراف

3.8545
3.9500
4.0818

.52074
.51244
.24424

لدر
انثى
لدر

ل

موتفى
الداللة*

-.648-

.520

.034

.973

*يال إتصاةيا عمد موتفى الداللة ن)0.05
تبي م الجد ل رقا ن )8عدك جفي فر ق لال ياللة إتصاةية عمد موتفى الداللة
ن ) α≤0.05ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة
االستقالل تع ى لوترير الجمس على الدرجة الكلية على الوترير دافة تيص دان
موتفى الداللة لقيا نل) عليلا ادبر م ن )0.05بللا تقبا الفرضية الصفر ة.
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال تفجد فر ق لال ياللة إتصاةية عمد
يافعية اإلنجاز لدى طلبة
موتفى الداللة ن )α≤0.05بي التوف ا ااداي و
جامعة االستقالل تع ى لوترير الووتفى الدراس .
لفحص الفرضية استخدك تحليا التبا ااتاي ن )ANOVAالجد ل ن )9بي
المتاةج
جد ل رقا ن ) 9نتاةج تحليا التبا ااتاي لداللة الفر ق ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز
لدى طلبة جامعة االستقالل تع ى لوترير الووتفى الدراس
مجوف
موتفى
قيوة
متفسط
يرجال
مربعال
مصدر التبا
الوترير
الداللة*
نف)
الوربعال
الحر ة
االنحراف
بي
.167
3
.500
الوجوفعال
التوف ا
مترير
.606
.619
ياخا
76
12.396
ااداي و
الوجوفعال
.269
79
12.897
الوجوف
بي
.045
3
.135
الوجوفعال
يافعية
مترير
.791
.348
ياخا
76
5.945
اإلنجاز
.129
الوجوفعال
79
6.080
الوجوف

تبي م الجد ل رقا ن ) 9عدك جفي فر ق لال ياللة إتصاةية عمد موتفى الداللة
ن ) α≤0.05ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة
االستقالل تع ى لوترير الووتفى الدراس على الوترير دافة على الدرجة الكلية
تيص دان موتفى الداللة لقيا نف) عليلا ادبر م ن )0.05بللا تقبا الفرضية
الصفر ة.
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نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال تفجد عالقة ياللة إتصاةية عمد
يافعية اإلنجاز لدى طلبة
موتفى الداللة ن )α≤0.05بي التوف ا ااداي و
جامعة االستقالل تع ى لوترير التقد ر ااداي و .
لفحص الفرضية استخدك تحليا التبا ااتاي ن )ANOVAالجد ل ن )10بي
المتاةج
جد ل رقا ن ) 10نتاةج تحليا التبا ااتاي لداللة الفر ق ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز
لدى طلبة جامعة االستقالل تع ى لوترير التقد ر ااداي و
مجوف
موتفى
متفسط
يرجال
قيوة نف)
مربعال
مصدر التبا
الوترير
الداللة*
الحر ة الوربعال
االنحراف
.002
3
.007
بي الوجوفعال
متريرالتوف ا
.082
.993
.030
76
3.788
ياخا الوجوفعال
ااداي و
79
3.795
الوجوف
.391
3
1.173
بي الوجوفعال
يافعية
مترير
.122
2.032
76
8.847
ياخا الوجوفعال
اإلنجاز
.192
79
10.020
الوجوف

تبي م الجد ل رقا ن )10عدك جفي فر ق لال ياللة إتصاةية عمد موتفى
الداللة ن )α≤0.05ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة
االستقالل تع ى لوترير التقد ر ااداي و على الوترير دافة على الدرجة الكلية
تيص دان موتفى الداللة لقيا نف) عليلا ادبر م ن )0.05بللا تقبا الفرضية
الصفر ة.
مناقشة نتائج الدراسة:
باإلشارة إلى عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة االستقالل
على مترير اا ل نمترير التوف ا ااداي و ) دانت الموبة الوئف ة لالستجابة على
الدرجة الكلية مرتفعة جدا ،وك تفوير للم بحكا المرفطال الت ور بلا الةلبة
تشوا على التدر بال الوك بعيد ع ااها يرها م ضرفطال الحياة موا
ذي إلى تشف ه اختالل ف ونظوة اللال التأ ير على الو ا موا ذي للم إلى
انخفا الفاعلية اللاتية ااداي وية الت بد رها ذي إلى انخفا القدرة على
انجاز الولوال ااداي وية الوفدلة إليلا ف اا قال الوحدية موا ذي إلى تأجيللا
إلى قت الت .
وما فيوا تعل بعالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة
االستقالل على بوترير الثان نمترير يافعية اإلنجاز) دانت مرتفعة ،وك تفوير
المتيجة م خالل ر بة الةلبة ف تحد الظر ف الوحيةة الر بة ف تحقي
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موتقبا جيد ،دللم قد تعفي يافعية االنجاز لدى الةلبة إلى ومفر وخرى مثا ر بة
الةال ف تحقي طوفته التخر العوا دللم ر بته ف تحقي ما متفق ممه
اسر ا اجتواعيا للم تو جلة نظر الباتثي  ،تتف نتيجة الدراسة الحالية م
يراسة وبف عفن ن.)2014
تمل م نتاةج الدراسة عدك جفي فر ق لال ياللة إتصاةية عمد موتفى الداللة
) (α≤0.05ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة
االستقالل تع ى لوترير الجمس.
و لرل نتاةج الدراسة و ما عدك جفي فرق يال إتصاةيا ع ى لوترير الجمس
ف التوف ا ااداي و  ،وك تفوير هلد المتيجة إلى ون التوف ا ااداي و ال
قتصر على الةلبة على اختالف نفعه االجتواع نالجمس) م دال الجموي
عيشفن نفس الظر ف الحياتية الجامعية الوماهج الدراسية اانشةة الوملجية
الالمملجية الت تواعد اافراي على ادتواا العد د م الولارال الوختلفة ،م
الجد ر باللدر ون هلد المتيجة تفافقت م يراسة نالوعد .)2018،اختلفت م
يراسة نعباس ،)2017،يراسة نعبفي )2015،تيص و جدل فر ق لال ياللة
اتصاةية لصالل اللدفر.
بيموا و لرل الدراسة الحالية ونه ال فجد فرق يال اتصاةيا ف يافعية االنجاز
ع ى لوترير الجمس وك تفوير تلم المتيجة إلى طبيعة الحياة الوشتردة الت
تعيشلا اإلناث اللدفر م تيص التدر بال العوكر ة االنمباط الوك بعيد ع
عبا د ة.) 2016،
ااسرة ،تفافقت هلد المتيجة م يراسة نصحرا
إشارة الدراسة إلى عدك جفي فر ق لال ياللة إتصاةية عمد موتفى الداللة
)(α≤0.05ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة
االستقالل تع ى الووتفى الدراس .
و لرل نتاةج الدراسة دللم عدك جفي فرق يال إتصاةيا ع ى لوترير الووتفى
الدراس  ،وك تفوير هلد المتيجة إلى ون يافعية االنجاز ال تقتصر على الووتفى
لفر الولفك التوف ف للولوال الوفدلة للةلبة،
الدراس ملوا دان الووتفى ف
للم مةب على جوي الةلبة بووتف اتلا الدراسية الوختلفة .
دوا تعفي إلى تقارا العور بي الووتف ال الدراسية ف الجامعة تيص تشارك
الةلبة ف مختلا الووتف ال بخصاةص متشابلة مراتا ر ف متشابلة سفاء
نفوية و يراسية و بيئية ،تتف الدراسة الحالية م يراسة نعبفي،)2015،
يراسة نالوعد .)2018،
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ظلر م خالل نتاةج الدراسة عدك جفي فر ق لال ياللة إتصاةية عمد موتفى
الداللة ) (α≤0.05ف عالقة التوف ا ااداي و بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة
االستقالل تع ى لوترير التقد ر ااداي و .
وخيرا فيوا تعل بتأ ير مترير التقد ر ااداي و  ،تيص و لرل المتاةج عدك جفي
فر ق يالة إتصاةيا على التوف ا ااداي و تع ى لوترير التقد ر ااداي و ،
تختلا الدراسة الحالية م يراسة نالوعد  )2018،وك تفوير للم ،تيص ون
اق الحياة العوكر ة ال عة للةلبة الفقت الرير متماس لألفراي ف و اك التدر س
فالتدر بال العوكر ة تق على عات جوي الةلبة التكف الفويفلفج لجوي
الةلبة القدرال الفري ة للتحوا متقاربة هلا اامر جعا الةالا جويعا تقر با ف
نفس الوقياس إلى تد قر ف القدرة اليفمية على الدراسة متابعة الدراسة ,بقى
الوعلفمال الت خ نفنلا و ماء الوحاضرال
لد لا القدرال الفكر ة على تخ
القدرة على استعايتلا ترتيبلا فترة االمتحانال  ,ليس خالل الدراسة اليفمية .
وما فيوا تعل بوترير يافعية االنجاز ،تيص و لرل المتاةج عدك جفي فر ق يالة
اتصاةيا بوب ر بة الةلبة بوختلا تقد رها ااداي و ف التةفر تحقي اللال
الدراسية.
ب خصف الر بة ف التةفر الحصفل على معدالل ترادوية عالية تكاي تكفن
متفا تة تو الر بة الداخلية للةال  ،تيص ون نظاك الجامعة و نظاك االلتحاق ف
ااجل ة ااممية ال عة نف م التوي لرف الدافعية لزنجاز لد لا ون كفن
مع زال خارجية دأن أخل تقد ر و مع ز معي إلا تصا على معدل ترادو
عال  ،بالتال تا التعاما م الجوي بماء على نجاته و رسفبه هلا قلا م
الدافعية لزنجازللةال بشكا م بقاء الوع زال الداخلية اللاتية هما قد تكفن قليله
موا ال عة هلا اا ر خالل الدراسة.
التوصيات:
بعد مماقشة نتاةج الدراسة التعرف على محا رها ،فقط و صت الباتثتان بعدة
تفصيال بماء على المتاةج الت تا التفصا إليلا:
إجراء الو د م الدراسال الت تتما ل التوف ا ااداي و م متريرال وخرى. عوييا بييرامج قاةييية للحييد ميي يياهرة التوييف ا ااديياي و لييدى طلبيية الجامعيية،برامج وخرى إرشاي ة لتفضيل مفلفك يافعية اإلنجاز.
االهتواك بعالقة الوحاضر م طلبته بحص تكفن مبمية على الفي االتتراك الوتبايل.155
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قائمة المراجع:
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لدى طلبة البكالفر فس ف جامعة المجاح الفطمية ف نابلس ،يراسية ماجويتير يير
ممشفرة ،جامعة المجاح الفطمية-نابلس.
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الوتريرال الد وف رافية لدى عيمة م طلبة الجامعة ،مجلة جامعية القيدس الوفتفتية
.100-76
لألبحاث الدراسال التربف ة المفوية ،الوجلد الوايس ،العدي ،6
.5الربيي  ،فيصييا تجياز  ،ترر ييد شفاشيرة ،عوييرن .)2013التويف ا ااديياي و
عالقته بأسيالي التفكيير ليدى الةلبية الجيامعيي في االرين ،مجلية الوميارة ،الوجليد
.243-198
ن ،)20العدي ن،)1
.6ال هان  ،وتويد بي صيالل مفسيى ن .)2015الميرفط المفويية الودردية عالقتليا
بدافعييية ا إلنجيياز التفافي ااديياي و لييدى عيميية م ي طييالا الجامعيية ،مجليية العلييفك
التربف ة المفوية ،الوجلة  ،2العدي  ،16الكف ت.129-99 ،
.7الوييعد  ،رتيياا عييارف ن .)2018التوييف ا ااديياي و عالقتييه بالرضييا عيي
الدراسة الجامعية لدى طلبة جامعة االستقالل ف مد مة ور حا ،مجلة جامعة ااقصى
للعلييفك التربف يية التقوييية ،الوجلييد  ،1االصييدار اا ل /جامعيية ااقصييى ،عي ة،
.37-33
.8صيحر ا  ،وميمية عبا د يية ،بويوة ن .)2016المريطط المفوي عالقيطته بدافعييطية
اإلنجاز لدى الةال الجامع  ،رسالة ماجوتير ير ممشفرة ،جامعة  8ميا 1945
قالوة ،الج اةر.
.9عباس ،تواك تويدن .)2017التوف ا ااداي و عالقته باإلخفاق الوعرف ليدى
طلبة اإلعداي ة ،رسالة ماجوتير ير ممشفرة ،جامعة القايسية ،العراق.
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.10عبييفي ،محوييد ن .)2016العالقيية بييي ضييرفط الحييياة بالتوييف ا ااديياي و لييدى
طلبيية جامعيية عجلييفن الفطمييية ف ي اارين ،مجليية جامعيية المجيياح لألبحيياث نالعلييفك
.662-641
اإلنوانية) ،الوجلد  30ن ،)3جامعة المجاح الفطمية ،نابلس،
.11عبييفي ،محوييد ن .)2016العالقيية بييي ضييرفط الحييياة التوييف ا ااديياي و لييدى
طلبيية جامعيية عجلييفن الفطمييية ف ي االرين ،مجليية جامعيية المجيياح لألبحيياث نالعلييفك
االنوانية) ،الوجلد ن )30العدي .3
ن .)2014متريير يافعييية االنجياز ،مجليية القييراءة
.12عثويان ،دوييال مصيةفى تي
الوعرفة ،بير ل.
.13ميييرة ،ومييا دييا ا ن .)2012الوميياخ ااسيير عالقتييه بييالتكيا ااديياي و عمييد
طلبة جامعة برداي،مجلة البحفث التربف ة المفوية ،عدي  ،33جامعة برداي ،العراق،
.272-249
.14اليفسيا ،رامي محويفي ن .)2018الدافعيية لزنجياز ليدى طلبية الدراسيال العلييا
ف ي الجامعيية اارينييية ف ي ضييفء عييدي م ي الوتريييرال ،يراسييال ،العلييفك التربف يية،
الوجلّد  ،45العدي .374-360 ،2
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Academic procrastination and its relationship to motivation
of achievement among Al-Istiqlal University students
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Dr. Ali lutfe Qashmar
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Abstract: The present study aimed to test the relationship
between academic procrastination and achievement motivation
among students of Al-Istiqlal University, and to uncover
differences
in the
relationship
between
academic
procrastination and achievement motivation due to variables
(gender, academic level, and academic appreciation).
The study sample consisted of (80) male and female students
from Al-Istiqlal University, who are registered in the first
semester of the academic year (2019/2020). They were chosen
by simple random sampling method. This study adopted the
survey and correlational approaches, and the data collected
through the application of the academic procrastination scale
with reference to the Abu Ghazal study (2012), and the
achievement motivation scale with reference to Othman's study
(2014).
The study concluded with a set of recommendations, including:
The differences in academic procrastination due to
achievement motivation among students of Al-Istiqlal
University on the first scale (Academic Procrastination Scale),
the percentage of response to the overall score was very high,
in addition to the differences in academic procrastination
motivated by achievement among students of Al-Istiqlal
University on the scale The second (achievement motivation
scale) was high.
Key words: Academic Procrastination, Achievement
Motivation, Students, Al-Istiqlal University, Palestine.
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الفكر التربوي اإلسالمي :مرجعياته وأبعاده
د.عبد القادر الشايط
جامعة محمد األول وجدة-المغرب
ملخص :هذه الدراسة محاولة أولية الستكشاف حقيقة التربية في اإلسالم ،وتوصيف
حضور الممارسات التربوية في التراث العربي اإلسالمي ،وإظهار مرجعياتها
وأهدافها وحضورها بين العلوم اإلسالمية ،وذلك من خالل إلقاء نظرة سريعة
وشاملة على اإلسهامات المتنوعة للمفكرين المسلمين في الفكر التربوي ،ودورهم
الفاعل في تناول قضايا التربية وربطها بإطارها الفكري والواقعي ،وتشخيص
وتحليل مفهوم التربية عند علماء اإلسالم الذين اشتغلوا على قضايا التربية والتعليم،
وإبراز أهميتها في المنظومة التربوية الجديدة ،وبيان مدى الحاجة إلى القيم التربوية
األصيلة التي تستقي مرجعياتها من أصول اإلسالم ،ما يفضي إلى االستفادة من هذا
التراث الهام؛ ألنه بالرغم من بعد الفترة الزمنية مازال له من الجدة والمرونة ما
يؤهله لإلسهام الفعال في النهضة التربوية التي يتطلع إليها العالم اإلسالمي اليوم.
الكلمات المفتاحية :التربية ،القيم ،اإلسهامات ،المفكرين ،التراث اإلسالمي.
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مقدمة
إن النظام التربوي اإلسالمي يستمد مرجعياته وفقا ألصوله المنطلقة من القرآن
والسنة والحافلة بالقيم اإلسالمية التي تقوم عليها حياة المسلم كما حددها الوحي
اإللهي في عالقة اإلنسان بنفسه ومحيطه وبخالقه سبحانه وتعالى ،وإن قضية
التربية كانت من أهم المشكالت المعقدة والجوهرية التي ظلت تشكل هاجسا ملحا
لدى الدارسين القدامى المشتغلين بالتربية في التراث العربي اإلسالمي ،مما جعل
المسألة التربوية تحتل مكانا متميزا في الفكر التربوي اإلسالمي.
وما ينبغي اإلشارة إليه أن هناك تراثا تربويا إسالميا له عالقة وطيدة بالممارسات
الثقافية ونظرتها للمستقبل ،وهو تراث ظل غائبا لم يعرف بما فيه الكفاية ،ولهذا
سنسعى إلى دراسته دراسة نقدية هادفة للربط بين ماضي األمة وحاضرها ،ذلك أن
التراث التربوي اإلسالمي يعد من أهم الوسائل الفعالة التي تعمل على غرس القيم
النبيلة في الفرد ،وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع.
وانطالقا من هذا االهتمام المتزايد للدول والشعوب على قضايا التربية والتعليم فقد
تعرضت مناهج التربية في عدد من بلدان العالم اإلسالمي بسبب االستعمار وأثر
العولمة التي تسعى إلى نشر " التغريب الثقافي باعتماد نظريات وافدة في صياغة
المناهج التعليمية ،مما انعكس على أهداف العملية التربوية ومقاصدها ،وأثر على
صياغة البرامج والمناهج وتطبيقاتها التربوية ،وهو األمر الذي اقتضى وضع
دراسة مرجعية محكمة في هذا المجال ،بهدف إدماج القيم اإلسالمية المستقاة من
الكتاب والسنة في المقررات الدراسية لتحصين المسلم دينيا ،والحفاظ على هويته
الحضارية والثقافية.
وهذه الدراسة محاولة أولية الستكشاف حقيقة التربية في اإلسالم ،وتوصيف
حضور الممارسات التربوية في التراث العربي اإلسالمي ،وإظهار مرجعياتها
وأهدافها وحضورها بين العلوم اإلسالمية ،من خالل إلقاء نظرة سريعة وشاملة
على اإلسهامات المتنوعة للمفكرين المسلمين في الفكر التربوي ،ودورهم الفاعل
في تناول قضايا التربية وربطها بإطارها الفكري والواقعي ،واالستفادة من هذا
التراث الهام ألنه بالرغم من بعد الفترة الزمنية مازال له من الجدة والمرونة ما
يؤهله لإلسهام الفعال في النهضة التربوية التي يتطلع إليها العالم اإلسالمي اليوم.
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أهداف الدراسة
 تسهم في التعريف بالفكر التربوي اإلسالمي ،وتبرز أهميته وأدواره ومقاصده فيالمنظومة التربوية اإلسالمية.
 تقدم لواضعي االستراتيجيات والبرامج العملية في ميدان التّعليم في البلداناإلسالمية ،مادة دسمة لها أهميتها في المنظومة التربوية الجديدة.
 تبين حاجة األمة اإلسالمية إلى القيم التربوية األصيلة التي تستقي مرجعياتها منأصول ا إلسالم ،وتبرز أهميتها في المنظومة التربوية الجديدة.
إشكالية الدراسة وتساؤالتها:
حاجة المنظومة التربوية اإلسالمية المعاصرة إلى إصالح حقيقي في ظل
المتغيرات والتحديات الجديدة المعاصرة ،بعد أزمة النظام التربوي في البالد
اإلسالمية الذي يعيش فراغا علميا ومنهجيا ،وتراجعا قيميا ،وانحرافا أخالقيا
وسلوكيا نتيجة تغييب الفلسفات التربوية في البلدان العربية الدِّّين وقيمه السامية عن
نظم التعليم والتربية ،مما أدى إلى انحطاطها وانهيارها.
وتتفرع عن اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما مفهوم وأهمية وأهداف التربية في الفكر اإلسالمي؟ ما هي أهم المشكالت التي تواجهها فلسفة التربية في العالم اإلسالمي؟ ما مدى استجابة النظم التربوية المستوردة للظروف االجتماعية والعلمية فيالبلدان العربية اإلسالمية؟
 أين تكمن أهمية التربية على القيم في الفكر التربوي اإلسالمي؟ ما هي أهم الحلول واألفكار التي يمكن اقتراحها للتغلب على المشكالت التيتواجهها فلسفة التربية في العالم اإلسالمي؟
أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف على مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة
بالمنظومة التربوية اإلسالمية وأهمها:
 الحكم على فلسفة ال تربية في العالم اإلسالمي ،وتحديد مكانتها ومرجعيتها161
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وأهميتها ودورها.
 مقارنة المنهج التربوي اإلسالمي القديم بالمنهج التربوي المعاصر. تحليل واقع فلسفة التربية في العالم اإلسالمي وبيان ما تعاني منه من مشكالت. تمكين صانعي القرار التربوي في الوطن العربي من خالل هذه الدراسة مناإلطالع على طبيعة الدور الذي تؤديه التربية العربية إزاء الظواهر االجتماعية
المختلفة ،وتقييم ذلك الدور والسعي إلصالح الخلل المتعلق به.
 كشف الحاجة الملحة التي يجب أن تنبري مؤسساتنا التربوية لتبنيها لمواجهةالعولمة.
 إبراز أهم األدوار التي ينبغي أن تقوم بها التربية اإلسالمية لمواجهة التحدياتالمعاصرة.
منهج الدراسة
تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى التعريف بالتربية من
زاويا متعددة :إحداها قديمة وأخرى معاصرة ،قصد الوقوف على الفلسفة التربوية
اإلسالمية تأصيال وتطبيقا وتنظيرا وممارسة ،وإبراز نقط قوتها وضعفها ،وذلك
بجمع المعلومات من خالل مراجعة أكبر قدر ممكن من األدب التربوي المتعلق
بالموضوع ،وتحليل آراء وأفكار الخبراء والمفكرين والباحثين والتربويين في
موضوع التربية وعالقتها بالمجتمع ،ومن تم تصنيف تلك المعلومات وتحليلها
والخروج منها بأجوبة جامعة ألسئلة الدراسة.
مصطحات الدراسة
مفهوم الفكر التربوي اإلسالمي :إن تحديد المفاهيم والمصطلحات يعد من
مستلزمات البحث العلمي ،باعتبار أن تحديد المفاهيم هو بوابة العلم وطريق
المعرفة ،ومما يزيد من أهمية تحديد المفاهيم في علوم التربية هو انتماء تلك
المفاهيم والمصطلحات إلى العلوم اإلنسانية وارتباطها بهذه العلوم بمختلف أنواعها
وفروعها (أحمد أوزي.)4 :2016 ،
ألن المصطلحات ركن مهم في تحصيل المعارف واكتساب العلوم ،وبها يتأسس
البناء المعرفي ألي علم من العلوم ،بحيث ال تستقيم علوم التربية وال تغدو
مصطلحاتها واضحة المعالم وجلية في المكونات والدعائم واألسس لدى متلقيها
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ومكتسبيها دون تحديد وتوضيح لهذه المصطلحات المتداولة والشائعة في علم
التربية.
الفكر :يستخدم مصطلح الفكر للداللة على نتائج عمليات التفكير والتأمل العقلي التي
يقوم بها اإلنسان بوصفه كائنا عاقال مفكرا (عبد اإلله بلقزيز.)265-264 :2002 ،
كما يطلق على عمل الذهن تدبرا وتأمال في أي شيء من شؤون الحياة الدنيا أو
الدين ،وهو نشاط بشري أداؤه العقل ،وثمراته الرأي والعلم والمعرفة (أحمد رشيد
القادري.)13 :2005 ،
فالعقل اإلنساني ينتج نتاجا على قدر متفاوت من الدقة والعمق والوضوح والتنظيم
والموضوعية نسميه فكرا ،وينعكس هذا النتاج الفكري في صور متعددة وأشكال
مختلفة وصيغ متباينة ،وينشأ الفكر ويتراكم وينمو ويتطور بوصفه ثمرة من ثمار
سعي العقل اإلنساني إلدراك طبيعة الظواهر المحيطة به وفهمها وتفسيرها (ساجد
صبري نعمان.)399 :2014 ،
الفكر اإلسالمي :إن مصطلح الفكر اإلسالمي من المصطلحات الحديثة و يعني كل
ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اليوم من
المعارف الكونية العامة المتصلة باهلل عز وجل والعالم واإلنسان ،والذي يعبر عن
اجتهادات العقل اإلنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ اإلسالمية
عقيدة وشريعة وسلوكا (محسن عبد الحميد.)36 :1995 ،
وقد اعتبر محمد البهي أن الفكر اإلسالمي هو نتاج للعقل الناشئ في المجتمع
اإلسالمي في ظل القرآن والسنة ،وسيرة السلف الصالح (محمد البهي.)7 :1971 ،
وحتى يستطي ع المفكر اإلسالمي أن يحافظ على عقيدته وحضارته ونظرتهما إلى
الوجود اضطر أن يبحث عن مصطلحات معاصرة تعبر عن كليات وجزئيات
الصراع الحضاري المعاصر بين منظومة الحضارة اإلسالمية ومنظومة الحضارة
الغربية (محسن عبد الحميد ،)36 :1995 ،كما دعا المسلمين إلى ضرورة انتهاج
أسلوب التجديد في الفكر اإلسالمي وعدم االنغالق على الذات.
الفكر التربوي :إن من أسباب اختالف تعاريف علوم التربية وتعددها ،تشعب أبعاد
ومجاالت الظاهرة التربوية التي تشكل موضوعها ،وتنوع جهازها المفاهيمي تبعا
الختالف العلوم اإلنسانية والدقيقة التي تستعير منها علوم التربية هذه المفاهيم
والقواعد واألسس ،باإلضافة إلى انفتاحها على مقاربات مستمدة من مختلف العلوم
163

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

الفكر التربوي اإلسالمي :مرجعياته وأبعاده

د.عبد القادر الشايط

كعلم النفس ،وعلم االجتماع وعلم الفلسفة والتاريخ ،وعلوم االتصال وغيرها.
وقد تعددت مفاهيم مصطلح التربية ،وهذا ما أشار إليه عبد الرحمان بن حجر
الغامدي في كتابه حيث قال" :يرى كثير من رجال التربية والتعليم أن مصطلح
التربية ال يخضع لتعريف محدد ،بسبب تعقد العملية التربوية من جانب ،وتأثرها
بالعادات والتقاليد ،والقيم والديانات واألعراف ،واألهداف من جانب آخر ،باإلضافة
أنها عملية متطورة متغيرة بتغير الزمان والمكان (عبد الرحمان بن حجر الغامدي،
.)3 :1418
وقد عرفها المفسر البيضاوي بقوله :الرب في األصل مصدر بمعنى التربية ،وهي
تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا (ناصر الدين البيضاوي ،)13/1 :2000 ،كما
عرفها الراغب األصفهاني في مفرداته بقوله :الرب في األصل التربية ،وهو إنشاء
الشيء حاال فحاال إلى حد التمام ،يقال ربه ورباه ،ورببه (الراغب األصفهاني،
.)184 :1412
وعرف ابن سينا التربية بأنها وسيلة إعداد الناشئ للدين والدنيا في آن واحد وتكوينه
عقليا ً وخلقيا ً وجعله قادر على اكتساب صناعة تناسب ميوله وطبيعته وتمكنه من
كسب عيشه (عبد الحميد الصيد الزنتاني.)24 :1993 ،
أما اإلمام الغزالي اعتبر التربية هي األساس والمنطلق والضرورة في صالح الفرد
وفي صالح المجتمع ،وهي السبيل إلى تحقيق التمدن ،وبلوغ السعادة لإلنسان
واالرتقاء به من درجة الحيوانية إلى اإلنسانية.
وأثنى اإلمام الغزالي كثيرا على المربي في الفصل الذي خصه للتربية والتعليم
وشبه المربي بالفالح الذي يقلع الشوك ،ويخرج النباتات األجنبية من بين الزرع
ليحسن نباته (أبي حامد الغزالي ،)128 :2010 ،ألن كل همه غرس القيم االيجابية
في المتعلم.
ومن التعاريف الحديثة المبسطة للتربية تعريف محمد عطية األبراشي وهو تعريف
يراعي فيه البعد التكويني المتعدد لشخصية اإلنسان حيث قال بأن التربية هي إعداد
المرء ليحيا حياة كاملة ،ويعيش سعيدا ،محبا لوطنه قويا في جسمه متكامال في
خلقه ،ومنظما في تفكيره ،رقيقا في شعوره ،ماهرا في عمله ،متعاونا مع غيره
يحسن التعبير بقلمه ولسانه ويجيد العمل بيده (محمد عطية األبراشي.)7 :1998 ،
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وهكذا يتبين لنا أن التربية "عملية تنشئة اجتماعية تعنى بالفرد عناية متكاملة منذ
طفولته إلى رشده لتكوين شخصيته المتزنة السوية المتكاملة ،وهي مثل ضرورة
التغذية للجسم ،فكما أن التغذية تنمي البدن وتحفظ له سالمته ،فإن التربية تحفظ
للفرد حياته وتوجهها إلى شاطئ السالمة واالطمئنان واإلنتاج (عبد الحميد الصيد
الزنتاني.)22 :1993 ،
وفي هذا السياق ال يمكن إغفال بعض المصطلحات المرادفة لكمة التربية،
ومصطلحات أخرى تؤدي بعضا من معاني التربية ،يجدها القارئ في كتب التربية
ال حديثة ،أو ضمن كتب التراث المعجمي العربي ،ونقف على بعض منها:
التنشئة :ويراد بها إعداد اإلنسان وتنشئته تنشئة متوازنة وهي :عملية تعلم وتعليم
وتربية ،تقوم على التفاعل االجتماعي ،وتهدف إلى اكتساب الفرد طفال فمراهقا
فشيخا سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة (حامد عبد السالم
زهران ، )213 :1977 ،وهي عملية مستمرة باستمرار وجود اإلنسان على ظهر
األرض.
التهذيب :ومعناه تحصين النفس البشرية وتعويدها على األخالق الحميدة ،وتنقيتها
من كل ما يشوبها من الصفات الذميمة ،حتى ترتقي إلى درجة الصالح والتزكية.
اإلصالح والتأديب :ويقصد إزالة الفساد عن الشيء والتأليف بين قلوب الناس
بالمودة واإلتيان بالصلح والخير ،وردع المسيء وزجره بطريقة من الطرق
المشروعة.
التعليم :يعد التعليم جزء من التربية رغم استخدامه للداللة عليها ،فالتربية أشمل من
التعليم يقوم بها المعلم وغير المعلم ،أما التعليم فهو محدود بما يقدم داخل الفصل من
معلومات ومهارات ،وقد شاع استخدامه للداللة على معنى التربية عند بعض السلف
في كتاباتهم ،مثل "رسالة العالم والمتعلم" ألبي حنيفة ،وكتاب "تعليم المتعلم طريق
التعلم" لبرهان الدين الزرنوجي وأصبح استخدامه اليوم محصورا في الجانب
المعرفي المتمثل في طلب العلم (حورية رزقي.)26 :2015 ،
التزكية :هي إحدى المعاني التي استخدمت للداللة على معنى التربية ،ويقصد بها:
تطهير النفوس وإصالحها بالعلم النافع والعمل الصالح ،وفعل المأمورات وترك
المنهيات (ابن تيمية ،)97/10 :2004 ،مصداقا لقوله تعالى﴿ :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن َزكَّا َها﴾
[الشمس.]9 :
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وعليه يمكن القول بأن الفكر التربوي هو كل ما يدور حول التربية ،وأوضاعها
وقضاياها ،ومشكالتها وهمومها سواء أكان ذلك كالما شفويا أم كالما مكتوبا،
وسواء أكان هذا الكالم تعبيرا عن فكر علمي منظم ،أم كالما مرسال عاما"(عبد
الغني عبود ،)48 :2002 ،يحدد أولوياتها وموضوعاتها وتطلعاتها.
وقد يختلف الفكر التربوي "باختالف المنطلقات الفلسفية التي تخضع لها النظرية
التربوية ،وباختالف الطرق والوسائل التي تسلكها الجماعات اإلنسانية في تدريب
أجيالها وإرساء قيمها ومعتقداتها ،وباختالف اآلراء في مفهوم العملية التربوية
وطرقها ووسائلها (محجوب عباس.)10 :2006 ،
الفكر التربوي اإلسالمي :وبناء عليه يعرف الفكر التربوي اإلسالمي بأنه
"مجموعة اآلراء واألفكار والنظريات التي احتوتها دراسات الفقهاء والفالسفة
والعلماء المسلمين ،وتتصل اتصاال مباشرا بالقضايا والمفاهيم والمشكالت التربوية
(علي سعيد إسماعيل ،)37 :2006 ،وبذلك يكون الفكر التربوي اإلسالمي عبارة
عن نظرة شمولية لعلماء اإلسالم في نظرتهم إلى قضايا التربية من وجهة نظر
اإلسالم تنظيرا وتطبيقا.
أوال :الفكر التربوي اإلسالمي :نشأته ومساراته
 -1النشأة والتأسيس
يسير النمو الحضاري والفكري جنبا ً إلى جنب ،وبقدر العمق الحضاري يتعمق
النمو الفكري ،والفكر التربوي اإلسالمي نتاج حضارة عريقة امتدت على مدار
أربعة عشر قرنا ً من الزمان مما أكسبها هذا البعد من القوة واالزدهار ،حيث استمد
قوته وحيويته وحركته من حركة هذا الدين وقوته في جانبه التطبيقي في الحياة
اإلسالمية فهو دين علم وعمل ،وبهذا وظفت األفكار المستمدة من المصادر الخالدة
الصالحة لكل زمان ومكان في حياة الناس اليومية ،لم يشهد له التاريخ مثيالً،
واستطاع الفكر التربوي اإلسالمي أن يوجد اإلنسان الصالح القادر على التكيف مع
واقعه بفضل نتاج القرآن والسنة وما اشتمال عليه من تصور شامل عن اإلنسان
والكون والحياة ،ولقد أسهم علماء المسلمين في تطور الفكر التربوي اإلسالمي على
مر العصور (عبد هللا زاهي الرشدان.)268-265 :2004 ،
وإذا عدنا إلى مرحلة تأسيس الفلسفة التربوية اإلسالمية في مرحلتها األولى سنجد
أن النبي صلى هللا عليه وسلم وضع أسس وقواعد هذا العلم انطالقا من الوحي
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اب تِ ْبيَانًا ِلك ُِل ش َْيءٍ َوهُدًى َو َرحْ َم ًة
﴿ونَ َّز ْلنَا َ
علَ ْيكَ ا ْل ِكت َ َ
اإللهي المبين ،قال تعالىَ :
س ِل ِمينَ ﴾ [النحل ]89:حيث اهتم النبي صلى هللا عليه وسلم بتربية
َوبُش َْر ٰى ِل ْل ُم ْ
الصحابة الكرام ،وسقاهم القرآن ،ورقاهم بالقيام والصيام ،حتى صاروا شموس
ضياء ،وأقمار هداية ،وفتح هللا عز وجل بهم البالد وقلوب العباد ،وتكونت الدولة
اإلسالمية بالمدينة المنورة ،ثم توالت االنتصارات ،وسطع نور اإلسالم في
المشارق والمغارب حتى دق المسلمون أبواب أوروبا ووصلوا إلى حدود الصين
في آسيا ،وكان هذا ببركة تربية الصحابة على اإلسالم (أحمد فريد.)8 :2006 ،
ولقد كان للرسول صلى هللا عليه وسلم منهجية بليغة إلرشاد وتوجيه المجتمع المكي
إلى طريق الهدى والصالح وإخراجه من الضاللة والجاهلية ،وتربيته على مكارم
األخالق ومحاسن العادات ،إذ رسم صلى هللا عليه وسلم معالم السياسة التربوية
ال ُمثلى الراشدة في أدق تفاصيلها ،ويتجلى هذا األمر في كونه داعيا إلى هللا بإذنه من
أول يوم بعثه هللا فيه ،قال تعالى﴿ :إِنَّا أ َ َ
اس
َق ِلتَحْ كُ َم بَ ْينَ النَّ ِ
نز ْلنَا إِلَ ْيكَ ا ْل ِكت َ َ
اب ِبا ْلح ِ
َّللاُ َو َال تَكُن ِل ْل َخائِنِينَ َخ ِصي ًما﴾[النساء ،]105 :فالنظام التربوي اإلسالمي
بِ َما أ َ َراكَ َّ
ُح ِّدّدَت معالمه بالقرآن ،فهو مملوء بأحكام وقواعد جليلة ،في المسائل المدنية
والتجارية ،وأحكام الحرب والسلم ،وأحكام القتال والغنائم واألسرى ،وبنصوص
صريحة في الحدود والقصاص(محمد المغراوي.)373 :2007 ،
وال شك أن تربية الرسول صلى هللا عليه وسلم للمجتمع المسلم أثرت وتأثرت
بالظروف البيئية التي عاصرتها ،سواء منها األخالقية الدينية التي أثر فيها رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والتي غيًر فيها
رسول هللا أكبر تغيير ،كما أنها بمحدوديتها وبالبيئة التي وجدت فيها ،وإمكانيات
الزمان والمكان كان لها تأثير مباشر في أسلوب اإلدارة النبوية التي يمكن اعتبارها
إدارة حكومية ومؤسسية شبه حكومية ،إدارة دينية واقتصادية ،إدارة اجتماعية
وإدارة أسرية وعائلية ،إدارة عسكرية ،وإدارة أزمات ،وإدارة تطبيقية ،وإدارة
مشتركة إلى غير ذلك من جوانب وأنواع اإلدارة التي نراها ماثلة في سيرة الرسول
صلى هللا عليه وسلم يمكن دراستها واالقتباس منها من خالل المواقف واألحداث
المختلفة (عبد العزيز العُمري.)37 :2005،
فبالرغم من أن تربية الرسول صلى هللا عليه وسلم للمجتمع تأثرت بالظروف
األخالقية الدينية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية التي عاصرته ،إالَّ أن
تشريعاته كانت عامة وشاملة لكل عصر ،فقد أرشدنا صلى هللا عليه وسلم إلى أن
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الكتاب والسنة وحدهما هما اإلمام ،نستنبط منهما وفي حدودهما ما يوافق ك ّل عصر
وك ّل مكان ،مسترشدين بالعقل وقواعد العدل (محمد المغراوي.)374 :2007 ،
إن النبي صلى هللا عليه وسلم ضرب مثاال للمربي الناجح من خالل ما نهجه من
أساليب تربوية حكيمة ،فيها الجدّة ،والتميز ،والتطوير ،فكان مثاال للمعلم الذي يدرك
أحوال تالمذته ،وطبيعة بيئتهم وحياتهم المتصفة بالشدة والقسوة ،فكان يعاملهم بحلم
ورفق ،ويبين لهم صالح األمور من فاسدها بتأن وتدرج على قدر عقولهم وتفكيرهم
َّللا ِلنتَ لَ ُه ْم َولَ ْو كُنتَ فَ ًّ
ظا َ
وطبيعتهم ،قال تعالى ﴿ :فَ ِب َما َرحْ َم ٍة ِمنَ َّ ِ
غ ِليظَ ا ْلقَ ْلبِ
شا ِو ْر ُه ْم فِي ْاأل َ ْم ِر﴾ [آل عمران:
ست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َو َ
ْف َ
ع ْن ُه ْم َوا ْ
َالنفَضُّوا ِم ْن ح َْو ِلكَ فَاع ُ
.]159
ومن األساليب التربوية النبوية الرائعة اهتمامه صلى هللا عليه وسلم باإلبداع اهتماما
كبيرا وتركيزه على التحفيز والتشجيع باعتبارهما أكثر األساليب التي تساعد على
تنمية الحس اإلبداعي ،مما ف َّجر الطاقات اإلبداعية واالبتكارية لدى صحابته
رضوان هللا عليهم على اختالف قدراتهم ،وحقق لإلسالم والمسلمين النفع والرقي
والتقدم واالزدهار.
ولقد ترتب على جهود الصحابة في ميدان التربية والتعليم أن ظهر في كل قطر
تالميذ تسنموا مركز التوجيه في المجتمع ودفعوا بالحركة العلمية ،وخالل هذا
النشاط العلمي برزت عوامل عدة أدت إلى تطور جديد في مفهوم النظرية التربوية،
حيث ظهرت المدارس الفقهية في كل من المدينة المنورة و مصر والعراق،
والمدارس اللغوية بالبصرة والكوفة ،ونشطت الفرق اإلسالمية فظهر منها ما يعبر
عن آرائها وينافح عن معتقداتها ،وخلفت هذه الفرق نوعا من النشاط الفكري كان له
آثاره في مفاهيم التربية ومناهجها وأساليبها (ماجد عرسان الكيالني-85 :1985 ،
.)87
إن التطور الذي شهدته النظرية التربوية اإلسالمية خالل القرنين الثالث والرابع
الهجريين يعزى إلى اهتمام األئمة المؤسسين لمذاهب السنة في القرن الثاني
الهجري ،حيث ساهمت آراؤهم الفكرية في إبراز ميادين التربية وعناصر المنهاج،
فقد دعا أبو حنيفة (ت150ه) إلى تنظيم منهاج يجعل المتعلم يعيش عصره فكرا
وثقافة وسلحه بما يجابه به التحديات التي تواجهه (الكيالني :1985 ،ص،)88
إلعداده لمجابهة مشكالت عصره ،كما أقر بضرورة إطالع المتعلم على تيارات
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عصره ليتمكن من معرفة الصحيح من الخطأ ،ويزيل كل شبهة ،ويتخلص من
الجهل ،ألن الحق ال يعرف إال بمعرفة الباطل ،والصواب ال يتوصل إليه إال
بالوقوف على الخطأ(أبي حنيفة.)38-34 :1972 ،
أما الشافعي فقد ربط موضوعات التربية بأهداف سلوكية ،واتجاهات محددة حسن
الوقوف عليها والتوجه لتحقيقها ،ولم تقتصر التربية على العلوم الشرعية واللغوية
والحساب ،وإنما أضاف لها موضوعات علمية ذات عالقة بالوجود المادي
(البيهقي.)282 :1971 ،
أما اإلمام مالك بن أنس فقد ربط بين حاجات المجتمع وبين الفلسفة التربوية حينما
دعا إلى مراعاة أوضاع كل بلد حتى في المسائل الفقهية ،فعندما أشار إليه أبو جعفر
المنصور أن يعتمد كتابه الموطأ ،في كل األمصار اإلسالمية  ،للعمل به دون
غيره ،عارض مالك هذا اإلجراء وقال بضرورة ترك كل بلد وما اختار لنفسه من
روايات الفقه األخرى (ابن عبد البر.)159/1 :1968 ،
وكان لإلمام الغزالي تصور شامل للنظام التربوي اإلسالمي ،فقد جمع بين الريادة
الفلسفية والموسوعية الفقهية والنزعة الصوفية الروحية ،وأولى اهتماما بالغا للعلم
والمعرفة ،فلم يظهر من يدانيه في محاوالته لوضع أسس متينة للنظام التربوي
اإلسالمي ،بل إن ال غزالي في تفكيره التربوي كان يعكس حاجات مجتمعه وعصره
ويتفاعل معهما بإيجابية مؤثرة وفعالة.
فكان أول ما افتتح به موسوعته الفكرية الضخمة ،إحياء علوم الدين هو باب في
فضيلة العلم والتعليم والتعلم ،وينطلق تصوره لكل العلوم على مبدأ عقيدة التوحيد،
ويربط ربطا وثيقا بين العلوم والشواهد النقلية المتمثلة في نصوص القرآن والسنة،
ويؤكد على أن كل ما يرتبط بالعملية التربوية من معارف وطرق وأهداف يجب أن
يكون مستوحى من األصول الشرعية ،وقد أشار إلى ذلك في الباب األول من
موسوعته "فضيلة العلم والتعليم وشواهده من النقل والعقل (الغزالي:2005 ،
.)11/1
وإن النظرة الفاحصة للشواهد النقلية تبين أن هناك ثابتا أساسيا هو العقيدة ،فينبغي
أن تكون بمثابة المرجعية األساسية في فهم العلم وتقويمه ،فالمعرفة عند اإلمام
الغزالي ال تنفصل عما أمر بها الشرع ،بل إن العلم أصله عبادة وفضيلة.
وحتى الشواهد العقلية التي يوردها إمامنا الغزالي ،مباشرة بعد الشواهد النقلية،
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تعتبر تابعة وخادمة لهذه األخيرة ،فاألولوية تعطى لتعاليم الدين وتوجيهات العقيدة.
كما عالج ابن تيمية مفهوم التربية بتصور أوسع مما كان يشار إليه على أنه تربية
وتعليم ،فلقد اقتصر اسم التربية حتى في عصورنا الحاضرة على التعليم الرسمي
الذي يقدم للناشئة في المدارس ،ولكن الفكر التربوي عند ابن تيمية ال يفصل التربية
عن الثقافة والتوجيه العام ،وهذا ما يسميه علماء االنتروبولوجيا -علم اإلنسان اليوم-
أي العملية التي يتم من خاللها تقبل المجتمع واألفراد للعقائد والقيم وطريقة الحياة
التي يراد إشاعتها في القول والعمل ،وفي التعليم والتدريب ،وفي العادات واألعياد،
واالحتفاالت والمهن والفنون ،وفي العبادات والنشاطات االجتماعية (الكيالني،
.)253 :1985
وقد حاول ابن تيمية من بعد الغزالي أن يربط الفكر التربوي بمعارف السلف حيث
عالج الكثير من المفاهيم التربوية ضمن أبحاثه ودراساته الوافرة ،ولقد ركز في هذا
المجال على األصول دون الفروع ،وكان من الممكن أن يسهم في تجديد مفهوم
النظرية التربوية اإلسالمية ،لو أن آراءه وجدت المناخ الفكري المالئم ،وقد استرشد
بفلسفة التعليم التي فهومها من القرآن والسنة (الكيالني.)199-197 :1986 ،
وإلعادة بناء المنظومة التربوية على أسس إسالمية صحيحة بلور بن تيمية
مجموعة من اآلراء والمبادئ في ميادين أصول التربية وفلسفتها ،والمناهج
وطرائق التعليم وغير ذلك من الميادين التربوية ،ولقد تميزت آراؤه في هذا المجال
بد عائم ثالثة ،أوردها الكيالني في كتابه على النحو اآلتي:
األول :اعتقد أن التربية يجب أن تركز على بعث عقيدة التوحيد وتطهير حياة األمة
من البدع واالنحرافات كمقدمة لتأهيل األمة لحمل رسالة اإلسالم مرة ثانية.
الثاني :أن مقياس التربية السليمة هو قيامها على أصول مستمدة من القرآن والسنة
وانسجامها مع تطبيقات السلف ،وإعادة توصيل المتعلم بالقرآن والسنة دون حاجة
لوسطاء في الفهم واالستنباط.
الثالث :أن التربية ال يمكن فصلها عن التوجيه العام للمجتمع ،وهي ترتبط بالحياة
اليومية وما يتفاعل خاللها من المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد والممارسات
اإلدارية والسياسية واالجتماعية وغير ذلك (الكيالني.)199-197 :1986 ،
بينما عمل العالمة ابن خلدون  -عبقري التربية في الفكر التربوي اإلسالمي  -على
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تأصيل مفهوم التربية ،واهتم بالقضايا والموضوعات المرتبطة بها ،وهو صاحب
مشروع ورؤية حضارية خاص ة ،والسيما فيما يتعلق بدراسة التاريخ البشري،
والمجتمع اإلنساني ،والعمـران الحضاري ،والتربـوي والسياسـي وغيرهـا من
الحقـول المعرفية" ،فقد أكسبته خبرته العلمية والعملية دقة في فهم سنن الحوادث
وقوانين االجتماع مما ظهر أثره واضحا في آثاره العلمية ،فجاء بنظرات صائبة
أبرزت الكثير من المفاهيم التربوية وقوانين التعلم (الكيالني.)226 :1985 ،
وقد أورد في أثناء تحديده للمنهج التربـوي السليـم شروطا ،دينية ودنيوية ،ينبغي
على المعلم والمتعلم التحلي بها ،حتى يكون التعليم مزدهرا ومحققا ألهدافه ،وتكـون
عملية التعليم ناجحة ومثمرة.
إذ ذكر في الفصل األربعين أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم وذلك ّ
أن إرهاف
مضر بالمتعلّم سيّما في أصاغر الولد ألنّه من سوء الملكة .ومن كان
الحدّ بالتّعليم
ّ
مرباه بالعسف والقهر من المتعلّمين أو المماليك أو الخدم ،سطا به القهر وضيّق عن
النّفس في انبساطها  ،وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل ،وحمل على الكذب والخبث
وهو التّظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط األيدي بالقهر عليه وعلّمه المكر
والخديعة لذلك صارت له هذه عادة وخلقا ،وفسدت معاني اإلنسانيّة الّتي له من
مرن (ابن خلدون.)597 :
حيث االجتماع والت ّ ّ
وبين وجه الصواب في تعليم العلوم وطرق إفادته في الفصل السابع والثالثين قائال:
اعلم ّ
أن تلقين العلوم للمتعلّمين إنّما يكون مفيدا إذا كان على الت ّدريج شيئا فشيئا
وقليال قليال يلقى عليه ّأوال مسائل من ك ّل باب من ّ
الفن هي أصول ذلك الباب.
قوة عقله واستعداده
ّ
ويقرب له في شرحها على سبيل اإلجمال ويراعى في ذلك ّ
لقبول ما يرد (ابن خلدون.)589 :
وفي ختام الحديث عن نشأة الفكر التربوي اإلسالمي يمكن القول إن التطور الذي
شهدته النظرية التربوية اإلسالمية خالل القرون األولى يعزى إلى اهتمام النبي
صلى هللا عليه وسلم بتربية جيل الصحابة رضوان هللا عليهم ،فكان من أبرز وأعظم
أساليبه التعليم بالفعل والعمل ألنه أقوى وأوقع في النفس وأعون على الحفظ والفهم،
وأدعى إلى اإلقتداء والتأسي من التعليم بالقول والبيان؛ وأن التعليم بالفعل والعمل
هو األسلوب الفطري للتعليم ،ثم برز بعد ذلك األئمة المؤسسين لمذاهب السنة حيث
ساهمت آراؤهم الفكرية في إبراز ميادين التربية وعناصر المنهاج ،وقد كان ألعالم
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الفكر التربوي اإلسالمي أمثال اإلمام الغزالي وابن تيمية وابن خلدون دور بارز في
بناء المنظومة التربوية على أسس إسالمية ،الذين سعوا إلى تحديد معالم المنظومة
التربوية المتكا ملة (آداب وشروط العالم والمتعلم ،واألهداف التربوية ،وطبيعة
المنهاج التعليمي ،)...ووضع تصور شامل للنظام التربوي اإلسالمي يعتبر بحق
الركيزة األساس التي بنيت عليها الفلسفة التربوية في عصر النهضة ،ومن هنا تأتي
أهمية دراسة التراث التربوي اإلسالمي في ظل حضارة إسالمية عريقة امتازت
بقدراتها على البذل والعطاء في ميدان الفكر التربوي اإلسالمي ،حتى تكون أساسا
للنهضة مرة أخرى.
 -2الفكر التربوي اإلسالمي المعاصر بين التغريب والتقليد
أ -اتجاه التغريب
وإذا انتقلنا إلى الفلسفة التربوية اإلسالمية في العصر الحديث سنجد بعضها مرتبطا
ارتباطا تاما بالمدارس الغربية ،التي تأثرت هي األخرى بالتحوالت التي شهدها
المجتمع األوربي خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر ،ومع بداية النهضة
األوربية حدث انقالب في المفاهيم التربوية وهو يعكس ذلك االنقالب الذي أحدثته
الثورة الصناعية في الحياة العامة ،وهكذا ظهرت نظريات وفلسفات ترتبط أساسا
بفترة التحول ،ولم تكن اآلراء في التربية تختلف في الواقع عن تطلعات البرجوازية
الناشئة وفكرها اللبرالي (محمد الدريج.)50-49 :1992 ،
إن العالم العربي اإلسالمي قد خضع في العصر الحديث لهيمنة االستعمار الغربي،
وحينما توارى هذا االستعمار خلف وراءه تبعية فكرية وتربوية ،تتسم باالنفتاح
الحضاري في غير صالح الهوية اإلسالمية ،ولعلنا ال نبالغ عندما نقول إن السبب
األساسي في أزمة الفكر التربوي المعاصر ،ترجع إلى تبعيته للفكر الغربي ،وإلى
أنه ال يكاد يوجد فكر تربوي عربي أصيل ،بل توجد ن ظريات وآراء تربوية غربية
(أوربية وأمريكية) نقلت من أوطانها األصلية وغرست في البلدان العربية رغم
االختالف الكبير بين البيئات العربية والغربية (عصام منصور.)131 :2014 ،
وقد أسهمت هذه النظم التربوية الغربية في زرع االغتراب في صفوف طالب
البلدان العربية ،ألن هناك مؤلفات تربوية عربية تأثرت تأثرا تاما بالمناهج
والنظريات الغربية ،فكانت المصنفات الغربية هي مادتها العلمية ،تستقي منها،
وتسقيها ألبناء األمة (خالد الحازمي ،)9 :2000 ،مما أدى إلى إضعاف شخصياتهم
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وإلحاقهم بنموذج المراهق الغربي سلوكا وقيما ،وال يتفاعلون مع قضايا وهموم
ومشكالت مجتمعاتهم ،فيكون ذلك سببا في انتشار كثير من السلوكات التمردية،
وزيادة معدالت الجريمة واالنحراف ،واستفحال التطرف والعنف (ليلى عبد
الوهاب.)47 :1993 ،
إضافة إلى هذا فإن المناهج الدراسية المستوردة وطرق التدريس المختلفة قد تقوم
بدور اغترابي ،ألن عدم مشاركة المتخصصين والطالب في إعداد مناهجهم
الدراسية يشعرهم بعدم أهميتها ،وبأنها غريبة عنهم ،وغير مرتبطة بواقعهم وال
تعالج قضاياهم ،فيتحول الطالب من خاللها إلى كائنات مهمشة وضائعة ومستلبة
ومستسلمة ،وتتميز بسهولة السيطرة عليها ،وتعاني من ضعف القدرة على التفكير
الناقد ،وتعيش بإرادة مسلوبة ووعي مزيف ،ومنفصل عن ذاتها ومجتمعها (علي
سعيد اسماعيل . )47 :1998 ،ولذلك أثبتت نتائج بعض الدراسات أن طرق ومناهج
التدريس هي السبب الرئيسي في ضعف التحصيل الدراسي ،وانعدام الحيوية
والنشاط أثناء تلقي المعرفة.
وقد تنبه علماء التربية المسلمين إلى أثر هذا االندفاع وراء النظريات التربوية
الغربية المنحرفة عن قيم وهوية وثقافة األمة العربية اإلسالمية ،فعادوا إلى
األصول اإلسالمية ،فظهر الكثير من الدراسات التربوية التي ترتوي في بنائها
العلمي من الينابيع اإلسالمية ،فأثبتت تلك الدراسات األصالة العلمية واألساليب
والمنهجية (عبد الرحمان النحالوي )10 :1983 :التي تميز بها التراث التربوي
اإلسالمي تنظيرا وتطبيقا ،إال أن هذا التراث ما زال يحتاج إلى مزيد من البحث
والدراسة ،وإلى "قراءة تحليلية ناقدة تمكننا من التمييز ضمن عناصره بين األفكار
الحية التي يلزم تجديدها ،واألفكار الميتة التي يلزم دفنها ،واألفكار المميتة التي يلزم
الوقاية منها (فتحي ملكاوي.)21 :2018 ،
ب -اتجاه التقليد
وفي سياق آخر فإن نظرية التربية اإلسالمية لم تتمكن من التحرر من الركود الذي
أصابها في الفترة السابقة ،فأخذت ابتداء من القرن الثامن الهجري في الجمود الذي
استمر حتى القرن الحالي ،فلم تعد تتفاعل مع حاجات المجتمع وظروف التطور
وانحسر مفهوم النظرية التربوية ليتلخص في :قدرة الخلف على ترديد معارف
السلف أو شرحها أو تلخيصها (الكيالني ،)211 :1985 ،حيث تعزز التقليد في هذه
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الفترة وانقطع اال جتهاد حتى آل مفهوم التربية إلى وجوب اقتصار الخلف على
التراث التربوي للسلف ،فلم تقو جهود بعض العلماء على كسر هذا الجمود
واالضطراب الذي شهده قطاع التربية والتعليم "فتعزز التقليد ،وقدس التراث جملة،
واستمر جمود النظام التربوي حتى بداية العصور الحديثة ،حيث وجدت مؤسسات
التربية اإلسالمية نفسها عاجزة عن استيعاب حاجات المجتمع العربي الحديث في
النمو والتقدم ،ومواكبة التطور في العلم والمعرفة ،األمر الذي أدى إلى ظاهرة
التعليم المزدوج حيث تقف المعاهد اإلسالمية كمؤسسات متخصصة بتراث الماضي
ويغلب على مناهجها وأساليبها موروثات العصور الجامدة وتقليد القديم دون مراعاة
الختالف األزمان وظروف التطور وحاجات الحاضر (الكيالني.)267 :1985 ،
وإن النظم والمؤسسات التربوية التي انحدرت عن الطراز اإلسالمي القديم ما زالت
غائبة كلية عن مفهوم األهداف التربوية وعن عالقته بالعمل التربوي ومناهجه
وتطبيقاته ونتائجه ،ألن وظيفة التربية عند هؤالء هي نقل تراث اآلباء إلى األبناء
دونما تطوير أو تبديل أو مراعاة لحاجيات المستقبل (الكيالني)40- 39 :1988 ،
وما سيطرأ على هذا المجتمع من تغيرات سريعة.
واستمر مفهوم التربية بالمعنى الذي طرحه مجموعة من العلماء القدامى وانتقل هذا
"المفهوم إلى العصور الحديثة وأثر في الفكر التربوي اإلسالمي المعاصر في
الميادين العقائدية والتربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية (الكيالني:1986 ،
 . )252واقتصرت موضوعات التربية المقدمة للناشئة على محتوياتها القديمة ولم
تراع حاجة هؤالء الم تعلمين المعاصرين ،كما أنها لم تجب على التساؤالت
واالنشغاالت والمشاكل التي يواجهها الناشئة اليوم في محيطهم المعاصر.
وخالصة القول إن بعضا من فلسفة التربية في العالم اإلسالمي المعاصر ظلت
جامدة وثابتة لم يطرأ عليها أي تجديد ،ولم تستجب لطبيعة الواقع والعصر ،وليس
لها دور في صنع الفعل الحضاري لألمة ،ألن مجتمعاتنا اإلسالمية لم تكن في منأى
عن التبعية والتقليد الحرفي للفلسفة التربوية الغربية ،المبنية على الفكر المادي،
الذي يجرد اإلنسان من إنسانيته ،وكل ما ترتب عنها من سلبيات أسهمت في تراجع
القيم الدينية السمحة ،وتفكك الروابط االجتماعية بين األفراد والجماعات.
والبعض اآلخر من فلسفة التربية في العالم اإلسالمي في العصر الحديث تابع
للتراث القديم ،وال ينفك عنه ،ويرى أصحاب اتجاه التقليد في الموروث التربوي
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سمات الكمال المطلق ،وبالتالي يبقى هذا الطرح مناقضا للواقع ،وال يالئم البيئة
التي يطبق فيها ،كما ال يستجيب للتطور الحضاري الذي تشهده الحياة المعاصرة.
 -3منهج إصالح الفكر التربوي اإلسالمي
إن فلسفة التربية في أي مجتمع يجب أن "تشتق من المصدر الفكري أو العقائدي
الذي يستوحي المجتمع منه مبادئه وأهدافه ومعتقداته التي توجه نشاط أفراده،
وتمدهم بالقيم والتصورات لكي يتخذوها مرشدا لسلوكهم ،ورغم أن اإلسالم يمثل
للمسلمين عقيدة وشريعة ومنهج حياة يستلهمون منه أهدافهم وتصوراتهم ،فإن معظم
الفلسفات التربوية ليست إال تجميعا غير منسق ألفكار وقضايا تربوية غربية تم
تبنيها دون تكييف وال تنقية وال مراعاة لخصوصية مجتمعاتنا اإلسالمية(يزيد
عيسى سورطي ، )163-161 :1995 ،مما جعلها عاجزة عن تحقيق أهدافها
التربوية والقيمية.
فأكثر فلسفات التربية في العالم اإلسالمي تفتقر إلى الشمولية ،فأهدافها تربوية
محدودة وضيقة فهي تركز على جوانب وتهمل جوانب أخرى ،حيث إنها ال تعطي
العناية الكافية للجوانب اإلنسانية واألخالقية واالجتماعية ،وال ترتبط كثيرا بحاجات
وواقع وقضايا المجتمعات اإلسالمية ،وال تعمل كثيرا على تنمية الشخصية المسلمة
من جميع الجوانب ،مما يجعلها تتخبط عشوائيا.
إن ما يحتاجه العالم العربي اإلسالمي اليوم إذن هو مزيد من البحث في األصول
والتراث بهدف فهم أعمق لألصول التربوية في التاريخ اإلسالمي وبذلك يتمكن من
إقامة نظم تربوية ومفاهيم تربوية أصيلة في انتسابها للماضي ،مرنة في تلبيتها
لحاجات الحاضر ،قادرة على تحديد مسارات المستقبل (الكيالني.)257 :1986 ،
ولتطوير فلسفة التربية في العالم اإلسالمي ال بد من تبني فلسفة تربوية واحدة
محددة وشاملة ،تقوم على قواعد عامة واحدة ،وتبنى على أساس اإلسالم ونظرته
لإلنسان والكون والحياة والمعرفة ،وتتحرر من التبعية للتربية الغربية ،ويشترك في
إعدادها أكثر المؤثرين فيها والمتأثرين بها ،وتركز على الدنيا واآلخرة ،والنظرية
والتطبيق ،والتعليم الديني والدنيوي ،والعلم والعمل ،وتعمل على تنمية الفرد
والمجتمع من كل الجوانب والنواحي ،وتشجع االنفتاح على العلوم والخبرات
اإلنسانية ،وتمتاز بالمرونة والشمولية والتجديد والوضوح (يزيد سورطي:1995 ،
.)149
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والبد للفكر التربوي العربي المعاصر أن يتميز بالعديد من الخصائص التي تمكنه
من نشر المعرفة بين أفراد المجتمع العربي ،حتى تحقق هذه المعرفة ما ينسجم مع
واقع الحياة المعاصرة سواء في المجتمع العربي أو العالم ،وما ينسجم مع التطور
التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم في السنوات األخيرة (عصام منصور:2009 ،
.)32
كما أنه يجب التسليم بالواقع الذي فرضه عصر الثورة الرقمية ،وبالتالي ال يجب
االنغالق على هذه المستجدات التكنولوجية التي أملتها ثقافة العالم المعاصر ،وإنما
يجب االنفتاح على ثقافات العالم ودراسة لغاتهم ،والوقوف على تجاربهم في ميادين
الفكر والتربية والعلم ،وتحليل هذه المعطيات الوافدة وتقييمها واالستفادة منها،
وتناولها على أساس من الوعي ،واعتبارها إحدى المعلومات المساعدة على
المشاركة في الحضارة العالمية.
وهذه اإلصالحات التربوية يمكن أن تجعل الفكر التربوي اإلسالمي فكرا قادرا على
مجاراة الفكر التربوي العالمي ،وتوفر له القدرة على متابعة المستجدات التربوية
على صعيد العالم ،وهذا من شأنه أن يعمل على تغيير المعرفة في الوطن العربي
ونشر التعليم بين جميع أفراده.
وحتى نقضي على استمرار االزدواجية في نظم التربية القائمة بين التشبث
بالماض ي واإلقبال على كل ما هو حديث ،البد إذن من استثمار المادة التربوية كما
أصلها القدماء باعتبارها لبنة حضارية بمقدورها اإلجابة على المشكالت الحضارية
المعاصرة التي يواجهها الناشئة اليوم دون إغفال ألهمية تتبع وتقييم المستجدات
التربوية العالمية واالستفادة منها.
وعليه فإن نجاح النظام التربوي في العالم اإلسالمي يتوقف على مدى مراعاة
واضعيه لمعتقدات األمة اإلسالمية ،وقيمها وتقاليدها ،وانسجامه مع أنماط حياة
المجتمع اإلسالمي المختلفة ،ألن الفكر التربوي اإلسالمي يستمد أصوله النظرية
والتطبيقية من منهجية تكوينية قيمية استلهمها من ينابيع القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة اللذين يهديان النفس البشرية والمجتمع اإلنساني إلى أقوم السبل وأفضلها،
ويسهمان في بناء حضارة األمة وازدهارها.
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ثانيا :الفكر التربوي اإلسالمي :أصوله ،أهدافه ،مجاالته
 -1أصول الفكر التربوي اإلسالمي
إن التربويين المسلمين قد تنبهوا للنتائج السلبية التي تكون بسبب التبعية المطلقة
للفكر التربوي الغربي والنظريات المنحرفة ،وإهمال المصادر اإلسالمية ،فعادوا
إلى األصول اإلسالمية ،فظهرت الكثير من الدراسات التربوية التي ترتوي في
بنائها العلمي من الينابيع اإلسالمية ،وأثبتت تلك الدراسات األصالة العلمية في
المصادر والوسائل واألساليب والمنهجية (عبد الرحمان النحالوي.)10 :1983 ،
وتبرز التوجيهات اإلسالمية في التنمية التربوية الصالحة من خالل األصول
المستنبطة منها والتي نجملها فيما يلي:
أ -القرآن الكريم
وضع القرآن الكريم األساس النظري للمنظومة التربوية التي يسير وفقها الفرد
والمجتمع ،وقد حمل القرآن في آياته وكشف ودل على كثير من سنن التحضر
وقوانين حركة التاريخ واالجتماع ،ولعل قضية السنن هي واحدة من الحقائق
المبثوثة في األصول ولم تلق اهتماما كبيرا في الدراسة والجمع والتأليف ،وتمثلت
هذه الرؤى لتأصيل قضية السنن ما بين إشارات هنا أوهناك في تفسيرات قرآنية
حديثة أو قديمة أو كتابات تراثية (سيف الدين إسماعيل.)186 :1999 ،
وقد اتضح لبعض المفكرين ممن يهتمون بالمنظور الحضاري من ضرورة أن يولى
لموضوع السنن القرآنية اهتماما أكبر ،وقد أسهموا بهذا الجهد التأصيلي في تأسيس
لبنات ضمن الرؤية السننية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من عناصر التشكيل الثقافي
والفكري والحضاري على المستوى المعرفي والمنهجي ،وإن "السنن وفق هذه
المعاني جميعا عملية تربوية تعليمية وتدريبية وتحصيلية ،وإن من أهم عناصر
العملية التربوية في ساحات الفعل الحضاري هي التربية بالسنن ،ذلك أن العامل
األساسي والتأسيسي في البناء الحضاري هو فقه سنن هللا في الحياة والتزامها منهجا
وشريعة في حياة الناس (سيف الدين إسماعيل.)186 :1999 ،
كما تضمن القرآن الكريم نماذج من األساليب التربوية المتعددة :كأسلوب القصة
والموعظة والقدوة ،وضرب األمثال ألخذ الدروس والعبر ،قال تعالى﴿ :لَقَ ْد كَانَ فِي
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صدِيقَ الَّذِي بَ ْينَ يَ َد ْي ِه
ب َما كَانَ َحدِيثًا يُفْت َ َر ٰى َو ٰلَ ِكن ت َ ْ
َص ِه ْم ِعب َْرةٌ ِألُو ِلي ْاأل َ ْلبَا ِ
قَص ِ
َوت َ ْف ِصي َل ك ُِل ش َْيءٍ َوهُدًى َو َرحْ َمةً ِلقَ ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُونَ ﴾ [يوسف]111 :
ب -السنة النبوية الشريفة
ينطلق الفكر التربوي اإلسالمي مما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم من تعاليم
سماوية ،وما عمل به ،وما أمر به صحابته رضوان هللا عليهم والتابعين له أن
يعملوا به ،وأيضا بما جاء به من بعده تنفيذا ألوامره واجتنابا لما نهى هللا عنه،
واجتهادا في توضيح منهجه في التربية وأسلوبه في المعاملة ،الذي انطلق من تربية
سماوية روحية وجسدية ،كانت وما تزال منهج عبادة ومنهج فكر ومنهج عمل (عبد
هللا زاهي الرشدان.)62 :2004 ،
فالتمسك باألصول اإلسالمية في التربية هو أقوى السبل لتكوين اإلنسان الصالح،
وذلك فإن الجهات المختصة بتربية اإلنسان في مختلف المجتمعات اإلسالمية،
مطالبة بالتمسك باألصول اإليمانية التي هي في ضوء القران الكريم والسنة
الشريفة ،والتي تنبثق منها األهداف التربوية العامة والخاصة ،وهي مناهج تربية
وتعليم لإلنسان ،وسبيل هذه التربية هو مسايرة التطور العصري للحضارة
المعاصرة اإلسالمية ( محمد الصائم عثمان.)246 :2006 ،
وقد جعل اإلمام الغزالي السنة النبوية أساسا ومرجعا لفكره التربوي يستدل بها
لإلجابة عن بعض القضايا التربوية ،ألن السنة القولية والفعلية والتقريرية تمثل
األساس المرجعي الذي ينبغي الرجوع إليه لتربية النفس واألهل والعشيرة ،فيها
َّللا
حياة البشرية وسعادتها في الدنيا واآلخرة ،قال تعالى﴿ :لَّقَ ْد كَانَ لَكُ ْم فِي َرسُو ِل َّ ِ
يرا﴾ [األحزاب]21:
أُ ْ
س َوةٌ َح َ
َّللا َكثِ ً
َّللا َوا ْليَ ْو َم ْاْل ِخ َر َوذَك ََر َّ َ
سنَةٌ ِل َمن كَانَ يَ ْر ُجو َّ َ
ت -أقوال الصحابة رضوان هللا عليهم
بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم قام الصحابة رضي هللا عنهم أجمعين بالدور
المنوط بهم من توجيه وإرشاد لجيل التابعين ،وربوهم التربية الجادة التي أظهرت
منهم علماء وقادة للبشرية ،حتى أصبحت سيرتهم ومنهجهم مصدرا تربويا ألجيال
اليوم ،لما تمثل فيهم من جدة في العلم والعمل ،وشجاعة في الحق وصبر على ذلك،
يشحذ همم من أراد أن يسلك مسلكهم ويقتفي أثرهم"(عبد الرحمان النحالوي،
.)6 :1983
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وقد سار اإلمام البخاري في فكره التربوي على هذا المنهج حيث اعتمد على الفلسفة
التربوية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة وما أوثر من أقوال الصحابة
والتابعين واجتهاد األئمة من بعدهم في المسائل التربوية والنوازل الفكرية التي
اعتنت بهذا الشأن.
ج -أقوال التابعين واألئمة
عاشوا قريبا من عصر النبوة ،وتتلمذوا على أيدي رجال المدرسة المحمدية ،فإذا هم
صورة لصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رسوخ اإليمان ،والتعالي عن
عرض الدنيا ،والتفاني في مرضاة هللا (عبد الرحمان الباشا .)5 :1998 ،فبذلوا
الجد والجهد إلصالح أحوال األمة وازدهارها ،وظهر تأثيرهم التربوي على
األجيال التي جاءت من بعدهم ،حيث حافظوا على التراث التربوي للعصور التي
سبقتهم ،ثم بدأوا مرحلة التدوين التي يحكيها لنا التاريخ وكتب السير.
وقد استدل ابن تيمية على أفكاره وآرائه التربوية بأقوال التابعين واألئمة إلظهار
البعد األخالقي في التربية اإلسالمية ،ويظهر ذلك في فتاويه.
وعلى هذا ،فإن الفكر التربوي اإلسالمي يستلهم قواعده ومنهجه ومفاهيمه بالرجوع
إلى االستعمال القرآني والسني ،على اعتبار أن كل المظاهر االجتماعية
والحضارية لألمة اإلسالمية تستقي مفهومها من هذين المصدرين ،باإلضافة إلى
التراث التربوي للعلماء المسلمين الذين صنفوا في هذا العلم مباحث كثيرة ،لها
قيمتها العلمية واألدبية ،وتمدنا بالمعلومات والمعارف الالزمة للقيام بمهمة إصالح
األمة في أخالقها ومقوماتها الجوهرية إليجاد اإلنسان الصالح.
-2أهداف الفكر التربوي اإلسالمي
إن الغاية األولى من التربية هي إعداد اإلنسان الصالح المنتج ،وال يكون اإلنسان
صالحا منتجا إال إذا كانت له الكفايات الضرورية للحياة في المجتمع ،مما يؤهله إلى
االندماج في المجتمع والتكيف مع مختلف الصعوبات والمشاكل التي يفرضها
محيطه االجتماعي والطبيعي.
كما يؤدي النظام التربوي عمال بناء وإيجابيا يقوم من خالله بتنمية شخصية الفرد
بشكل شامل ومتكامل ومتوازن ،ويقوي ثقته بنفسه ،ويدعم قدراته ،ويزيد من
ارتباطه بمجتمعه وانتمائه له ،ويرسخ اعتزازه بدينه وهويته وقيمه وثقافته ،ويعزز
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معايير المجتمع ،ويكون أداة للتحرر واالستقالل والتماسك االجتماعي والوحدة
وتعزيز التنمية والذات والثقافة".
وقد بين اإلمام الغزالي أهداف التربية بقوله" :إن الهدف من التربية هو تكوين
المؤمن الفاضل الذي يستطيع أن يتغلب على بدنه ومعوقاته وبالتالي يستطيع أن
يصل إلى سيطرة الروح على البدن سيطرة تؤدي إلى معرفة هذا العالم ،وإلى
الوصول على أساس هذه المعرفة بحثا عن الحقيقة إلى جوهر عالم األمر والملكوت
(محمد خنيجر.)113 :1996 ،
وقسم العلم الذي يتوجه به إلى اآلخرة إلى علم المعاملة وعلم المكاشفة ،ويقصد
"بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط ،وعلم المعاملة ما يطلب منه مع
الكشف العمل به والذي ينقسم إلى علم ظاهر :تعمل به الجوارح ،وإلى علم باطن:
هو العلم بأعمال القلوب والجاري على الجوارح إما عادة وإما عبادة (الغزالي،
.)10 :2010
ويتضح من خ الل كتابات الغزالي التربوية أنه كان يهدف إلى تحقيق غايتين
أساسيتين ،هما:
 بلوغ الكمال اإلنساني ،ونعني به الرقي بالنفس اإلنسانية وتزكيتها من اآلثاموالشوائب ،فتتقرب إلى هللا عن طريق الطاعات.
 ممارسة شؤون الكسب في الحياة ،ومزاولة عمل يحصل له شرف العيش،واال ندماج في مجتمعه ،والتفاعل مع مكوناته فيصبر على أذاهم ،ويسهر على
مصالحهم ،ويحب لهم ما يحب لنفسه ،وهذا دليل على أن الغزالي يعتبر أن الحياة
الدنيا مزرعة اآلخرة واآللة الموصلة إلى هللا عز وجل لمن اتخذها منزال ال لمن
يتخذها مستقرا ووطنا (فريد جما.)32 :1986 ،
َّللا ِم ْن ِعبَا ِد ِه
و من األهداف العليا للتربية ما جاء في قوله تعالىَّ ﴿ِ :ن َما يَ ْخشَى َّ َ
ا ْلعُلَ َما ُء﴾ [فاطر ،]28:وقد وقف علماء التفسير وقفة تدبر من هذه اآلية فخلصوا إلى
أنه ال يخشى هللا تعالى حق الخشية إال العلماء الذين عرفوه حق معرفته ،وإن الغاية
النهائية للتربية اإلسالمية هي تحقيق العبودية هلل في حياة اإلنسان الفردية والجماعية
( النحالوي.)108 :1983 ،
ويمكن أن نشير إلى باقي أهداف النظام التربوي اإلسالمي فيما يلي:
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 تقوية الوازع الديني لدى الفرد المسلم مما يسهم في بناء الشخصية اإلسالميةالمتوازنة عند المتعلم.
 تنشئة المتعلم على قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح واالنفتاح واحتراماآلخر.
 ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين اإلسالمي على أساس اإليمان النابع من التفكروالتدبر واالقتناع ،وتثبيتها في نفس المتعلم انطالقا من القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة.
 توفير تربية أساسية لكل فرد تؤهله لممارسة واجباته الدينية والدنيوية وتجعلهمواطنا متزنا شغوفا بالعلم والمعرفة ،متسما بروح المبادرة اإليجابية والتنافس
الشريف.
 جعل المتعلم محور المنظومة التربوية وذلك بتمكينه من المعارف والمهاراتاألساسية التي تساعده على تحصين شخصيته والتشبث بهويته اإلسالمية والثقافية
والحضارية( .اإلطار المرجعي لمادة التربية اإلسالمية.) 2016 ،
 دعم الحاجات التربوية واالجتماعية واالقتصادية وتحقيق الحاجات العاطفيةوالنفسية.
 أن تكون األهداف التربوية متفقة مع الطبيعة اإلنسانية مراعية لحاجات المجتمعفي عالج مشكالته.
 أن تحدد العالقة بين الفرد والمجتمع ثم بينه وبين التراث االجتماعي :من عقائدوقيم وعادات وتقاليد ومشكالت.
وإن الهدف األساسي من الفلسفة التربوية في النظام اإلسالمي تتلخص أوال وأخيرا
في إصالح أحوال الناس إصالحا شامال ،تصلح معه عقيدتهم ،وتصلح معه
شريعتهم ،ويصلح معه سلوكهم ،ويصلح معه مجتمعهم ،وتصلح معه معايشهم،
وتصلح معه عالقاتهم ،وهكذا يتسرب اإلصالح إلى األمة برمتها ،فيصبح مجتمعهم
مجتمعا فاضال يحفظ حقوق هللا وحقوق العباد ،ويخلق التوازن في جميع نواحي
الحياة ومتطلباتها.
 -3مجاالت التربية في الفكر اإلسالمي
تتفرع التربية إلى عدة مجاالت من أبرزها :
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التربية الروحية األخالقية :تهدف التربية الروحية في اإلسالم إلى ترقية اإلنسان
وانتشاله من االستغراق في عالم المادة ،وخلق حالة اتزان بين الجانب الروحي
والجانب المادي في حياته ،لتستقيم حياته ويتحقق الهدف األعظم الذي خلق ألجله،
وهو التعرف على خالقه ومواله فيعبده حق عبادته.
وحتى تصل النفس إلى الفضائل وتتجنب الرذائل ال بد من محاسبتها وعدم تركها
لهواها ،وأن تأخذ بالمجاهدة والعزائم.
التربية العقلية والعلمية :رفع اإلسالم من مكانة العقل ،وأهميته في حياة اإلنسان،
ودعا إلى تنميته باالكتساب والتدريب والتجريب وتجميع الخبرات ومجالسة
العقالء ،وإن التربية العقلية في اإلسالم تهدف إلى بناء جيل يتصف باإلدراك والفهم
لحقائق األشياء ،ووضع األشياء في مواضعها زمانا ومكانا ،وتنمية العقل الغريزي
حتى يصل إلى أعلى مستوياته.
وإن تحصيل العلوم عمل يتقرب به اإلنسان إلى ربه ،ويتحرر به من القيود ومن كل
ما يعطل الفكر ،وينبذ به الخرافات واألباطيل ،وكل ما يضر بالفرد وبسالمة
المجتمع.
التربية االجتماعية :عملية مستمرة في حياة اإلنسان هدفها إحداث تغييرات في
سلوكه ليتكيف ويتطبع بالمفاهيم اإلسالمية االجتماعية حيث تكون ثمرة إلنتاج
عالقات اجتماعية ناجحة ومتميزة وفق المنظور اإلسالمي ،فتنمي الحس الجماعي
عند اإلنسان ،والشعور بالمسؤولية اتجاه اآلخرين ،بحيث يصبح المجتمع كتلة
متجانسة ومتفاهمة ومتعاونة وكأنه جسد واحد ،ومن أدلة التربية االجتماعية ،ما
نجد في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم من حث على التكافل والتعاون
االجتماعي ،حيث قالَ « :مث َ ُل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ فِي تَ َو ِاد ِه ْم َوت َ َرا ُح ِم ِه ْم َوتَعَاطُ ِف ِه ْمَ ،مث َ ُل
شتَكَى ِم ْنهُ عُ ْ
سدِ ،إِذَا ا ْ
سه َِر َوا ْل ُح َّمى» (صحيح
س ِد بِال َّ
سائِ ُر ا ْل َج َ
ض ٌو ،تَدَاعَى لَهُ َ
ا ْل َج َ
مسلم :حديث رقم.)5688
التربية القيمية :إن إعادة البناء القيمي في العالم اإلسالمي البد أن يتقدم على سائر
محاوالت ا إلصالح التربوي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي...ومن دون ذلك
لن نحوز على أي تقدم حقيقي.
إن قيم المجتمع اإلسالمي تنبثق من مصدرين أساسيين هما كتاب هللا تعالى وسنة
رسوله ،وإن اإلسالم جاء بثورة قيمية ألغت الكثير من القيم الفاسدة في المجتمعات
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البشرية ،واحتفظت بالقيم الصالحة ونمتها ورسختها ،وهذه الثورة القيمية رفعت
اإلنسان إلى مكانة سامية( محمد غسان الجنيدي 91-21 :2012 ،وما بعدها) ،ألن
الحياة اإلنسانية ال تستقيم وتتكامل متطلبات سيرها بانتظام وانسجام إال بضوابط
سلوكية تُنظم عالقات الناس بعضهم ببعض في مختلف شؤون حياتهم.
ومن بين القيم اإلسالمية الفاضلة التي تحكم سلوك اإلنسان في مجتمعه قيم :التوحيد
والعدل ،والمساواة ،والحرية ،والرحمة ،والسالم...
ومن هنا فإن الفكر التربوي اإلسالمي حريص على توجيه األمة اإلسالمية إلى
األخذ بكل وسيلة من وسائل اإلصالح وعلى جميع المستويات (الروحي
واألخالقي ،العقلي والعلمي ،االجتماعي والقيمي )...حتى يتحقق الهدف المنشود من
خالل العملية التربوية ،وهو المحور الذي تواجه به األمة التحديات التربوية في
عصر العولمة ،وهو المنهاج الذي جاء ليبين للبشرية طريق نجاحها ،و ُخطط رقيها
وتقدمها ،وهو قاعدة بناء المجتمع اإلسالمي الذي يتسم بالثبات واالستقرار ،حيث
تسكن فيه النفوس ،وتطمأن فيه القلوب ،وتتحقق فيه العدالة االجتماعية بين العباد،
وال بد أن يفطن الخبراء والباحثين المتخصصين في مجال علوم التربية في الفترة
المعاصرة إلى عظمة الفكر التربوي اإلسالمي اإلصالحي ،فهو يوضح الغاية ويقدم
الوسيلة ،ويشخص الداء ،ويرشد إلى الدواء ،ويحذر من الفساد ويدل على أسباب
الوقاية منه ،ويساير متطلبات النهضة الحديثة.
ثالثا :المرجع القيمي في الفكر التربوي اإلسالمي :مفهومه ،أصوله ،خصائصه،
ومجاالته
 -1مفهوم القيم اإلسالمية
إن مصطلح القيم في الفكر العربي المعاصر يختلف اختالفا بينا عن تداوله بالمعنى
القديم ،وربما كان هذا االختالف الكبير بين المعنى القديم والمعنى الحديث ،الذي
هو ترجمة لكلمة  valuesباللغات األجنبية ،هو الذي أضفى عليه نوعا من
االضطراب المفاهيمي"(رضوان زيادة .)21 :2010 ،ومع ذلك فإن مفهوم القيمة،
ونظام القيم كما نستعملها اليوم ،حديثان حتى في اللغات األوروبية المعاصرة
(محمد عابد الجابري ،)54 :2001 ،حيث انتقل معناها من المعنى التجاري
االقتصادي إلى كل ما له عالقة بالمثل األخالقية واالجتماعية.
يقول الدكتور ماجد عرسان الكيالني" :القيم محطات ومقاييس تحكم بها على
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األفكار واألشخاص ،واألشياء ،واألعمال ،والموضوعات ،والمواقف الفردية
والجماعية من حيث حسنها وقيمتها ،أو من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهيتها ،أو
في منزلة معينة بين هذين الحدين (الكيالني .)92 :1987وهو بذلك يضفي بعدا
م عياريا للقيم دون ذكر المرجعية التي تعطي لهذه القيم صفتها المعيارية (المرجعية
الدينية ،المرجعية االجتماعية ،المرجعية األخالقية).
أما محمد عابد الجابري فقد كان أكثر دقة بعد استعراضه لمعنى كلمة القيم وخلص
إلى أن نظام القيم ليس مجرد خصال حميدة أو غير حميدة ،يتصف بها الفرد فتكون
خلقا له ،بل هو بدرجة األولى معايير للسلوك االجتماعي والتدبير السياسي،
ومحددات لرؤية العالم واستشراف المطلق (الجابري.)56 :2001 ،
وقد عرف الدكتور عبد اللطيف محمد خليفة القيم بأنها "عبارة عن األحكام التي
يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات واألشياء وذلك في ضوء
تقديمه لها ،وتتم هذه العملية من خالل التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته وبين
ممثلي اإلطار الحضاري الذي يعيش فيه ويكتسب من خالله هذه الخبرات
والمعارف (محمد خليفة.)60-59 :1992 ،
كما أشارت بعض الدراسات النفسية االجتماعية إلى أن مجال القيم هي الوجدان –
الفكر والسلوك – وقد أشار أحمد أوزي إلى هذه الفكرة في قوله :إن كل تعريف
إجرائي للقيمة ،أوال يتميز بثالثة مظاهر هي :المظهر الوجداني المعرفي والسلوكي
(أحمد أوزي.)164 :1994 ،
وهي كذلك حسب المعجم الفلسفي "المثل والمبادئ التي توجه سلوك اإلنسان
وتنظمه"(جميل صليبا.)175 :1973 ،
وبالتالي فإننا نستخلص من هذه التعريفات :أن القيم هي أفكار تجريدية تعبيرية عن
مواقف سلوكية واعية لألفكار والمعتقدات ،وتكون نتيجة للخبرات يتعرض لها
الطفل في وسطه األسري ،واالجتماعي ،فتصبح مكونا من مكوناته اإلدراكية،
فتظهر في مختلف تعبيراته السلوكية (الطاهر بوغازي.)35-34 :2013 ،
ومن هنا يمكن التمييز بين مجموعة من القيم منها القيم المادية التي يحتاجها
اإلنسان ،ثم القيم الفكرية ،إلى جانب القيم األخالقية التي تعد أغنى القيم وتتغذى بها
جميع القيم األخرى فيحصل التكامل بينها ،ليصل المجتمع من خالل هذه القيم إلى
الغاية العظمى التي خلقه هللا من أجلها والمتمثلة في عمارة األرض وفق القوانين
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الربانية.
وحين ترتبط القيم بمنظومة فكرية وعقائدية مطلقة تتمثل في اإلسالم فإنها تستمد
قوتها ورسوخها في النفس منه ،فتتنفس في هوائه وتنتشر في سمائه وال تجد في
الواقع حاجزا يمنعها من االمتداد في ذاتها إال ما كان من مد وجزر في طبائع العباد
من حيث استعدادهم للقرب منها في حالة الصفاء أو ابتعادهم عنها حين تتراكم
حواجز المادة وتتوارى إلى وجهة نسائم الروح (خالد الصمدي.)24 :2003 ،
وبالتالي يعد اهتمام الفكر التربوي اإلسالمي بالقيم الفاضلة من أهم العوامل التي
حفظت األمة العربية من التدهور واالنحالل الخلقي الذي كانت تعاني منه األمم
األخرى قديما وحديثا ألن للقيم أثرا كبيرا في معظم مجاالت الحياة ،إذ تقوم عليها
نهضة وتطور األمم والشعوب ،وبالقيم تتماسك األنظمة االجتماعية لدى األمم ،كما
أنها تساعد على االحتفاظ بهويتها وذاتيتها ،وبالقيم يرتبط مستقبلها واستقرارها.
 -2مميزات وخصائص القيم في الفلسفة التربوية اإلسالمية
إن في كل مجتمع نجد سلما من القيم مرتبا ،وهذه القيم تأخذ طبيعة الظاهرة
االجتماعية فتصبح مفروضة علينا بوصفها توجد خارجنا فتعدل من رغباتنا بدل أن
تكون صادرة عنها ،وإن دور المجتمع في إنشاء القيم دور كبير ما في ذلك شك،
فبدون مجتمع ال يمكن للقيم أن تتكتل لتصبح نظاما يفرض نفسه على أعضاء
المجتمع ،ومع ذلك فليس المجتمع وحده يصنع القيم.
وإن المجتمع ال يقوم مقام الطبيعة وال مقام العقل ،فطبيعة اإلنسان ميوله وغرائزه
الخ ...لها دور في تكوين القيم ،وال يمكن أن يعوض المجتمع العقل ،فدور العقل
دور نقدي يطال المجتمع والقيم معا(الجابري.)56 :2001 ،
فالقيم اإلسالمية قيم متكاملة وشاملة لجميع مناحي الحياة أتى بها اإلسالم لصياغة
الشخ صية اإلنسانية صياغة متكاملة فمصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة ،ويمكن أن نميز القيم اإلسالمية عن القيم الوضعية بخصائص عدة تناولها
علماء اإلسالم بالدرس والتحليل ويمكن حصرها في اآلتي:
أ -الربانية :إن أصول القيم اإلسالمية مصدرها الكتاب والسنة ،حيث رسم هللا تعالى
في كتابه وسنة نبيه وسائال وطرقا الكتساب القيم الربانية األصيلة التي فطر الناس
عليها" .فلم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم معلما عاديا أو تقليديا ،إنما كان آية من
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آيات هللا الكبرى في السيطرة على قلوب طلبته والتحكم الكامل في عقولهم ،من
خالل طرقه و أساليبه التعليمية الرائعة المانعة ،التي تثير أشواق المتعلمين وتبعث
فيهم رغبة قوية في التعلم والفهم واإلدراك (حورية رزقي ،)34 :2015 ،ألن
تعبيره وجداني يحرك نوازع المتلقي ويؤثر في أحاسيسه ،ومستويات االنفعال لديه،
ومؤثر كذلك لتعبيره الفكري الذي يقنع عقل المتلقي بحجته ومنطقه وأدلته (عريب
محمد عيد ، )48 :2015 ،وقد انفرد الخطاب التربوي النبوي بهذه السمة.
لذلك ال بد من اإلحاطة بتفاصيل النظام التربوي الذي طبقه الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،وال بد من إعادة البحث عن مناهجه وطرقه وأساليبه ومؤسساته .إذ من
الواضح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يكن يعتمد الوعظ المنبري أو التلقين
النظري وحده – كما هي حال التربية في المؤسسات التقليدية اإلسالمية – وإنما كان
محور تربية الرسول هو الممارسات العملية التي تهيئ لكل موقف تربوي محتواه
وطرقه ووسائله ومؤسسته ،وكانت الحياة كلها هي المؤسسة العامة التي تجري في
ساحاتها – أو قاعاتها – فصول هذه التربية ومراحلها ،ولم يكن المسجد إال إدارة
مركزية لتخطيط هذه التربية وتوجيهه(الكيالني.)217 :1986 ،
ب -الصالحية والعمومية :تمتاز القيم اإلسالمية بكونها قيما عالمية صالحة لكل
زمان ومكان ،ثابتة غير قابلة للتغيير والتبديل فهي ليست قيما انتهازية ضيقة تعبر
عن مصالح طبقية أو قومية أو رؤية جيل دون آخر (عالل الفاسي.)75 :1996 ،
ج -الواقعية :إن القيم اإلسالمية ليست قيما نظرية مثالية ،إنما هي خالصة شريعة
نزلت حسب الوقائع واألحداث واستجابت لمشاكل الناس وقضاياهم ،وليست فكرا
يبتغي المدينة الفاضلة التي ال وجود فيها للشر ،بل هي واقعية في مراميها وأهدافها
(خالد الصمدي ، )31 :2003 ،ومناط التكليف فيها بحسب الطاقة واالستطاعة قال
س َبتْ ﴾ [البقرة:
س َبتْ َو َ
سا ِإ َّال ُو ْ
علَ ْيهَا َما ا ْكت َ َ
س َعهَا لَهَا َما َك َ
َّللاُ نَ ْف ً
ف َّ
تعالىَ ﴿ :ال يُك َِل ُ
.]285
وإن التأصيل التشريعي يبني للتربية اإلسالمية منظومة األسس التي تراعي بشرية
اإلنسان ،وواقع ظروفه ،وما يطرأ عليها من أحوال ،كما تراعي واقع المجتمعات،
واإلنسان في واقعه يحب من يتصف بالمواصفات األخالقية الفاضلة ،فتراه يحب
األمين الصادق الورع العفيف ،كما يحب من يحسن إليه ،واإلسالم يأمر بذلك ،قال
سنِينَ ﴾ [البقرة.]194 :
ب ا ْل ُمحْ ِ
َّللا يُ ِح ُّ
تعالى﴿ :إِنَّ َّ َ
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د -الشمولية والتكامل :يتصف التوجيه اإلسالمي بالشمول والتكامل في كل ما
يحتاج إليه اإلنسان في حياته ومعاده ،وهو في شموله موضوعي ،وإنساني
وفطري ،وزماني ومكاني ،فهو موضوعي :ألنه لم يفصل بين الدين والدنيا ،بل
شمل شؤون الحياة في الدنيا واآلخرة .وزمانيا :ألنه التشريع الخالد إلى يوم القيامة.
وإنسانيا :ألنه خاطب البشرية جميعا .وفطريا ألنه َوفَّق بين مطالب الروح والجسد
(فتحي الدريني ، )264-263 :2013 ،ومكانيا :ألنه صالح لكل زمان ومكان،
وليس خاصا بفترة زمنية محددة.
وإن من أهم خصائص التوجيه اإلسالمي أنه مالئم للفطرة والجبلة اإلنسانية ،حيث
اهتم بتربية جميع جوانب اإلنسان الخلقية والجسمية والعقلية وتحقق التوازن بين
مطالب اإلنسان الجسدية والروحية ،فال يطغى جانب على جانب آخر (خالد
الحازمي ،)49 :2000 ،بحيث أباح لإلنسان كل ما تشتهيه نفسه في إطار الحالل،
فأباح مثال له الزواج وحذره من رذيلة الزنا ،ولحاجة اإلنسان للمال حثه على العمل
َّللاُ ا ْلبَ ْي َع َوح ََّر َم
﴿وأ َ َح َّل َّ
والكسب وأحل له التجارة ،وحرم عليه الربا ،قال تعالىَ :
الر َبا﴾ [البقرة.]274 :
ِ
ه -التوازن :إن التأصيل التشريعي للتربية اإلسالمية يبني منظومة من األسس التي
تحفظ توازن الشخصية اإلنسانية في مجاالتها المختلفة ،وتحقيق التقدم في مجاالت
الحياة المختلفة من غير مبالغة في تحقيق جانب على آخر ،إذ يظهر التوازن
واالعتدال في سائر أوجه النظام التشريعي اإلسالمي :عبادة ،وأخالقا ،وسياسة،
واقتصادا ،وأسرة ،واجتماعا (هيفاء فوارس.)285 :2015 ،
و -الواقعية والمرونة :تتميز القيم اإلسالمية بطبيعتها الواقعية التي يستسيغها العقل
ويتقبلها الناس بقلوب مطمئنة ،ألنها تستجيب لمصالح الفرد والمجتمع" ،أما القوانين
الوضعية فهي تعتبر األخالق شيئا معنويا ال يدخل في دائرة اإللزام ،وبذلك فهي
تجعل الخلق منفصال عن القانون وما ذلك إال ألن القانون منفصل عن الدين (عالل
الفاسي.)137-127 :1996 ،
ويتبين من خالل ما سبق أن موضوع القيم في الفكر التربوي اإلسالمي يمتاز بعدة
مميزات عن القيم الوضعية ومنها نذكر :الربانية والواقعية ،الصالحية والعمومية،
الشمولية والتكامل ،المرونة والتوازن ...وأما السمة التي تجمع بين هذه المميزات
العامة والخاصة ،هو أنها في مجموعها تكون الصفات السلوكية العقائدية
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واألخالقية ،التي توجه سلوك الفرد والجماعة ،وهي التي تصنع نسيج الشخصية،
وتبنى على تصور محدد للكون والخالق ،ولإلنسان والعقل والعلم والمعرفة ،كما
أنها تأثرت بالمنهج القرآني ،وبمبادئه ومثله ،وقد ذكرت تحت مسميات مختلفة،
مثل :المبادئ ،األخالق ،والفضائل ...وتعمل على تحقيق السعادة األبدية لإلنسان.
 -3أنواع القيم التربوية اإلسالمية
إن للقيم مكانة ب ارزة في الفكر التربوي اإلسالمي ،حيث تعتبر من العوامل الهامة
في توجيه السلوك اإلنساني ،وقد صنف التربويون القيم إلى أصناف عدة ،ومنها
نذكر:
أ -القيم الروحية :يقصد بها القيم المرتبطة بتقوية العالقة بين العبد وربه ،وتربية
نفسه وتزكيتها وتطهيرها من الرذائل ،ومن أمثلة هذا النوع من القيم :إخالص
العبادة هلل والتوكل عليه ،الحرص على الطاعات وترك المنهيات ،محاربة األهواء
والبدع والتيارات المنحرفة.
ب -القيم العقلية :هي القيم المتعلقة باستعمال العقل لدى الفرد المسلم ،وتسخيره في
طاعة هللا ،وقد حثت الشريعة اإلسالمية على التدبر والتأمل في ملكوت هللا عز وجل
ض َو ْ
ف
اوا ِ
اخ ِت َال ِ
ق ال َّ
ت َوا ْأل َ ْر ِ
س َم َ
للوصول إلى أسرار الوجود ،قال تعالىِ ﴿ :إنَّ ِفي َخ ْل ِ
َار َْليَا ٍ
ب﴾ [آل عمران.]190 :
ت ِألُو ِلي ْاأل َ ْلبَا ِ
اللَّ ْي ِل َوالنَّه ِ
ج -القيم االجتماعية :هي القيم التي تجعل أفراد المجتمع متضامنين فيما بينهم،
متعاونين في السراء والضراء حكاما ومحكومين ،أفرادا وجماعات ،صغارا
وكبارا ،رجاال ونساء ،قال تعالىِ ﴿ :إنَّ َما ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ِإ ْخ َوةٌ﴾ [الحجرات.]10:
د -القيم الجسمية :هي القيم المرتبطة بالعناية بالجسم وسالمة الجسد والسعي إلى
اكتساب جميع أسباب القوة الحسية والبدنية ،ليقوم المسلم بواجبه الذي فرضه هللا
عليه خير قيام ومن أمثلة هذا النوع من القيم العناية بالصحة ،االهتمام بالنظافة،
الحرص على التغذية السليمة ،الوقاية من األمراض( ...عبد الرحمان المالكي،
.)143 :2009
والمالحظ أن القيم التربوية اإلسالمية تتميز بالتنوع والتكامل في بنائها المعياري
(القيم الروحية والوجدانية ،القيم االجتماعية والعقلية )...على عكس النظام التربوي
الوضعي الذي يعاني من اضطراب في بنيته التربوية ،حيث ال يميز بين جميع
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الجوانب المشكلة لشخصية اإلن سان ،فتجده يطغى في االهتمام بالجانب المادي على
حساب الجوانب الروحية التي تعتبر جوهر اإلنسان وأحد مكوناته األساسية ،التي
تعطيه بعدا وجدانيا ،ينمي فيه قيم العقيدة اإلسالمية السمحاء ،ويلبي حاجاته الدينية
والروحية ،وبعدا اجتماعيا ،يتفاعل من خالله بشكل إيجابي مع محيطه على
اختالف مستوياته ،وبعدا حضاريا يساهم في تنمية الروح اإلبداعية واالبتكارية،
وذلك من خالل إعطاء العقل مكانته ،وتوظيفه في مجاالت علمية تفيد البشرية ،ومن
هنا تأتي أهمية البحث في القيم التربوية اإلسالمية ،ألنه بحث عن الذات العربية
اإلسالمية في غير ان غالق ،لبنائها بناء ذاتيا متميزا ،كي تكون قادرة على العطاء
واإلبداع ،في عصر غدت فيه كل المجتمعات تعمل على تأكيد شخصيتها.
 -4آليات اكتساب القيم وتنميتها
تتلخص وظيفة القيم في كونها تقوم بعملية التحفيز والتحكم في السلوك كما أنها
تعتبر بمثابة موجه داخلي لألفراد يعتمدون عليها كمعيار للسلوكات التي يقومون
بها ،بحيث تهدف التربية على "قيم المواطنة وفضائل السلوك المدني لدى األجيال
الصاعدة في المدرسة ،إلى تكوين المواطن المتشبث بالثوابت الدينية والوطنية
لبالده ،في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية ،والتمسك بهويته بشتى روافدها،
المعتز بانتمائه ألمته ،المدرك لواجباته وحقوقه ،ومسؤوليته تجاه نفسه وأسرته
ومجتمعه ،وتشبعه بقيم التسامح والتضامن والتعايش (الميثاق الوطني للتربية
والتكوين ،المملكة المغربية ،)2002 ،وتجعل منه عنصرا فاعال قادرا على مواجهة
تحديات المحيط.
لهذا انصب اهت مام المتخصصين والباحثين والفاعلين في ميدان التربية والتعليم على
ما يسمى الكفايات باعتبارها مدخال أساسيا على مستوى األهداف التربوية التي
تسعى البرامج إلى تحقيقها لدى المتعلمين في إطار المواصفات التربوية المنشودة
والقيم المثلى التي تؤطرها.
وقد بينت كثير من الدراسات النفسية واالجتماعية على الخصوص ،أثر القيم
المبثوثة في وسائل التكنولوجية الحديثة على قيم المتلقين ،ألن هذا الغزو اإلعالمي
انطلق من ثقافة خاصة بمجتمع غريب في قيمه عن قيمنا العربية اإلسالمية ،لذلك
أصبح لزاما على المدرسة أن تؤدي مهمتها في تربية الناشئة واألجيال الصاعدة
على القيم اإلسالمية وذلك بتوظيف جملة من اآلليات (عبد اللطيف المودني،
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 ،)12 :2011أهمها:
 آلية الخطاب :بوصفه آلية لنقل القيم عبر المضامين الدراسية ،وبرامج التكوينوأعمال البحث ،التي تحمل ضمن إرسالياتها تلك القيم.
 آلية القدوة :حث المدرسين على تقديم مثال بيداغوجي يجسد القيم المستهدفة منخالل تصرفاتهم وسلوكاتهم ومعامالتهم.
 آلية األنشطة الثقافية والرياضية :وذلك بدمج المتعلمين في الحياة المدرسية ،وذلكعن طريق تشجيعهم في االنخراط في النوادي المدرسية وجعلها فضاءات للتكوين
والتشبع بالقيم.
 آل يات سير المؤسسات المدرسية وتدبير مجالسها ،وكيفية اشتغالها ،والتي بإمكانهاتقديم نماذج متميزة من مشاريع المؤسسة.
ومما يؤسف له حقا ،أن هناك مؤشرات تؤكد أن الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين
في البلدان العربية لم تعر ما يكفي من االهتمام لمسألة تجسيد القيم اإلسالمية
بحمولتها اإليمانية واألخالقية والسلوكية والعملية ،في إطار مشروع تربوي يتبلور
من خالله إطار مرجعي منبثق من األصول والثوابت الشرعية.
وفي إطار هذا التوجه التربوي الجديد ،واعتبارا للحظة الراهنة وللمنعطف الذي
يمر به نظامنا التربوي ،فإننا بحاجة ماسة إلى وضع مشروع تربوي كفيل بتحقيق
هدفين أساسين:
 "هدف ذو بعد سلوكي أخالقي :يتجلى في توفير مؤهالت شخصية ،نفسيةوسلوكية ،إيجابية موجهة بسلم قيمي ثابت مبني على مرجعية محددة.
 هدف ذو بعد وظيفي :يتعلق بتحقيق الكفايات الضرورية التي يحتاجها الفرد للحياةفي المجتمع الحديث بكل مشاكله وتعقيداته (عبد الرحمان التومي.)10 :2002 ،
وبالتالي فإن ترسيخ القيم ضرورة دينية وحاجة اجتماعية وحضارية ملحة ال مفر
منها وال بديل عنها ،ألن التربية على القيم اإلسالمية األصيلة ضمانة أساسية لحماية
أبنائنا من خطر االنحالل الذي يقدمه الغزو اإلعالمي واالنحراف االجتماعي بكافة
أشكاله وتلويناته ،لذلك نجد الفكر التربوي اإلسالمي يعتبر مدخل القيم من أهم
مداخله ،باعتباره منطلق كل تغيير يرام إحداثه في أعماق النفس البشرية ،وأغوار
الفكر ،ودوافع السلوك ،فالتربية على القيم رافعة أساسية لتنمية وتأهيل الرأسمال
190

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

الفكر التربوي اإلسالمي :مرجعياته وأبعاده

د.عبد القادر الشايط

البشري ،حتى يكون فردا متوازنا وسويا وفاعال في مجتمعه ،قادرا على الدفاع عن
حقوقه الدينية والوطنية ،وعلى التكيف مع محيطه الداخلي والخارجي.
خالصة واستنتاج
إن الفلسفة التربوية المعاصرة في العالم العربي خلصت بعد تجربة طويلة إلى نتيجة
مفادها ضرورة االعتماد على األصول اإلسالمية في بناء أنظمتها وأنشطتها
التربوية ،واالسترشاد بالتراث التربوي اإلسالمي ،وأن يأخذ هذا التراث حقه من
العناية القائمة على المنهج العلمي السليم لالستفادة منه وإصالح المنظومة التربوية
العربية ،مما يمكنها من أن تصوغ تراثها التربوي بما يتوافق مع المستجدات
العالمية في ظل نظام العولمة ودون التخلي عن أصالتها.
فما أحوج المسلمين في هذا الواقع األليم إلى تلمس خطى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم في التربية ،ودراسة أخالق ومؤهالت الجيل األول الذي رباه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وإعداد منهج تربوي قائم على العلم والدراسة المتأنية ،واالهتداء
بأنوار القرآن والسنة النبوية ،وإعادة النظر في نظم التربية في المجتمعات
اإلسالمية لتكون في ضوء معطيات اإلسالم ،للتحرر من التبعية الفكرية والتربوية
للمجتمعات األجنبية في مجال العلوم اإلنسانية والتربوية واالجتماعية.
ولن يتأتى هذا إال بتخليص النظم التربوية التعليمية في بعض البلدان العربية من
تبعيتها للغرب فكرا وممارسة ،وإقامتها على مبدأ األصالة والمعاصرة الذي يقتضي
بناءها على أحدث األسس وأكثرها تطورا ،واالستفادة من كل المستجدات النافعة،
واالنفتاح على كافة التجارب العالمية وأخذ ما يالئم الوطن واألمة ،ويقتضي أيضا
صياغتها من حيث الشكل والمحتوى في ضوء دين األمة وشخصيتها وماضيها
وحاضرها ومستقبلها ،بعيدا عن االقتباس واالستيراد ،على أن يرافق ذلك إعادة بناء
مختلف الجوانب التربوية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية في ضوء اإلسالم حتى
تنت ظم الحياة كلها في العالم اإلسالمي حسب تعاليم ديننا الحنيف.
قائمة المراجع:
.1أبي حنيفة ،النعمان بن ثابت( ،)1972العالم والمتعلم ،تحقيق محمد رواس قلعة -
وعبد الوهاب الندوي ،مكتبة الهدى ،حلب -سوريا.
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.2األصفهاني ،الحسين بن محمد بن المفضل المعروف (بالراغب)(،)1421
مفردات القرآن ،تحقيق محمد سيد كيالني ،دار المعرفة ،بيروت.
.3األبراشي ،محمد عطية( ،)1998روح التربية والتعليم ،دار الفكر العربى
للطباعة والنشر ،القاهرة مصر.
.4إسماعيل ،سيف الدين عبد الفتاح( ،)1999العالقات الدولية في اإلسالم :مدخل
القيم ،إطار جامع لدراسات العالقات الدولية في اإلسالم ،المعد العالمي للفكر
اإلسالمي ،القاهرة.
.5أوزي ،أحمد( ،)1994المراهق والعالقات المدرسية ،مطبعة النجاح ،الدار
البيضاء.
.6أوزي ،أحمد( ،)2016المعجم الموسوعي الجديد لعلوم التربية منشورات مجلة
علوم التربية ،العدد الخامس ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
.7اإلطار المرجعي الخاص بمادة التربية اإلسالمية( ،)2016وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني ،المملكة المغربية.
.8ابن عبد البر ،يوسف بن عبد هللا( ،)1968جامع بيان العلم ،تحقيق حسن الندوبي،
المكتبة السلفية ،المدينة المنورة.
.9ابن تيمية ،أحمد تقي الدين( ،)2004مجموع الفتاوي ،جمع وترتيب :عبد
الرحمان بن محمد بن القاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة
المنورة.
 .10ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،المقدمة ،دار الجيل ،بيروت.
.11البيهقي ،أبي بكر أحمد بن الحسين( ،)1971مناقب الشافعي ،تحقيق السيد أحمد
صفر ،دار التراث ،القاهرة.
.12بلقزيز ،عبد اإلله( ،)2002الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
.13بوغازي ،الطاهر( ،)2013أثر القيم الثقافية الخارجية على قيم األسرة ،مجلة
علوم التربية ،العدد  57الرباط.
.14البيضاوي ،ناصر الدين( ،)2000أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تحقيق محمد
صبحي حالق ومحمود أحمد األطرش ،دار الرشيد ،دمشق.
.15البهي ،محمد( ،)1971الفكر اإلسالمي في تطوره ،ط ،1دار الفكر ،مصر.
.16التومي ،عبد الرحمان ( ،)2002القيم والكفايات ،مجلة النداء التربوي ،،العدد
 ،11الرباط.
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.17الجابري ،محمد عابد( ،)2001العقل األخالقي العربي ،دراسة تحليلية نقدية
لنظم القيم في الثقافة العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت – لبنان.
.18جما ،فريد( ،)1986الغزالي والتربية ، ،المجلة العربية للتربية ،المجلد ،6
العدد ،1الكويت.
.19الحسيني ،محمد غسان الجنيدي( ،)2012مبادئ في الفكر التربوي ،سلسلة
دراسات وأبحاث ،دمشق – سورية.
.20الحازمي ،خالد بن حامد( ،)2000أصول التربية اإلسالمية ،دار عالم الكتب،
المدينة المنورة.
.21خنيجر ،محمد الصغير( ،)1996الفكر التربوي التراثي ،مجلة علوم التربية،
المجلد  ،2العدد  ،11الرباط.
.22خليفة ،عبد اللطيف محمد( ،)1992ارتقاء القيم ،مجلة عالم المعرفة ،عدد
 ،160الكويت.
.23الدريني ،فتحي( ، )2013خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم،
مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان.
.24الدريج ،محمد( ،)2014الدليل التربوي ،إشراف تقديم عام للفكر التربوي
المحدث خالل القرن  18و .19
.25الرشدان ،عبد هللا زاهي( ،)2004الفكر التربوي اإلسالمي ،دار وائل ،عمان –
األردن.
.26رأفة الباشا ،عبد الرحمان( ،)1998صور من حياة التابعين ،دار األدب
اإلسالمي.
.27رزقي ،حورية( ،)2015لغة الخطاب التربوي في صحيح البخاري ،أطروحة
لنيل درجة دكتوراه العلوم ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية اآلداب واللغات،
الجزائر.
.28زهران ،حامد عبد السالم( ،)1977علم النفس االجتماعي،عالم الكتب ،القاهرة.
.29الزنتاني ،عبد الحميد الصيد( ،)1993أسس التربية اإلسالمية في السيرة
النبوية ،الدار العربية للكتاب ،ط ،2ليبيا-تونس.
.30زيادة ،رضوان ( ،)2010صراع القيم بين اإلسالم والغرب ،دار الفكر ،دمشق.
.31سورطي ،يزيد عيسى( ،)1995فلسفة التربية في العالم اإلسالمي :المشكالت
والحلول،المجلة التربوية ،العدد  ،37مج  ،10جامعة الكويت.
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.37علي ،سعيد إسماعيل( ،)2006الفكر التربوي اإلسالمي وتحديات المستقبل،
دار السالم ،القاهرة.
.38علي ،سعيد اسماعيل( ،)1998التعليم على أبواب القرن الحادي والعشرين،
عالم الكتب ،القاهرة.
.39عبود ،عبد الغني( ،)2002طبيعة الخطاب التربوي السائد ومشكالته ،إسالمية
المعرفة ،بيروت – لبنان.
.40العُمري ،عبد العزيز بن إبراهيم( ،)2005أبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية
وتقنية في السيرة النبوية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض.
.41عبد الحميد ،محسن( ،)1995تجديد الفكر اإلسالمي ،المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي ،فرجينا.
.42عثمان ،محمد الصائم( ،)2006تحديات العولمة ودور التربية اإلسالمية في
مواجهتها ،المجلة التربوية ،العدد  ،81جامعة الكويت.
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 مرجعياته وأبعاده:الفكر التربوي اإلسالمي

 موسوعة مواقف السلف،)2007( أبو سهل محمد بن عبد الرحمن،المغراوي.57
 عالم على1000  موقف ألكثر من9000 في العقيدة والمنهج والتربية (أكثر من
، النبالء للكتاب، مصر، القاهرة، المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع،) قرنًا15 مدى
.مراكش – المغرب
 دار، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها،)1983(  عبد الرحمان،النحالوي.58
. دمشق،الفكر

Islamic educational thought: its references and
dimensions
Dr. Abdelkader Chait
Université Mohammed Premier Oujda- MAROC
Abstract:This study is an initial attempt to explore the reality
of education in Islam, characterizing the presence of
educational practices in the Arab-Islamic heritage, and showing
its references, goals and presence among Islamic sciences, by
taking a quick and comprehensive look at the various
contributions of Muslim thinkers to educational thought, and
their active role in addressing education issues and linking it to
its framework Intellectual and pragmatic, diagnosing and
analyzing the concept of education among Islamic scholars
who worked on issues of education, and highlighting its
importance in the new educational system
key words: education, Islamic, highlighting, practices,
Intellectual.
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الغياب المعنوي لألب وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية
أ.عدة بن عتو
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -الجزائر
أ.خنوش عبد القادر
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -الجزائر

ملخص :يهدف البحث الحالي إلىالكشف عن العالقة بين الغياب المعنوي لألب
والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من تالميذ التعليم الثانوي ،حيث تكونت عينة
الدراسة من( ،)265تلميذا وتلميذة يدرسون بوالية الشلف من مستويات دراسية
مختلفة ،وبعد المعالجات اإلحصائية أظهرت النتائج أن هناك عالقة بين الغياب
المعنوي لألب والشعور بالوحدة النفسية االيجابية ووجود عالقة بين الغياب
المعنوي لألب والشعور بالوحدة السلبية ،وهناك تباين في درجات الغياب المعنوي
لألب تبعا للجنوسة وعمل األب لصالح اآلباء الذين ال يعملون.
الكلمات المفتاحية:الغياب المعنوي لألب ،مقياس كاليفورنيا للوحدة ،الوحدة
االيجابية ،الوحدة السلبية ،الجنوسة.
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مقدمة:
يذكر سليقمان) Seligman(1983أنّه بات من المؤكد أن خبرة الشعور بالوحدة
النفسية حالة واسعة االنتشار لدى أفراد الجنس البشري لدرجة أنها أصبحت في
واقع األمر حقيقية موجودة في حياتنا اليومية ال تعرف لنفسها أي حدود ،فهي قد
توجد لدى الصغير والكبير ،والمتزوج وغير المتزوج ،والغني والفقير ،والمتعلم
وغير المتعلم ،والشخص السليم والشخص المريض ،ولدى االنبساطيين
واالنطوائيين ،فهي في كل األحوال توجد في كل مراحل الحياة ،وهي بصفة عامة
تعتبر مدخال أساسيا لفهم جميع الظواهر النفسية(.وفاء خويطر.)4 :2010 ،
ويعرف نيوكمب وبنتلر (  )Newcomb & Bentler,1986الشعور بالوحدة
النفسية بأنه عجز في المهارات االجتماعية وفي عالقات الفرد االجتماعية مما يدفع
به إلى بعض االضطرابات النفسية كالقلق ،أو االكتئاب ،أو التفكير في االنتحار،
وكذلك معاناة الفرد من األعراض النفس جسمية ،كالصداع وضعف الشهية،
والتعب ،واإلجهاد والعدوانية ،والمشكالت الدراسية ،والهروب من المنزل ،وكل
هذا له آثار حادة على األداء السيكولوجي والتوافق النفسي(.يوسف أبو شندي،
.)181 :2015
يشير كل من عبد الحميد وعمر( )1989إلى أن الشعور بالوحدة النفسية يعد من
الظواهر النفس اجتماعية الخطيرة ،التي تنتشر بين األطفال والمراهقين والشباب،
ويؤكد كل من براج وود وارد (.) (Woodward&Brage )1993أن خبرة
الشعور بالوحدة النفسية خبرة عامة وشائعة أثناء فترة المراهقة بصفة خاصة .
حيث تشير بعض التقارير والبحوث اإلكلينيكية إلى أن هناك حوالي ()66%من
طالب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية يعانون من مشكالت ترتبط في
معظمها باضطراب الشعور بالوحدة النفسية (فهد الدليم .)8 :2004،
ومن المؤكد أن الشعور بالوحدة النفسية من الظواهر االجتماعية الهامة التي قد
تظهر في جميع مراحل عمر اإلنسان ،فهي مشكلة عامة قد تصيب الفرد في أي
مرحلة من مراحل العمر نتيجة فقد الفرد لالتصال واالحتكاك االنفعالي ''
 ،''Emotional attachmentإال أن الشباب على وجه الخصوص أكثر عرضة
للشعور بالعزلة،والوحدة وذلك ألن مهام التطور الرئيسة تتطلب انسالخ الشباب من
التعلق باآلباء،وتكوين عالقات جديدة مع أفراد من نفس جنسهم أو من الجنس اآلخر
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أو جم اعة الرفاق ونتائج هذه العملية تولد الشعور بالعزلة والوحدة(.حدواس منال،
.)33 :2013
ويشير) مازن ملحم)2010 ،إلى دراسة قام بها كل من"ستوكس"و"ليفين"حيث
كشفت على ارتباط الشعور بالوحدة النفسية بكم وكيف العالقات مع اآلخرين،فكلما
نقص عدد األصدقاء وكانت العالقة بهم هامشية كان ذلك دليال على الشعور بالوحدة
النفسية فهو يمثل واحدة من المشكالت الهامة التي تصيب اإلنسان في هذا العصر
بدرجات متباينة علما بان الفرد المصاب بها أكثر استهدافا لإلصابة باالضطرابات
النفسية والسلوكية وهي ليست خاصة بفئة عمرية بل تصيب األطفال والمراهقين
والراشدين وكبار السن(.مازن ملحم.)628 :2010 ،
لذا يعد شعور اإلنسان بالوحدة مظهرا هاما من مظاهر حياته العاطفية واالجتماعية،
كما يعبر عن وضع أو حالة ''طبيعية'' البد أن يتعرض لها اإلنسان أو يعاني منها
ولو بدرجة محدودة على امتداد عمره ،فكل إنسان يشعر بالوحدة في فترة أو أخرى
من حياته ،وقد ال يشعر هذا الشعور بالضرورة إلى حالة من التشاؤم أو االضطراب
أو االنهزام ،أو يعبر عن حالة سلبية أو مرضية ،بقدر ما يشير إلى الميل لمواجهة
النفس أو العودة إلى الذات بهدف إجراء تقويم شامل لمجريات الحياة من حولها ،إال
أن هذا الشعور قد يطغى على حياة بعض األفراد ويصبح أشبه بالحالة الدائمة أو
المزمنة لديهم ،وهذا ما ينعكس سلبا في حياة مثل أولئك األفراد ،كما ينعكس على
صحتهم النفسية وتكيفهم الشخصي واالجتماعي(إمطانيوس نايف ميخائيل:2015 ،
.)187
يشير موريس بورو '' ''M,Porotإلى إن غياب األب ينجم عنه صعوبات مادية
وغياب لنموذج السلطة وتكون عملية التماهي منحرفة ،حيث يتماها الطفل صورة
األم وذلك خوفا من الشعور بالقلق وتفادي المعاناة ويقول هنري آي
'' ،''HeneriEyأن غياب احد الوالدين ال يسمح بالقيام بعملية التماهي والتقمص
التي تعتبر مرحلة أساسية للوصول إلى االستقاللية ،وعملية التماهي تكون مربوطة
بالصورة '' ''Le clicheالموجودة والدائمة وتشوهها عن أحد الوالدين يسبب
انفصاال أو حرمانا أو تشوها في العالقة يدفع المراهق للبحث عنها في أماكن أخرى
غالبا ما تكون منحرفة ،فأغلبية الجانحين قد تربوا في بيوت محطمة باالنفصال أو
الهجر أو موت أحد الوالدين أو كالهما أو عدم وجودهما أصال مما يؤدي بع للعيش
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في قلق وصراع دائم وخوف من التعرض للحرمان واإلحباط فينشأ عنده حقد
وكره(.طالحي هجيرة)56-55 :2013 ،
تتنوع أسباب غياب األب عن األسرة،إال أن هذا التنوع يدعو إلى النظر في نتائج
هذا الغياب وأهميتها،فمن أسباب الغياب المادي والجسدي سواء بالسفر أو ما
تفرضه طبيعة المهنة أو الوفاة خطير جدا ولكن أخطر ما في نتائج هذا الغياب هو
حضور األب الجسدي وغيابه النفسي،فإن هذا النوع من الغياب يصبح عامال
أساسيا في اضطراب وتفكك البناء النفسي وفي تقويض عملية التطور النفسي
لألبناء(.عواطف محمد)53 :2013 ،
فغياب األب هو مصطلح غامض ألن جميع اآلباء واألمهات غائبين أو منفصلين
عن أطفالهم في بعض األحيان ،وهو أيضا مصطلح نادرا ما يتم تداوله في األدب
السيكولوجي نتيجة االفتقار إلى الوضوح التعريفي ،ويمكن أن يشمل مصطلح
"غياب األب" مجموعة من الظروف،بما في ذلك أن يكون األب غير موجود في
حياته،ويفقده بالوفاة أو الطالق أو الخالف العائلي،أو يتغيب عن التزامات العمل أو
يتغيب عن اإلقامة العائلية بسبب السجن أو إضفاء الطابع المؤسسي،أو موجود فعليا
ولكنه غائب بسبب عدم االهتمام أو اإلهمال،عالوة على ذلك عدم وجود وضوح
حول المصطلح ''غياب األب''يعني أن االتصال بين األب والطفل يمكن أن يشير
إلى عدم وجود اتصال،أسبوعيًا،شهريًا وما إلى ذلكLeah East, & al, 2006: (.
)285
وفي هذا اإلطار تؤكد نتائج دراسة ليندزي وآخرون (Lindesy EW, et, )2009
all.أن مشاركة اآلباء وتفاعلهم مع أبنائهم يزيد من تقدير الذات عند اإلناث عنه
عند الذكور ،كما أشارت نتائج دراسة جبريل( )2005إلى األثر السلبي لغياب األب
واألم على الذكاء والتفكير ،كما وكشفت دراسة أخرى لـ بيريز– بيرينا
وآخرون  ،)2012(Perez-Brena, et, al.أن هناك عالقة بين غيابا ألب
والخصائص األخالقية لألبناء ،فالذكور غائبي األب كانوا أكثر شعورا بالذنب
وأكثر عدوانية من الذكور حاضري األب(.أنور العبادسة ،وعواطف محيسن،
.)97 :2019
واألب الغائب كما تذكر الشوربجي ( )2003هو ذلك األب المسافر للعمل بإحدى
الدول العربية أو دائم التغيب عن بيته بسبب العمل أو بسبب قضاء وقته جالسا في
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المقهى ،فانه يجعل طفله محروما من ''بطل'' يقلده وينشأ ناقص الشخصية فضال
عن حرمان الطفل من حنان وعطف األب بكثرة غيابه عن المنزل ،وعن ضبطه
ألفراد أسرته( .الشوربجي نبيلة،2003 ،ص  .)99ويرى كل من قريك
وغروتبيتر(ّ Grick and Grotpeter)1995
أن الغياب النفسي للوالد" :يعني أن
يبدي الوالد في معاملته ما يجعل الطفل يشعر بعدم إحاطته بالمودة والحب والحنان
ومن نتائجه عدم التوافق النفسي واالجتماعي لدى الطفل وتنمية االضطرابات
السلوكية عامة والسلوك العدواني خاصة وهو عكس القبول الوالدي"( .معنصر
مسعودة.)12 :2013 ،
وفي دراسة لـ براون بيتام و ميشال النتوني Brewn, Micheal )1990( ،والتي
هدفت إلى البحث عن العالقة بين نوع غياب األب اإلجباري كان أم االختياري،
وبين مفهوم الذات والقلق والتوتر لدى األطفال ،حيث أشار الباحثان إلى أن األطفال
غائبي األب بصورة إجبارية لديهم صعوبات أكثر في المواقف الشخصية وفي
تكوين عالقات جديدة ،واألطفال غائبي األب بصورة اختيارية حققوا درجات
مرتفعة في القلق والتوتر(.في طالحي هجيرة.)57 :2013 ،
الدراسات السابقة:
دراسة (،) Li-Juan Liu,&al ; 2010وهي دراسة استقصائية في الريف
الصيني تبحث عن تداعيات غياب الوالدين العاملين في المهجر،كان الغرض منها
هو مقارنة مفهوم الذات والوحدة بين أطفال "اآلباء المهاجرين الغائبين" واألطفال
الذين يعيشون مع الوالدين وكذلك دراسة تنبؤات مفهوم الذات بين المجموعتين،
وكان عدد المشاركون ( )230من أطفال "اآلباء المهاجرين " و ( )250من أطفال
الذين يعيشون مع ذويهم ،وبعد المعالجات اإلحصائية أسفرت النتائج على أنأطفال
"اآلباء المهاجرين الغائبين" كانوا أكثر ميال إلى انخفاض في مفهوم الذات والشعور
بالوحدة،كما ووجدت عالقات سلبية بين مفهوم الذات والشعور بالوحدة عند
أطفال"اآلباء المهاجرين ،حيث كان األطفال يعانون بشكل رئيسي من عالقة سيئة
مع اآلباء واألمهات وأق ّل حظا في قضاء الوقت معهم في األنشطة البدنية وأوقات
الفراغ.) Li-Juan Liu,& al; 2010, p1( .
وأشارت دراسة (عواطف محمد،)2013 ،للعالقة بين الحضور والغياب النفسي
لألب واألمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية ،تكونت العينة من ( )500طالبا
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وطالبة تراوحت أعمارهم بين( ،)15-18وبعد تطبيق مقياس األمن النفسي ومقياس
الحضور والغياب النفسي لألب ومقياس االتصال األسري ،وبعد المعالجات
اإلحصائية ،دلت النتائج على وجود عالقة بين الحضور والغياب النفسي واألمن
النفسي واالتصال األسري أيضا ،كما توجد هناك فروق بين الجنسين في األمن
النفسي ولصالح اإلناث ،ووجود فروق بين األمن النفسي تعزي للحضور النفسي
لألب لصالح الحضور العالي لألب كما توجد فروق في األمن النفسي تبعا للمستوى
التعليمي للوالدين ولصالح التعليم الجامعي (.عواطف محمد.)12 :2013 ،
في حين رمت دراسة كل من (،)MiroslavaBalazova,& al :2016إلى
الكشف عن مدى مساهمة المتغيرات المستقلة للبيئة األسرية (التعاطف ،العالقة
العاطفية والسيطرة من األم واألب) على التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية لدى
المراهقين ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )206مراهقا ومراهقة منهم ( 84ذكر
 ،و 122أنثى) ،يتراوح سنهم مابين ( ،)10-18حيث استخدمت األدوات التالية:
(نسخة معدلة من مقياس التعاطف األساسية ،استبيان أسلوب األبوة واألمومة
ومقياس الوحدة لجامعة كاليفورنيا ( ،)UCLAوبعد المعالجات اإلحصائية أسفرت
النتائج أن العوامل المختارة للبيئة العائلية شرحت ما نسبته  ٪ 16.1من الشعور
بالوحدة لدى األوالد المراهقين وشرحت ما نسبته  ٪ 23.4من الشعور بالوحدة
بالنسبة للفتيات المراهقات.)MiroslavaBalazova ; & al ;2016: 6) .
وفي دراسة أخرى أجراها ( ،)Dave O’Dwyer, 2017حيث تضمنت مقابالت
شبه منظمة مع أربعة أخصائيين نفسيين وأخصائي نفساني استشاري مع خبرة ال
تقل عن خمس سنوات في العمل مع األطفال والمراهقين،حيث يعمل المعالجون مع
كال الجنسين مما يسمح للبحث بتقييم التجارب المختلفة لغياب األب للفتيان والفتيات،
استمرت كل مقابلة لمدة تتراوح بين ) (45-25دقيقة وغطت الموضوعات التالية:
تجربة غياب األب ،واستكشاف ما إذا كان سبب غياب األب مهم .واكتشاف ما إذا
كان عمر الطفل عندما يحدث غياب األب يؤثر على طبيعة التجربة.حيث أسفرت
النتائج على الرغم من أن األب له نفس القدر من األهمية لكال الجنسين فإن غيابه
يتم معالجته بطرق مختلفة من قبلهم  ،فأكد األدب السيكولوجي على أن اإلناث
يعانون من االكتئاب والقلق واألوالد يعانون من مشاكل سلوكية ،وقد دعم البحث
وجهة النظر هذه،حيث واجه معظم المشاركين في التجربة هذه المشكالت( ;
.)Dave O’Dwyer 2017:1
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وفي دراسة أخرى لــ(،)Mingchen Fu,& al ,2017للوقوف على طبيعة
العالقة بين غياب الوالدين والتفكير في االنتحار وفحص أدوار االضطرابات
العاطفية في العالقة المذكورة أعاله ،حيث شارك في الدراسة أربعة آالف
وخمسمائة وأربعة عشر( )4514طفالً وطفلة من المناطق الريفية في
مقاطعة"جيانغسو"بالصين .ومن بين المشاركين كان ) (2416من األطفال الذين
يعيشون مع كال الوالدين و ) (1997كانوا من األطفال الذين يعيشون مع عدم وجود
أحد الوالدين على األقل ،وبعد تطبيق مقياس االكتئاب ،ومقياس القلق وسؤال حول
التفكير في االنتحار لدى المجيبين،أشارت النتائج إلى أن األطفال الذين يعانون من
غياب الوالدين كانوا أكثر احتماال إلظهار تفكير انتحاري ،عالوة على ذلك كانت
جميع أنواع الغياب الثالثة(:غياب األب،غياب األم،وغياب الوالدين)مرتبطة بشكل
كبير بالنتائج العاطفية السلبية،عالوة على ذلك فقد تبين أن االكتئاب والقلق
االجتماعي والقلق الجسدي هم وسطاء فاعلين في تفعيل عالقة الغياب األب وفي
التفكير االنتحاري لألطفال(.)Mingchen Fu,& al ,2017: 1
مشكلة البحث:
لقد أشارت الدراسات السابقة تباين في أثر غياب األب بمفهوم الذات والشعور
بالوحدة من جهة ،وكذا أثره على األمن النفسي في دراسة مقارنة بين أطفال اآلباء
الغائبين والحاضرين ،كما أن العوامل البيئية األسرية شرحت ما نسبته  ٪ 16.1من
الشعور الوحدة لدى األوالد المراهقين وشرحت ما نسبته  ٪ 23.4من الشعور
بالوحدة النفسية للفتيات المراهقات ،وأن اإلناث يعانون من االكتئاب والقلق واألوالد
يعانون من مشاكل سلوكية نتيجة غياب األب ،إن نتائج هذه الدراسات السابقة
توضح االنعكاسات النفسية والسلوكية والمعرفية على األطفال ،كما أشارت النتائج
إلى أن األطفال الذين يعانون من غياب الوالدين كانوا أكثر احتماال إلظهار تفكير
انتحاري ،عالوة على ذلك كانت جميع أنواع الغياب الثالثة (غياب األب ،غياب
األم  ،وغياب الوالدين) مرتبطة بشكل كبير بالنتائج العاطفية السلبية ،لذا تذهب
الدراسة الحالية في هذا االتجاه وهو محاولة إبراز قوة العالقة بين الغياب المعنوي
لألب والشعور بالوحدة النفسية لدى فئة من تالميذ التعليم الثانوي وعليه نطرح
التساؤل التالي:
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ما قوة العالقة بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة لدى تالميذ التعليم
الثانوي؟
وتتفرع عنه اإلشكاليات التالية:
أ-هل هناك عالقة بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة االيجابية لدى تالميذ
التعليم الثانوي؟
ب-هل هناك عالقة بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة السلبية لدى تالميذ
التعليم الثانوي؟
ج-هل هناك تباين في درجات الغياب المعنوي لألب تبعا للجنوسة وعمل األب
والتفاعل بينهما؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :هناك عالقة بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة السلبية.الفرضية الثانية :هناك عالقة بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدةااليجابية.
الفرضية الثالثة :تختلف درجات الغياب المعنوي لألب تبعا للجنوسة وعمل األبوالتفاعل بينهما.
أهداف الدراسة :تتلخص أهداف الدراسة الحالية في النقاط التالية:
إبراز العالقة بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة السلبية.إبراز الع القة بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة االيجابية .الوقوف على طبيعة تباين درجات الغياب المعنوي لألب تبعا للجنوسة وعمل األبوالتفاعل بينهما.
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التعاريف اإلجرائية:
الغياب المعنوي لألب :هو عدم قيام األب بواجباته تجاه أسرته وأبنائه ،سواء أكان
تربويا يخص األبناء أو أسريا يخص نقص تحمل المسؤولية ،ويكون نتيجة اإلهمال
أو التخلي أو عدم المباالة أو قصور في القدوة ،وهو الدرجة المتحصل عليها من
خالل اإلجابة على فقرات استبانه الغياب المعنوي لألب المصممة في الدراسة.
الشعور بالوحدة النفسية :يرتبط الشعور بالوحدة النفسية بكم وكيف العالقات مع
اآلخرين ،فكلما نقص عدد األصدقاء وكانت العالقة بهم هامشية كان ذلك دليال على
الشعور بالوحدة النفسية ،وهو الدرجة المتحصل عليها من خالل اإلجابة على
فقرات مقياس كاليفورنيا والذي قننه امطانيوس ميخائيل(.)2015
حدود الدراسة :تتمثل حدود الدراسة في :حدود زمنية :تمثلت الدراسة في الفترة
الزمنية الممتدة ما بين 2020-2019في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى غاية
شهر مارس ،حدود مكانية :تمثلت الدراسة في ثانوية عيسي محمد بوالية الشلف
بالغرب الجزائري ،حدود نوعية :تمثلت الدراسة على فئة تالميذ التعليم الثانوي
جميع التخصصات ،حدود موضوعية :تمثلت الدراسة في إبراز العالقة بين الغياب
المعنوي لألب والشعور بالوحدة.
منهج وطريقة إجراء الدراسة :لقد تم إتباع المنهج الوصفي الذي يعتمد بدوره على
اإلحصاء لتحليل معطيات الدراسة إحصائيا ،باعتبار أنه المنهج المالئم لطبيعة هذه
الدراسة.
طريقة اختيار العينة األساسية وخصائصها :يتمثل المجتمع الذي اتخذناه مجاال
بشريا لدراستنا من تالميذ التعليم الثانوي بوالية الشلف وعدهم( ،)265ولقد تم
تحديد هذه الفئات بطريقة قصدية وذلك في حدود ما أتيح لنا االتصال به تبعا
للثانويات التي حددتها لنا مديرية التربية بالوالية ،من مستويات تعليمية مختلفة،
حيث قدر عدد الذكور ب( ،)87أما عدد اإلناث فكان( ،)178أما بخصوص
المستوى ،فكان عدد سنة أولى ب( ،)88أما السنة الثانية فقدر ب( ،)88والسنة
الثالثة ب( ،)89في حين قدر عدد الفئة العمرية بالنسبة للسن مابين()16-14
ب( ،)108أما الفئة العمرية من( )17-19فقدر ب()157
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أدوات الدراسة:
استبانة الغياب المعنوي لألب :قام بإعداد هذه االستبانة (عدة بن عتو،)2019 ،
وبدورنا قمنا بمراجعة األدب النظري الذي يقيس الغياب المعنوي لألب ،وبعد القيام
بالمقابالت مع التالميذ وبعد استبعاد الفقرات غير دالة إحصائيا والتي ال تتوفر على
معامل التمييز تم االحتفاظ فقط بالفقرات ذات االرتباط العالي والتي تحقق شروط
الصدق والثبات ،حيث تكونت من ( )30فقرة تتم اإلجابة عنها من خالل أسلوب
ليكرت ذي التدريج الخماسي.
أ-صدق استبانة الغياب المعنوي لألب:لقد تم اعتماد ( معامل بيرسون) لتوضيح
االتساق بين كل فقرة ببعدها ، ،كما تم استخدام طريقتي ألفا كرومباخ والتجزئة
النصفية للتأكد من الثبات ،حيث أسفرات النتائج على:
جدول رقم ( )01يوضح طرق استخراج الصدق والثبات إلستبانةالغياب المعنوين=64
طرق حساب الثبات

أداة الدراسة

صدق البناء الداخلي

الغياب
المعنوي

تراوح ما بين ( 0.28و )0.73عند مستوى الداللة( ،0.01ألفا كرومباخ
و)0.05
التجزئة النصفية
براون

0.89
لسبيرمان 0.87

مقياس كاليفورنيا-لوس أنجلس للوحدة :قام بترجمة وتقنين هذا المقياس على
البيئة العربية(إمطانيوس نايف ميخائيل ،)2015،وهو يتكون من ()20فقرة.
ب-صدق وثبات مقياس الوحدة:والذي يوضح عالقة كل فقرة ببعدها ،ولقد تم
اعتماد ( معامل بيرسون) لتوضيح هذا االتساق ،كما تم استخدام طريقتي ألفا
كرومباخ والتجزئة النصفية للتأكد من الثبات ،حيث أسفرات النتائج على:
جدول رقم ( )02يوضح طرق استخراج الصدق والثباتلمقياس الوحدة ن=64
طرق حساب الثبات

أداة الدراسة

صدق البناء الداخلي

مقياس
الوحدة

تراوح ما بين ( 0.34و )0.65عند مستوى ألفا كرومباخ
الداللة()0.05 ،0.01
التجزئة النصفية سبيرمان 0.68
براون

0.65
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نالحظ من خالل الجدول بعد إجراء عمليتي الصدق والثبات ،أن جل معامالت
االرتباط والثبات جاءت بدرجة مقبولة إحصائيا ،وعليه يمكن االطمئنان على
استخدام المقياس في الدراسة الحالية.
عرض وتفسير الفرضية األولى:
والتي تنص :هناك عالقة ارتباطية بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة
االيجابية.
والختبار هذه الفرضية استخدمنا معامل لبيرسون ومعامل التحديد ،حيث أفرزت
النتائج على ما يلي:
جدول رقم( ) 3يوضح معامل االرتباط ومعامل التحديد بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة
االيجابية
المتغير

الغياب المعنوي

م .الداللة

الغياب المعنوي

**0.310

0.01

حجم األثر%
معامل التحديد

الشعور
االيجابية

9%

بالوحدة

نالحظ من خالل الجدول أعاله بان هناك عالقة بينالغياب المعنوي لألب والشعور
بالوحدة االيجابية بمعامل قدره( ،)0.31حيث قدر حجم األثر الذي يحدثه تغير
المتغير المستقل الغياب المعنوي لألب على الشعور بالوحدة االيجابية ب(.)9%
لقد دلت نتائج المعالجات اإلحصائية على وجود عالقة ارتباطية موجبة بين
الغياب المعنوي لألبوالشعور بالوحدة االيجابية بحجم أثر قدره ( ،) %27ويمكن أن
يعزى تفسير ذلك في ضوء األدب النظري ،حيث أن معظم البحوث النفسية
واالجتماعية تنادي باألهمية المعنوية لألسرة والوالدين بصفة عامة واألب بصفة
خاصة ودوره في حياة المراهق النفسية من إشباع الحاجات العاطفية ألبنائه وتقديم
الرعاية الالزمة التي تتسم بالحب والدفء والعطف والتقبل والتقدير وتحقيق األمن
والطمأنينة النفسية واالتصال النفسي بين الطرفين ،بحيث يحس المراهق بمدى
اهتمام األب ورعايته واالهتمام به ،وهذا ال يقاس بعدد الساعات التي يقضيها األب
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مع ابنه ،وإنما بما يمنحه إياه من حب وحنان ،وغياب هذه المعاملة ،كما يشير إليها
ممدوحة سالمة ( )1987الرعاية الوالدية المهملة التي تعني غياب ونقص الرعاية
الوالدية الالزمة لالبن وعدم تلبية احتياجاته وعدم التواجد النفسي في حياته ،أي أن
الوالدان حاضران شكال غائبان وظيفة ،كما يشير إلى الالمباالة وانعدام االهتمام
الحقيقي باالبن دون أن يكون هناك بالضرورة عدوان موجه إليه ،وهو اإلغفال
وتجاهل األمور التي يراها االبن مهمة وضرورية له.
فأداء األب التربوي هو تعليم أبنائه السلوك االجتماعي المميز لجنسه في المجتمع
من خالل مساعدتهم على اإلحساس بالرضا عن جنسهم بوجوده ضمنهم وقيامه
بدوره بايجابية وتوفير بيئة أسرية سليمة ينشأ األبناء ضمنها في جو يسوده األمن
والطمأنينة ،يسمح لهويتهم الجنسية بالنمو وتقبل دورهم كذكور وإناث بايجابية،
وهذا ما أكدته نتائج دراسة "بيتي" ( )1995أن صورة الذكورة الذاتية لدى البنين
غائبي األب أقل بكثير من حاضري األب ،بحيث يظهر هؤالء األشخاص في
مراحل الطفولة المتأخرة والمراهقة ميوال ألن يكونوا أكثر اعتمادا على األقران
أكثر غموضا في مسألة الذكورة( .نجوى غالب .)364 :2011 ،كما يتأثر المراهق
إلى حد كبير بالمناخ األسري وبطبيعة التفاعل بين الوالدين ،بحيث يستجيب األوالد
الذين لم يحصلوا على الحب والتفاهم بشكل كاف إلى التمرد وإلى تبني سلوك
عدواني هدام ،وهذا راجع إلى أسلوب الممارسة الوالدية الخاطئة في تنشئة األبناء،
وهذا ما أشارت إليه دراسة "جودي وبوني" ( )2004أن غياب األب بالتفاعل هو
عامل قوي يرتبط بمقدار التواصل وتفاعل األب الحاضر ،وأيضا ما توصلت إليه
نتائج دراسة عبد الرزاق ( )2005أن مرتفعي الغياب من األبناء المراهقين
يتعرضون إلى مشاكل سلوكية عديدة مثل التدخين والعدوان والعناد والتمرد
والهروب من المدرسة والسلوك المنحرف غير المعلن.
كما يلعب الوالد في المجال الدراسي دورا هاما في متابعة أبنائه دراسيا من خالل
حثهم على القيام بعمل الواجبات المنزلية اليومية وتشجيعهم على الدراسة
والتحصيل وتعل يمهم النظام والجد ،ومساعدتهم على تحقيق أهداف المستقبل ،ورفع
مستوى طموحهم وتوجيههم الختيار مجال التخصص الدراسي ،وتوفير مستلزمات
الدراسة والمحيط المناسب ومكافئتهم واإلصغاء إليهم واالهتمام بمشاعرهم،
والتعاون مع المدرسة والمعلمين وحرصه على اختيار أحسن أصدقائهم من التالميذ
ومساعدتهم في االندماج بالنشاطات االجتماعية مع تنظيم عالقاتهم مع الجنس
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اآلخر .وهذا ما أسفرت عنه نتائج دراسة كرم وماجد ( )1996أن األطفال حاضروا
األب يتفاعلون مع أبائهم يكونون أكثر ذكاء من األطفال غائبي األب الذين ال
يجدون البديل المناسب( .عواطف محمد .)44 :2013 ،ويمكن أن تفسر هذه النتائج
في ضوء ما ذهب إليه عبد العزيز خوجة ( )2007أن اإلهمال والتسيب هو نوع
من المعاملة الوالدية التي تعني عدم اهتمام الوالد باألبناء على جميع األصعدة،
بمعنى عدم إشباع حاجاتهم النفسية( من حب وحنان وعطف ورعاية) وعدم تعزيز
الطفل وإثابته إذا قام بعمل جيد ،مما يولد لديه شعورا بخيبة األمل وهذا ما ينعكس
سلبا على نموه الجسدي وتكيفه النفسي االجتماعي وهذا ما أظهرته نتائج دراسة
الغامدي ( )2001والتي كشفت عن وجود فروق جوهرية دالة على مقياس الشعور
بالوحدة النفسية لصالح عينة من المحرومين ،كما أن غياب األب عن المنزل،
وعدم اعتنائه بمنزله وأوالده طول اليوم يؤثر تأثيرا سلبيا على نفسية األطفال من
عطف وحب وحنان وغياب القدوة والمثل األعلى لديهم يجعل الطفل يختار أي
نموذج آخر خارج األسرة يقتدي به سواء كان خيرا أو شرا ،ومثله األب المهاجر
الذي يعمل بأحد الدول العربية واألجنبية( .الشوربجي نبيلة .)106 :2003 ،وهذا
ما اتفقت معه نتائج دراسة الشكري ( )2005عن وجود عالقة بين غياب األب عن
المنزل وبين عدوانية األبناء وسوء التوافق لديهم ،وإهمال الوالدين لحل هذه
المشاكل يوثر في شعور األبناء بالوحدة النفسية والقلق .وكذا ما بينته دراسة البنا
( ) 2006أن سفر اآلباء لفترات طويلة له أثر بالغ في الشعور باالغتراب لدى
األبناء ،كما أن األبناء من اإلناث آلباء مسافرين أظهروا شعورا أكبرا باالغتراب
من األبناء الذكور .كما وتختلف مع نتائج دراسة هوجات ( )1982أن األفراد ذوي
الشعو ر المرتفع بالوحدة النفسية قد أقروا بأن أبائهم لم يكونوا يقضون معهم وقتا
كافيا وال يتفهمون مشاكلهم وال يحاولون مساعدتهم ،كما بينت أن الطالب غير
قادرين على المشاركة مع األقران في عالقة صداقة كانوا أكثر شعورا بالوحدة
النفسية في مرحلة المراهقة .وتؤكد نتائج الدراسة الحالية إلى أهمية وجود األب
ودوره في إشباع الحاجات النفسية للمراهق ،بما له من دور حاسم في األسرة من
خالل رعايته وحنانه والتقبل والتقدير التي تدفع بالمراهق إلى تحقيق أكبر قدر
ممكن من األمن والطمأنينة النفسية ،وبغياب السند المعنوي للمراهق يجعله يلجأ إلى
شخص أو أشخاص آخرين بعيدا عن األسرة ،مما يعرضه للعديد من المشكالت
السلوكية واألخالقية وهذا ما بينته دراسات "جون بولبي" ،أن الطفل الذي مر
بتجربة تعلق مضطربة فيكون ذا ميزاج عكر وهو طفل صغير ،وفي فترة الطفولة
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المتوسطة تظهر عنده أعراض التحدي المعارض ،وفي فترة المراهقة تظهر عنده
أعراض اكتئابية(.محمد السيد عبد الرحمن .)14 :2015 ،فهذه النتائج تعكس بشكل
عام اآلثار السلبية لغياب األب المعنوي على الناحية النفسية للمراهق فاإلهمال
الوالدي يؤدي إلى عدم قدرة االبن على تحقيق التكيف النفسي االجتماعي ويولد لديه
الشعور بخيبة األمل وفقدان الثقة بالنفس ونقص التقدير لذاته فتضعف شخصيته
ويتبنى سلوكات خاطئة ومنحرفة ضد المعايير االجتماعية في األسرة والمدرسة أو
الهروب من مواجهة الحياة واالستسالم للواقع ،وعكس ذلك يؤدي أسلوب التقبل
واالهتمام من طرف الوالد إلى اعتماد المراهق على نفسه وثقته بها ،كما يؤدي إلى
الشعور باألمن وتقبل العالم واالنتماء إليه وتقدير الذات لديه ،فاهتمام اآلباء ورعاية
أبنائهم رعاية سليمة وتوجيههم الستخدام السلوكيات المناسبة يؤدي إلى تحقيق
الحاجة األساسية للشباب المراهق في هذه المرحلة.
عرض وتفسير الفرضية الثانية:
والت ي تنص :هناك عالقة ارتباطية بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة
السلبية
والختبار هذه الفرضية استخدمنا معامل لبيرسون ومعامل التحديد ،حيث أفرزت
النتائج على مايلي:
جدول رقم( ) 4يوضح معامل االرتباط ومعامل التحديد بين الغياب المعنوي لألب والشعور بالوحدة السلبية
الغياب المعنوي

المتغير
الغياب المعنوي
الشعور
االيجابية

م .الداللة

**0.313

حجم األثر %معامل التحديد

0.01

9%

بالوحدة

نالحظ من خالل الجدول أعاله بان هناك عالقة بين الغياب المعنوي لألب والشعور
بالوحدة النفسية بمعامل قدره( ،)0.31حيث قدر حجم األثر الذي يحدثه تغير المتغير
المستقل الغياب المعنوي لألب على الشعور بالوحدة االيجابية ب(.)9%
لقد دلت نتائج المعالجات اإلحصائية وجود عالقة ارتباطية سالبة بين نمط التعلق
اآلمن والشعور بالوحدة االيجابية ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء األدب النظري
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والنظريات المفسرة للشعور بالو حدة ،حيث نجد بأن متغير الغياب المعنوي لألب
يساهم في الشعور بالوحدة لكنها إيجابية بمعنى أن التالميذ الذين يعانون من الغياب
المعنوي لألب يسعون لتعويض ذلك في إطار البحث عن عالقات اجتماعية مرضية
ودليل ذلك أن محتوى الفقرات االيجابية كلها تصب في إطار أن المبحوثين(
التالميذ) يسعون للبحث عن االنسجام مع اآلخرين ويعوض غياب األب عن طريق
البحث عن األشياء المشتركة بينه وبين المجموعات األخرى من أجل التوافق معهم
من جهة وكآلية دفاعية للتعويض عن الفراغ الذي يتركه غياب األب من جهة ثانية
وهذا ما يجعل من هؤالء التالميذ رغم غي اب األب المعنوي في حياتهم الوجدانية
العاطفية إال أنهم يحاولون أن يكونوا وديين ومنفتحين مع الغير وتجدهم في بحث
مستمر عن األصحاب واألشخاص الذين يفهمونهم ويفهمون أفكارهم وأحاسيسهم بل
وحتى أحالمهم ويشاركونهم إياها مما يكفل لهم القدر الكافي من الرفاه النفسي
تعويضا عن غياب األب.
ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن هذا الشعور بالوحدة االيجابي ال يأخذ شكل مرضي
أو اضطراب بل يدفع الفرد ويحفزه معرفيا إليجاد حلول يتوافق بها مع ما يفرضه
عليه غياب األب المعنوي من ضغوط للتنفيس وقد يجتهد هؤالء األفراد من جهتهم
للتعويض عن الغياب المعنوي للنجاح في الدراسة والتميز عن طريقها يستطيعون
استقطاب أفراد آخرين من الزمالء لديهم ويجعلهم يشكلون مجموعات متفاهمة
ومنسجمة وهذا يجعل منهم أقدر على االنسجام خارج البيت وفي الدراسة مع
اآلخرين ،وهذا جانب آخر أيضا يكفل لهؤالء األفراد اختبار الشعور بالوحدة لكنها
ايجابية تخدم الغرض االجتماعي فتجعل منهم متوافقين نفيسا واجتماعيا مع
اآلخرين.
ويمكن تفسير ذلك أيضا انطالقا من األدب النظري الذي أشار إليه (حمادة،
 ،) 2003إذ أن هناك مؤثرين رئيسين لحدوث الوحدة النفسية وهما مؤثر داخلي
يتمثل في شخصية الفرد بنفسه ،ومؤثر خارجي يتمثل في عالقة الفرد مع اآلخرين
في المجتمع ،فالمؤثر الخارجي والمتمثل في العالقات االجتماعية للفرد له تأثيره
الكبير عليه ،فيشعر من خالله بالقبول واالنتماء والدعم ،أو قد يشعر عكس ذلك ،أما
المؤثر الداخلي والمتمثل في شخصية الفرد نفسه ال يقل أهمية عن المؤثر
ا لخارجي ،فالشخصية هي التي تحدد نوع األصدقاء وتساهم في جعل الشخص
مرغوبا أو غير مرغوب ،وعدم قدرته على المحافظة على استمرار عالقته
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باآلخرين( .حمادة ،)2003 ،فهذين العاملين الداخلي والخارجي يمثالن أبرز
العوامل للشعور بالوحدة النفسية ،لكن وبما أن هؤالء التالميذ الذي يشعرون بالوحدة
االيجابية فالعامل الداخلي الذي يمثل شخصية الفرد وقدرته وكفاءته في البحث عن
األصدقاء والحرص على الحفاظ على قربهم وعلى صداقتهم هي عوامل تساعد
الفرد على تنمية وتقوية شخصيته وجاذبيته االجتماعية لديهم ،أضف إلى ذلك أن
العامل الثاني وهو خارجي ا لمتعلق بقبول اآلخرين له ودعمه له وتوفيرهم له القدر
الكافي من الشعور باالنتماء يساهم كذلك في ربط العالقات االجتماعية بينه وبينهم،
فالعاملين هما كفيلين بمرور الفرد بخبرة الشعور بالوحدة لكنها ايجابية وخالية من
الصراعات واالضطرابات والنقص فهذه العالقات االجتماعية غالبا ما تتميز
بالعمق واالتساع والحرارة وتساهم في وقاية الفرد من الشعور بالوحدة السلبية،
ولعل نجاح هؤالء التالميذ في توطيد كم وكيف العالقات االجتماعية جعل منهم
يعوضون نقص االفتقار للحب والمودة من جراء الغياب المعنوي لألب نحو
عالقات اجتماعية أوسع تكفل لهم القدر الكافي من الصحة النفسية.
كما أن نوع الوحدة التي يعاني منها هؤالء التالميذ وبما أنها تتسم بالشعور بالوحدة
االيجابي فإنها تقع في إطار الوحدة العابرة والوحدة التحولية التي تتضمن فترات
من الوحدة النفسية على الرغم من أن حياة الفرد االجتماعية تتسم بالتوافق
والمواءمة .وهذا يعني أنه يمكن ألي فرد أن يمر بهذه الفترات من الزمن بالشعور
بالوحدة لكنها ال تخلو من التوافق الذي هو أساس الصحة النفسية والجسمية للفرد،
فهي تعتبر فترات ناتجة عن تغير في الظروف قد تكون اجتماعية أو نفسية أو
أسرية أو حتى عاطفية أحيانا ولكنها عابرة بمثابة خبرات عقلية يتعرض لها الفرد
تبعا لقدراته العقلية والنفسية وخبراته المتعلمة ألزمات ونكسات تساهم في إعادة
بناء خبرة معرفية عقلية لمواجهة مواقف مشابهة مستقبال واالستفادة منها للتوافق
االستمرار في بناء مشاريع مستقبلية هادفة.
كما يمكن أن تفسر هذه النتائج في ضوء نظرية يونج التحليلية والتي تتضمن أن
الشعور بالوحدة النفسية هو في األصل محاول للتوافق مع الحياة ،ولعل ما يمر به
هؤالء التالميذ من شعور بالغياب المعنوي لألب يعبر على حد ما محاوالتهم
التوافق مع هذا التغير من خالل عقد صداقات وإنشاء روابط اجتماعية تكفلهم القدر
الكافي من التوافق مع مثل هذا الموقف من شعورهم بالغياب المعنوي لألب.عليك
ذكر المرجع
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عرض وتفسير الفرضية الثالثة:
والتي تنص :تختلف درجات الغياب المعنوي لألب تبعا للجنوسة وعمل األب
والتفاعل بينهما.
والختبار هذه الفرضية استخدمنا تحليل التباين الثنائي والتفاعل بين الجنوسة وعمل
األب حيث دلت النتائج كما هو مبين في الجدول:
جدول رقم( )5يوضح تحليل التباين الثنائي للجنوسة وعمل األب والتفاعل بينهما
مصدر
التباين

المتغير

مجموع المربعات

درجا
ت
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة(ف)

م .الداللة

الجنوسة
xعمل األب

الغياب المعنوي

4412,200

5

882,440

2,734

دال عند0.02

الخطأ

الغياب المعنوي

83605,136

259

322,800

--

االجمالي

الغياب المعنوي

1071522,000

265

1205.24

--

نالحظ من خالل الجدول مصدر التباين وجود فروق في الغياب المعنوي لألب تبعا
للجنوسة وعمل األب والتفاعل بينهما بقيم(ف) قدرها( )2,73عند مستوى
الداللة( ،) 0.02ولصالح التالميذ الذين أبائهم ال يعملون بمتوسط حسابي
قدره(.)67.62
لقد أشارت نتائج تحليل التباين الثنائي لتفاعل متغير الجنس وعمل األب على وجود
فروق في الغياب المعنوي لألب ولصالح فئة التالميذ الذين ال يعمل آبائهم وقد
يعزى تفسير ذلك في ضوء األدب النظري حيث ،أن هناك مقولة لـ "سيغموند
فرويد" يقول فيها" :يحتاج اإلنسان إلى أمرين للسعادة وهما الحب والعمل" ،كما
يعتبر هذان األمرين عاملين مهمان في بناء األسرة واستقرارها".
ويمثل التوفير المادي عمود من أعمدة بناء األسرة ويقول هللا عز وجل في كتابه
الكريم" :والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ال تكلف نفسا إال وسعها(")234
(سورة البقرة) 37 :فاآلية الكريمة تشير إلى أن واجب اإلنفاق وتوفير متطلبات
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األسرة وإشباع حاج اتهم يكون من واجب األب ،فإن هذا األخير عندما يجد نفسه
عاطل عن العمل وأن أبنائه يكبرون وتزداد متطلباتهم تتولد لديه حالة عدم الرضا
بسبب العجز في توفير األساسيات لألسرة فتنتقل هذه الحالة إلى أفراد عائلته ويشعر
األبناء بأنهم يعيشون جو من العوز وسخط على الحالة المادية ،من جهة أخرى
يشعرون بالخجل مقارنة مع أقرانهم ألن والدهم ال يوفر لهم أبسط األشياء وهذا ما
تم ذكره في نظرية التدرج الهرمي للحاجات اإلنسانية لـ "أبراهام ماسلو" حيث أن
أول نقطة في بناء الصحة النفسية للفرد هي توفير الحاجات البيولوجية التي تضمن
البقاء وا الستمرار (مأكل ،ملبس ،مشرب ،)...والمراهق في هذه الفترة عادة ال يقدر
الظروف بقدر اهتمامه بالنتيجة فقط ويحاول التباهي أمام أصدقائه بما توفره له
أسرته ،فعند عجز األب وعدم عمله يبدأ المراهق في االنسحاب من الجماعة حتى
ال يتعرض لألسئلة المحرجة حول المستوى االقتصادي لعائلته ومهنة أبيه ،وهذا ما
ذكر في نظرية التعلم االجتماعي لتفسير الوحدة النفسية ،فالفرد عندما ال يستطيع
مواجهة المواقف االجتماعية وتقل قدرته في تقدير ذاته يرغب في قطع التواصل مع
الجماعة والبقاء لوحده( .وفاء حسن خويطر .)61 :2010 ،وقد يكون األب ال
يعمل نتيجة إعاقة دائمة فيصبح عبئا على أسرته ويشعر بأنه ال يؤدي دوره كأب،
وهذا يدخله في حالة انعزال وتقوقع حول الذات والخجل الدائم بسبب اإلعاقة
ونسيان واجبه بأنه حتى ولو كان معاق قد يصبح في نظر ابنه أفضل شخص بكلمة
أو لمسة حب وعطف وسؤال يالمس نفسية أبنائه ،وأن المراهق يحتاج في هذه
الفترة إلى شخص يفهمه ويمده بالحب واألمان حتى ال يبحث عليه من جهة أخرى،
ويؤدي به إلى التهلكة ألنه ال يميز بين الصحيح والخطأ وإنما يكون تفكيره لحظي،
فاألب في هذه الحالة يكون حاضر جسديا غائب معنويا ،وهذا ما أظهرته دراسة
عبد الرزاق ( )2005عن غياب األب وعالقته بمشاكل المراهقين السلوكية حيث
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مرتفعي الغياب من األبناء المراهقين يتعرضون
لمشاكل سلوكية عديدة مثل :التدخين ،العدوان العناد ،التمرد ،والهروب من
المدرسة( .عواطف محمد)62 :2013 ،
كما أشارت "روينتشين" أن الوحدة النفسية التي يتعرض لها المراهقين ،تتمظهر
في اإلهمال ،النبذ ،والقسوة التي يتعرض لها المراهقين من قبل الوالدين (محمود،
جابر ،وعمر عبد الحميد .)102 :1989وقد ذكر "رونر" في نظريته تقبل ورفض
الوالدين لألبناء" :إن رفض الوالد البنه يكون في ثالثة أشكال رئيسية هي :العدوان
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أو العداء ،اإلهمال والالمباالة ،الرفض غير المحدد"(معنصر مسعودة:2013 ،
)32
وهذا ما صرح به أحد التالميذ من خالل المقابالت '':حينما قال أبي رغم وجوده
الدائم في البيت ألنه ال يعمل إال أني ال أشعر بوجوده في حياتي'' ،وأرى أن مستشار
التربية في ثانويتا هو أبي ألنه يصاحبني ويسألني عن كل شيء وينصحني عندما
يراني مع رفقاء ال يصلحون ويحفزني على مواصلة دراستي أكثر من األبالذي ال
يسألني إال في آخر العام الدراسي هل نجحت أم رسبت''.فهنا المراهق عند شعوره
بغياب األب وشعوره بالفراغ العاطفي حاول ملء هذا الفراغ بشخص آخر ولكن
ل يس الكل ينجح في أن يجد البديل مثل هذه الحالة ،وقد تكون حاالت كثيرة تعرضت
لالنحراف في محاوالت ملء الفراغ الذي تركه األب.
كما أن اآلثار النفسية المترتبة عن بطالة األب تنعكس في شخصيته وتصرفاته
وتؤثر على األبناء وذلك نتيجة مشاعر اإلحباط واليأس التي يختبرها من عدم توفر
فرص العمل وخاصة إذا كان يرى أن هناك أشخاص يملكون نفس مؤهالته
ويعملون وهو عاطل عن العمل مما يولد مشاعر عدم االنتماء ،ويصبح سريع
الغضب عدواني مع أي فرد يقابله وبما أنه عاطل عن العمل يكون األبناء الضحية
األولى لهذا العدوان وهذا ما ذكر في الغياب المعنوي والحرمان من السلطة في
شخصية األب الصارم الذي ال يتواصل مع أبنائه إال لضرورة التوبيخ والعقاب
(عمار.)49 :2012 ،فنتيجة هذا العقاب الدائم والمستمر من األب اتجاه أبنائه
ينفرون منه وتتولد لديهم رغبة في العزلة حتى ال يغضب األب عليهم ،لذا فالمواقف
االجتماعية ال مؤلمة أحد أسباب الوحدة النفسية عند المراهق( .النيال ،وعالء الدين
كفافي )26 :1995
وعليه فإن األب الذي ال يعمل تكون صورته في نظر أوالده متدنية ،وفي الجهة
المقابلة نفسية األب تكون متوترة وكل هذا يخلق عجز التواصل بين األب وأبنائه
ألن هذا األخير في هذه الحالة يرتب األولويات ،فيرى أن العمل هو األول ثم توفير
األشياء البيولوجية ثم راحة األبناء،على عكس المراهق الذي يرى أنه بحاجة إلى
من يفهمه دون شرح مطول ومن يعطيه الحب ،ألن شخصيته تتشكل وفقا لكثير من
العوامل الجسمية والنفسية والعاطفية وقد تكون من بينها هذه المتطلبات ،وأن كل
مرحلة لها متطلباتها .لذلك فمن واجب األب حتى ولو كان عاطل أن ال يجعل األبناء
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يتأثرون بهذا ويرى الباحثان أنه في حالة فتح مجال للحوار وشرح لألبناء أن ما
يمر به األب على أنه أزمة ومن واجبنا رفع التحدي حتى نتخطاها سيشعر المراهق
أن والده يرى فيه صفة الرجولة ال يراه صغير ال يعي تصرفاته وهكذا يقدر حالة
والده وال يترك أي مجال النسحاب المراهق والتعرض الضطرابات نفسية
ووجدانية.
كما أشارت نتائج الغياب المعنوي لألب تبعا للجنوسة وعمل األب منخفض لصالح
األبناء الذين يعمل أبائهم حيث أنه عند مقابلة بعض أفراد العينة في محاولة توضيح
لبنود المقياس أقروا أنهم حتى وإن تغيب أبائهم عنهم ال يشعرون بالوحدة أو تكون
هذه الوحدة النفسية عابرة كما ذكر "يونج" أي ال تؤثر كثيرا على نفسية المراهق،
وأنهم يقدرون ما يقوم به اآلباء من أجلهم .
والجدير بالذكر ّ
أن هناك آباء يحسنون تنظيم وقتهم بين العمل واألسرة ويستغلون
أوقات فراغهم في التقرب من األبناء ويرجع هذا إلى مدى ثقافة األب ووعيه
بالمسؤولية التي على عاتقه ،وتمت اإلشارة إلى هذا في أنواع الغياب المعنوي
لألب :وهو الغياب الجسدي عندما ال يكون األب حاضرا أثناء النهار وألسباب
مهنية ،وعندما ير ى طفله في المساء ويعطيه لحظة من االهتمام (قبلة ،لمسة ،نظرة
فيها شوق وحب) ،قد يكون بالفعل كافيا وهذا الغياب مفيد ألنه يسمح لألم بلعب
دوره كمنظم للحياة األسرية وبعد ذلك يتيح وجود األب المتقطع إقامة رابط بين
األسرة واإلطار االجتماعي الخارجي ،كما يتيح للطفل إمكانية استيعاب القوانين
والسلطة( .آيت حبوش)138 :2018 ،
ويمكن أن يعزى تفسير ذلك في ضوء بعض المالحظات مع أفراد العينة ،حيث أقر
بعض المبحوثين عند ملئهم االستمارة على أن" األب يغيب بشكل يومي بسبب
العمل ولكن عند عودته وجلوسه على مائدة الطعام فهو يسأل كل أبنائه كيف حال
الدراسة؟ هل من مشاكل؟ ويحاول قدر المستطاع توفير كل الحاجيات لهم ،فرغم
عمله وغيابه إال أن يتابع أبنائه وهذا حال التالميذ الذين آبائهم يعملون فهم دائمي
االتصال بآبائهم ويشعرون بالحب والدفء واالنسجام والود والمحبة مما يوفر القدر
الكافي للشعور باالطمئنان واالنتماء األسري.
لذلك فإن غياب األب الطويل ال يكون دائما سلبيا ففي مثل هذه الحاالت يكون لألب
مكانة مهمة في حياة االبن ،خصوصا إذا كانت األم حريصة على ذكر األب من
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حين آلخر لتوكيد دوره أثناء غيابه فلن يجد األب صعوبة تذكر عند عودته في
الحفاظ على مكانته في حياة األبناء ،كما يمكن لهذا الغياب الدائم أن يسهم في بناء
الصورة المثالية لألب لدى أطفاله ،وهذا يعني أن صورة األب في غيابه يتم
استدخالها في صور تعبر عن الحب والود والشوق النتظار عودته ومجالسته
والتحدث إليه ،فهذه الصورة المعلقة في أذهان األبناء عند غيابه تسهم في الرفع من
مستوى الشوق واللهفة للجلوس إليه وسماع قصصه والسؤال عن حاله وحاجياتها.
كما تعتبر العطل األسبوعية والصيفية بمثابة فرصة يعيد األب ربط الصلة بأبنائه
من خالل الخروج واالستمتاع ،ألن هذا ما يحتاج له المراهق وهو االستمتاع أكبر
قدر ممكن ،هذا من جهة ومن جهة أخرى أسهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في
تقريب المسافات ،وأصبح األب المسافر يتحدث مع أوالده بصورة يوميه(مكالمة،
فيديو ،صور) للسؤال عن أحوالهم وكل شيء يتعلق بهم ،مما يجعل من األبناء
يشعرون أن األب دائما معهم ولكن يجب الذكر إلى أن هذا ال ينجح إال مع األب
الذي كانت عالقته جيدة مع األبناء قبل مغادرته ،وأنه كان قريب منهم وودي معهم
عند حضوره فهذا ال يجعل االبن يشعر أن هناك شيء تغير بغياب والده وأنه قريب
منهم داخل المنزل وخارجه وعليه فإن خروج األب للعمل وشرح لألبناء الوضع
كما يجب ،يجعل ابنه المراهق يبتعد عن الشعور بالفراغ العاطفي والوحدة النفسية.
لقد كان للغياب المعنوي لألب تبعا للجنوسة وعمل األب منخفض لصالح األبناء
الذين آبائهم متقاعدين .وذلك أن بعد التقاعد يصبح لديه وقت فراغ أكثر يحاول ملئها
بالتقرب من أوالده وإعادة بناء الصلة معهم وقد يكون األمر صعب على الطرفين
ما بعد التقاعد مباشرة ،ولكن وعي كل منهم بظروف اآلخر يجعلهم يجدون مبررات
لبعضهم البعض ،فيدرك األب مستوى الفراغ الذي أحدثه غيابة في نفيسة األبناء
الذين بدورهم يدركون طبيعة عمل األب تجعلهم متفهمين لذلك ،فهنا يساعد كل منهم
اآلخر في تعويض ما فاتهم من حرمان ولألم دور فعال في إعادة بناء هذه العالقة
وتوطيدها.
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Abstract: The current research aimed to study the relationship
between father moral absence and loneliness among a sample
of secondary school students, A sample consisted of (265)
students of secondary education studying the state of Chlef
from different Acadimic levels, After analyzing data the results
showed There are a relationship between father moral absence
and positive loneliness. There is also a relationship between
between father moral absence and nigative loneliness,there is a
variance in moral father absence according to the gender, and
the father worked and interaction betweenin theme in favor of
the fathers who did not work.
Keyword: moral father absence, California unit scale, positive
loneliness, negative loneliness, gender.
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االحتياجات التدريبية للمعلمين بالجمهورية اليمنية في مجال تعليم مهارات التفكير
من وجهة نظرهم
أ.خالد مطهر العدواني
باحث دكتوراه – كلية التربية – جامعة صنعاء – الجمهورية اليمنية
أ.مروة صالح سعيد
باحثة دكتوراه – كلية التربية – جامعة صنعاء  -الجمهورية اليمنية
دددب د
هددد الدرا ةرإدددتددادددالدتي جددد دردريبيةددديزدراي ةجلبدددتدرا دددتدا
ملخصصص
بياج هوةجددتدراب ةبددتداد د جدديمدت ددبلد هدديةرزدراي نبددمد د دقةهددتد ددمهل دقايي ب دقد
ه فدرا ةرإتدرإيخ مدرا ةهجدراوص د دراةدو درا سدي دقرإديخ رمداةرادردإديلي تد
قرايي قد دص قهيدرا ديهم دقبليتهدي دققل دلد دالد بةدند نو دتد د د )200د دلد
ق ددتد دد دة بددصدرايخوودديز دقراخلددمرز دقرا ددحه ز دقرا مرردد درا ةرإدددبت د
قتوص لد ييئجدرا ةرإتدداالدتي ج داهلد هيةرزدراي نبمدراي دجيييجدرا ب دراي ةبد
بهي؛دقراي دق را لد بهيد بةتدرا ةرإتدب ةةتدكلبما دك يدتوص لدداالد د مدقةدوةد
امققدةراتددرويئبيًدبب د يوإدايزدةةةديزدردريبيةديزدراي ةجلبدتدت دتغدا ي بدمرزد
را ةرإتد راةو دقرا حه دقرايخوص دقراخلما دقرا مر تدرا ةرإبت).
الكلمات المفتاحية د هيةرزدراي نبم دردريبيةيزدراي ةجلبت دت بلدراي نبم .د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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ردريبيةيزدراي ةجلبتدا
د

ب دبياج هوةجتدراب ةبتدا د جيمددا.خيا د اهمدرا قر

دا .مقادصياحدإ ب د

مقدمة
جيسلد وم يدبياي بمرزدرا يسية تدا دشيالدرا جيدز درايد دت بدمدرانربدمد د دا ديقد
رايبدديا؛درر ددمدراددل دجج د دراييد درركلددمدا دديمدرا ددلدهددودق ةتددند ددالد وركلددتدت د د
را ي بمرز دقهلردجيا بد ةندركيسيبد هيةرزدة ج ادا ر تدهلهدراي بمرز دقالدت د
قضبتدتنوج درا لدقتة بيند هةبيًداد دهدلردرا ودمدقضدبتدبي وجدتدبد داصدليلدقضدبتد
وبمجتدت بهديدتادوةرزدرايبدياادخيصدتدق يد د دباد ودمدراييد جيزدقراييدودزد
راهي ت دقذا د داة دردةت يءدب هةتدراي بلدق و بتدرا ب  .د
اددلردجييدد دتدد ةجبدرا ددب دابةدديءدراخ ددتد وق دديًد يوةجدديًدادد داقاوجدديزدراسبيإدديزد
راي ب بت؛دا ورةهتدرايي جيزدراةيشئتد دراي بمرزدقرايادوةرزدرا مابدت دقرا بدت د
قراينةواوةبت خ ب ددت د:2019د )242دربددقدقي ددلد ددلدرا د قمدبإ دديةادراة ددمدادد د
هيدراي ب بتدبشن د يمدق يمدد رةدقت ةجبدرا لدبشن دخيصد دخ مدبمر جد
تتقةهلدبيا يةفدرايمبوجتدراي ب بتدقدكسيبهلدرا هيةرزدرا هةبت ل درا ديم د:2018د
 )216دقا داظهمدت مجمدرايييافدرا قا دا يه دراي ب بدتدرامرئد ادراييةدتددادالدةقةد
ب دا د رةسدرا مندرايية دقرا شمج ؛دالةيءد ديمدت ب د د ديا د
هة دة ج دا
راجوةا دجس حدرا بادا دراورقصدردقيوية دقردةي دي دا دمندرايدية دقرا شدمج د
قرايمكبددتد ددالد و بددتدرايدد ةجقدراددل دج ددومدبهدديدرا ددل دقد دديةادت مجددفدراي هددب د
د:2018د .)476د
ق سيةرزدرإل رةدا ي ةجق را ي
ق د هيةرزدرا مندرايية دقرا شمج دراي دجةل دتة بيهيدا غدرا ب ده د هيةرزد
راي نبمدبن دا ور هيدرا خي ت دقاد د د يهيد هديةرزدراي نبدمدراةيقد دقرد درا شدن زد
قردبينيةدقرايج ج  .د
قبددديامملد ددد دا دددندججدددبدرا ددد د دددالدتادددوجمدة بدددصد ةيصدددمدرا ة و دددتدراي ب بدددتد
قتجوجد هي دددداندذا د دددجن د ددذرداددلدجن د د ددالداقاوجدديزد بددتدتاددوجمدرا دل ددذد
جل ددالدةقةدرا دددلدهددودرجدددمدررإدديسداددد د بددتدرايادددوجم راتهمر د:2019د )5د
قتحك دذا د ر ة د:2015د)10دبأندك د يدت ومدبندرا حإسيزدراي ب بتد د دتادوجمد
ق بيزدتيسب د خي تدا دراة يمدراي ب دقرايمبو دت دمبمد ني دتددذردادلدجيدوامد
اندرا لدران ح دقهلردجحكد دبدأندا ددصد داقدتج جد داد درا بدتدرايمبوجدتدججدبداند
جل ادبيا ل ددذدددتمببتدةب ادب قند لدةب  .د
ادديا لدج د د ةوددمرًدةئبس ديًد د د ةيصددمدرا بددتدراي ب بددت داهددودرا بسددمدقرا ددة لد
قرا اددوةدا بددتدراي ددبلدقراددي ل دقرا سددحقمد د ددر د رمدراي ببددمرزدرا ا وبددتدا د د
شخوبتدرا ي لدرا مابتدقراوة ر بدتدقرادة قدرمكبدت دقج دبدةقةرًد ه ديًداد دتة بدتد
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هدديةرزدرا ي ددب دقتة بددتدراي نبددمدراةيق د د د دخ د مدردإدديمرتبجبيزدقرا يةإدديزد
راهيةادتدادنداد د بيد دراي دبلدقراي ل را ي د د:2018د )479دقددجسديابصدرا ددلد
اندج ومدبي درا هيمدقررةقرةدددد د دخد مدرسد دد د رةهدقت ةجلدن؛دقادلا داصدليلد
بددتدرإل د رةدقراي د ةجبدتش د دبدديمدرانربددمد د درايمبددوجب دقرا دديئ ب د ددالدرا بددتد
راي ب بت ل دراي ب د:2019د .)270د
اياي ةجبدج ت دران يءادقجاوةد داةرءدرا لدابندونداكردمدقد ةاد دالدد جدي درا هديمد
قررةقرةدرا ا وبتد ةن دك يدا ندجس درا جوادبب د يا لديزدرا هةدتدقرا هديةرزدراييابدتد
ا ددل؛داددلردجةل د دت د ةجبدرا ددب د ددالدك د دة ج د د د د هدديةرزدتوركددبدتاددوةرزد
را ومدراييا  .د
ك يداند بتدراي ةجبدت يلمد ة و تد يني ت دقت د دردريبيةديزدراي ةجلبدتدارد داهدلد
ر يزد ة و تدراي ةجب دق ة يدجيلدا د در دتد د در يتهدي دادإندرا ة و دتدإدب همد
بهيدراض ف دقإينوند ييئجهيدمبمدةقب ت ابودهية د:2016د )78دقتلم داه بيهيد
كو هدديدتسددهلداد داه د رفدرالم ددي جدراي د ةجل دقت د دت وج ديًدا ي بددتدرالم ددي جدرا ددمرة د
ق لددمةرًداي ددوجلدب ددردرا ددمةرز دك دديدا هدديدت ددت د لددمةرزدرإل دديقد ددالدرالم ددي جد
د:2011د .)7-6د
راي ةجل را
ايدريبيةدديزدراي ةجلبددتدهدد د دد خ دايودد بلدقتة بددلدبددمر جدتدد ةجبدرا ددب دابةدديءد
راخ ت دربقدجض د ندت ي درا دب د دصدهدلهدرالدمر ج دقتدأبمهلدبهدي دق د دبدلد
ةضيهلد ةهيدبي يليةداندهلهدردريبيةيزدت ر د ج و تدراي بمرزدراي دجمملدونداد د
ر قبهيدب و يتهلدقخلمرتهل؛دا ماتدردريبيةيزدراي ةجلبتد داهلدرر وةدراي دت اصد
راةشيقدراي ةجل دداالدتي بقداه ران؛دان يدا ن دراي مفد بهيدقتي ةجهيداةغدذا دداالد
ةاصدك يءاداةرءدرا ي ةبب خ ب ت د:2019د .)244د
ايي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدج درا ي ادررإيإبتدراي دتةا دقد ةهديد بدتدرايخادبطد
قرايودددد بلدا لددددمر جدراي ةجلبددددتدرا خي ددددت دإددددورءدكي ددددلدبددددمر جدتمبوجددددت داقدمبددددمد
تمبوجددددت رابيقة د:2005د )127داهدددد دت ردددد د مر ددددتدرايشددددخبصدبياةسددددلتدا بددددتد
د:2011د .)120د
راي ةجلبت را
ددب د د داهددلدرر ددوةدرايد دت د اصد
ق د دهددلردرا ةا ددقدت د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدا
راةشيقدراي ةجل دداالدتي بقده ان دان يدا ن دراي مفد بهديدقتي جد هيدا ند دت لبيهديد
قةاصدك يءادرا ي ب د دقمجقدراي ةجبدرا ل ددريبيةيتهلدرا بت .د
قت دتة بتد هيةرزدراي نبدمد د داهدلدرا هديةرزدرايد دجةل د داندج ي نهديد دودرا دمند
رايية دقرا شمج داواوجد ودمدردقيوديةدرا ماد دإد بيًدالةديءد جي دصدرا مادتداد د
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ضددوءدراي يد جيزدرا ي د ةادرايد دت بشددهيدراددة لدرايمبوجت ل د درا دديم دقار د د:2019د
 )205دربقداندهلهدرا هيةرزدت دةتءرًداإيإبيًد د دت د مدرايبديادق وركلدتدراي بدمرزد
ا دهلردرا وم دقراي دتيا بدت دلد هديةرزدة جد ادججدبدرايمكبدتد بهديداد درا بدتد
راي ب بددت دقرد ي دديمد دد درايمكبددتد ددالدت ددلدرا دديةفدداددالدت ددلد هدديةرزدراي نبددمد
قت بددقد بددتدراي ل ددم د:2018د )89دقبهددلردجنددوندت ددلد هدديةرزدراي نبددمدج د د
اإيإبيًدا دراية بتدرا هةبتدرا سي ر تدا ل .د
قان دجي قدتد ةجبدرا دب د دالدت دبلد هديةرزدراي نبدمدراةيديئجدرا مةدوادججدبداند
جيوامدابدندكد دراشدمققدرا ةيإدلتدرايد دجةل د داندتسدبمد بهديد بدتدرايد ةجبدايندوند
اكرمد بتدق بتدا دآندقرر دربقدتي ةدررإقدراي دجةل داندتمر بهيدرالمر جد
راي ةجلبددتدب رجددتد دد دتي جدد دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدقتي جدد دراة دديذجدرا سدديخ تدادد د
تو بلدقبةيءدرالمر جدراي ةجلبدتدق مر ديادة بدصدرا ةيصدمدرا نو دتدا لدمر جدراي ةجلبدتد
قتمتبلهددديدبياةسدددقدرا ددد دراسددد بل؛دادددلردرهي دددلدرا ةرإدددتدراييابدددتدبيددد ةجبدرا دددب د
بياج هوةجتدراب ةبتدابةيءدراخ تدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبم دقهود يدادلدتيادمقد
دابندةةرإتدإيب ت دايا ةرإتدراييابتدتيةيقمدةي بدتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدا يداهديد
داه بتداد دة د درالدمر جدراي ةجلبدتداكردمداي بدتدققرق بدتدر هديدتسدي داد دتي جد د
رانربددمد د درا ةيصددمدرا ه ددتدالةدديءدقتو د بلدرالددمر جدراي ةجلبددتد ر د دتي ج د داه د رفد
ق ييوغدققإيئ دتة بلدرالمر جدراي ةجلبتدق و بتدرا ةبب دقمبمهي.د د
مشكلة الدراسة
تن د د شددن تدرا ةرإددتدا د دض د فدرا ددب دبياج هوةج دتدراب ةبددتدادد د جدديمدت ددبلد
هيةرزدراي نبم دقالدجيلدت ةجلهلد الدا د د دبدمر جدراي نبدمداقدكب بدتدت دبلدراي نبدمد
اا لديهل د دديدجج هددلدج ي ددمقنداي د درا هديةرزدقددجسددياب وندت ب هدديداا لدديهل دققد د
در دديدذاد دراليرردديند د دخ د مد ه دديداد درا ب د رندرايمبددو دربددقد د ةادرالددمر جد
راي ةجلبتدرا ةبتدبية بتدقت بلد هيةرزدراي نبم دقدندض ةلدا دب ردبدمر جدتأهبد د
را ددب داهد دددت لد درريبيةدديزدرا ددب د ةهددي د دديداقةد داجددواد دديدبددب د هدديةرزد
را لدرا هةبتدق يدجةل دركيسيبند د هيةرزدراي نبمدقت ب هي .د
الردتوا دا غدراليررينددرسيسدكلبمدبهلهدرا شن ت دقاه بتدتي ج درريبيةديزدرا دب د
ا ي ةجبدابةيءدراخ تدقاخدلدآةرئهدلداد د ييقادتدايي جد درريبيةديتهلدرا بدتد د دت دبلد
هيةرزدراي نبم؛دقذا داإلإهيمدا دةاصد سيوغدد رةهلدقت ةجلهلدرا هة د يدةادصد
راليرريندا بيمدبهلهدرا ةرإت.د د
قج ن دتي ج د شن تدرا ةرإتدا دراسحرمدرامئبقدرآلت  :د
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ددب دبياج هوةجددتدراب ةبددتدادد د جدديمدت ددبلد

دديدردريبيةدديزدراي ةجلبددتدرا ددتدا
هيةرزدراي نبمد دقةهتد مهل؟د د
أسئلة الدراسة جي م د دراسحرمدرامئبقدررإئ تدرا م بتدرآلتبت:
ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدرإلبد ر د
 يدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا تدادقةهتد مهل؟
ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدراةيق د د
 يدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا تداقةهتد مهل؟
ب دا د جيمدت بلد هديةرزدراي نبدمد ديدقةرءد
 يدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا تدارا ما د دقةهتد مهل؟
ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدرالودم د
 يدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا تدادقةهتد مهل؟
دب داد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمد ديا د
 يدردريبيةديزدراي ةجلبدتدرا دتدارامتلتد دقةهتد مهل؟
ه دتوة دامققدا د يوإايزدرإيجيبيزد بةتدرا ةرإتدت تغدا ي بمرزد راةدو د–دد–درا مر تدرا ةرإبت)؟
رايخوصد–دإةورزدراخلماد–درا حه درا
أهداف الدراسة تس الدرا ةرإتدداالدتي بقدرره رفدرآلتبت:د
دب داد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمد
راي مفد الدردريبيةيزدراي ةجلبدتدرا دتدارإلب ر د دقةهتد مهل.
دب داد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمد
راي مفد الدردريبيةيزدراي ةجلبدتدرا دتداراةيق د دقةهتد مهل.
دب داد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمد
راي مفد الدردريبيةيزدراي ةجلبدتدرا دتدايدقةرءدرا ما د دقةهتد مهل.
دب داد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمد
راي مفد الدردريبيةيزدراي ةجلبدتدرا دتدارالوم د دقةهتد مهل.
دب داد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمد
راي مفد الدردريبيةيزدراي ةجلبدتدرا دتدايا درامتلتد دقةهتد مهل.
رانشفد درا مققدا د يوإدايزدرإديجيبيزد بةدتدرا ةرإدتدبيسدبد ي بدمرزدرا ةرإدتدد–درا مر تدرا ةرإبت).
راةو د–درايخوصد–دإةورزدراخلماد–درا حه درا
أهمية الدراسة تي ر داه بتدرا ةرإتدا درآلت :
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 سي ادرا ب دبياج هوةجتدراب ةبتد دالد مادتدرريبيةديتهلدراي ةجلبدتدرا بدتد د دقةهتد مهلدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبم .د
دب داد د
 سي ادرا شماب درايمبوجب د الدتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبدتدرا بدتداجيمدت بلد هيةرزدراي نبمددإيه راهيد دقمجقدرالمر جدراي دجة لقهي .د
دب داد دراج هوةجدتدراب ةبدتد
را سي ادا دتوابمداإيسد د دالةديءدبدمر جدت ةجلبدتداا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبم .د
 سي ادرا سئواب د دد رةدرا ب دقراي ةجبدرايمبو دا دراي مفد الدةور دبدراددة صدرايد دجددمغدرا ددوندضددمقةاد ياجيهدديداد دبددمر جدد د رةدرا ددب دقكددلا د
بمر جدراي ةجبدابةيءدراخ تداب يدجي قدبي بلد هيةرزدراي نبم .د
حدود الدراسة تةيومدرا ةرإتدا دراي قةدرآلتبت:
الحدود المكانية د لزدرا ةرإتدا دب رد ييا يزدراج هوةجتدراب ةبت .د
دق ديزدراج هوةجدتدراب ةبدتد
الحدود البشرية د قل لدرا ةرإتد الد بةتد د
د خي فدرايخوويزدقرا حه زدرا بتدقراخلمرزدقرا مرر درا ةرإبت .د
دب د د د هديةرزد
الحدود الموضوعية دتي ر داد دتي جد دردريبيةديزدراي ةجلبدتدا
راي نبمد رإلب ر دراةيق د يدقةرءدرا ما درالوم دق يا درامتلت) .د
الحدود الزمنية دقل لدرا ةرإتدخ مدرا يمد2020م .د
مصطلحات الدراسة
االحتياجات التدريبية ج ماهيدراليرقددةمرئبيًدبأ هدي:د ج و دتدراي بدمرزدرايد دجةل د د
در ربهيد د يةفدق هيةرزدا غدرا دب داد دراج هوةجدتدراب ةبدتداسد درا جدواداد د
جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدقدكسيبهيداهلد دخ مدراي ةجب.
مهصصارات التفكيصصر ج ماهدديدراليرددقددةمرئب ديًدبأ هددي:درا د ةرزدراي د دجيييةهدديدرا ددب د
بياج هوةجتدراب ةبتدا د جيمدت بلد هديةرزدراي نبدم دقتشدي د دالد هديةرزدراي نبدمد
رإلبدد ر دراةيقدد د ددديدقةرءدرا مادد درالوددم دق ددديا درامتلددت) دقرايدد درددد ةهيد
را ب دكيريبيةيزدت ةجلبتداهل.
تعلصصيم مهصصارات التفكيصصر ج ماهدديدراليرددقددةمرئب ديًدبأ هددي:دراة ددودرا ما د دقرا هددية د
قراوةدددد ر درا ددددمتلطدب هدددديةرزدراي نبددددمدرا خي ددددتدقرايدددد دجةل دددد د ددددالدرا ددددب د
بياج هوةجتدراب ةبدتدركيسديبهيدقتة بيهديداد دا سدهلدقاد غدق بهدلدابةديءدراة دودرا هةد د
را سي رمدا ل.د
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اإلطار النظري
االحتياجات التدريبية
د ندردريبيةديزدراي ةجلبدتد ة و ددتد د دراي بددمرزدقرايادوةرزدرا ا ددوبدتي ب هديد د د
و يزدق هيةرزدقرتجيهيزدقإ وكدرا ب دقذا دايادوجمدررةرءد ةد درا دب د
قر د شن تهل دقتش دةور بدراياوجمدقراييسب دراي دتوركبدرا ي بمرز درا يوقدصد
رد قبهيداد درا سددي ل دبيإلضددياتدداددالدكو هدديدتش د دةور ددبدرا وددوة رار د:2013د
 )23دقج ماهدديد ابددودهددية د:2016د)70دبأ هددديدرا جددوادبددب درا دديةفدقرا هددديةرزد
قردتجيهيزدراي جردتدراورةدبدتورامهديداد غدرا دي ب داد دق رةادرايمببدتدقراي دبلد د د
دةرةجب دق ب دقمبمهلدرةرءد هي هلدبن يءادقاي بت دقبدب د ديدجيدوامداد جهلدريابديًد
د يةفدق هيةرزدقرتجيهيز .د
قجشددبمد اددو د:2010د)212دداددالداندراييةددتدا يدد ةجبدت ةدد دصقةددوةد ددصداقد
تةيقصدبدب دقضد ب داقدقةدوةداجدوادبدب داةرءجد داد دقظب دتد دي:داةرءدقرق د دقاةرءد
مموبدابن دقتي مدت درا جدواد يبجدتد دصداد د ديةفداقد هديةرزداقدرتجيهديزد
را مة دقراي ةجبدرا ة لدقرا خادطدادندجسديابصداندج دياجدذاد درادة صداقدرايةديقصص؛د
الردج ن درا ومداندردريبيةيزدراي ةجلبتدهد د ج و دتدراي بدمرزدرايد دججدبددرد ربهيد
:د يةف دق هيةرز دقرتجيهيزدا لدإلشلي دةملت داقدريةتد دي دقرايد دج ند د
ركيسيبهيد دخ مدراي ةجب .د
أهمية تحديد االحتياجات التدريبية
تنيسبد بتدتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتداه بيهيد دكو هيد مر تدتسدلقدا د شديقد
ت د ةجل داه د د يددوةدرةتنددي دتلةددالدرواددندراخاددطدقرالددمر جدراي ةجلبددتدقراي د دته د فد
بيا ةةتدررقاالدداالددشدلي درريبيةديزد بةدت داهد دت د داإيإديًداد درايد ةجبدقب د رةد
را قددددتدقران دددديءادادددد دتي جدددد دهددددلهدردريبيةدددديزدتنددددونداي بددددتدقك دددديءادرالم ددددي جد
د:2011د .)122د
راي ةجل را
ب دا درآلت  :د
قجلكم رار د:2013د)25داه بتدتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدا
ت ي بددقدا دبم ددي جدت د ةجبدره راددندرا مةددوادج ددومدا د دررإدديسد ددالد د غدت لبيددنددددب دقادددبقد دددالد ددديدج دددومد ددد د ددديةف دق هددديةرز د
ا ريبي ةددديزدراي ةجلبدددتدا
ق و يز .د
ب .د
دندتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدجسهلدا دتي ج داقةندرا وادقراض فدادندتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتداإيسدايي ج درا ئتدرا سيه اتد درا ب دقتي ج د و بتدرالمر جدرا تداهل.د د
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ب .د
ردريبيةيزدراي ةجلبتدت ر داه رفدرالمر جدراي ةجلبتدرا تداقجددمغد را د د:2011د)123-122ددند بددتدتي ج د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتد ب دتد
ه تدقريإ تدا ي بتدرالم ي جدراي ةجل دقذا درن :د
تي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدج ر دررإيسدان د ةيصمدرا بتدراي ةجلبت .دتي جددد دردريبيةددديزدراي ةجلبدددتدجوضدددحدررادددمرةدرا دددمرةدتددد ةجلهل دق دددو درايددد ةجب دقراةييئجدرا مةوا .د
تي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدجسي دا درايمكبتد الدرراض دقهودراه فدررإيإ ددراي ةجب .د
 د مدتي ج د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدبامج ددتد بددتدقإ د ب ت دجددحة دداددالداندجوددلحدراي ةجبد ض ب تدا وقلدقراجه دقرا يم دقالا دددب د دتي ج دردريبيةديزدراي ةجلبدتد
بشن دإ بل .د
تي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدجسهلدا دتي ج درا شن ت دقا د بتدرايخابطداهي .دقجددمغدراليررددينداند جددي دقاي بددتدا دبم ددي جدت د ةجل دددجددمتلطدب دديدج د مداهددلد د د
يةف دق هيةرز دق و يز دقد يدجن دا د غدت لبينددريبيةيتهلدراي ةجلبت .د
طرق ومصادر تحديد االحتياجات التدريبية
تنيةدتج صداةببيزدراي ةجبدبأندهةيكدب بتدقدمقدايي جد دردريبيةديزدراي ةجلبدتدهد :د
تي ب د درا ة ددت دقتي ب د دراوظب ددتداقدرا بدديز دقتي ب د درا وظددف)دقهددلهدرااددمقد
د:2011د )123د
راي ب جددتدت لددمد د د سدديوجيزدتي ج د دردريبيةدديزدراي ةجلبددت را
ك يداند ويةةدتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتد ج ا دقك هيدتسي د دالدراي دمفد دالد
ردريبيةدديزدراي ةجلبددت دقج ن د درد ي دديةد ددالد و د ةدقرر د د ةهدديداقداكرددمدا ي ددمفد
بهي دقك يدت ةزدرا ويةةدك يدإي زد الدتي ج دردريبيةيزدب قتداكلم .د
ق د درا ودديةةدراي د دج ن د درامةددو ددابهدديدتوصددبفدراوظدديئفدقرر دديمدق ية يهدديد
ب ددحه زدقخلددمرزدشدديم بهي دقرإدديخ رمد دد دزدررةرء دقت مجددمدران دديءا ددضددياتد
اي ببددددمد دددديمدرا دددد دقظمقاددددن دقررهدددد رفدرا ا ددددوبدتي ب هددددي دقآةرءدرام إدددديءد
را ليشمج دا دةاصدك يءادرا دبورد رتهل دقآةرءدرا دي ب دا سدهلداد دةادصدك ديءتهلد
اددد درا ددد دقت ددديةجمدقاةهدددتادرامقيبدددتدقرا ييب دددت دقكدددلا دراشدددنيقغدرايددد دجنيلهددديد
را ي ون رجي د:2010د .)72د
أدوات تحديد االحتياجات التدريبية
تيةو دررإياببدراي دجيلد دخ اهيدة صدرالبي يزدبه فدتي ج دردريبيةديزدراي ةجلبدتد
ق ةهدديدرا جدديندرد إيشدديةجت دقت ددوجلدررةرء دققددورئلدردريبيةدديزدراي ةجلبددت دقةةرإددتد
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راي ددديةجمدقراسدددج ز دق بةددديزدرا ددد دقت ددديةج دقاةقرزد مادددتدتي بددد درادددلرز د
قق لددديزدرإلةرةا را ددد د:2011د )131-129ددقاكرمهددديدشدددبو يًدهددد دردإددديلي ت د
قرا يب ددت دقرا ر ددت دقردخيلدديةرز او د:2010د )214دقت د دردإدديلي تد د د
اكرمدقإديئ دة دصدرالبي ديزدرإديخ ر ي ً دقهد درإدي يةادتيضد د ج و دتد د دررإدئ تد
رايدد دتيا ددبدرإلةيبددتد ةهددي دبهدد فدراي ددمفد ددالدردريبيةدديزدراي ةجلبددت دقتي بددتد
ب مق تدرايالبقدقردإيخ رمدربقدج ن دتالب هيدامةجيًدقة ي بدي ً دك ديدا هديداقد دةهد رًد
د:2011د )128دقهد د
قتن دتًدقتددوابمرًدا وقددلد ية ددتدب بمهدديد د دررإدديابب را
راوإب تدراي درإيخ لدا دهلهدرا ةرإت .د
ق يدإلقدجيضحداندتي ج دردريبيةيزدراي ةجلبتدجسي دا دتي بدقدراهد فدررإيإد د
دد دتددد ةجبدرا دددب درا ا دددوبدتدد ةجلهل دقرايمكبدددتد دددالدررةرءدرا يسددد دق دددو د
رايد ةجبدرا ا ددوب دقراةيدديئجدرا يو ق ددتد ددةهل دقاندتي ج د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدهد د
ددب دربددقدجي ددلةد
اقاددالدخاددورزدد د رةدخاددطدقبددمر جدراي د ةجبدابةدديءدراخ ددتدا
تي بقداه رفدراخاطدراي ةجلبتدبن يءاد يابتدقل دراي مفد دالدردريبيةديزدراي ةجلبدتد
را ت .د
ددب داد د جديمدت ددبلد هدديةرزد
قجددمغدراليررددينداندتي جد دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدا
راي نبمدقت ةجلهلد بهيداصليلدضمقةاد يتدقري بتدا د ومدردبينديةدقرإلبد ر د
قراينةواوةبددديدقرد جددديةدرا ماددد ؛دا دددمىدت ب هددديداددد غدرا ي دددب دريدددالدجنو دددورد
قيةةج د الدتالب هيدا دربيتهلدرا بتدقرا هةبتدقرابو بت .د
تعليم مهارات التفكير
ت د هيةرزدراي نبمد درا بيزدرا ه تدراورةدبدتة بيهديداد غدرإل سدين داهد دراسد تد
را بتاداإل سيند دمبمهد درانيئةيزدررخمغ دقاصلحدت بلدراي نبدمدقتة بيدنداد غد
دًدتلةدلدهدلهد
را ي ب ده ايًدةئبسيًد داه رفدرا بدتدراي ب بدت دخيصدتداندهةديكدةق د
راوةهددددتدادددد د بيتهدددديدراي ب بددددت دق ةهدددديدرابيبدددديندقا مجندددديدقإددددة ياوةادق يابتجدددديد
د:2018د .)485د
قمبمهي را ي
قددجنوندت بلدراي نبمددددبوةوةد لد ي ن دججب دت درا هيةرزدقجي دت هدي؛دادلرد
تلم داه بتدتة بتد هيةرزدراي نبدمداد غدرا دب ؛دايدوابمدادمصدراةجدي داد دربديتهلد
رركيةج بتدقرا يةجتد الدر دإورء دقهود يدجج هلداكرمدق ةاد الدت ب هيدا ي ب د
قتوظب هيدا درا بتدراي ةجسبتدب يدجي قدقج ل د يا ليزدرا مندرايية دقرا شمج  .د
قتوة د دا ددور د جدد اد د د هدديةرزدراي نبددمدراي د دجةل دد دتة بيهدديدا د غدرا ددلدج ندد د
ةيقشيهيدا درآلت  :د
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مهارات التفكير اإلبداعي
جوف د ةمقرن د :2003د )31دراي نبم درإلب ر دبأ ن د بت د بت دتي بت دبياش وابتد
قراي ب دميجيهي ددججية در وم داص بت دا شن ز دقيئ ت دا درايبيا درإل سي بت دا درب د
د مكبدقهيةفدتوةهندةملتدقوجتدا د
ماند س ح د:2016د)27دبأ ندص شيقد
راليق د در وم داق درايوص دداال د ورتج داصب ت دال دتن د مقاتص دقجيا ب دت بلد
راي ن بمدرإلب ر دت ةجبدرا لد الدتمة تدراي نبمدرإلب ر دداالد يةإيزدص بتد د
قذا د دقمجقدرا ماتدراجب ا دقرا هلدبة ودرا ي ل دقخ قدرالبئتدراي ب بتدرا ةيجت د
قرا ربمادا ي نبمدرإلب ر  .د
قتشددبمدرا ج د د د داةببدديزدرإلب د ر دداددالداندراي نبددمدرإلب د ر دجيض د د ج و ددتد د د
را هيةرزدررإيإبتدقراي دتش د را يومدقآخمقن د:2009د :)145-141د
الطالقصصصة درا دددد ةاد ددددالدتوابددد د دددد ةدكلبددددمد ددد درالدددد رئ درا يمرةادددديز داقدرراندددديةد
قرا شن ز داقدردإي يدزد ة دردإيجيبتدا ربمد ب  .د
المرونة درا ةاد الدتةوجصدررانديةدقتوابد هيدقهدلهدررانديةدابسدلد د د دو دررانديةد
را يوق دددتد ددديةادقتوةبدددند سددديةدراي نبدددم داقدتيوج دددند دددصدت بدددمدرا ربدددمداقد يا لددديزد
را وقف .د
األصصصالة د راجد ادقراي ددمةدبيرانددية دكددأندجددأت درا ددي لدبأاندديةدة جد اد يجد ةادبياةسددلتد
رانيةد ئندقه دابسلدص تد ا ت دقد يد ي ةادا ددقيةدراخلمادرالرتبتدا مة .د
التوسع را ةاد دالددضدياتدت يصدب د يةو دتدا ندما داقدرد دا شدن ت داقداوردتد د د
شأ هيداندتسي د الدتاوجمهيدقتة بلهي .د
الحساسية للمشكالت درا ةاد الدركيشيفدرا شن زدقرا وي بدقركيشيفدرادة صد
ا درا و يز .د
دتد
قجددمغدراليررددينداند هدديةرزدراي نبددمدرإلب د ر د د درا هدديةرزدراضددمقةجتدقرا
ب د انو هديدتسدي هلد دالدرإلبد ر دقردبينديةداد درايد ةجقدقراليدقد د در دومد
ا
دب دقتد ةجلهلد
قراوصومدداالد ورتجداصب تدالدتن د مقادت؛دادلردجةل د ددكسديبهيدا
بهيدق الدكب بتدت ب هيدااليهل دك يدجةل دت ب هيدا ي ب د د دخد مدخ دقدببئدتد
ت ب بتد ةيجتدق ر مادق شج تد الدراي نبمدرإلب ر  .د
مهارات التفكير الناقد د
ُددمفدراي نبددمدراةيقد دبأ ددندص هددومد مكددبد ددمتلطدب د ةدمبددمد يد ةد د درا ورقددفداقد
را وضو يزدقاندرةتليقيًدب يهبلداخم دكيا ةاقدقرد درا شدن زدقرادي لدق مجدتد
را ماتص ل درا تجتا:2013د)107؛دالردج د داكرمداشنيمدراي نبمدت بد ر ً دك ديداند
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يءدراة قدقرايمببتدج همقندرهي ي يًدقرضييًدا د ر دهلردراةو د د دراي نبدمد دمرًد
ا يداند در نيإيزدا د بتدراي لدقرا ةاد الدر درا شن ز .د
ق هيةادراي نبمدراةيق ده د ليةاد د بيزد بتد ي ةاد يةإدهيدق سديخ هيد د د
قو دا د ياجدتدرا و ديزدقرالبي ديزدايي بدقداهد رفدتمبوجدتد يةو دتدتيدمرق دبدب د
تلكمدرا و يزدققصفدررشبيءدقت قج درا ر ديزددادالدرايةلدحدبدير وةدقتودةبفد
ررشددبيءدقت بددبلدرا د اب دقر د درا شددن زدقراوصددومدداددالدرإيةييةيز إ د يةااد:2006د
 .)45د
ق داهلد هيةرزدراي نبمدراةيق د يدجأت را يومدقآخمقن د:2009د :)80-79د
راي ببدددتدبدددب دراي ددديئقدرا يب دددتدا لمهددديندقرإلبلددديزدقبدددب دردة ددديءرزدرايددد دجددد بهيدرآلخمقن .د
راي ببتدبب درإلبليتيزدقررةاتدرا وضو بتدقرا شورئبتدراي دتمتلطدبيدة يءرز .درا ةاد الدتي ج د و رقبتدراخلمداقدرامرق  .درايي قد د و رقبتد و ةدراخلم .دت ببتدردة يءرزدقرالمرهب درا ي ضتد درا وضو بت .درا ةاد الدت جمدةةةتدتيبتدرآلخمج  .درا ةاد الدت ببتدرا ياايزدراي دتل قد ةا بت .دت ببتدردايمرضيزدرا يض ةتدا دراةصد دمبمدرا يهما .دراي مفد الداقةندرايةيقرداقد مدردتسيقدخ مد بيزدردإي دم .دتي ج دقوادرالمهينداقدرا اب داقدردة يء .دقجمغدراليرريندانددكسيبدرا ب دا هديةرزدراي نبدمدراةيقد دإدبتج د د دقد ةتهلد دالد
تي بقدرره رفدرايمبوجتدقق ةتهلد الدر درا شن ز ددضياتدا ةتهلد دالدراي ي د د
صدراا لتدقرا ةهجدرا ةرإ دقرا ي بمرزدرا يصمادقرا سيي بيزدا د جديمدراي دبل د
ك يدا هيدإية نقد الدق ليهلدق الد بتدراي لدا جهل؛دالرد دراضمقةادب نينداند
جيلدت ةجبدرا ب دقدكسيبهلدت بلد هيةرزدراي نبدمدراةيقد دب ديدجسدهلداد دةادصدك ديءاد
را ب د هةبيًدقتاوجمد هيةرتندقق ةرتنداد درد درا شدن زدرايمبوجدتدرايد دجورةههديد
ابةيءدت ةجسن .د
مهارات التفكير ما وراء المعرفي
ج مفد وم د:2003د)292دراي نبمد ديدقةرءدرا ماد دبأ دندصرا د ةاد دالدتخادبطد
ه دديزدراددي لدقتة بددلهي دق مرقلددتدت د مدرا ددمة دق ء ددتداا ياددندايسدديجمدت د دراخاددت د
ق مرة تدك د دراخاتدقراية بلدا د بتدراي لص دقاقضحد ةدمقرن د:2002د)52د
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الدا ندص بيزد بتدت د داهلد نو يزدراسد وكدرادلك داد د ياجدتدرا و ديزد
قت ومدب ه تدراسباماد دالدة بدصد شديقيزدراي نبدمدرا ي دتدرا وةهدتدايد درا شدن ت د
قرإيخ رمدرا ةرزداقدرا ورةةدرا مابتدب ي بتدا د ورةهتد يا ليزد ه تدراي نبمص .د
قا ي نبمد يدقةرءدرا ما دب مد هيةرزدةئبسبتدذكمهي رامقجر د)2013دكيآلت  :د
التخطصصي ه د د را د ةاد ددالدد د رةدخاددتدإل جددي د ه ددتدت بددتد بةددت دبيبددقدج ددومد
را دي لدبدأةرءدرا ه دتدبشدن د دة لدقذاد د د دخد مدتي جد دراهد فد ةهدي درإديمرتبجبتد
تة بلهي دتمتببدخاورتهي دراو وبيزدرا يي د ورةهيهي دقخاطدراي بد بهي .د
المراقبة ه د بيزدضدلطدقدةرةادذرتبدتدا ديدججدم داد دذهد درا دي لد د د بديزد
ت نبدمدابةديءدتة بدلد ه دتدرادي ل دقتيا دبدق د درا دي لدقتمكبدتهد دالدتوةبدندت نبددمهد
دتلي دخاورزدراخاتدراي دقض هيدإيب يً .د
التقويم ده د بيزد ية تد يدتلدرايوص ددابند د د يديئجدب ديدكديند يوقدصد د د يديئجد
وضددديتداددد دراخادددتدرا ُ ددد ادإددديب ي ً دقدصددد رةدرايندددلد دددالداي بدددتدردإددديمرتبجبتد
را سدديخ ت دقاإددياببد ورةهددتدراو د وبيز دق دديدتددلدتي ج د هدا د دراخاددت دبددلدقضددصد
را ياجددتدرا ددتددإدديخ ر هيدادد درا سددي ل دقدتُددتر د هدديةرزدراي ددوجلد هدديةرت د
رايخابطدقرا مرقلت .د
قهةدديدجحك د دراليرردديند ددالدضددمقةادتة بددتد هدديةرزدراي نبددمد دديدقةرءدرا ما د دا د غد
را ب ؛در هيدتسي درا ب د الدرإيخ رمدرا ماتدقرا ةرزدب ي بتدا د ورةهتد
يا ليزد ه تدراي نبم .د
مهارات التفكير البصري
ج ددمفدراي نبددمدرالوددم دبأ ددند لدديةاد د د شدديقدق هدديةاد بددتدتسددي درإل سدديندا د د
رايوددومد ددالدرا و دديزدقت رب هدديدقت سددبمهيدقدةةركهدديدقر هدديدبددلدراي لبددمد ةه ديد
ق داانديةهدراخيصدتدبودمجيًدقا بديًدقذاد د د داةد دتي بدقدرايورصد د دصدرآلخدمج د
ي م دقرا وم د:2016د .)50د
ك دديداند هدديةرزدراي نبددمدرالوددم دهد د ج و ددتد د درا هدديةرزدرايد دتشددجصدرا ددي لد
ددالدراي ببددتدرالوددم دا و دديزدرا بددتد د دخ د مدة ددجدتوددوةرتندرالوددمجتد ددصد
خلمرتندرا مابتدا وصومدداالدا ت دقهلهدرا هيةرزده راني وز د:2012د:)44د د
مهارة القراءة البصرية دت ة درا ةاد دالدتي جد داب ديةدققلب دتدراشدن داقدراودوةاد
را مقضت دقه داة الد هيةرزدراي نبمدرالوم .
مهصصصارة التمييصصصز البصصصصري دت ةددد درا ددد ةاد دددالدراي دددمفد دددالدراشدددن داقدراودددوةاد
قت ببته يد دررشنيمداقدراووةدررخمغ.
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مهارة إدراك العالقات المكانية دقتي ر دا درا ةاد الدة جدتد قدتدرايدأببمدقرايدأبمد
دبب د ورقصدرا يهمرزدرا ي ر تدا دراشن داقدراووةادرا مقضت.
مهصصصصارة تفسصصصصير المعلومصصصصات درا دددد ةاد ددددالددجضددددي د دددد اودزدران دددديزدقرام ددددو د
قرإلشيةرزدقا دررشنيم دقت مجبدرا قيزدببةه ي.
مهارة تحليل المعلومات دت ة درا ةاد الدرايمكبتد الدراي يصب درا قب تدقردهي ديمد
بيالبي يزدراجتئبتدقران بدت دب ةدالدرا د ةاد دالدتجتئدتدراشدن درالودم ددادالد نو يتدند
ررإيإبت.
مهارة استنتاج المعنى دقتي ر دا درا ةاد دالدرإديخ صد دي دة جد ادقرايوصد د
داالد يهبلدق ليةئد بتد دخ مدراشدن داقدراودوةاداقدراخمجادتدرا مقضدتد دصد
مر يادتض ةهيدا خاورزدراسيب ت .د
ددب د
قجددمغدراليررددينداند هدديةرزدراي نبددمدرالوددم د د درا هدديةرزدراضددمقةجتدا
إددورءد د دربددقدركيسدديبهيداقدت ب هدديدا ي ددب داقد د دخ د مدتوظب هدديدا د درا بددتد
ب دقت ةجلهلد الدكب بتدت ب هيدا ي ب  .د
راي ب بت؛دالردجةل ددكسيبهيدا
مهارات التفكير عالي الرتبة
جمغدب ردرالديررب داندراي نبدمد ديا درامتلدتدارد داشدنيمدراي نبدمدرا يادوةدكدياي نبمد
راةيق دقرإلب ر دقراي نبمد يدقةرءدرا مات دا درب دجمغدرال ردا ند تججد د د اد
اشددنيمد د دراي نبددمدرا ياوة ي ددوة دقرسددب د:2019د )183دقج هددمد ددالد يددود
ج و تد درر شاتدرالهةبتدرا و تدراي دتيا بد ييك تد بت دقتي ب ًدرقضي د
ادقا يًدا يجبمد ي ةا دقجيض در دودًد ي د ةا دقجيجةدبدراي دومداقدراودبيميزد
رالسبات دقاند ه تدرا نمدهوداندجةشئد ةال دا دراوصدومددادالد ةدالدبديامملد د د
مدقضو دراخلماداقدرا وقف را يوم د:2012د .)231د
ك يدةكتزدميالبتد يهبلدراي نبمد يا درامتلتد الدب بدتدرايمرضديزد د دراي نبدمدقرادي لد
ه را م د:2015د :)52د
ددج ن داو د سيوجيزدراي نبمد د سيوجيزدراي لدان ه يد ي رخ ندقان د ةه يدرا ج د درا سيوجيز دك ديدا دندج ند دت بدبلد هديةرزدراي نبدمد ديا درامتلدتد د دخد مد
ت جلداإئ تدردخيليةد د ي ةدق ر يزدرا لدقت ببلداةرءرزدرا ي ب دا دممادتد
را ةرإتدق يزدرد جي  .د
اندت لد هيةرزدراي نبمد يا درامتلتدتيض درا ج د د بيزدراي نبدمدرايد دج ند دتالب هيدا درا ورقفدرا ادراي دتيض درا ج د درا ي بمرز .د
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 دراو بدت لد هيةرزدراي نبمد يا درامتلدتدةقندقةدوةد ديةادا ييدوغ ددذدجدي لدراا بد درايبيادرابو بتدق دخلمرزدمماتدرا ةرإتدقرا ةإت .د
قتوةد د د ةد د درا هدديةرزدا ي نبددمد دديا درامتلددتداه هدديد را يددوم دقرخددمقن د:2009د
 :)227د
مهارة حل المشكلة مفتوحة النهاية درا ةاد الددججديةدرا جد د د دراي دومدقررانديةد
ا شن زدذرزدراةهيجتدرا يورتد تيا بدر ودًد ي ةا).
مهارة تحليل البيانصات ونمصتجتها درا د ةاد دالدتجتئدتدرالبي ديزدقرا و ديزدرا د اد
داالد نو يتهيدق ةيصمهيدرا م بت دقت رب هيدبوبغد خي دتدكيا ديةدزدقرا خااديزد
را يهب بت دقدقي تد قيزد ةيإلتدبب دهلهدرا نو يزدبيإيخ رمداةقرزدرامبط.
مهارة صياغة التنبؤات درا د ةاد دالدقدمرءادرالبي ديزدقرا ابديز دقرادلهيبددادالد ديد
هوداب د دذا دا دتجيق در قةدرا و يزدرا ايا.
مهارة المالحظة درا ةاد الدراي قبقداد دررشدبيءداقدراي دقداد درررد رمدبيإديخ رمد
رايورسدراخ ق.
مهارة الوصص :درا د ةاد دالدتي جد د بدترزداقد دحدرا وضدو داقدرا ندما دبهد فد
ت ن درآلخمج د درايوومد الدانمادةب ادا ش ءدرال دت ومدبوص ن .د
قجمغدراليررديندا دند د دراضدمقةاددكسديبدرا دب دا هديةرزدراي نبدمد ديا درامتلدت؛د
ر ندجسي درا ي ب د الدراوصومدداالد ةالدقج لدراي لدذقدرا ةال .د
ق يدإلقدجيلب داندهةيكدتةو دا د هيةرزدراي نبمدرا خي تدقا هيدذرزداه بدتدا دلد
قرا ي لد الدر دإورء دقجةل دتة بيهيداد غدرا دب دقتد ةجلهلد بهديدق دالدكب بدتد
ت ب هيداا ليهلدا دك درا مرر درا ةرإبتدقرا ورةدقرايخوويزدرا خي ت .د
الدراسات السابقة
دب داد د جديدزد د ا د ةهديد
تةيقالد د ةد د درا ةرإديزدردريبيةديزدراي ةجلبدتدا
ةةرإددتد رال دددو دقمياددب د)2012درايددد دهدد الددادددالدتي جدد دردريبيةددديزدراي ةجلبدددتد
دددب دقرا ددديزدبياسدد وةجت دققددد درإددديخ مدرا دددةهجدراوصددد د
ا ياددوجمدرا هةددد دا
رايي ب دققل لدرا ةرإتد الد بةتد نو تد د )643د لدق دتدق )39د شدمايًد
ق شددمات دقتنو ددلداةرادرا ةرإددتد دد درإدديلي تد نو ددتد دد د )42دا ددمادادد د جددياب د
رايخوودد دقرايمبددو ) دقكي ددلد دد داهددلد يدديئجدرا ةرإددتدراوصددومدداددالدتمتبددبد
ردريبيةدديزدراي ةجلبددتدا ياددوجمدرا هة د دا د درا جدديمدرايمبددو دتض د ةلداه هدديدت دبلد
رامجيضبيزدالق دردريبيةيزدراخيصت دقرا وهوبب دقرإيخ رمدرا ي  .د
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ببة يدةةرإتد رار د)2013ده الدداالدراي مفد الدردريبيةيزدراي ةجلبدتدا د د
رامجيضبيزدبيا مر تدرا يوإاتدب ندتدرا نم دت دقرتل دلدرا دةهجدراوصد درا سدي د
قرإيخ لدردإيلي تداةراداج صدرا و ديز درشدي لد دالد )72دا دماد و دتد دالد
جددياب د رايخوو د د–درايمبددو ) دقتددلدتالب هدديد ددالد )70د دي ً دق )17د شددمادي ًد
تمبوج ديًدا د د جةددتد نددتدرا نم ددت دقاظهددمزدراةيدديئجدريةددتدرا ددب دا ي د ةجبد دالد
ردريبيةدديزدا د درا جدديمدرايخوو د دقرايمبددو دب ةةددتد يوإدداتد د دقةهددتد ددمد
را ب دقب ةةتدكلبماد دقةهتد مدرا شماب  .د
ك دديدهد الدةةرإددتد )keidel, 2014دداددالداهددلدردريبيةدديزدراي ةجلبددتدرايد در د ةهيد
را ددوند د دربددقدد د رةهلدراسدديبقداد د جدديمددةرةادراوددف دققد درإدديخ مدرا ددةهجد
راوص درايي ب دق د الدةةرإدتدرا ور د درايد دتدحبمد دالدرا دب داد د ييب دتد
دةرةادراودددفدرا ةرإددد دك جددديمدا تجددد د ددد درايددد ةجب دقاشددديةزد يددديئجدرا ةرإدددتداند
ب دتحبمد الدردريبيةيزدراي ةجلبتدقانددةرةادراوفده د
راو يزدرا ج مرابتدا
ب .د
ريةتد يإتدا
قاةددمزد مددي ل د)2016دةةرإددتده د الدداددالدةاددصد سدديوغدران يجدديزدرا مابددتدا د غد
ددد درا دددومداددد درا مر دددتدردبي رئبدددتداددد دضدددوءدك يجددديزد دددلدرا دددمندرايدددية د
قرا شمج د ققبيسدابمدقر ادت ةجلبتد يمرتدا دركيسيبدب دردران يجديزدرا مابدت د
قتنو لد بةتدرا ةرإتد د )22د ي ً دقل لد بهلدرإيلي تدردريبيةديزدراي ةجلبدت د
قتوص لدرا ةرإتدداالدبةيءدبم ي جدت ةجل دا دضوءدردريبيةديزدراي ةجلبدتددكسديبد
ران يجيزدرا مابتدا لدرا مندرايية دقرا شمج دقاي بتدرالم ي ج.د د
قاةمغد )Almarshad, 2017دةرإتدريقالدتي جد دردريبيةديزدراي ةجلبدتدا د د
را ةرإيزدردةي ي بتدا درا مر تدرا يوإاتدا دضوءدردتجيهيزدراي جرتدا ي ةجق د
قرإيخ مدرا ةهجدراوص درا سدي د د دخد مدتالبدقدرإديلي تد دالد بةدتد نو دتد د د
) 120د ددلدق ددت دقتوص د لدرا ةرإددتدايي ج د د دد ةد د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتد
ب دا د جيمدرايخابطدقرإيمرتبجبيزدراي ةجقدقتنةواوةبيدرا و ديزد
را تدا
قردتويمدقرد شات .د
د)2018ده الددادالدةةرإدتدردريبيةديزدراي ةجلبدتدقراييد جيزد
ببة يدةةرإتد را ي
رايدد دتورةددند دديزدرامجيضددبيزدادد دضددوءد هدديةرزدرا ددمندرايددية دقرا شددمج د
قتنو لداةرادرا ةرإتد درإيلي تدقل لد الد بةدتد نو دتد د د )434د دتداج بدصد
را مررد دراي ب بددتدبيامجدديى دقاظهددمزدراةيدديئجداند ددلدرا هدديةرزدصددة لدض د د
سيوغدردريبيجدب ةةتد مت تدق يوإات .د
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ا يدةةرإتد خ ب ت د)2019ده الدداالدتي ج دردريبيةديزدراي ةجلبدتدرا دتدايد ةجقد
ددةهجدرا ددتدرا مببددتدرا اددوةدبيا مر ددتدرا يوإدداتدبيا نددتدرا مببددتدراس د وةجتد د د
قةهتد مدرا ب دقق درإيخ مدرا ةهجدراوص درايي ب دقا د زدرإديلي تدتدلد د د
خ اهيدرإيا داةرءد بةتد د د د درا دتدرا مببدت دقاإد مزد يديئجدرا ةرإدتد د د
ةةةتدرريبيجد يابتدة رًداج بصدرا جيدزدراورةةادا دردإيلي ت .د
تعقيب على الدراسات السابقة
رت ددلدرا ةرإدديزدراسدديب تداد دراهد فدراددل دجس د الدداددالدتي ج د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتد
ب ددددا هيدتليجةلدا د جيدزدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا ا وبت دال ضهيدكي دلد
ا
تليددقد د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدا د د جدديمدراياددوجمدرا هة د دبشددن د دديمدك ةرإددتد
رال و دقمياب د )2012دببة يدام بدرا ةرإيزدكي لدا درا جيمدرايمبو دك ةرإدتد
رار د )2013د  )keidel, 2014د  )Almarshad, 2017دق خ ب دت د )2019د
قاخدددمغداددد د جددديمد هددديةرزدرا دددمندرايدددية دقرا شدددمج دك ةرإدددتد مدددي ل د)2016د
ق را ي د د )2018دقة بددصدت د درا ةرإدديزدرإدديخ لدرا ددةهجدراوص د دقتالبددقد
ردإيلي تدكأةرادا مىدتي ج دت دردريبيةيزدراي ةجلبتد دقةهتد مدرا ب  .د
دب د
قتي قدرا ةرإتدراييابتد صدت د درا ةرإديزداد دتي جد دردريبيةديزدراي ةجلبدتدا
قرإدديخ ر هيدا ددةهجدراوصد دقتالبددقدردإدديلي تدقرإدديا داةرءدرا ددب ددددا هدديد
تخي فد هيدا د جيمدردريبيةيزدراي ةجلبت دربقدتة مةدرا ةرإدتدراييابدتداد دتي جد د
ردريبيةيزدراي ةجلبتدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدقهود يدج بتدهلهدرا ةرإدتد د د
ب بتدرا ةرإيزدراسيب تدراي دالدتيامقدا د ةهيداي بلد هيةرزدراي نبم .د
قا دد درإدد يةدراليرردديند دد درا ةرإدديزدراسدديب تدادد درإلقدديةدراة ددم دقتي جدد د شددن تد
را ةرإددت دقبةدديءداةرادرا ةرإددت دقردق د د ددالداه بددتدتي ج د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتد
كأر د داهددلد ةيصددمدبةدديءدرالددمر جدراي ةجلبددت دقرا ةهجبددتدرا بددتدرا يل ددتدا د دتي ج د د
ردريبيةيزدراي ةجلبت .د
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
ر ي د زدرا ةرإددتد ددالدرا ددةهجدراوصد درا دديئلد ددالدرا سددحدردةي ددي اددإي ودديءد
اةرءدرا دب دقرا دديزدردومدردريبيةدديزدراي ةجلبددتدرا دتداهددلداد د جدديمدت ددبلد
هيةرزدراي نبم .د
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مجتمع وعينة الدراسة
جينوند جي صدرا ةرإتد د دة بدصد د دق ديزدراج هوةجدتدراب ةبدتدرا دي ب داد د
رةإددهيدخ د مدرا دديمدرا ةرإ د د-2019د2020م.دقق د درخيبددمزد بةددتد شددورئبتد د د
را جي ددصدررصددد د ددد دقمجدددقدقإددديئ درايورصددد دردةي دددي دب دددلد )200د دددلد
ق ت دقهدود د ةد ةيإدبدإلةدمرءدةةرإدتد د دهدلردراةدو دقرإديا دآةرئهدلدردومد
رريبيةيتهلدراي ةجلبت دقق دتةو داامرةدرا بةتداد دراخوديئصدق ي بدمرزدرا ةرإدتد د د
ربددقدراجددةق دقرايخوددص دقراخلددما دقرا حه د درا د دقرا مر ددتدرا ةرإددبتدراي د د
ج دبهي دقج ن دتي ج د و بتداامرةدرا بةتدقخويئوهيد الدراةيودرآلت  :د
أوالً متغير النوع
ة قمدةقلد )1دجلب دخويئصد بةتدرا ةرإتد دربقد ي بمدراةو د
راةسلت د
راينمرة د
راةو
48د%
95
ذكم د
52د%
 105د
ر رال
رإلة يا

 200د

100د%

دراج قمدةقلد )1دجيلب داندهةديكدت ديةبداد دا د رةدرادلكوةد دصدرإل ديمد دصد جديةاد
ر رةدرإل يمدربقدب لد سليه د )52%دببة يدرالكوةدكي لد سليهلد  .)48%د
ثانيا ً بحسب متغير المؤهل العلمي
ة قمدةقلد )2دجلب دخويئصد بةتدرا ةرإتد دربقد ي بمدرا حه درا
راةسلت د
راينمرة د
را حه درا
89د %د
 179د
بنياوةجوس د
9د %د
 17د
يةسيبم
2د%
4د
ةكيوةره
100د%
 200د
رإلة يا

د

ج رظد دراج قمدةقلد )2دانداامرةدرا بةتدراييص ب د الد حهد درالندياوةجوسدهدلد
رركردمدبةسددلتد )89%داندوندام ددبدرا دب دقرا دديزداد دهددلردرا حهد دببة دديدت د د
ا رةدرا يةسيبمدبةسلتد )9%دقرا كيوةرهد ةدق ب دقص دداالد )2%دا ط .د
ثالثا ً بحسب متغير المرحلة الدراسية
ة قمدةقلد )3دجلب دخويئصد بةتدرا ةرإتد دربقد ي بمدرا مر تدرا ةرإبت د
راةسلت د
راينمرة د
را مر ت
58د%
 115د
رإيإ د
42د%
 85د
بي و
100د%
 200د
رإلة يا
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ج رددظد د دراجد قمدةقددلد )3دبددأندااددمرةد بةددتدرا ةرإددتدراددلج دج ددونداد درا مر دتد
ررإيإبتدهلداكرمد سلتدربقدب دلد سدليهلد  )58%دج دبهلد د درا مر دتدراري وجدتد
قبةسلتدب لد  .)42%د
رابعا ً بحسب متغير التخص
ة قمدةقلد )4دجلب دخويئصد بةتدرا ةرإتد دربقد ي بمدرايخوص د
را يةا
را مآندقرايمببتدرإلإ بت د
را تدرا مببت
ردةي ي بيز
را وم
رامجيضبيز
رإلة يا

راينمرة د
30
 18د
 95د
 35د
 22د
 200د

راةسلت د
15د %د
9د%
47د%
18د%
11د%
100د %د

ج رظد دراج قمدةقلد )4داندتخوصدردةي ي بديزدكي دلدا دالد سدلتدبدب داادمرةد
را بةددتدربددقدب ددلد )47%دج ددبهلدتخوددصدرا ددومدبةسددلتد )18%دبددلد دديةادرا ددمآند
رانمجلدقرايمببتدرإلإ بتدبلد يةادرامجيضبيز دقت د سلتدتخوصدرا تدرا مببت.د د
خامسا ً بحسب متغير الخبرة
ة قمدةقلد )5دجلب دخويئصد بةتدرا ةرإتد دربقد ي بمدراخلما د
إةورزدراخلما
-10د 15د
د 20-16د
اكرمد د20
رإلة يا

راينمرة د
 32د
 132د
36

راةسلت د
16د%
66د%
18د%

 200د

100د%

ج رظد دراج قمدةقلد )5داندام بد بةتدرا ةرإتدج دونداد درا ئدتد )16-20دإدةتد
ربقدب لد سليهلد )66%دقه دائتدقإطدقتي يدصدبخلدمادكلبدمادق ةيإدلتداد د جديمد
راي ةجق دببة يدتي يةبدرا ئتدررق دخلمادقرا ئتدرركرمدخلمادا درا ة.د د
أداة الدراسة
ايي بقداه رفدرا ةرإتدقيمدراليردقدبإ د رةدرإديلي ت دققد دتدلدد د رةهيدقادقدراخادورزد
رآلتبت :د
 )1تحديصصد الهصصدف مصصن االسصصتبانة ته د فدردإدديلي تدداددالدراي ددمفد ددالدردريبيةدديزد
دددب دقرا ددديزداددد دراج هوةجدددتدراب ةبدددتداددد د جددديمدت دددبلد
راي ةجلبدددتدرا دددتدا
هيةرزدراي نبم.
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 )2بناء االستبانة قيمدراليرقدبإ رةدقيئ تدب هيةرزدراي نبمدراي دجةل د الدرا دلد
ركيسيبهيدق مايهي دقر ي دراليرقدا دد رةدرا يئ تد دالدراليدومدقرا ةرإديزدرايد د
رهي ددلدب ةرإددتدتة بددتد هدديةرزدراي نبددمدقكددلا دررةببدديزدرايمبوجددتدا د د جدديمدت دبلد
دب دقرا ديزد
هيةرزدراي نبم دق دبلدتيوج دت درا يئ تدداالدرإديلي تدقةهدتدا
اد دراج هوةجددتدراب ةبددتدايي ج د دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدراي د دجمق هدديداكرددمداه بددتد د د
قةهتد مهل.
قتنو لدردإيلي تد د ةد درا مرزد و تد الدخ ستد جديدزدهد :د هديةرزد
راي نبمدرإلب ر د هديةرزدراي نبدمدراةيقد د هديةرزدراي نبدمدادوقدرا ماد د هديةرزد
راي نبمدرالوم دق هيةرزدراي نبمد يا درامتلدت) دربدقدب دلدا دمرزدردإديلي تداد د
صوةتهيدررقابتدكن د )32دا ما .د
 )3الصدق الظاهري لالسصتبانة رإديخ مدراليردقدراود قدرا ديهم دا إديلي تدربدقد
قدديمدب د درإددين يمدبةدديءدردإدديلي تداد دصددوةتهيدررقابددتدب مضددهيد ددالد ج و ددتد د د
را ين ب دقراخلمرءدرا يخووب دا د جيمدرايمببتدق لدراة ق دقذا دإلب رءدرادما د
ددب د
رددومد ةيصددمدردإدديلي تد دد دربددقدر ي دديءدرا هدديةادا جدديم دق ةيإددليهيدا
قاه بيهدديداهددل دقد ني بددتدردددلفداقدت دد ج داقددضددياتد دديدجمق دددندد ةيإددلي ً دققدد دقددد مد
را ين ددب د د ةد د درا يمردديزدقرا ر دديزدقردضدديايزدقراي د ج زدرايد درإددي يةد
ةهيدراليرقدق مدردإيلي تدقا يًدآلةرئهلدق يمريتهل.
 )4صصصدق االتسصصاق الصصداخلي لالسصصتبانة ا يي ددقد د دردتسدديقدراد رخ دا إدديلي تدقدديمد
راليرقدبيسديبد ي د درةتلديقدببمإدوندا إديلي تدكند د د دخد مدبم دي جدSPSSد
قراج قمدةقلد )6دجوضحدذا :
ة قمد )6دجلب دردتسيقدرا رخ ددإيلي تدردريبيةيزدراي ةجلبتدا د جيمدت بلد
هيةرزدراي نبم د
سيوغدرا دات د

را جيم د
د

هيةرزدراي نبمدرإلب ر
هيةرزدراي نبمدراةيق د
هيةرزدراي نبمد يدقةرءدرا ما د
هيةرزدراي نبمدرالوم د
هيةرزدراي نبمد يا درامتلت د

.019
 .018د
.020
.020
.001

*ةرمد ة د0.05

ي درةتليقدببمإون د
*.520
*.529
*.569
*.569
**.745
د**ةرمد ة 0.01
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جيضح د راجد قم ةقدلد  )6قةدوة رةتليقددي ً ةرم دروديئبيًدبدب جديدزدردإديلي تد
كن د ي جحك ان ردإيلي ت تل بةي هي بامج تد وضو بت دقج ن رد ي ية بهي ا
ة ص رالبي يز را ي ت بيا ةرإت دكأةرا صيايت ا يجتدراي قض ل اة هي .د
 )5ثبصات االسصتبانة اةدمغ راليردق خادورز رايأكد د بلديز ردإديلي ت بامج دتد
ي اا ي كمق ليخ).دقكي لدراةييئجدك يدجوضيهيدراج قمدةقلد :)7
ة قمد )7د ي داا يدكمق ليخدايسيبدبليزدرإيلي تدردريبيةيزدراي ةجلبت د
ةدرا مرز

را جيم
هيةرزدراي نبمدردب ر
هيةرزدراي نبمدراةيق
هيةرزدراي نبمد يدقةرءدرا ما
هيةرزدراي نبمدرالوم د
هيةرزدراي نبمد يا درامتلت
ردإيلي تدكن د

5
16
3
8
5
37

قب تد ي درا يدكمق ليخ د
0.90
0.86
0.89
0.82
0.82
0.87

جيضحد دراج قمدةقلد )7داند ي زدرارليزدا الد د )80%دا دك د جيمد د د
جدديدزدردإدديلي ت دقب ددغد )87%داد درا ج ددو دران د دا إدديلي تدقهد دقب ددتدةب د ا د
قهلردج مد الداندردإيلي تدتي يصدب ةةتدةب اد درارليزدجا ئ دراليرقدداالدتالب هيد
الد بةتدرا ةرإت .د
 )6االستبانة في صورتها النهائية ب ددةمرءدراي د ج زد دالدردإديلي تداد دضدوءد
آةرءدرا ين ددب دقرايي ددقد د دص د قهيدقبليتهدديدايوددلحدةدديهتادا د دصددوةتهيدراةهيئبددتد
قب نو يتهدديدررإيإددبتدبيبددقدب ددلدا ددمرزدردإدديلي تدكن د د )37دا ددماد و ددتد ددالد
را جيدزدك يدهود لب دا دراج قمدةقلد .)8دد
ة قمد )8دجلب دتو جصد ةدا مرزدرإيلي تدردريبيةيزدراي ةجلبتدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمد د
بيسبدرا جيدزدرامئبستدبووةتهيدراةهيئبت د
را يوة د
هيةرزدراي نبمدرإلب ر  .د
هيةرزدراي نبمدراةيق  .د
هيةرزدراي نبمداوقدرا ما  .د
هيةرزدراي نبمدرالوم  .د
هيةرزدراي نبمد يا درامتلت .د
را ج و د

ةدرا مرز د
5
16
3
8
5
37

قق دقضصدا دردإيلي تدإ لدت جم دةبدي د ورادقدب ةةدتدكلبدماد-د ورادقد–دمبدمد
وراقد–د مبمد وراقدب ةةتدكلبما) دايومدرإيجيبيزدرا ليدوبب داد د اديقد يد ة د
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قا د دتددلدرخيبدديةدهددلردرا بدديسدا مق يددندكو ددندج ددةحدرا سدديجببدامصددتداكلددمداإلةيبددتد
ددب د
بوددوةادةقب ددتد ا د دضددوءدبدد رئ د ي د ةا دققدد داةا ددلدردإدديلي تدبخادديبدا
قرا يزداُو داهلدرإلةمرءرزدرا ا وبت .د
إجصصراءات تطبيصصا أداة الدراسصصة ب د درد يهدديءد د دد د رةدردإدديلي تداصددليلدةدديهتادا د د
صوةتهيدراةهيئبتدتلدتالب هيد الد بةتدرا رةإتدقذا د الدراةيودرآلت :
قدديمدراليرددقدبيو جددصدردإدديلي تد ددالدااددمرةد بةددتدرا ةرإددت د لددمدقإدديئ درايورصدد دردةي ي د قرتقدابدقابقدبوك)دق لمدرإلج ب دا ةد درا ب دقرا يز .د
ق بد درا ليوبب درإلةيبتد الدردإيلي تدقد يةاددةإياهيدا ليرق.ب درإيمةي دردإي يةرزدتلدرإيل يةدردإي يةرزدراةيقوتدا درالبي يزداقدرا بمدقرضيت دك يدتلدرإيل يةد دالدججبلورد الدردإيلي ت .د
قددديمدراليردددقدبيلوجدددبدرالبي ددديزدقت مج هددديداددد دةددد رقمدخيصدددتدبيسدددبدرا جددديدزدق ي بمرزدرا ةرإتدقتجهبتهيدا ياجيزدردرويئبت .د
تفريصصب بيانصصات االسصصتبانة وتبويبهصصا قدديمدراليرددقدبي مجددغدرالبي دديزدرايدد دتددلدة هدديد
قتلوجلهيدا دة رقمدخيصتدا زداهلردرا مى دقذا دإلةمرءدرا يةدزدرإلرويئبتد
را تدايي بقداه رفدرا ةرإتدان د جيمد د د جديدزدردإديلي ت دق د داةد درايندلد
الدرا يوإدايزدرايسديببتدبأ هديد ورا دتدب ةةدتدكلبدماداقد ورا دتداقدمبدمد ورا دتداقد
مبدمد ورا دتدب ةةددتدكلبدما دا د دقدديمدراليردقدبإ اديءدكد ددةيبدتد دالدكد دا دمادقب ددتد
ةق بتد  4د 3د 2د )1دبلدقُس لدرا سيوجيزد دالدراةيدودرادل دجوضديندراجد قمدةقدلد
:)9
ة قمد )9دجلب د حشمرزدتي ج دةةةتدردإيجيبيزد الدردإيلي ت د
مد

ةةةتدرايورام د

را ةةت د

را حشم د

1د
2د
3د
4د

مبمد وراقدب ةةتدكلبما د
مبمد وراق د
وراق د
وراقدب ةةتدكلبما د

1د
2د
3د
4د

1د–د75ا 1د
76ا1د–د5ا 2د
6ا2د–د25ا 3د
26ا3د–د 4د

األسصصاليب والمعالجصصات اإلحصصصصائية ر ي دد زدرا ةرإددتدرايت دددتدرإلرودديئبتدا دددومد
ردةي ي بددتد )SPSSدايي ب د درالبي دديزدق ياجيهدديددرودديئبي ً دقتددلدرإدديخ رمدررإددياببد
رإلرويئبتدرآلتبت:
 ي درةتليقدببمإوندا يي قد دردتسيقدرا رخ دا إيلي ت. ي داا يدكمق ليخددإيخمرجدرارليزدا إيلي ت.242
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را يوإايزدرايسيببتدقرد يمرايزدرا بيةجتددإيجيبيزدرا ليوبب د الدردإيلي ت.رخيلديةد )t-testدا بةيدب د سدي يب دا بديسدرا دمققدبدب د رادلكوةدقرإل ديم) دق ي بددمدرا مر تدرا ةرإبتد اإيإ د–دبي و ).
تي ب درايليج دررردية د )ANOVAدا بديسدرا دمققدبدب درإديجيبيزدراا لدتدبيسدبددقرايخوص دقراخلما).
ي بمرزدرا ةرإتد را حه درا
عرض نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول
دتد
اإلةيبددتد د دراسددحرمدررقمدقراددل دجددةصد ددالدص دديدردريبيةدديزدراي ةجلبددتدرا
ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدرإلب ر د د دقةهدتد دمهل؟صدقديمدراليردقد
ا
بيإدديخمرجدرا يوإددايزدرايسدديببتدقرد يمرادديزدرا بيةجددتددإدديجيبتد بةددتدرا ةرإددتد
الدردريبيةيزدراي ةجلبتدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدرإلبد ر دقكي دلدراةيديئجد
ك يدجوضيهيدراج قمدةقلد  .)10د
ة قمد )10دةةةتدردريب يةيزدراي ةجلبتدرا
م

رامتلت د

1
2
3
4
5

1
3
3
2
4

هيةرزدراي نبمدرإلب ر
هيةادراا قت د
هيةادرا مق ت د
هيةادررصيات د
هيةادرايوإص د
هيةادرايسيإبتدا شن ت د
را جيمدكن د

ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدرإلب ر

تدا

را يوإط

رد يمرفد
را بية د

ةةةتدردريبيج د

3.94
3.63
3.63
3.85
1.92

.42
.94
.94
.53
.24

وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
مبمد وراق

 3.38د

.32

وراقدب ةةتدكلبما

د

دراج قمدةقدلد )10دجيضدحداند سدلتد ورا دتدرا دب د دالدردريبيةديزدراي ةجلبدتد
ا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبدمدرإلبد ر دبشدن د ديمدكي دلدب ةةدتدكلبدمادربدقدب دغد
را يوإطدرا يمد 38ا)3دقر يمرفد بية د )0.32دقهلردج مد دالداه بدتدهدلردراةدو د
ب .د
دراي نبمدا
ددداندهةدديكدتلدديج دادد دآةرءهددلدرددومدرا هدديةرزدرا م بددتدا ي نبددمدرإلبدد ر داني ددلد
ص هددديةادراا قدددتصد ددد داقاوجددديزدرا هددديةرزدب يوإدددطد 94ا)3دقر يدددمرفد بدددية د
) 0.42دقه د سلتد ورا تدب ةةتدكلبما درندراا قتد هيةاداإيإبتدجلةالد بهيدب بتد
را هديةرز دقت بهديداد درايمتبدبدرارددي دص هديةادرايوإددصصدب يوإدطد 85ا)3دقر يددمرفد
بدددية د )0.53دقهدددد د سددددلتد ورا ددددتدب ةةددددتدكلبددددما دت بهدددديد هدددديةت دصرا مق ددددتد
قررصددياتصداد درايمتبددبدرارياددقدب يوإددطد 63ا)3دقر يددمرفد بددية د )0.94دقهد د
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سددلتد ورا ددتدب ةةددتدكلبددمادرجض دي ً دددداندص هدديةادرايسيإددبتدا شددن تصدق د داتددلدا د د
را متلدتدررخبدمادقادلدجورادقد بهديدرا دب دربدقدب دغد يوإداهيد 92ا)1دقر يدمرفد
بية د )0.24دا ط .د
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني
اإلةيبددتد د دراسددحرمدرارددي دقراددل دجددةصد ددالدص دديدردريبيةدديزدراي ةجلبددتدرا ددتد
دب داد د جديمدت ددبلد هديةرزدراي نبدمدراةيقد د د دقةهدتد دمهل؟ص دقديمدراليرددقد
ا
بيإدديخمرجدرا يوإددايزدرايسدديببتدقرد يمرادديزدرا بيةجددتددإدديجيبتد بةددتدرا ةرإددتد
الدردريبيةيزدراي ةجلبتدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدراةيق دقكي لدراةيديئجدك ديد
جوضيهيدراج قمدةقلد  .)11د
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدراةيق د
ة قمد ) 11دةةةتدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا تدا
رد يمرفد
رامتلت د
ةةةتدردريبيج د
را يوإط
هيةرزدراي نبمدراةيق
را بية د
وراق
.45
2.82
هيةادراي مفد الدردايمرضيز د
9
وراق
.39
هيةادرإيةليقدقرإيخ صدرا و يز د 2.89
7
وراقدب ةةتدكلبما
.63
3.82
هيةادردإيةييجدقرايي ب د
2
وراقدب ةةتدكلبما
.80
3.64
هيةادرايس س درا ةا د
5
وراقدب ةةتدكلبما
.76
3.75
هيةادتيم در ةقرجدرا يجبم د
4
وراق
.40
2.83
هيةادت وجلدرايجج د
8
هيةا دركيشيف درا قيز دقرايشلبهيزد
وراقدب ةةتدكلبما
.52
3.87
1
راخيقئت د
هيةا دراي ببت دبب دراي يئق دقراما د
وراقدب ةةتدكلبما
.75
3.75
4
قردة يء د
هيةا دراي مف د ال درا ياايزد
وراقدب ةةتدكلبما
.63
3.82
2
را ةا بت د
وراق
.37
2.94
هيةادردإي دم د
6
هيةا دتي ج د و رقبت دراخلم داقد
مبمد وراق
.24
1.92
11
رامرق د
هيةادتي ج دقوادرالمهينداقدرا اب داقد
مبمد وراق
.28
1.90
12
ردة يء د
هيةادراي مفد الداقةندرايةيقردا د
مبمد وراق
.40
1.88
13
ردإي دم د
هيةا دراي ببت دبب درا و ت درا متلاتد
وراق
.57
2.77
10
بيا وضو دقرا و تدمبمدرا متلات د
هيةا دتي ج دةقت درا و ت دقرإيب يبهيد
وراقدب ةةتدكلبما
.63
3.82
2
قرايأ دا دراينلد بهي د
وراقدب ةةتدكلبما
.75
3.78
هيةادرايةلحدبةييئجدرا مرةداقدراي د
3
را جيمدكن
وراقدب ةةتدكلبما
.18
 3.86د
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د دراج د قمدةقددلد )11دجيضددحداندهةدديكدتلدديج داد دآةرءدرا ددب دقرا دديزدرددومد
ردريبيةيزدراي ةجلبدتداد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمدراةيقد دقد دجندوند يبجدتدانردماد
را هدديةرزدقتد رخ هيد ددصدا ددور داخددمغد د دراي نبددمد دديد رةد د دتلدديج درآلةرءد ية ددتد
ال بددتد هدديةرزدراي نبددمدررخددمغ دددداندةةةددتدرإدديجيبتدرا ليددوبب د ددالد هدديةرزد
راي نبمدراةيق دبو تد ي تدكي لدبيا ورا تدب ةةتدكلبدمادربدقدب دغد يوإداهيد 86ا)3د
قر يمرفد بية د  .)0.18د
ق الد سديوغدكد د هديةاد جد داندص هديةادركيشديفدرا قديزدقرايشدلبهيزدراخيقئدتصد
كي دلداد درا متلدتدررقادالدب يوإدطد 87ا)3دقر يدمرفد بدية د )0.52دقهد د سددلتد
ورا ددتدكلبددما دقهد د هدديةاد ه ددتدقكرددمادرا قدديزدقرايشددلبهيزدراخيقئددتداندديند د د
رره بتدب نيندتة بتدهدلهدرا هديةاداد غدرا دب دت بهديدص هديةادتي جد دةقدتدرا و دتد
قرإيب يبهيدقرايأ دا دراينلد بهديصدقص هديةادراي دمفد دالدرا يااديزدرا ةا بدتص د
قص هدديةادردإدديةييجدقرايي ب د صدب يوإددطد 82ا)3دقر يددمرفد بددية د )0.63دقه د د
سدلتد ورا دتدب ةةددتدكلبدمادرجضدي ً دبدلدتددأت داد درا متلددتدرارياردتدص هدديةادرايةلدحدبةيدديئجد
را دددمرةداقدرايددد صدب يوإدددطد 78ا)3دقر يدددمرفد بدددية د )75دقهددد د سدددلتد ورا دددتد
ب ةةدددتدكلبدددما دت بهددديداددد درايمتبدددبدرامربدددصدص هددديةادراي ببدددتدبدددب دراي ددديئقدقرادددما د
قردة ديءصدب يوإدطد 75ا)3دقر يدمرفد بددية د  )0.76دقجياديبقدذاد د دصدص هدديةاد
تيدم در ةقرجدرا ديجبمصدرايد داتدلداد د دقدرا متلدت دت بهديدص هديةادرايس سد درا ةا د صد
ب يوإددطد 64ا)3دقر يددمرفد بددية د )0.80دقهدد د سددلتد ورا ددتدكلبددمادقة بددصدت دد د
را هيةرزدجيييجددابهيدرا ل .د
ددداندهةدديكد هدديةرزداخددمغدجييدديجددابهدديدرا ددوندقان د دب ةةددتد ورا ددتداق د د د د
إيب يتهيدقت درا هديةرزدبيسدبدتمتبلهديدهد :دص هديةادردإدي دمصدب يوإدطد 94ا)2د
قر يدددمرفد بدددية )0.37دقص هددديةادرإددديةليقدقرإددديخ صدرا و ددديزصدب يوإدددطد
89ا)2دقر يدددمرفد بدددية د )0.39دقص هددديةادت دددوجلدرايجدددجصدب يوإدددطد 83ا)2د
قر يدمرفد بددية )0.40دقص هديةادراي ددمفد دالدردايمرضدديزصدب يوإددطد 82ا)2د
قر يمرفد بية )0.45دت بهيداد دررخبدمدص هديةادراي ببدتدبدب درا و دتدرا متلادتد
بيا وضو دقرا و تدمبمدرا متلاتصدب يوإطد 77ا)2دقر يمرفد بية  .)0.57د
قتوة دب مد هيةرزدالدجوراقد بهيدرا وندقه دص هيةادتي جد د ود رقبتدراخلدمد
اقدرادددمرق صدب يوإدددطد 92ا)1دقر يدددمرفد بدددية  )0.24دقص هددديةادتي جددد دقدددواد
رالمهددددينداقدرادددد اب داقدردة دددديءصدب يوإددددطد 90ا)1دقر يددددمرفد بددددية  )0.28د
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ردريبيةيزدراي ةجلبتدا
د

ب دبياج هوةجتدراب ةبتدا د جيمددا.خيا د اهمدرا قر

دا .مقادصياحدإ ب د

قص هديةادراي دمفد دالداقةدندرايةديقرداد دردإدي دمصدب يوإدطد 88ا)1دقر يدمرفد
بية  )0.40دقة ب هيدكي لدمبمد وراقد بهيد دقل درا ب .د د
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث
اإلةيبددتد د دراسددحرمدرارياددقدقراددل دجددةصد ددالدص دديدردريبيةدديزدراي ةجلبددتدرا ددتد
ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمد يدقةرءدرا ما د دقةهتد مهل؟ص دقديمد
ا
راليرددقدبيإدديخمرجدرا يوإددايزدرايسدديببتدقرد يمرادديزدرا بيةجددتددإدديجيبتد بةددتد
را ةرإدددتد دددالدردريبيةددديزدراي ةجلبدددتداددد د جددديمدت دددبلد هددديةرزدراي نبدددمد ددديدقةرءد
را ما دقكي لدراةييئجدك يدجوضيهيدراج قمدةقلد  .)12د
ة قمد ) 12دةةةتدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا تدا
را ما د
م

رامتلت د

1
2
3

1
3
2

راي نبمد يدقةرءدرا ما
هيةادرايخابط د
هيةادراية بل د
هيةادراي وجل د
را جيمدكن

ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمد يدقةرءد

را يوإط

رد يمرفد
را بية د

ةةةتدردريبيج د

3.77
3.58
3.71

.71
.95
.78

وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما

 3.69د

.45

وراقدب ةةتدكلبما

دد دراجدد قمدةقددلد )12دجيضددحداندرا ددب دجورا ددوندقب ةةددتدكلبددماد ددالدة بددصد
ردريبيةيزدراي ةجلبتدا د جيمدت دبلد هديةرزدراي نبدمد ديدقةرءدرا ماد دربدقدب دغد
را يوإددطداج بددصدرا هدديةرزد 69ا)3دقر يددمرفد بددية د )0.45دقق د داتددلدص هدديةاد
رايخاددبطصدا د درا متلددتدررقاددالدب يوإددطد 77ا)3دقر يددمرفد بددية د )0.71دت بهدديد
ص هيةادراي وجلصدب يوإطد 71ا)3دقر يمرفد بية د )0.78دت بهيدص هديةادراية دبلصد
ب يوإطد 58ا)3دقر يمرفد بية د )0.95دقة ب هيدبةسلتد ورا تدب ةةتدكلبما .د
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرابع
دب د
اإلةيبتد دراسحرمدرامربصدقرال دجةصد الدص يدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا دتدا
ا د جيمدت بلد هديةرزدراي نبدمدرالودم د د دقةهدتد دمهل؟ص دقديمدراليردقدبيإديخمرجد
را يوإايزدرايسيببتدقرد يمراديزدرا بيةجدتددإديجيبتد بةدتدرا ةرإدتد دالدردريبيةديزد
راي ةجلبتدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدرالوم دقكي لدراةييئجدك ديدجوضديهيدراجد قمد
ةقلد  .)13د
د
د
د
د
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ردريبيةيزدراي ةجلبتدا
د
ة قمد )13دةةةتدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا
م

رامتلت د

1

6

2
3
4
5
6
7
8

1
3
4
5
2
7
8

تدا

دا .مقادصياحدإ ب د

ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدرالوم د

را يوإط

رد يمرفد
را بية د

ةةةتدردريبيج د

1.94

.24

مبمد وراق

3.89
هيةادراي ببتدرالوم د
هيةاددةةركدرا قيزدرا ني بت د 3.75
3.71
هيةادت سبمدرا و يز د
3.63
هيةادتي ب درا و يز د
3.80
هيةادرإيةييجدرا ةال د
1.93
هيةادراي رب درا ني د
1.90
هيةادراي رب درا ما د

.52
.75
.76
.80
.69
.28
.40

وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
وراقدب ةةتدكلبما
مبمد وراق
مبمد وراق

.74

وراقدب ةةتدكلبما

هيةرزدراي نبمدرالوم
هيةادرا مرءادرالومجت د

را جيمدكن

 3.28د

دراج قمدةقدلد )13دجيضدحداندرا دب دجورا دوند دالدردريبيةديزدراي ةجلبدتداد د
جيمدت بلد هديةرزدراي نبدمدرالودم دبشدن د ديمدب ةةدتدكلبدمادربدقدب دغدرا يوإدطد
28ا)3دقر يدمرفد بدية د )0.74دقكي دلدص هدديةادراي ببدتدرالودم صداد درا متلددتد
ررقاالدب يوإدط )3.89دقر يدمرفد بدية )0.52دقب ةةدتدرريبديجدب ةةدتدكلبدما د
ت بهددديدص هددديةادرإددديةييجدرا ةدددالصداددد درا متلدددتدراري بدددتدب يوإدددط )3.80دقر يدددمرفد
بدية )0.69دقب ةةدتدرريبدديجدكلبدما دقاد درايمتبدبدرارياددقدتدأت ددص هدديةاددةةركد
را قددديزدرا ني بدددتصدب يوإدددط )3.75دقر يدددمرفد بدددية )0.75دقب ةةدددتدرريبددديجد
كلبددما دقكي ددلدص هدديةادت سددبمدرا و دديزصدادد درا متلددتدرامرب ددتدب يوإددط )3.71د
قر يمرفد بية )0.76دقب ةةتدرريبيجدكلبما دت بهيدا درايمتببدراخي قدص هديةاد
تي بددد درا و ددديزصدب يوإدددط )3.63دقر يدددمرفد بدددية )0.80دقةةةدددتدرريبددديجد
كلبما .د
ببة يدالدجوراقدرا وند الدب مد هيةرزده دص هيةادرا دمرءادرالودمجتصدب يوإدطد
94ا)1دقر يددمرفد بددية  )0.24دقص هدديةادراي رب د درا نددي صدب يوإددطد 93ا)1د
قر يمرفد بية  )0.28ددقص هيةادراي رب درا ما صدب يوإطد 90ا)1دقر يدمرفد
بية )0.40دقه د هيةرزداتلدب ةةتدمبمد وراقد بهيد دقل درا ب  .د
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الخامس
اإلةيبتد دراسحرمدراخي قدقرال دجةصد الدص يدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا تدا ب د
ا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمد يا درامتلتد دقةهتد مهل؟ص دقيمدراليردقدبيإديخمرجد
را يوإايزدرايسيببتدقرد يمراديزدرا بيةجدتددإديجيبتد بةدتدرا ةرإدتد دالدردريبيةديزد
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راي ةجلبددتداد د جدديمدت ددبلد هدديةرزدراي نبددمد دديا درامتلددت دقكي ددلدراةيدديئجدك دديدجوضدديهيد
راج قمد  .)14د
ة قمد ) 14دةةةتدردريبيةيزدراي ةجلبتدرا

ب دا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمد يا درامتلت د

تدا

م

رامتلت د

هيةرزدراي نبمد يا درامتلت

را يوإط

رد يمرفد
را بية د

ةةةتدردريبيج د

1
2
3
4
5

3
5
4
1
2

هيةادر درا شن تد يورتدراةهيجت د
هيةادتي ب درالبي يزدق لةيهي د
هيةادصبيمتدرايةلحرز د
هيةادرا ر ت د
هيةادراوصف د

2.72
1.64
2.69
3.85
2.79

.62
.59
.67
.57
.62

وراق
مبمد وراق
وراق
وراقدب ةةتدكلبما
وراق

 3.14د

.27

وراق

را جيمدكن

دراج قمدةقدلد )14دجيضدحداندرا دب دجورا دوند دالدردريبيةديزدراي ةجلبدتداد د
جدديمدت ددبلد هدديةرزدراي نبددمد دديا درامتلددتدبشددن د دديمدربددقدب ددغدرا يوإددطد 14ا)3د
قر يمرفد بية د )0.27دقكي لدص هيةادرا ر دتصداد درا متلدتدررقادالدب يوإدطد
85ا)2دقر يمرفد بية د )0.57دقةةةتدرريبديجد ورادقدب ةةدتدكلبدماد ديدجحكد د
ب دت بهيدص هيةادراوصفصداتلدا درا متلتدراري بدتدب يوإدطد
اه بيهيدقرريبيةهيدا
79ا)2دقر يدمرفد بدية د  )0.62دبدلدص هديةادرد درا شدن تد يوردتدراةهيجدتصداد د
را متلتدراريارتدب يوإطد 72ا)2دقر يمرفد بية د )0.62دقه د سلتد ورادق دج بهديد
ص هيةادصبيمتدرايةلحرزصدب يوإطد 69ا)2دقر يدمرفد بدية د )0.67داد درا متلدتد
رامرب دددتدب ةةدددتد ورادددق دببة ددديدص هددديةادتي بددد درالبي ددديزدق دددلةيهيصداتدددلدب يوإدددطد
64ا)1دقر يدددمرفد بدددية د )0.59دقهددد درريبددديجدمبدددمد ورادددقد بدددند ددد دقلددد د
را ب .د د
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال السادس
اإلةيبددتد د درا سددحرمدراسدديةسدقراددل دجددةصد ددالدصهد دتوة د داددمققداد د يوإددايزد
رإيجيبيزد بةتدرا ةرإتدت تغدا ي بمرزد راةدو د–درايخودصد–دراخلدماد–درا حهد د
را ددد د–د را مر دددتدرا ةرإدددبت)؟ص دقددديمدراليردددقدبيي بددد د يددديئجدردإددديلي تدبيإددديخ رمد
ررإددياببدردرودديئبتدرا ةيإددلت دربددقدرإدديخ مدرخيلدديةد )t-testدا بةيددب د سددي يب د
ا بددديسدرا دددمققدبدددب د رادددلكوةدقرإل ددديم) دقرا مر دددتدرا ةرإدددبتد اإيإددد دبدددي و ) د
قرإيخ مدتي ب درايليج درررية د )ANOVAدا بديسدرا دمققدبدب درإديجيبيزدراا لدتد
دقرايخوص دقراخلما) .د
بيسبد ي بمرزدرا ةرإتد را حه درا
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ق د دخ د مدراةيدديئجدراي د داظهمتهدديدرايي ددب زدردرودديئبتدجيضددحداندة بددصدرا ددمققد
كي لدمبمدةراتددرويئبيًد يدج مد الدا دندددتوةد دادمققداد د يوإدايزدرإديجيبيزد
بةتدرا ةرإتدت تغدا ي بمرزد راةدو د–درايخودصد–دراخلدماد–درا حهد درا د د–د
را مر تدرا ةرإبت) .د
مناقشة النتائج
دخ م درا مى دراسيبق داةييئج درا ةرإت دج ن دت سبم دت دراةييئج دق ةيقشيهي د الد
راةيودرآلت  :د
كي ل د هيةرز دراي نبم درإلب ر د راا قت دقرا مق ت دقررصيات دقرايوإص) دذرزد
ب دب ةةتدكلبما دقهلردجحك دضمقةادتني د هيةرزدراي نبمد
رريبيجدبياةسلتدا
ب دكو هي دتسي هل د الد
رإلب ر دقا هي د درا هيةرز دراضمقةجت دقرا ه ت دا
رإلب ر دق رايج ج دا د بت دراي ةجق دقا هي دتسي د ال درإلب ر دا درا يةإيزد
راو بت دقتج هلداكرمداه ي ًدا ي ب دقق ةاد الدخ قدببئتدت ب بتد ةيجت دق ربماد
دقهله دراةيبجت دتمتلط د ص د ي دذهلل ددابن دةةرإت د س ح د )2016د
ا ي نبم درإلب ر
د )2011ددددان د هيةادرايسيإبتدا شن تدالدجوراقد
قتحك هيد ييئجدةةرإتد را
بهي درا ب داهل دد دجيييةون ددابهي دقق دجنون دذا د يبجت داوةوةهي دا د مر تد
يأخما دا درايالبق دقراية بل د دراي ةجق د دبب دب بت درا هيةرز درر م درال د
رإيل هيدرا وند درريبيةيتهلدراي ةجلبت .د
ك يدجيضحداند هيةرزدراي نبمدراةيق ده د هيةرزد ه تدا د ومدكرمدابندردة يءد
قرخي الدابندراي يئقدبيآلةرء دايا وندجمقندضمقةادراي ةبد بهيدب ةةتدكلبما د
ا د لدرا هيةرزدراي دقمرلد بهل دقجيضحدان دت درا هيةرزدتيض دردإيةييجد
دقتيم در ةقرج درا يجبم دقركيشيف درا قيزد
قرايي ب دقرايس س درا ةا
قرايشلبهيزدراخيقئت دقراي ببتدبب دراي ب تدقراما دقردة يء دقرا ياايزدرا ةا بت د
قراي ببتدقردإي دمدقراييم دقرا قتدقردايمرىدقرايأك د دصيتدرا و يزدقك هيد
هيةاد ه تدقجيييجددابهيدرا وندا ي ةبد بهي دقهود يدرشيةزددابندةةرإتدك ٍ د د
ر ة د2015؛دمي ل د2016؛ دراتهمر د2019؛ د ل دراي ب د2019؛د ل درا يمد
قار د )2019ددد دان دهةيك دب م د هيةرز دال دجوراق د بهي درا ون دقجون دا هلد
ابسور دبييةت دا ي ةب د بهي دقه د هيةا دتي ج د و رقبت دراخلم داق دراما دق هيةاد
تي ج دقوا درالمهين داق درا اب داق دردة يء دق هيةا دراي مف د ال داقةن درايةيقر دا د
ردإي دم دقق دجنون دذا داي دت درا هيةرز دقص وبت درإيب يبهي دقراي ي د هيداقد
تالب هيدا د جيمدراي ةجق .د
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ك ي دان د ييئج درا ةرإت دتحك دان دة بص د هيةرز دراي نبم د ي دقةرء درا ما د ه تد
ب دا يداهيد دخويئصدق بترزدتج درا لداكرمدت نبمر ًدقةةرجت دق هيةاد
ا
ا د بتدراي ةجق داه دت ومدب ه تدراسباماد الدة بصد شيقيزدراي نبمدرا ي تد
اي درا شن تدك يدجحك دذا د ةمقرن د .)2002د
قاشيةزد ييئجدرا ةرإتدداالداندهةيكدخ قد هيةرزدةئبسبتدا ي نبمدرالوم دجيييجد
دابهيدرا وند دقةهتد مهل دقب مد هيةرزدابسوردبييةتددابهيدك هيةادرا مرءاد
رالومجت دقراي رب درا ني دقراي رب درا ما دقق دجنون دذا د يبجت دت رخ هي د صد
را هيةرزدررإيإبتدررخمغدقا مىدراي ب د د هيةرزدراي نبمدرالوم دراي دق د
تي رخ د ص دب ضهي درال ر دقق دتيوراق دت دراةيبجت د ص د ي داشيةز ددابن دةةرإتد
راني وز د .)2012د
ك ي دجيلب د د ييئج درا ةرإت دان د هيةرز دراي نبم د يا درامتلت دكين دام لهي دب ةةتد
رريبيج د وراق دقكين داهل د هيةا دابهي ده د هيةا درا ر ت دانو هي د هيةا داإيإبتد
قضمقةجت دا دك دا شات دراي نبم دت بهي د هيةا دراوصف دبل د هيةا در درا شن تد
يورتدراةهيجت دق هيةادصبيمتدرايةلحرز دقهلهدرا هيةرزدتج درا لداكرمدق ةاد
ق هيةا دا دراي ةجق دا درا من درايية دقرا شمج ؛ دالر دةاغ درا ب دضمقةاد
تة بيهي دب ةةت د وراق دقهله دراةيبجت دتيوراق د ص د ييئج دك ً د د را م د2015؛د
ي وة دقرسب د )2019ددد دا هل دجمقن د م دريةيهل دا هيةا دتي ب درالبي يزد
ق لةيهيدقق دجنوندذا داو وبتدتالبقدهلهدرا هيةادا دقرق هلدرا هة دراييا  .د
ا ي دبياةسلت داي سبم د ييئج درا ةرإت دراخيصت دبيا مقق دا درإيجيبيز د بةت درا ةرإتد
ابيضح دان دهةيك درت يق دبب دة بص درا ب دقرا يز دبيخي ف دا ور هلد
قتخوويتهل دقخلمرتهل دق حه تهل درا بت دق مرر هل دراي دج ةإون دابهي د الد
ردريبيةيزدراي ةجلبتدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبم دقهلردج مد الدان دة بصدت د
را هيةرزد ه تد دقةهتد مدرا ب دقرا يز .د
د)2018دراي د
قتي قدهلهدراةييئجد صد ييئجدةةرإتدك ً د د رار د2013؛دقرا ي
رظهمزد مدقةوةدامققدبيسبدرا ي بمرزدررخمغ دقةةرإتد خ ب ت د)2019دراي د
رظهمز د م دقةوة دامقق دبيسب د ي بم درا سية دقراخلما دببة ي دتخي ف د ص د ييئجد
ةةرإت د رال و دقمياب د )2012دراي دربليل دقةوة دامقق دت تغ دا ي بم دقلب تد
راوظب ت دقاوياح درا شماب دقةةرإت د خ ب ت د )2019دراي درقضيل دقةوة دامققد
رسبد ي بمدراةو داوياحدرإل يم .د
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استخالص نتائج الدراسة دخ مدرإي مرىدقتي ب دق ةيقشتدا ةييئجدرايد دتوصد لد
دابهيدرا ةرإتدج ن درإيخ صداهلدت دراةييئجدا درآلت :
 سلتد ورا تدرا ب د الد هيةرزدراي نبمدرإلب ر دبشن د يمدكي لدب ةةتدكلبدمادربقدب غدرا يوإطدرا يمد 38ا)3دقر يمرفد بية د .)0.32
رإيجيبتدرا ب د الد هديةرزدراي نبدمدراةيقد دبود تد ي دتدكي دلدبيا ورا دتدب ةةدتدكلبمادربقدب غد يوإاهيد 86ا)3دقر يمرفد بية د .)0.18
اندرا ب دجورا وندقب ةةتدكلبماد الدة بصد هيةرزدراي نبمد ديدقةرءدرا ماد دربقدب غدرا يوإطداج بصدرا هيةرزد 69ا)3دقر يمرفد بية د .)0.45
 سلتد ورا تدرا ب د الد هيةرزدراي نبمدرالوم دبشن د يمدكي لدب ةةتدكلبدمادربقدب غدرا يوإطد 28ا)3دقر يمرفد بية د  .)0.74د
دندرا ددب دجورا ددوند ددالد هدديةرزدراي نبددمد دديا درامتلددتدبشددن د دديمدربددقدب ددغدرا يوإطد 14ا)3دقر يمرفد بية د .)0.27
ددتوة د داددمققدذرزدةداددتدررودديئبتد ة د د سدديوغدةداددتد )0.05دبددب د يوإددايزدرإيجيبيزد بةتدرا ةرإتدت تغدا ي بدمرزد راةدو د–درايخودصد–دإدةورزدراخلدماد–د
د–درا مر تدرا ةرإبت) .د
را حه درا
التوصيات بةي ًءد الد يدإ مزد ةند ييئجدرا ةرإتدجوص دراليرقدبيآلت :
د رةدبمر جدت ةجلبتدا ب دربةديءدراخ دتداد د جديمدت دبلد هديةرزدراي نبدمدبيد ي ديةدالدردريبيةيزدراي ةجلبت.
ردإي يةاد دقيئ تدردريبيةديزدراي ةجلبدتداد دتادوجمدقتيد جقدبدمر جدد د رةدرا دلدقل دراخ تدقابةيءدراخ ت .د
ددب د
ضددمقةادت ددبلد هدديةرزدراي نبددمد د دخ د مدرا ةدديهجدرا ةرإددبتدقدكسدديبهيداقرا ي ب .
ة جد هيةرزدراي نبمدا دبمر جدد رةدرا ب دقل دراخ تدقرالمر جدراي ةجلبتدابةيءدراخ ت.
دص رةدةاب دا لدخيصدبي بلد هيةرزدراي نبمدا درا ورةدرا ةرإبتدرا خي ت.رقدرا ب د دقل درا شماب درايمبدوجب دق د ةرءدرا د رةسد دالدتة بدتد هديةرتهلدا د جيمدت بلد هيةرزدراي نبمدقتوظب هيدا دراي ةجق.
ضمقةاد شمدراو دبأه بتدت دبلد هديةرزدراي نبدمداد داقإديقدرا دب دقرا بديةرزدرايمبوجتدقرا شماب دقاقابيءدرر وةدقراا لت.
المقترحات ج يم دراليرقددةمرءدرا ةرإيزدرآلتبت:
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دةمرءدةةرإتدرومد يةإتدرا لدا هيةرزدراي نبمدابةيءدراي ةجق .ددةمرءدةةرإتدرومد قتدتة بتد هيةرزدراي نبمدا غدرا ب دبياة ودرا ما داد غدراا ب.
دةدمرءدةةرإددتدايي جد دردريبيةدديزدراي ةجلبددتدراخيصددتدبيان يجدديزدراي ةجسددبتدرا ددتدا لدا دت بلد هيةرزدراي نبم.
دةمرءدةةرإتدتجمجلبتداية بتد هيةرزدراي نبمدا غدرا ب .دةمرءدةةرإتد دبةيءدتووةد يم دالم دي جدتد ةجل داي دبلد هديةرزدراي نبدمداد غدرا ب  .د
قائمة المراجع
.1ابودهية دا وةدجيبدالدجيبدالدصدياح .)2016دتادوجمد ديمدرايد ةجبدرايمبدو داد د
راج هوةجددتدراب ةبددتدا د دضددوءدردتجيهدديزدرا يا بددتدراي جرددت دةإددياتدةكيددوةره دك بددتد
رايمببت دةي تدصة يء .د
.2رال دو د لد دبدبد دإد ب ين؛دقميادب دةة ديند ي د .)2012درريبيةديزدرايادوةد
را هةد دا د دةجيضددبيزدراي ددبلدرا دديمدبيا نددتدرا مببددتدراس د وةجت د مكددتدراي بددتد
رالير داياوجمدت بلدرا ومدقرامجيضبيزد–دةي دتدرا د دإد وةد–دراسد وةجت د ج دتد
را ةرإيزدرايمبوجتدقراة سدبتد–دةي دتدراسد ايندقديبوس درا ج د  )6درا د ة  )1دصد
صد .132-114د
.3رار دد دري ددد دبددد دار دد درسدددب .)2013دتي جددد دردريبيةدديزدراي ةجلبدددتدا ددد د
رامجيضبيزدبيا مر تدرا يوإات دةإياتد يةسيبم دك بتدرايمببت دةي تدامدرا مغ .د
.4ةمقرن دايي د ل درامر .)2002دت بلدراي نبمد يهبلدقتالب ديز دةرةدرانيديبد
دببمقز .د
راجي
.5ةمقرن دايي .)2003درإلب ر :د هو ن د يجبمه د نو يتن د مجيتن دخويئوند
مرر ددن دقبيإددن دت ةجلددن دراال ددتدررقاددال دةرةدرا نددمدا الي ددتدقراةشددمدقرايو جددص د
ين .د
.6رجي دقة دري .)2010دراي ةجبدا درا مندرايية دقرا شمج دةرةدراي بلد
دردإنة ة د وم .د
راجي
.7ر ةد د هديدك دديم .)2015د هدديةرزد ددلدرا ددمندرا د  21درا ددحت مدرا د درامرب دصد
قرا شمقن:دبمر جدد رةدرا ب دا دراجي يزد داة دراي بت دراج بدتدرا ودمجتد
ا ةدديهجدققددمقدرايدد ةجق درا دديهما دادد درا يددماد13-12دامسدداق دصدصد-288
 .311د
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.8خ ب ت در يةادخ ب تداه .)2019دردريبيةديزدراي ةجلبدتدرا دتدايد ةجقد دةهجد
را تدرا مببتدرا اوةدبيا مر تدرا يوإاتدبيا نتدرا مببتدراس وةجتد دقةهتد دمد
را ب درا ج  )2درا ة  )2دصدصد .273-233د
.9رامقجر د ددج دديند ي د .)2013دة جددتدة ج د ادا د دراددي ل..دراي د ةجقد د د ة ددوةد
راي نبمداوقدرا ما دق  )2دةرةدرا نمد يشمقندق و ون د ين .د
.10راتهمر دد د لدد درا تجددتد ر ددين .)2019دتوددوةد يددم داياددوجمدرا يةإدديزد
راي ةجسبتدا د درامجيضدبيزداد دضدوءد هديةرزدرا دمندرايدية دقرا شدمج د ج دتد
ةي تدامدرا مغدا ومدرايمبوجتدقراة سبت درا ج  )11درا ة  )1دصدصد .47-1د
.11إددد يةاادةدددوةزدار ددد .)2006دتددد ةجقد هددديةرزدراي نبدددمد دددصد ئددديزدرر ر دددتد
رايالب بت)ادراال تدررقاال دةرةدراشمققداةشمدقرايو جص د ين دررةةن.
 .12ددددي م دقدددديةقد لدددد رام قف دقرا وددددم ددجهدددديبد بسددددال .)2016دراي نبددددمد
رالوددم د هو ددند-د هيةرتددند-ددإدديمرتبجبين دراال ددتدررقاددال درا ج و ددتدرا مببددتد
ا ي ةجبدقراةشم درا يهما د وم .د
 .13ل دراي ب دقايءدإ .)2019داي بتدبم ي جد يم دا دضوءد هديةرزدرا دمند
21د ا دتة بتدررةرءدراي ةجس دا ايابد لدرا وم د ج تدراليقدرا د داد درايمببدت د
ةي تد ب دشد ق دك بدتدرالةديزداد ةربدقرا دومدقرايمببدت درا ج د  )3درا د ة  )20د
صدصد .221-169د
 .14ل د درا دديم دةشدديد ي ددوةدب د ق دقار د د ودديمد ي د دإددب .)2019دبم ددي جد
يم دا درانب بيءدرايبوجتدقيئلد الدراي ةجقدرا ي يجتداية بتد هيةرزدرا مندرايية د
قرا شمج دقرا سئوابتدردةي ي بتدا غدراا بدرا ب دبن بتدرايمببدت د ج دتدراليدقد
را د دا د درايمببددت دةي ددتد ددب دش د قد–دك بددتدرالةدديزدا د ةربدقرا ددومدرايمبوج دت د
را ج  )2درا ة  )20دصدصد .235-185د
 .15ل درا يم د ي دإب دار د ل ه .)2018داي بتدبم دي جد دت دبدأةقرزدراوجدبد
درامجيضدبيزدبن بدتد
2د ا دتة بتد هيةرزدرا مندرايية دقرا شمج دا غدراا بد
رايمببدددت د ج دددتدتمبوجددديزدرامجيضدددبيز دراج بدددتدرا ودددمجتدايمبوجددديزدرامجيضدددبيز د
را ج  )21درا ة  )6دصدصد .269-214د
 .16لدد درا تجدددت دإددد ب د .)2013دت دددبلدراي نبددمدق هيةرتدددند–دتددد ةجليزدقتالب ددديزد
ي تادق )3ادةرةدرار ياتدا ةشمدقرايو جصاد ين دررةةن.
.17را يوم د يندجوإف .)2012دتة بدتد هديةرزدراي نبدمد ديذجد مجدتدقتالب ديزد
بت دةرةدرا سبما د ين دررةةن .د
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 .18را يددوم د د يندجوإددف؛دراجددمر د ل د دراةيصددمدذجدديب؛دبشدديةا د واددق .)2009د
تة بتد هيةرزدراي نبمد يذجد مجتدقتالب يزد بت دةرةدرا سبمادا ةشدمدقرايو جدص د
ين .د
 .19وددم درسددة د ل د رالية .)2003دراي نبددمد هيةرتددندقرإدديمرتبجبيزدت ةجسددن د
نيلتدرا داه دراوقةبت درامجيى .د
 .20ادو دةددوةزد دتز .)2010درإلةرةادراي ب بددتدقرإلشدمرفدرايمبددو دق  )4د
ةرةدرار ياتدا ةشمدرايو جص د ين دررةةن .د
 .21م د يصلد ي ددبمرهبل .)2018دبم ي جد يم دا درايمببتدرالبئبتدقديئلد دالد
رإديمرتبجبتدةةرإددتدراد ةسدقابددمهداد دتة بددتدرار ياددتدرالبئبددتدق هديةرزدرا ددمندرايددية د
قرا شددمج دادد غدقدد بدك بددتدرايمببددت درا ج ددتدرا وددمجتدا يمببددتدرا بددت دراج بددتد
را ومجتدا يمببتدرا بت د ج  )21درا ة  )7دصدصد.165-83
د ةالدبةلدإد .)2018دردريبيةديزدراي ةجلبدتدقراييد جيزدرايد دتورةدند
.22را ي
يزدرامجيضبيزدا دضوءد هيةرزد تدرا دمندرايدية دقرا شدمج د ج دتدك بدتد
رايمببت د ج  )70درا ة  )2دةي تدقةاي دك بتدرايمببت دصدصد .529-468د
.23مي ل دت ب ادإدب دار د .)2016دبم دي جدتد ةجل د يدم داد دك يجديزد دلدرا دمند
رايدددية دقرا شدددمج دقددديئلد دددالدردريبيةددديزدراي ةجلبدددتدرا يصدددمادا ددد درا دددومد
بيا مر تدردبي رئبتدقابمهدا دتة بتدب دردران يجديزدرا مابدتداد جهل درا دحت مدراد قا د
ررقم:دتوةهيزدرإيمرتبجبتدا دراي بلد–دتي جيزدرا سي ل د ج  )2دك بدتدرايمببدت د
ةي تد ب دش ق درا يهما دا د30دإلي لم دصدصد .306-175د
.24را م د د سد مدبد دخ بددم .)2015دابددمدرإدديخ رمدرإدديمرتبجبتدراددي لدرا سددية دداددالد
را يغدا دت ةجقدرا ومد الدتة بتدراي نبمد يا درامتلدتدقب درد ديةرزدرا د داد غد
قددد بدراودددفدراردددي درا يوإدددطدذق دا ددديقدراسدددبامادرا يمبدددتدرا خي دددت دةإدددياتد
ةكيوةره دك بتدرايمببتدررإيإبت دةي تدامدرا مغ دراس وةجت .د
.25را دد دخ ددبقدبدد د لدد دراددمر دبدد دخ ددبق .)2011دردريبيةدديزدراي ةجلبددتد
ا شددمفدرايمبددو داد د جي ددصدرا ماددت دةإددياتد يةسدديبم دك بددتدرايمببددت دةي ددتدامد
را مغ .د
.26راني ددوز دآ دديمد ل د درا دديةةدار د .)2012داي بددتدتوظبددفدرإدديمرتبجبتدرالبددلد
رادد رئم دادد دتة بددتدرا دديهبلدق هدديةرزدراي نبددمدرالوددم دبياج مرابدديدادد غدقيالدديزد
راوفدرايية د شمدب تا دةإدياتد يةسديبم دمبدمد ةشدوةا دك بدتدرايمببدت دراجي دتد
رإلإ بتدب تا .د
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 .27ي وة دةرئ درةةجق؛دقرسب ددرسديند بدم .)2019دابدمدا دوذجدبية دينداد د
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Abstract: The study aimed to identify the training needs for
teachers in the Republic of Yemen in the field of teaching
thinking skills from their point of view. To achieve the goal of
the study, descriptive approach of the survey type is used. A
questionnaire tool is also used and verified its apparent
sincerity and consistency. This tool was applied to a sample
consisting of (200) teachers from all Specializations,
experiences, qualifications, and academic levels. The results of
the study identified the most important thinking skills that
teachers need to be trained in which was widely approved by a
large sample of the study. Furthermore, the study concluded
that there were no statistically significant differences between
the averages of the training needs degrees due to the study
variables (type, qualification, specialization, experience, and
grade level).
Key words: thinking skills, training needs, thinking education.
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أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة
الصف الثالث األساسي
د .عثمان ناصر منصور
جامعة الشرق األوسط-قسم اإلدارة والمناهج
المملكة األردنية الهاشمية
أ.شيرين عارف الطالفيح
وزارة التربية والتعليم
الممكلة األردنية الهاشمية
ملخص :هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع
في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي .استخدمت
الدراسة المنهج التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي ،واختيرت لذلك عينة من طلبة
الصف الثالث األساسي مكونة من ( )60طالبًا وطالبة ،تم توزيعهم إلى مجموعتين:
األولى تجريبية بلغ عدد طلبتها ( )30طالبًا وطالبة درست باستخدام استراتيجية
مثلث االستماع ،والثانية ضابطة بلغ عدد طلبتها ( )30طالبًا وطالبة درست
بال طريقة االعتيادية .وتم إعداد اختبار لقياس مهارة االستيعاب القرائي مكون من
( )36فقرة.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب
القرائي ،عند المستويات (الحرفي ،االستنتاجي ،النقدي) ،لمصلحة المجموعة
التجريبية .وأوصت الدراسة بضرورة توظيف استراتيجية مثلث االستماع في
تدريس اللغة العربية لما لها من أهمية في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة
الصف الثالث األساسي.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية ،االستيعاب القرائي ،الصف الثالث األساسي ،مثلث
االستماع ،مهارة
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المقدمة
تُعد اللغة العربية أقدم اللغات على وجه األرض فهي لغة القرآن الكريم ،وقد نالت
اهتمام الباحثين لما لها من أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع ،وحظي موضوع
القراءة بدراسات كثيرة ومتنوعة أكثر من غيرها من فروع اللغة العربية ،حيث
است ُ ِمدّ هذا االهتمام من تعظيم هللا سبحانه وتعالى للقراءة ،فأول ما أوحي إلى رسولنا
ق ( )2ا ْق َرأْ َو َربُّكَ
سنَ ِم ْن َ
اْل ْن َ
علَ ٍ
العظيم (﴿ا ْق َرأْ ِباس ِْم َر ِبّكَ الَّذِي َخلَقَ (َ )1خلَقَ ْ ِ
سنَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم (()﴾5العلق :اآلية .)5-1
علَّ َم بِ ْالقَلَ ِم (َ )4
ْاأل َ ْك َر ُم ( )3الَّذِي َ
اْل ْن َ
علَّ َم ْ ِ
ويرتبط موضوع القراءة ارتبا ً
طا عميقًا بالفهم ،فالذي ال يفهم ما يقرأ كأنه ال يعرف
القراءة ،فالفهم القرائي غاية أساسية في درس القراءة ،وتظهر أهميته في تطوير
الثروة اللغوية لدى الطلبة ،وذلك بمعانيها المجازية والحرفية فمن غير الممكن فهم
المقروء من غير ثروة لغوية تساعد على ذلك ،وتأتي بعد امتالك الطالب للثروة
اللغوية مهارات أخرى تتمثل في قدرته على تحديد التفاصيل ،وتذكر الحقائق،
وتحديد الفكرة الرئيسة الصريحة أو الضمنية ،وتنظيم النص من حيث تسلسله
الموضوعي ،وتنفيذ التعليمات ،واستخالص النتائج ،والتنبؤ باألحداث ،والتعبير عن
المشاعر ،وتحليل الشخصيات وحل المشكالت ،والقدرة على النقد ،وتقويم المقروء
(حبيب هللا.)2010 ،
واالستيعاب القرائي عملية عقلية تستهدف الحصول على المعنى واكتسابه ،فهو
عملية مركبة من عدد من العمليات الفرعية التي يقوم بها القارئ الستنباط المعنى،
حيث يقوم القارئ بتفسير المادة المقروءة بنا ًء على خلفيته المعرفية وخبراته
سابقة .ويعد االستيعاب القرائي محور العملية القرائية التي يسعى النّظام الت ّعليمي
ال ّ
إلى إكسابه للطلبة؛ ليرقى بهم إلى درجة الوعي واْلدراك ،فيعد ّ قارئًا يمتلك
مهارات القراءة الفعلية الوظيفية التّي تُمكنه من استيعاب المقروء ،ضمن
المستويات المتقدمة ،التّي تقوده ألن يكون على درجة من الوعي ،واالستيعاب
األدق للمقروء والقدرة على فهم هدف الكاتب وتحليله؛ ْلصدار أحكام موضوعية
سيد.)2004 ،
على ما يقرأه في ضوء ما يتسم به من فهم قرائي عا ٍل (ال ّ
كما أن االستيعاب القرائي محور العملية القرائية التي يسعى القائمون على العملية
التربوية إلى تحققها ،فعن طريق ِه يتم اكتساب التعلم ليرقى بالطلبة إلى درجة الوعي
ضحا وجليًا لدى
واْلدراك الذي يمكنهم من استيعاب المقروء ،فهناك
قصورا وا ً
ً
الطلبة في استيعاب المقروء وذلك يعود إلى عدم وجود اتصال سليم بين المرسل
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والمستقبل وعدم وجود فهم لمستقبل الرسالة التي يريد المرسل ايصالها بمضمونها
ودالالتها بما يحتوي من مقاصد علنية أو مضمرة كي يستطيع المستقبل اتخاذ
المواقف المناسبة لها (جمل والفيصل.)2004 ،
ولضرورة امتالك الطلبة لمستويات االستيعاب القرائي في المرحلة األساسية الدنيا
حتى يسهل عليهم استخدام اللغة دون مشقة وعناء ،وتعلم المواد الدراسية المختلفة
في المراحل الدراسية المتعاقبة ،سعت البرامج التعليمية للمرحلة األساسية في
صا في الصفوف الثالثة
األردن إلى تمكين الطلبة من المهارات األساسية وخصو ً
األولى ،وبما أن المعلم قائد العملية التعليمية والميسر والمخطط لها كان ينبغي األخذ
بعين االعتبار أهمية االستراتيجيات التي يتبعها خالل ممارسته للعملية التعليمية
صا عند تدريس الطلبة موضوعات القراءة في اللغة العربية ،التي تسعى إلى
خصو ً
إكساب الطلبة مهارة القراءة بطالقة وتكوين االستيعاب القرائي وفهم النص
المقروء.
ويتفق عديد من الباحثين على ضرورة استخدام استراتيجيات حديثة تجعل من
ً
فاعال فيها ،التي تهدف إلى زيادة تحصيل
وعنصرا
الطالب محور العملية التعليمية
ً
الطلبة الدراسي وحبهم لعملية التعلم ،ومن أبرز االستراتيجيات الحديثة التي انبثقت
من التعلم النشط استراتيجية مثلث االستماع ،وهي استراتيجية تدريسية تتضمن
تعل ًما تعاونيًا نش ً
طا بين الطلبة وتشجع على الحوار والمناقشة ،وتُشعر الطلبة
بدورهم في العملية التعليمية من خالل بنائهم للمعرفة بأنفسهم وتحررهم من
األساليب االعتيادية ،من خالل التعبير عن أنفسهم والدعم المتبادل بينهم إذ يشعر
الطلبة بأهميتهم داخل المجموعة (أمبو سعيدي والحوسنية.)2016 ،
وقد سميت استراتيجية مثلث االستماع بهذا االسم ،لكون األطراف الثالثة فيها
(متحدثُ ،مستمع ،كاتب) يقفون على شكل مثلث ،وهذه االستراتيجية تدعم مهارات
االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،وتتم من خالل مجاميع ثالثية يكون لكل طالب في
المجموعة دور محدد ،فاألول ُمتحدث ،يشرح الدرس أو الفكرة ...الخ ،والثاني
مستمع ،يطرح األسئلة على األول للحصول على مزيد من التفاصيل وتوضيح
الفكرة ،والثالث كاتب ويراقب العملية ،فهو يكتب ما يدور بين زميليه ويكون أشبه
بالمرجع (تغذية راجعة) ،فعندما يحين دوره يقرأ ما كتبه فيقول لقد ذكر فالن كذا
وذكر فالن كذا ،ويعمل المعلم على تبديل األدوار بين الطلبة في كل مجموعة
ثالثية ،وتعمل هذه اال ستراتيجية على تحقيق التفاعل بين الطلبة ،وتكمن أهميتها
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ضا في شعور الطلبة أثناء تطبيق خطواتها بمسؤولية مشتركة لتحقيق األهداف
أي ً
المتوخاة من الدرس (الكعبي.)2016 ،
انطالقًا من حاجة الطلبة المتزايدة إلى الفهم نتيجة تطور وتسارع وتيرة التقدم
المعرفي العالمي ،وال حاجة لتحسين المهارات اللغوية التي من أهمها االستيعاب
القرائي ،سعت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية
مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
مشكلة الدّراسة:
سا من أهداف القراءة ،وهو
يُعد االستيعاب القرائي بمختلف مستوياته هد ًفا رئي ً
جوهر عملية القراءة ،فطالقة القراءة تتوقف على استيعاب القارئ للنص المقروء،
لذلك كان ال بد من العناية بتدريسه بشكل أكبر .ويستخدم المعلمون طرائق التدريس
ضا عن الفهم واالستيعاب ،مما كان له
التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين عو ً
األثر الكبير على تحصيل الطلبة في المواد الدراسية بصفة عامة ومادة اللغة العربية
بصفة خاصة.
ونظرا ألهمية االستيعاب القرائي في تحسين عملية التعليم والتعلم للطلبة ،فقد أجرى
ً
التربويون الدراسات التي توصلت إلى وجود ضعف واضح في استيعاب الطلبة لما
يقومون بقراءته ،وهذا ما أكدته دراسة (العازمي )2002 ،إلى أن من أهم أسباب
تدني مستوى الطلبة في االستيعاب القرائي قصور استراتيجيات التدريس المعتادة
في تدريسه ،التصافها بالنمط الجاف الذي جعلها تحول دون اكساب الطلبة استيعاب
المقروء.
كما أظهرت نتائج المسح الوطني للقراءة والحساب في الصفوف المبكرة الذي تم
إجراؤه من قبل وزارة التربية والتعليم عام ( )2012ضعفًا في مهارات االستيعاب
القرائي ،حيث أظهر المسح ّ
أن ( )17%فقط من طلبة الصفين الثاني والثالث
دربت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع
األساسي يقرؤون باستيعاب ،وبناء عليه ّ
مؤسسات وطنية ودولية معلمي الصفوف الثالثة األولى ضمن مبادرة القراءة
والحساب لمعالجة الضعف ،ورغم ذلك ما زال الطلبة يعانون من ضعف في
مهارات االستيعاب القرائي وهذا ما أكدته نتائج المسح الذي أجري في أيار ،2019
ّ
بأن نسبة الطلبة الذين يقرؤون باستيعاب فقط ( )35%وهذه النسبة تعد متواضعة
بالنسبة للمستوى المأمول .ومن أجل ذلك كُله جاءت الدّراسة الحالية في محاول ٍة
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لتعرف أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي
ّ
لدى طلبة الصف الثالث األساسي .وتحديدا حاولت الدراسة اْلجابة عن األسئلة
اآلتية:
السؤال األول :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارات
االستيعاب القرائي ككل لدى طلبة الصف الثالث األساسي مقارنة بالطريقة
االعتيادية؟
السؤال الثاني :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى الحرفي مقارنة
بالطريقة االعتيادية؟
السؤال الثالث :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى االستنتاجي
مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
السؤال الرابع :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى النقدي مقارنة
بالطريقة االعتيادية؟
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة الحالية إلى:
 الكشف عن أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعابالقرائي الكلية لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
 معرفة أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائيعند كل مستوى من مستويات االستيعاب القرائي.
أهمية الدّراسة :تكمن أهمية الدّراسة الحالية فيما يأتي:
 تفيد معلمي الصفوف الثالثة األولى ،حيث تقدم لهم استراتيجية حديثة لتحسينمستوى االستيعاب القرائي ورفعه لدى طلبتهم.
 من المؤمل أن تفيد مخططي المناهج الدراسية للصفوف الثالثة األولى ،حيث تبينلهم أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع على االستيعاب القرائي ،مما يجعلهم
قادرين على تضمين المناهج الدراسية موضوعات يمكن من خاللها توظيف هذه
االستراتيجية بشكل أوسع.
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 توجه المشرفين التربويين لعقد دورات تدريبية لتمكين المعلمين من استخداماستراتيجية مثلث االستماع في دروس القراءة لتحقيق االستيعاب القرائي لدى
الطلبة.
إطارا نظريًا وميدانيًا وتفتح أ ُفقًا واسعًا
من المؤمل أن تفيد الباحثين حيث تقدم لهمً
لدراسات مستقبلية توظف استراتيجية مثلث االستماع في مهارات أخرى من
مهارات اللغة العربية.
 قد تسهم في إضافة جديدة للمحتوى النظري في مجال استراتيجيات التدريس كوناستراتيجية مثلث االستماع لم يتم تناولها بصورة جيدة ومتكاملة في مجال البحث.
الدّراسة األولى التي تناولت استراتيجية مثلث االستماع في اللغة العربية محليًا ،فيحدود علم الباحثين.
حدود الدّراسة :تمثلت حدود الدّراسة الحالية باآلتي:
الحدود البشرية :طلبة الصف الثالث األساسي في لواء الموقر.
الحدود المكانية :المدارس األساسية الحكومية في لواء الموقر في محافظة العاصمة
عمان في األردن.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدّراسة في الفصل الدراسي الثاني . 2020/2019
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدّراسة الحالية على وحدتي (الذهب والتراب،
والغذاء المتوازن) من كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي.
محددات الدّراسة :يمكن تعميم نتائج الدّراسة على المجتمع الذي أخذت منه العينة،
وأداتها من حيث صدقها وثباتها ،وإجراءات تنفيذها وتطبيقها على طلبة الصف
الثالث األساسي.
مصطلحات الدّراسة:
استراتيجية مثلث االستماع:
وتعرف استراتيجية مثلث االستماع اجرائ ًيا بأنها :استراتيجية تركز على قيام
الطلبة بجميع أنشطتهم التعليمية بأنفسهم من خالل اتقانهم لمهارات القراءة والتحدث
واالستماع ،مما يساعدهم على تحمل أكبر قدر من المسؤولية في عملية التعلم في
مجموعات ثالثية مما يؤدي إلى الوصول الستيعاب النص المقروء.
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االستيعاب القرائي:
ويعرف االستيعاب القرائي اجرائيًا بأنه :عملية بنائية تقوم على التفاعل بين الطلبة
والنص المقروء من خالل فهم األفكار الواردة في النّص المقروءة وتفسيره،
واستنتاج أفكاره ،والتّفاعل معه ،ومن ث ّم اْلجابة عن األسئلة التي تلي النّص بنا ًء
على خلفية الطلبة المعرفية ،وقدرتهم على تحديد المعنى الحرفي للنص ،واستنتاج
األفكار الرئيسة ،والحكم على النص في ضوء الخبرة السابقة ،المقاسة بمستوى
الدّرجة التي حصل عليها أفراد الدّراسة بعد اْلجابة عن فقرات اختبار االستيعاب
القرائي الذي أعدّ لهذه الغاية.
األدب النظري والدراسات السابقة
المحور األول :األدب النظري :تناول األدب النظري الموضوعات اآلتية:
االستيعاب القرائي ،ومستوياته ،واستراتيجية مثلث االستماع ،وخطواتها ،ودور كل
من المعلم والطالب فيها.
االستيعاب القرائي
ي نظر إلى االستيعاب القرائي بأنه الهدف الرئيس في عملية القراءة اذ يأتي في مقدمة
الموضوعات ذات العالقة بالدراسات اللغوية النفسية ،ألهميته في التواصل اللغوي
وفهم الرسالة بين الكاتب والقارئ باْلضافة لما يشتمل عليه من أسس نفسية
كاْلدراك والتذكر واالستدعاء (سليمان.)2006 ،
وذكر القطاونة والقطاونة ( )2006أن االستيعاب القرائي أساس العمليات القرائية
ألن السرعة والبطء في القراءة يعتمدان على قدرة القارئ على فهم النص المقروء،
والقيام بعمليات عقلية متنوعة كربط المعلومات المتضمنة في النص المقروء
بخبرات القارئ السابقة وربط االفكار التي يطرحها الكاتب مع معارفه السابقة حول
الموضوع مدار اال ستيعاب من خالل مقارنته بما تعلمه سابقا وتحليل العالقات بين
أجزاء النص.
وكذلك يرى كل من بستمنت وولخ) )Bustamante and Welch ,2000أن تعليم
الطلبة االستيعاب القرائي بمستوياته المختلفة يعني تعليمهم كيفية البحث بنشاط عن
صا
المعنى داخل النص وبناء مهارات استيعابية ويكون ذلك بإعطاء الطلبة نصو ً
ذات عالقة ومحفزة لهم.
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ولكي يفهم المتعلم المقروء علية امتالك مهارات خاصة تتمثل في جانبين هما
الجانب الفسيولوجي والجانب العقلي ،وكل مهارة من مهارات الفهم الرئيسة تشتمل
على عدد من المهارات الفرعية ،ومن هنا عُدَّ الفهم أساس السيطرة على فنون اللغة
كلها ،واستنادًا إلى ذلك حظي فهم المقروء بمكانة بارزة في تعليم اللغة من
المتخصصين والمربين ،فبينوا مهارات الفهم وحددَّوا درجاته ،وتناولوا أنماطه
بالشرح والتحليل ،وزيادة على أنهم بحثوا في أساليب تحسين مهارات الفهم،
وأسباب القصور فيه ،وذُكر من هذه المهارات :تحصيل معاني الكلمة ،واختيار
األفكار الرئيسة ،ومعرفة األساليب األدبية ،والقدرة على االستنتاج (عبد الباري،
.)2010
أمرا صعبًا ،ومنها :قصور في معالجة
وهناك أسباب كثيرة تجعل من فهم المقروء ً
المعلومات ،والخلفية المعرفية ،ونقص في الثروة اللغوية ،وفشل في توظيف الخبرة
السابقة أو االستفادة منها بصورة غير صحيحة ،وقلة القراءة ،والقراءة الجهرية
والصامتة غير الصحيحتين ،ومشكالت في مهارات ما وراء المعرفة ،وإتباع طرق
قديمة لم تعد مناسبة في تدريس القراءة ،والفشل في فهم الكلمات والجمل المفتاحية،
والفشل في ربط الجمل أي خطأ في استخدام أدوات الربط ،وفشل في تنظيم
المعلومة (عواد.)2012 ،
إن الفهم القرائي هو نتاج القراءة الواعية الهادفة إلى توسيع دائرة خبرات المتعلم
وتنميتها ،وتنشيط مهاراته الفكرية ،وتهذيب ذوقه ،وإشباع حب االستطالع النافع
لديه ،وإدراك المعلومات الضرورية من أجل حل المشكالت التي تواجهه ،فض ًال
عن تحديد ميوله وزيادتها اتساعا ً وعمقًا ،وتنمية الشعور واْلحساس بالذات
وباآلخرين (رسالن.)2005 ،
ويصنف خبراء مركز الدعم األكاديمي األمريكي ( American Academic
 )Support Centra, 2004مستويات االستيعاب القرائي إلى ثالث مستويات:
حرفية ،وتشير إلى قدرة القارئ على تذكر الحوادث التفصيلية في المادة المقروءة
وربطها باألفكار الرئيسية ،والتفسيرية ،وتشير إلى قدرة القارئ على قراءة ما بين
السطور لتحديد هدف الكاتب وربط معلوماته الجديدة بمعلوماته السابقة ،وتطبيقيه،
وتشير إلى قدرة القارئ على تحليل وتركيب معلومات أخرى.
ويرى (النهابة )2013 ،أن مستويات االستيعاب القرائي تنقسم إلى:
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 . 1المستوى الحرفي :يتم فيه تحديد المعنى الحرفي من السياق وتعيين مضاد الكلمة
وتوضيح العالقة بين الجمل.
 . 2المستوى االستنتاجي :وفيه يتم اختيار عنوان مناسب للنص واستنتاج األفكار
الرئيسة التي اشتمل عليها الموضوع ،وأيضا بيان غرض الكاتب ،واستنباط المعاني
الضمنية التي لم يصرح بها الكاتب.
 . 3المستوى النقدي :فيه يتم التميز بين الحقيقة والرأي ،والحكم على المقروء في
ضوء الخبرة السابقة ،وتكوين رأي حول القضايا واألفكار المطروحة في النص،
وكذلك التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل به.
 . 4المستوى اْلبداعي :ويتم فيه اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في
الموضوع ،والتنبؤ باألحداث بناء على مقدمات معينة.
في حين قسّم رو وستودت ( (Roe & Stodt, 2004مستويات فهم المقروء إلى
ثالثة مستويات:
سطور :وهو المستوى الذي يقوم فيه القارئ بالتّركيز على المفردات
 .1قراءة ال ّ
وتجميعها مع بعضها في وحدة لغوية متكاملة ،بحيث يعطي كال منها وزنها الحقيقي
معان.
سياق ،ويدرك ما تحمله هذه المفردات من
في ال ّ
ٍ
سطور :وهو المستوى الذي يحاول فيه القارئ التّعرف إلى قصد
 .2قراءة مابين ال ّ
الكاتب وتفسير أفكاره ،وإصدار بعض األحكام على ما في النّص من مفردات
وأفكار.
سطور :وهو المستوى الذي يحاول فيه القارئ استخالص
 .3قراءة ما وراء ال ّ
تعميمات وأفكار جديدة ،وتوظيف األفكار المتضمنة في المادة المقروءة لحل مشكلة
تواجهه.
واستفادت الدّراسة الحالية من هذه التقسيمات لمهارات االستيعاب القرائي ،وحددت
ثالثًا منها تناولتها ضمن حدود دراستها ،وهي كما يأتي:
مهارة االستيعاب القرائي الحرفي وتشمل :تعرف األفكار الرئيسة واستذكارها،وتعرف تفاصيل األحداث واستذكارها ،والمقارنة بين الشخصيات واستذكارها ،من
حيث أوجه الشبه واالختالف فيما بينها.
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مهارة االستيعاب القرائي االستنتاجي وتشمل :استنتاج الفكرة الرئيسة الموجودة فيالنص ،واقتراح عنوان جديد للنص ،ربط األفكار الواردة في النص مع الخبرة
السابقة لدى الطالب ،والتنبؤ بالنتائج المتوقعة.
مهارة االستيعاب القرائي النقدي وتشمل :التمييز بين الحقيقة والرأي ،والحكم علىالمقروء في ضوء الخبرة السابقة ،وتكوين رأي حول القضايا واألفكار المطروحة
في النص ،وكذلك التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل ب ِه.
استراتيجية مثلث االستماع
إحدى استراتيجيات التعلم النشط والتي تستخدم العناصر األساسية لهذا التعلم ،وتهتم
به في أثناء التعلم :كالقراءة ،والكتابة ،والحديث ،واالستماع ،والتفكير ،والتأمل،
والتي تتم من خالل مجاميع ثالثية تعاونية (الكعبي.)2016 ،
وهذه االستراتيجية قائمة على التعاون بين الطلبة ،كما تشجع على التحدث
واالستماع والكتابة لدى الطلبة ،مما يجعلهم يربطون ما يتعلمونه بحياتهم اليومية في
ضوء الممارسات الواقعية ،وتسمح لهم فرصة تدوين الحلول في بطاقات ،يتم
جمعها من قبل المعلم وتعطيه فرصة لكي يرى مدى انطباع الطلبة واستيعابهم
المعلومات في الموضوع المطروح ،وإن كان لديهم صعوبة في الفهم (حيدر
والعنبكي.)2016 ،
وتتميز استراتيجية مثلث االستماع بخصائص ،منها :أنها تتيح فرصة للطلبة لكي
مفعما بالنشاط والفاعلية يساعد على دراسة
يكونوا نشطين ،حيث تهيئ منا ًخا
ً
ممتعة ،وتعطي فرصة للجميع بالمشاركة ،كما تدعم بعض عادات العقل المنتجة
مث ل :االستماع بفهم ،والتحكم في االندفاع ،وتساعد الطلبة على بناء معارفهم من
خالل مناقشاتهم الجماعية ،حيث تمكنهم من تبادل اآلراء واألفكار والمعلومات،
والعمل على إشباع حاجاتهم المختلفة ،ولها نتائج إيجابية وفاعلة من خالل اندماج
الطلبة ذوي المستويات التحصيلية المتفوقة بالمستويات المنخفضة والمتوسطة مما
يحفزهم على التعلم ليصبحوا مثلهم ويحظوا بنفس أهميتهم ومكانتهم ،ولها دور كبير
في تنمية الجوانب االجتماعية والتربوية (قرني.)2013 ،
وتمر استراتيجية مثلث االستماع كما يراها (الشمري2011 ،؛ توفيق)2019،
بالخطوات اآلتية:
أوال :يقسم المعلم الطلبة في قاعة الدرس إلى مجاميع ثالثية تعاونية ،تتضمن كل
مجموعة ثالثة طلبة.
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ثانيا :كل طالب في المجموعة الثالثية له دور محدد في هذه االستراتيجية كما يلي:
الطالب األول :متحدث يقرأ أو يشرح الدرس أو الفكرة أو المفهوم أو الموضوع
المراد تعلمه.
الطالب الثاني :مستمع جيد ويطرح أسئلة على الطالب األول للحصول على المزيد
من التفاصيل عن الموضوع وتوضيح الفكرة أو المفهوم المطروح.
الطالب الثالث :يكون دوره مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي يدور بين
زميليه (األول والثاني) ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما اقتضى األمر ذلك ،
فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين (األول والثاني) عن طريق رصده
األ سئلة التي تطرح من قبل الطالب (الثاني) والشرح الذي يقدم من قبل الطالب
(األول) عن الدرس أو الفكرة أو المفهوم المراد تعلمه ويكون أشبه بالمرجع داخل
دونه من مالحظات
المجموعة الثالثية ،فعندما يحين دوره في المجموعة يقرأ ما ّ
وإشارات عما ذكره زمياله فيقول حين يأتي دوره في المجموعة الثالثية قال زميلي
األول كذا وكذا وذكر زميلي الثاني كذا وكذا.
ثالثا :تبديل األدوار :يقوم المعلم بتبديل األدوار بين الطلبة في كل مجموعة في
مواقف تعليمية أخرى ،أو عند تناول موضوعات ومفاهيم جديدة.
واستفادت الدراسة الحالية من هذه الخطوات عند تدريس وحدتي الذهب والتراب،
والغذاء المتوازن لطلبة الصف الثالث األساسي ،حيث تم توزيع الطلبة في
مجموعات ثالثية ،لكل طا لب دور محدد  ،الطالب األول :يقرأ النص ،الطالب
الثاني :مستمع جيد ويطرح األسئلة على الطالب األول ،الطالب الثالث :يراقب عمل
المجموعة وسير الحديث الذي يدور بين االثنين ،ويقوم بتقديم التغذية الراجعة كلما
اقتضى األمر ،فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين عن طريق رصد ِه األسئلة
التي تُطرح من قبل الطالب (الثاني) ،والشرح الذي يقدم من قبل الطالب (األول)،
ويقوم المعلم بتبديل األدوار بعد كل فقرة حتى يتم اْلنتهاء من النص ،ويقوم المعلم
بتكرار االستراتيجية أكثر من مرة مع مجموعات مختلفة لنفس نصي القراءة الذهب
والتراب ،والغذاء المتوازن.
دور الطالب والمعلم في استراتيجية مثلث االستماع
يُعد الطالب محور العملية التعليمية ،إذ يقوم بالمهام واألنشطة التي توكل إليه من
قبل المعلم ويتعاون مع أقرانه ويجيب عن االستفسارات التي توجه إليه ،ويكون
ً
ومتفاعال بإيجابية في المواقف التعليمية التي تٌهيأ لهُ داخل الصف،
مستعدًا ومهت ًما
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مما يحقق األهداف التعليمية للدروس ،كما ويستنتج ويلخص ويكتب ويحل
المشكالت التي تواجهه (امبو سعيدي والحوسنية.)2016 ،
أما دور المعلم فيقتصر على تنظيم بيئة التعلم ،ويعمل على تصميم الدَّرس
وأنشطته ،وتشجيع التعاون بين الطلبة وبناء عالقات إيجابية بينهم ،كما ويقوم المعلم
على مراعاة الفروق بين الطلبة ،وضبط الصف وتقديم التعزيز الالزم ،ويكون
قادرا ً على إدارة الدَّرس إدارة ذكية موجهة نحو تحقيق األهداف المرجوة والمحددة
(عطية.)2016 ،
المحور الثاني :الدراسات السابقة ذات الصلة:
قام حيدر والعنبكي ( )2016بإجراء دراسة هدفت لمعرفة أثر استراتيجية مثلث
االستماع في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ .وطُبقت
الدّراسة على عينة مكونة من ( )60طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط،
واستخدمت الدّراسة التصميم شبه التجريبي ،وكانت أداة الدّراسة اختبار تحصيلي
للمجموعتين التجريبية والضابطة ،وأظهرت نتائج الدّراسة فاعلية استراتيجية مثلث
االستماع في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط مقارنة بالطريقة االعتيادية.
وهدفت دراسة الكعبي ( )2016إلى معرفة أثر استراتيجية مثلث االستماع في
تحصيل مادة الجغرا فيا وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف األول
المتوسط .واستخدمت الدّراسة التصميم شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدّراسة من
( )75طالبا ،تم اختيارهم بطريق قصدية ،ولتحقيق هدف الدّراسة استخدمت
الدّراسة اختبارين ،أحدهما اختبار تحصيلي ،واآلخر مقياس للتفكير العلمي،
وتوصلت نتائج الدّراسة إلى أن استراتيجية مثلث االستماع ذات أثر على زيادة
التحصيل ومكنت الطلبة من التفكير العلمي والقراءة واالستماع واالطالع والمتابعة
واْلجادة في ذلك.
واستقصى كل من ظاهر وعبيد وعبد هللا ( )2018أثر استراتيجية مثلث االستماع
في تحصيل طالب الصف الخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات في العراق.
وبلغت عينة الدّراسة ( )60طالبًا ،واستخدمت الدّراسة التصميم شبه التجريبي،
ولتحقيق هدف الدّراسة تم تصميم اختبار تحصيلي مكون من ( )50فقرة ،وأظهرت
النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست مادة االجتماعيات باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع على المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها
باستخدام الطريقة التقليدية.
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وقام كل من العبدهللا والغرابي ( )2018بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية
استراتيجية مثلث االستماع في التحصيل لدى طالبات الصف الرابع العلمي في
الفيزياء في محافظة القادسية في العراق .وقد استخدمت الدّراسة التصميم شبه
التجريبي ،لمجموعتين متكافئتين ،وتكونت عينة الدّراسة من ( )101طالبة تم
اختيارهن عشوائيًا ،وتم تصميم اختبار تحصيلي لقياس أثر استخدام استراتجية
مثلث االستماع ،وأظهرت النتائج فاعلية استراتيجية مثلث االستماع في تنمية
قدرات الطالبات على التحصيل في مادة الفيزياء.
وهدفت دراسة القاضي ( )2018تقصي أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في
تنمية مهارات االستماع الناقد والقراءة االبداعية لدى طلبة الصف السادس
األساسي .وأجريت الدّراسة على عينة بلغت ( )132طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إلى
أربع مجموعات :مجموعتين تجريبيتين ( )67طالبًا وطالبة ،درست باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع ،ومجموعتين ضابطتين ( )65طالبًا وطالبة ،درست
بالطريقة االعتيادية ،واعتمدت الدّراسة المنهج شبه التجريبي ،واستخدامت الدّراسة
اختبار مهارات االستما ع الناقد ،واختبار القراءة االبداعية ،وأظهرت نتائج الدّراسة
تفوق طلبة المجموتين التجريبيتين على طلبة المجموعتين الضابطتين في االختبار
النهائي.
وأجرى توفيق ( )2019دراسة هدفت لمعرفة أثر استراتيجيتي مثلث االستماع
وخاليا التعلم في تنمية التفكير التخيلي لدى طالب الصف الثاني المتوسط والدافعية
نحو مادة األدب .وقد اعتمدت الدّراسة التصميم شبه التجريبي ،لمجموعتين
تجريبيتين ومجموعة ضابطة ،وتكونت عينة الدّراسة من ( )90طالبًا ،بواقع ()30
طالبًا لكل مجموعة ،ودرست المجموعة التجريبية األولى باستخدام استراتيجية
مثلث االستماع  ،ودرست المجموعة التجريبية الثانية باستخدام استراتيجية خاليا
التعلم ،والمجموعة الضابطة درست نفس المادة بالطريقة االعتيادية ،وأسفرت نتائج
الدّراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية في التفكير التخيلي بين طالب
المجموعات الثالث ولصالح طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية على
حساب طالب المجموعة الضابطة .
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام االختبار التحصيلي كأداة
في قياس مهارات االستيعاب القرائي ،وكذلك في المنهج المستخدم في الدراسة.
ولكنها اختلفت مع الدراسات السابقة في تناول أثر استخدام استراتيجية مثلث
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االستماع على االستيعاب القرائي ،بينما تناولت الدراسات األخرى أثر االستراتيجية
في التفكير التخيلي ،واالستماع الناقد والقراءة اْلبداعية ،والتحصيل ،والتفكير
العلمي.
واستفادت الدّراسة الحالية من الدّراسات السابقة في إعداد األدب النظري ،وفي
اختيار منهجية البحث وكيفية بناء أداة الدّراسة وتفسير النتائج ومناقشتها .وتميزت
الدّراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات القليلة التي هدفت إلى
تعرف أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف الثالث األساسي ،وهي أول دراسة تتناول استراتيجية مثلث
االستماع في األردن.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي،
وهو تصميم المجموعات القائم على مجموعتين (تجريبية – ضابطة)؛ للكشف عن
أثر المتغير المستقل (استراتيجية مثلث االستماع) في المتغير التابع (مهارة
االستيعاب القرائي) .وذلك لمالءمته هذا النوع من الدراسات وتحقيق أهدافها
وأسئلتها.
أفراد عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساسي
في مدرسة الموقر األساسية المختلطة في لواء الموقر ،وتم اختيار المجموعتين
التجريبية والضابطة بشكل عشوائي من الشعب الموجودة في المدرسة وعددها
ثالثة شعب ،وبعد إجراء القرعة بين الشعب الثالث ،مثّلت الشعبة (أ) المجموعة
الضابطة وعددها( )30طالبًا وطالبة ،ودرست بالطريقة االعتيادية ،والشعبة (ب)
المجموعة التجريبية وعددها( )30طالبًا وطالبة ،والتي درست باستخدام استراتيجية
مثلث االستماع.
أداة الدراسة :تم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة
بموضوع الدراسة ،بهدف االستفادة منها في بناء الصورة األولية الختبار
االستيعاب القرائي .وتم اختيار وحدتي (الذهب والتراب ،الغذاء المتوازن) من
كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي .وتكون االختبار من جزأين ضم كل
جزء ثمانية أسئلة ،وتبع كل سؤال عدد من الفقرات موزعة على مهارات
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االستيعاب القرائي بمستوياته (الحرفي ،واالستنتاجي ،والنقدي) ،وك ّل مستوى
اشتمل على مجموعة من المؤشرات السلوكيّة الدالة عليه ،وبذلك تكون االختبار
بصورته األولية من ( )36فقرة.
صدق االختبار وثباته :بعد إعداد االختبار بصورته األولية ،تم عرضه على
مجموعة من المحكمين المتخصصين في اللغة العربية وأساليب تدريسها من
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ،ومجموعة من مشرفي ومعلمي اللغة
العربية في الصفوف الثالثة االولى ،وذلك بهدف إبداء الرأي حول مدى موافقة
فقرات االختبار لمهارات االستيعاب القرائي المعدة لهذا الغرض ،ومدى مالءمة
الفقرات لموضوع الدراسة ،والتحقق من الصحة العلمية واللغوية ألسئلة االختبار.
وفي ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم تم إجراء التعديالت على فقرات االختبار،
حيث تم ت عديل بعض الفقرات وصياغتها اللغوية ،من حيث إعادة الصياغة اللغوية،
وتوزيع اْلجابات الصحيحة على الخيارات ،وبذلك أصبح االختبار يتمتع بدرجة
مناسبة من الصدق الظاهري.
ولبيان صدق االتساق الداخلي لالختبار ،تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من
( )20طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة .وتم حساب معامالت االرتباط بين كل
مستوى من مستويات االختبار ،والدرجة الكلية لالختبار ،والجدول( )1يوضح ذلك.
الجدول ( )1معامالت االرتباط بين كل مستوى من مستويات االختبار والدرجة الكلية لالختبار
الحرفي

االستنتاجي

النقدي

األداء الكلي

المستوى

1

0.82

0.78

0.91

0.00

0.00

0.00

حجم العينة

20

20

20

20

معامل االرتباط

0.82

1

0.88

0.97

0.00

0.00

حجم العينة

20

20

20

20

معامل االرتباط

0.78

0.88

1

0.93

مستوى الداللة

0.00

0.00

حجم العينة

20

20

معامل االرتباط
الحرفي

مستوى الداللة

االستنتاجي مستوى الداللة

النقدي

0.00

0.00
20

20
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األداء
الكلي

معامل االرتباط

0.92

0.97

0.93

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

حجم العينة

20

20

20

1

20

يتضح من الجدول( )1أن قيم معامالت ارتباط مستويات االختبار بالدرجة الكلية
تراوحت بين ( )0.97–0.78وهي قيم جيدة احصائيا ،مما يشير إلى صدق
االختبار وقابليته للتطبيق على عينة الدراسة.
وللتحقق من ثبات اختبار االستيعاب القرائي ،تم تطبيقه على عينة استطالعية من
غير عينة الدراسة ،وتم حساب معامالت الثبات لكل مستوى من مستويات
االستيعاب القرائي (الحرفي ،واالستنتاجي ،والنقدي) ،ولالختبار ككل ،باستخدام
معادلة كيودر ريتشاردسون  ،(KR 20) 20والجدول ( )2يوضح ذلك:
الجدول ( )2معامل ثبات مستويات اختبار االستيعاب القرائي واالختبار ككل
المستوى

معامل ثبات كودر ريتشاردسون 20

الحرفي

0.85

االستنتاجي

0.80

النقدي

0.79

األداء الكلي

0.92

يتضح من الجدول( )2أن معامل ثبات االختبار الكلي بلغ ( )0.92وهي قيمة
جيدة ،كما تراوحت معامالت االرتباط لمستويات اختبار االستيعاب القرائي بين
( ،)0.85 - 0.79وهي قيم مقبولة احصائيًا ،ما يشير إلى أن االختبار يتمتع
بدرجة من الثبات.
بعد التأكد من صدق االختبار وثباته ،أصبح االختبار مكون في صورته النهائية من
( )36فقرة .وقد أُعطي الطلبة درجة واحدة على اْلجابة الصحيحة لبعض الفقرات،
وصفرا على اْلجابة الخاطئة،
ودرجتين على اْلجابة الصحيحة للفقرات األخرى،
ً
وبذلك يكون مدى العالمات على االختبار ككل من (صفر–  )52درجة.
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متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :ويتمثل في مستويين:
التدريس باستخدام استراتيجية مثلث االستماع لطلبة المجموعة التجريبية.التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية لطلبة المجموعة الضابطة.المتغيرات التابعة :ويتمثل في درجة الطالب في اختبار االستيعاب القرائي.
المعالجة اإلحصائية :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،واختبار  ،t-testواختبار تحليل التباين
المصاحب(.(ANCOVA
إجراءات الدراسة :لتحقيق هدف الدراسة تم القيام باْلجراءات اآلتية:
االطالع على كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي المعتمد للعام الدراسي ، 2020/2019ودليل المعلم ،للوقوف على أهداف تدريس مهارة االستيعاب
القرائي في الصف الثالث األساسي.
اشتقاق قائمة بمستويات مهارات االستيعاب القرائي ،وتحديد المؤشرات السلوكيةالدالة عليها.
تحليل محتوى وحدتي (الذهب والتراب)( ،الغذاء المتوازن).إعداد دليل المعلم وفق استراتيجية مثلث االستماع ،حيث تم تصميم دليل المعلمةوفق استراتيجية مثلث االستماع ،إذ اشتمل الدليل موضوعات من وحدتي (الذهب
والتراب ،والغذاء المتوازن) من كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي ،وتم
تحديد النتاجات ال خاصة المراد تحقيقها لدى الطلبة ،كما في الدليل الخاص
باستراتيجية مثلث االستماع ،وتحديد العنوان الرئيس ،واألفكار الفرعية في كل
موضوع من موضوعات الوحدتين ،وتم صياغة خطوات تدريس الموضوعات
باستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،وتضمن دليل المعلمة نبذة عن االستراتيجية،
وتخطيط الدروس ،وتنفيذها باستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،إذ تضمنت خطة
كل موضوع :النتاجات التعليمية ،واألدوات والوسائل الالزمة لتنفيذ الدروس،
وإجراءات التنفيذ ،وعدد الحصص ،واألنشطة ،وأسئلة التقويم.

273

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين
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تطبيق االختبار بصورته األولية على عينة استطالعية مكونة من ( )20طالبًاوطالبة في إحدى المدارس األساسية في لواء الموقر.
التحقق من صدق االختبار وثباته.بناء االختبار بصورته النهائية ،وقد تكون من ( )36فقرة.االجتماع مع المعلمة وشرح آلية العمل وفق االستراتيجية ،وتسليم الدليل الخاصبها.
تطبيق االختبار القبلي على مجموعتي الدراسة.زيارة المعلمة للتحقق من سير التدريس وفق استراتيجية مثلث االستماع.إعادة تطبيق االختبار البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة.جمع البيانات وتنظيمها واخضاعها للمعالجة اْلحصائية.استخراج النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات.
نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في
تنمية مهارات االستيعاب القرائي ككل لدى طلبة الصف الثالث األساسي مقارنة
بالطريقة االعتيادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب
القرائي ككل ،والجدول ( )3يوضح ذلك.
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أثر استخدام استراتجية مثلث االستماع في تنمية مهارة د.عثمان ناصر منصور ،أ.شيرين عارف الطالفيح
الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين
التجريبية والضابطة في اختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
المجموعة
المعدل
التجريبية

30

44.00

4.39

44.38

الضابطة

30

24.60

10.16

224.2

يتضح من الجدول ( )3وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي الكلي
لصالح المجموعة التجريبية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة
التجريبية ( ،)44.00في حين كان المتوسط الحسابي الفراد المجموعة الضابطة
(.)24.60
ولبيان داللة الفروق اْلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي
لالختبار تب ًعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير
المصاحب) تم استخدم اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه (
 (ANCOVAألداء أفراد عينة الدراسة في اختبار االستيعاب القرائي الكلي
والجدول( )4يوضح ذلك.
الجدول ( )4نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة الختبار مهارة االستيعاب
القرائي ككل
في التطبيق البعدي باختالف المجموعة
مستوى حجم األثر(مربع
متوسط
درجات
قيمة ف
مجموع المربعات
مصدر التباين
ايتا الجزئي)
الداللة
المربعات
الحرية
مهارات المستوى
الحرفي القبلي

1360.90

1

1360.90

35.42

0.00

0.38

المجموعة

6059.88

1

6059.88

157.70

0.00

0.74

الخطأ

2190.30

57

38.43

الكلي المعدل

9196.60

59
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يتضح من الجدول ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في
المتوسطات الحسابية البعدية في مهارة االستيعاب القرائي ككل تُعزى الستخدام
استراتيجية مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)157.70وبالرجوع إلى
جدول( )3يتبين أن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية
بلغ( ،) 44.38في حين كان المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة
الضابطة( ،)24.22ما يشير إلى وجود فروق دالة احصائيًا لمصلحة المجموعة
التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع .ومن خالل قيمة مربع
ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت( )0.74يتبين أنه مرتفع ،األمر الذي يفسر
أن ( )74%من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى إلى استخدام استراتيحية مثلث
االستماع ،والباقي ( )26%غير مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
ويستدل من هذه النتائج على أثر استراتيجية مثلث االستماع في تحسين مهارة
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي .فمهارة االستيعاب القرائي
عبارة عن عملية تفاعلية بين القارئ والنص تفضي إلى إعادة بناء المعنى أو
صناعة معان وأفكار ومواقف وأحكام لموضوع القراءة .فيوظف القارئ كل ما
لديـــــه من خلفية معرفيــة واتجاهات ودوافـــــــــع وتوقعات ،ويتعامل مع النص
بمحتوياته وطريقة تنظيـــــــــــــم هذه المحتويــــــــات وعرضها ،ويتم التفاعل بين
القارئ والنــص ليتحقق الفهم.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استراتيجية مثلث االستماع ال يقتصر هدفها على
التذكر واستظهار المعلومات ،بل تشجع الطلبة على أن يتحدثوا ويكتبوا ويربطوا ما
تعلموه بخبراتهم السابقة ويطبقوه في حياتهم اليومية ،كما تجعل الطلبة يتعلمون من
خالل انشغالهم في عمليات التعلم حسيًا وذهنيًا وجسديًا ،وهذه االستراتيجية أدت
بدورها إلى زيادة الثقة في نفوس الطلبة والتفاعل الصفي ،وتبادل األفكار ومناقشة
اآلراء مما شجع الطلبة على طرح أفكارهم والتعبير عن آرائهم بكل جرأة في بيئة
صفية نشطة يسودها االحترام المتبادل ،واالستماع لوجهات النظر المختلفة ،وهذا
بدوره أدى إلى رقي تفكيرهم ،وتطور تعلمهم اللغوي ،وهذه البيئة الصفية أشعرت
الطلبة بالسعادة وأبعدت عنهم أجواء الملل ،فعملت على تنمية مهارات االستيعاب
القرائي لديهم.
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ويرى الباحثان أن استراتيجية مثلث االستماع زادت من قدرة الطلبة على التعلم
دون مساعدة ،وساعدتهم على مواجهة المواقف ،وعدم الخوف أو التردد ،وزيادة
نشاطهم في عملية التعلم .كما ساعدت على تغيير صورة المعلم النمطية بأنه
المصدر الوحيد للتعلم وللمعرفة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في
تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى
الحرفي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب
القرائي عند المستوى الحرفي ،والجدول ( )5يوضح ذلك.
الجدول ( )5الم توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين
التجريبية والضابطة عند المستوى الحرفي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي المعدل

التجريبية
الضابطة

30
30

13.47
6.80

1.89
3.13

13.56
6.70

يتضح من الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند
المستوى (الحرفي) لصالح المجموعة التجريبية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد
المجموعة التجريبية( ،)13.47في حين كان المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة
الضابطة (.)6.80
ولبيان داللة الفروق اْلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي
لالختبار تب ًعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير
المصاحب) تم استخدم اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه (
 (ANCOVAألداء أفراد الدراسة في اختبار االستيعاب القرائي عند المستوى
الحرفي والجدول( )6يوضح ذلك.
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أثر استخدام استراتجية مثلث االستماع في تنمية مهارة د.عثمان ناصر منصور ،أ.شيرين عارف الطالفيح
الجدول ( )6نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة عند المستوى الحرفي في
التطبيق البعدي باختالف المجموعة
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع
المربعات

متوسط
المربعات

قيمة ف

حجم
األثر(مربع ايتا
الجزئي)

مستوى
الداللة

مهارات المستوى الحرفي
القبلي

101.53

1

101.53

20.18

0.00

0.29

االستراتيجية

701.64

1

701.64

139.47

0.00

0.71

الخطأ

286.74

57

5.03

الكلي المعدل

1054.93

59

يبين الجدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية البعدية
في مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي تُعزى الستخدام استراتيجية
مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)139.47وبالرجوع إلى جدول( )5يتبين
أ ن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ( ،)13.56في حين
كان المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة(  ،)6.70ما يشير إلى
وجود فروق دالة احصائيًا لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع .ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي
والتي بلغت( )0.71يتبين أنه مرتفع ،وهذا يفسر أن ( )71%من التباين الكلي في
األداء البعدي يعزى إلى استخدام استراتيحية مثلث االستماع ،والباقي ( )%29غير
مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
ويستدل من هذه النتائج على أثر استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة
االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي ،فقد ساهمت في تحسن مهارة الطلبة في
التعرف على األفكار الرئيسة واستذكارها ،وتعرف تفاصيل األحداث ،والمقارنة
بين الشخصيات ،من حيث أوجه الشبه واالختالف فيما بينها.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدد من األسباب في مقدمتها ّ
أن التعلم باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع يعد استراتيجية جديدة للطلبة مما أثار دافعيتهم نحو
التعلم أكثر من أقرانهم الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية ،وشيوع األجواء التعاونية
بين طلبة المجموعة الثالثية الواحدة وبين المجموعات الثالثية ككل بعيدًا عن
المنافسة والخوف من الوقوع في الخطأ ،فاالستراتيجية ساعدت في توفر بيئة صفية
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نشطة يسودها االحترام المتبادل ،فزادت ثقة الطالب بنفسه مما أدى لسهولة تخزين
المعلومات واستذكارها فساعد ذلك في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لديهم.
ويمكن أن تعزى النتيجة إلى أن تفوق االستراتيجية باالستيعاب القرائي عند
المستوى الحرفي يعود إلى أن هذه االستراتيجية عملت على تحسن قدرة الطلبة في
كيفية تحديد المعنى الحرفي من السياق وتعيين مضاد الكلمة وتوضيح العالقة بين
الجمل.
النتائج المت علقة بالسؤال الثالث :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في
تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى
االستنتاجي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتي ن التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب
القرائي عند المستوى االستنتاجي ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين
التجريبية والضابطة عند المستوى االستنتاجي
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
المجموعة
المعدل
التجريبية

30

21.17

2.20

21.34

الضابطة

30

12.80

5.24

12.63

يتبين من الجدول ( )7وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند
المستوى (االستنتاجي) لصالح المجموعة التجريبية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي
ألفراد المجموعة التجريبية( ،)21.17في حين كان المتوسط الحسابي الفراد
المجموعة الضابطة ( .) 12.80
ولبيان داللة الفروق اْلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي
لالختبار تب ًعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير
المصاحب) تم استخدم اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه (
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 (ANCOVAألداء أفراد عينة الدراسة في اختبار االستيعاب القرائي عند المستوى
االستنتاجي والجدول( )8يوضح ذلك.
الجدول ( )8نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة عند المستوى االستنتاجي
في التطبيق البعدي باختالف المجموعة
متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

حجم األثر(مربع
ايتا الجزئي)

درجات
مجموع المربعات
الحرية
405.92

1

405.92

43.57

0.00

0.43

االستراتيجية

1132.77

1

1132.77

121.59

0.00

0.68

الخطأ

531.05

57

9.32

الكلي المعدل

1986.98

59

مصدر التباين
مهارات
الحرفي القبلي

المستوى

يبين الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية البعدية
في مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي تُعزى الستخدام استراتيجية
مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)121.59وبالرجوع إلى جدول( )7تبين
أن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ( ،)21.39في حين
كان المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة( ،)12.63ما يشير إلى
وجود فروق داله احصائيًا لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع .ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي
والتي بلغت( )0.68يتبين أنه مرتفع ،وهذا يفسر أن ( )68%من التباين الكلي في
األداء البعدي يعزى استخدام استراتيحية مثلث االستماع ،والباقي ( )32%غير
مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
ويستدل من هذه النتائج أن استراتيجية مثلث االستماع ساهمت في تحسن مهارة
الطلبة في استنتاج الفكرة الرئيسة الموجودة في النص ،واقتراح عنوان جديد للنص،
وربط األفكار الواردة في النص مع الخبرة السابقة لدى الطالب ،والتنبؤ بالنتائج
المتوقعة.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى ّ
أن استراتيجية مثلث االستماع اليقتصر دورها على
التذكر بل تشجع الطلبة على مناقشة اآلراء فيما بينهم ،وطرح األفكار بكل ثقة،
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ويسعى الطلبة فيها لتحمل أكبر قدر من مسؤولية تعلمهم مما يؤدي إلى تحولهم
لمتعلمين نشطين .كما أن االستراتيجية أتاحت الفرصة للطلبة ْلثارة أسئلة مختلفة،
مما ساعدهم في الفهم الصحيح للنص ،وتمييز المهم من غير المهم ،مما يؤدي إلى
االستنتاج الحقيقي لمغزى النص المطروح .وأصبح بإمكان الطلبة التعلم بأنفسهم،
وتكونت لديهم القدرة على استنتاج الحقائق ،واستنتاج الروابط بين المعلومات
والحقائق ،مما ساعدهم على فهمها وتذكرها بسهولة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في
تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى
النقدي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب
القرائي عند المستوى النقدي ،والجدول ( )9يوضح ذلك.
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين
التجريبية والضابطة عند المستوى النقدي
المتوسط الحسابي
االنحراف
المتوسط الحسابي
العدد
المجموعة
المعدل
المعياري
التجريبية

30

9.37

2.25

9.49

الضابطة

30

5.00

2.61

4.88

يتبين من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند
المستوى (النقدي) لصالح المجموعة التجريبية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد
المجموعة التجريبية ( ،)9.37في حين كان المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة
الضابطة (.)5.00
ولبيان داللة الفروق اْلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي
لالختبار تب ًعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير
المصاحب) تم استخدم اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه (
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 (ANCOVAألداء أفراد عينة الدراسة في اختبار االستيعاب القرائي عند المستوى
النقدي والجدول( )10يوضح ذلك.
الجدول ( )10نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة عند المستوى النقدي في
التطبيق البعدي باختالف المجموعة
مستوى حجم األثر(مربع
متوسط
درجات
قيمة ف
مجموع المربعات
مصدر التباين
ايتا الجزئي)
الداللة
المربعات
الحرية
مهارات المستوى الحرفي
القبلي

91.15

1

91.15

20.47

0.00

0.26

االستراتيجية

315.96

1

315.96

70.96

0.00

0.56

الخطأ

253.82

57

4.45

الكلي المعدل

630.98

59

يبين الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية
البعدية في مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي تُعزى الستخدام
استراتيجية مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)70.96وبالرجوع إلى
جدول( )9تبين أن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية
بلغ( ،) 9.49في حين كان المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة(
 ،)4.88ما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لمصلحة المجموعة التجريبية التي
درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع .ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة
المستوى الحرفي والتي بلغت( )0.56يتبين أنه مرتفع ،وهذا يفسر أن ( )56%من
التباين الكلي في األداء البعدي يعزى إلى استخدام استراتيحية مثلث االستماع،
والباقي ( )44%غير مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
هذه النتائج أكدت دور استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب
القرائي عند المستوى النقدي ،فمهارة الطلبة تحسنت في التمييز بين الحقيقة
والرأي ،والحكم على المقروء في ضوء الخبرة السابقة ،وتكوين رأي حول القضايا
واألفكار المطروحة في النص ،وكذلك التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال
يتصل ب ِه.
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ويعزى ذلك إلى البيئة الصفية التي تكونت مع استخدام استراتيجية مثلث االستماع،
فالعمل بمجموعات ثالثية يكسب الطالب الثقة بنفسه ويزيد من فرصته في المشاركة
بفاعلية عند طرح موضوعات الدرس ،كذلك عمل على توفير فرصة للحوار
والتفكير المنطقي وتنظيم المعلومات ،فمشاركة الطلبة وتفاعلهم في نقد األفكار
والشخصيات وطرح اآلراء الجديدة أدى إلى رقي تفكيرهم وتطور تعلمهم واحترام
وجهات النظر المختلفة.
ويرى الباحثان أن استراتيجية مثلث االستماع ساهمت في تنمية المستوى النقدي
عند الطلبة من خالل تشجيعهم على التعبير عن أفكار النص من خالل تنشيط عملية
التساؤل ،والقيام بنشاطات عقلية متقدمة ،والحكم على المواقف ،وتقويم عملية
تعلمهم بأنفسهم ،وهذا يساعدهم على زيادة مدة االحتفاظ بالمعلومات مقارنة
بالطريقة االعتيادية.
التوصيات :في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية توصي الدراسة بما
يأتي:
توظيف استراتيجية مثلث االستماع في تدريس اللغة العربية لما لها من أهمية فيتنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
تنظيم دورات لتدريب معلمي الصفوف الثالثة األولى على استراتيجية مثلثاالستماع ،وكيفية اْلعداد لها ،وتطبيقها بصورة فاعلة.
عمل ورش تدريبية لمعلمي الصفوف الثالثة األولى يتم من خاللها زيادة وعيهمبمفهوم االستيعاب القرائي ،ومستوياته ،واستراتيجيات تدريسه ،وتطبيق ما يتم
تعلمه نظريًا على أرض الواقع.
إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجية مثلث االستماع (استراتيجيات التعلم النشط)واستراتيجيات أخرى تنبثق من أفكار النظرية البنائية.
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شيرين عارف الطالفيح. أ،عثمان ناصر منصور.أثر استخدام استراتجية مثلث االستماع في تنمية مهارة د

The Effect Of Using The Listening Triangle Strategy In
Development Student’s Comprehensive Reading Skill Among
The Third Grade
Dr. Othman Naser Mansour
Department of Administration and Curriculum Educational
supervisor, Middle East University- The hashemite kingdom of
Jordan
Shereen Aref Fadel Altalafeeh
ministry of education-The hashemite kingdom of jordan
Abstract: The study aimed at identifying the effect of using
listening triangle strategy in developing comprehensive reading skill
among third grade students. The study used the experimental
method with a semi-experimental design. Therefore, a sample from
the third primary class students consisting of (60) male and female
students was chosen randomly and divided into two groups. An
experimental group consisted of (30) male and female students were
taught by the listening triangle strategy and a control group
consisted of 30 male and female students were taught by the
traditional method.
The results of the study showed that there were a statistical
significant differences between the mean scores of the experimental
group and the control group in the post-application of the reading
comprehension skill test Levels (literal, deductive, critical), in favor
of the experimental group.The study recommended the necessity of
applying the listening triangle strategy in teaching Arabic Language
for its importance in developing the reading comprehension skill for
third grade students.
Keywords: Listening Triangle, Reading Comprehension, Skill,
Third grade, Strategy.
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كرب ما بعد الصدمة الناجم عن مجزرة القيادة العامة،الخرطوم – السودان
د .إخالص محمد عبد الرحمن حاج موسى
أستاذ علم النفس الصحي المشارك
عميد كلية علم النفس التطبيقي بجامعة ودمدني األهلية  -والية الجزيرة –
السودان.
ملخص :يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على مستوى كرب بعد
الصدمة الناجم عن مجزرة القيادة العامة ،والكشف عن الفروق في مستوى الكرب
تبعا ً لمتغيري النوع ومستوى التعليم لدى عينة الدراسة ،استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي،كما تم استخدام مقياس (دافيدسون) الضطراب ضغوط ما بعد
الصدمة ،والذي يستند على الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع للجمعية األمريكية
للطب النفسي ،والذي ترجمه للعربية عبد العزيز ثابت(،)2006تم تصميم المقياس
الكترونيا ً وتوزيعه عبر وسائل التواصل االجتماعي على أفراد العينة والتي بلغت
 212فردا ً من حضور مجزرة القيادة العامة ،ومن ثم تمت معالجة البيانات باستخدام
برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،وقد أبرزت نتائج الدراسة بأن مستوي
كرب ما بعد الصدمة مرتفع بين أفراد العينة ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى كرب ما بعد الصدمة ومتغيري النوع( ذكر ،أنثى) والمستوى التعليمي،
خرجت بعدها الباحثة بجملة توصيات أهمها :إقامة الدورات التدريبية التخصصية
في إدارة الصدمات ،إدراج مبادئ اإلسعافات النفسية األولية ضمن المقررات
الدراسية بالجامعات ،مع ضرورة إقامة البرامج التوعوية وتفعيل دور البرامج
اإلرشادية التي تهدف لرفع الوعي المجتمعي تجاه طلب المساندة والدعم النفسي.
الكلمات المفتاحية :كرب بعد الصدمة ،مجزرة ،القيادة العامة ،اعتصام.
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مقدمة:
لم يكن مصطلح ما بعد الصدمة معروفا ً ضمن مصطلحات الطب النفسي حتى العام
 ،1980إذ لم يكن له وجود في الطبعتين األولى والثانية من الدليل التشخيصي
واإلحصائي لالضطرابات النفسية ،بدأت تتجمع عدد من الدالئل وتظهر تدريجيا ً
عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ،حيث تمت مالحظة مجموعة من األعراض
المش تركة التي تظهر على المقاتلين أثناء مشاركتهم في الحرب ،والحاالت النفسية
الناتجة عن الحروب الكبرى،وظهور دالئل االضطراب الواضحة على األفراد
الذين خاضوا تجربة الحروب ،وظهور األعراض عليهم حتى بعد مرور أكثر من
 10سنوات من انتهاء الحرب ،بجانب ارتفاع معدالت جرائم االغتصاب ومعاناة
الضحايا من أعراض تالية لهذه الصدمة ،وارتفاع معدالت العنف واالنحراف،ثم
ظهور األعراض بصفة عامة على من يتعرضون أو يشاهدون تهديد بالقتل
والتعذيب واالغتصاب والمجازر والمذابح،كل ذلك فرض على أعضاء رابطة
األطباء النفسيين أن تفرد تشخيصا ً مستقالً يجمع أعراض هذا االضطراب في فئة
اضطرابية مستقلة في الطبعة الثالثة(عبد الخالق.)1998،
ينتج كرب ما بعد الصدمة( )Post- traumatic Stress Disordersوالذي
يُختصر) (PTSDعندما يتعرض اإلنسان لخطر مفاجئ أو رؤية مشهد مفزع أو
سماع خبر مفجع ،ويتسبّب ذلك في حدوث صدمة نفسية للمتلقي ،والصدمة تستخدم
عادة ً للتعبير عن التأثر النفسي الشديد ،وتُعرف :بأنها حالة من الضغط النفسي
تتجاوز قدرة الفرد على التحمل والعودة إلى حالة التوازن الدائم بعدها ،وهذا
الحادث الصادم يهاجم الفرد ويخترق الجهاز الدفاعي لديه ،مع إمكانية تمزيق حياته
بشدة ،وقد ينتج عن هذا الحادث تغيرات في الشخصية ،أو أعراض عضوية ،إذا لم
يتم التحكم فيه بسرعة وفاعلية حيث تؤدي الصدمة إلى نشأة الخوف العميق والعجز
أو الرعب( .)2020،American psychological Associationوعند تعرض
اإلنسان للصدمة فانه يعجز عن القيام بالسلوك المالئم أو اتخاذ القرار الصائب من
جراء تأثير الصدمة على قواه الفكرية (العيسوي ،)2004،كما وإن المواقف
الخطرة التي تقع خارج حدود خبرة اإلنسان االعتيادية تنتج عنها ردود فعل عنيفة
لدى األفراد ،مما يتطلب بعض الوقت والجهد إلعادة التكيف.ويؤكد هيرمان
وآخرون( )1992بأن األفراد الناجين من الصدمة والمتماثلين للشفاء قد تظهر عليهم
األعراض على نحو دائم إذا ما تعرضوا إلى ضغوط صدمية أخرى ،وقد ال يستطيع
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البعض ممن تعرضوا ألحداث الصادمة أن يتجاوزوا الخبرة الصدمية وما يصاحبها
من أعراض(علي.)2011،
إشكالية الدراسة:
تعد مجزرة القيادة العامة واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث ،فقد
كانت جريمة مكتملة األركان ضد مواطنين عزل ،في قلب العاصمة الخرطوم ،إذ
أظهرت الصور والفيديوهات التي تم تجميعها في إطار (التوثيق لمجزرة القيادة)
قدرا ً كبيرا ً من الوحشية والعنف المفرط ،واالعتداءات ،وإطالق الذخيرة الحية،
وإحراق الخيام بمن فيها ،إضافة إلى حاالت االغتصاب ،وإلقاء العديد من الجثث
في النيل ،إلى جانب الهجوم الوحشي الذي شمل حتى المحتمين في المنازل القريبة،
ومن يتلقون العالج في المراكز الطبية والمستشفيات ،كل هذا العنف ،والقسوة
والتشفي تجاه شباب عزل ينادون بالسلمية تثير تساؤالً هاماً :هل كان فض
االعتصام يتطلب كل تلك الدماء.؟ وقد كتب (سعيد )2020،واصفا ً أحداث مجزرة
االعتصام :غزت جحافل تتار السودان في جنح الظالم ميدان القيادة لتمزق وتحرق
أجساد الشباب أمام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ،لم يكن الهدف
الرئيسي للغزو هو فض االعتصام ،فهذا كان يمكن أن يتحقق بدون عنف ،أو
إطالق رصاصة واحدة إال إن القتل المتعمد ،وإلقاء الجثث في النيل ،وإطالق
الرصاص حتى على المحتمين بالمستشفيات القريبة من مواقع االعتصام ،وتحويل
الخرطوم إلى ثكنة حربية ترهب وتقمع ،وقطع االنترنت ومنع الندوات والمؤتمرات
الصحفية ،كل هذه الوقائع تشير إلى أن الهدف من فض االعتصام كان قتل أي أمل
في التغيير عبر سفك دماء اكبر عدد ممكن من الشباب.
كانت الصدمة مهولة ألن عملية فض االعتصام ال تتسق مع أجواء التفاؤل
والطمأنينة والتوقعات االيجابية لدى المعتصمين ،والفخر واالحتفاء بعد مجهود
وعناء أشهر عديدة بقرب تحقيق أحالمهم بدولة مدنية ،إن حالة العنف المفرط
وغير المتوقع ،والتعذيب والترويع ،وحالة الحزن الشديد بين المعتصمين لفقدان
أصدقاء أو رفاق كانوا يهتفون بجانبهم منذ لحظات ،والقتل والسحل والدهس
واالغتصاب وال حرق ،التي حولت ساحة االعتصام من لوحة جميلة تنافس
التشكيليين والرسامين في تزيينها ،ساحة كانت حافلة بمنصاتها الخطابية ،وأنشطتها
الثقافية التي أبرزت التعددية السودانية في أبهى صورة من االنسجام والتجانس ،إلى
كومة من الرماد ،ومئات الضحايا ،فأصبح الضرر النفسي يفوق األذى الجسدي،
وتحول األمل والتفاؤل إلى جثث ودماء .ومن خالل نشاط الباحثة في إحدى
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مجموعات الدعم النفسي عبر الوسائط االجتماعية ،واإلحصاءات الواردة من بعض
مراكز الدعم النفسي للناجين من مجزرة القيادة يتضح جليا ً تزايد أعداد المتضررين
من أثار الصدمة ،والذين يطلبون خدمات الدعم النفسي عبر الوسائط االجتماعية أو
عبر المراكز المتخصصة في ظل عدم توافر اإلمكانات والمعينات لمواجهة األعداد
الكبيرة من المتضررين نفسيا ،لذا تأتي هذه الدراسة كأول دراسة – على حد علم
الباحثة – لتلقي الضوء على كرب ما بعد الصدمة الناجم عن مجزرة فض
االعتصام في ضوء بعض المتغيرات.
فرضيات الدراسة:
 .1مستوى كرب ما بعد الصدمة بين حضور مجرة القيادة العامة مرتفع.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كرب ما بعد الصدمة تبعا ً للنوع
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كرب ما بعد الصدمة تبعا ً
للمستوى التعليمي.
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على مستوى كرب ما بعد الصدمة بين حضور مجزرة القيادة العامة.
 .2التعرف على الفروق في مستوى كرب ما بعد الصدمة تبعا ً لمتغير
النوع(ذكور،إناث)
 .3التعرف على الفروق في مستوى كرب ما بعد الصدمة تبعا ً لمتغير المستوى
التعليمي.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في تناولها للجوانب واآلثار النفسية الناجمة عن جريمة
فض االعتصام الدامي بالقيادة العامة ،والتعرف على اآلثار النفسية الناجمة عن
مجزرة القيادة وما خلفته من مواقف صادمة على الضحايا ،ألقت بظاللها السالبة
على المجتمع ككل ،كما تأتي أهمية هذه الدراسة بتسليطها الضوء على عالقة
األحداث الدامية التي صاحبت مجزرة القيادة العامة ،ومستوى كرب ما بعد الصدمة
لدى أفراد عينة الدراسة ،أما بالنسبة لفرق الدعم النفسي والمجتمعي تأتي أهمية
الدر اسة من خالل االستفادة من نتائجها ،كما تأمل الباحثة ،في تفعيل دور المساندة
والدعم النفسي واإلسعافات النفسية األولية التي تسهم في تمليك األفراد المهارات
الالزمة لمواجهة الضغوط ،مما يسهم في تخفيف حدة الصدمات النفسية عند
مواجهة المواقف الضاغطة ،كما تأمل الباحثة أن تُـسهم هذه الدراسة في مجال
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الدراسات والبحوث في توفير إطار نظري وإجرائي يمكن أن يفيد الباحثين
والمهتمين في هذا المجال.
حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :تمثلت الحدود الزمانية في الفترة من مارس -مايو .2020
الحدود البشرية :معتصمي القيادة العامة أبان مجزرة فض االعتصام.
الحدود المكانية :القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالعاصمة الخرطوم.
مصطلحات الدراسة:
كرب ما بعد الصدمة :هو مجموعة من اإلعراض التي تنجم عن مواجهة األحداث
الصادمة أو مشاهدتها،ويعرف إجرائيا بأنه :مجموع الدرجات الذي تحصل عليه
الفاحص في مقياس كرب ما بعد الصدمة المعدل.
مجزرة القيادة العامة :هي التي صاحبت أحداث فض اعتصام القيادة العامة الدامية
في  3يونيو  ، 2019عندما هاجمت حشود كبيرة من القوات النظامية وقوات الدعم
السريع معتصمي القيادة العامة العزل بوحشية وعنف مفرط ،بحجة فض االعتصام
السلمي ،مما نجم عنه مئات الضحايا (الباحثة).
اإلطار النظري:
كرب ما بعد الصدمة :تبعا ً لتعريف الجمعية األمريكية للطب النفسي :إن كرب ما
بعد الصدمة(:) PTSDيشمل مجموعة من األعراض المميزة التي تلي مواجهة
ضاغط صدمي شديد ،قد يشمل موت حقيقي ،أو تهديد بالموت ،أو إصابة بالغة،
وتأتي استجابة الفرد في شكل خوف شديد أو عجز أو حالة من الرعب ،وتتضمن
األعراض الناجمة عن مواجهة الحدث الصادم :إعادة الخبرة المستمرة للحدث،
والتجنب لكل ما يتعلق بالحدث الصادم ،وأعراض االستثارة الزائدة ،كما سبب
االضطراب أعراضا ً سريرية مزعجة وتعطيالً لألداء في النواحي المهنية
واالجتماعية وغيرها(.)1994،DSMIV
جاء في تعريف منظمة الصحة العالمية :أن ( )PTSDهو استجابة متأخرة أو ممتدة
لحدث أو موقف مرهق مستمر لفترة قصيرة أو طويلة ،ويتصف بأنه ذو طبيعة
مهددة أو كارثية ،والتي من المحتمل أن تتسبب في حدوث الضيق األسى ألي
شخص ،وتتضمن السمات النموذجية لالضطراب في :إعادة التكرار للصدمة،
وتكون مصحوبة باألحالم أو الكوابيس،تجنب األنشطة والمواقف التي تذكر
بالصدمة ،فرط اإلثارة واإلحساس المستمر بالتأهب،وصعوبة التركيز(ICD-
.)2010،10version
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تعتبر الصدمة النفسية حالة من الضغط النفسي تتجاوز قدرة الفرد على التحمل
والعودة إلى حالة االتزان بعدها .وال يتعلق اضطراب بعد الصدمة بخلل في
شخصية المريض ،وإنما هو رد فعل على التغيرات الكيمائية في الدماغ بعد
التعرض ألحداث صادمة أو مهددة ،إذ يعاني المصاب من إحساس قوي بالخطر
مما يؤدي لشعوره با لتوتر أو الخوف حتى في المواقف اآلمنة.
الصدمات التي يسببها
االنسان:الحروب ،الخطف،
لتعذيب ،االستغالل
الجنسي ،العنف بالجسدي،
االغتصاب

الصدمات التي ال يتسبب فيها
اإلنسان :الكوارث الطبيعية
الزالزل ،البراكين،
الفيضانات

انواع الصدمات
النفسية

شكل ( )1أنواع الصدمات
أظهرت الدراسات التي أجريت حول انتشار هذا االضطراب انه ينتشر بنسبة -%1
 .)1994،DSMIV( %14ووفقا ً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في 21
بلداً ،خلُصت إلى أن أكثر من  %10من المستجيبين أفادوا بأنهم شهدوا
عنفاً( ،)21.8%أو تعرضوا لحاالت عنف بين األفراد( ،)18.8%أو مروا
بحوادث( ،)17.7%أو عانوا من ويالت الحرب ( ،)16.2%وبينت الدراسة أن
 %3.6من سكان العالم عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة في عام 2012م
(منظمة الصحة العالمية.)2013،
تنمو الصدمة خالل األيام واألسابيع التي تلي الحدث الصادم ،إذ يعاني معظم
األفراد من أثار الصدمة والضغط العصبي ،التي تنتج بسبب آليات البقاء الطبيعية
التي تساعد على التأقلم ،غالبا ً ما تظهر أثار الصدمة سريعاً(خالل الساعات أو
األسابيع التي تلي الحدث) ،ومع ذلك من الممكن أن تظهر اآلثار المتأخرة للصدمة
بعد عدة أسابيع أو أشهر أو سنوات الحقة ،وتنشط أحيانا ً اآلثار المتأخرة للصدمة
بسبب شيء ما يذكر الفرد بالحدث الصادم األصلي .ويقود اختالف درجة الصدمات
التي يتعرض إليها الفرد بالتالي إلى اختالف ردة فعله في التعاطي معها.
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الشكل الحاد:
يبدأبعد
الصدمة
ويستمر من
 3- 1اشهر

الشكل المزمن:
تستمر
األعراض أكثر
من  3اشهر

الشكل
المتاخر :تظهر
االعراض بعد
فترة كمون

شكل( )2درجات الصدمات النفسية
تتغير أثار الصدمة وشدتها وطبيعتها بمرور الوقت وعادة ما تقل حدتها بصورة
تدريجية ،إال أن هناك ما يقرب من  %25من األشخاص الذين تعرضوا لصدمات
تستمر احتمالية تعرضهم لصعوبات وأثار طويلة المدى متعلقة بالصدمة،وتشمل
االضطرابات الناتجة عن اإلجهاد الناجم عن الصدمة ،االكتئاب،القلق ،والتعود على
استعمال العقاقير والمواد المخدرة (بوش ،دونالد و مكاي ،ليزا.)2007،هنالك
عنصران يؤثران على الناس ويتسببا في نظرهم لحدث معين على انه صدمة هما:

عادة ما تكون
األحداث الصادمة إما
أحداث تكون قد
تعرضت فيها ألذى
جسدي أو نفسي
خطير ،أو أحداث تثير
خوفا ً من التعرض
للقتل أو إلصابة
خطيرة

طبيعة الحدث

تكون بعض األحداث
صادمة للجميع
تقريباً ،مثل
(االغتصاب) لكن
بعض األحداث يحتمل
اعتبارها صادمة
لشخص دون األخر

معنى الحدث
بالنسبة
للضحية

شكل ( )3عناصر الصدمة
مما سبق يمكن تلخيص المعادلة التي تصف الحدث الصادم على النحو التالي:
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مشاعر الخوف الشديد
والعجز وفقدان
السيطرة

معنى
الحدث

الحدث

شكل ( )4معادلة الحدث الصادم
في كتابها الصادر في العام ، 1969وصفت الطبيبة النفسية السويدية كيوبلرعبر
"نموذج كيوبلر" خمس مراحل للصدمة أو الحزن ،إذ تمر الصدمات النفسية التي
يتعرض لها الفرد بعدة مراحل ،يتعامل من خاللها الفرد في حاالت الحزن الناتج
عن المصائب أو الخسارات الكارثية.)2019،.(Gregory11 Apr
المرحلة األولى  :اإلنكار "أنا بخير" ال يمكن أن
يحدث هذا لي ،واإلنكار عادة مايكون مجرد دفاع
مؤقت للفرد.
.المرحلة الثانية :الغضب :لم أنا" هذا ليس عدالً ،ما أن
يدخل الفرد المرحلة الثانية يدرك أن اإلنكار ال يمكن أن
يستمر بسبب الغضب الذي ينتاب الفرد.

المرحلة الثالثة :المساومة" :فقط دعني أعيش" ،سأفعل
أي شئ" ،تحتوي هذه المرحلة على األمل بان الفرد
يمكنه فعل أي شئ لتأجيل الموت أو الفقد.

المرحلة الرابعة :االكتئاب" :سأموت على أي حال،
ما الفائدة" ،يبدأ الفرد المرحلة الرابعة في فهم
حتمية الموت أو المعاناة والفقد لهذا يصبح أكثر
صمتاً ،ويمضي الكثير من الوقت في البكاء.
المرحلة الخامسة :التقبل" :ما حدث قد حدث ،ويجب أن
أكمل الطريق" ،تمد هذه المرحلة الفرد بشعور من السالم
والتفهم للحدث أو الخسارة.

شكل ( )5نموذج كيوبلرروس لمراحل الصدمة
تشتمل األحداث التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب بعد الصدمة والفئات األكثر
عرضة له على:الموظفون في القطاعات المعرضة للمخاطر ،مثل عمال اإلنقاذ،
متخصصي الخدمة االجتماعية والنفسية ،ضحايا الحروب والتعذيب ،التعرض
لالعتداء الجنسي أو البدني أو مشاهدة ذلك،االغتصاب ،االختطاف ،الناجين من
حوادث كبرى أو كوارث ،بجانب الكوارث الطبيعية .حيث تتسم هذه الحوادث
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بدرجة من العنف تجعل من يتعرض لها يشعر أن حياته في خطر.وتتوقف حدة
اإلصابة بالصدم ة على عاملين هما :طبيعة الصدمة وحدتها ومدتها من ناحية،
وعلى تفسير اإلنسان للصدمة ومدى قابليته للتأثر وطريقة تعامله مع التجربة العنيفة
من ناحية أخرى .وتتزايد المخاطر كلما كان الحادث أكثر تهديدا ً للحياة ،وكلما زاد
مستوى اإلجهاد النفسي والصدمة التي تعرض لها الفرد ،وكلما قل تأهب الفرد
للحادث ،وكلما زاد شعور الفرد بعجزه عن الهروب،وكلما طال الوقت قبل حصول
المصاب على مساعدة(.خدمات الصحة النفسية .)2017،وعادة تبدأ أعراض كرب
ما بعد الصدمة في الظهور بعد تعرض الفرد لخبرة صادمة ،وذلك خالل األيام أو
األسابيع األولى من التعرض للحدث الصادم ،على أن تستمر األعراض ألكثر من
(زقار،زقور،)2019،
من
كل
تناول
وقد
شهر
و(،)DSMIV-F43.0( ،)physiciansforhumanrightsالمعايير المشخصة
الضطراب ما بعد الصدمة وفقا ً للدليل التشخيصي الخامس الصادر في
(،)2013على النحو التالي:
جدول رقم ( )1المعايير التشخيصية لكرب ما بعد الصدمة
المعيار (أ) :التعرض للصدمة
التعرض إلى تهديد فعلي بالموت ،جرح خطير ،عنف جنسي بواحد أو أكثر مما
يلي":يلزم عرض واحد"
.1
.2
.3
.4

االختبار المباشر لحادث أو أحداث صدمية.
مشاهدة الشخص لحوادث صدمية تقع لآلخرين.
العلم بوقوع أحداث صدمية تصيب أفراد العائلة المقربين ،أو صديق حميم.
االختبار المتكرر او التعرض القوي إلى تفاصيل أحداث صدمية مقززة
المعيار (ب) :أعراض التداخل القهري

معايشة الصدمة بشكل مستمر بواحد أو أكثر من األعراض االقتحامية المرتبطة
باألحداث الصدمية والتي يبدأ ظهورها بعد وقوع الحادث الصادم ،وهي(:يلزم
عرض واحد)
 .1وجود ذكريات مزعجة اقتحامية وغير إرادية للحادث الصادم.
 .2أحالم أو كوابيس مزعجة وتكرارية وذات عاطفة أو محتوى بالحدث الصادم.
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 .3ردود أفعال تفككيه ،يشعر أو يتصرف الفرد خاللها كما لو أن الحادث الصادم
سوف يحدث مرة أخرى.
 .4ضيق نفسي حاد ومستمر إثر التعرض لمثيرات داخلية أو خارجية تشابه أو
ترمز لجانب من جوانب الحدث الصدمي.
 .5ردود فعل فيزيولوجية بارزة نتيجة التعرض لمثيرات داخلية أو خارجية ترمز
أو تشابه احد جوانب الحادث الصدمي
المعيار (ج) :التجنب
بذل الجهد من أجل التجنب المستمر للمثيرات المرتبطة بالحادث الصادم ،ويمكن
أن يظهر في واحدة من أو أكثر مما يلي(يلزم عرض واحد):
 .1التجنب أو بذل الجهد لتجنب الذكريات المزعجة واألفكار والمشاعر المرتبطة
بصورة وطيدة مع الحادث الصادم.
 .2التجنب أو بذل جهود لتجنب المفكرات(أشخاص ،أماكن ،حوارات ،أنشطة)
المرتبطة بالحدث الصادم والتي قد تدفع إلى استرجاعه.
المعيار (د) :تغيرات سلبية في اإلدراك و الحالة المزاجية
تغيرات سلبية في المعارف والمزاج مرتبطة بالحدث الصدمي ،تبدأ أو تتفاقم بعد
حدوثه وتظهر في واحدة أو أكثر فيما يلي(يلزم عرضان):
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدم القدرة على تذكر جانب هام مرتبط بالحدث ناجم عن النسيان التفككي،
وليس ألسباب أخرى.
معتقدات أو توقعات سلبية مبالغ فيها ومستمرة حول الذات أو اآلخرين أو
العالم.
معارف مشوهة ومستمرة حول سبب ونتائج الحدث الصدمي تقود الفرد إلى
تأنيب ذاته أو اآلخرين.
حالة انفعالية سلبية مستمرة( الخوف ،الرعب ،الغضب ،الشعور بالذنب
والخزي).
تراجع ملحوظ في االهتمامات أو المشاركة في النشاطات المعتادة.
الشعور باالنفصال أو االغتراب عن اآلخرين.
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 .7عدم القدرة على اختبار المشاعر االيجابية بصورة مستمرة.

المعيار(ه)  :تغيرات في مستوى االنتباه والفعالية
تغير ملحوظ في وظائف االنتباه واالستجابة مرتبط بالحدث الصادم يبدأ أو يتفاقم
بعد الحدث الصادم ،كما يتبين في واحد أو أكثر مما يلي(يلزم عرضان):
.1
.2
.3
.4
.5

سلوك متهور محطم للذات.
استجابات هلع مبالغ فيها.
مشكالت في التركيز.
اضطراب في النوم.
فرط انتباه.
المعيار (و) :المدة

استمرار مدة االضطراب (توفر المعايير:ب،ج،د،ه) ألكثر من شهر.
المعيار(ز) األهمية الوظيفية
كرب شديد مرتبط باألعراض ،أو اختالل في الفعالية(االجتماعية ،المهنية ،أو أي
مجال حياتي أخر هام).
المعيار (ح) :االستبعاد
استبعاد أن تكون أعراض االضطراب ناتجة عن تعاطي لمواد أو أدوية أو إلى
ظرف طبي أخر.
حاولت نظريات عدة إيجاد تفسير ألسباب كرب ما بعد للصدمة ،فقد
أورد(غانم )2006،التفسير البيولوجي :والذي يشير فيه إلى أن تعرض الفرد لحدث
صادم فان الصدمة تؤدي إلى تغيرات في نشاط الناقالت العصبية ،مما يقود بدوره
إلى أعراض فقدان الذاكرة ،االستجابات االنفعالية الشديدة .دراسات كيمياء المخ
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الحيوية أظهرت أن النقص في مستوى الجهاز العصبي المركزي وما يترتب عليه
من فقدان الشعور باللذة واالنسحاب من األنشطة االجتماعية .أما الدراسات التي
تناولت اثر الصدمة على المخ فقد أوضحت التغيرات التي تظهر في وظيفة
السيروتونين التي قد ترتبط باالنحباس في الخبرة الصادمة والذكريات التي ارتبطت
بها ،أما التفسير النفسي تبعا ً لنموذج (فوو-كوزاك ،)1992،فقد أشار إلى أن
االستجابة التي تترتب على الخبرة الصادمة تضم ثالثة عناصر هي :معلومات عن
موقف المثير الصدمي ،ومعلومات عن االستجابات الفسيولوجية والمعرفية
والسلوكية التي ترتبت على المثير الصدمي ،ثم الرابطة(االقتران الشرطي) بين
المثير الصدمي واالستجابة المتوقعة من الفرد .وقد افترض كل من (فوو -كوزاك)،
أن مركب الخوف والذي يضم العديد من المكونات المرضية واالنفعالية يتضمن
أيضا معنى الحدث الصدمي على أنه خطر قد يهدد حياة الفرد ويصيبه بأضرار ال
قبل له بتحملها ،وان اضطرابات القلق قد تغزو الفرد حين يدرك انه يتعرض لمثير
صدمي .أما التفسير العصبي يتمثل في أن الحدث المؤلم ينتج عنه إفراز الجسم
لهرمون "األدرينالين" الذي يحفز الجسم ويثير نشاطه ،مما يخلق أنماطا ً عصبية
عميقة في الدماغ ،يمكنها أن تبقي فترة أطول بعد الحدث مما يجعل الفرد يعاني
حاالت الخوف المستقبلية.
ثورة ديسمبر -2018ابريل2019ومجزرة القيادة العامة:
يزخر السودان بإمكانات وثروات طبيعية هائلة ،إذ يعتبر ثالث دول القارة اإلفريقية
مساحة بعد انفصاله من جنوب السودان ،حيث يتمتع باألراضي الصالحة للزراعة
وموارد المياه العذبة من نهر النيل ورافده ،والمياه الجوفية ومياه األمطار ،وكميات
هائلة من الموارد الحيوانية والموارد المعدنية ،إال أن اقتصاد السودان ظل يعاني
من أزمات متعاقبة ،فمعظ م هذه الثروات لم تستغل بالوجه األمثل منذ أن نال
السودان استقالله في العام، 1956فقد عاني السودان من ثالثة نماذج للحكم
العسكري والذي حكم ضباطه البالد ألكثر من  52عاما ً من جملة  63عاما ً منذ
االستقالل ،كان نصيب حكومة اإلنقاذ وحدها ثالثة عقود من الزمان ،قدمت فيها
أسوأ نماذج الحكم التي عرفتها البالد منذ االستقالل ،األمر الذي أفضى إلى إفقار
البالد وتفشي البطالة ،والمحسوبية وتفشى الفساد بدرجة كبيرة ،هذا بجانب رئيس
مطارد ومطلوب للعدالة الدولية ،بعد أن تم اتهامه من قبل المحكمة الجنائية في
 2008بجرائم إبادة جماعية في دارفور ،حيث أصدرت المحكمة الدولية أمري
اعتقال بحقه.
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بلغ التدهور ذروته بتدمير المؤسسات القومية مثل الخدمة المدنية ،نظام التعليم،
وتدمير وخصخصة المؤسسات العريقة مثل السكة الحديد ،ومشروع الجزيرة
والخطوط الجوية السودانية ،والنقل الميكانيكي ،والنقل النهري ،وبيع أراضي
السودان أو تأجيرها لسنوات تصل إلى99عاماً ،إضافة لتشريد اآلالف من الكفاءات
من أعمالهم ألسباب سياسية ونقابية ،واعتقال وتعذيب اآلالف في بيوت األشباح،
وتعميق التهميش الديني واللغوي والثقافي ،وتعميق العنصرية والقبلية ،وفصل
جنوب السودان الذي افقد البالد  %75من مواردها النفطية(عثمان .)2019،كل
ذلك أدى إلى سخط شعبي متزايد قاد إلى اعتصام الجماهير بساحة القيادة العامة
لقوات الشعب المسلحة ،تم على أثره تنحيه الرئيس السوداني عن السلطة إال أن
الحشود لم تغادر ارض االعتصام مطالبة بتحقيق كل مطالبها .شنت قوات األمن
هجوما ً عنيفا ً على المعتصمين المطالبين بالديمقراطية في موقع االعتصام ،في
صبيحة يوم /3يونيو ، 2019مستخدمة الذخيرة الحية كما عملت على قطع خدمات
االنترنت من كل أرجاء البالد وتغييب وسائل اإلعالم عن ميدان االعتصام .صدمت
أعمال العنف التي وقعت في ذلك اليوم المشاركين والمراقبين لقسوتها الشديدة ،فقد
أوردت كل من لجنة أطباء السودان المركزية ،ومنظمة حقوق اإلنسان ،والمنظمة
العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا ،أرقاما ً عن عدد ضحايا مجزرة  /3يونيو ،إلى
جانب التقارير الواردة من وزارة الصحة ،إال انه لم يكن هناك اتفاق بين التقارير
الرسمية وتقارير المنظمات التي تعمل في هذا الشأن على أرقام أو إحصاءات
موحدة ألعداد الضحايا ،إذ أن هناك أعدادا ً كبيرة ً قد تم قتلها وإحراقها داخل الخيام،
أو إلقاء جثثهم في النيل،وبالتالي لم تصل للمستشفيات .وقد أعلنت لجنة أطباء
السودان المركزية عن إحصائية جديدة لضحايا أحداث فض االعتصام الدامية.كما
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا ً عن وقوع( )70حالة اغتصاب أثناء
فض اعتصام القيادة بالعاصمة السودانية الخرطوم()2019،alhurra
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المفقودين% 3.2

االغتصاب% 7.6

القتلى % 13.7

الجرحى% 75.5

شكل رقم ( )6النسب المئوية لالنتهاكات التي ارتكبت في مجزرة القيادة العامة
توالت ردود الفعل المستنكرة من قبل العديد من المنظمات العالمية ،التي بدأت في
التقصي وإعداد التقارير الخاصة بمجزرة القيادة العامة من واقع تقصيها للحقائق
بعيدا ً عن تبريرات األجهزة الرسمية ،ففي نوفمبر  ،2019أصدرت
هيومنرايتسووتش تقريرها بعنوان " :كانوا يصرخون اقتلوهم،حملة السودان العنيفة
على المتظاهرين في الخرطوم"بعد أن قابلت أكثر من  60شخصا ً من الضحايا
وشهود على االنتهاكات ،باإلضافة إلى تحليل بعض الصور ومقاطع الفيديو التي
انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي بعد عودة االنترنت .وقد جاء في التقرير
أن الهجمات القاتلة على المتظاهرين في السودان في /3يونيو كانت مبرمجة ،وقد
ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية ،إن استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة لتفريق
المظاهرات خالل حمالت القمع العنيفة كانت عبارة عن محاولة متعمدة لترهيب
وكسر عزيمة المتظاهرين ،وان اإلجراءات القمعية تضمنت انتهاكات جسيمة
للقانونين المحلي والدولي ،بما فيها بعض الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم ضد
اإلنسانية ،كما انتهكت اإلجراءات القمعية حريات التجمع والتعبير األساسية
المكفولة بموجب دستور السودان وااللتزامات الدولية التي تضمن للشعب السوداني
الحق في التظاهر(هيومنرايتس ووتش،نوفمبر.)2019
جاء تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان" :نزلوا علينا كالمطر ،العدالة لضحايا قمع
االحتجاجات"أن قوات األمن السودانية والمجلس العسكري االنتقالي مسئوالن عن
االستخدام غير الضروري ،والعنف المفرط للقوة والقتل ،دون سابق إشعار أو إنذار
لمنظمي االعتصام ،وأوضح إن قوات األمن استخدمت القوة المفرطة إللحاق أقصى
قدر من األذى بالمحتجين مرتكبة انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
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االحتجاز الجماعي التعسفي آلالف األشخاص والتعذيب ،واالهانة ،إلى جانب
مداهمة المستشفيات واعتقال أفراد الطاقم الطبي والمرضى والتعدي عليهم
بالضرب ،كما يوثق التقرير الحوادث المروعة وشهادات االغتصاب واالعتداء
الجنسي على المحتجات ،وقد أكد التقرير أن الهجوم غير المبرر على المحتجين
المفعمين باألمل والمتطلعين سلميا ً إلى حل لالزمة السياسية كان مروعاً ،ويجب
تقديم جميع الذين تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة (.منظمة العفو الدولية.)2020،
في نفس السياق قامت (منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
األمريكية)2020،بإعداد تقريرها االستقصائي بعنوان":الفوضى والنار ،تحليل
لمذبحة الخرطوم 3 ،يونيو ،"2019بعد االستقصاء وتحليل أالف الصور ومقاطع
الفيديو التي التقطها شهود من مكان الحادث ،والتي أظهرت تعمد السلطات
السودانية في األيام التي سبقت المذبحة إلى حشد عدد كبير من قوات األمن في
مواقع االعتصام وما حولها ،وسحب القوات التي تعاملت بشكل سلمي مع
المتظاهرين ،وإطالق النار على متظاهرين عزل في الرأس والصدر
والبطن،والهجمات على مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية ومنع الحصول
على الرعاية في المستشفيات القريبة،ومنع سيارات اإلسعاف من نقل المصابين إلى
مرافق الرعاية الصحية .وقد أشار التقرير إلى االنتهاكات المرتكبة في مجزرة 3
يونيو وتعارضها مع التزامات السودان القانونية الدولية.وقد أوردت في تقريرها
االنتهاكات المرتكبة في حق المعتصمين والمواثيق الدولية التي تحظر هذه األفعال.
جدول رقم ( )2بعض االنتهاكات المرتكبة بحق المعتصمين كما وردت في تقرير
منظمة أطباء من اجل حقوق اإلنسان األمريكية:
المواثيق القانونية التي تحظر هذه األفعال
نوع النتهاكات المرتكبة في
والنصوص الخاصة بها
3يونيو 2019
 .1المادة ( )1من العهد الدولي الخاص
القتل خارج نطاق القضاء:
بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن
وهو القتل المتعمد لشخص ما على
الحق في الحياة مالزم لكل إنسان وعلى
يد موظف حكومي أو بموافقته،
القانون أن يجنى هذا الحق.
دون صدور حكم سابق يتضمن
المحاكمة العادلة وغير المنحازة - .2 .المادة ( )4من الميثاق األفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب تنص على انه يجب
احترام حياة اإلنسان وسالمته البدنية
والمعنوية وعدم انتهاك حرمته.
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العنف الجنسي والعنف الجندري:
هو أي فعل مؤذي يرتكب ضد
إرادة شخص ويتضمن أفعاال تلحق
أذى أو معاناة جسمية أو نفسية أو
جنسية أو التهديد بمثل هذه األفعال
القاسية
والمعاملة
التعذيب
والمهينة :وهي تعمد إلحاق أذى أو
معاناة شديدة جسدية أو نفسية
بشخص رهن االحتجاز أو خاضع
لسيطرة المتهم.

االستخدام المفرط للقوة :بما ال
يتناسب مع الهدف.

حاالت االختفاء القسري :وهو
اعتقال أشخاص أو احتجازهم أو
اختطافهم من قبل أجهزة الدولة
والتستر على مصيرهم أو مكانهم
بقصد إبعادهم عن حماية القانون.

 بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحقبالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب:
تنص المادة( -)24أ :على الدول األطراف
اتخاذ كافة التدابير الفعالة لسن قوانين تمنع
جميع أشكال العنف.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية :المادة ( )7ال يجوز إخضاع احد
للتعذيب وال للمعاملة القاسية الالنسانية أو
الحاطة بالكرامة.
 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب:المادة ( :) 5تنص على حظر كافة أشكال
االستغالل واالستعباد والمعاملة الوحشية
والمذلة.
مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين :المادة( :)3ال يجوز
للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واستعمال
القوة إال في حالة الضرورة القصوى وفي
الحدود الالزمة ألداء واجبهم ،المادة(:)5ال
يجوز ألي من الموظفين المكلفين بإنفاذ
القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب
أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو
المهينة.
إعالن قرار الجمعية العامة رقم
133/47المتعلق بحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري ،على جميع الدول األعضاء
في األمم المتحدة اتخاذ تدابير تشريعية
وإدارية وقضائية لمنع وإنهاء أعمال االختفاء
القسري .
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الدراسات السابقة:
لم يتسن للباحثة العثور على دراسات في المكتبة السودانية تتناول اآلثار النفسية
واالجتماعية الناجمة عن مجزرة القيادة العامة ،إذ تعد هذه الدراسة -على حد علم
الباحثة -هي األولى التي تتناول هذا الجانب ،وستتناول الباحثة هنا أهم الدراسات
التي اتفقت مع الدراسة الحالية في تناولها لموضوع كرب ما بعد الصدمة في
المجتمعات والشرائح المختلفة على النحو التالي:
أجرت (منظمة الصحة العالمية ،)2013،دراسة مجتمعية قطاعية هدفت لتقييم
أعراض اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين وغير المصابين بفعل
األلغام األرضية أو الذخائر غير المتفجرة في ريف جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،وتحديد ما إذا كان تصور الدعم االجتماعي له صلة بدرجة وأعراض
اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.تم إجراء الدراسة المجتمعية على  190مصابا ً
بفعل األلغام األرضيةأو الذخائر غير المتفجرة و 380شخصا ً غير مصاب،
يتطابقون معهم من حيث العمر والنوع والجوار في المنطقة التي تعرضت لقصف
شديد اثناء حرب فيتنام ،وقد تمثلت أهم النتائج في :كانت نسبة انتشار اضطراب
إجهاد ما بعد الصدمة اكبر بين المصابين ( )10%عن غير المصابين ( ،)4%كان
النساء واألكبر عمرا ً والحاصلين على تعليم رسمي أكثرت أثراً.
هدفت دراسة( صبيرة وآخرون )2017،للكشف عن وجود اضطراب ضغوط ما
بعد الصدمة لدى عينة من إخوة الشهداء في منطقة جبلة،ومعرفة الفروق في درجة
ضغوط ما بعد الصدمة بين الذكور واإلناث من إخوة الشهداء والكشف عن الفروق
في درجة االضطراب تبعا لمتغيرات ،المدة المنقضية على الصدمة ،المستوى
التعليمي ،الحالة االجتماعية لعينة البحث ،تم استخدام مقياس اضطراب ضغوط ما
بعد الصدمة لدافيدسون ،تألفت العينة من  69من إخوة الشهداء ،وتوصلت الدراسة
للنتائج التالية:يوجد اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة البحث ،ال توجد
فروق دالة إحصائيا تبعا ً لمتغيري الجنس والمستوى التعليمي ،بينما وجدت فروق
ذات داللة إحصائية في درجة االضطراب تبعا ً لمتغيري المدة المنقضية على حدث
االستش هاد لصالح المدة التي تقل عن العام ،وتبعا للحالة االجتماعية لصالح العازب.
أما دراسة (احمد وآخرون  )2011،فقد هدفت لمعرفة السمة العامة المميزة
الضطراب ما بعد الصدمة وسط األطفال والمراهقين في معسكرات أردمتا
والرياض بوالية غرب دارفور ،ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق في أعراض
االضطراب تبعا ً لمتغيرات النوع ومستوى التعليم ،استخدم الباحثون المنهج
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الوصفي االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من  395مفحوصاً 172( ،ذكراً223،
أنثى) ،تم تطبيق مقياس أعراض الصدمة النفسية لألطفال ،توصلت الدراسة للنتائج
التالية:جميع أبعاد االضطرابات النفسية تتسم باالنخفاض بدرجة دالة إحصائية ،ال
توجد فروق دالة في كل أبعاد أعراض الصدمة النفسية تبعا ً للنوع ،بينما توجد
فروق دالة تبعا للمستوى التعليمي ،بينت النتائج أن اضطراب بعد الصدمة هو
األعلى واألكثر شيوعا.
هدفت دراسة (سعدي )2017،إلى معرفة مستوى اضطراب ما بعد الصدمة،
وترتيب أبعاد االضطراب لدى عينة من المراهقين النازحين الموجودين في مراكز
اإليواء في منطقة مصياف ،باإلضافة للكشف عن الفروق في درجة االضطراب
بين الذكور واإلناث،ومتغير نوع السكن(نازح،غير نازح) ،تم استخدام مقياس
اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدافيدسون ،تكونت عينة الدراسة من  50من
المراهقين النازحين ،أشارت نتائج الدراسة إلى :مستوى اضطراب ما بعد الصدمة
متوسط ،جاءت ترتيب أبعاد االضطراب على النحو التالي :التجنب ،إعادة
الخبرة،االستثارة ،ولم تظهر النتائج فروقا ً دالة إحصائيا ً بيمن المراهقين تبعا ً
لمتغيري الجنس ومكان السكن.
أجرى كل من(بشارة،خليفة )2017،دراسة هدفت للتعرف على ضغوط ما بعد
الصدمة للنساء النازحات بمعسكرات والية جنوب دارفور،استخدم الباحثان المنهج
الوصفي ،تكونت العينة من النساء النازحات ،حيث بلغ عددهن  500امرأة نازحة
تم اختيارهن بالطريقة القصدية ،تمثلت أدوات الدراسة في مقياس ضغوط ما بعد
الصدمة ،تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ،وتوصل البحث إلى النتائج التالية:توجد فروق ذات داللة إحصائية في
اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى النساء النازحات بمعسكرات والية جنوب
دارفور تبعا ً لمتغيرات البحث الديمغرافية(الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي،
العمر ،الفترة الزمنية التي قضتها النازحة في المعسكرات في جميع األبعاد
والمجموع الكلي ماعدا بعد تكرار الحدث وتجنب التفكير.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعمل على دراسة
الظواهر والمشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف بطريقة علمية ومن ثم
الوصول إلى تفسيرات منطقية لها.
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مجتمع وعينة الدراسة:يمثل مجتمع الدراسة كل حضور فض االعتصام والذين
يقدر عددهم بحوالي  5ألف من الثوار ،تم تصميم ونشر االستبيان الكترونياً ،بهدف
الوصول إلى اكبر عدد من المشاركين ،شارك  228من المستهدفين ،تم استبعاد 16
استمارة لعدم صالحيتها للتحليل ،لتصبح عينة الدراسة  212من المستهدفين ،كان
غالبيتهم من الشباب اقل من  33عاماً ،وربما مرد ذلك بجانب أن غالبية معتصمي
القيادة كانوا من الشباب ،لطريقة جمع المعلومات عبر االستبيان االلكتروني ،الشيء
الذي لم يتيح لعدد من الشرائح التي كانت متواجدة في ميدان االعتصام من
المشاركة في الدراسة.

39.2%

26-32

30.6%

18-25

 41فمافوق

%8

22.2%

33-40

شكل رقم( )7توزيع عينة الدراسة تبعا للعمر
أدوات الدراسة:تم استخدام مقياس كرب ما بعد الصدمة لدافيدسون ،الذي أعده
للعربية عبد العزيز ثابت ،ويتكون المقياس من  17عبارة استندت على صيغة
الدليل التشخيصي الرابع لرابطة جمعية الطب النفسي األمريكية في تشخيص
اضطراب بعد الصدمة ،يتكون المقياس من ثالثة محاور(استعادة الخبرة الصادمة/
تجنب الخبرة الصادمة /االستثارة) ،وتأخذ اإلجابات الخيارات(أبداً،نادراً ،أحيانا ً،
غالباً ،دائماً) ،يقابلها الوزن بالدرجات في مفتاح التصحيح(صفر )4،1،2،3،على
التوالي.وقد قامت الباحثة بعدة خطوات لتعديل المقياس ليتسق مع أهداف الدراسة
وذلك بعرضه على  6من المحكمين في مجال التخصص ،لتتم صياغة المقياس
بصورته المعدلة ،لتأخذ اإلجابات الخيارات التالية( :أبداً ،1:أحيانا ً ،2:غالباً،3:
دائماً ،)4:عليه تصبح أعلي درجة يتحصل عليها المفحوص ( ،)68واقل
درجة( ،)17وتشير الدرجات ( :68-51مستوى مرتفع ) ،والدرجات (:33 – 50
مستوى متوسط) ،والدرجات ( :17 -32مستوى منخفض) من كرب ما بعد
الصدمة.قامت الباحثة بخطوات إجراء الصدق والثبات للمقياس على النحو التالي:
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ثبات المقياس:طريقة التجزئة النصفية :تم استخدام طريقة التجزئة النصفية
لحساب ثبات المقياس،وذلك بحساب الدرجات الزوجية والدرجات الفردية للمقياس
بمعامل ارتباط بيرسون حيث بلغ  0.76وهو دالة عند  0.01وبعد استخدام معامل
ارتباط سبيرمان أصبحت قيمة معامل الثبات  ،0.83كما هو ُمبين بالجدول التالي:
جدول رقم( )3معامل ثبات مقياس ضغوط ما بعد الصدمة

عدد البنود

المقياس

17

ضغوط ما بعد
الصدمة

حجم
العينة
212

معامل
االرتباط
المصحح

معامل ارتباط
بيرسون
0.83

الداللة
اإلحصائية
0.04

0.76

من خالل ما تم عرضه في الجدول يتضح أن مقياس ضغوط ما بعد الصدمة يتمتع
بدرجة جيدة من الثبات ،ويمكن الوثوق به واستخدمه كأداة للقياس.
طريقة ألفا كرونباخ:تم حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
القائمة على أساس حساب معدل االرتباط بين عبارات المقياس ككل ،كما في
الجدول التالي.
جدول رقم( )4ثبات مقياس ضغوط ما بعد الصدمة بطريقة ألفاكرونباخ.
المقياس

حجم العينة

عدد البنود

معامل ألفا كرونباخ

اضطراب ما بعد
الصدمة

212

17

0.94

نستنتج من الجدول( )4أن مقياس ضغوط ما بعد الصدمة توفرت فيه كل
الخصائص السيكومترية ،مما يدل على إمكانية تطبيقه.
صدق المقياس:تم حساب صدق المقياس بناء على قيمة الثبات التي تم حسابها
بطريقتين ،وذلك باستخراج الجدر التربيعي لمعدل الثبات ،كما في الجدول التالي:
جدول رقم( )5الصدق الذاتي لمقياس ضغوط ما بعد الصدمة
معامل الثبات

الصدق الذاتي

0.83

0.91

طريقة التجزئة النصفية

الجدول رقم( )5يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق.
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المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام برامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSSوذلك عبر
االختبارات التالية:
التكرارات والنسب المئوية -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -معامل
االتساق الداخلي -ارتباط بيرسون الستخراج ثبات أداة الدراسة،اختبار( ت) -تحليل
التباين األحادي.
عرض ومناقشة النتائج:
الفرضية األولى :والختبار الفرضية األولى والتي تنص على" :مستوى كرب ما
بعد الصدمة مرتفع لدى ضحايا مجزرة القيادة العامة" ،تم استخدام النسب المئوية
للتحقق من هذه الفرضية:
مستوى كرب ما بعد الصدمة
منخفض % 7

متوسط % 43

مرتفع % 50

7%
50%

43%

شكل ( )8النسب المئوية لمستوى كرب ما بعد الصدمة لدى أفراد العينة

تشير نتائج الدراسة كما هو ُموضح بالشكل رقم ( )8إلى أن مستوى كرب ما بعد
الصدمة المرتفع يمثل %50من أفراد العينة .حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل
من(أحمد ،وآخرون،)2011،والتي أشارت إلى أن اضطراب بعد الصدمة هو
األعلى واألكثر شيوعا ً بين النازحين في دارفور ،ودراسة(صبيرة
وآخرون ،)2017،والتي أوضحت وجود اضطراب ما بعد الصدمة لدى إخوة
الشهداء،بينما لم تتفق مع دراسة(سعدي ،)2017،التي أشارت إلى أن مستوى
اضطراب ما بعد الصدمة متوسط ،أما دراسة(الصحة العالمية )2013،فقد أوردت
أن إجهاد ما بعد الصدمة كان أكثر بين المصابين باأللغام.وتأتي هذه النتيجة متسقة
مع ما تعرض له أفراد العينة من أبشع االنتهاكات من عنف وتنكيل وتعذيب وغدر،
حتى أن البعض يطلق على مجزرة القيادة العامة اصطالح(ليلة الغدر) ،فلم يكن أي
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من الشباب يتخيل في أسوأ أحالمه فظاعة ما حدث ،فقد استيقظوا وهم يتأهبون
الستقبال عيد الفطر على سحب الدخان تعلن احتراق مدينتهم الفاضلة .وكما
ذكر(سعيد،) 2020 ،كانت الصدمة عنيفة ألن عملية فض االعتصام ال تتسق مع
أجواء التفاؤل والطمأنينة ،وال مع التوقعات االيجابية التي سبقتها.فقد مارست
القوات األمنية كل أنواع االنتهاكات التي تخالف المواثيق اإلقليمية والدولية المتمثلة
في القتل خارج نطاق القانون(سواء كان رميا بالرصاص الحي أو بالدهس ،أو
الطعن باآلالت الحادة ،أو بالرمي في النيل) ،بجانب العنف الجنسي ،والعنف
الجندري والمتمثل في( التحرش الجنسي واالغتصاب) ،والتعذيب والمعاملة القاسية
والمهينة عبر تعمد إلحاق األذى النفسي والجسدي(اإلصابات الجسيمة للمعتصمين
والتي وصلت لحد ا إلعاقات الدائمة في بعض الحاالت) ،واالهانة والتقليل من
الكرامة ،ويلحق بذلك االستخدام المفرط للقوة بما ال يتناسب مع الهدف ،ويظهر هذا
في االستخدام المفرط للذخيرة الحية لفض اعتصام كان يمكن فضه عبر الغاز
المسيل للدموع فقط،باإلضافة إلى حاالت االختفاء القسري المتمثلة في عشرات
المفقودين ،حيث ُوجد بعضهم قتلى ،أو في حاالت من الذهول وفقدان الذاكرة،
والبعض األخر لم يُعثر عليه حتى اآلن)،كل ذلك جعل المعاناة مؤلمة،إذ أن مخاطر
الصدمات تتفاقم كلما كان الحدث أكثر تهديدا ً للحياة ،وكلما قل تأهب الفرد للحادث،
فقد كان تعرضهم للتنكيل ومشاهدة رمي إخوانهم ورفاقهم وأصدقائهم بالرصاص،
من التجارب القاسية والتي تركت جروحا ً غائرة من الصعب تخطيها دون مساعدة
متخصصة ،ولعل األمر المؤسف أن كثير من المعالجين النفسيين واألطباء كانوا في
قلب األحداث الصادمة بحكم مشاركتهم في العيادات الميدانية داخل ميدان
االعتصام.في ظل هذا الواقع،مازالت خدمات المساندة والدعم النفسي في السودان
تواجه الكثير من التحديات المتمثلة في نقص الكوادر المؤهلة والمدربة ،قلة المراكز
والعيادات المتخصصة للتعامل مع تلك األعداد الكبيرة من الضحايا ،رفض وتردد
كثير من الضحايا في طلب العون مما قد يفاقم األعراض لديهم ،إحجام المتعرضات
لالغتصاب عن طلب الدعم خوفا ً من الوصمة االجتماعية التي يمكن أن تالحقهن
وأسرهن ،الشيء الذي قد يسهم في تقليل فرص التعافي لدى الكثيرين منهم.
الفرضية الثانية" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين متوسطات أفراد العينة تبعا للنوع"،وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام
اختبار ت () T.Test
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جدول رقم ( ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة تبعا للنوع
المتغير

التكرار

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)

درجة
الحرية

الداللة

ذكر
أنثى

144
68

49.81
49.63

10.513
10.717

0.116

210

.7840

أشارت النتائج في جدول رقم ( )6إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.05في مستوى كرب ما بعد الصدمة تبعا ً للنوع ،وقد اتفقت هذه
النتيجة مع دراسة كل من(سعدي ،)2017،والتي أشارت إلى أنه ال توجد فروق
دالة تبعا ً للنوع وترتيب أبعاد االضطراب لدى عينة من المراهقين النازحين
الموجودين في منطقة مصياف ،ودراسة(أحمد وآخرون )2011،والتي ورد فيها
بأنه ال توجد فروق دالة في كل أبعاد أعراض الصدمة النفسية تبعا ً للنوع وسط
األطفال والمراهقين بمعسكرات النازحين بوالية غرب دارفور ،ودراسة(صبيرة
وآخرون،)2017،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً تبعا ً لمتغير
الجنس لدى عينة من إخوة الشهداء ،أما دراسة(الصحة العالمية ،)2013،فقد جاء
فيها أن النساء أكثر تأثرا ً باضطراب ما بعد الصدمة .وتعزي الباحثة هذه النتيجة
إلى أن حجم االنتهاكات والعنف والتنكيل لم يستثني أحداً ،إضافة إلى أن هذه
االنتهاكات كانت على ارض ميدان االعتصام ،فمن لم يتعرض لألذى المباشر
تعرض لصدمة مشاهدة اآلخرين الذين يُمارس عليهم أبشع أنواع القتل والتعذيب
واالغتصاب،فقد نشرت صحيفة الغارديان األمريكية تقريرا ً عن أن حاالت
االغتصاب الموثقة بلغت حوالي  70حالة،كما أوردت كل من لجنة أطباء السودان
المركزية ،وهيومنرايتسووتش ،والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا،
إحصاءات بضحايا المجزرة الذي بلغ مئات الجرحى والقتلى والمفقودين .وقد جاء
في تقرير منظمة العفو الدولية أن قوات األمن قد استخدمت القوة المفرطة إللحاق
أقصى قدر من األذى بالمحتجين ،مرتكبة بذلك انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان،
والمتمثلة في القتل والضرب والتعذيب واالهانة واالغتصاب واالعتداء الجنسي في
مواجهة المحتجين سلمياً .مع األخذ في االعتبار مدى الترابط الروحي واالنسجام
الذي كان يسود ميدان االعتصام ،والذي كان يمثل نموذجا ً فريدا ً من التعايش
السلمي لفت إليه انتباه العالم.وفي أبلغ تعبير عن إحساس اآلالف من الضحايا الذين
مازالوا على قيد الحياة،واستخدامهم لجملة (لم ينجو احد) في معظم جلسات الدعم
النفسي في إشارة بليغة وواضحة إلى أن من لم يستشهد جراء القتل والتنكيل،لم ينجو
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من الشرخ واألذى النفسي البالغ بسبب ما اختبره من إحساس بالعجز وقلة الحيلة
وعدم القدرة على أن يمد يد المساعدة لشقيقه أو شقيقته أو صديقه ،فقد كانت
المجزرة على المأل وكان كل المشاركين من الجنسين ضحايا ،بل أن األذى واأللم
النفسي طال كل من شهد توثيق الليلة الدامية عبر الوسائط االجتماعية.
الفرضية الثالثة :وتنص على أنه"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ()0.05بين متوسطات أفراد العينة تبعا ً للمستوى التعليمي"-ولتحقق من
صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين On-WAY ANOVA
جدول رقم( )7مجموع المربعات ومتوسط المربعات والداللة اإلحصائية تبعا ً للمستوى التعليمي
المتغير

مصدر التباين

المستوى
التعليمي

داخل
المجموعات
بين
المجموعات

مجموع
المربعات

متوسط
المربعات

درجة
الحرية

15.784

0.405

39

84.683

0.492

172

قيمة ف

0.822

الداللة
اإلحصائية
0.761

من الجدول أعاله يمكن مالحظة أن قيمة(ف) تعادل()0.822بداللة
إحصائية( ،)0.761عليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا ً للمستوى
التعليمي ،وبذا اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة كل من(صبيرة وآخرون،)2017،
والتي خلُصت إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً تبعا ً للمستوى التعليمي لدى عينة
من إخوة الشهداء ،بينما لم تتفق مع كل من دراسة(أحمد ،وآخرون،)2011،والتي
جاء نتائجها تعكس وجود فروق دالة إحصائيا تبعا ً للمستوى التعليمي في كل أبعاد
أعراض الصدمة النفسية وسط األطفال والمراهقين بمعسكرات النازحين بوالية
غرب دارفور ،ودراسة(بشارة وآخرون ،)2017،التي أشارت إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى النساء النازحات
بمعسكرات والية جنوب دارفور تبعا ً لمتغير المستوى التعليمي .مثل التعليم
الجامعي وفوق الجامعي أكثر من  %75من مجموع أفراد عينة الدراسة ،وربما
مرد ذلك إلى أن هناك فئات من مجتمع الدراسة لم يتسنى لها المشاركة ضمن عينة
الدراسة ،إذا أن هناك فئات شاركت في ليالي االعتصام بفاعلية كبيرة ،مثل
العامالت في المهن الهامشية(بائعات الشاي) ،والباعة المتجولون،واألطفال في
وضعية الشارع ،الذين بات ميدان االعتصام يمثل مأوى لهم ،بل ُخصصت لهم
فصول لمحو األمية داخل الميدان ،كل من هذه الفئات كان لها دورها الفاعل في
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ارض االعتصام ،إال أن توزيع االستبيان الكترونيا ً حسب مقتضيات الدراسة لم يتح
للكثيرين ممن لم يتلقوا تعليما ً نظامياً ،أو توقفوا عن مواصلة تعليمهم بعد مرحلة
األساس ،أو من ال يملكون وأجهزة ووسائل للتواصل االلكتروني من المشاركة
ضمن عينة الدراسة ،مع مالحظة أن مجزرة القيادة العامة ،والتي تعتبر من أبشع
الجرائم المنظمة في تاريخ السودان الحديث ،لم تفرق في القتل والتنكيل بين فئة
وأخرى ،لذا كان وقع الصدمة والذهول عنيفا على جميع الفئات،وقد جاء في
تقرير(هيومنرايتسووتش )2019،أن الهجمات القاتلة على المتظاهرين في السودان
في /3يونيو  2019م كانت مبرمجة ،وقد ترقى إلى وصفها بجرائم ضد اإلنسانية،
كما إن استخدام القوة المفر طة لتفريق المظاهرات خالل حمالت القمع العنيفة كانت
محاولة متعمدة لترهيب وكسر عزيمة المتظاهرين ،كما وأن اإلجراءات القمعية
تضمنت انتهاكات جسيمة للقانونين المحلي والدولي ،بما فيها بعض الجرائم التي قد
ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية .والتي تجرع مرارتها كل من تواجد بميدان
االعتصام باختالف أعمارهم ومراحلهم التعليمية دون استثناء.
التوصيات:
من خالل البيانات والنتائج المتحصل عليها خلصت الباحثة إلى جملة توصيات هي:
إقامة البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للمسعفين والمرشدين والمعالجينالنفسين التي تسهم في تطوير المهارات في هذا المجال.
رفع الوعي المجتمعي عبر الوسائط اإلعالمية المختلفة بأسس ومبادئ اإلسعافاتالنفسية األولية ،والتبصير بالدور الهام والحيوي الذي يلعبه المعالج النفسي في إدارة
األزمات.
إدراج القواعد األساسية للمساندة النفسية واإلسعافات النفسية األولية في المقرراتالدراسية عبر المراحل المختلفة مما يسهم في رفع الوعي النفسي في مواجهة
الضغوط المختلفة.
تأهيل وتطوير المؤسسات العالجية النفسية المتخصصة في إدارة الصدماتوالمساندة النفسية ،وإقامة فروع لها في واليات السودان المختلفة.
قائمة المراجع:
.1احمد ،عبد الباقي دفع هللا؛ وعكاشة ،علي الجيلي الشيخ؛ وعبد المجيد،عبد
الرحمن
.2عثمان( .)2011اضطراب ما بعد الصدمة وسط االطفال والمراهقين بمعسكرات
النازحين بوالية غرب دارفور .مجلة دراسات افريقية.241-274،)46( ،
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Post-traumatic stress Caused by the General Command
massacre, Khartoum- Sudan
Dr.Ikhlass Mohammed Abdelrhman Hajmusa, Associate
Professor of Health Psychology
Dean of faculty of Applied Psychology at medani ahllia
university-Gezira State-Sudan
ABSTRACT: The main objective of this study is to identify
the level distress after the trauma caused by the massacre of the
general command of the study sample , The researcher used the
descriptive analytical method, the Davison scale for posttraumatic stress disorder was used, Which was translated into
Arabic by Abdel Aziz Thabet(2006), the scale is
designedelectronically and distributed via social media to the
members of the sample that reached (212) from the attendance
of the general command massacre, then the data was processed
using the statistical packages for social sciences program. The
results of the study showed that; the post- traumatic stress is
high among the sample members, there are no statistically
significant differences in the level of trauma according to the
variables of the gender and the educational level, then the
researcher came out with a set of recommendations ,the most
important ,Establishing specialized training courses in trauma
management, inclusion the principles of psychological first aid
within curricula, setting up awareness programs and activating
the role of counseling programs that aim to raise community
awareness towards the importance of psychological support.
Keywords: Post- traumatic stress, massacre, General
Command Strike.
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مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى لمهارات
البحث العلمي
د .عمر علي موسى دحالن
أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك
جامعة األقصى -غزة
ملخص :هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية
التربية بجامعة األقصى في فلسطين لمهارات البحث العلمي في ضوء متغيري
الجنس والتخصص ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداتها
في اختبار مهارات البحث العلمي من إعداد الباحث وبعد التأكد من صدقها وثباتها
طُبقت إلكترونيًا على عينة مكونة من ( )52من طلبة الدراسات العليا تم اختيارها
عشوائيا من مجتمع الدراسة البالغ عدده ( )198طالبًا وطالبة  ،وأظهرت نتائج
سا في مستوى إتقان عينة الدراسة لمهارات البحث العلمي حيث
الدراسة ضعفًا ملمو ً
بلغ متوسط مستوى اإلتقان ( )19.9بنسبة مئوية ( )49.75%وهي أقل من
المتوسط االفتراضي الذي حددته الدراسة ( )30بنسبة مئوية ( ،)75%كما لم تظهر
الدراسة فرقًا داالً إحصائيًا في مستوى إتقان عينة الدراسة لمهارات البحث العلمي
يعزى لمتغيري الجنس والتخصص.
الكلمات المفتاحية :مستوى اإلتقان ،طلبة الدراسات العليا ،مهارات البحث العلمي،
جامعة األقصى في فلسطين.
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مقدمة:
تعتني المجتمعات اإلنسانية بالبحث العلمي لما له من أهمية كبيرة في حل مشكالتها،
وتفكيك أزماتها ،فهو أساس كل تخطيط ،وعقل كل تنمية ،به تتفاخر األمم وترتقي
الشعوب ،ومن خالله تفتح آفاق متنوعة للتجديد واإلبداع واالبتكار.
والجامعات هي التي تعني بإعداد اإلنسان واستثماره باعتباره الغاية والوسيلة
للنهوض بالمجتمع والسبيل إلى تنميته الشاملة؛ وذلك من خالل تحفيز طاقاته
الفكرية ،ورفع مستوى تفكيره العلمي وتنمية قدراته العلمية من خالل تزويده
بمهارات البحث الذاتي وتوسيع دائرة معرفته البحثية ،وحثه على إجراء األنشطة
العلمية والبحثية التي تنمي مهارات االستنباط واالستنتاج واالستقصاء والتحليل
والتقويم وغيرها من أنماط التفكير الخالق (العاني.)2012 :
كما تعد الجامعات الحاضنة الحقيقية والمعمل العلمي إلعداد الباحثين وتدريبهم لما
توفره من مناخ بحثي يشتمل على كل ما يتطلبه البحث العلمي من أكاديميين
مشرفين ،وطلبة دراسات عليا باحثين إضافة إلى ما توفره من مكتبات ومجالت
علمية ودوريات ومواقع بحثية على الشبكة العنكبوتية (الرياشي ،وحسن،)2014 ،
وإن من أهم أهداف الجامعات وواجباتها في العصر الحديث عدم االقتصار على
التدريس وحفظ المعرفة ،بل التفاعل مع المجتمع لبحث مشكالته وتلبية احتياجاته
وتوفير متطلباته ،وتحقيق نهضته ورقيه وهذا يتطلب تفعيل رسالتها وتجديدها
لتوفير حركة بحث علمي نشطة من خالل إعداد كوادر بحثية من طلبة الدراسات
ال عليا ،وإجراء دراسات متنوعة تجريبية ووصفية ومسحية لحل مشكالت المجتمع
(طريف والطويسي.)2017 ،
وبرامج الدراسات العليا هي االمتداد الطبيعي للدراسة الجامعية األولى في مرحلة
البكالوريوس ،وتأتي في مستوى أرفع وتخصص أعمق يسمح بمعرفة أوسع ،كما
تتنوع البرامج التي تقدم ها الدراسات العليا بتنوع البحوث والتخصصات ،فمنها في
مجال العلوم األساسية التي تهدف إلى تعزيز قدرة اإلنسان في فهم قوانين العلم،
ومنها العلوم التطبيقية التي تهدف إلى تطوير ممارسات األفراد العملية في
المجتمعات اإلنسانية (الحولي وأبو دقة.)2014 ،
ومن هنا فإن من أهم أهداف الدراسات العليا التربوية إعدادا الكوادر البحثية،
وتعزيز مهارات الباحثين العلمية ،وتنمية قدراتهم المعرفية في اختيار موضوعات
بحثية ترتبط بهموم المجتمع ومشكالته ليساهموا إيجابًا في حلها ،كما أنها تصقل
وتطور إمكاناتهم البحثية التي تؤدي إلى نهوض المجتمع وتطوره.
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ومن خالل البحث العلمي يتم تطوير العمليات التربوية والنظم التعليمية من تخطيط
للمناهج ،وإعداد جيد للمعلم من النواحي المعرفية والمهنية واألدائية ،ومن خالله
أيضا يتم تطوير تقنيات التعليم وتحسين أداء اإلدارة المدرسية ،وال يمكن الوصول
إلى بحث علمي متقن ورصين إال عبر الوفاء بمتطلباته األساسية (شنان ،وكساب،
 ،)2016ويرى عفانة ( )2011أن القيام بالدراسات الميدانية في كافة العلوم
الطبيعية واإلنسانية تحتاج إلى امتالك الباحثين للقدرات والمهارات البحثية
الضرورية ،وإن وجود ضعف في توافر هذه المهارات لدى الباحثين وعدم الجدية
في منطق البحوث وإجراءاتها؛ جعل المعنيين ال يأخذون بنتائج هذه الدراسات لحل
وعالج مشكالت الواقع فكان مكانها الرفوف في المكتبات والجامعات.
ويرى أوكيوجو ونوي يو ( )Akuegwu & Nwi-u 2018أن البحث العلمي أهم
األولويات الثالثية األساسية للتعليم الجامعي في جميع أنحاء العالم إضافة إلى
التدريس وخدمة المجتمع؛ ألنه مسؤول عن توليد المعرفة التي بها يتم حل مشكالت
الحياة ،وهو الدافع وراء الرغبة في الحصول على المعلومات وبناء الحجج
المنطقية ،وتشمل مهارات البحث العلمي :التفكير الناقد ،وتنظيم األفكار ،وجمع
المعلومات  ،وفرزها ،ومهارات المعلومات واالتصاالت ،ومهارات القراءة وكتابة
تقارير البحوث ،والمهارات التحليلية ،والقدرة على إدارة الوقت ،ومهارات العرض
الكتابي والشفوي.
دورا رئي ًسا في بناء المعرفة ونشرها ،ونقل المهارات البحثية
ويؤدي التعليم العالي ً
الالزمة للطلبة وإعدا دهم لمجتمع المعرفة ،وقد تم تحديد المهارات البحثية من قبل
مؤسسات التعليم العالي باعتبارها واحدة من سمات الدراسات العليا الهامة التي
تحتاج إلى تشربها من قبل الطلبة واستخدامها ،كما يعتبر تطوير هذه المهارات
بشكل مستمر مبدأ أساسيًا لبرامج الدراسات العليا ( & Gargm & Mahilika
 ،)Passey,2017وتقع المسؤولية على عاتق الجامعات والدراسات العليا في
إكساب الطلبة وتمكينهم من بناء قاعدة معرفية بحثية قوية وقد حدد بادك ( Badke,
 )2012عددًا من المهارات التي يحتاج طالب الدراسات العليا إلى امتالكها وهي:
فهم طبيعة موارد المعلومات المتاحة لهم ،والتعرف إلى المشكالت البحثية بوضوح
ودقة ،وتحديد المصدر الصحيح للمعلومات الالزمة لالستجابة للمشكلة ،وتقييم
جودة وأهمية المعلومات التي تم جمعها ،واستخدام المعلومات بفاعلية لمعالجة
المشكلة ،ومعرفة قواعد التعامل مع مصادر المعلومات الرقمية مثل جوجل،
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وتوظيف التفكير النقدي في المواقف البحثية الواقعية ،وربط حدود البحث عمليًا
بمواقف الحياة األكاديمية والحقيقية.
ويوفر التعليم العالي للدارسين مستوى جيدًا من المهارات التي تمكنهم من إجراء
البحوث المتخصصة من خالل زيادة في المعرفة البحثية ،واستخدام المكتبة،
وتوظيف اإلنترنت ،ومعرفة التحليل اإلحصائي للبيانات ،وتضع الجامعات كل
مواردها من أجل مساعدة الطلبة في اكتساب مهارات البحث العلمي باعتبارهم
رأس المال الوطني ومستقبل هذه األمة.
وألهمية مهارات البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا فقد تناولتها العديد من
الدراسات العربية واألجنبية مثل :علي ( ،)2018ودراسة جارج ،ومادهليكا،
وبازي ( ،)Garg & Madhulika & Passey, 2018وأكيوجيو ونوي يو
) ،(Akuegwu & Nwi-ue, 2018والفيومي ( ،)2016والزغلول والهندال
( ،)2016والسليم وعوض ( ،)2016والرافعي ( ،)2016والياسين (،)2013
ودحالن واللوح ( ،)2013والعاني ( ،)2012وفلدون (.)Feldon, 2010
الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على األدب التربوي السابق المتعلق بالدراسة تبين أن مهارات
البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا استحوذت على اهتمام العديد من الباحثين
التربويين في الشرق والغرب ،وقد تم عرض الدراسات وتبويبها حسب سنوات
إجرائها من القديم إلى من الحديث.
أجرى فلدون ( )Feldon, 2010دراسة هدفت إلى قياس مهارات البحث العلمي
لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة كيبا نجسان الماليزية ،واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أدواتها في استبانة طبقت على ( )45من طلبة
الدراسات العليا ،وأظهرت النتائج أن امتالك طلبة الدراسات العليا لإلمكانات
والمعرفة البحثية جاء متوس ً
طا.
وهدفت الدراسة التي قام بها ميراح وآخرون ( )Meera, et al, 2012إلى معرفة
النتائج الوصفية التي تكشف القدرات والمهارات البحثية والتدريسية لطالب
الدر اسات العليا في جامعة كيبانغسان ماليزيا ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،وتمثلت أدواتها في استبانة طبقت على عينة مكونة من ( )30من طلبة
الدراسات العليا في جامعة فرجينيا ،وأظهرت النتائج أن الممارسات البحثية والقيم
الشخصية من أهم العوامل التي تؤثر في امتالك مهارات البحث لدى أفراد العينة،
كما أظهرت أن المهارات البحثية والتدريسية غير متسقة مع تصوراتهم الشخصية.
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أما العاني ( ) 2012فقد أجرت دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع الخبرات العلمية
المكتسبة لدى طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان من خالل
إنجاز األنشطة البحثية في ضوء متغيري الجنس والمعدل التراكمي ،واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداتها في استبانة تكونت من جزأين
اشتمل األول منها على ( )49فقرة موزعة على أربعة محاور رئيسة هي :أهمية
البحث العلمي ،ومهارات البحث العلمي ،وأخالقيات البحث العلمي ،والبحث العلمي
والنمو المعرفي ،وتكون الجزء الثاني من ( )15فقرة تعبر عن المعوقات التي
تواجه الطلبة عند قيامهم بإنجاز األنشطة البحثية طبقت على عينة مكونة من
( )488طالبًا ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الخبرات العلمية المكتسبة لدى طلبة كلية
التربية جاءت متوسطة ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ً ذات داللة
إحصائية لصالح الذكور مقارنة باإلناث ،ولصالح متغير المعدل التراكمي المرتفع،
أما حول أبرز معوقات إنجاز األنشطة البحثية ،فتمثل بكثرة البحوث التي يتطلب
إنجازها خالل الفصل الدراسي الواحد ،وصعوبة الحصول على مصادر حديثة،
وثقل الجدول الدراسي بالمحاضرات.
وهدفت دراسة دحالن واللوح ( )2013إلى معرفة المهارات البحثية المكتسبة لدى
طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة  -فلسطين ،والكشف
عن أثر متغيري الجنس والتخصص في آراء طلبة الدراسات العليا نحو المهارات
البحثية التي تم اكتسابها ألغراض البحث التربوي ،واستخدمت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي ،وتمثلت أدواتها في استبانتين تكونت األولى من ( )59فقرة
وزعت على ستة محاور ،وتكونت الثانية من ( )20فقرة تم تطبيق االستبانتين على
عينة مكونة ( )64طالبا ً وطالبة من طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في
الجامعة اإلسالمية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ،وأظهرت النتائج أن
المهارات البحثية المكتسبة لدى الطلبة كانت بدرجة كبيرة ،كما أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والتخصص الدراسي.
كما هدفت دراسة الياسين ( )2013التعرف إلى المهارات البحثية لدى طلبة
الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الكويت ،واستخدمت المنهج الوصفي،
وتمثلت أداتها في استبانة تكونت من ( )48فقرة وزعت على مجالين :األول
المهارات البحثية المطلوبة ،والثاني الصعوبات البحثية تم تطبيقها على عينة مكونة
من ( )68من طلبة الدراسات العليا ،وأظهرت النتائج وجود احتياج لدى الطلبة
لبعض المهارات البحثية مثل :اختيار موضوع البحث ،والتوثيق ،واستخدام البرامج
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اإلحصائية المناسبة ،والكتابة البحثية من حيث تسلسل أفكار البحث والربط بين
فقراته ،وتلخي ص الدراسات السابقة ،كما أظهرت بعض الصعوبات التي تعيق
عملية البحث وتمنع تحقق الغرض منه مثل :ضعف اهتمام المشرفين باألطروحات
وانشغاالتهم الكثيرة ،وقلة المراجع البحثية العربية واألجنبية الحديثة في الكلية،
وصعوبة تطبيق األدوات.
أما دراسة كل من سوتوسوان ،وسومالي ،وسوبسومات & (Sutasuwan
) Sumalee & Supsombat, 2016فقد هدفت إلى الكشف عن المشكالت
والحاجات الالزمة لمهارات البحث لطلبة الدراسات العليا في كلية التربية في بعض
الجامعات الحكومية والخاصة في بانكوك عاصمة تايالند طبقا للعمر والجنس
ومستوى التعليم ونوع الجامعة والتخصص والمهنة ،وتمثلت أداتها في استبانة
طبقت على عينة مكونة من ( )400من طلبة الدراسات العليا في الجامعات وزعوا
على ( )219جامعة حكومية ،و( )181من الجامعات الخاصة ،وأظهرت النتائج أن
أهم المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي هي تحليل وتركيب األدبيات ،واستخدام
المص ادر اإللكترونية والورقية للبحث عن األدبيات ،وتجميع البيانات والوثائق ،أما
أهم االحتياجات فتمثلت في ضرورة فهم األدوات التي تمثل طرائق البحث
والمفاهيم لتنفيذ البحث.
وهدفت دراسة الزغلول والهندال ( )2016إلى معرفة مستوى كفايات البحث
العلمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي في البحرين في ضوء
متغيرات الجنس ونوع البرنامج والدرجة العلمية ،واستخدمت المنهج الوصفي
وتمثلت أداتها في استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من ستين طالبًا من طلبة
الدراسات العليا ،وأظهرت النتائج أن مستوى كفايات البحث العلمي جاء مرتف ًعا
ضا على الفقرات التي تتعلق ببناء االختبارات
بشكل عام في حين جاء منخف ً
والمقاييس والتأكد من خصائصها السيكومترية ،ولم تظهر نتائج الدراسة فروقًا
تعزى لمتغيري الجنس ونوع البرنامج بينما أظهرت فروقًا دالة إحصائيُا في متغير
الدرجة العلمية لصالح درجة الدكتوراه.
أما السليم وعوض ( )2016فقد قامتا بدراسة استهدفت تقويم مهارات كتابة خطة
البحث لدى طلبة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية في المملكة العربية السعودية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
عنصرا يندرج تحتها
التحليلي وتمثلت أداتها في بطاقة تحليل محتوى تضمنت ()12
ً
( )132مهارة فرعية ،وتم تحليل ( )20خطة بحثية مقدمة لقسم المناهج وطرق
321

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى د.عمر علي موسى دحالن

التدريس ما بين العامين الجامعيين 2012/2011م 2014/2013م وأظهرت نتائج
الدراسة أن توافر مهارات البحث العلمي في الخطط المقدمة كان بدرجة ضعيفة
بمتوسط حسابي (.)1.9
كما هدفت دراسة الرافعي ( )2016إلى معرفة مدى امتالك طلبة الدراسات العليا
بجامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية لمهارات البحث العلمي ومشكالته
وسبل التغلب عليها ،واستخدمت الدراسة المنهج (الكمي الكيفي) المختلط ،وتمثلت
أدواتها في استبانة طبقت على عينة مكونة من ( )456طالبا وطالبة من الدراسات
العليا ،وبطاقة تحليل محتوى طبقت على ستين رسالة ماجستير ،وأظهرت نتائج
الدراسة أن طلبة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد يمتلكون مهارات متقدمة في
البحث العلمي ولكن توجد لديهم مشكالت كثيرة في تطبيق هذه المهارات ،كما
أظهرت فروقا دالة إحصائيًا في مشكالت مهارات البحث العلمي تبعًا لمتغير
التخصص لصالح اإلدارة واإلشراف التربوي ،وتبعًا لمتغير المرحلة الدراسية
لصالح الماجستير.
كما أجرى الفيومي ( )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى امتالك طلبة
الماجستير في أقسام المناهج والتدريس في الجامعات األردنية لكفايات البحث
التربوي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداتا الدراسة في
اختبار يقيس كفايات البحث التربوي من إعداد الباحث ،وصحيفة مقابلة تم تطبيقها
على عينة مكونة من ( )43طالبًا من طالب الماجستير تم اختيارهم بطريقة
قصدية من أربع جامعات أردنية ،وأوضحت نتائج الدراسة أن كفايات البحث
التربوي لدى عينة الدراسة جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( ،)19.6كما
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا على اختبار التحصيل لصالح طلبة
التخصصات العلمية في مرحلة البكالوريوس.
وأجرى علي ( )2018دراسة هدفت إلى تشخيص جوانب القصور في المعارف
والمهارات البحثية األساسية لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة المنيا
في جمهورية مصر العربية ،وإعداد برنامج تدريبي في تلك المهارات ،وقياس أثره
في تنمية كفايات الطلبة في إعداد خطط البحوث التربوية والنفسية ،واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداتها في اختبار تشخيصي تم تطبيقه
على عينة مكونة من ( )41من طلبة الدراسات العليا ،وأظهرت النتائج ضعفًا
واض ًحا في مستوى المهارات البحثية األساسية لدى عينة الدراسة التي لم تصل إلى
مستوى التمكن المطلوب الذي حددته الدراسة  %75فأعلى ،كما أظهرت النتائج
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تحسنًا ً
داال في مستوى الخطط البحثية التي أعدها الطلبة بعد تطبيق البرنامج
التدريبي عليهم من خالل داللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي لالختبار
التشخيصي لصالح البعدي.
وقام كل من جارج ،ومادهليكا ،وبازي ( Garg & Madhulika & Passey,
 ) 2018بدراسة هدفت التعرف إلى مهارات البحث العلمي لدي طلبة الدراسات
العليا من وجهة نظرهم في جامعة النكستر في بريطانيا ،واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداتها في استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من
( )160من طلبة الدراسات العليا في جامعات الهند ،وأوضحت نتائج الدراسة أن
 %48من أفراد عينة الدراسة ال يمتلكون مهارات البحث العلمي بشكل كافٍ ،
وطالبوا بدمج مقررات البحث العلمي ومهاراته ضمن المساقات التعليمية التي
يدرسونها في المرحلة الجامعية األولى.
وهدفت دراسة أكيوجيو ونوي يو ) (Akuegwu & Nwi-ue, 2018إلى تقييم
مدى اكتساب مهارات البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة كروس ريفر
في نيجيريا وطرق تطويرها ،والكشف عن متغير الجنس في استجابات العينة،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداتها في استبانة طبقت على
عينة مكونة من ( )300من طلبة الدراسات العليا ،وأظهرت النتائج أن العرض
الشفوي تصدر أعلى مستويات مهارات البحث العلمي لدى الطلبة ،بينما حصلت
مهارة جمع المعلومات على أدنى المستويات ،كما أظهرت النتائج فروقًا دالة
إحصائيًا في تقييم اكتساب مهارات البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا لصالح
الذكور.
من خالل عرض الدراسات السابقة اتضح أنها استخدمت في مجموعها المنهج
الوصفي التحليلي ،وتناولت مهارات البحث العلمي ،وتناولت عيناتها طلبة
الدراسات ،باستثناء دراسة العاني ( ،)2012واستخدمت جميعها االستبانة أداة
باستثناء دراسة السليم وعوض ( )2016التي استخدمت بطاقة تحليل محتوى،
اختبارا
ودراسة علي ( ،)2018ودراسة الفيومي ( )2017اللتان استخدمتا
ً
تشخيصيًا ،وقد تشابهت معهما الدراسة الحالية ،وتميزت الدراسة الحالية بإجرائها
على طلبة الدراسات العليا في جامعة األقصى ،وقد استفادت الدراسة الحالية من
الدراسات السابقة في التأطير لمهارات البحث العلمي ،واختيار المعالجات
اإلحصائية.
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مشكلة الدراسة:
بالرغم من اهتمام الجامعات المتزايد بالدراسات العليا والعمل الدؤوب على تطوير
برامجها وطواقم تدريسها ،وتحسين المخرجات البحثية للطلبة إال أن هناك العديد
من الصعو بات التي تعترض مسيرتها بشكل واضح؛ مما يعيق مسيرتها التطويرية
وهذا ما كشفت عنه دراسة عطوان ( )2011التي أوضحت نتائجها أن الكفايات
البحثية لطلبة الدراسات العليا متوسطة ،ودراسة عفانة ( )2011التي أوضحت
مجموعة من األخطاء الواردة في الرسائل الجامعية تتعلق بمنهجية البحث ،وأسئلة
البحث ،واختيار العينة ،والدراسات السابقة ،واألساليب اإلحصائية ،وتوثيق
محاضرا للدراسات العليا
المراجع ،ويؤكد هذا القصور ما لمسه الباحث بحكم عمله
ً
في قسم المناهج والتدريس بجامعة األقصى ومناق ً
شا للخطط البحثية والرسائل
الجامعية ،وبناء على نتائج الدراسات البحثية والنقص الواضح والملموس في
المهارات البحثية للطلبة جاءت هذه الدراسة لتكشف بشكل واقعي عن مستوى إتقان
طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى لمهارات البحث العلمي من
خالل إجابتها عن األسئلة التالية:
.1ما مهارات البحث العلمي الواجب امتالكها من قبل طلبة الدراسات العليا في كلية
التربية بجامعة األقصى؟
 .2ما مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى لمهارات
البحث العلمي؟
.3هل يوجد فرق دال إحصائيًا في مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية
التربية بجامعة األقصى لمهارات البحث العلمي يعزى لمتغير النوع االجتماعي؟
.4هل يوجد فرق دال إحصائيًا في مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية
التربية بجامعة األقصى لمهارات البحث العلمي يعزى لمتغير التخصص؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى معرفة مهارات البحث العلمي الواجب امتالكها من قبل طلبة
الدراسات في كلية التربية بجامعة األقصى ،والتحقق من مستوى إتقان هذه
المهارات في ضوء متغيري النوع االجتماعي ،والتخصص الدراسي.
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من طبيعة موضوعها الذي تبين قلة تناوله من قبل
الباحثين والدارسين في قطاع غزة حيث تعتبر الدراسة األولى من نوعها – في
الباحث -التي تجري على طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة
حدود علم
ِ
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األقصى حيث من المتوقع أن تثري المكتبة التربوية الفلسطينية بدراسة حديثة
تشخص مستو ى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى
لمهارات البحث العلمي ،كما توفر تغذية راجعة ألصحاب القرار في الجامعة
وعمادة الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير هذه المهارات،
وتالفي أوجه النقص والقصور فيها ،كما توفر هذه الدراسة قائمة بأهم المهارات
واختبارا مقننُا في مهارات البحث العلمي؛ مما قد
البحثية لطلبة الدراسات العليا،
ً
يفيد المهتمين والدارسين ،وقد تفتح هذه الدراسة آفاقا ً بحثية جديدة أمام الباحثين.
حدود الدراسة:
يمكن تعميم النتائج في ضوء عينة الدراسة التي اقتصرت على مجموعة من طلبة
الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى بغزة من برنامجي المناهج وطرق
التدريس واإلدارة التربوية في الفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2019م،
وعلى أداة البحث التي تمثلت في اختبار مهارات البحث العلمي.
مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
مستوى اإلتقان :ويقصد بمستوى اإلتقان إجرائيًا في هذه الدراسة" :بأنه نسبة إتقان
طلبة الدراسات العليا لمهارات البحث العلمي" ،ويحسب بالدرجة التي يحصل عليها
الطالب بعد إجابته عن بنود االختبار الذي أعده الباحث ،وقد حددت الدراسة في
ضوء الدراسات السابقة مستوى اإلتقان المقبول الحصول على متوسط حسابي
( )30بنسبة مئوية ( )75%فأعلى.
مهارات البحث العلمي :ويقصد بها المهارات البحثية األساسية الواجب امتالكها من
قبل طلبة الدراسات العليا وتتمثل في ثالثة مجاالت وكل مجال يشتمل على ست
مهارات فرعية وهي اإلطار العام للبحث ،وإجراءات البحث ،والنتائج والتوثيق.
طلبة الدراسات العليا :وتشمل جميع طلبة برنامج الماجستير في كلية التربية في
جامعة األقصى في برنامجي( :المناهج وطرق تدريس ،واإلدارة تربوية) المسجلين
في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019م.
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها استخدم الباحث المنهج
الوصفي الذي يقوم على وصف واقع الظاهرة الفعلي ،ووصفها بدقة كما هي،
والتعبير عنها كيفيًا وكميًا ،ومعرفة العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في هذه
الظاهرة والتنبؤ بها (عالم.)2000 ،
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مجتمع الدراسة وعينتها:
تك َّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة
األقصى في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2020/2019م) الذين أنهوا
مساق مناهج البحث العلمي البالغ عددهم ( )198طالبًا وطالبة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )52طالبًا وطالبة بواقع  %26من مجتمع الدراسة والجدول ()1
يوضح خصائص عينة الدراسة.
الجدول ( ) 1توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتها المستقل
العدد النسبة المئوية
المتغير
النوع
االجتماعي

البرنامج

ذكر

26

%50

أنثى

26

%50

المجموع

52

%100

المناهج وطرق التدريس

25

%48

اإلدارة التربوية

27

%52

المجموع

52

%100

العينة االستطالعية:
بهدف حساب الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة تم تطبيق االختبار على عينة
استطالعية قوامها ( )20طالبًا وطالبة من طلبة الدراسات العليا من كلية التربية
خارج عينة للدراسة.
أداة الدراسة:
قام الباحث بإعداد قائمة المهارات واختبار مهارات البحث العلمي بالرجوع
للدراسات السابقة التالية :علي ( ،)2018والسليم وعوض ( ،)2016والزغلول
والهندال ( ،)2016والياسين ( ،)2013ودحالن واللوح ( ،)2013والعاني
(.)2012
إعداد قائمة مهارات البحث العلمي:
تم إعداد قائمة مهارات البحث العلمي بالرجوع إلى األدب التربوي ،والدراسات
السابقة ،ومن خالل تحليل كتاب مناهج البحث العلمي الذي تمت دراسته في
الفصول السابقة وتكونت في صورتها األولية من ثالثة مجاالت انبثقت عنها ()18
مهارة فرعية تم عرضها على سبعة من المختصين في المناهج وطرق التدريس
للتأكد من صحتها ودقتها ومالءمتها ،وبعد األخذ بمالحظات المحكمين التي تمثلت
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بإعادة صوغ بعض المهارات وترتيبها في مجاالتها ظل عدد المجاالت والمهارات
الفرعية كما هو :المجال األول بعنوان اإلطار العام للبحث وقد اشتمل على ست
مهارات فرعية وهي :عنوان البحث ،والمقدمة ،والمشكلة ،والفروض،
والمتغيرات ،والدراسات السابقة ،والمجال الثاني بعنوان إجراءات البحث وقد
اشتمل على ست مهارات فرعية وهي :المجتمع ،والعينة ،واألدوات ،والصدق،
والثبات ،والمعامالت اإلحصائية ،والمجال الثالث بعنوان النتائج والتوثيق وقد
اشتمل على ست مهارات فرعية هي مناقشة النتائج ،والتوصيات ،والمقترحات،
وتوثيق المراجع والملخص ،وتقرير البحث.
إعداد االختبار :في ضوء قائمة مهارات البحث العلمي تم إعداد االختبار وفق
الخطوات اآلتية:
تحديد الغرض من االختبار:
وهو الكشف عن مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة
األقصى لمهارات البحث العلمي ،ولتحقيق الغرض من االختبار تم إعداد اختبار
موضوعي من نوع االختيار من متعدد.
صياغة مفردات االختبار:
تكون االختبار في صورته النهائية من  40فقرة ،وأصبحت بعد تحكيمها منتمية
َّ
وممثلة لمحتوى مهارات البحث العلمي ،وسليمة من الناحيتين العلمية واللغوية.
وضع تعليمات االختبار :تمت صياغة تعليمات االختبار بجمل محددة وسهلة
وواضحة.
صدق االختبار:
الصدق الظاهري (صدق المحكمين):
تم عرض االختبار على ستة من المختصين في تدريس المناهج وطرق التدريس في
كلية التربية بجامعة األقصى؛ به دف مراجعة االختبار والتأكد من مالءمته وسالمتة
اللغوية ،وإضافة أو حذف ما يرونه مناسبًا من فقرات ،وقد تم مراعاة مقترحات
وآراء المحكمين وقد حصلت جميع الفقرات على نسبة تأييد من المحكمين %90
فأكثر.
صدق االتساق الداخلي :تم حساب االتساق الداخلي لفقرات اختبار مهارات البحث
العلمي من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية
لالختبار على جميع أفراد العينة االستطالعية المكونة من ( )20طالبًا وطالبة،
والجدول ( )2يوضح ذلك.
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الجدول ( )2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار مهارات البحث العلمي مع الدرجة
الكلية لالختبار
معامل االرتباط
مستوى الداللة
معامل االرتباط
الفقرة
مستوى الداللة
الفقرة
)**(0.001
.682
21
)*(0.009
.525
1
)*(0.024
.558
22
)**(0.001
.773
2
)**(0.002
.628
23
)**(0.003
.726
3
4
5
6

.535
.628
.728

)*(0.024
)**(0.000
)**(0.004

24
25
26

.615
.773
.591

)**(0.000
)**(0.006
)**(0.008

7
8
9
10

.564
.653
.595
.499

)*(0.007
)**(0.001
)*(0.018
)*(0.014

27
28
29
30

.636
.581
.624
.585

)**(0.001
)*(0.011
)*(0.019
)**(0.000

11
12
13
14

.669
.636
.565
.506

)**(0.010
)**(0.009
)**(0.003
)**(0.001

31
32
33
34

.469
.670
.726
.528

)*(0.004
)*(0.001
)**(0.018
)*(0.012

15
16
17

.784
.570
.511

)**(0.007
)**(0.019
)**(0.022

35
36
37

.571
.649
.784

)*(0.008
)**(0.034
)**(0.003

)*(0.008
.648
18
)**(0.000
.582
19
)**(0.013
.615
20
*دالة عند0.05
**دالة عند01.

38
39
40

.524
.581
.674

)*(0.001
)**(0.018
)*(0.001

يتبين من الجدول ( )2أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار مهارات
البحث العلمي تراوحت بين ( )0.784 – 0.469وجاءت جميعها موجبة ودالة عند
مستوى  0.05؛ مما يؤكد وجود اتساق داخلي بين جميع فقرات أداة الدراسة.
الصدق البنائي لالختبار :يقيس الصدق البنائي مدى تحقق األهداف التي يسعى
االختبار إلى تحقيقها ،وتم حسابه بإيجاد معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت
االختبار مع الكل والجدول ( )3يوضح ذلك.
الجدول ( ) 3معامل ارتباط كل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة الكلية
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المجال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

اإلطار العام للبحث

0.950

**0.000

إجراءات البحث

0.787

**0.000

النتائج والتوثيق

0.939

**0.000

**دالة عند01.

*دالة عند 0.05

يتبين من الجدول ( )3أن معامل ارتباط كل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة
الكلية مرتفعة ودالة عند مستوى  0.001وهذه نتيجة تبين أن هذه المجاالت تقيس ما
وضعت لقياسه وتطمئن الباحث إلى تطبيق األداة.
ثبات االختبار :تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة كودر ريتشاردسون 21
حيث أوضح المنيزل ( )203 :2009أنها تعتمد على درجة تباين استجابات الطلبة
على فقرات االختبار وعدد فقراته التي بانخفاضها ينخفض تجانس االختبار
وبارتفاعها يرتفع تجانس االختبار كما يفضل استخدام هذه الطريقة مع االختبارات
التي تزيد عدد فقراتها عن  20وقد بلغ معامل الثبات لالختبار ككل ) (0.854وهي
نسبة عالية ت ُ َ
ط ْمئِن الباحث إلى تطبيق االختبار ،حيث أكد الخياط ( )2010بأن
معامل الثبات المناسب ألغراض الدراسة ال بد أن يزيد عن ).(0.80
كما تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل الثبات مرة أخرى من خالل
إيجاد معامل االرتباط بين معدل الفقرات فردية الرتب ومعدل الفقرات زوجية ،وقد
بلغ معامل االرتباط قبل التصحيح ( ،)0.792وبلغ بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان
براون (") 0.883وهي قيمة مرتفعة تدلل على أن االختبار صالح لالستخدام وهذا
ما أكده أبو عالم" (.)481 :2010
زمن االختبار :تم حساب زمن االختبار من خالل إيجاد المتوسط الحسابي لزمن
إجابة أول ثالثة طالب ،وآخر ثالثة طالب  ،فبلغ متوسط الزمن ( )35دقيقة.
تصحيح االختبار :تم تحديد درجة واحدة لكل سؤال مجاب إجابة صحيحة وصفر
لإلجابة الخطأ حيث كانت درجات النهاية العظمى لالختبار ( )40درجة ،والنهاية
الصغرى (صفر).
سابعا :تطبيق األداة:
بعد التأكد من صدق االختبار وثباته تم تطبيقه على أفراد العينة البالغ عددهم ()52
طالبا وطالبة موزعين على ( )26طالبة و( )26طالبًا من طلبة الدراسات العليا في
كلية التربي ة موزعين على برنامجي المناهج وطرق التدريس واإلدارة التربوية،
وبسبب جائحة كورونا وتعطيل الجامعات تم إعداد االختبار إلكترونيا وتطبيقه على
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عينة الدراسة بتاريخ 2020/6/24م.
األساليب اإلحصائية:
للتحقق من ثبات األداة تم استخدام معامل كودر ريتشاردسون  21ومعامل االرتباط
بيرسون ،والختبار صحة الفروض تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية واختبار .T.test
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
اإلجابة عن السؤال األول والذي نص على :ما مهارات البحث العلمي الواجب
امتالكها من قبل طلبة الدراسات في كلية التربية بجامعة األقصى؟ وقد تمت اإلجابة
عنه في إعداد قائمة بمهارات البحث العلمي وقد تكونت في صورتها النهائية من
ثالثة مجاالت ،و ( )18مهارة بحثية حيث جاء المجال األول بعنوان اإلطار العام
للبحث وقد اشتمل على ست مهارات فرعية وهي :عنوان البحث ،والمقدمة،
والمشكلة ،والفروض ،والمتغيرات ،والدراسات السابقة ،وجاء المجال الثاني
بعنوان إجراءات البحث وقد اشتمل على ست مهارات فرعية وهي :المجتمع،
والعينة ،واألدوات ،والصدق ،والثبات ،والمعامالت اإلحصائية ،وجاء المجال
الثالث بعنوان النتائج والتوثيق وقد اشتمل على ست مهارات فرعية هي مناقشة
الن تائج ،والتوصيات ،والمقترحات ،والتوثيق  ،والملخص ،وتقرير البحث.
اإلجابة عن السؤال الثاني والذي نص على :ما مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا
في كلية التربية بجامعة األقصى لمهارات البحث العلمي؟ ولإلجابة عن السؤال تم
إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي وقيمة ""T
لعينة واحدة لدرجات االختبار كما هو موضح في جدول (.)4
الجدول ( ) 4المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة " "Tلدرجة االختبار
النسبة
االنحراف
المتوسط
عدد أفراد
قيمة "ت"
المجال
المئوية
المعياري
الحسابي
العينة
اإلطار العام للبحث

52

7.56

2.49

18.9

- 64.93

إجراءات الدراسة

52

6.94

2.69

17.35

- 61.83

النتائج والتوثيق

52

5.40

2.15

13.5

- 82.36

الدرجة الكلية لالختبار

52

19.9

6.73

%49.75

-10.82

قيمة " "Tالجدولية لعينة واحدة عند مستوى 1.98 = 0.01
قيمة " "Tالجدولية لعينة واحدة عند مستوى 2.56 = 0.05
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المتوسط الفرضي :تم احتساب المتوسط الفرضي لمستوى  ،%75من خالل
المعادلة التالية (.)75% = 100*40/30
يتبين من الجدول ( )4أن متوسط درجات عينة الدراسةة فةي اختبةار مهةارات البحةث
العلمةةي بلةةغ ( )19.9وبلةةغ االنحةةراف المعيةةاري ( )6.73بنسةةبة مئويةةة ()49.75%
وبمقارنة " "Tالمحسوبة و " "Tالجدولية " كما تبين أن متوسط درجات الطلبةة فةي
االختبار أقل من المتوسط االفتراضي؛ مما يؤكد وجود اختالف بين متوسط درجات
طلبة الدراسات العليا فةي كليةة التربيةة بجامعةة األقصةى فةي اختبةار مهةارات البحةث
العلمي والمتوسط االفتراضي .%75
ويعزو الباحث هذه النتائج إلى اعتماد تدريس مساق مناهج البحث العلمي على
الجانب النظري بشكل كبير ،وضعف االهتمام بالجانب العملي التطبيقي للمفاصل
األساسية والرئيسة لمهارات البحث العلمي؛ مما يجعل المساق جافًا ،ويدفع الطلبة
إلى الحفظ األجوف للمهارات البحثية التي سرعان ما تنسى ،واعتماد االختبارات
النظرية أسا ًسا للتقويم وغياب االختبارات األدائية والعملية المرتبطة بالمهارات،
فضال عن ضع ف تقييم أعمال الطلبة بشكل واضح في بعض المساقات المنتمية
والداعمة له مثل مساقات اإلحصاء التربوي ،والقياس والتقويم ،وحلقة البحث،
وذلك بقلة توفير المراجعات والتعليقات والتغذية الراجعة ألعمال الطلبة؛ بهدف
الوقوف على نقاط القوة لديهم وتدعيمها ،ونقاط الضعف وعالجها والتركيز عليها،
وإضافة إلى كل ذلك التعليم اإللكتروني القسري بسبب جائحة كورونا الذي أجبر
الطلبة على التزام البيوت؛ مما قلل التدريس الوجاهي والتفاعلي الضروري لمثل
مساق مناهج البحث العلمي الذي يحتاج إلى أمثلة كثيرة ،وشروحات عملية ،وتقييم
لبحوث منشورة في مجالت محكمة وفق معايير البحث العلمي السليمة.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة علي ( )2018التي أظهرت نتائجها ضعفًا واض ًحا
في مستوى المهارات البحثية األساسية لدى عينة الدراسة التي لم تصل إلى مستوى
التمكن المطلوب الذي حددته الدراسة  ،%75ودراسة كل من جارج ،ومادهليكا،
وبازي ( )Garg & Madhulika & Passey, 2018التي أظهرت نتائجها أن
( )%48من أفراد عينة الدراسة ال يمتلكون مهارات البحث العلمي بشكل كافٍ ،
ودراسة السليم وعوض ( )2016التي أظهرت نتائجها أن توافر مهارات البحث
العلمي في الخطط البحثية لدى طلبة الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس بجامعة
اإلمام ،كان بدرجة ضعيفة ،ودراسة الرافعي ( )2016التي أظهرت نتائجها أن
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طلبة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد لديهم مشكالت كثيرة في تطبيق مهارات
البحث العلمي.
اإلجابة عن السؤال الثالث والذي نص على :هل يوجد فرق دال إحصائيًا في
مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى لمهارات
البحث العلمي يعزى لمتغير النوع االجتماعي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قام
الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللتعرف إلى
الفروق بين المجموعتين كما هو موضح في جدول (.)5
الجدول ( ) 5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللتعرف إلى الفروق
تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
النوع التكرار المتوسط االنحراف قيمة
مستوى الداللة
المحاور
المعياري "ت"
اإلطار
26
طالب
2.26
7.35
غير دالة إحصائيا
0.6
العام
26
طالبات
للبحث
2.73
7.77
إجراءات
البحث
النتائج
والتوثيق
االختبار
ككل

طالب

26

6.58

2.76

طالبات

26

7.31

2.62

طالب

26

5.08

2.21

طالبات

26

5.73

2.1

طالب

26

19.00

6.63

0.98

1.09

0.97

طالبات
6.84
20.81
26
قيمة " "Tالجدولية لعينة واحدة عند مستوى 1.98 = 0.01
قيمة " "Tالجدولية لعينة واحدة عند مستوى 2.56 = 0.05

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

يتبين من الجدول ( )5أن قيمة " "Tالمحسوبة لكافة المجاالت واالختبار ككل أقل
من قيمة " "Tالجدولية وأن قيمة مستوى الداللة أكبر من 0.05؛ وهذا يدل على أنها
غير دالة إحصائيَا؛ مما يعني عدم وجود فرق دال إحصائيًا في مستوى تمكن طلبة
الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى من مهارات البحث العلمي يعزى
لمتغير النوع االجتماعي (طالب ،طالبات).
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الطلبة في شتى البرامج التعليمية المتعلقة
بالدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى وبغض الطرف عن نوعهم
ذكورا يتعرضون تقريبا لنفس المعارف والخبرات
االجتماعي إناثًا كانوا أم
ً
والمهارات التعليمية ،ويدرسون في نفس البيئة التعليمية المادية والمعنوية ،وال
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يوجد اختالفات جوهرية تذكر بين أعضاء الهيئة التدريسية إال من خالل األسلوب
الخاص بكل فرد منهم ،فضال عن اختفاء نظرة الهيئة التدريسية إلى المتعلم كونه
ذكرا أم أنثى فكالهما يتمتعان بنفس الحقوق والواجبات ،ويتلقيان نفس المعاملة
ً
التدريسية والرعاية العلمية.
واتفقت هذه النتيجة مع دراستي الزغلول والهندال ( )2016التي لم تظهر نتائجها
فروقًا في مستوى كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة الخليج
العربي تعزى لمتغير الجنس ،ودراسة دحالن واللوح ( )2013التي لم تظهر
نتائجها فروقا دالة إحصائيا في المهارات البحثية المكتسبة لدى طلبة الدراسات
العليا في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية تعزى لمتغير الجنس ،بينما تعارضت مع
دراسة وأكيوجيو ونوي يو) )Akuegwu & Nwi-ue, 2018التي أظهرت
نتائجها فرقًا ً
داال إحصائيًا في تقييم اكتساب مهارات البحث العلمي لطلبة الدراسات
العليا لصالح الذكور ،ودراسة العاني التي أظهرت نتائجها أن هناك فرقا ً ً
داال
إحصائيًا في امتالك الخبرات العلمية المكتسبة لدى طلبة كلية التربية بجامعة
السلطان قابوس لصالح الذكور مقارنة باإلناث.
اإلجابة عن السؤال الرابع والذي نص على :هل يوجد فرق دال إحصائيًا في
مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى لمهارات
البحث العلمي يعزى لمتغير التخصص؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث
بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللتعرف إلى الفروق
بين المجموعتين كما هو موضح في جدول (.)6
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الجدول ( ) 6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللتعرف إلى الفروق
تبعا ً لمتغير التخصص
المحاور

اإلطار العام
للبحث

إجراءات
البحث

النتائج
والتوثيق

االختبار ككل

التخصص

االنحراف
التكرار المتوسط
المعياري

مناهج وطرق
تدريس

24

7.38

2.36

إدارة تربوية

28

7.71

2.64

مناهج وطرق
تدريس

24

6.67

2.82

إدارة تربوية

28

7.18

2.6

مناهج وطرق
تدريس

24

5.04

2.29

إدارة تربوية

28

5.71

2.02

مناهج وطرق
تدريس

24

19.08

6.89

إدارة تربوية

قيمة
"ت"

مستوى الداللة

 0.486غير دالة إحصائيا

0.681

1.126

0.811
28

20.61

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

6.63

قيمة " "Tالجدولية لعينة واحدة عند مستوى 1.98 = 0.01
قيمة " "Tالجدولية لعينة واحدة عند مستوى 2.56 = 0.05

يتبين من الجدول ( )6أن قيمة " "Tالمحسوبة لكافة المجاالت واالختبار ككل أقل
من قيمة " "Tالجدولية ،وأن قيمة مستوى الداللة أكبر من  0.05وهذا يدل على أنها
غير دالة إحصائيَا؛ مما يعني عدم وجود فرق دال إحصائيًا في مستوى إتقان طلبة
الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى من مهارات البحث العلمي يعزى
لمتغير التخصص (مناهج وطرق تدريس ،إدارة تربوية).
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المساقات المقررة على طلبة الدراسات العليا في
برامج كلية التربية موحدة وال تختلف من تخصص آلخر وهي اإلحصاء التربوي،
و مناهج البحث العلمي ،وحلقة بحث وتكاد تكون ظروف التدريس واحدة ،إضافة
334

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

مستوى إتقان طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة األقصى د.عمر علي موسى دحالن

إلى اختفاء نظرة أعضاء الهيئة التدريسية إلى طبيعة تخصص المتعلم حيث تتم
معاملة جميع الطلبة بالعدل والمساواة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة دحالن واللوح ( )2013التي لم تظهر نتائجها فروقا
دالة إحصائيا في المهارات البحثية المكتسبة لدى طلبة الدراسات العليا في كلية
التربية بالجامعة اإلسالمية تعزى لمتغير التخصص ،ولكنها تعارضت مع دراسة
الرافعي ( )2016التي أظهرت نتائجها فروقا دالة إحصائيا في صعوبات مهارات
البحث العلمي تب ًعا لمتغير التخصص لصالح اإلدارة واإلشراف التربوي.
توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
ضرورة اهتمام كلية التربية في جامعة األقصى والجامعات الفلسطينية بالمكونالبحثي لطلبة الدراسات العليا على المستويين النظري والعملي.
تبني أعضاء هيئة تدريس مساقات مناهج البحث العلمي وحلقة بحث في كليةالتربية بجامعة األقصى استراتيجيات فاعلة تقوم باإلضافة للجانب النظري على
التدريب العملي المكثف لجميع مهارات البحث العلمي.
زيادة عناية كلية التربية بجامعة األقصى بكفايات البحث العلمي األساسية لطلبةالدراسات العليا من خالل نشرها في كافة المساقات التي يدرسونها سيما القياس
والتقويم واإلحصاء التربوي ومناهج البحث العلمي.
تركيز كلية التربية بجامعة األقصى على إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لطلبةالدراسات العليا في مهارات البحث العلمي وحزمة البرامج اإلحصائية .SPSS
إجراء الباحثين دراسات مقارنة على طلبة وبرامج الدراسات العليا ورسائلالماجستير والدكتوراة المجازة في المجاالت اإلنسانية والعلمية في جامعة األقصى
والجامعات الفلسطينية.
قائمة المراجع:
 .1أبو عالم ،مصطفى ( .)2010األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل
البحوث النفسية والتربوية االجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ،القاهرة .دار
الفكر العربي.
 .2الحولي ،عليان وأبو دقة ،سناء ( .)2014تقويم برامج الدراسات العليا بالجامعة
اإلسالمية بغزة من وجهة نظر الخريجين ،مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة
الدراسات اإلنسانية).424 – 391 ،)2(2 ،
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 .3الخياط ،ماجد محمد ( .)2010أساسيات القياس والتقويم في التربية .األردن.
دار الراية للنشر والتوزيع.
 .4دحالن ،عمر واللوح ،أحمد ( .)2013المهارات البحثية المكتسبة ألغراض
البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية،
أعمال مؤتمر الدراسات العليا بين الواقع وآفاق اإلصالح والتطوير المنعقد في
 ،2013/4/29الجامعة اإلسالمية بغزة.45-1 ،
 .5الرافعي ،يحيى عبد هللا ( .)2016مدى امتالك طلبة الدراسات العليا بجامعة
الملك خالد لمهارات البحث العلمي ومشكالته وسبل التغلب عليها من وجهة
نظرهم ،المجلة التربوية الدولية المتخصصة.425-454 ،)9(5 ،
 .6الرياشي ،حمزة وحسن ،علي الصغير ( .)2014برنامج تدريبي مقترح لتنمية
مهارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بجامعة الملك خالد ،المجلة
الدولية التربوية المتخصصة.119-141 ،)1(3 ،
 .7الزغلول ،عماد والهندال ،هدى ( .)2016مستوى توافر كفايات البحث العلمي
(الكمي) لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي ،المجلة الدولية
التربوية المتخصصة.67-79 ،)3(5 ،
 .8السليم ،غالية وعوض ،فايزة ( .)2016تصور مقترح لتنمية مهارات البحث
العلمي في كتابة خطة البحث لدى طالب الدكتوراة تخصص مناهج وطرق تدريس
في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – دراسة تقويمية ،مجلة دراسات
عربية في التربية وعلم النفس (.62-17 ،)70( ،)ASEP
 .9شنان ،أحمد وكساب ،زينب ( .)2016مدى توافر الخصائص المهنية للباحث
في المجاالت التربوية بالجامعات السودانية من وجهة نظر الخبراء التربويين،
المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي.3-25 ،)23(9 ،
 .10طريف ،عاطف والطويسي ،زياد ( .)2017واقع البحث العلمي في الجامعة
األردنية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم
الجامعي.113-132 ،)29(10 ،
 .11العاني ،وجيهة ( .)2012الخبرات العلمية المكتسبة من خالل إنجاز األنشطة
البحثية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس،
مجلة جامعة دمشق.347-381 ،)2(28 ،
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Mastery Level of Graduate Students in the Faculty of
Education at Al-Aqsa University for
Scientific Research Skills
D. Omar Ali Musa Dahlan
Associate professor of curriculum and Arabic instruction at
Al-Aqsa university – Gaza - Palestine
Abstract: The study aimed to identify the mastery level of
graduate students in the faculty of Education at Al-Aqsa
University in Palestine for the skills of scientific research in
light of the gender and specialization variables. The study used
the descriptive analytical methodology. To achieve the
objective of the study, the researcher used a test of scientific
research skills as the tool of study which prepared by the
researcher And after making sure of its validity and stability, it
was applied electronically to a sample of (52) graduate students
They were randomly selected from the study population of
(198) male and female students. The results of the study
showed a tangible weakness in the mastery level of the study
sample for having the scientific research skills where the
average level of mastery reached (19.9) with a percentage
(49.75%) which is less than the default average specified by
the study (30) with a percentage (75%). The study findings also
did not demonstrate a statistically significant difference in the
proficiency level of the study sample for scientific research
skills due to the gender and specialization variables.
Keywords: mastery level, graduate studies students, scientific
research skills, Al-Aqsa University in Palestine.
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لـغـة الـعـيون وأهميتها في تشخيص الحاالت النفسية في ميدان علم النفس
اإلكلينيكي
د .هـشام بن أحـمد آل طـعـيمة
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية-المملكة العربية السعودية

ملخص :تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على شخصية اإلنسان (سيكولوجيا ً –
فسيولوجيا ً) بهدف تسهيل تشخيص الحاالت النفسية في عيادة األخصائي النفسي
اإلكلينيكي وذلك من خالل " لغة العيون " وأسرارها وخفاياها وأبعادها النفسية
حيث إن العيون تعد بمثابة المرآة الحقيقية التي تُظهر لنا ما يجول في حنايا الروح
وثنايا الوجدان من أحاسيس وعواطف ومشاعر (سلبية أو إيجابية) كما أن هذا األمر
يُسهم وبشكل مباشر في تسهيل تشخيص الحالة النفسية لدى األخصائي النفسي
اإلكلينيكي في العيادة النفسية ،وذلك بحسب ما استنتجته من خالل تجاربي وخبراتي
في مجال تح ليل شخصية اإلنسان من خالل العيون أو االستشارات أو حتى اإلرشاد
النفسي والتوجيه وغير ذلك.
سؤاالً يطرح نفسه وبقوة _ أال وهو :لماذا لم تأخذ " لغة العيون " حقها من األبحاث
العلمية التي تختص في تحليل شخصية اإلنسان والتعرف عليها؟ ؟!! ..حيث إن لغة
العيون تعكس ما بدواخل النفس البشرية وما يختلجها من أحاسيس وعواطف
ومشاعر ال تظهر إال من خالل العيون وذلك مثل( :الفرح – الحزن – الغضب –
التعجب – اإلشمئزاز – الدهشة  -إلخ) ..بل إن العيون تُعبِّر عما يجول في خاطر
اإلنسان من خير أو شر أو حب أو بغض – إلخ !! كما أن معرفتنا بـ " لغة العيون "
وأسرارها ومختلف معانيها له أهمية بالغة في التعرف على الناس من حولنا بشكل
وتعرف األخصائي النفسي اإلكلينيكي على طبيعة الحالة النفسية بشكل خاص
عام
ُّ
مما يسهم ذلك في سهولة تشخيصها ودراستها ومن ثم معالجتها ..كما يسهم ذلك في
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معالجة مختلف مشكالتنا التي نواجهها في حياتنا اليومية سواء كانت( :أسرية –
زوجية – عاطفية – اجتماعية – عملية _ إلخ.)..
الكلمات المفتاحية :تحليل شخصية اإلنسان ،لغة العيون ،علم النفس ،األخصائي
النفسي اإلكلينيكي ،التشخيص ،الحاالت النفسية ،العيادة النفسية.
المـقـدمـة:
إن تحليل شخصية اإلنسان والتعرف على أبعادها يعد من المواضيع التي لها أهمية
بالغة في حياتنا اليومية وكذلك الحال في مختلف عالقاتنا العامة كانت أو الخاصة
سواء كان هذا الشخص( :أبا ً – أما ً – أخا ً – أختا ً  -زوجا ً – زوجة ً – جارا ً  -زميالً
 صديقا ً – إلخ )..حيث إن التعرف على طبيعة كل فرد منهم تفيدنا وبشكل كبير فيمعرفة كيفية التعامل معه وذلك بحسب طبيعة كل شخص منهم  ،ونظرا ً ألهمية هذا
األمر في حياة كل فرد منا فإني أفيدكم بأنه وبإذن هللا تعالى سأتناول هذا الموضوع
بمزيد من التفصيل في هذه الدراسة العلمية حيث إن أهمية هذه الرسالة تكمن في
التعرف على شخصية اإلنسان (سيكولوجيا ً – فسيولوجيا ً) من منظور تحليل
شخصية اإلنسان من خالل " لغة العيون " وأسرارها وخفاياها وأبعادها النفسية
وتسخير ذلك لخدمة علم النفس اإلكلينيكي بشكل عام واألخصائي النفسي اإلكلينيكي
بشكل خاص ..بل إن التعرف على هذا األمر يفيدنا في التعامل مع شتى الحاالت
التي تواجهنا في مجاالت" علم النفس " بشكل عام و " علم النفس اإلكلينيكي "
بشكل خاص وتحديدا ً في العيادات النفسية وذلك بهدف اإلسهام في تشخص الحاالت
النفسية تشخيصا ً دقيقا ً وبالتالي دراسة الحالة ومن ثم وضع الخطة العالجية التي
تتناسب مع طبيعتها وآلية تكوينها.
مـشكـلة البحث:
سؤاالً يطرح نفسه وبقوة _ أال وهو :لماذا لم تأخذ " لغة العيون " حقها من األبحاث
العلمية التي تختص في تحليل شخصية اإلنسان حيث إن هذا األمر يسهم وبشكل
أساسي في سهولة تشخيص الحاالت النفسية؟ ؟!! ..علما ً أن " العيون " تعـد بمثابة "
مرآة الروح " لدى اإلنسان نظرا ً ألنها تعكس ما بدواخل النفس البشرية وما يختلج
في حنايا الروح والوجدان ..بل وتعبِّر عما يجول في خاطر اإلنسان من خير أو شر
أو حب أو بغض – إلخ !! كيف ال وأنت عزيزي القارئ الكريم حينما تنظر إلى أي
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شخص أمامك فإنك تنظر مباشرة إلى عينيه وهذه داللة واضحة على أن " العيون "
غدت عنوانا ً لشخصية اإلنسان . .حتى أن هللا تعالى قد ألمح إلى " العيون " ولغتها
الصامتة وتعبيراتها الناطقة وذلك في كتابه العزيز حيث قال تعالى:فإِّذَا َجا َء
ت ۖ  ..صدق
علَ ْي ِّه مِّنَ ْال َم ْو ِّ
ف َرأ َ ْيت َ ُه ْم يَ ْنظُ ُرونَ ِّإلَيْكَ تَد ُ
ُور أ َ ْعيُنُ ُه ْم َكالَّذِّي يُ ْغش َٰى َ
ْالخ َْو ُ
هللا العظيم – سورة األحزاب _ اآلية رقم ( – )19وهذه اآلية الكريمة تُعد داللة
واضحة على أن " العيون " ذات دالالت ومعاني في التعرف على طبيعة شخصية
تعبر عما يختلج أحاسيس اإلنسان وما يدور في حنايا روحه
اإلنسان بل إنها ِّ
ووجدانه.
إن " علم تحليل شخصية اإلنسان " من خالل " العيون " يعد أقوى لغات اإلنسان
تعبيرا ً وذلك بخالف اللغات األخرى مثل( :لغة الجسد – لغة الصوت – لغة الوجه..
إلخ )..مع األخذ باإلعتبار أنه يمكن من خالل هذه اللغات أن يتمثل اإلنسان وأن
يتصنع في مشاعره الحقيقية أمام اآلخرين بل وخداعهم أحيانا ً ..وذلك بخالف
العيون ولغتها الصادقة التي تُظهر لنا ما يجول في حنايا الروح وثنايا الوجدان وهذا
بدوره يفيدنا في فهم شخصية اإلنسان مما يسهم ذلك ويساعد في تشخيص الحاالت
النفسية التي لدى األخصائي النفسي اإلكلينيكي – تحديدا ً  ..-وكما قال الشاعر:
العين تبدي الذي فـي قـلب صاحبهـا
ٌ
عـــيـن يصـــدقهـا
إن البغــيـض لــه

مـــن الــشنـاءة أو حـب إذا كــانــا
ال يـستطيـع لمـا فـي الـقـلب كـتمانا

فالـعـيـن تـنطـق واألفـواه صـــامـتةٌ حتى تـرى مـن صميم القـلب تبيانـا
وقـال آخـر:
إن الـعـيـون لـتـبـدي فـي نـواظرها ما في الـقـلـوب مـن الـبغـضاء واإلحـن
وكما قال الشاعر السوداني الرقيق _ ال َحسين الحسن الحسين " رحمه هللا تعالى..
حين قال:
الــكــثـيـر المـثـيــر الـخــطـر
وقـد كـــنـت أعــلــ ُم أن الــعــيــونَ  ..تــقــو ُل
َ
حقا ً . .ما أبلغ العيون ولغتها الصادقة !! وذلك حينما وصفها يزيد بن معاوية ..حيث
قال:
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أشـارت بطـرف العيـن خـيفـة أهـلـهـا

إشـــارة مـحــزون ولــــم تــتـكـلـم

فـأيـقنت أن الـطرف قـد قـال مـرحـبا

وأهــال وسـهـال بـالـحـبـيـب المـتـيم

هذا وغيرها الكثير من األبيات الشعرية التي تنطق بمدلوالت العيون وأدق تعابيرها
وعمق معانيها في قراءة ما يختلج ثنايا النفس البشرية .بل إن لغة العيون تكشف لنا
صفات وحقيقة طباع شخصية اإلنسان الذي أمامنا ..مما يُسهل ذلك على األخصائي
النفسي اإلكلينيكي تشخيص الحاالت النفسية التي يمر بها في العيادة النفسية  ،حيث
إن معرفتنا وسعة إداركنا لـ " لغة العيون " وأسرارها ومختلف معانيها له أهمية
بالغة بالنسبة إلينا حيث يسهم في أن نتعرف على صفات وحقائق طباع البشر من
حولنا بشكل عام وعلى شخصية اإلنسان بشكل خاص كماأن ذلك يُظهر لألخصائي
النفسي اإلكلينيكي ما يجول في حنايا روح وثنايا وجدان النفس البشرية ..بل إن
األمر يتعدى ذلك بكثير حتى يصل بنا إلى معالجة مختلف مشكالتنا التي نواجهها
في حياتنا اليومية سواء كانت(..أسرية – زوجية – عاطفية – اجتماعية – عملية –
إلخ )..وذلك من خالل فهم الطرف اآلخر عبر نظراته من دون أن يتحدث إلينا.
أهمية البحث:
تتجلى أهمية هذه الدراسة العلمية في التعرف على شخصية اإلنسان من خالل لغة
العيون حيث إن ذلك يسهم وبشكل مباشر في سهولة تشخيص الحاالت النفسية التي
يشرف عليها األخصائي النفسي اإلكلينيكي في العيادة النفسية وبالتالي دراسة هذه
الحاالت ومن ثم وضع الخطط العالجية التي تتناسب مع كل شخصية وطبيعتها التي
اتضحت من خالل تحليلها إلى جانب استثمار ذلك بالتواصل مع الحاالت ذاتها
والتأثير فيها بشكل إيجابي.
أسـئلة البحث:
إن هنالك أسئلة عديدة ستتطرق إليها هذه الدراسة العلمية وسيتم التركيز عليها أكثر
من غيرها نظرا ً الرتباطها ارتباطا ً وثيقا ً بمساعدة األخصائي النفسي اإلكلينيكي
على تشخيص الحاالت النفسية التي يشرف عليها أيا ً كانت ..فمن هذه المواضيع
مثالً:
كيف يمكنك التعرف على شخصية اإلنسان وفهم خفاياها وأسرارها النفسية؟343
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هل لديك القدرة على تحليل شخصيات اآلخرين والتعرف عليها وفهم طبيعتها وآليةتكوينها؟؟
هل تجيد قراءة " لغة العيون " وفهم معانيها؟ماذا تعني لك " لغة العيون "؟!ما هي أنواع العيون ودالالتها في شخصية اإلنسان؟هل تعرف أنك من خالل لغة العيون تستطيع التعرف على شخصيات الناسوتحليلها؟!..
ما مدى أهمية العيون في التعرف على شخصية اإلنسان وفهم أسرارهاوخفاياها؟!..
هل تستطيع التمييز بين نظرات اآلخرين؟؟هذا وغيرها الكثير من األسئلة العلمية والتي سنجد لها أجوبة شافية ..بل وكافية في
هذه الدراسة العلمية وما ذلك إال بإذن هللا تعالى ومشيئته عز وجل..
أهداف الدراسة:
إن الهدف الرئيسي من إدراج مثل هذه المواضيع وغيرها هو فهم حقيقة طباع
الكثير من الشخصيات بمختلف أنواعها واتجاهاتها وذلك بهدف التعرف على
شخصية كل فرد منهم مما يسهل ذلك على األخصائي النفسي اإلكلينيكي تشخيص
الحاالت النفسية أيا ً كانت ومعرفة كيفية التعامل معها بالطريقة المثلى والصحيحة
والتي تتناسب مع طباع كل شخص من هذه الحاالت  ،وذلك مع مراعاة أن هنالك
فروقات هامة بين شخصيتي الرجل والمرأة بشكل عام حيث قال تعالى في كتابه
ْس الذَّ َك ُر َك ْاأل ُ ْنثَى ..اآلية سورة آل عمران – اآلية رقم  – 36حيث
الكريمَ  :ولَي َ
يتجلى لنا من هذه اآلية الكريمة أن هنالك فروقا ً بين شخصية الرجل وشخصية
المرأة يجب مراعاتها واالنتباه إليها عند تشخيص الحاالت النفسية أو حـتى الـتعرف
عليها.
إن كل ما سبق يسهم وبشكل مباشر في فهم الطرف اآلخر بل واستيعاب أفكاره
وأبعاد آراءه ووجهات نظره مما يؤدي ذلك إلى اإلسهام في تشخيص الحاالت
النفسية بشكل أدق وأعمق مما يساعد األخصائي النفسي اإلكلينيكي في وضع الخطة
العالجية المناسبة والمالئمة والتي تتناغم مع طبيعة كل شخصية واتجاهاتها
وبالتالي سهولة معالجة الحالة التي يمر بها إلى جانب أن فهم طباع الشخصيات
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وحقيقة صفاتها يسهم كثيرا ً في الحد من الخالفات فيما بين األفراد والمجتمعات
وذلك على مختلف األصعدة والمستويات  ،وهذا بدوره يؤدي بنا إلى أن نرقى
ونسمو في التعامل مع بعضنا البعض سواء كان ذلك (أسريا ً – زوجيا ً – عاطفيا ً -
اجتماعيا ً – عمليا ً – إلخ )..مما يجعلنا نرتقي بمجتمعنا المسلم المحافظ الذي تحكمه
الشريعة اإلسالمية السمحاء والذي تميز عن باقي المجتمعات األخرى بذلك.
حـدود البحـث :ويتمثل في:
الحد الموضوعي :ويتجلى لنا في لغة العيون وأهميتها في تحليل شخصية اإلنسان
حيث يُمثل ذلك أهمية قصوى لألخصائي النفسي اإلكلينيكي وذلك ابتدا ًء بتسهيل
تشخيص الحاالت النفسية مرورا ً بدراستها وانتها ًء بوضع الخطط العالجية التي
تتناسب مع كل شخصية وطبيعتها (سيكولوجيا ً – فسيولوجيا ً).
الحد الزماني :ويتمثل في األعوام الماضية وذلك ابتدا ًء من عام 2005م حتى عام
 2020م حيث إن ما تحتويه هذه الدراسة تُعد جزءا ً من دراستي األكاديمية
نواح عديدة مثل( :تحليل
وخبراتي العملية في مجال علم النفس وذلك في
ٍ
الشخصيات – اإلرشاد النفسي والتوجيه –اإلستشارات النفسية واألسرية – مجال
التربية والتعليم – إلخ ..)..وذلك ألكثر من ( 20سنة) ماضية سواء كان ذلك داخل
المملكة العربية السعودية أو خارجها.
الحد المكاني :عام.
مصطلحات البحث:
فسيولوجي :عوامل جسدية في ذات اإلنسان.
سيكولوجي :العوامل النفسية لدى اإلنسان.
لغة العيون :دالالتها وتعبيراتها ومعانيها.
أنمـاط الشخـصيات :أشكالها وأنواعها.
مسارات الشخصية :اتجاهاتها.
األنظمة التمثيلية :أداء حيوي تتمثل به شخصية اإلنسان.
اضطراب الشخصية :خلل في عوامل تكوينها وأداء وظائفها أي أنها (شخصية غير
سوية).
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الدراسات السابقة:
إن كثيرا ً من الدراسات العلمية ركزت على تحليل شخصية اإلنسان والتعرف عليها
نظرا ً ألهمية هذا األمر في حياة كل فرد منا _ هذا إلى جانب أن تحليل شخصية
الحالة (المسترشد) في العيادة النفسية يُسهل على األخصائي النفسي اإلكلينيكي فهم
طبيعتها ومن ثم سهولة تشخيصها ومن ثم دراستها وبالتالي وضع الخطط العالجية
الالزمة لها . .ولكن المالحظ أن أغلب األبحاث العلمية – إن لم يكن كلها – ركزت
على تحليل شخصية اإلنسان من خالل وسائل أخرى مثل( :لغة الجسد – نبرة
الصوت – الوجه – طريقة التحدث – إلخ )..ولو أمعنا النظر قليالً في هذه الوسائل
وغيرها سنجد أن كل وسيلة من هذه الوسائل التي سبق ذكرهافي تحليل شخصية
اإلنسان تنتهج نهجا ً محدودا ً في تحليل شخصية اإلنسان إلى جانب أنه من خالل هذه
الوسائل يمكن أن يتمثل اإلنسان وأن يتصنع مشاعره الحقيقية أمام اآلخرين بل
وخداعهم أحيانا ً ..وذلك بخالف العيون ولغتها العفوية الصادقة التي تُعد بمثابة مرآة
الروح لدى اإلنسان _ حيث إن ما أثار الغرابة لدي حقا ً !! (وذلك على حد
علمي )..هو عدم وجود أي دراسة تحليلية لتحليل شخصية اإلنسان والتعرف على
خفاياها وأسرارها من خالل " العيون " ولغتها الصادقة وتعبيراتها الناطقة  ،علما ً
أن هذا العلم له مرجعا ً أساسيا ً في القرءان الكريم حيث قال تعالى في كتابه العزيز:
تۖ
علَ ْي ِّه ِّمنَ ْال َم ْو ِّ
ف َرأ َ ْيت َ ُه ْم َي ْنظُ ُرونَ ِّإلَيْكَ تَد ُ
ُور أ َ ْعيُنُ ُه ْم َكالَّذِّي يُ ْغش َٰى َ
فإِّذَا َجا َء ْالخ َْو ُ
 ..صدق هللا العظيم – سورة األحزاب _ اآلية رقم ( – )19وهذه اآلية داللة
واضحة على أن " العيون " ذات دالالت ومعاني في التعرف على طبيعة شخصية
تعبر عما يختلج أحاسيس اإلنسان وما يدور في حنايا روحه
اإلنسان بل إنها ِّ
ووجدانه ..كما تُعد " العيون " النافذة الحقيقية التي نستطيع أن نُطل علـى شخصية
اإلنسان من خاللها حـيـث إنـنا مـن خـالل " لـغـة الـعـيون " نستـطـيـع أن نـتـعـرف
عـلـى حـقـيـقـة هـذا اإلنـسـان (أحاسيسه – طباعه – طريقة تفكيره– ميوله
واتجاهاته – قدراته وإمكانياته ..إلخ .)..أما باقي العوامل األخرى (مع كامل
احترامي ..بل وتقديري لباحثيها الموقرين )..فهي تقتصر على جوانب معينة في
تحليل شخصية اإلنسان (بل ومحدودة غالبا ً !!)
وهنا أود أن أوضح حينما أخص بالذكر " لغة العيون " فأنا أقصد بذلك تحليل
شخصية الحالة من خالل العيون علما ً أن (تحليل شخصية الحالة يشكل عامالً
أساسيا ً في تكوين المدخل المباشر لتشخيص الحالة _ )..ولو نظرنا إلى هذا األمر
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بنظرة أكثر واقعية . .لوجدنا أن " لـغـة الـعـيـون " تعد اللغة األقوى واألصدق
واألعمق من بين العوامل األخرى في تحليل شخصية اإلنسان وذلك نظرا ً ألنها تعد
أقوى لغات الجسد تعبيرا ً ..بل وأصدقها إحساساًوأعمقها تفسيرا ً .فمثالً " ..لغة
الجسد " فهي تدلنا على تحليل شخصية اإلنسان من خالل حركات الشخص
وتصرفاته فقط علما ً أن هذه الحركات والتصرفات الصادرة من جسد اإلنسان لها
عالقة مباشرة بصفات وسمات شخصية اإلنسان الحقيقيةوذلك مع أهمية مالحظة
إمكانية تمثيل هذه الحركات وبعض التصرفات التي تصدر من اإلنسان نفسه !!..
أما " الـوجـه " فيمكننا من خالله التعرف على الحالة النفسية لإلنسان وذلك حينما
يكون (سعيدا ً – حزينا ً – خائفا ً – غاضبا ً – متعجبا ً – مشمئزا ً  -وهكذا .)..بينما
نستطيع من خالل " نبرة الصوت " التعرف على مدى تقلُّب الحالة النفسية لإلنسان
وذلك مثل (الصراخ حينما يكون اإلنسان عصبيا ً – أو التحدث بصوت منخفض
حينما يكون اإلنسان هادئا ً ..وهكذا .)..أما من خالل " طريقة التحدث " فإننا
نستطيع التعرف على شخصية اإلنسان وأبعاد ثقافته ومدى وعـيه وسعة إدراكه
وأخالقياته وطريقة تفكيره.
وعموما ً ..وبناء على كل ما سبق ذكره فإن ما سنتطرق إليه في هذه الدراسة العلمية
هو تحليل شخصية اإلنسان من خالل " لـغـة الـعـيـون " ولغة العيون فقط !!..
نظرا ً ألنها تعد أقوى لغات الجسد تعبيرا ً وأصدقها إحساسا ً وأعمقها تفسيرا ً ..وذلك
على اعتبار أن تحليل شخصية الحالة يمثل جزءا ً هاما ً في سهولة تشخيصها
وبالتالي دراسة الحالة ومن ثم إنشاء الخطة العالجية الالزمة لها لدى األخصائي
النفسي اإلكلينيكي في العيادة النفسية.
اإلطار النظري للبحث
إن تحليل شخصية اإلنسان والتعرف على أبعادها يعد من المواضيع التي لها أهمية
بالغة في حياتنا اليومية وكذلك الحال في مختلف عالقاتنا العامة كانت أو الخاصة
سواء كان هذا الشخص( :أبا ً – أما ً – أخا ً – أختا ً  -زوجا ً – زوجة ً – جارا ً  -زميالً
 صديقا ً – إلخ )..حيث إن التعرف على طبيعة كل فرد منهم تفيدنا وبشكل كبير فيمعرفة كيفية التعامل معه وذلك بحسب طبيعة كل شخص منهم  ،ونظرا ً ألهمية هذا
األمر في حياة كل فرد منا فإني أفيدكم بأنه وبإذن هللا تعالى سأتناول هذا الموضوع
بمزيد من التفصيل حيث إن أهمية هذه الدراسة تكمن في التعرف على شخصية
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اإلنسان (سيكولوجيا ً – فسيولوجيا ً) من منظور تحليل شخصية اإلنسان من خالل "
لغة العيون " وأسرارها وخفاياها وأبعادها النفسية وتسخير ذلك لخدمة علم النفس
اإلكلينيكي بشكل عام واألخصائي النفسي اإلكلينيكي بشكل خاص ..بل إن التعرف
على هذا األمر يفيدنا في التعامل مع شتى الحاالت التي تواجهنا في مجال " علم
النفس اإلكلينيكي " وتحديدا ً في العيادات النفسية وذلك بهدف اإلسهام في تشخص
الحاالت النفسية تشخيصا ً دقيقا ً وبالتالي دراسة الحالة ومن ثم وضع الخطة العالجية
التي تتناسب مع طبيعتها . .إلى جانب أن ذلك يسهل علينا التعرف على الحالة من
حيث (أنماط الشخصيات – مسارات الشخصية – األنظمة التمثيلية – اضطراب
الشخصية _ إلخ).
إن ا لعيون تعد بمثابة المرآة الحقيقية التي تظهر من خاللها ما يجول في حنايا الروح
وثنايا الوجدان ومن أحاسيس وعواطف ومشاعر (سلبية أو إيجابية) كما أن هذا
األمر يُسهم وبشكل مباشر في تسهيل تشخيص الحالة النفسية لدى األخصائي
النفسي اإلكلينيكي في العيادة النفسية ..وذلك بحسب ما استنتجته من خالل تجاربي
وخبراتي في مجال تحليل شخصية اإلنسان من خالل العيون أو حتى االستشارات
أو اإلرشاد النفسي والتوجيه وغير ذلك..
وقد ألمح هللا سبحانه وتعالى إلى " العيون " ولغتها الصامتة وتعبيراتها الناطقة
ف َرأ َ ْيت َ ُه ْم يَ ْن ُ
ظ ُرونَ ِّإلَيْكَ
وذلك في كتابه العزيز حيث قال عز وجل:فإِّذَا َجا َء ْالخ َْو ُ
ت ۖ  ..صدق هللا العظيم – سورة األحزاب
علَ ْي ِّه ِّمنَ ْال َم ْو ِّ
تَد ُ
ُور أ َ ْعيُنُ ُه ْم َكالَّذِّي يُ ْغش َٰى َ
_ اآلية رقم ( – )19وهذه اآلية داللة واضحة على أن " العيون " ذات دالالت
تعبر عما يختلج أحاسيس
ومعان في التعرف على طبيعة شخصية اإلنسان بل إنها ِّ
ٍ
اإلنسان وما يدور في حنايا روحه ووجدانه.
إن " علم تحليل شخصية اإلنسان " من خالل " العيون " يعد أقوى لغات اإلنسان
تعبيرا ً وذلك بخالف اللغات األخرى مثل( :لغة الجسد – لغة الصوت – لغة الوجه..
إلخ )..والتي يمكن من خ اللها أن يتمثل اإلنسان وأن يتصنع في مشاعره الحقيقية
أمام اآلخرين بل وخداعهم أحيانا ً ..وعلى العكس من ذلك تماما ً فإن العيون تُظهر لنا
ما يجول في حنايا الروح وثنايا الوجدان وبشكل عفوي وتلقائي – بعيدا ً كل البعد
عن التكلف أو اإلصطناع– وهذا األمر بدوره يفيدنا في فهم شخصية اإلنسان مما
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يسهل ذلك على األخصائي النفسي اإلكلينيكي – تحديدا ً  -تشخيص الحالة التي بين
يديه ..وكما قال الشاعر:
العين تبدي الذي فـي قـلب صاحبهـا
ٌ
عـــيـن يصـــدقهـا
إن البغــيـض لــه
فالـعـيـن تـنطـق واألفـواه صـــامـتةٌ

مـــن الــشنـاءة أو حـب إذا كــانــا
ال يـستطيـع لمـا فـي الـقـلب كـتمانا
حتى تـرى مـن صميم القـلب تبيانـا

وقـال آخـر:
إن الـعـيـون لـتـبـدي فـي نـواظرها

ما في الـقـلـوب مـن الـبغـضاء واإلحـن

كما وصفها الشاعر السوداني الرقيق _ ال َحسين الحسن الحسين " رحمه هللا تعالى..
حين قال:
الــكــثـيـر المـثـيــر الـخــطـر
وقـد كـــنـت أعــلــ ُم أن الــعــيــونَ  ..تــقــو ُل
َ
وكذلك حينما وصفها يزيد بن معاوية وصفا ً بليغا ً يليق ببالغة تعابيرها وداللة
معانيها ..حيث قال:
أشـارت بطـرف العيـن خـيفـة أهـلـهـا

إشـــارة مـحــزون ولــــم تــتـكـلـم

فـأيـقنت أن الـطرف قـد قـال مـرحـبا وأهــال وسـهـال بـالـحـبـيـب المـتـيم
هذا وغيرها الكثير من األبيات الشعرية التي تنطق بمدلوالت العيون وأدق تعابيرها
وعمق معانيها في قراءة ما يختلج ثنايا النفس البشرية .بل إن لغة العيون تكشف لنا
صفات وحقيقة طباع شخصية اإلنسان مما يُسهل ذلك على األخصائي النفسي
اإلكلينيكي تشخيص الحاالت النفسية التي يمر بها في العيادة النفسية وبالتالي دراسة
هذه الحاالت ومن ثم وضع الخطط العالجية التي تتناسب مع كل شخصية وطبيعتها
التي اتضحت من خالل تحليلها إلى جانب أهمية استثمار ذلك بالتواصل مع الحاالت
والتأثير فيها بشكل إيجابي ..علما ً أن ذلك يسهم وبشكل مباشر في سهولة تشخيص
الحاالت النفسية التي يشرف عليها األخصائي النفسي اإلكلينيكي في العيادة النفسية
_ لذا تتجلى أهمية هذه الدراسة البحثية في التعرف على شخصية اإلنسان من خالل
العيون ولغتها الصادقة وعباراتها الناطقة.
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عان بليغة
إن هنالك أنواعا ً عديدة من العيون التي تحمل إلينا نظرات تحتوي على م ٍ
معبرة وذلك حينما تصدر إلينا من أصحابها  ،كما يجب علينا أن نتعرف
ودالالت ِّ
على تفسيراتها الحقيقية مما يؤدي بنا ذلك إلى سهولة التعرف على كيفية التعامل مع
أصحابها بالطريقة المناسبة التي تتناسب مع طبيعة كل شخص منهم ..فمنها مثالً
الـعـيـون الحسودة. .وهي التي تتسم بقوة واتساع نظرتها مع ثبات نظرتها وسكونها
أثناء النظر( ..هي مثل عيون القط تماما ً .)..إن هذه العيون تدل على أن صاحبها /
تها ينظر إلى ما لدى الناس وال يحب الخير لهم في حين أنه يُظهر لهم عكس ذلك
تماما ً .وكذلك العيون الخائنة ..التي يتصف صاحبها  /تها بالميل إلى الغدر والخيانة
كما أنه ال يصون العهد وال يحفظ الود ودائما ً ما يتسم بنظرات تثير الشك والريبة
واالشتباه ..كما ذكر هللا تعالى هذه العيون في كتابه العزيز حين قال تعالى  :يعلم
خائنة األعين وما تخفي الصدور  ..صدق هللا العظيم – سورة غافر _ اآلية رقم
( . .- )19إلى جانب الكثير من أنواع العيون كالعيون المحملقة والقوية والضعيفة
وغيرها.
إن شخصية اإلنسان عادة ما تحتوي على صفات إيجابية أو سلبية أو االثنين معا ً..
كما أن كالً منا يغلب على شخصيته  -طبع  -معين سواء كان هذا الطبع إيجابيا ً أم
سلبيا ً  ،فمثالً ..اإلنسان  -المطمئن – الذي يغلب عليه الهدوء والسكينة وراحة البال
واالطمئنان _ فمن الطبيعي أن تجد هذا االطمئنان وراحة البال منعكسا ً في عينيه
وذلك من خالل سكونها وهدوئها وحركتها المنتظمة والهادئة وذلك بخالف اإلنسان
 الغير مطمئن – الذي عادة ما تجد عينيه كثيرة الحركة واالضطراب وقليلةالسكون واالستقرار ومثلما يقال بالعامية – الطبع يغلب التطـبع  .-وهنا أكرر أحبتي
الكرام ..أن " ا لعيون " هي الجزء الوحيد في الجسد الذي ال يستطيع من خالله
اإلنسان أن يتصنع مشاعره أمام اآلخرين وذلك بخالف باقي أجزاء الجسد األخرى
التي يمكن من خاللها أن يتكلف اإلنسان أو أن يتصنع أمام اآلخرين بل إن " العيون
" تُظهر لنا حقيقة ما بداخل النفس البشرية (أي أن الحزن ينعكس مباشرة في
العينين وكذلك الفرح ينعكس بشكل ال إرادي في العينين والحب ينعكس فيها أيضا ً..
وهكذا )..لذلك تعد لغة العيون اللغة الصامتةً بينما تنطق عباراتها ودالالتها
ومعانيها.
إن معرفتنا وسعة إداركنا لـ " لغة العيون " وأسرارها ومختلف معانيها له أهمية
ب الغة في التعرف على صفات وحقائق طباع البشر من حولنا بشكل عام وعلى
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شخصية اإلنسان بشكل خاص حيث إن من خالل ذلك يظهر لألخصائي النفسي
اإلكلينيكي ما يجول في حنايا روح وثنايا وجدان النفس البشرية ..بل إن األمر
يتعدى ذلك بكثير حتى يصل بنا إلى معالجة مختلف مشكالتنا التي نواجهها في
حياتنا اليومية سواء كانت(:أسرية – زوجية – عاطفية – اجتماعية – عملية –
إلخ )..وذلك من خالل فهم الطرف اآلخر عبر نظراته دون أن يتحدث أو ينطق
إلينا.
منهج البحث
اعتمد الباحث المنهج اإلستنباطي في هذه الدراسة حيث إن هذا المنهج يتالئم مع
طبيعة هذه البحوث وقد استُخدم في دراسات كثيرة في مجال علم النفس اإلكلينيكي
وأصول العالج النفسي .إلى جانب أن هذه الدراسة ناتجة عن دراستي األكاديمية
نواح عديدة مثل( :تحليل الشخصيات – اإلرشاد النفسي
وخبراتي العملية وذلك في
ٍ
والتوجيه – االستشارات – مجال التربية والتعليم – اإلشراف على المواهب _
إلخ ..)..وذلك ألكثر من ( 20سنة) ماضية سواء كان ذلك داخل المملكة أو
خارجها . .هذا إلى جانب كثرة قراءتي واطالعي في هذه المجاالت والتعمق فيها
أيضا ً..
علما ً أن هذه الدراسة تركز على أهمية " لغة العيون " ومختلف معانيها وكيفية
التعرف على صفات وحقيقة طباع الشخصية (الحالة) التي لدى األخصائي النفسي
اإلكلينيكي وذلك من خالل تحليل الشخصية من خالل " لغة العيون " ..بل والتعرف
على خفاياها وأسرارها النفسية والجسدية والكامنة في شخصية هذا اإلنسان وثنايا
روحه وحنايا وجدانه ..مما يسهم ذلك في أن يتعرف األخصائي النفسي اإلكلينيكي
على طبيعة الحالة التي لديه في العيادة النفسية ومن ثم التعامل معها وفق طبيعتها
وآلية تكوينها.
مجتمع البحث وعينته
إستهدف البحث كافة فئات المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية وفي مناسبات
مختلفة إلى جانب أن من هذه الفئات أكاديميين ومثقفين وأطباء ومهندسين وكتاب
ومؤلفين وروائيين وفنانين ورسامين وعامة الناس _ إلخ ..وذلك من خالل خبراتي
العملية في العديد من المجاالت مثل( :تحليل الشخصيات – اإلرشاد النفسي
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والتوجيه – االستشارات – التدريب والتطوير –التربية والتعليم _ إلخ _ )..والتي
تجاوزت أكثر من ( 20سنة).
نتائج البحث
إن من أهم النتائج التي تحققت من خالل هذا البحث هو فهم حقيقة طباع الكثير من
الشخصيات الهامة التي نواجهها في حياتنا اليومية مثل( :األب – األم – األخ –
األخت – الزوج – الزوجة – الجار  -الصديق  -زميل العمل _ إلخ )..حيث إن هذا
األمر يفيد كل فرد منا بشكل عام في حياته الخاصة كما يفيد األخصائي النفسي
اإلكلينيكي بشكل خاص وذلك في تشخيص الحالة النفسية ودراستها بحسب طبيعة
تكوينها ومن ثم وضع الخطة العالجية المناسبة التي تتالئم مع طبيعتها
(السيكولوجية – الفسيولوجية) .كما أن هنالك فروقات هامة بين شخصيتي الرجل
ْس الذَّ َك ُر َك ْاأل ُ ْنثَى ..اآلية
والمرأة بشكل عام وكما قال تعالى في كتابه الكريمَ  :ولَي َ
سورة آل عمران – اآلية رقم  – 36حيث يتجلى لنا من هذه اآلية الكريمة أن هنالك
فروقا ً بين شخصية الرجل وشخصية المرأة يجب مراعاتها واالنتباه إليها عند
تـحـليل الشخـصيات أو حـتى تشخيصها أو الـتعرف عليها.
وعموما ً فإن النتائج التي خلصنا إليها من خالل هذه الدراسة تتلخص في التالي:كيفية التعرف على شخصية اإلنسان وفهم خفاياها وأسرارها النفسية.أهمية التعرف على تحليل شخصيات اآلخرين وفهم طبيعتها وآلية تكوينها.التدرب على إجادة قراءة " لغة العيون " وفهم معانيها ودالالتها في شخصيةاإلنسان.
أهمية " لغة العيون " في فهم الحاالت النفسية مما يسهل ذلك على األخصائيالنفسي تشخيص الحاالت النفسية وبالتالي سهولة التعامل معها وفق طبيعتها وآلية
تكوينها.
أنواع العيون ومدى أهمية دالالتها في شخصية اإلنسان.إمكانية التعرف على شخصيات الناس من حولنا وتحليلها من خالل لغة العيون.أهمية العيون في التعرف على شخصية اإلنسان وفهم أسرارها وخفاياها.-قدرتنا على التمييز بين نظرات اآلخرين والتعرف على دالالتها ومعانيها.
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هذا و غيرها الكثير من األطروحات والنقاط الهامة والتي اتضحت من خالل هذه
الدراسة العلمية األمر الذي يؤدي بنا إلى فهم الطرف اآلخر أيا ً كان حدود نطاق
التعامل معه _ (أسريا ً – زوجيا ً – عاطفيا ً  -اجتماعيا ً – عمليا ً _ إلخ )..مما يسهم
ذلك بدوره في خلق جو من التفاهم والتكامل والتعاون بل والحد من الخالفات فيما
بين األفراد وذلك على مختلف األصعدة والمستويات (ببساطة ..ألننا بذلك نكون قد
استطعنا أن نفهم من حولنا _ وبالتالي نكون قادرين على أن نؤثر فيه بشكل
إيجابي) ..أما بشكل خاص فإن هذا األمر يُشكل أهمية قصوى لألخصائي النفسي
اإلكلينيكي أثناء التعامل مع حالة المسترشد (الحالة) في العيادة النفسية وذلك من
خالل تشخيص الحالة ومن ثم دراستها وبالتالي وضع الخطط العالجية المناسبة لها
والتي تتناسب مع طبيعة الشخصية ذاتها .إلى جانب أن هذا األمر بدوره يؤدي بنا
إلى أن نرقى ونسمو في التعامل مع بعضنا البعض ..بل ونرتقي بمجتمعنا المسلم
المحافظ الذي تحكمه الشريعة اإلسالمية السمحاء والذي تميز عن باقي المجتمعات
األخرى بذلك.
كما أفيدكم بأن علم تحليل شخصية اإلنسان من خالل " لغة العيون " يندر وجوده
ليس في الوطن العربي فحسب وإنما في العالم بأسره (وذلك بدون أي مبالغة مني)..
ومن منطلق اآلية الكريمة حين قال هللا تعالى في كتابه العزيزَ  :وأ َ َّما بِّنِّ ْع َم ِّة َربِّكَ
فَ َحد ْ
ِّث  –سورة الضحى :آية رقم  -11فإني أحيطكم علما ً بأن هللا تعالى قد منحني
بهذا العلم مهارات وكفاءات وقدرات عالية جدا ً إلى جانب أنني معتمد في ذلك لدى
مجموعة أكاديميات عربية وعالمية ..هذا غير أن أغلب هذه الدراسة التي بين
أياديكم هي ناتجة عن معلومات شخصية قد اكتسبتها من خالل الدراسة األكاديمية
وخبراتي العملية في مجال االستشارات والتدريب والتطوير والتربية والتعليمإلى
جانب أنني عضو في الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) وغيرها..
هذا غير خبراتي المتعددة في مجاالت مختلفة مثل( :تحليل الشخصيات – اإلرشاد
النفسي والتوجيه – االستشارات – التدريب والتطوير –التربية والتعليم _ إلخ_ )..
والتي تجاوزت أكثر من ( 20سنة)  ..وهنا أفيدكم بقيام الباحث بتطبيق المقياس
(المسجل عالميا ً) الذي قام بتأليفه والذي توصل من خالله إلى هذه النتائج وهو
مقياس ""  TEAMAHلتحليل الشخصيات من خالل العيون المسجل رسميا ً لدى
هيئة األمم المتحدة وكذلك لدى مكتبة الكونجرس األمريكي في الواليات المتحدة
األمريكية كأول مقياس على مستوى العالم يقوم بتحليل شخصية اإلنسان من خالل
353

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

لغة العيون وأهميتها في تشخيص الحاالت النفسية

د.هشام بن أحمد آل طعيمة

العيون والحاصل على إجازة من وزارة الثقافة واإلعالم السعودية والحاصل على
الرقم الدولي الموحد (ردمك) _ وبفضل من هللا تعالى فقد حقق هذا المقياس نتائج
مذهلة في مختلف القطاعات _ سائالً هللا العلي القدير أن يبارك لنا في هذا العلم وأن
ينفع به أمتنا العربية واإلسالمية.
عزيزي األخصائي النفسي اإلكلينيكي ..كل ذلك وأكثر فأكثر ستجده مهيأ ً بين يديك
في هذه الدراسة العلمية لكي يُ َم ِّهد لك الطريق في التعرف على كيفية تحليل
شخصيات اآلخرين وفهم أسرارها وخفاياها من خالل لغة العيون مما يُسهل عليك
ذلك تشخيص الحاالت النفسية التي لديك في العيادة النفسية ومن ثم دراستها وبالتالي
وضع الخطط العالجية المناسبة لها والتي تتناسب مع طبيعة الشخصية ذاتها كما أن
هذا األمر يفيد عامة البشر في كيفية التعامل مع مختلف هذه الشخصيات البشرية أيا ً
كانت أنماطها وميولها واتجاهاتها ومساراتها.
عزيزي القارئ الكريم . .إن محتويات هذه الدراسة استندت إلى القرآن الكريم الذي
يُعد أقوى العلوم وأسماها بل إنه أبلغ المصادر التي يستطيع الباحث أن يستند عليها
في مجاالت شتى ..وقد تم العمل على هذه الدراسة بهدف تقديمها إليكم لكي تتعرفوا
على مجموعة من الفنون والمهارات واألساليب التي ت ُ َم ِّكنُك من التعرف على
شخصيات اآلخرين أيا ً كان نطاق تعاملك معهم (أسريا ً – زوجيا ً – عاطفيا ً -
اجتماعيا ً – عمليا ً _ إلخ ..)..بحيث يكون الشخص فينا على علم ودراية بكـيـفـية
الـتعامل مع مختلف هذه الشخصيات ومن ثم التعايش والتعاون والتعامل والتكامل
معها وبالتالي التأثير فيها بشكل إيجابي.
توصيات البحث :توصل الباحث من خالل هذه الدراسة البحثية إلى مجموعة من
التوصيات لعل من أهمها:
اعتماد لغة العيون كأحد المصادر الهامة والرئيسية لتحليل شخصية اإلنسان حيثإن ذلك يفيد األخصائي النفسي اإلكلينيكي في تشخيص الحاالت النفسية والتعرف
عليها بشكل أكبر من خالل فهم طبيعة شخصية الحالة وبالتالي سهولة دراستها ومن
ثم وضع الخطط العالجية التي تتناسب مع طبيعتها (السيكولوجية – الفسيولوجية)..
علم تحليل شخصية اإلنسان من خالل " لغة العيون " يُعد مهمشا ً _ لذا يجب تفعيلهفي كافة المجاالت ذات العالقة نظرا ً ألنه يعد أقوى لغات الجسد تعبيرا ً وأدقها
تحليالً وأعمقها تفسيرا ً لشخصية اإلنسان.
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في العيادات اإلكلينيكية _ أهمية أن يُرفق في ملف كل حالة نموذج لتحليل شخصيةالحالة نفسها وذلك وفق مقياس '  ' TEAMAHلتحليل شخصية اإلنسان من خالل
العيون ..فذلك يسهل كثيرا ً في تشخيص الحاالت الواردة إلى األخصائي النفسي
اإلكلينيكي في العيادة النفسية مما يُسهم وبشكل مباشر في سهولة تشخيص الحاالت
النفسية والتعرف عليها بشكل أكبر من خالل فهم طبيعة شخصية الحالة وبالتالي
دراستها ومن ثم وضع الخطط العالجية التي تتناسب مع طبيعتها (السيكولوجية –
الفسيولوجية).
دمج التدريبات العملية في العيادات اإلكلينيكية وذلك بناء على نموذج تحليلالشخصية المقترح وهو مقياس '  ' TEAMAHلتحليل شخصية اإلنسان من خالل
العيون.
إنشاء مراكز تختص  -فقط  -في تحليل شخصية اإلنسان من خالل العيون بهدفتطوير الشخصية وتأهيلها ووضع الخطط العالجية المناسبة لطبيعتها (سيكولوجيا ً –
فيسولوجيا ً) وذلك بناء على نموذج تحليل الشخصية المقترح مقياس ' TEAMAH
' لتحليل شخصية اإلنسان من خالل العيون ..هذا المقياس المسجل عالميا ً كأول
مقياس على مستوى العالم يختص بتحليل شخصية اإلنسان من خالل العيون.
دمج علم تحليل الشخصية في المناهج الدراسية مبكرا ً لدى الطالب حتى يتمرسواعليه منذ الصغر ويشبوا عليه في الكبر مما ينتج عن ذلك شخصية نموذجية قادرة
على بناء ذاتها بذاتها وقادرة على بناء المجتمع التي تنتمي إليه إلى جانب قدرتها
على التعامل مع أفراد المجتمع والتأثير فيهم بشكل إيجابي.
مقترحات البحث :يقترح الباحث مجموعة من المقترحات والتي من الممكن أن
تحظى بالنصيب األكبر في الدراسات القادمة وذلك ألهميتها:
 عمل دراسات تختص بلغة العيون وأهميتها في تحليل شخصية اإلنسان والتعرفعليها ومدى أهمية ذلك في مجاال " علم النفس " بشكل عام و " علم النفس
اإلكلينيكي " بشكل خاص علما ً أن تحليل شخصية الحالة يشكل عامالً أساسيا ً في
تكوين المدخل المباشر لتشخيص الحالة النفسية وبالتالي دراستها ومن ثم وضع
الخطط العالجية التي تتناسب مع طبيعتها (سيكولوجيا ً – فسيولوجيا ً) وذلك بهدف
معالجتها العالج األمثل والصحيح.
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عمل استبانات تهدف إلى معرفة مدى أهمية لغة العيون في التعرف علىشخصيات الناس من حولنا وذلك في الحوارات أو النقاشات أو حتى التعامالت
اليومية.
قياس مدى أهمية فهم لغة العيون في حياتنا اليومية بشكل عام وفي طبيعة عملاألخصائي النفسي اإلكلينيكي بشكل خاص.
خـالصـة:
أفيدكم بأن علم تحليل شخصة اإلنسان من خالل " لغة العيون " يندر وجوده ليس
في الوطن العربي فحسب وإنما في العالم بأسره (وذلك بدون أي مبالغة مني..)..
ف َرأ َ ْيت َ ُه ْم َي ْنظُ ُرونَ ِّإلَيْكَ
ومن منطلق اآلية الكريمة في قوله تعالى :فإِّذَا َجا َء الْخ َْو ُ
ت ۖ  .. صدق هللا العظيم – سورة األحزاب
علَ ْي ِّه مِّنَ ْال َم ْو ِّ
تَد ُ
ُور أ َ ْعيُنُ ُه ْم َكالَّذِّي يُ ْغش َٰى َ
تعبر عما
_ اآلية رقم ( – )19نستنتج بما ال يدع مجاالً للشك أن " لغة العيون " ِّ
يختلج أحاسيس اإلنسان وما يدور في حنايا روحه والوجدان ..بل وتعتبر وسيلة
فعالة لتعرف األخصائي النفسي اإلكلينيكي على طبيعة الحالة النفسية التي بين يديه
بشكل خاص وعلى صفات وحقيقة طباع شخصية اإلنسان بشكل عام مما يؤدي
بدوره إلى سهولة تشخيص الحالة ومن ثم دراستها ووضع الخطة العالجية التي
تتناسب مع طبيعتها وآلية تكوينها.
قائمة المراجع:
إن المصدر األساسي الذي استندت عليه في تأليف هذه الدراسة هو القرءان الكريم
ُور
ف َرأ َ ْيت َ ُه ْم َي ْنظُ ُرونَ ِّإلَيْكَ ت َد ُ
حيث قال تعالى في كتابه العزيز:فإِّذَا َجا َء ْالخ َْو ُ
ت ۖ .. صدق هللا العظيم – سورة األحزاب _
علَ ْي ِّه ِّمنَ ْال َم ْو ِّ
أ َ ْعيُنُ ُه ْم َكالَّذِّي يُ ْغش َٰى َ
اآلية رقم ( – )19وهذه اآلية داللة واضحة على أن " العيون " ذات دالالت
ومعاني في التعرف على طبيعة شخصية اإلنسان بل إنها تعبِّر عما يختلج أحاسيس
اإلنسان وما يدور في حنايا روحه ووجدانه باختصار ألنها تُعد أقوى اللغات
تعبيرا ً ..وأدقها تحليالً ..وأعمقها تفسيرا ً.
كما أن محتويات هذه الدراسة ما هي إال عبارة عن معلومات شخصية قد اكتسبتها
من خالل دراستي األكاديمية وخبراتي العملية وذلك في مجاالت مختلفة مثل:
(تحليل الشخصيات – اإلرشاد النفسي والتوجيه – التدريب والتطوير -االستشارات
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–التربية والتعليم _ إلخ )..والتي تجاوزت الـ ( 20سنة) .أما بخصوص مجال "
تحليل شخصية اإلنسان من خالل العيون " أفيدكم بأنني قد قمت بتطبيق كافة
تحليالتي من خالل " لغة العيون " وذلك على أعداد كبيرة من األفراد والتابعين
لجهات مختلفة وفئات متفاوتة . .وبفضل من هللا تعالى جميع األدلة والشواهد تؤكد
بأن تحليالتي لشخصيات اآل خرين قد القت الكثير من القبول سواء كان ذلك في
المجال (التعليمي – التربوي – التدريبي – التطويري – اإلرشادي – التوجيهي –
االستشاري _ إلخ ) ..حيث يهدف هذا العلم إلى تعريف اإلنسان بنفسه (صفاته –
سلوكياته – أخالقياته – امكانياته ومهاراته – نقاط ضعفة وقوته – ميوله
واتجاهاته) مما يُسهل ذلك علينا معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات ومن ثم التغيير
بهدف التطوير.

357

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

هشام بن أحمد آل طعيمة.د

لغة العيون وأهميتها في تشخيص الحاالت النفسية

languagethe eyes ..And its importance in diagnosing
psychological conditions in the field of clinical psychology
Dr. Hisham bin Ahmed Al Teamah
- Member of the Saudi Society for Educational and
Psychological Sciences
Abstract: This study is aimed at a diagnostic personality with
the aim of diagnosing cases in the clinic of a clinical
psychologist, through "eye language", its secrets, secrets, and
its true dimensions, as shown by the image that appears in a
beautiful picture. Two senses of feelings, emotions and feelings
in the field of analyzing a person’s personality through eyes,
counseling, or even psychological counseling and guidance,
and so on.
A question that arises strongly - namely: Why has the
"language of the eyes" not taken its right from the scientific
research that deals with analyzing and identifying the
personality of the human being ?? !! .. As the language of the
eyes reflects what is inside the human soul and what it feels
like, emotions and feelings that do not appear Except through
the eyes, such as: (joy - sadness - anger - exclamation - disgust
- astonishment - etc.) .. Rather, the eyes express what wanders
in a person's mind from good, evil, love or hatred - etc. !!
Whereas our knowledge of the "eye language", its secrets, and
its various meanings is of great importance in getting to know
the people around us in general, and the clinical psychologist's
acquaintance with the nature of the psychological state in
particular, which contributes to the ease of diagnosing,
studying and then treating it .. It also contributes to treating
various The problems that we face in our daily life, whether
they are: (Family - marital - emotional - social - practical - etc
...).
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مكونات الكتاب- :عدد صفحات الكتاب [ ]195صفحة ،طبع في مركز عبادي
للدراسات والنشر -الجهورية العربية اليمنية  -صنعاء 2009م.
ويحتوي الكتاب على ستة فصول.
عنوان الكتاب[ :مشكالت اجتماعية من منظور سوسيولوجي]
مقدمة :
لقد حاول المؤلف أن يقدم معلومات تساهم في حل بعض المشكالت االجتماعية،كما
حاول قدر اإلمكان أن ال يطفق في سماء الخيال ،وأن ال يبتعد عن الواقع ،بل
تطرق إلى الواقع وتحسس مشكالته وأوجاعه وأمراضة االجتماعية التي تضرب
كيان المجتمع وتعمق التشققات والتبرعمات في الفضاء العام.
وهدف المؤلف إلى تعميق الروح العلمية والتنوير العقلي للطالب ومحبي المعرفة
وفتح أعينهم ومزيد من اإلطالع وعدم اإلكتفاء بالملخصات المبسترة،ألن ذلك
يشجع على خلق قاعدة علمية عميقة ،وال يمكنهم من إطالق شرارة التجديد في
فضاء جامد ومتخشب بحاجة ماسة للنور والضياء والخروج من العتمه والجهل
ولتجديد شرايين الحياة ،ويتكون الكتاب من ستة فصول :الفصل األول تناول
تعريف المشكلة االجتماعية ،والنظريات المفسرة للمشكلة االجتماعية ،والكيفية التي
ندرس بها المشكلة االجتماعية ،وفي الفصل الثاني :تناول مفهوم الضبط
االجتماعي ،وتصنيف أنواع الضبط االجتماعي ،وكان األحداث وانحرافاتهم ،محل
ُمدراسة في الفصل الثالث.
أما الفصل الرابع :أخذ على عاتقة تفكيك مشكلة عمالة األطفال  ،وتقديم صورة
واضحة لعمالة األطفال عامليا ً وعربيا ً وعلى الصعيد المحلي ،فليس من اإلنصاف
وضع األطفال في أعمال طافحة بالقذارة والقسوة وترهق كاهلهم ،وتفوق قدراتهم
الجسمية والنفسية والذهنية.
واألسرة والمشكالت االجتماعية أخذت حيزا ً معتبرا ً في الفصل الخامس فمن
تعريف األسرة إلى التغيرات في األسرة اليمينية ،ثم عرض المؤلف نماذج من
المشكالت األسرية  ،وتعرض المؤلف إلى العنف األسري بأنواعه ،وتوقف مليا ً
عند العنف ضد المرأة ،ومن ثم العنف ضد األطفال ،وتطرق إلى العنف الجنسي
ضد األطفال ،وتم عرض مشكلة الطالق بتداخالتها وتشابكاتها المتنوعة.
وفي الفصل السادس كرس المؤلف عدستة البحثية على :القات كمشكلة اجتماعية،و
التسول الذي يشكل ُجرحا ً في خاصرة األمن االجتماعي.
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ويشمل الكتاب الفصول التالية:
الفصل األول :دراسة المشكلة االجتماعية:
أوال :التعريفات المختلفة للمشكلة االجتماعية :تعتبر المشكلة االجتماعية لصيقة
بالمجتمعات البشرية ،فال يمكن أن نتصور مجتمعات بدون مشاكل اجتماعية،
والمجتمعات التي ال تعاني من مشكالت هي مجتمعات خيالية غير واقعية وهى نتج
لخياالت مترفة انحبست في عقول وخياالت وتطلعات بعض المفكرين الخياليين
الذين أسرفو في خياالتهم وصورو مجتمعات متناغمة بصورة مطلقة ال تعكر صفو
حياتها المشاكل والمحن واالرتجاجات الحياتية ولو بصورة بسيطة ونسبية.
وال يستطيع المرء أن يدرس التاريخ أو علم االجتماع المقارن دون أن تكون لدية
معرفة وثيقة بنسبية المشاكل االجتماعية وكذلك نسبة االنحراف السلوكي،
واالنحراف األخالقي.
حيث تختلف المشكلة االجتماعية من مجتمع إلى آخر ولها مستويات ،ففي بعض
المجتمعات تنتشر ألوان من المشكالت االجتماعية ،بينما تكون هذه المشكالت
االجتماعية منخفضة وغير مقلقة في مجتمع آخر.
ويورد عالم االجتماع بوتومور تعريفات بألوان طفيفة للمشكلة االجتماعية :هى
مشكلة في العالقات اإلنسانية التي تهدد المجتمع ذاته تهديدا ً خطيراً ،أو تعوق
المطامع الرئيسة لكثير من األفراد.
فأشار المؤلف إلى بعض المشكالت االجتماعية،التي تبزغ في المجتمعات ونخبة
من هذه المشكالت تجد تربة مواتية لنموها في مجتمعات ما ،وتكون ضعيفة
ومحصورة في مجتمعات أخرى ومن هذه المشكالت ما يلي:انحراف األحداث،
واالنحراف االجتماعي العام -تعاطي المخدرات -جرائم القتل واالغتصاب-
السرقة -االنحرافات الجنسية -االنتحار -عمالة األطفال -الفقر -التسول -العنف
األسري -المواطنة المتساوية -الفساد -العنوسة-الطالق -الثأر -الصراع االجتماعي-
العنصرية والعصبية -غالء المهور -الكذب والغش -االنهيار القيمي واألخالقي-
الهوية الوطنية -الضبط االجتماعي -التفككات األسرية -النصب والتزوير -الهجرة-
البطالة عن العمل -القبلية والعشائرية -إدمان المسكرات وتعاطي المخدرات-
البلطجة االجتماعية -األقليات العرقية -الثقافة الفرعية -التكيف االجتماعي-
االغتراب.
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ثانيا :المشكلة االجتماعية والتضامن االجتماعي.
مفهوم التضامن االجتماعي :يقصد به تعاون وتظافر جهود أفراد المجتمع في
التنمية وفي التغلب على الصعوبات والمشاكل،ووقوف األفراد والجماعات في
صف واحد في األفراح واألحزان ،لمعاونة بعضهم البعض بروح جماعية وإنسانية
رفيعة ،حيث يضع األفراد المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية الضيقة وعلى
أساس المحبة واإلخاء والتكامل االجتماعي.
 -1أنواع التضامن اآللي :يكون هذا انوع لصيقا ً بالمجتمعات البسيطة غير
المتطورة ويركز على العواطف والعالقات الشخصية والقومية واالجتماعية
ورابطة الدم ،حيث يعتبر الفرد جزءا ً من الجماعة وليس منفصالً عنها ويسود فيها
الضمير الجمعي.
 -2التضامن العضوي :هو يؤسس على أساس التقسيم االجتماعي للعمل(في البلدان
الصناعية) ،حيث يخلق تقسيم العمل وظائفا جديدة في المجتمع.
وأوضح المؤلف أن التضامن االجتماعي في المجتمع اليمني ينقسم إلى قسمين:
أ -التضامن االجتماعي التقليدي :هو الذي يعتمد على الروابط العائلية واألسرية
والعشائرية والدينية واالخالقية.
ب -التضامن االجتماعي الحديث  :هو يقوم على أساس المصلحة المشتركة ،حيث
تمثلة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الناشئة مثل الجمعيات
الرعائية ،وجمعيات تنمية المرأة ،وجمعيات تنمية المجتمع المحلية ،وجمعيات
حقوق الطفل،وجمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان ،والجمعيات الثقافية والفنية.
العومل المؤثرة في التضامن االجتماعي.
يتواجد أن التضامن االجتماعي في كل المجتمعات بما فيها المجتمعات المريضة
والتي تعاني من انقسامات مريرة وقاسية ،وتشهد اضطرابات وأعمال عنف
اجتماعية سياسية وتهدد األمن والسكينة واالطمئنان ،فتختلف درجة ومستوي
التضامن االجتماعي من مرحلة إلى أخرى ومن مجتمع إلى أخر ومن فرد إلى
أخر ،وهناك جملة من العوامل المؤثرة في التضامن االجتماعي ومن أهمها:الدين
أو العقيدة -العادات والتقاليد -المصلحة المشتركة -النظام السياسي العادل -الوعي
الثقافي -التنشئة االجتماعية -الظلم والقهر االجتماعي.
ثالثا :النظريات المفسرة للمشكلة االجتماعية.
االنحرافات والتفككات االجتماعية واألسرية والصراع االجتماعي والقيمي والعنف
والقتل والسرقات ،وتعاطي المخدرات ،والجرائم الجنسية ،سلوكيات وتصرفات
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تندرج تحت مظلة المشكالت االجتماعية ،فهناك تفسيرات لالنحرافات والمشكالت
االجتماعية اجتهدت في تفسيرها بعض النظريات من أهمها:
 -1نظرية الوصم االجتماعي:ترى هذه النظرية أن إطالق التسميات والصفات على
األفراد تؤدي إلى انغماس في السؤ نتيجة لهذه التوصيفات التي أطلقها علية
المجتمع أو الهيئات النظامية الضبطية.
 -2النظرية الوظيفية:تؤكد هذه النظرية أن المشكلة االجتماعية هي إفراز لخلل
وظيفي في النسق االجتماعي.
 -3النظرية البيولوجية:تفسر المدرسة البيولوجية السلوك اإلجرامي بأنه يقوم
على أساس من الحتمية البيولوجية ،حيث تؤكد أن هناك ثمة موضوع للحديث عن
حرية مزهومة تنسبها للمجرم ،وهم بهذا يؤكدون أن المجرم يولد وسمات اإلجرام
بارزة لدية ويمكن قياسها ومالحظتها ،بحيث تدل على توحش وترسب في النفس
يدفع المجرم إلى كسر القوانين وممارسة السلوك الذي يعد إجرامياً ،سواء تحت
ظروف معينة تدفعة إلى ذلك أو بدون سبب ظاهر يبرز سلوكه اإلجرامي هذا.
 -4نظرية األمراض العقلية :تؤكد هذه النظرية ،بوجود مرض أو أمراض داخلية
تدفع الفرد إلى الجريمة ،ومنها الفصام.
 -5النظرية النفسية:تركز على التركيب النفسي لألفراد وال تكثرث بالواقع
االجتماعي ،فتبحث عن أسباب االنحرافات في العالم الداخلي لإلنسان وفي سويداء
النفس البشرية وتسلط الضوء على الشخصية وسماتها واالضطرابات النفسية التي
تولد أفعال غير محتشمة وال اجتماعية وتدرس :العُقد النفسية التي تتكون في
الطفولة المبكرة بطريقة الشعورية في االنحراف وآثار الصراع الدائم بين مكونات
وقوى الشخصية اإلنسانية لذاته ولهذه االضطرابات أثر سلبي على تذبذب
الشخصية فتارة تكون اجتماعيا ً وتارة أخرى العكس ،وقد يكون اجتماعيا ً فترة من
الزمن وفجأة يصبح عصبياً.
 -6نظرية التفكك االجتماعي :تشير هذه النظرية إلى أن التشظيات االجتماعية
واألسرية تقود لالنحرافات االجتماعية ،والعكس صحيح كلما كانت األسرة قوية
ومتماسكة كلما ساعد ذلك على قوة وتماسك الفرد ،ويشكل هذا التعاضد مهجعا ً
دفاعيا ً للفرد من االنزالق في ممارسات غير محمودة وإلى عدم الوقوع في
االنحراف االجتماعي والسلوكي.
رابعا :دراسة المشكلة االجتماعية :تساعد الباحث على اإللمام بالمشكلة االجتماعية
وعدم التشبث بالمداخل األحادية التي ال تجعل القضية في متناول اليد وال تقدم
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صورة مكتملة المعالم لما هية المشكلة االجتماعية والعناصر المكونة لها والعوامل
الرئيسية والثانوية للمشكلة االجتماعية.
ويعتبر من أهم العوامل االجتماعية التي قد تكون من المسببات األساسية لبروز
المشكلة االجتماعية والتفكك االجتماعي والتغيرات في البناء والهياكل االجتماعية
ما يلي :العوامل الوراثية ،التفكك االجتماعي ،عوامل تعلم السلوك االنحرافي،
الصراع القيمي،جماعات الضبط ،عمليات التغير االجتماعي.
خامسا :النقائص والثغرات في دراسة المشكلة االجتماعية :أوضح المؤلف من
خالل بعض البحوث االجتماعية في اليمين ،أهم الثغرات المتكررة في البحوث
المكرسة لدراسة المشكلة االجتماعية وأوجزها فيما يلي :ضعف الثقافة العامة،
سطحية األبحاث ،األرقام واإلحصائيات ،أدوات البحث ،المراجع والمصادر.
الفصل الثاني :الضبط االجتماعي:
.1مفهوم الضبط االجتماعي :هو جملة من المعايير والقيم واألدوات واألساليب
والطرق والتدابير االجتماعية الموروثة والمكتسبة ،التي تحكم السلوكيات
االجتماعية والثقافية والتربوية واألخالقية ،بما يحافظ على تماسك المجتمع وقوته
ويحد من انتشار االنحرافات والتفسخ االجتماعي.
وعرض المؤلف بعض التعريفات منها :هو مجموعة الحيل النفسية التي تستهدف
الضغط النفسي ،الذي يمكن وصفه بأنه منهج رمزي إنساني في مقابل استخدام
منهج القوة الفيزيقية،وتعمل الرموز اإلنسانية على إبراز المشاعر وخلق
االتجاهات ،وتوصيل األفكار ،ورفع النشاط لدى اآلخرين.
.2أنواع الضبط االجتماعي.
توجد أشكال وأنواع للضبط االجتماعي منها رسمية ،وأخرى غير رسمية ،ونوع
ثالث من أنواع الضبط االجتماعي المتصل بالضمير الذي يصد اإلنسان عن
ارتكاب الجرائم والمحرمات ويشكل قدراً ،داخليا ً لإلنسان يردعه عن القيام
بتصرفات وسلو يخدش الذوق العام ،وتمنعه من اإلنزالق في أفعال وتصرفات غير
محمودة ويمكن توضيح بعض أنواع الضبط االجتماعي كالتالي:
النوع األول -الرسمي :هو ذلك الصنف من الضبط االجتماعي الذي يستخدم فيه
القوة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة الرسمية لضبط الخارجين عن القانون
وتأديب شاذي ا ألفاق الذين يقلقلون السكينة االجتماعية ويعبثون بأمن وأمان
المواطن .
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النوع الثاني -غير الرسمي :وغي هذا النوع من الضبط االجتماعي ال تستخدم فيه
القوة وال مؤسسات العنف وال أدوات اإلكراه وال القسوة واإلرغام ،وإنما يتم امتثال
األفراد للعادات والتقاليد واألنظمة االجتماعية والقانونية بطريقة طوعية دون إكراه،
حيث يقنع الفرد ويتكيف مع الفضاء االجتماعي العام ويكون هذا التكيف واإلقناع
نابعا ً في األساس من القيم الدينية واألخالقية والتقاليد واألعراف والمعتقدات والتي
هي عبارة عن قوانين اجتماعية تقليدية اختيارية اختارها المجتمع طوعا ً وترتكز
على عنصر اإلقناع والتهذيب ،ومن أمثلة الضبط االجتماعي:
أ-العُرف والعادات والتقاليد :حيث يمثل للعُرف والعادات والتقاليد في المجتمع
اليميني أربعة مصادر رئيسة وهي :الدين -السوابق األولية -بقايا القوانين الوضعية
للدولة اليمينية القديمة -قواعد الحياة الجاهيلة قبل اإلسالم.
ب -الدين :يعتبر الدين من أدوات الضبط الرئيسية لألفراد التي تروع الناس عن
القيام بالتصرفات المنحرفة.
النوع الثالث  -الضمير :هو وعي الشخصية الذاتي لواجبها ومسئولياتها تجاه
المجتمع ،فتطبيع األحداث بالسلوكيات واألخالقيات والعادات والتقاليد واألعراف
االجتماعية ،وبأخالقيات الضبط االجتماعي ،وقواعد وثقافة المجتمع تبدأ في مرحلة
الطفولة ،وعلية فالبد من تقوية الوازع الديني لدى الحدث وهناك أربع مراحل للنمو
الخلق لدى الحدث وهي كالتالي:
 مرحلة الحذر:حيث تكون سلوكيات الطفل تدرجية يتعلم السلوك القبيح من الحسنوالضار والنافع ،وعن طريق التوجيه.
 مرحلة السلطة :هي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل التمييز بين الناس واألشياءوالبيئات ،وتجلب تصرفات االستحسان واالستهجان من أفراد المجتمع.
المرحلة االجتماعية :وهى التي ينمو فيها الطفل وتنمو لدية درجة اإلحساسباآلخرين.
المرحلة الشخصية  :يكون في هذه المرحلة الطفل أكثر سيطرة على سلوكياتة منذي قبل.
الفصل الثالث:انحراف األحداث:
.1معنى انحراف األحداث.
يقصد باالنحراف:السلوك غير السوي ،والذي يتناقض مع نواميس وقوانين وعادات
وأعراف وتقاليد المجتمع ،وهو مروق عن ما هو مألوف ومعتاد في المجتمع:
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وانحراف األحداث يطلق في البداية على كل فعل ينطوي على جريمة أو خرق
للقانون ،ويشمل كل إهمال أو تقصير أو عمل سيء بوجه عام.
وهناك وجهات نظر مختلفة ومتعددة عن االنحراف األمر الذي يحتاج إلى ضبط
مفهوم االنحراف.
فإذا كان هذا المفهوم يأخذ عند أوجست أيكهورن معنى (االنحراف عن العمليات
النفسية السوية) فهو يدلع لى استمرار الطفل في إتيان سلوك ال اجتماعي متطرف
رغم تجاوزه بداية مرحلة الكمول ،وإذا كان في (السلوك الال اجتماعي أو المضاد
للمجتمع القائم على عدم التوافق أو الصراع النفسي بين الفرد ونفسه وبين الفرد
والمجتمع) فهو يتجلى في االبتعاد الواضح عن المخالفة واالقتراب الكبير من
الجناية ،بمعنى أن السلوك الجانح يتمثل في التفاعل العضوي للشخصية التي تتميز
بتركيب نفسي معين مع اإلطار االجتماعي الذي يتضمن القوى الرافعة لالنحراف.
وانحراف األحداث :يعبر فيما يعبر ليس فقط في خرق وتجاوز األنظمة والقوانين
والتشريعات والتي يعاقب عليها القانون وتتشدد فيها السلطات ،وإنما يعبر أيضا ً عن
السلوكيات واألخالق الشاذة والفاسدة والتي ال يقبلها المجتمع السليم ،وتشكل خطرا ً
على المعايير األخالقية والسلوكيات االجتماعية القويمة ،وهي سلوكيات وأخالق
غير مستحبة في المجتمع ،وأن كانت بعض هذه السلوكيات واألخالقيات ال يعاقب
عليها القانون إال أنها تسمى انحرافا ً لنفور أغلبية أفراد المجتمع منها مثل الكذب،
والتسول ...فالزالت منحرف تستخدم للتعبير عن النشاط اإلجرامي للبالغين ويعبر
بها بالنسبة لألحداث عن كافة األفعال غير المتوافقة بدءا ً من المروق أو االعوجاج
الخلقي والهروب من المدرسة إلى ارتكاب الجرائم البسيطة أو الخطيئة .ثم أتسع
مدلول انحراف األحداث في االتجاهات الحديثة لعلم االجتماع النفسي ليشمل كافة
الحاالت التي يتواجد فيها الحدث والتي يحتمل معها انحرافه مستقبالً مثل:انهيار
األسرة ،أو نقص الرعاية ،أو سؤ التوجيه حتى ولو لم يقدم الحدث على ارتكاب ما
يحرمه القانون أو تأباه الجماعة.
أما عالمات السلوك المنحرف فهي كالتالي:العدوان بارتكاب المحرمات -ترك
الواجبات مع القدرة عليها -الشعور بعدم االرتياح -الغرابة وعدم المعقولية -الشعور
بعدم الكفاءة.
وعليه فإن االنحراف عند األحداث يتمثل في المناشط والسلوكيات واألفعال غير
السوية والتي يعاقب عليها القانون في حالة األفعال الجسمية المخلة بأعراف
وقوانين وأخالقيات المجتمع ،أو تلك التصرفات والمناشط غير الجسمية والتي ال
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يعاقب عليها القانون ،ولكنها تكون مثار اشمئزاز واحتجاج واستهجان أفراد
المجتمع بمؤسساته وأطره المختلفة ،وتشكل جرحا ً في المعايير والقيم االجتماعية،
وخروجا ً عن األعراف التقاليد والمعايير األخالقية االجتماعية والتي ُجبل عليها
المجتمع وتطبعت في المجتمع منذ عصور سحيقة في القدم.
األحداث :هم الصبيان والمراهقون والذين تتراوح أعمارهم ما بين ( )6-21سنة.
وهناك من يرى أنها من( ) 6-18سنة ،وفريق أخر يرى أنها(  )6-17سنة.
ولقد حدد قاموس علم االجتماع أن " :الحدث" من الناحية الزمنية :يشير إلى عمر
يتراوح ما بين ()6-10سنة كحد أدنى وإلى عمر يتراوح ما بين ( )16-21سنة كحد
أعلى وينظر إلى هذه الفترة بصفة عامة ،وخاصة من الناحية االجتماعية على أنها
تشمل على سني العمر التي يطلق عليها " الطفولة والمراهقة " ويشير المصطلح
من الناحية الوظيفية إلى الخصائص واإلمكانيات والمسؤولية الفردية التي تفوق
مرحلة الطفولة ولكنها أقل من مرحلة النضج.
وأشار المؤلف أن اإلنسان يمر بمراحل مختلفة من الطفولة والشيخوخة وتبدأ
بمرحلة الحمل وتنتهي بمرحلة الشيخوخة.
وتقسم مراحل النمو أحيانا ً على أساس نمو بعض الغدد ،ويعرف باسم األساس
الغدي العضوي ،وجوهر هذا األساس هو أن الغدة التيموسية ) (Thymusوتقع
تحت الرقبة تكون نشيطة فعالة في بدء حياة الطفل ،وعندما يبلغ الطفل حوالي( 11
) سنة تبدأ في الضمور واالضمحالل كما أن الغدة الصنوبرية ) (Pinealتقع في
المخ تضمر عند البلوغ بينما يزداد نشاط الغدة التناسلية وينتج عن نشاط الغدد
التناسلية ظهور الصفات الجنسية على المراهق والمراهقة .ويستمر نشاط الغدد
التناسلية حتى يأخذ في الضعف تدريجيا ً في مرحلة الشيخوخة ،وعلى هذا األساس
العض وي تقسم ظاهرة النمو إلى مرحلة الطفولة والمراهقة والرشد والشيخوخة.
ويعتبر من أهم سمات مرحلة الطفولة والممتدة من الوالدة وحتى  11سنة:
يميل الطفل ميالً خاصا ً نحو التقليد والمحاكاة.في بداية حياة الطفل يعتمد اعتمادا ً كليا ً على أمه.يتعلم المشي والكالم. في السنة الثانية يميل للعناد ويصر على تحقيق مطالبه. بالتدريج يتدرب الطفل على لبس المالبس وعلى ترتيب حاجاته إذا تم االستغاللالحسن لنشاطه وحيويته.
يميل إلى حب االستطالع والمعرفة.367
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يتسم خيال الطفل بالقوة والجنوح.في العاشرة من العمر ،تظهر على الطفل سمة نزعة حب التملك ،وجمع األدواتووسائل اللعب،وفي هذه المرحلة يتميز الطفل بنمو جسمي،ونمو عقل ،اجتماعي،
وجداني
أما مرحلة المراهقة بمراحلها المبكرة والمتوسطة والمتأخرة تبدأ من(  11إلى )17
سنة .حيث يمر المراهق بمراحل تطورية هامة في حياته حيث تظهر على المراهق
التغيرات التالية:
-1الجانب الجسمي:والذي يظهر فيه مجموعة من التغيرات الخارجية والداخلية
على المراهق مثل تضخم الصوت وبروز الشعر وعرض األكتاف للذكر ..وكبر
الحوض ونعومة الصوت وبروز الثدي عند األنثى.
-2الجانب االجتماعي:يبحث المراهق في هذا الجانب العالقات االجتماعية الواسعة
وعن االستقالل عن الوالدين وهذه مشكلة من أهم المشاكل التي يواجهها المراهق
ألن بعض الوالدين يرفض ذلك ويرفض النظر إلى المراهق على أنه أصبح أكثر
نضجاً ،ومع أنه بحاجة ألن يعتمد على نفسه في اتخاذ الكثير من القرارات ،لذلك
ينشأ الصراع بين المراهق ووالديه ،وقد يلجأ المراهق إلى التمرد والعناد واللجوء
إلى حيلة دفاعية ،وقد يسلك البعض منهم في الكثير من األحيان سلوكيات منحرفة.
 -3التغير العقلي واالنفعالي :يمر المراهق بتغيرات تعكس مدى االضطراب
والتذبذب الذي يعيشه ويرافق ذلك نموا ً عقلياً ،وقد يشعر بغربة ما تسمى بأزمة
الهوية إذا افتقد للدفء والحنان واالهتمام من قبل األسرة والمحيطين به .في هذه
الحقبة تطرأ على المراهق التغيرات التالية :النمو العقلي السريع ،وقدرة على
التفكير السليم ،ومعرفة الخطأ والنقائص ،سرعة الغضب واالنفعال ،تبلور عاطفة
تأكيد الذات ،واالتجاه صوب الجنس األخر ،تتعزز الثقة بالنفس ،وبالقدرة على
الوصول إلى المستحيالت ،االهتمام بالمظهر الخارجي ،واقتناء المالبس الجميلة
والملفتة للنظر ،حب الظهور والبروز وتقليد سلوكيات وحركات الممثلين واألبطال
والشخصيات البارز ،النزوع صوب التفرد واالستقالل عن العائلة ،تعزيز عالقات
الصداقة والصالت مع األصحاب والمقربين ،نمو نزعة التمرد على العادات
والتقاليد في األسرة والمجتمع ،تنامي روح النقد والنفور لما هو سائد حوله ،االتجاه
نحو تأكيد الذات ،التميز بالقلق واالضطراب والتوتر ،حب المغامرة واالكتشاف
والتطلع ،ميل نحو التقليد للعادات والتقاليد األوروبية.
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كما ويعاني المراهقون في هذه المرحلة من صراعات:صراع بين مغريات الطفولة
والرجولة ،صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجماعة ،صراع
جنسي بين الميل المتيقظ وتقاليد المجتمع أو بينه وبين ضميره ،صراع ديني بين ما
تعلمه من شعائر وبين ما يصوره له تفكيره الجديد ،صراع عائلي بين ميله إلى
التحرر من قيود األسرة وبين سلطة األسرة ،صراع بين مثالية الشباب والواقع،
صراع بين جيله والجيل األخر.و هناك عدة أشكال للمراهقة وأبرزها.
)(1مراهقة سوية:خالية من المشكالت والصعوبات.
)(2مراهقة انسحابية :ينسحب المراهق من مجتمع األسرة ومن مجتمع األقران
ويفضل االنعزال واالنفراد بنفسه حيث ذاته ومشكالته.
)(3مراهقة عدوانية يتسم السلوك فيها بالعدوانية على نفسه وعلى غيرة من الناس
واألشياء.
.2نوعا ً االنحراف.
أ .االنحرافات النفسية:يقصد بها السلوكيات واالضطرابات النفسية الشاذة حيث أن:
األفراد غير األسوياء نفسيا تعتريهم إعاقة معرفية أكثر ،يتصرفون اجتماعيا ً
بطريقة غير مالئمة ،كما يبدو أنهم أقل قدرة في التحكم في انفعاالتهم عن األفراد
األسوياء.
وهناك العديد من الطرق التي يمكن االستعانة بها في تحديد السلوك الشاذ:
قصور النشاط المعرفي :فحينما تحدث إعاقة للقدرات العقلية كاالستدالل واإلدراكواالنتباه والحكم والتذكر واالتصال ،وتكون هذه اإلعاقة شديد ،يمكن وصف السلوك
بأنه " غير سوي".
قصر السلوك االجتماعي :نظرا ً وللعادات التقاليد االجتماعية التي تنظم السلوك فيكل مجتمع ،فإنه حينما ينحرف السلوك بدرجة عالية من مستويات تلك التقاليد فمن
المحتمل أن يطلق عليه سلوك "غير سوي" .
قصور التحكم الذاتي :على الرغم أنه ليس لدى األفراد مقدرة كاملة للتحكم المطلقفي سلوكهم إال أن البعض يمارس تحكما ولو بسيطا ً في سلوكه لذا فإن االنعدام التام
للتحكم في السلوك يوصف عادة بأنه سلوك " غير سوي".
الضيق :أن مشاعر األسى وعدم االرتياح كالقلق والغضب والحزن كلها انفعاالتسوية وحتمية ولكن التعبير عن هذه االنفعاالت بطريقة غير مناسبة تؤدي إلى
المعاناة بطريقة حادة وغير مألوفة يعتقد أنها" غير سوي.
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ب .االنحرافات االجتماعية:أما االنحرافات االجتماعية األخالقية عند األحداث ،فهي
ليست خلل في عمل أعصاب المخ يؤدي إلى الذهان وال هي العصاب وهو ما
يعرف باألمراض النفسية العصابية وتكون عبارة عن اضطراب في التفكير
والسلوك ،حيث أنها انحرافات اجتماعية أخالقية ولدتها الظروف االجتماعية
واالقتصادية والتربوية غير السوية ،والتي تعكس الخلل في بنية المجتمع ،واألمر
الذي أدى إلى تناقض مابين الحدث والواقع المعاش وهذا ما يدفع الفرد إلى تفريغ
معاناته والتخلص من شعوره المفرط بالتهديد بأحد اتجاهين األول داخلي :هزيمة،
أمراض عضوية ،نفسية،انتحار ،واآلخر خارجي :السرقة ،االعتداء ،القتل.
فتعتبر االنحرافات االجتماعية عند األحداث هي االنحرافات ذات االتجاه الخارجي:
والتي يقوم فيها الحدث أو الفرد بتفريغ وطأة الضغوط على المجتمع يشكل مشكلة
ألفراد المجتمع الذين تقع عليهم تبعاته كما أنه يشكل مشكلة كبيرة أيضا ً للسلطة
والتي تمارس دورها لحماية المجتمع واستتباب األمن.
واالنحراف المبكر :كل فعل يقدم عليه الحدث بدوافع فردية تتعارض مع المستوى
الخلقي السائد والمعايير االجتماعية مما يقلق حياة األسر ،والمجتمع وبتكرار مثل
هذا السلوك يصبح سلوكا ً اجتماعيا ً موجها ً ضد مصلحة الحدث واألسرة والمجتمع.
ومن أهم مظاهره الفرار من المدرسة والنزوع للشغب والتشرد في شكل تجمعات
صغيرة لالعتداء على الملكية العامة والخاصة كالسرقة وأعمال التخريب والشذوذ
الجنسي وتجربة التدخين والخمر والمخدرات.
وأشار المؤلف أن هناك عالقة وثيقة وترابطا ً عضويا ً ما بين االنحراف النفسي
واالجتماعي،حيث أن كال منهما يؤثر على األخر ،والمنحرف اجتماعيا ً أخالقيا ً قد
يعاني من انفصام في الشخصية واضطرابات نفسية وعصاب والضغوطات
االجتماعية واالقتصادية والحياتية الشديدة قد تؤدي إلى الهوس االكتئابي ومن ثم
إلى الجنون.
.3النظريات السوسيولوجية عن االنحراف.
 -1نظرية حرية اإلرداة :والتي تنطلق أساسا ً من أن الحدث يملك حرية االختيار،
وهو صاحب إرادة مطلقة ،يختار بنفسه األعمال الشريرة واألفعال الخيرة ،والمحيط
والبيئة ليس لهما دخالً في سلوكه االنحرافي ،طالما أن الحدث يملك حرية االختيار.
-2النظرية الغريزية :ترى أن االنحراف كامن في أعماق الحدث ،وينتقل إليه
وراثياً،وأن هناك منحرفين بالفطرة ،وقديرجع اإلجرام أساسا ً ألسباب وراثية.
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 -3النظرية السلوكية:ترى أن السلوكيات الشاذة والمنحرفة ،قد تطبع بها الحدث
منذ نعومة أظفاره وهي إفراز للتنشئة االجتماعية الخاطئة.
-4المذهب اإلنساني:يرى أن االضطرابات والسلوكيات المنحرفة هي امتداد
للطفولة المؤلمة التي عاشها الطفل في محيط أسرته ،األمر الذي ولد لديه الروح
االنتقامية والسلوك الشاذ المنحرف.
-5نظرية التوتر :هي التي تؤكد أن لكل حدث هدف وطموحات وعندما يصل الحدث
إلى نقطة ما ال يستطيع تحقيق طموحاته ومآربه التي يصبو إليها بطريقة سوية،
يلجأ إلى الطرق المنحرفة لتحقيق غايته المنشودة.
-6نظريات التحكم والسيطرة :ترى أن العالقة االجتماعية الوطيدة تقلل من
االنحرافات ،وفي حالة ضعف أو انعدام العالقات االجتماعية( األسرية القبلية،
الجماعية ،المدنية) يؤدي إلى تفاقم حدة االنحرافات وبالتالي تشكل خطورة كبيرة
على المجتمع ومعاييره االجتماعية واألخالقية.
-7النظريات الثقافية:ترى أن السلوك المنحرف يتم أخذه من الجماعات المنحرفة
في المجتمع ذات الثقافات الفرعية ،والتي تظهر في المجتمع في خضم التباينات
العراكات االجتماعية ،حيث تنفذ فيها جماعة (عصابة) ما جريمة وتصرفات شاذة
ضد جماعة أو فئة أخرى في المجتمع .
وهناك بعض الدالئل التي تؤيد أسهام الضغوط البيئية في تنمية العوامل المهيأة
لالنحرافات النفسية ،وتكون ضمن المجاالت التالية:
أ .الخبرات المؤلمة التي تعرض لها المنحرفون نفسيا ً في الطفولة.
ب .انتشار االنحرافات النفسية في أسر المنحرفين نفسيا ً.
ت  .تأثر نسب انتشار االنحرافات النفسية بعوامل اجتماعية وثقافية.
وأوجز المؤلف وجهات نظر متباينة عن انحراف األحداث كالتالي:
اتجاه يرى أن سبب االنحرافات يكمن أساسا ً في تفشي الجهل واألمية وقلةالمتمدرسين.
ووجهة نظر :تركز على أن أسباب االنحرافات ال تأتي إال كنتيجة لألزماتواالضطرابات النفسية.
وآخرون يرون :أن االنحرافات تولدها خلفيات اجتماعية و اقتصادية.واجتهاد يؤكد :أن مسببات االنحراف كامن في الوضع االجتماعي والمكانةاالجتماعية.
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وافتراض يستنج :أن ضعف أدوات الضبط االجتماعي ،وترهل أجهزة األمن يغذياالنحراف عند األحداث ،ويعزز من مقومات االنحرافات االجتماعية الشاملة.
وهناك من يرى :أن النمو السكاني من األسباب الرئيسية والمباشرة لنمو االنحرافواعوجاج السلوكيات وتفسخ األخالق.
ونظريات ترى :أن التفكك األسري هو الركيزة األساسية النحراف األحداث.وجهة نظر أخرى :تطرح أن سبب االنحرافات عند األحداث يعود في األساس إلىالموقع الجغرافي الذي يعيش في الحدث.
وتوجد وجهة نظر دينية مفادها :أن ضعف الوازع الديني ،يؤدي إلى انحاللأخالقي ،وفساد اجتماعي ،وبالتالي يكون العامل الرئيسي النحراف األحداث.
وذكر المؤلف أن النظريات واالجتهادات السالفة الذكر عن انحراف األحداث،
أحادية وضعيفة ال تؤدي األغراض المرجوة ،ألن انحراف األحداث ال يمكن
تفسيره بعامل واحد أو عاملين ،بل هناك جملة من العوامل والمسببات المتشابكة
والمتداخلة والتي إذا ما تم بسطها وتحليلها ،تعطي أساسا ً لمعرفة األسباب المستترة
والظاهرة النحراف األحداث.
.4جذور انحرافات األحداث.
أ .الجذور االقتصادية النحراف األحداث :حيث أن عُسر الحياة المعيشية للمجتمع
اليمني قد أثر بشكل سلبي على األحداث وأعطى تربة خصبة الزدياد رقعة
انحرافات األحداث ،ومن المفيد اإلشارة إلى أن تراجع أدوار مؤسسات التنشئة
االجتماعية وتفكك األسرة وضعف دور المدرسة ووسائل اإلعالم المرئية
والمسموعة والمقروءة وتراجع أدوار مؤسسات الضبط االجتماعية ،قد ألقت
بضاللها على وعي وتصرفات األحداث وأثرت سلبا ً على تربية الناشئة ،وإن الكثرة
الكاثرة من االنحرافات التي يرتكبها األحداث في اليمن ،هي نتيجة للفقر والعوز
وصعوبة الحياة االقتصادية ،وأكثر االنحرافات انتشارا ً هي السرقة.
ب .الجذور االجتماعية النحراف األحداث:حيث أن تواجد الحدث في بيئة اجتماعية
مريضة يعرضه لخطر االنحراف وتنتقل إليه جرثومة االنحرافات بصورة مباشرة
أو غير مباشرة ،فالمحيط االجتماعي يلعب دورا ً رئيسيا ً في صالح الطفل أو
انحرافه وتصدع األسرة وتفكك الروابط األسرية واالنهيار األخالقي يؤدي إلى:
عدم احترام وتقدير العادات والتقاليد وأنماط السلوك المتعارف عليها في حدودالمستوى الطبقي والمكانة االجتماعية.
االنصراف عن تأدية الشعائر الدينية وما تستلزمه من فرائض وأدوار.372
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انهيار معاني الصدق وتغليب الغرائز واالستسالم لها ،سواء لضعف في المعوقاتاألخالقية أو ألسباب مرضية.
الهروب من الواقع األخالقي واالجتماعي السائد في المجتمع ومحاولة تقليدومحاكاة نماذج معينة.
وأشار المؤلف أن إساءة معاملة األطفال حيث أن المعاملة القاسية وغير اإلنسانية
للحدث تكون لها تأثيراتها السلبية على مستقبل الناشئة حيث أنهم قد ينغمسون في
أعمال العنف ويتشبعون بثقافة الحقد وقد يتجردون من المعاني اإلنسانية كالرحمة
والشفقة والرأفة وقد يتحولون إلى مجرمين حقيقيين تتحكم فيهم الغرائز والشهوات
وتكون تصرفاتهم غير اجتماعية ومعادية للنظم واألخالق واألعراف والقوانين
االجتماعية والسلم االجتماعي .
وهناك ثمة أشكال من اإلساءة والعنف ضد األحداث منها:
-1إهمال األطفال :أي اإلهمال الدائم أو المنقطع للطفل ،أو القصور في حمايته من
أي خطر قد يتعرض له ،ومن أنواع اإلهمال الحرمان من الضروريات واإلهمال
الطبي والتعليمي والعاطفي.
-2اإلساءة البدنية :أي إهمال بدني متعمد ،كإمساك الدواء أو الغذاء عنه أو توجيه
أذى مادي له ،كالضرب أو اللكم أو الرفس أو الخنق أو الربط أو التحرشات
الجنسية أو القطع أو الحرق أو الكبت أو الحرمان المادي والعاطفي.
-3اإلساءة النفسية:تعني استخدام أساليب تسبب األلم النفسي للطفل ،كالسخرية منه
أو النبذ أو التهديد أو التخويف أو توجيه عبارات جارحة أو التفرقة بينه وبين
إخوانه ،أو بينه وبين زمالئه وحرمانه من المحبة والعطف والحنان أو إجباره على
القيام بأشياء غير واقعية.
-4اإلساءة الجنسية:تعني االستغالل الجنسي الفعلي أو المحتمل للطفل ويعني أي
اتصال قسري أو حيلي ،أو تالعب من شخص كبير لطفل صغير ،أو في أي صورة
من صور التحرش الجنسي.
فاإلساءة المادية والمعنوية والجنسية صورة متكررة في مجتمعاتنا العربية تمارس
ضد األحداث ،والعنف المفرط ال يأتي منه ثمار إيجابية ،وعلى العكس يولد روح
االنتقام والثأر لدى الحدث وقد يتحول إلى شخصية سيكوباتية ال تعرف معنى
الر حمة وال تشعر باأللم وتتصرف تصرفات مجافية للجو االجتماعي وغير متكيفة
مع الفضاء العام فأغلب المجرمين واألشرار هم من الصنف الذي قد تعرضوا
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لعقوبات قاسية في طفولتهم ولعذاب بيائس أثر سلبا ً على مستقبلهم وحياتهم في
مراحل ما بعد الطفولة والمراهقة.
كما أبرز المؤلف م ظاهر اإلساءة التي تتعرض لها الفتاة على وجه التحديد أكثر من
األطفال الذكور وهى:
-1العنف الجسدي :وهو أشد وأبرز مظاهر العنف ويتراوح من أبسط األشكال إلى
أخطرها وأشدها :الضرب ،شد الشعر ،الصفع ،الدفع ،المسك بعنف ،لوي اليد،
الرمي أرضاً ،اللكم ،العض،الخنق ،الحرق،الدهس.
 -2الحصول على العمل :إجبارها على عمل ما ال تحبه ،منعها من االستمرار في
عملها ،عدم كفاية النقود والتي تعطى لها ،االستيالء على ممتلكاتها ،تهديد ممتلكاتها
الشخصية ،عدم إعطائها مصروفها ،االستيالء على راتبها ،إجبارها على التنازل
عن حقوقها في الميراث.
-3العنف التعليمي :يعني بأبسط أشكاله حرمان الفتاة من التعليم ،أو إجبارها على
ترك مقاعد الدراسة ،تهديدها بإيقاف تعليمها،إجبارها على تخصص معين.
-4العنف النفسي :وهو فعل مؤذ نفسيا ً لها ولعواطفها دون أن تكون آثار
جسدية:الشتم ،اإلهمال ،المراقبة ،عدم تقدير الذات ،التحقير ،النعت بألفاظ بذيئة،
اإلحراج ،المعاملة كخادمة ،توجيه اللوم ،االتهام بالسوء ،إساءة الظن ،التخويف.
-5العنف الجنسي :وهو لجوء "اآلخر" إلى االستدراج بالقوة والتهديد ،إما لتحقيق
االتصال الجنسي مع الفتاة ،أو استخدام المجال الجنسي في إيذائها (التحرش
الجنس ،الشتم بألفاظ نائبة ،الهجر من قبل الزوج ،اإلجبار على ممارسة الجنس،
اإلجبار على القيام بأفعال جنسية ال تحبها المرأة).
-6العنف االجتماعي :فاالنحرافات االجتماعية على همزة وصل قوية بالمحيط
االجتماعي (األسرة ،الجيران ،األهل ،األصدقاء) وبطرق ووسائل التنشئة
االجت ماعية في العائلة والمدرسة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية ووسائل
اإلعالم والضبط االجتماعي وطبيعة التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية
والتكيف االجتماعي واالندماج االجتماعي وثقافة وسلوك المجتمع ووقت الفراغ،
فالكثير من السلوك الجانح قد يكون مجرد لعب غير موجب ،أو نتاجا ً الفتقار
التوجيه في شغل وقت الفراغ ،ومن ثم فإن القصور في توفير وسائل سوية للترفيه
وشغل وقت الفراغ قد يكون من العوامل التي تسهم في حدوث السلوك الجانح .وفي
هذا الصدد فإن كثيرا ً من جرائم األحداث يتم ارتكابها خالل وقت فراغ الطفل.
وقدم المؤلف وصف األسر األحداث المنحرفين كالتالي:
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-1كثرة أعداد أفراد أسر األحداث المنحرفين حيث أن متوسط عدد أفراد أسر
األحداث المنحرفين(  ) 7أفراد.
-2قلة الدخل الشهري.
 -3كثرة الصراعات والتفككات األسرية.
-4المستوى التعليمي المتدني ألسر المنحرفين من األحداث.
-5تتميز أسر المنحرفين بكثرة عدد أفرادها المتعاطين للخمر والسيجارة والقات.
-6أباء وأمهات المنحرفين يقضون أغلب أوقاتهم خارج محيط األسرة وبعيدا ً عن
األبناء.
-7ضعف الوازع الديني لدى أسر المنحرفين.
-8تتميز أسر المنحرفين بضيق السكن العائلي.
وقدم المؤلف في نهاية الفصل مجموعة من التوصيات أهمها:
-1تحسين الحياة المعيشية ألفراد األسرة والمجتمع ككل مما يشكل رافدا ً أساسيا ً
ومهما ً في تالقي عملية انحراف األحداث.
-2توفير فرص العمل لألحداث والعمل على تأهيلهم وتدريبهم حتى ال يكونوا عالة
على المجتمع.
-3تفعيل دور شبكة األمان االجتماعي وصندوق الرعاية االجتماعية وتوفير
األموال الالزمة لها من أجل دعم األسر الفقيرة وإنشاء المشاريع التنموية وإنجاح
برامج التدريب المهني ومشاريع األشغال العامة.
-4اعتماد أسلوب التخطيط والتنظيم السليم في حياة األسرة والمجتمع.
-5االهتمام باألسرة وتقديم الدعم الالزم لها وخاصة األسرة الفقيرة والتي تعاني من
مشاكل اجتماعية ،وتقديم الدعم المعنوي واالستشاري لألسر وتعميق الوعي الثقافي
والتعليمي.
-6على األسرة أن تقي نفسها من الصراعات األسرية المدمرة التي تؤدي في نهاية
المطاف إلى تفككها.
 -7الحرص على تربية األحداث تربية حسنة حتى يشعر الحدث بحنان وحب ودفئ
الوالدين وعدم استخدام الشدة معهم وتعزيز الثقة واالطمئنان في نفوسهم.
-8على الوالدين أن يتجنبا الشجار والخالفات أمام ناظري األحداث حتى ال ينعكس
ذلك على سلوكياتهم ونفسياتهم السريعة الثائرة.
-9الحب الزائد لألحداث يعطي ثمارا ً سيئة حيث يتعود الحدث على الدلع وعدم
القدرة على تحمل المسئولية في المستقبل.
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-10العائلة السليمة تتقوى في إطارها أواصر الصداقة والمحبة ،هذه العالقات
الطيبة تمنح الحدث الثقة بوالديه وال يشعر بعوائق ما بينه ووالديه وبالتالي تمكن
هذه الوضعية الحدث من إطالع والديه على مشاكله الخاصة من أجل حلها.
-11على األسرة عدم إهمال الحدث ومنحه االهتمام الكافي والرقابة أحيانا ً على
تصرفاته إذا تطلب األمر ذلك.
 -12البد من مساعدة األحداث من قبل األسرة والمدرسة والمجتمع ككل في إتقان
واستغالل وقت الفراغ وعدم ترك األحداث لساعات طويلة في الشارع والعمل على
إنشاء األندية الرياضية والثقافية والحدائق العامة ومرافق الراحة والتنزه والتسلية
لمساعدة األحداث لقضاء أوقات فراغهم بصورة سليمة.
 -13أ همية الدور التربوي والتهذيبي والتعليمي للمدرسة ،ألن ضعف الدور
التربوي للمدرسة يساعد على انحراف األحداث.
-14البد من رسم سياسة إعالمية واضحة المعالم موجهة لألحداث وألفراد المجتمع
للوقاية من االنحرافات.
-15العمل على تقوية الوازع الديني والمحافظة على العادات والتقاليد االجتماعية
الحميدة.
-16العمل على نشر قيم المحبة واإلخاء والعدل والمساواة لتنمية الضمير األخالقي
عند األحداث وللوقاية من مؤثرات الجشع واألنانية والطمع والشر والتوحش.
 -17تفعيل دور المؤسسات الرسمية والمدنية لمكافحة انحرافات األحداث وتطبيق
القوانين والعقوبات المالئمة لألحداث للوقاية من االنحرافات.
-18إنشاء مراكز تربوية وتأديبية لألحداث المنحرفين وأخرى لليتامى والمحتاجين
في المدن الرئيسية.
-19انحراف األحداث ظاهرة مستمرة ومتجددة في المجتمع األمر الذي يحتم علينا
االستمرار في دراسة هذه الظاهرة أوالً بأول وتقديم المعالجات المالئمة لهذه
الظاهرة
الفصل الرابع:عمالة األطفال:
العمل ليس خطيئة في حياة البشر ،وإنما الخطيئة الكبرى هى الكسل والنوم
واالعتماد على اآلخرين ،ولكن للعمل شروط ومنافع ،وليس من اإلنصاف وضع
األطفال في أعمال طافحة بالقذارة والقسوة وترهق كاهلهم ،وتفوق قدراتهم العقلية
والجسمية والذهنية،فاألعمال الشاقة ترهق األطفال وال تعطى لهم فرصة للتمتع
بطفولتهم.
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.1عمالة األطفال عالميا ً  :عمالة األطفال هى محل إدانه ورفض على المستوى
العالمي،ألنها تتناقض مع الطفولة الواعدة الحالمة  ،ومع حقوق الطفل.
.2عمالة األطفال في الوطن العربي :مع ازدياد الحياة المعيشية سوءا ازدادت
ظاهرة عمالة األطفال في الوطن العربي.
.3عمالة األطفال في اليمن :أفاد المؤلف أنه من الصعب اإلتيان تاريخ بداية عمالة
األطفال في اليمن ،ولكن على األرجحكانت عمل األطفال مرتبط باألشغال المنزلية،
ومعاونة األسرة في الحقل والري والزراعة وبعض الحرف اليديوية الخفيفة
والشراء.
بالبيع
المتعلقة
.4أسباب عمالة األطفال.
هناك أسباب مختلفة لعمالة األطفال وتأتي على رأس هذه األسباب العوامل
االقتصادية والفقر ،الذي يؤدي باألطفال إلى االشتغال في أعمال مختلفة والمضرة
من الناحية الصحية واألخالقية (أحياناً).
تهريب األطفال لغرض العمل :عملية تهريب األطفال تقوم بها عصابات على همزة
وصل قوية بعمالئها في الداخل والخارج ،وال تخلو من نزر من العمليات من تنسيق
مسبق مع أولياء أمور األطفال ،وقد تتجرأ العصابات المهتمه بتشغيل األطفال
بخطفهم وترويعهم وترهيبهم خلسة الستغاللهم بصورة بشعة تتصادم مع حقوق
الطفل اآلدمية.
وأوضح المؤلف أهم أسباب عمالة األطفال من أهمها:
-1عسر الحياة االقتصادية(الفقر).
 -2اإلدارة غير الحكيمة للموارد والشئون العامة.
-3التجاذبات السياسية الحادة.
-4التصدع األسري.
-5النمو السكاني السريع.
 -6الجهل واألمية.
-7تدني المستوى التعليمي.
.5أضرار عمالة األطفال.
يعتبر العمل المفيد وغير المضر يكون مقبوالً إلى حد ما خاصة إذا ما دعت الحاجة
الماسة لذلك ،ولكن من غير المقبول الدفع باألطفال في أعمال تفوق قدراتهم
وطاقاتهم،وال يتوأم مع مرحلة الطفولة ،حيث التمكنه من اللعب واالسترخاء
والتعليم ،وتنمية مواهبه ومداركه.
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وأضاف المؤلف أن األطفال يقلدون الكبار في بعض السلوكات السلبية والعادات
الخاطئة ،من خالل االحتكاك بهم في العمل مثل :التدخين وشرب الخمر وتعاطي
بعض المسكنات والعديد من السلوكات الخاطئة األخرى.
وأخيرا ً زيل المؤلف الفصل بمجموعة التوصيات التالية:
.1على الجهات المسئولة القيام بعمل إحصائيات دقيقة لعدد العاملين من الذكور
واإلناث في مرحلة الطفولة.
 .2البد من تفضيل األنظمة والقوانين الخاصة األطفال.
.3ضرورة االهتمام بالتعليم المهني والفني.
.4رسم استراتيجات خاصة بمواجهة عمالة األطفال.
 .5على الجهات المسئولة تقديم تصور بالمهن المسموح مزاولتها من قبل لألطفال.
 .6على الدولة تقديم العون لألسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
الفصل الخامس:األسرة والمشكالت االجتماعية:
.1تعريف األسرة :هي اللبنة األساسية للمجتمع وقوة األسرة من قوة المجتمع،
وعندما تتفكك األسرة تضعف روابط التضامن والتآزر واإلخاء والمحبة والتعاضد
األسرة.
أعضاء
بين
.2وظائف األسرة :أوضح المؤلف أن أبرز وظيفتين لألسرة هما:
التناسل(اإلنجاب) ،وتربية األطفال (التنشئة االجتماعية).
.3األسرة الممتدة والنواة :تتميز بكبر حجمها وتتكون من الزوج والزوجة واألبناء
المتزوجين وغير المتزوجين واألجداد واألقارب ،فهي تشتمل على ثالثة أجيال.
.4التغيرات في األسرة اليمنية :لقد طرأ على األسرة اليمينة مجموعة تغيرات،
حيث أنها تمر بمرحلة انتقالية(خاصة في المدن) ما بين الوظائف الكالسيكية
التقليدية والوظائف المعاصرة.
 مشكلة العنف األسري.أ -تعريف العنف:هو االستعمال المتعمد للفوة الفيزيائية (المادية) سواء بالتهديد أو
االستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو
مجتمع ،بحيث يؤدي إلى حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية سواء النماء أو
الحرمان.
ب -أنواع العنف:هناك ألوان متعددة من العنف :سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي،
ثقافي ،روحي ،وعنف قانوني.
وهناك من يقسمه إلى:
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أ -رسمي :وهو العنف الذي تقوم به هيئات ومؤسسات الدولة الرسمية.
ب -غير رسمي :هو عنف مجتمعي غير سلطوي تقوم به الجماعات واألفراد
خارج نطاق أجهزة السلطة ومؤسساتها.
ج -العنف ضد المرأة:يقصد به التعامل بطريقة مهينه مع المراة واستخدام العنف
ضدها وعدم معاملتها بالقسطاس.
د -العنف ضد األطفال:يقصد به التربية الخشنة والغليظة في األسرة والمدرسة
والفضاء االجتماعي العام ،ح يث يتم استخدام العنف ضد األطفال سواء كان عنف
جسدي أو معنوي.
 -2مشكلة الطالق.
أ -معنى الطالق:هو فض لعقد الزواج الشرعي ،وإنهاء العالقات الزوجية بطريقة
قانونية شرعية.
ب -الطالق الجائر:هو إنهاء العالقات الزوجية بطريقة قانونية شرعية وضمن
إطاراألنظمة والقوانين .ج -أسباب الطالق :تتنوع أسباب الطالق منها:
اقتصادية ،اجتماعية ،قيمية ،أخالقية ،دينية ،سلوكية ،ونفسية.
ت -الفصل السادس :القات والتسول كمشكلتين اجتماعيتين.
القات كمشكلة اجتماعية :القات شجرة منتشرة في الصومال الحبشة واليمن وبعض
الجبال المجاورة لها تشبه شجرة الكينا في طعمها بعض العفوصة والمرارة ولها
نكهة متميزة عند كشر أو فرك أجزائها ،والتخزين يعني مضغ الغضة المتفرعة
منها وإيداعها في أحد الشدقين لفترة وامتصاص عصارتها ببطء في جلسة
مخصصة لذلك ،فيشعر متعاطية بانبساط وانشراح صدر ،وذهاب آلثار التعب
واإلرهاق ،ويتفتح الذهن ،وزيادة الرغبة في العمل.
.1شيوع عادة مضغ القات :يعد انتشار وزراعة القات وتفشي مضغه ،مشكلة
اقتصادية واجتماعية وثقافية في المجتمع اليمني.
.2النساء والقات :نتيجة لعادة مضغ القات تناسلت مجالس مضغ القات النسائية.
.3األضرار االجتماعية للقات :يعتبر للقات أضرار اجتماعية كثيرة.
.4الفوائد االجتماعية للقات :يعود القات بفائدة اقتصادية واجتماعية لألسر الزارعة
والبائعة له.
ثانيًا :التسول:
.1حجم ظاهرة التسول :يعتبر التسول ظاهرة ممقوته في وجدان الضمي الجمعي
وبؤرة ضعف في حياة المجتمعات ،وتشكل ُجرحا ً في خاصرة األمن االجتماعي،
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فلقد تفشت في المجتمع بشكل ملفت لالنتباه إلى درجة من التقزز واالنفالت ،وفقد
الناس بوصلة التمييز بين المحتاجين والمتصنعين للتسول.
.2أسباب التسول :تتعدد أسباب التسول ويأتي على رأسها :عُسر الحياة المعيشية،
وارتفاع التباين مابين الطبقات والفئات االجتماعية.
.3أنواع التسول :يوجد نوعان للتسول النوع المحتاج والغير محتاج.
.4األساليب المستخدمة في التسول :يعتبر من أهم األساليب المستخدمة في
التسول :البكاء والتوسل ،استخدام األطفال الرضع ،كتابة العرائض ،تقديم األوراق
الطبية وتكاليف العمليات الجراحية،التظاهر بالجنون،استخدام المكرفونات
لالستجداء والدعاء وطلب المساعدة ،عرض اإلعاقة والضرر على الناس ،كتابة
ال الفتات وطبع األوراق ،عرض الشهادات والتقارير الرسمية وغير الرسمية،
استخدام األطفال الصغار ،استخدام الشابات المراهقات في التسول ،تهريب األطفال
ونقلهم ممن الريف إلى المدن.
الخاتمة :تنا ول موضوع الكتاب قضية هامة وخطيرة ،تمس مشكالت اجتماعيةمن منظور سوسيولوجي ،وكان أسلوب الكتاب جاء سهالً بسيطاً ،كما أن عرض
المادة العلمية جاء منطقياً ،خاليا ً من اإلغراق في تفاصيل ال جدوى منها.
وعليه تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يطرق موضوعات اجتماعية مهمة ،فقد رأى
المؤلف أن يقدم هذا الكتاب ،محاوالً إلقاء الضوء على بعض المشكالت االجتماعية،
وحاول تتبع آثارها الضارة على كافة األصعدة :اجتماعياً ،صحياً ،نفسيا ً ،وأكاديمياً،
وقدم بعض التوصيات.
وفي الختام يشير إلى أن هذه قراءة سريعة لهذا الكتاب ،والشكر كل الشكر لألستاذ
الدكتور /سمير الشميري ،حيث قدم لنا كتابا ً غاية في األهمية ،وبذل فيه جهدا ً
مشكوراً،ومن يقرأ هذا الكتاب حتما ً سيستفيد ،وهو أيضا ً إضافة مهمة للمكتبة
العربية .
ولعل من أبرز المالحظات:عدم اعتماد المؤلف على المراجع والدراسات والبحوث
الحديثة ذات العالقة بعنوان الكتاب،وتكونت قائمة المراجع من [ ]134مرجعا ً
عربي و[ ]13أجنبي.
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