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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات  دولية علميةمجلة  المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

منها، وكل ما  التطبيقيةالعلوم التربوية والعلوم النفسية واألرطفونيا خاصة  والبحوث في ميدان

على أن  واأللمانية باللغات العربية واالنجليزية له عالقة بالبحوث والدراسات التربوية والنفسية

 يلتزم أصحابها بالقواعد التالية:

في أي جهة أخرى ويقدم الباحث  ولم ترسل للنشروأكاديمية  أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة  -
 وفي حالة اإلخالل بذلك تتخذ هيئة التحرير ما تراه مناسبا لذلك. إقرارا بذلك

 وجب أن يكون المقال بإحدى اللغات الثالث: العربية، اإلنجليزية، األلمانية. -

علق أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يت  -

 بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر.

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزية،  -

والبريد ين العربية واإلنجليزية باللغت كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، 

مجتمعين،)حيث ال يزيد عدد أسطر الملخص  االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين

 Times New  12للملخص العربي و   Traditional Arabic 14أسطر بخط  10الواحد عن 

Roman .للملخص باللغة االنجليزية 

بين  1.00بمسافة  14مقاسه   Traditional Arabic نوعتكتب المادة العلمية العربية بخط  -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasاألسطر، بالنسبة للعناوين تكون 

حجم  1.25، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة 3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -
 (. X 23.5 16مخصص)الورقة 

 خطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان.جب أن يكون المقال خاليا من األي -

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، واإلجراءات  -

المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج 

 .ومناقشتها

 ..(APA)المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفستتبنى  -

يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة األمريكية لعلم  -

 النفس.

 لمقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.ا -

 ي أصحابها.المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأ -

ال تتحمل المجلة مسؤولية السرقة العلمية وإخالل الباحث بأي من أخالقيات البحث العلمي وتتخذ  -
 إجراءات صارمة في حالة ثبوت ذلك.

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس  -

 بالموضوع.

، إلى 2007أو  2003 المنسق على شكل ملف مايكروسوفت ووردقوم الباحث بإرسال البحث ي -

 البريد اإللكتروني: 

-  

psychology@democraticac.de 

mailto:psychology@democraticac.de


 كلمة العدد

تمر السنوات ولكن مسيرة البحث العلمي مستمرة في ظل      

األبحاث المنشورة ضمن أعداد المجلة الدولية للدراسات 
النفسية والتربوية خاصة وأنها تتناول شتى المواضيع وفق 

متباينة لتؤكد أن المسار طويل وشاق في نفس مقاربات معرفية 

الوقت مع كل المجهودات المبذولة من أجل الرقي بالمجلة 
 .وتحقيق األهداف المنشودة التي تعد اإلضافات العلمية أساسها

إننا نصبو من خالل ما يتم نشره أن نساهم في تجويد       
متميز المعرفة النفسية والتربوية بما يضمن العطاء العلمي ال

للباحثين في شتى الحقول أين تعتبر مساهماتهم البحثية 

مخرجات حقيقية ألبحاث رصينة تستحق النشر في أوراق 
 .المجلة

وألننا دوما نقف وقفة إحترام لكل الباحثين الذين يساهمون       
بأبحاثهم العلمية في إستمرارية المجلة وتميزها فإننا نقدم كامل 

والتقدير لكل من يساهم في تطوير المجلة الشكر والعرفان 

والرقي بها خاصة أولئك الخبراء الذين دائما ما يمنحوننا وقتا 
لتحكيم المقاالت التي تردهم، والذين تعد مساهماتهم أساس 

 .تميز المجلة باألبحاث المنشورة ضمن عددها

 منى خرموش ةالدكتور
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ي ربين فلمتداالعالقة بين الكفاءة األخالقية ومهارات التفكير النقدي لدى األساتذة 

   المغرب

 د. أحمد أغبال

 بالمغر -مكناس –أستاذ سابق بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

 

ير لتفك: سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: قياس مهارات املخص

 غرب،النقدي وكفاءة الحكم األخالقي لدى عينة من األساتذة المتدربين في الم

ي. لنقداوتحليل العالقات المفترضة بين كفاءة الحكم األخالقي ومهارات التفكير 

ي ية الذخالقتخدام اختبار الكفاءة األولقياس القدرة على االستدالل األخالقي تم اس

صيلة ية حبلوره جورج ليند. ولتقييم مهارات التفكير النقدي تم استخدام صنافة بن

ن . وكشفت الدراسة أن األغلبية الساحقة مSOLO taxonomyالتعلم المالحظة 

توى األساتذة المتدربين يقعون في أدنى مرتبة من مراتب صنافة صولو، وأن مس

جود واألخالقية عندهم كان ضعيفا جدا على العموم. وكشف التحليل عن  الكفاءة

ي هليم عالقة ارتباط قوية بين هذين المتغيرين. وخلص البحث إلى أن نوعية التع

 أكثر العوامل تأثيرا في النمو األخالقي في سياق المجتمع المغربي.

 لو،ي، صنافة صو: كفاءة الحكم األخالقي، التقهقر األخالقالكلمات المفتاحية

اح ستنتمهارات التفكير النقدي، المهارات القرائية، مهارة التساؤل، مهارة اال

 .االستداللي
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 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 :مقدمة

سعت الدراسة الحالية إلى قياس مهارات التفكير النقدي وكفاءة الحكم األخالقي لدى 

مستوى عينة من األساتذة المتدربين في المغرب، وتحليل العالقات المفترضة بين 

نمو القدرة على التفكير النقدي ومستوى الكفاءة األخالقية. وتكمن أهمية البحث في 

هذا الموضوع في كونه لم يدرس من قبل في مجتمع الدراسة. هذا باإلضافة إلى أنه 

يكتسي أهمية خاصة في المجتمعات الحديثة التي هي في أمس الحاجة إلى مواطنين 

لروح الديمقراطية وقيم المواطنة، قادرين على عقالنيين ومعقولين مشبعين با

ممارسة التفكير النقدي واالستدالل األخالقي. ذلك ألن"المرء يحتاج لكي يكون 

مواطنا مفكرا في ظل األنظمة الديمقراطية وفي عالم سريع التغير إلى امتالك 

اعية القدرة على إصدار أحكام حول المعلومات المتعلقة بالقضايا الشخصية واالجتم

 واالقتصادية والسياسية. وللقيام بذلك بشكل جيد يحتاج إلى التفكير النقدي

.(Beyer, 1995 : 28)  ويفترض بناء على ذلك وجود عالقة بين التفكير النقدي

وما يبرر هذا االفتراض أيضا هو أن كال من التفكير النقدي  وكفاية الحكم األخالقي.

س العمليات المعرفية، ويتجهان عبر سيرورتهما والكفاءة األخالقية يرتكزان على نف

 النمائية نحو أفق مفتوح من خالل تجاوز نزعة التمركز حول الذات. 

ويذهب العديد من الباحثين إلى أن العمليات العقلية العليا والكفاءة األخالقية الراقية 

اعل اإليجابي ال تتشكل لدى الفرد بشكل تلقائي، وإنما هي نتاج التربية والتعليم والتف

 Georg Lindبين األفراد في بيئات اجتماعية ومؤسساتية سليمة. يقول جورج ليند 

في كتابه حول كيفية تلقين وتنمية الكفاءة األخالقية، والذي أعيد نشره مرات عديدة 

كد األبحاث )...( ادعاءاتنا بأن الكفاءة األخالقية ليست فطرية وال تنمو من تؤ: "

على العكس من ذلك، يجب تعلمها ويمكن تعزيز هذا التعلم بشكل  تلقاء نفسها. بل

. واقترح طريقة لتلقينها للمتعلمين في المدارس (Lind, 2016 : 14) فعال" 

والجامعات تعرف باسم "منهجية كونستانس لمناقشة المعضالت األخالقية" 

Konstanz Method of Dilemma Discussion  التي تمت بلورتها

تنسجم هذه الفكرة مع مفهوم منطقة . على مدى عقدين من الزمان ونيفوتطويرها 

في نظرية فيغوتسكي  Zone of proximal developmentالنمو القريب المدى 

. يدل هذا المفهوم على الفرق (Vygotsky, 1978)حول النمو المعرفي والتعلم 

المشكالت بشكل  المالحظ بين مستوى النمو الفعلي الذي يتجلى في القدرة على حل

مستقل، اعتمادا على القدرات الذاتية، ومستوى النمو الممكن المتمثل في القدرة على 

حل المشكالت تحت إشراف الراشدين أو بالتعاون مع األقران والنظراء األكثر 
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قدرة. ومعنى ذلك أن القدرة على التعلم واكتساب القدرات وتنميتها تكون، حسب 

دة باإلمكان في البداية، ثم تنتقل إلى الوجود بالفعل من التعبير األرسطي، موجو

خالل التفاعل مع الراشدين. وهكذا، فإن ما ال يستطيع المتعلم إنجازه إال تحت 

إشراف وتوجيه الراشدين أو المعلمين أو األقران المتفوقين، هو ما سيتمكن من 

القدرات المعرفية إنجازه بشكل مستقل في المستقبل القريب. وإذا كان مستوى نمو 

لدى الراشدين أو النظراء ال يختلف اختالفا جوهريا عن المستوى النمائي للمتعلم، 

فسيظل هذا األخير حبيس المرحلة النمائية التي يوجد فيها. لخص غرانت ويغنس 

هذه األفكار والمواقف كلها بقوله: "إن مشكلة جهل الطالب هي مشكلة تتعلق في 

]اآلباء والمدرسين[ لكيفية تحقيق فهم متعقل وطويل األمد"  الواقع بجهل الراشدين

(Wiggins, 1989 : 45) ،؛ ويضيف قائال "إن عالمة ضعف التعليم، باختصار

، إنها العادات غير rationalizationليست الجهل، وإنما هي التسويغ والتبرير 

ير المفحوصة أو المفكر فيها التي تحمل الفرد على االعتقاد بأن اآلراء والمشاعر غ

السطحية أو المؤيدة التي يحملها هي الحقيقة؛ أو لنقل إنها عادات الصمت الخجول، 

وحاصل القول إذن:  (.57)ص.  عندما ال يفهم المرء ما يتحدث عنه شخص آخر"

إن مقياس جودة التعليم يتمثل في مدى تركيز المناهج الدراسية على عناصر التفكير 

اهتمامها المستمر والهادف بترسيخ وتطوير العادات  النقدي المستقل، ودرجة

الذهنية التي تستند إلى معايير عالية، بدل التركيز على محتوى المواد الدراسية التي 

يتم التعامل معها وفقا الستراتجية سطحية تروم إعادة اإلنتاج أو الحفظ واالستظهار 

 بدون فهم. 

األخالقية لدى األساتذة المتدربين ستمكننا  إن دراسة مهارات التفكير النقدي والكفاءة

من تشكيل فكرة حول مستوى جودة التعليم في بالدنا. يمثل هؤالء األساتذة 

مخرجات النظام التعليمي، وقد أصبحوا اآلن من أهم مدخالته. وبالتالي، فإن تقييم 

عن مستويات التفكير النقدي والكفاءة األخالقية لديهم سيمكننا من تشكيل فكرة 

نوعية التكوين الذي خضعوا له من قبل، وعن مستقبل النظام التعليمي الذي 

سيعودون إليه بوصفهم أساتذة من طراز معين. إن تقييم الكفايات المعرفية 

واألخالقية لدى هؤالء األساتذة الذين يستعدون التخاذ خطواتهم األولى في مهنة 

تلبية احتياجات المجتمع في تعليم  التدريس أمر في غاية األهمية؛ إذ عليهم تتوقف

األجيال القادمة. فما هي استعداداتهم للنهوض بهذه المهمة؟ هذا هو السؤال العام 

( ما هي مستويات التفكير 1الذي يوجه البحث، وعنه تتفرع أسئلة البحث التالية: )

( هل توجد عالقة بين 2النقدي والكفاءة األخالقية لدى األساتذة المتدربين؟ )
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مهارات التفكير النقدي، وخاصة مهارة التساؤل ومهارة االستنتاج االستداللي، وبين 

( ما مدى تأثير بعض المتغيرات الشخصية )الجنس، 3مستوى الكفاءة األخالقية؟ )

العمر، التفاؤل/التشاؤم، التوجه األيديولوجي( في مهارات التفكير النقدي والكفاءة 

ضية العدم التالية: ال توجد عالقة ذات داللة األخالقية؟ وسوف يتم اختبار فر

 إحصائية بين مستويات مهارات التفكير النقدي ومستوى الكفاءة األخالقية.

 معنى التفكير النقدي

يعرف باري باير التفكير النقدي بشكل مبسط على أنه "إصدار أحكام معقولة". 

الوصول إليها بواسطة ويضيف قائال: "ومعنى أن تكون األحكام 'معقولة' هو أن يتم 

التفكير المنطقي. وأما 'إصدار األحكام' فمعناه تحديد درجة استجابة الشيء لمقياس 

. ومن هذا المنطلق يتبين لنا (Beyer, 1995: 8)أو قاعدة أو لمعايير أخرى" 

وهو التحقق مما إذا كانت  الهدف األساسي للتفكير النقدي في نظر باري باير،

يب لبعض المعايير ومن أهمها: مدى ارتكازها على الوقائع مظاهر التفكير تستج

ذات الصلة بالموضوع، ومدى استنادها إلى مصادر موثوقة، ودرجة دقتها، 

وخلوها من التحيز والشوائب الذاتية والمغالطات المنطقية، ومدى اتساقها وقوتها 

 reflective thinkingويعرفه روبرت إنيس بأنه "التفكير المتعقل  االستداللية.

حيث يتم  .الذي ينصب على اتخاذ القرار بخصوص ما يجب تصديقه أو فعله

 :Ennis, 1996)التركيز على المعقولية، والتفكير، وعملية اتخاذ القرارات" 

. وتكمن أهمية هذا التعريف في كونه كشف عن عملية اتخاذ القرار بوصفها (166

بعدا مهما من أبعاد التفكير النقدي، وهو البعد الذي ظل مضمرا في التعريف 

 السابق. 

وقدم لنا بول ريشارد تعريفا للتفكير النقدي يركز فيه على بعد آخر من أبعاده 

. (Paul, Fisher and Nosich, 1993: 4)معرفي -األساسية، وهو البعد الميتا

في موضوع أو  -يتمثل تعريفه في أن "التفكير النقدي هو ذلك النمط من التفكير 

حيث يقوم المفكر بتحسين جودة تفكيره من خالل اإلمساك  -محتوى أو مشكلة 

وفي  بزمام البنيات المتأصلة في التفكير وفرض المعايير العقلية عليها بمهارة".

عن آليات  (Facione, 2015: 27)هذا المفهوم يفصح بيتر فاسيوني تعريفه ل

معرفي التي تحكم التفكير النقدي، يقول بهذا الصدد: "نحن نفهم -التفكير الميتا

التفكير النقدي على أنه تفكير هادف، وأنه حكم ذاتي الضبط والتنظيم ينتج عنه 

شرح االعتبارات اإلثباتية، تفسير، وتحليل، وتقييم، واستدالل، هذا باإلضافة إلى 

والمفاهيمية، والمنهجية، والمعيارية، والسياقية التي يستند إليها هذا الحكم". يستفاد 
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من التعريفين األخيرين أنه ال يكفي التفكير في موضوع ما، بل يجب أن نفكر أيضا 

بطريقة نقدية في طريقة تفكيرنا في ذلك الموضوع، وأن نكون، بالتالي، على وعي 

معرفة -بطريقة تفكيرنا لتصحيحها وتطويرها. وهذا ما يسمى بالميتا

metacognition ومعناها التفكير في التفكير؛ وهي ضرورية لتنمية مهارات ،

التفكير النقدي، إنها اآللية الديناميكية التي تمكن من تطوير التفكير النقدي والقدرة 

ر النقدي هو في نفس الوقت تفكير على اتخاذ القرارات. بحيث يمكن القول إن التفكي

معرفي. وأما المهارات التي يتطلبها التفكير النقدي فتشمل حسب باري باير -ميتا

(Beyer, 1987) : 

 ،قيمةالتمييز بين الوقائع الحقيقية التي يمكن التحقق منها واالدعاءات ال  -

ت ر ذاوغيالتمييز بين المعلومات واالدعاءات والحيثيات والدالئل ذات الصلة  -

 الصلة بالموضوع،

 تحديد الدقة الواقعية للقضايا والمنطوقات،  -

 تحديد مدى مصداقية المصدر، -

 بيان االدعاءات أو الحجج الغامضة، -

 الكشف عن االفتراضات غير المعلنة أو المصادرات الضمنية، -

 الكشف عن مظاهر التحيز، -

 الكشف عن المغالطات المنطقية، -

 التناقضات وعدم االتساق على مستوى التسلسل المنطقي للقضايا،بيان  -

 تحديد مدى قوة الحجة أو االدعاء. -

وتتطلب ممارسة التفكير النقدي، باإلضافة إلى هذه المهارات، توفر الفرد على 

جملة من االستعدادات والمواقف والعادات الذهنية، ومن أهمها: الشك اإليجابي، 

االنفتاح، والفضول، والقدرة على المواظبة وبذل المجهود، والنزاهة والحياد، و

نظر  والتخلص من نزعة التمركز حول الذات والنظر إلى األشياء من زوايا

مختلفة، واالحتكام إلى األدلة الواقعية واالستدالل، ومراعاة الوضوح والدقة، 

لواقعية، وقبول والقابلية لتغيير الموقف وفقا لما يقتضيه المنطق السليم واألدلة ا

 & Beyer, 1995; Paul)الرأي المعارض إذا كان يستند على حجج معقولة، الخ 

Elder, 2019)وقد قام بيتر فاسيوني .(Facione, 2015: 11)   بإعداد قائمة

تفصيلية باالستعدادات والعادات الذهنية التي البد من توفرها لممارسة التفكير 

 ية والنجاح، وهي كما يلي:النقدي بأكبر ما يمكن من الفعال

 حب االستطالع بالنظر إلى مجال واسع من القضايا، -
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 الرغبة في االطالع على األمور بشكل جيد ومستمر، -

 والتنبه الغتنام الفرص المتاحة الستخدام التفكير النقدي، اليقظة -

 الثقة في عمليات التحري واالستقصاء المعقولة، -

 على التفكير، الثقة بالنفس وفي القدرة -

 انفتاح الذهن على وجهات النظر المتباينة حول العالم، -

 المرونة في النظر في البدائل واآلراء، -

 تفهم آراء اآلخرين، -

 التقييم المنصف غير المتحيز للتفكير المنطقي واالستداللي، -

طة لمنماأن يتحلى الشخص بالصدق في مواجهته لتحيزاته وأفكاره المسبقة وقوالبه 

 أو ميوله األنانية المتمركزة حول الذات،

 االحتراز واالحتياط عند تعليق أو إصدارها أو تعديلها،

بأن  صادقاالستعداد إلعادة النظر في اآلراء ومراجعتها عندما يوحي التفكير ال -

 التغيير له ما يبرره.

كالقدرة ، وخالصة القول، إن التفكير النقدي هو من جملة العمليات العقلية العليا

على التساؤل وتحديد المشكلة، وانتقاء المعلومات المناسبة لحل تلك المشكلة، وكذا 

القدرة على تحديد المصادرات المصرح بها والضمنية، وصياغة الفرضيات، 

والقدرة على االستنتاج واستخالص نتائج منطقية سليمة، والقدرة على تقييم النتائج 

ويشمل التفكير النقدي باإلضافة إلى وما إلى ذلك. المستخلصة، وبناء المقوالت، 

ذلك المواقف واالتجاهات واالستعدادات. إن هذه العناصر المعرفية وغير المعرفية 

تعتبر كلها ضرورية لمعالجة المعلومات بشكل فعال. ويرى أهل االختصاص في 

بل يتم  هذا المجال أن مهارات التفكير النقدي ال تتبلور وتتنامى بشكل تلقائي،

، وهو ما عبر عنه (Beyer, 1987)اكتسابها وتنميتها بواسطة التربية والتعليم 

"تظهر كل وظيفة ]من الوظائف العقلية العليا[ في التطور  : فيكوتسيكي بقوله

الثقافي للطفل مرتين: تظهر على المستوى االجتماعي أوال، ثم على المستوى 

الفردي بعد ذلك؛ تظهر أوالً بين الناس )نفسية خارجية/بيشخصية 

interpsychological) ثم داخل الطفل )نفسية باطنية/شخصية ،

intrapsychological.)  وهذا ينطبق بالتساوي على االنتباه اإلرادي، والذاكرة

المنطقية، وتشكيل المفاهيم. إن جميع الوظائف العليا تنشأ كعالقات فعلية بين أفراد 

ويمكن القول بعبارة أخرى : إن العمليات  .(Vygotsky: 57)الجنس البشري" 

يستبطنها من خالل العقلية العليا توجد في المجتمع أوال، ثم تنتقل إلى الطفل و
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التفاعل مع الراشدين. إذا كانت هذه العمليات غير متوفرة بما فيه الكفاية لدى 

األشخاص الذين يتفاعل معهم األطفال في محيطهم األسري أو المدرسي، فإن ذلك 

في دراسته حول كيفية  الوجداني.-سينعكس سلبا على نموهم المعرفي والعاطفي

دي في المدارس األمريكية، خلص بيري باير إلى نتيجة تلقين مهارات التفكير النق

تؤيد نظرية فيكوتسكي حول كيفية تشكل ونمو المهارات والعمليات العقلية العليا، 

وعبر عن رأيه في الجملة الختامية للبحث بقوله: "يمكن فقط للمعلمين الذين يفهمون 

ثي السن من الناشئة ماهية التفكير النقدي وينخرطون فيه عن قصد أن يساعدوا حدي

ولذلك اعتبر كفاءة  (Beyer, 1995: 29)على تحسين مهارات التفكير لديهم". 

 التفكير النقدي مقياس نجاح األنظمة التعليمية. 

وسوف يقتصر البحث على تناول مهارتين أساسيتين من مهارات التفكير النقدي، 

بر مهارة التساؤل من أهم وهما مهارة التساؤل ومهارة االستنتاج االستداللي. وتعت

عناصر استراتيجيات التدريس الفعالة. ذلك ألن استخدام استراتيجية التساؤل في 

التدريس يتيح الفرصة للمتعلمين لممارسة التفكير النقدي. وال يتحقق ذلك ما لم يكن 

المستوى المعرفي لألسئلة المطروحة مرتفعا بما فيه الكفاية، بحيث يكون القصد من 

ألسئلة هو دفع المتعلمين إلى التأمل والتفكير في المعنى العميق لما يقرأونه طرح ا

أو يتعلمونه. ولذلك تعتبر األسئلة التي تستهدف تحريك العمليات العقلية العليا 

 Roth, 1996; Sellappah and)معيارا مهما من معايير الجودة في التدريس 

al., 1998)خالل القدرة على استقراء  . ويتجلى الفهم العميق لألمور من

المعلومات والوقائع وإقامة الروابط والجسور بينها، حسب تعبير كاتلين غوليتي، 

واستنتاج ما يلزم عنها منطقيا. تقول غوليتي: "يعتبر االستنتاج االستداللي بجميع 

أنواعه، بما في ذلك االستنتاجات االستداللية التي هي بمثابة جسور بين الجمل أو 

تناجات االستداللية التي تربط األجزاء المتباعدة في النص بعضها ببعض، االس

 :Galotti, 2008).ضرورية لمعرفة ما إذا كنا أنت وأنا نفهم ما نقرأه فهما جيدا" 

ويدل الفهم العميق على قدرة القارئ على الذهاب إلى ما وراء حدود  (364

 المعلومات المتوفرة.

 مفهوم الكفاءة األخالقية

أحد أبرز ممثلي نظرية النمو األخالقي في الفترة  Gerog Lindتبر جورج ليند يع

المعاصرة. ساهم بشكل جوهري في تطوير هذه النظرية التي تبلورت في البداية 

بلورة أداة لقياس مستوى نمو الكفاءة  على يد كل من بياجي وكوهلبورغ من خالل

 Moral Competence Testيه" "اختبار الكفاءة األخالق األخالقية تعرف باسم
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(MCT) وانطالقا من أعماله في هذا المجال، أقترح طريقة بيداغوجية فعالة .

لتدريس الكفاءة األخالقية تعرف باسم منهجية كونستانس لمناقشة المعضالت 

األخالقية. يرى هذا العالم المتميز أن العيش المشترك في مجتمع ديمقراطي مستقر 

مواطنين على المستوى الكافي من القدرات التي تؤهلهم للتعامل وأمن يتطلب توفر ال

مع المعضالت األخالقية، وتمكنهم من فض المنازعات بالطرق السلمية عن طريق 

النقاش والمداوالت؛ وفي حال كان متوسط نمو هذه القدرات ضعيفا في مجتمع ما، 

 فات. زاد فيه منسوب العنف والميل إلى استخدام القوة لتسوية الخال

في كتابه األخير تحت عنوان "كيفية تدريس األخالق أو مسرح المناقشة"، والذي 

هو عبارة عن نسخة مطورة لكتاب سابق، يعرف جورج ليند مفهوم الكفاءة 

األخالقية بطريقة ال تدع مجاال لاللتباس، وذلك من خالل التمييز بينه وبين المفاهيم 

تيقا. فاإلتيقا هي نوع من أنواع التفكير األخرى المرتبطة بمجال األخالق واإل

الفلسفي في السلوك األخالقي لتحديد ما ينبغي وما ال ينبغي فعله، ولكن العالقة بين 

التفكير اإلتيقي والسلوك األخالقي قد تكون ضعيفة او منعدمة. يقول جورج ليند 

لى مستوى ألشخاص ذوي التفكير األخالقي الجيد ليسوا دائما عابهذا الصدد: "إن 

عال من الكفاءة األخالقية. قد يستخدمون الحجج األخالقية للدفاع عن آرائهم دون 

أن يفهموا في حقيقة األمر معناها. وبدالً من استخدام الحجج األخالقية للتحكم في 

عملية صنع القرار ومراجعتها، فإنهم يستخدمونها فقط من أجل عقلنتها 

وفر تفكيرهم اإلتيقي سوى الستار الدخاني وفي بعض األحيان، ال ي وتبريرها.

؛ ولعل خير مثال على ذلك هو استعمال (Ling, 2020: 10)لحجب الفظائع". 

خطاب حقوق اإلنسان في السياسات الدولية لتبرير التدخالت العسكرية والحروب 

 moralالمدمرة. وكذلك ميز جورج ليند بين الكفاءة األخالقية والتوجه األخالقي 

orientation " كلأو الرغبة في فعل الخير. تكاد تكون هذه الرغبة كونية، ألن 

الناس يرغبون في الخير، لكنهم يختلفون اختالفًا كبيًرا فيما يتعلق بقدرتهم على 

. إن الكفاءة األخالقية، إذن، هي الكفيلة بتحويل (Ling, 2020: 7)تحقيق الخير" 

 الرغبة إلى سلوك فعلي.

وتعتبر الكفاءة األخالقية سمة من سمات الشخصية؛ ال يكون الفرد على وعي بها 

في أغلب األحيان، ولكنها تتمظهر في سلوكه وتصرفاته؛ ومع ذلك، يكون من 

الصعب مالحظتها بشكل مباشر. عرفها الورانس كوهلبورغ على أنها "القدرة على 

بادئ داخلية( والعمل بموجبها" اتخاذ قرارات وإصدار أحكام أخالقية )تستند إلى م

(Kohlberg; 1964: 425) ومن هذا المنطلق،عرفها جورج ليند تعريفا إجرائيا .
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بوصفها "القدرة على حل المشاكل والصراعات عن طريق المداوالت والمناقشة 

. (Ling, 2020: 20)فقط، دون استخدام العنف أو الخداع أو الخضوع لسلطة ما" 

بعد المعرفي في السلوك األخالقي. وينبغي أن تكون كذلك، ألن تمثل هذه القدرة ال

ضرورة العيش المشترك في المجتمعات الديمقراطية تستلزم التعامل مع القضايا 

الخالفية وفقا لمنطق اإلقناع واالقتناع في إطار نقاش عقالني ومعقول تتخذ فيه 

مشاعر واآلراء القرارات ويتم فيه إصدار األحكام بعيدا عن الحساسيات وال

الشخصية. ويرى جورج ليند أن للكفاءة األخالقية وجهان: وجه فرداني ووجه 

تواصلي. يتمثل الوجه األول منها في قدرة األفراد على التعامل، كل على -اجتماعي

حدة، مع المعضالت األخالقية؛ ويتمثل الوجه الثاني في قدرتهم على مواجهة 

تفاعل بعضهم مع البعض اآلخر؛ وفي هذه  المعضالت األخالقية معا من خالل

الحالة يطلق عليها اسم "الكفاءة الديمقراطية". وابتكر جورج ليند أداة لمالحظة 

الوجدانية والمعرفية للسلوك األخالقي، وهي اختبار الحكم -وقياس األبعاد العاطفية

 ية الجديدة. األخالقي، حسب التسمية القديمة أو اختبار الكفاءة األخالقية حسب التسم

 منهجية الدراسة

مهن أجري البحث على عينة من األساتذة المتدربين في أحد المراكز الجهوية ل

: عب وهيشيتوزعون على ثالث  –مسلك التعليم الثانوي التأهيلي –التربية والتكوين

ياء (، وشعبة الفيز42فردا(، وشعبة الرياضيات ) 73شعبة اللغة اإلنجليزية )

لذكور امن  69%، منهم 195(. وبلغ العدد اإلجمالي ألفراد العينة 80والكيمياء )

عاما. وبلغ متوسط العمر  55و 21من اإلناث. وتراوحت أعمارهم بين  31%و

. وتم توزيع االستبيان (5,07)بانحراف معياري قدره خمس سنوات  26.21

بئته وا بتعقامو المتعلق باختبار الكفاءة األخالقية على جميع أفراد العينات الفرعية،

عبة لى شداخل الفصول الدراسية. وأما تقييم مهارات التفكير النقدي فقد اقتصر ع

( 2015، 2014، 2010اللغة اإلنجليزية. وقد سبق أن قمنا في سنوات سابقة )

ة اللغوبقياس مستوى الكفاءة األخالقية لدى األساتذة المتدربين )شعب الفلسفة 

 نطلقاان ذلك قبل بداية التوظيف بموجب عقود الذي اإلنجليزية والرياضيات(. ك

ينات . وارتأينا أن نضيف بيانات هذه الع2017-2016في بداية الموسم الدراسي 

الي إلجملقاعدة البيانات الجديدة من أجل إجراء بعض المقارنات. وارتفع العدد ا

يع سر . وفيما يلي وصف425ألفراد عينة اختبار الكفاءة األخالقية ليصل إلى 

 ألدوات جمع البيانات.
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 اختبار الكفاءة األخالقية

لتقييم مستوى الكفاءة األخالقية استخدمنا الصورة العربية الختبار الحكم األخالقي 

.وقد قمنا ()التي أعدها الباحث انطالقا من النسخة األصلية التي بلورها جورج ليند

(. ولذلك 2014بوصف هذه األداة بنوع من التفصيل في دراسة سابقة )أغبال، 

سنكتفي هاهنا بوصفها وصفا مقتضبا وسريعا. يتألف هذا المقياس من معضلتين 

أخالقيتين: معضلة الموت الرحيم )معضلة الطبيب( ومعضلة السرقة من أجل 

بندا، اثنان منها يقيسان  26ن من قضية يعتقد أنها عادلة )معضلة العامل(. ويتكو

مدى قبول طريقة تصرف العمال في الوضعية األولى، وطريقة تصرف الطبيب في 

الوضعية الثانية. وأما البنود األخرى فهي عبارة عن حجج مؤيدة وحجج معارضة 

تتوزع بشكل متساو بين الوضعيتين )ست حجج مؤيدة وست حجج معارضة في كل 

منها مرحلة من مراحل النمو األخالقي كما حددها وضعية يمثل كل واحد 

 كوهلبورغ(؛ حيث يطلب من المبحوث تحديد مدى تأييده أو معارضته لها. 

ي فورغ وقد تم تصميم االختبار، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، وفقا لنظرية كوهلب

 احدل وسم كالنمو األخالقي. يمر النمو الخلقي، حسب هذه النظرية بثالثة أطوار ينق

 منها إلى مرحلتين: 

 طور ما قبل العرف والقانون: -أ

 . أخالقيات الطاعة والعقاب1

 األخالقيات النسبية األداتية .2

 طور العرف والقانون -ب

 . أخالقيات التوافق واالنسجام البيشخصي1

 أخالقيات االلتزام بالقانون واحترام النظام .2

 طور ما بعد العرف والقانون –ج 

 لتزام بمبادئ التعاقد االجتماعي. أخالقيات اال1

 األخالقيات ذات التوجه الكوني. .2

بطريقة معينة استعرض جورج  (C-score)ويتم حساب درجات الكفاءة األخالقية 

وتتراوح الدرجات المحصل  .(Lind, 1999)ليند تفاصيلها في أكثر من مناسبة 

أحكامه بخصوص درجة، وتدل على ما إذا كان الفرد قد أصدر  100و 0عليها بين 

الحجج المؤيدة أو المعارضة وفقا لمبدإ أخالقي، أم أنه قام بإصدار تلك األحكام وفقا 

                                                             
 ( ) قي.كم األخالاس الحنتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور جورج ليند الذي ساعدنا على بلورة الصورة العربية لمقي 
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لمشاعره ونوازعه الذاتية أو لما يقتضيه بادي الرأي والرأي الشائع. وأما معيار 

 : (Lind, 1999, p. 6)تصنيف مستويات الكفاءة األخالقية فهو على النحو التالي

 رجات : مستوى منخفض )طور ما قبل العرف والقانون(د 9إلى  1. من 1

 درجة : مستوى متوسط )طور العرف والقانون( 29إلى  10من  .2

 مستوى مرتفع )طور ما بعد العرف والقانون( 49إلى :  30من  .3

 درجة فما فوق: مستوى مرتفع جدا.     50 .4

للحصول على الدرجات التي تعكس   ويمكن تقسيم درجات كل طور على اثنين

 المراحل الفرعية الست.

 أداة تقييم مهارات التفكير النقدي

استخدمنا صنافة "بنية  inferenceولتقييم مهارتي التساؤل واالستنتاج االستداللي 

 The structure of observed learnin outcomeحصيلة التعلم المالحظة" 

 & Bigg)، والتي بلورها الباحثان بيغس وكولس SOLOالمعروفة اختصارا باسم 

Collis, 1982) توصل الباحثان إلى هذه الصنافة من خالل تحليل أجوبة التالميذ .

في العديد من اختبارات المواد الدراسية. ينتمي التالميذ الذين شملهم البحث إلى فئة 

. concrete-symbolic modeالعياني -المراهقين من ذوي نمط التفكير الرمزي

ويمكن تطبيقها أيضا لتقويم نوعية األداء لدى األطفال والراشدين على حد سواء. 

وإذا كانت الصنافة تسعى بالدرجة األولى إلى تقويم نوعية التعلم والفهم، فإنه يمكن 

استعمالها أيضا كوسيلة لتحسين أساليب التدريس، وتحليل المنهاج وتحديد وهيكلة 

. وتتألف هذه الصنافة من خمس مراقي تعبر (Bigg & Collis, 1982)أهدافه 

عنها مقوالت متباينة ومترابطة فيما بينها على نحو متراتب ومتصاعد. تدل كل 

مقولة على درجة تعقد بنية الجواب، وتعكس مستويات الفهم التي تتدرج من الفهم 

 السطحي إلى الفهم العميق، وقد جاءت مرتبة على النحو التالي :

: في هذه المرحلة تكون األجوبة غير مبنينة، ال  prestructuralقبل التركيب. ما 1

تربطها أية رابطة منطقية بالسؤال المطروح. يدل هذا النوع من األجوبة على أن 

الفرد حاول بالفعل معالجة المهمة التي تواجهه، ولكن انتباهه تركز على عنصر 

ا يكون قد تهرب من الجواب. غير مناسب يقع خارج نطاق مطلب السؤال؛ وربم

يحصل ذلك عندما تكون الطاقة االستيعابية للذاكرة القريبة المدى محدودة جدا، أو 

منحصرا في حدوده  attention spanلنقل بعبارة أخرى عندما يكون مدى االنتباه 

 الدنيا. يقترن هذا النوع من األداء بنمط التفكير قبل اإلجرائي أو نمط التفكير التمثلي
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ikonic mode  الذي نجده لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست

 سنوات.

 : وهي بنية تتمحور حول عنصر واحد منunistructural. البنية األحادية 2

بة ألجوالعناصر المناسبة ذات الصلة بالموضوع. ال يوجد في مثل هذا النوع من ا

أول في بديم جواب متين ومتماسك؛ يكتما يدل على رغبة الفرد في بذل المجهود لتق

جة نتيبتعميم ال عنصر يخطر على باله، ثم يندفع مسرعا إلى ختم الموضوع، ويقوم

عف المستخلصة من المعطى الوحيد المبتور. يدل هذا النوع من األجوبة على ض

تسع الذاكرة القريبة المدى، وعلى أن حيزها المخصص لمعالجة المعلومات ال ي

 بنيةكثر من عنصرين اثنين ) السؤال + معطى واحد (. ترتبط هذه الالستيعاب أ

ح تراوالعياني المبكر الذي نجده لدى األطفال الذين ت-بنمط التفكير اإلجرائي

 أعمارهم بين السنة السابعة والسنة التاسعة.

: ترتكز هذه البنية على العديد من multistructral. البنية المتعددة العناصر 3

ذات الصلة بالموضوع. يقوم الفرد باستعراض هذه العناصر الواحد تلو  العناصر

اآلخر، مكتفيا بأدوات العطف للربط بينها، وال يقيم بينها أية عالقة منطقية. ولذلك 

تكون النتيجة التي يتوصل إليها في النهاية غير منسجمة مع المعطيات نظرا لغياب 

يندفع إلى استخالص النتائج وتعميمها الروابط المنطقية بين عناصر الجواب؛ ثم 

انطالقا من تلك األرضية الهشة المفككة األوصال. يحصل ذلك عندما تكون طاقة 

الذاكرة القريبة المدى متوسطة. فعلى الرغم من أن انتباه الفرد يحيط بعدد متزايد 

 من عناصر الموضوع، إال أن حيز الذاكرة القريبة المدى ال يتسع لمعالجتها بشكل

متزامن؛ ولذلك يتعذر على الفرد القيام بدمجها في تركيبة متكاملة ذات داللة. هذه 

 middleالحسي في مرحلته الوسطى -خاصية من خصائص نمط التفكير اإلجرائي

concrete  التي تتميز بظهور بوادر التفكير الشكلي. يوجد هذا النوع من التفكير

 لعاشرة والثانية عشرة.لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ا

: تدل بنية الجواب، في هذه الحالة، على قدرة الفرد relational. البنية العالئقية 4

على اإلحاطة بجميع عناصر الموضوع، وعلى أنه استطاع أن يدرك عالقاتها وأن 

يعيد تركيبها في إطار كلية متماسكة؛ ولكنه لم ينتبه إلى المعلومات المضمرة 

خارجية التي يحيل إليها الموضوع بطريقة غير مباشرة. وعلى الرغم والمعلومات ال

من أن التركيبة التي أنشأها متينة ومتماسكة إال أنها ال تنطبق إال على الوضعية 

الخاصة التي انطلق منها لبنائها، وال تشمل الوضعيات التي فاته االنتباه إلى 

جواب المقترح جيدا بالنظر إلى المعلومات الضمنية التي تشير إليها. فقد يكون ال
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خلفيته الخاصة، ولكنه سرعان ما يفقد قيمته عندما ينظر إليه في ضوء وضعيات 

أخرى. تعكس البنية العالئقية بهذا المعنى تجربة الفرد الملموسة، وتدل على أن 

قدرته على التجريد ما زالت في مراحلها األولى. لقد أصبح الفرد قادرا بالفعل على 

اء المعطيات المتوفرة لديه واستخالص نتيجة منطقية منها. ولكن البنية استقر

العالئقية ال تؤهله إال الستنتاج خالصة واحدة يتيمة بوصفها الخالصة الوحيدة 

الممكنة. ويلجأ مع ذلك إلى تعميم النتيجة المستخلصة من تلك المعطيات المعزولة 

على تنامي القدرة على االنتباه والمبتورة. تدل طريقته في معالجة المعلومات 

وبلوغها درجة عالية. لقد أصبحت الذاكرة القريبة المدى تتسع اآلن الستحضار عدد 

كبير نسبيا من المعلومات، قادرة على معالجتها في لحظة واحدة ودمج بعضها 

ببعض في تركيبة متزامنة ومتماسكة. ترتبط هذه البنية بنمط التفكير الشكلي من 

 . concrete generalisationلثاني الذي يقوم على التعميم الحسيالمستوى ا

ف الفرد : وفي هذه الحالة يوظextended abstract. البنية المتجه نحو التجريد 5

ات في جوابه جميع المعلومات التي عرضت عليه، ويضيف إليها معلومات أخرى ذ

راء استقبي الفرد هنا صلة وثيقة بالموضوع، ويقيم بينها عالقات منطقية. ال يكتف

ص ستخالالمعطيات المتوفرة، ولكنه يعتمد أيضا على االستنباط المنطقي من أجل ا

 مبدأمبدأ عام ال يوجد في الموضوع ما يشير إليه بطريقة مباشرة، ومن هذا ال

ات يستنبط الوقائع المحتمل حدوثها في مختلف الظروف، ويستنتج منها الفرضي

التي  تائجن أن تتحقق في مختلف الظروف. ويقوم بتعميم النوالسيناريوهات التي يمك

ر وغي توصل إليها تعميما سليما يكشف عن حقيقة ما يجري في الوضعيات المعلومة

د التعقيوريد المعلومة. ما كان لهذه البنية أن تصل إلى هذا المستوى العالي من التج

ه تبط هذ. ترلى حدوده القصوىلو لم يكن حيز الذاكرة القريبة المدى قد اتسع وامتد إ

ادسة الس البنية بنمط التفكير الشكلي الذي يظهر لدى المراهقين ابتداء من السنة

 عشرة. 

 فة، تملصناولتصنيف أساتذة اللغة اإلنجليزية من فئة المتدربين وفقا لمراتب هذه ا

كل قة لتوظيف نصين باللغة اإلنجليزية، وطلب منهم اإلجابة على األسئلة المراف

ستنتاج، (. تروم أسئلة النص األول تقييم القدرة على اال1نص )أنظر الملحق رقم 

يارنا اخت وأما الغرض من أسئلة النص الثاني فهو تقييم مهارة التساؤل. والهدف من

بين متدرهذين النصين هو تقييم مستويات الفهم القرائي للنصوص  لدى األساتذة ال

 ة في دروسهم المستقبلية. الذين قد يستعملون نصوصا مماثل
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 نتائج البحث

ى ألولسوف نستعرض نتائج الدراسة في الفقرات الثالث القادمة: سنخصص الفقرة ا

 تقييم تائجلعرض نتائج اختبار الكفاءة األخالقية، ثم نستعرض في الفقرة الثانية ن

قات لعالمهارات التفكير النقدي، وسنقوم في الفقرة األخيرة بعرض نتائج تحليل ا

 بين مستويات الكفاءة األخالقية ومهارات التفكير النقدي.

 نتائج اختبار الكفاءة األخالقية

إلى أن مستوى الكفاءة األخالقية لدى األساتذة المتدربين  1تشير بيانات الجدول 

يتراوح ما بين منخفض ومنخفض جدا، ما يدل على أن معظم األساتذة المتدربين 

ال زالوا عالقين في طور ما قبل العرف  (66,8%)على اختالف أصنافهم وفئاتهم 

من  2,6تفع فإنهم ال يمثلون سوى نسبة والقانون. وأما األساتذة ذوي المستوى المر

لدى أفراد  C-scoreالعينة اإلجمالية. وبلغت قيمة متوسط مؤشر الكفاءة الذاتية 

لدى  37,33في مقابل  2,6العينة الفرعية األولى )ذوي المستوى المنخفض جدا( 

الفئة ذات المستوى المرتفع. وظلت قيمة هذا المؤشر منخفضة على العموم بمتوسط 

ولم يثبت وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط الكفاءة األخالقية  .8,94ره قد

 .(9,68)والمتوسط المالحظ لدى اإلناث  (8,53)لدى الذكور 

 : مستويات الكفاءة األخالقية لدى األساتذة المتدربين1الجدول 

 االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

)C-score( % األخالقيةمستويات الكفاءة  عدد األفراد 

 5والعقاب )أقل من  الطاعة أخالقيات 167 39,3 2,6 1,44

 درجات(

 (9 - 5األداتية ) النسبية األخالقيات 117 27,5 7,27 1,3

 (19 - 10البيشخصي )  التوافق أخالقيات 100 23,5 13,96 2,63

 - 20بالقانون والنظام ) االلتزام أخالقيات 30 7,1 23,65 2,76

29 ) 

 (49 - 30االجتماعي ) التعاقد أخالقيات 11 2,6 37,33 5,72

 درجة فما فوق(  50األخالقيات الكونية ) 0 0 - -

 المجموع 424 100 8,94 7,93

الخاص بمعضلة العامل وقيمة المتوسط  C-scoreوبلغت قيمة متوسط مؤشر 

على التوالي،  15,89و  28,13الخاص بمعضلة الطبيب لدى أفراد العينة الكلية 

درجة، وهو فرق شاسع. يدل هذا الفرق على وجود ظاهرة متميزة،  12,24بفارق 

 ,moral segmentation (Lindأطلق عليها جورج ليند اسم االنقسامية األخالقية 

2000a) تتجلى هذه الظاهرة من خالل ميل الفرد إلى تطبيق معايير مزدوجة في .

األخالقية. وهكذا، فإنه عندما يواجه الفرد معضلة التعامل مع مختلف المعضالت 
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من المعضالت األخالقية المثيرة للحساسيات الدينية، كمعضلة الموت الرحيم مثال، 

فإنه يجد صعوبة كبيرة في التعامل معها، بينما يكون أداؤه في وضعيات أخرى 

 أفضل بكثير، نسبيا على األقل.

 نتائج تقييم مهارات التفكير النقدي

ارة ومه جدر اإلشارة هنا إلى أن تقييم مهارات التفكير النقدي )مهارة التساؤلت

ي فاالستنتاج االستداللي( اقتصر على عينة األساتذة المتدربين المتخصصين 

لي . وسنحاول فيما ي73(، البالغ عددهم 2019تدريس اللغة اإلنجليزية )فوج 

ق في نطاللديهم وهم على أهبة االالكشف عن بنية حصيلة التعلم المالحظة المتوفرة 

 الحياة المهنية.

كيفية توزيع أفراد العينة على مراتب صنافة بنية حصيلة التعلم  2يبين الجدول 

. تشير نتائج تقييم مهارات التفكير النقدي إلى أن األغلبية  (SOLO)المالحظة

يطرحون  71%الساحقة من األساتذة المتدربين يقعون في مرتبة ما قبل التركيب. 

أسئلة ليست ذات مغزى وغير مفيدة، من قبيل: "ما هو الزي الذي يرتديه النينجا ؟" 

أو "لماذا يرتدون الزي األسود ؟"، وهي أسئلة غير مناسبة، مضللة وغير هادفة، 

وليس فيها ما يثير الذهن للتفكير في القضايا التي يطرحها النص. وارتفعت هذه 

في تقييم مهارة االستنتاج، حيث أنهم قدموا في  81%النسبة لتصل إلى حوالي 

معظم األحيان أجوبة تدل على أنهم لم يدركوا النقطة الجوهرية في الموضوع كله 

ولم يفهموا مغزاه. كانوا يكتفون بإعادة إنتاج بعض عناصر النص دون تأويلها لبيان 

توحي باالحتماالت داللتها وما تشير إليه، ولم ينتبهوا إلى القرائن والمؤشرات التي 

الممكنة. ومن أمثلة ذلك قولهم: "كان علي وفاطمة يلعبان كرة السلة، ثم استحما؛ 

وعندما دخال إلى الفصل الدراسي كانت فاطمة تحمل كرة السلة وتتصبب عرقا". 

في الغالب األعم بين مرتبة ما قبل  outcome spaceوتراوح مدى الحصيلة 

قية. وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود فروق ذات داللة التركيب ومرتبة البنية العالئ

 إحصائية بين الذكور واإلناث في هذا المجال. 

 م: توزيع األساتذة المتدربين على مراتب بنية حصيلة التعل 2الجدول 

 مستويات الكفاءة األخالقية (%)مهارة التساؤل  (%)مهارة االستنتاج 

 ما قبل التركيب .1 71,2 80,8

 البنية األحادية .2 16,4 8,2

 البنية المتعددة .3 6,8 5,5

 البنية العالئقية .4 5,5 2,7

 البنية المتجهة نحو التجريد .5 0 0

 المجموع 100 100
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من أفراد عينة البحث  94%أن حوالي  2توحي النتائج المتضمنة في الجدول 

يحتاجون إلى دعم أكاديمي متواصل من أجل االرتقاء بهم إلى مستوى البنية 

العالئقية على األقل. وتحمل هذه النتائج على االعتقاد بأن مستوى األداء األمثل 

الذي يسمح نظام التربية والتكوين ببلوغه في سياق المجتمع المغربي يكاد ال يتجاوز 

دة. من الممكن فحص هذه الفرضية في ضوء نتائج الدراسة الدولية البنية المتعد

)بيرلز(. تجرى   PIRLSلقياس مدى تقدم القراءة في العالم، المعروفة اختصارا بـ

هذه االختبارات كل خمس سنوات لتقييم قدرات تالميذ الصف الرابع االبتدائي في 

ولى لقياس مهارات القراءة في القراءة والفهم والتحليل. أجريت الدراسة الدولية األ

من أفراد عينة  80%. وكان حوالي 2006، وتلتها الدورة الثانية في عام 2001عام 

البحث قد وصلوا إلى الصف الرابع من التعليم االبتدائي خالل الفترة الممتدة من 

تاريخ إجراء الدورة األولى إلى تاريخ إجراء الدورة الثانية. ولمعرفة مستويات 

القراءة لدى التالميذ خالل هذه الفترة قمنا بتحليل قاعدة بيانات  مهارة

 2011، وامتد التحليل ليشمل نتائج دورة  (PIRLS, 2001, 2006, 2011)بيرلز

لبيان كيفية تطور الكفايات القرائية خالل ما يسمى بعشرية اإلصالح. يظهر الجدول 

 نتائج هذا التحليل: 3رقم 

 (%) يانات بيرلز حول مهارات القراءة: نتائج تحليل ب3الجدول 

 مستويات الكفايات القرائية 2001 2006 2011

 نقطة 400أقل من  .1 66,63 74,26 78,99

 475إلى  400من  .2 19,20 17,04 14,23

 550إلى  475من  .3 10,03 7,50 5,91

 625إلى  550من  .4 3,06 1,13 0,83

 فما فوق 625 .5 1,07 0,08 0,04

( مع 3عندما نقارن كيفية توزيع التالميذ على مستويات مهارة القراءة )الجدول 

كيفية توزيع األساتذة المتدربين على مراتب صنافة صولو التي تقيس مهارات الفهم 

(، نجد أنهما متماثلتان إلى حد التطابق تقريبا. تراوحت نسبة 2القرائي )الجدول 

في مرتبة ما قبل التركيب، والتي تمثل أدنى  األساتذة المتدربين ممن ظلوا عالين

من مجموع أفراد العينة. وتراوحت  81%و 71%درجة من درجات الفهم، بين 

نقطة في اختبارات بيرلز بين  400نسبة التالميذ الذين يقل مستوى أدائهم عن 

كبيرة في تعلم  . تعاني هذه الفئة من التالميذ من صعوبات80%و %66,63

أنهم لم يتمكنوا من اكتساب المهارات القرائية األساسية؛ وبذلك ظلوا القراءة، حيث 

في وضعية أشبه ما تكون بوضعية األميين. واألدهى من ذلك أن نسبة هؤالء تزداد 
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ارتفاعا مع مرور الزمن؛ وهي نفس النتيجة التي توصلنا إليها في دراسة سابقة 

لثانوي اإلعدادي في اختبارات حول مستوى أداء تالميذ الصف الثاني من التعليم ا

. وعندما نقارن (Aghbal, 2017)في مادة الرياضيات  TIMSSتيمس الدولية 

بين مستويات األداء العليا لدى األساتذة المتدربين والتالميذ نجد أنها متماثلة أيضا. 

يبدو وكأن صعوبات التعلم الحادة التي تعاني منها نسبة كبيرة من التالميذ في 

لتعليم االبتدائي تظل مالزمة لهم على امتداد مسارهم الدراسي، بل وإلى مرحلة ا

 حين التحاق بعضهم بأسالك الوظيفة العمومية.

 نتائج تحليل العالقات بين مهارات التفكير النقدي والكفاءة األخالقية

تكون  C-scoreأن درجة مؤشر الكفاءة األخالقية  1يتبين من الرسم البياني رقم 

اؤل دا لدى األساتذة المتدربين المصنفين حسب مستويات مهارتي التسمنخفضة ج

. ال حظةواالستنتاج في مرتبة ما قبل التركيب من صنافة بنية حصيلة التعلم المال

ات، درج يتجاوز متوسط القدرة على االستدالل األخالقي لدى أفراد هذه الفئة سبع

 لعالئقية. اة المصنفة في المرتبة درجة لدى الفئ 40بينما نجده قد ارتفع ليصل إلى 

 

 القيوللتحقق من وجود فروق ذات دالة إحصائية في درجات مؤشر االستدالل األخ

C-score م بين األساتذة المتدربين المصنفين حسب مراتب بنية حصيلة التعل

 بوصفه االختبار Kruksal-Wallisالمالحظة، أجرينا اختبار كروكسل واليس 

وقد تم  المناسب في ظروف انعدام شرط التوزيع الطبيعي لبيانات المتغير التابع.

ساؤل الت توزيع أفراد العينة على مراتب صنافة "صولو" وفقا لنتائج تقويم مهارتي

 واالستنتاج االستداللي. 
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تشير نتائج اختبار كروكسل واليس إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  

درجات مؤشر القدرة على االستدالل األخالقي بين الفئات األربع من األساتذة 

 = H(3) = 11.62, p)المتدربين المصنفين بناء على نتائج تقويم مهارة التساول 

. وكذلك توجد فروق جوهرية بين نفس الفئات المصنفة هذه المرة بناء على (0.009

 4. يبين الجدول رقم (H(3) = 16.47, p < 0.001)نتائج تقويم مهارة االستنتاج 

االختالفات الموجودة بين الفئات األربع في متوسطات رتب القيم المسجلة على 

 مقياس الكفاءة األخالقية. 

تب ا لمرا: مقارنة مستويات الكفاءة األخالقية لدى الفئات المصنفة وفق4الجدول 

 صولو

  مهارة التساؤل مهارة االستنتاج

 مراتب صولو عدد األفراد متوسط الرتب عدد األفراد متوسط الرتب

 التركيب قبل ما 52 33,60 59 33,58

 أحادية بنية 12 41,08 6 33,00

 متعددة بنية 5 36,00 4 59,75

 عالئقية بنية 4 70,25 4 70,75

 المجموع 73  73 

تقع الداللة اإلحصائية لنتائج اختبار كروكسل واليس في كلتا الحالتين دون مستوى 

، وهذا يدل على وجود تباين جوهري بين الفئات األربعة المصنفة وفقا 0,05

ولمعرفة  لمراقي صنافة صولو في متوسطات رتبهم على مقياس الكفاءة األخالقية.

مواقع الفروق الدالة بين متوسطات الرتب لدى المجموعات األربع، قمنا بإجراء 

ا بطريقة بونفيروني للمقارنات الثنائية البعدية مقترن Dunnاختبار دان 

Bonferoni  لتصحيح مستوى الداللة في المقارنات الثنائية المتعددة. ودلت النتائج

في  (p = 0,005)المتعلقة بمهارة التساؤل على وجود فرق ذي داللة إحصائية 

متوسط الرتب على مقياس االستدالل الخلقي بين الفئة المصنفة في خانة "ما قبل 

ولو وفئة البنية العالئقية؛ بلغت قيمة متوسط الرتب لدى التركيب" في صنافة ص

نقطة لصالح 36,65 لدى الفئة الثانية بفارق  70,25، في مقابل 33,60الفئة األولى 

الفئة األخيرة. وال توجد فروق جوهرية بين هاتين الفئتين وبين ذوي البنية األحادية 

لقة بمهارة االستنتاج، كشف التحليل وذوي البنية المتعددة. وفيما يتعلق بالنتائج المتع

عن وجود فرق جوهري في متوسطات الرتب على مقياس االستدالل األخالقي بين 

 (p = 0,004)ذوي البنية العالئقية، والفئة المصنفة في مرحلة ما قبل التركيب 
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نقطة لصالح الفئة األولى. وكذلك يوجد فرق جوهري بين فئة  37,17بفارق قدره 

نقطة  37,75، وبلغ الفرق بينهما (p = 0,035)الئقية وفئة البنية األحادية البنية الع

لصالح الفئة األولى. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هاتين الفئتين والفئات 

األخرى. تظهر الرسوم البيانية التالية نتائج المقارنات بين الفئات األربع بشكل 

 ملموس:

  

متوسطات الكفاءة األخالقية لدى مختلف فئات المدرسين  5يعرض الجدول رقم 

 المتدربين والمصنفين حسب مراتب بنية حصيلة التعلم المالحظة:

 : مستويات الكفاءة األخالقية لدى األساتذة المتدربين 5الجدول 

  مهارة التساؤل مهارة االستنتاج

االنحراف 

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المتوسط المعياري

مستويات الكفاءة 

 األخالقية

 التركيب قبل ما 6,82 39,3 2,6 1,44

 أخادية بنية 10,42 27,5 7,27 1,3

 متعددة بنية 6,23 23,5 13,96 2,63

 عالئقية بنية 35,54 7,1 23,65 2,76

 المجموع 8,95 100 8,94 7,93

يتبين من خالل البيانات المتضمنة في هذا الجدول أن األفراد الذين بلغوا مرتبة 

البنية العالئقية في صنافة بنية حصيلة التعلم المالحظة هم الذين سجلوا أعلى 
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الدرجات في اختبار الكفاءة األخالقية.  يبدو كما لو أن اكتساب أخالقيات التعاقد 

الحسي -م بتخطي عتبة نمط التفكير اإلجرائياالجتماعي يكون مشروطا على العمو

وولوج مرحلة التفكير الشكلي الذي يقوم، في أقل تقدير، على التعميم الحسي من 

خالل استقراء الوقائع في سياق مخصوص. ويمكن القول بصفة عامة، إن بروز 

 أخالقيات ما بعد العرف والقانون يرتبط عموما بتنامي التفكير الشكلي المجرد. 

 تمةخا

ية لفرضالعل من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية أنها أكدت صحة 

فكير الت التي تقول بوجود عالقة وثيقة بين مستوى النمو األخالقي ومستوى مهارات

ي فؤثر تالنقدي. وهذا يدل على أن نوعية التعليم هي من العوامل األساسية التي 

ليها صول إاألمثل أو الدرجة القصوى التي يمكن الوالنمو األخالقي وتحدد المستوى 

ن متلف في ظروف معينة. بحيث يمكن القول إن المستوى األمثل للنمو األخالقي يخ

يب نظام تعليمي إلى آخر حسب درجة تركيز المناهج والبرامج الدراسية وأسال

  دي.قالتعليم والتقويم المعتمدة فيها على تلقين وتطوير مهارات التفكير الن

وقد اكدت البحوث التي أجريت في العديد من البلدان األوروبية والواليات المتحدة 

األمريكية وجود عالقة ارتباط موجبة بين النمو األخالقي والمستوى 

لخص جيمس ريست وزمالؤه نتائج الدراسات التي أجريت حول العالقة  الدراسي.

التي لدينا عن العالقة بين العمر  بين هذين المتغيرين بقولهم: "إن الصورة العامة

-Pهي أن درجات مؤشر  P-scoreوالتعليم ودرجات مؤشر االستدالل األخالقي 

score  في اختبار تحديد القضاياDIT  تميل إلى االرتفاع خالل فترة وجود

الشخص في بيئة التعليم النظامي الرسمي، ثم تصل إلى مرحلة الثبات عندما يغادر 

وبالتالي فإن البالغين )ربما في الستينيات والسبعينيات من العمر(  التعليم الرسمي.

الذين أنهوا تعليمهم عند مستوى المدرسة اإلعدادية مثال، يميلون إلى تسجيل 

تضاهي تلك التي  P-scoreدرجات منخفضة على مؤشر االستدالل األخالقي 

نجدها لدى التالميذ الذين الزالوا يتابعون دراستهم في مرحلة التعليم اإلعدادي؛ في 

 P-scoreحين أن البالغين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا تكون درجات 

عندهم مماثلة لتلك التي نجدها لدى الطلبة الذين الزالوا يتابعون دراستهم في سلك 

ا". وأكدوا خالل استعراضهم لنتائج الدراسات السابقة على أن الدراسات العلي

المستوى الدراسي هو أكثر العوامل الديمغرافية ارتباطا بمؤشر االستدالل األخالقي 

P-score  30%في اختبار تحديد القضايا، فهو يفسر نسبة من التباين تتراوح بين 

 . (Rest et al., 1999: 70)في العينات الكبيرة غير المتجانسة  50%و
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غير أن هذه النتيجة، حسب رأي جورج ليند، ال تنطبق إال على البلدان التي يفترض 

. يمكن القول بعبارة أخرى: إن (Lind, 2003)أن يكون فيها التعليم ذا نوعية جيدة 

المستوى الدراسي ال يؤثر بشكل مباشر في النمو األخالقي، ولكن تأثيره غالبا ما 

عية التعليم: فإذا كان المنهاج الدراسي يركز على تلقين المهارات يكون مشروطا بنو

التقنية في غياب التحليل النقدي، وكانت البيئة المدرسية تتسم بطابع السلبية 

(Dellaportas et al., 2006; Patricia et al., 2015) أو إذا كانت جودة ،

لقدرة على االستدالل التعليم ضعيفة، فإن من شأن ذلك كله أن يحول دون تنامي ا

 moralاألخالقي؛ وقد تؤدي العوامل المشار إليها إلى التراجع أو التقهقر األخالقي 

regression (Lind, 2000b; Schillinger, 2006) وهو ما الحظناه في ،

 C-scoreسياق المجتمع المغربي. فقد تبين لنا أن درجة مؤشر الكفاءة األخالقية 

ل جوهري ودال إحصائيا كلما انتقلنا صعودا عبر مختلف تميل إلى االنخفاض بشك

المراحل التعليمية بدءا بمرحلة التعليم اإلعدادي، فالثانوي، وصوال إلى التعليم 

(. ومن البديهي في هذه الحالة أن تكون هناك عالقة ارتباط 2014)أغبال،  العالي

 > r = -0,22 ; p)سالبة ودالة بين متغير العمر ومؤشر الكفاءة األخالقية 

؛ وحينئذ يطرح هذا السؤال: أيهما المسئول عن التقهقر األخالقي في ظل (0,001

 النظام التعليمي المغربي، هل هو عامل السن أم نوعية التعليم؟

يرى جورج ليند أن عامل السن في حد ذاته ليس له دور في تقوية الكفاءة 

عون عن الدراسة في وقت مبكر األخالقية، ودليله على ذلك أن األشخاص الذي ينقط

نسبيا ليلجوا عالم الشغل غالبا ما يصبحون عرضة للتقهقر األخالقي. وخلص إلى 

القول: "... أنه حتى مرحلة معينة من النمو، تكون المدخالت التعليمية شرًطا 

، وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها (Lind 2003: 14)ضروريًا للنمو األخالقي "

. ولكن هذا القانون ال يسري إال على (Rest et al., 1999)ه ريست وزمالؤ

المجتمعات التي تتوفر على أنظمة تعليمية ذات جودة عالية نسبيا. وبناء على هذه 

النتيجة يمكننا القول إن االنخفاض المالحظ في متوسط درجات مؤشر الكفاءة 

ي دراستنا السابقة إنما األخالقية لدى األساتذة المتدربين ولدى الطلبة الجامعيين ف

يعزى في المقام األول إلى ضعف جودة التعليم. وإذا اعتمدنا نتائج اختبارات بيزا 

بوصفها مؤشرا لقياس جودة التعليم، يتبين لنا بوضوح أن نوعية التعليم في المغرب 

ضعيفة جدا؛ حيث بلغت نسبة التالميذ المغاربة الذين يقعون في المراتب الدنيا )أقل 

 86% 2001نقطة( من مستويات الفهم القرائي في اختبارات بيرلز لعام  470من 

. والمالحظ أيضا أن األغلبية 2011عام  93%وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 
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( يقعون في المراتب الدنيا من صنافة 88%الساحقة من األساتذة المتدربين )حوالي 

وسط قيم مؤشر الكفاءة األخالقية صولو )ما قبل التركيب والبنية األحادية(، وأن مت

. وهذا يدل على (8,94)يعتبر منخفضا جدا بالنظر إلى معايير التصنيف المعتمدة 

أن انخفاض مستوى الكفاءة األخالقية يتحدد بضعف جودة التعليم في سياق المجتمع 

المغربي، وأن نوعية التعليم تلعب دور المتغير الوسيط الذي يغير اتجاه عالقة 

باط بين المستوى الدراسي والنمو األخالقي، ويجعل منها عالقة سلبية، بينما االرت

 تكون هذه العالقة إيجابية في سياق األنظمة التعليمية ذات الجودة العالية نسبيا. 

بهذا المعنى يمكن أن نفهم ما ذهب إليه جورج ليند حين قال: "إن نوعية وكمية 

ا وقويا جدا للنمو األخالقي، ويجب أال نتجاهل التعليم يمثالن في الواقع عامال محدد

ذلك في تأويلنا لما يسمى باالختالفات الثقافية. إن كمية التعليم ونوعيته تختلف بشكل 

. لكن هذه (Lind 2003: 17)كبير حسب اختالف الثقافات التي تمت دراستها" 

يقة يمكن النتيجة تستحق في نظره المزيد من البحث للتحقق منها أكثر. هناك طر

استخدامها للتحقق من الفرضية التي تقول بأن مستوى الكفاءة األخالقية يختلف من 

مجتمع إلى آخر حسب جودة التعليم، وهي الطريقة التي استخدمناها عندما قمنا 

بمقارنة نتائج اختبار الكفاءة األخالقية لدى األساتذة المتدربين مع نتائج اختبارات 

PIRLS بتدائي في القراءة. يمكن تعميم هذه الطريقة من خالل للصف الرابع اال

للصف  TIMSSو  PIRLSتحليل عالقة االرتباط بين متوسطات نتائج اختبارات 

الرابع االبتدائي في القراءة والرياضيات ومتوسطات نتائج اختبار الكفاءة األخالقية 

ان التي تتوفر لدى عينات من األفراد من ذوي المستوى الجامعي في عينة من البلد

بلدا  27عنها البيانات. ولحسن الحظ، حصلنا، بهذه المناسبة، على عينة تتألف من 

(. ترتكز هذه الطريقة على مصادرة مفادها أن مستوى جودة 2)أنظر الملحق رقم 

التعليم االبتدائي ومدى انتشار صعوبات التعلم خالل هذه المرحلة التعليمية، تكون 

ى على النمو المعرفي واألخالقي لألجيال الناشئة. وأسفرت نتائج لها آثار بعيدة المد

التحليل عن وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين متوسطات نتائج اختبارات 

PIRLS  ومتوسطات درجات مؤشر الكفاءة األخالقيةC-score (r = 0,68; p < 

ات ومستوى ، وبلغت قيمة معامل االرتباط بين مستوى األداء في الرياضي(0,001

. والنتيجة هي أن مستويات الكفاءة في (p < 0,001) 0,74الكفاءة األخالقية 

من التباينات بين البلدان في  55%و 46%القراءة والرياضيات تفسر على التوالي 

متوسطات الكفاءة األخالقية. تنسجم هذه النتيجة تمام االنسجام مع النتائج التي 

 والتي أشرنا إليها قبل قليل.توصل إلى جيمس ريست وزمالؤه، 
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ة القيوخالصة القول، إن االنخفاض المالحظ في مستوى الكفاءات المعرفية واألخ

ة لمعظم األساتذة المتدربين الذين تم فحصهم يثير مخاوف حقيقية بشأن جود

تي ف الالخدمات التربوية والتعليمية التي سيقدمونها لتالمذتهم؛ ذلك أن الظرو

لى هم عيعة المناهج والبرامج التي خضعوا لها من قبل، لم تسعففرضتها عليهم طب

ن واقع أ. التلقي التدريب المناسب على مهارات التفكير النقدي واالستدالل األخالقي

تمكن يلم  هؤالء األساتذة المقبلين على الخدمة، إنما يمثلون مخرجات نظام تعليمي

راسة هذه المعضلة، تقترح الدبعد من بلوغ الحد المعقول من الجودة. ولتجاوز 

ناقشة س لمالحالية اعتماد "صنافة بنية حصيلة التعلم المالحظة" و"منهجية كونستان

هان المعضالت األخالقية" كمدخل ألجرأة المقاربة بالكفايات التي ظلت في أذ

 الفاعلين التربويين عبارة عن جملة من المفاهيم العامة الفضفاضة. 
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 المالحق

 1الملحق 

 اختبار االستنتاج االستقرائي –أ 

As the teacher brought the class back from the washroom, he noticed that 

Ali and Fatima were nowhere to be seen. He asked the class, "Has anyone 

seen Ali or Fatima?" Most of the students confirmed that they had not 

seen them, except for Khalid, who remained silent while tapping his foot 

on the floor anxiously. The teacher noticed this. "Khalid, do you happen 

to know where your best buddies Ali and Fatma went ?" Khalid looked 

away and said, "Nah, I haven't seen them." The teacher notified the office 

of the missing students. An announcement was made over the PA system 

and a few minutes later, Ali and Fatima returned to class. Both of them 

were very sweaty and Fatima was carrying a basketball. "Sorry we took 

so long. We had to use the bathroom," said Fatima. "Yeah," chimed in 

Ali, "it took longer than we thought." 

1. What were Ali and Fatima doing while they were gone?  How do you 

know this?  

2. Why was Khalid acting so strangely? How do you know this?  

3. Will the teacher believe Ali and Faima's story? How do you know this?  

 اختبار التساؤل –ب 

The image of the ninja wearing all black is a popular one indeed, but there 

is really no evidence that ninjas ever wore such a costume.  In fact, it is 

much more likely that ninjas dressed as regular civilians, which would 

have been far more effective camouflage in most situations than an all 

black suit. The use of disguises amongst ninja is common and well-

documented. Ninja often dressed as monks, entertainers, fortune-tellers, 

merchants, or farmers. Each of these disguises carried advantages that 

dressing in all black did not.  Dressed as monks, ninjas could conceal 

weapons in their robes.  Dressed as entertainers, they could spy in enemy 
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buildings without arousing suspicion.  Dressed as fortune-tellers, they 

could extract information from unknowing targets. Dressed as merchants, 

they could travel freely across enemy borders.  And while dressed as 

farmers, ninja carried simple gardening tools (such as sickles or trowels) 

and used them as deadly weaponry.  In this way if a ninja were caught by 

authorities, he could claim that his deadly apparatus were tools, not 

weapons.  Though they may not have been wearing all black stealth suits, 

ninjas were always well-disguised.   

1. What questions you could ask based on the information from the text?  

2. Which information that you base your questions on? 

3. Why would you ask such question? 

 والكفاءة األخالقية TIMSSو  PIRLS: متوسطات نتائج اختبارات 2الملحق 

Countries C-score** PIRLS 2011 TIMSS 2011 

Australia 26 527 516 

Austria 29 529 508 

Belgium 31 506 549 

Brazil* 19 410 389 

China 31 553 591 

Croatia 21 553 490 

Czech Republic 27 545 567 

England 16 552 542 

Germany 30 541 528 

Greece* 22 453 477 

Iran 18 457 431 

Ireland 32 558 562 

Italy 27 541 508 

Jordan* 4 399 386 

Lativia 26 558 536 

Mexico* 12 424 413 

Morocco 10 310 335 

Pakistan 14 338 328 

Poland 13 526 481 

Portugal 28 541 532 
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Romania 23 502 482 

Saudi arabia 9 430 410 

Slovakia 39 535 507 

South Africa 16 323 376 

Suisse* 23 509 531 

Turkey* 17 448 469 

USA 18 556 541 
هذه البلدان . بالنسبة ل2011في تقييمات بيرلز وتيمس لعام البلدان التي لم تشارك *

 استخدمنا نتائج الدورة السابقة أو الالحقة.
 .ةتباينمنتائج اختبار الكفاءة األخالقية مستمدة من دراسات أنجزت في فترات  **

The relationship between moral competence and critical thinking 

skills among pre-service teachers in Morocco 

Ahmed Aghbal, PhD 

Moulay Ismail University-Morocco 

Abstract: The present study sought to achieve the following objectives: 

Measuring critical thinking skills and the level of moral competency 

among a sample of pre-service teachers in Morocco. It was also designed 

to evaluate the relationships between moral judgment competence and 

critical thinking skills. The Moral Judgment Test (MJT) was administered 

to determine the pre-service teachers’ moral judgment competences, and 

the SOLO taxonomy was used to assess their critical thinking skills. The 

study revealed that the overwhelming majority of pre-service teachers 

presented a very low level of moral competences, and fall into the lowest 

ranks of the SOLO taxonomy. Correlation analysis revealed a strong 

correlation between the two variables. The research concluded that the 

quality of education is the most influential factor in moral development in 

the context of Moroccan society. 

Keywords: Moral judgment competence, moral regression, SOLO 

taxonomy, Critical thinking skills, questioning skills, inference skills.  
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 المشكالت المعيقة للصحة النفسية والسلوكية للطفل في البيئة المدرسية 

 واالستراتيجيات المتبعة في عالجها

 صونية حدادد.

 الجزائر-01جامعة باتنة 

 غضبان فاطمةأ.

 الجزائر -تبسة–جامعة العربي التبسي 

 

ل الطف تضم هذه الورقة البحثية قراءة في بعض المشكالت التي يعاني منها :ملخص

وية، الس في بيئته المدرسية، سواء تلك التي تعيق صحته النفسية أو تعيق سلوكاته

وذلك من خالل الكشف عن بعض أهم هذه المشكالت، وفهم طبيعتها وأسبابها 

شخصيته ، وذلك بغرض السعي إلى وأبعادها وأثرها على صحة الطفل وتكوين 

ل  ن خالمإبراز مسؤوليات المدرسة حيال النمو النفسي والسلوكي السليمين للطفل، 

هم  لى أتلبية حاجاته التعليمية والتربوية لتحقيق ذلك، ومحاولة تسليط الضوء ع

كسبه ة، تالنتائج العلمية المتعلقة بتوجيه المدرسة على تنشئة الطفل تنشئة سليم

و  خصية المتوازنة التي تؤهله لالندماج في المجتمع وخوض غمار الحياة،الش

 الوصول به إلى أعلى درجات الصحة النفسية والسلوكية.

 ة.لشخصيالصحة النفسية، السلوك، الطفل، البيئة المدرسة، االكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة

شكلة م فيما بينهامن المعروف أن الطفل وحدة اجتماعية، نفسية وبدنية مترابطة 

 شخصيته، إذ يتحدد سلوكه من تفاعل عوامل بيولوجية وراثية وخصائص نفسية

الخ ،...وجسدية ومن عوامل بيئية ثقافية مثل العرف والقيم االجتماعية والخلقية

صل .والطفل في تفاعله مع بيئته يحاول أن يتكيف معها بسلوك اجتماعي هو مح

امل البيئة، وهو بذلك يستجيب للمواقف تفاعل العوامل الشخصية مع العو

و أكية االجتماعية وللمثيرات المختلفة باستجابات متنوعة قد تكون لفظية أو حر

 فسيولوجية أو انفعالية أو معرفية.

من  وقد يواجه الطفل مشكالت صحية نفسية وسلوكية في العادة حينما يظهر نوع

ون. ن يكعتقد الطفل أنه ينبغي أالتناقض أو التعارض بين ما هو كائن، وبين ما ي

يمي لتعلخاصة وهو متواجد بمؤسسة تعليمية كالمدرسة التي لها نظامها التربوي وا

الخاص ومجموعة من الضوابط التي تشكل قانون ردع لتصرفات الطفل الغير 

فل الط أخالقية وتربوية والتي تتعارض مع هذه الضوابط المدرسية. مما يدخل هذا

  شكالت النفسية والسلوكية والتي تؤثر بدورها على صحته. في جملة من الم

جتمع الم ويزداد دور المدرسة في إعداد الطفل )المواطن الصالح( القادر على بناء

كنها ط ولوتطويره. فالمدرسة لم تعد مكان يتلقي فيه التلميذ العلوم والمعارف فق

له مشاك وتساعده في فهممؤسسة تربوية متكاملة تهيئ الطفل ألن يكون قوة منتجة، 

 وحلها، كما تعمل على تهذيب الطفل واالرتقاء بأخالقه.

وقد ال يتكيف الطفل مع بيئته المدرسية والحياة المدرسية، إذ قد يؤدي ذلك إلى 

وقوعه في العديد من المشكالت التي تؤثر على جانبيه النفسي و السلوكي، مما 

اخل البيئة المدرسية، ومن أهم هذه يعرضه إلى تأثيرات سلبية في االستقرار د

المشكالت مثال: الخوف، القلق، الكذب، التأخر المدرسي، العنف والعدوان، عدم 

الرغبة في الدراسة،...الخ. وقد تعود هذه المشاكل لعدة أسباب متعلقة بالبيئة 

المدرسية كعدم إعداد المعلمين من الناحية التعليمية والتربوية أو سوء معاملة 

لمين للتالميذ أو فشل المدارس في فهم المشكالت وحلها أو ما يتعلق بزيادة المع

حجم الواجبات وااللتزامات على الطفل، فكل هذه المشاكل تؤثر بشكل سلبي على 

الناحيتين النفسية و السلوكية مما يشكل دافعا للطفل للجوء إلى االنحراف عن 

 ضوابط البيئة المدرسية.
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 سة:اإلطار المنهجي للدرا

 اإلشكالية:-1

نة، توازيحتاج المجتمع في مسيرته التنموية، إلى أفراد يتمتعون بشخصية سوية وم

ي وهي تلك الشخصية التي تتسم باالعتدال والتوازن بين كل الجوانب، النفس

 والسلوكي والفكري والشعوري، البعيدة عن المبالغة، والتي تتحمل اآلالم

المشاكل والصعوبات بهدوء وعقالنية،  والمصاعب وتتحلى بالصبر وتتجاوز

 ا.وتتقبل النقد، إذ تعتبره أمرا إيجابيا يكشف لها عيوبها التي غفلت عنه

ا، إذ فيه ويكتسب الفرد الشخصية المتوازنة من األسرة والبيئة الخارجية التي نشأ

ب لى جانهي إتعد المدرسة البيئة األكثر تأثيرا في بناء شخصية الفرد بعد األسرة، ف

حهم تمن أدائها لدور منح المعرفة لطالبها وتطوير مهاراتهم المعرفية، فهي أيضا

ارة تطور مهاراتهم االجتماعية والعاطفية، وتعزز مشاركاتهم، وتمكنهم من إد

ت هاراإحباطاتهم وتفاعالتهم مع اآلخرين، وكذا تحمل مسؤولياتهم مما يكسبهم م

 لية.حقيقية يمكنهم استخدامها في حياتهم العم

ناء بإن للمدرسة الدور الكبير واألساسي في تنظيم وتطوير المجتمع، من خالل 

هذه ها لشخصية أفراده، وتنميتها لتكون شخصية سوية، ولذلك فإن تقصيرها في أدائ

لة ي جمفالمهام قد يهدد صحتهم النفسية والسلوكية، من خالل تغاضيها أو تسببها 

ة لدراسوالكذب والعنف والعدوان والفشل في امن المشكالت المعيقة لهم، كالخوف 

 والتأخر المدرسي... وغيرها من المشكالت.

 ، والمتمثلة فيما يلي:تساؤالت الدراسةوهنا نبرز أهم 

ئته ما هي أهم المشكالت المعيقة للصحة النفسية والسلوكية للطفل داخل بي.1

 المدرسية؟

ة والسلوكية داخل البيئ كيف تؤثر هذه المشكالت على صحة الطفل النفسية.2

 المدرسية؟

 ت؟  مشكالما هي االستراتيجيات الواجب إتباعها للحد أو التقليص من حدة هذه ال.3
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 أهمية الدراسة:-2

ازن نحاول من خالل هذه الدراسة إبراز أهمية المدرسة في تحقيق النمو المتو

و لنماقات هذا والمتكامل لشخصية األفراد، وكيفية مساعدتهم في التغلب على معو

ياة السليم، وكذلك توضيح كيفية تزويد الفرد بالخبرات الالزمة لمواجهة الح

 االجتماعية، ويكون عنصرا فعاال فيها.

 أهداف الدراسة:-3

ت إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يكمن في محاولة رصد وتوضيح أهم المشكال

 ية، ومن ثمة يمكنالتي تعيق النمو السوي لشخصية الطفل في بيئتة المدرس

 ة للحدلبيئاستخالص أهم اآلليات التي يمكن اتباعها من قبل المتواجدين داخل هذه ا

 من هذه المشكالت، أو التخفيف من حدتها إلى أقصى حد ممكن.

 :منهج الدراسة-4

، هو قيقةمراعاة لطبيعة موضوع الدراسة، فإن المنهج المالئم للحصول على نتائج د

ارف اعتبار أن هذا البحث هو دراسة نظرية تستدعي جمع المع، بالوصفيالمنهج 

رة مفس العلمية المتعلقة بالموضوع، وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى نتائج

 لتساؤالت وإشكالية الدراسة.

 المفاهيم األساسية:-أوال

تعرف المشكلة بأنها: وجود عوائق تعترض الفرد للوصول إلى المشكلة: -1

هي  الفرد بالعجز في أن يجد حال مباشرا لها، وكذلك المشكالتالهدف، وشعور 

ذه حل هتحديات تكون عقبة في سبيل تطور المجتمع، والدور الذي تلعبه التربية ل

: 2004 المشكالت، هو تهيئة الفرد للتصدي لها ومحاولة حلها )فاروق عبده فليه،

227.) 

فل فس الطوالبلوغ، ويعد علم نالطفولة هي المرحلة بين الميالد  مفهوم الطفل: -2

من فروع علم النفس الذي يختص بدراسة سلوك األطفال، ويمكن أن يتناول 

أو  بالدراسة سلوكهم العادي أو الشاذ،كما يمكن أن تكون هذه الدراسة نظرية

 .(217: 2003تطبيقية)حسن شحاته وآخرون، 
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ن ملفرد ا فهوالبلوغ، ويعرف كذلك مفهوم الطفل بأنه يعني المولود والولد حتى سن 

 بسن سن الوالدة إلى سن النضج الجنسي أو ما يسمى بالرشد الذي قدره العلماء

، لطفلاالثامن عشر قد يزيد قليال أو ينقص حسب الجنس والبيئة التي ينشأ فيها 

لى كس عوتعتبر الطفولة أهم المراحل التي تتشكل فيها معالم شخصيته، والتي تنع

 (.07 :1982حياته المستقبلية)عثمان حسان مال، تصرفاته وسلوكه في 

هي:  ولقد قسم معظم علماء النفس واالجتماع الطفولة إلى ثالثة مراحل رئيسية

سرية التي يقضي فيها الطفل معظم وقته في البيئة األ، مرحلة الطفولة المبكرة

سلبا  تنعكس تيال وبالتالي يتلقى التنشئة االجتماعية في األسرة ويتأثر بالبيئة األسرية

 لوسطى،افولة أو إيجابا على نموه النفسي والعقلي واالجتماعي والبدني، ثم تليها الط

 ثم الطفولة المتأخرة.

بين  ة ماتعتبر بذلك الطفولة مرحلة هامة في حياة اإلنسان، فهي الفترو إجرائيا:

 نهاية الوالدة وسن البلوغ. 

ء السلوك موجه بطريقة مقصودة نحو معايير اجتماعية وأدا مفهوم السلوك:-3

: 2003 فاروق مداس،)اآلخرين، وتتحكم فيه معايير الجماعة أو القيم االجتماعية 

140.)  

ا، نسبي يمكن تعريف الصحة النفسية بأنها "حالة دائمة مفهوم الصحة النفسية: -4

مع بيئته، مع نفسه و )جتماعيايكون فيها الفرد متوافقا نفسيا )شخصيا وانفعاليا وا

ل ستغالويشعر بالسعادة مع نفسه، ومع اآلخرين، ويكون قادرا على تحقيق ذاته وا

ة، لحيااقدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن كما يكون قادرا على مواجهة مطالب 

 وتكون شخصيته متكاملة سوية، وسلوكه عاديا، ويكون حسن الخلق بحيث يعيش

 (.10:  2005" )حامد عبد السالم زهران ، في سالمة وسالم

 :(10: 2005)حامد عبد السالم زهران ، للصحة النفسية شقانوكما أن 

شق نظري علمي: يتناول الشخصية والدوافع والحاجات وأسباب األمراض -

 النفسية، وإعداد وتدريب األخصائيين. 

وتشخيص وعالج  الشق الثاني تطبيقي عملي: يتناول الوقاية من المرض النفسي-

 . .األمراض النفسية
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 فسيةويمكن القول أن الصحة النفسية تعني شعور الفرد بالراحة الن إجرائيا: 

ه أسرتوواالنفعالية والشخصية واالنسجام مع الذات واآلخرين، ويتوافق مع عمله 

 ومجتمعه.

 مفهوم البيئة المدرسية:-5

بالفرد أو  يحيط بيئة: المنزل، وما)مادة: ب و ء( باء الشيء واليه: رجع، وال لغتا:

:  2004 المجتمع ويؤثر فيهما، يقال بيئة طبيعي وبيئة سياسية)فاروق عبده فلية،

67.) 

 اصطالحا:

ية تنم المدرسة هي مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع عن قصد، ووظيفتها األساسية

اء م أعضشخصيات األفراد تنمية متكاملة، وتنشئة األجيال الجديدة بما يجعله

 صالحين في المجتمع.

ها بوالبيئة المدرسية تعني "مجموع األشياء واألشخاص والمواقف التي يتأثر 

ية لحركالتلميذ، ويستتر بها في نفسه، وتتجلي في تصرفاته العقلية والنفسية وا

واء سواالجتماعية والجمالية في محيط دراسته، وما يرتبط بها من أوجه نشاط، 

 .(68: 2004خارجها")فاروق عبده فلية،  داخل المدرسة أو

 البيئة المدرسية الحديثة والصحة النفسية للطفل: -ثانيا

نقل ومع تطور الحياة أصبحت األسرة غير قادرة على تربية الطفل وسد حاجاته، 

ومن  التراث الثقافي، ونتيجة ذلك صار البد من وجود مؤسسة أخرى تقوم بذلك .

تخلق تربوية تقوم بمهمة التربية إلى جانب البيت وهنا جاءت المدرسة كمؤسسة 

ل ن أجمجيل جديدا يؤمن بثقافة المجتمع المحلي .وعليه  فالمدرسة مؤسسة أنشئت 

ا ط لهنقل التراث وتنقيته، وهي كذلك تقوم بتربية األجيال الصاعدة تربية مخط

ي نفسوتسير على منهاج منظم بحيث يتناسب ونمو األفراد العقلي والجسمي وال

ر " بإمكان المدرسة أن تغي جون ديويواالجتماعي، وفي هذا المضمار يقول "

 نظام المجتمع إلى حد معين ".
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 ويكمن الهدف من إنشاء المدارس الحديثة في اكتساب المعارف، غير أن هذه

ان، وجه الصبغة التي تلتمس انخراط كافة المدرسين ينبغي تحديدها، فالمعرفة لها

ة في يتعلق بفعل سيكولوجي يتأسس على تمثل معين، بمعنى الرغبيفيد أن األمر 

ر على تأثيالمعرفة أما الوجه اآلخر فهو يفيد بأن األمر يتعلق ويمكن للفرد من ال

. قدمهالعالم وعلى نفسه وعلى األشخاص اآلخرين، كما يمكنه من تغيير مصيره وت

ذي صل إلى الهدف الوتجد المدرسة نفسها محرجة جدا عندما تفطن إلى أن التو

م، متعلتنشده يفرض عليها بالضرورة أن تأخذ بعين االعتبار سيكولوجية الفرد ال

:  2009ورغباته الداخلية وتمرداته واختالالته اإلدراكية )عبد الكريم غريب، 

12.) 

 قافةإن المدرسة من المؤسسات التربوية التي تقوم بوظيفة التربية، ونقل الث

. اعيالظروف المناسبة للنمو جسميا وعقليا وانفعاليا واجتمالمتطورة وتوفير ا

ئة لتنشاوعندما يبدأ الطفل تعليمه في المدرسة يكون قد قطع شوطا ال بأس به في 

ايير المعواالجتماعية في األسرة، فهو يدخل المدرسة مزودا بالكثير من المعلومات 

القيم ويير لمعلومات والمعااالجتماعية والقيم واالتجاهات، والمدرسة توسع دائرة ا

ئه واالتجاهات في شكل منظم، وفي المدرسة يتفاعل التلميذ مع مدرسيه وزمال

افة ويتأثر بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع، علما وثقافة وتنمو شخصية من ك

 (.18: 2005جوانبها)حامد زهران، 

 لجةت المعاالمشكالت النفسية والسلوكية للطفل بالمدرسة واستراتيجيا -ثالثا

 الفاعلة لها:

 الخوف: -1

يرى الكثير من المشتغلين بالعالج النفسي أن الخوف ال يقتصر فقط على بعض 

المشكالت النفسية والسلوكية، وإنما يوجد في كل حاالت اضطراب الشخصية سواء 

في ذلك حاالت الصغار أم حاالت الكبار، فالخوف يظهر بصورة صريحة أو مقنعة 

الخوف أو القلق أساس  أن فرويدفي مشكالت السلوك بمختلف أنواعها. ويرى 

جميع الحاالت العصبية غير أن الخوف يرتبط في رأيه بالمسائل والمواقف الجنسية 

وما يتعلق بها. فالخوف حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر بها اإلنسان في بعض 

المواقف، ويسلك سلوكا ببعده عادة عن مصادر الضرر. وهذا كله ينشأ عن استعداد 



 فاطمة غضبانأ. حداد، د.صونية المدرسية البيئة في للطفل والسلوكية النفسية للصحة المعيقة المشكالت

 

45 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

الق في اإلنسان والحيوان، ويسمى غريزة. فالخوف هو الذي فطري أوجده الخ

 .(80: 2006يدفعنا لحماية أنفسنا وللمحافظة عليها )حمزة جبالي، 

ومن المفيد من الناحية العلمية والتربوية أن نقسم مخاوف األطفال حسب 

 موضوعاتها إلى حسية وغير حسية، فاألولى يدركها الطفل بحواسه المختلفة

الشرير والنار،...(، أما الثانية فهي غير حسية كالخوف من  )الخوف من

 .(83: 2006)الموت،...()حمزة جبالي، 

 القلق:  -2

ان لعدولالقلق هو الخوف من المجهول، بالنسبة للطفل هو دوافعه الذاتية الدافع 

عم ي األفوالرغبات واإلتكالية،...الخ فإن السلوك الناتج عن هذه الدوافع يواجه 

لك ذعنى لب بالعقاب والتحريم، فال يستطيع الطفل التعبير عنها ولكن ليس مواألغ

لة أن هذه الدوافع قد ماتت، بل تظل موجودة وتظل قابلة لالستشارة، وفي حا

ا ر هذاستشارتها يبدي الطفل مشاعر الخوف مما سيلقاه من عقاب ولكنه يجهل مصد

 (.24-23: 5200الخوف ومن أسبابه: )أسماء بنت احمد البحيصي، 

 االفتقار إلى األمن: وهو انعدام الشعور الداخلي باألمن عند الطفل.-

أم  درسةعدم الثبات: إن عدم الثبات في معاملة الطفل سواء أكان المعلم في الم-

  األب في البيت، فعدم الثبات في معاملة الطفل يسبب له الشعور بالقلق. 

حة عندما ال تكون هناك حدود واض اإلهمال: يشعر األطفال بأنهم غير آمنين-

 ومحدودة فهم يفتقرون إلى توجيه سلوكاتهم.

القلق برون النقد: إن النقد الموجه من الكبار والراشدين إلى األطفال يجعلهم يشع-

و أئه والتوتر، فطفل المدرسة الذي يتعرض إلى نقد مهين من طرف المعلم أو زمال

هو بوية فالترولم يقم بواجباته سواء الدراسية  اإلداريين يجعله يشعر بالقلق وحتى إذ

 يتعرض لشعور القلق.

و أخطأ أالذنب: يشعر األطفال  أنهم قد أخطؤا عندما يعتقدون أنهم قد ارتكبوا -

 تصرفوا تصرفا غير الئق.
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 الفال اإلحباط المتزايد: أن اإلحباط الكثير يسبب الغضب والقلق، إذ أن األط-

نون غضب بسبب اعتادهم على الراشدين، ولذلك فهم يعايستطيعون التعبير عن ال

 وصولمن قلق مرتفع. وينبع اإلحباط كذلك من شعورهم بأنهم غير قادرين على ال

 إلى أهدافهم أو أنهم لم يعملوا جيدا في المدرسة.

يب وما يمكن قوله أنه للقضاء على هذه المشكلة النفسية وهي القلق الذي يص

ه عليم األطفال االسترخاء، واستخدام وسائل الترفياألطفال بالمدارس هو ت

ى ز علكالحصص الرياضية واألشغال اليدوية أو مشاهدة برامج تفرحهم، مع التركي

ي المشكلة وإيجاد حلول لها ومواجهتها، إلى جانب تشجيع الطفل للمشاركة ف

 مناقشات داخل القسم مع زمالئه ومعلميه.  

 الكذب:-3

تشر ن ينلمشكالت التي يقع فيها األطفال، ويزداد خطورة حيمشكل الكذب من اكبر ا

ل لحلوبين األطفال المتعلمين فهنا نحن أمام ظاهرة خطيرة يجب فهمها وإيجاد ا

م السريعة لها، فعند الحديث عن كذب األطفال نعرف الكذب بأنه "مخالفة كال

لى لحبر عاقع ميذ أواإلنسان لما يعتقده بقصد التضليل وإخفاء الحقيقة " كما لو أن تل

 قوع فيالو مئزر زميله فينفي ذلك وبأنه ليس الفاعل. وهذا مايدفع بالطفل أن يستهل

الخطأ مرة أخرى وكذلك قد يدفع الكذب الطفل إلى الوقوع في مشاكل أخرى 

 كالسرقة، والضرب ..الخ .

إن الكذب ليس صفة وراثية، بل هو سلوك مكتسب لدى الطفل يتكون عن طريق 

نها لكذب ملى اليم والتقليد وتراكم الخبرة، وهناك كثير من الدوافع تدفع الطفل إالتع

ن الخوف من العقاب أو المنع من الوصول إلى األشياء. كما أشارت الكثير م

أو  ألمهاتء واالدراسات السابقة المتعلقة بسلوك األطفال أنه كلما ازدادت قسوة اآلبا

دق ضرب والعقاب لحمل الطفل على قول الصالمعلمين على الطفل ولجؤوا إلى ال

انه، إدم واإلقرار ببعض األخطاء، يلجأ األطفال إلى الكذب، ومن ثم الصيرورة إلى

حراف ة انن القساة مسؤوليوهذا يعود إلى عامل الخوف، لكنه يحمل اآلباء والمعلمي

 .(14: 2010)عبد الكريم بكار، أبنائهم
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 العنف والعدوان:-4

كف يالطبيعة البشرية يتسم به الفرد والجماعة، ويكون عندما  العنف من سمات

حديد كننا تم يمالعقل عن قدر اإلقناع أو االقتناع فيلجأ اإلنسان لتأكيد الذات، ومن ث

 على مفهوم العنف بأنه "استجابة سلوكية تتميز بطبيعة انفعالية شديدة تنطوي

نف أن نخلص إلى أن الع انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير، وعموما يمكننا

 ر أووممارسة القوة أو اإلكراه ضد الغير عن قصد، وعادة ما يؤدي إلى التدمي

مد د محإلحاق األذى أو الضرر المادي وغير المادي بالنفس أو بالغير)عبد الحمي

بأنه  كما يعرف العدوان وهو إحدى المفاهيم المرتبطة بالعنف  (18: 2009على، 

 ت عندالقوة على اآلخرين عند ألدر، أو استبعاد فكرة المو"الرغبة في ممارسة 

لم فهو إذا سلوك مرضي موجه لإليذاء واأل (،168: 2003فرويد ")فاروق مداس،

 عتبروإلحاق الضرر، وإذا نظرنا إليه من الجانب االيجابي نجده وسيلة ألنه ي

 تعويضا عن اإلحباط الذي يعانيه الشخص المعتدي. 

لذي االعنف المدرسي إحدى إفرازات واقعنا االجتماعي الهش  وبذلك تشكل ظاهرة

البة الغ تنخر جسمه عدة تناقضات تتفاقم يوما بعد يوم، حيث أصبح العنف هو السمة

اتت على العالقات التربوية التي مست شريحة األطفال في المدارس إلى درجة ب

 ظاهرة،ال لمؤدية لهذهفيها العملية التربوية موضع الدراسة والتحليل عن األسباب ا

أن  عتقدفهناك نظريات متعددة حول أسباب العنف والعدوان لدى األطفال، فالبعض ي

 ر منهناك غريزة عامة لدى اإلنسان بينما يرى آخرون أن األطفال يتعلمون كثي

 العادات العدوانية عن طريق مالحظة نماذج سلوك اآلباء واإلخوة والرفاق

ك ن ذليتأثر كثيرا بطبيعة التعامل مع المعلمين، وم وغيرهم. إن سلوك األطفال

توجيه ب الغياب القدوة الحسنة من المعلمين وعدم االهتمام بمشكالت التالميذ وغيا

د ة)عباإلرشاد والتوجيه وضعف الثقة بين الطفل والمعلم وكذلك األسباب التالي

 :(25: 2009الحميد محمد علي، 

 الشعور المتزايد باإلحباط.-

ة ضطراب االنفعالي والنفسي وضعف االستجابة للقيم والمعايير المدرسياال-

 والمجتمعية.

 ضعف الثقة بالمدرسين.-



 فاطمة غضبانأ. حداد، د.صونية المدرسية البيئة في للطفل والسلوكية النفسية للصحة المعيقة المشكالت

 

48 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 ممارسة اللوم المستمر من قبل المدرسين.-

 ضعف اللوائح المدرسية وعدم كفاية األنشطة المدرسية.-

 غياب التوجيه واإلرشاد من قبل المدرسين. -

 ميذ مثل الهروب من المدرسة والرفض من طرفعدم االهتمام بمشكالت التال-

 الرفاق،..الخ.

ام ستخدحين يوجد العنف والعدوان يجب التدخل لخفض السلوك العدواني المنفر، با

يا إستراتيجيات وطرق وأساليب عالجية فعالة ومتعددة األبعاد، نفسيا وتربو

ين هذه واجتماعيا، بحيث يتم التركيز على الطفل والبيئة المدرسية ومن ب

 (51: 2003الطرق:)إجالل محمد سري، 

 تماعيةاالجتحديد أسباب العدوان وتجنبها والقضاء عليها سواء األسباب النفسية أو-

 .. الخ 

امج م برالعالج النفسي )الفردي والجماعي( الموجه للقضاء على العدوان باستخدا-

 عالجية كالحوار والمناقشة الجماعية بهدف خفض العدوان نفسيا وسلوكيا. 

ريق التعزيز الموجب للسلوك السليم من طرف المعلم واإلدارة المدرسية عن ط-

 المدح واإلثابة المادية.

  فشل التلميذ دراسيا:-5

فسيته لى نهناك أثار بالغة لفشل التلميذ من الناحية الدراسية .إذ أن ذلك يؤثر ع

من  لهرباوسلوكه بدرجة كبيرة. والفشل في الدراسة قد يؤدي بالتلميذ إلى محاولة 

اف. المدرسة . وهنا قد يلتقي برفاق السوء خارج المدرسة ويبدأ طريق االنحر

ذه هساس ين عقد نفسية خطيرة لدى التلميذ وأوالفشل في المدرسة قد يتسبب في تكو

ن إلى أ شيئاالعقد هو الشعور بالظلم والحقد على المجتمع. وهذا الحقد يزداد شيئا ف

ا عندمويتبلور في صورة عداء المجتمع واكتساب السلوك االنجرافي أو اإلجرامي. 

 لصورامن تفشل المدرسة في أداء دورها اتجاه التلميذ فإن موقفه قد يأخذ صورة 

 (61: 2012اآلتية:)طارق السيد، 
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لحياة زال اموقف االنجرافي: إذ أن التلميذ قد يبدأ في االنطواء على نفسه، واعت- 

 المدرسية.

هر د يظموقف عدائي: قد يكون سلوك الطفل ايجابيا ولكنه متجه إلى الجريمة. وق-

 ه.هذا في صورة تخريب التجهيزات المدرسية أو محاولة سرقة زمالئ

 موقف هروبي: قد يقوم التلميذ بالهروب من المدرسة والغياب عنها متعلال-

 بظروف مرضية على سبيل المثال.

 التأخر المدرسي:-6

ا دة ميقول الباحث عبد القادر بن محمد أن التأخر المدرسي كمشكلة سلوكية، عا

شر مبا يوجه اللوم فيها مباشرة إلى المدارس أوال، ثم يوجه اللوم عن طريق غير

اصر ا عنإلى مشكلة متشعبة األسباب والعوامل المتفاعلة فيما بينها، تتداخل فيه

 : أقلمثال عديدة، والنظرة السطحية لهذه المشكلة هي أن المستوى التحصيلي للتلميذ

ي فيلي من المتوسط العام لزمالئه في الفصل الدراسي، أو قد يكون مستواه التحص

جراء إمن  قبل الحكم على التأخر الدراسي للطفل ال بد مادة أقل من المتوسط، ولكن

 (.5:  2012-2011اختبارات لقياس ذكائه وقدراته)عبد الالوي سعيدية، 

  مسؤوليات المدرسة حيال الصحة النفسية والسلوكية للتلميذ: -رابعا

 تالميذبال هناك الكثير من المسؤوليات التي تقع على عاتق المدرسة لتوطيد عالقتها

 (19: 2005وتهيئتهم تهيئة سليمة ومن هذه المسؤوليات:)حامد زهران، 

من  ل بهتقديم الرعاية النفسية إلى كل طفل ومساعدته في حل مشكالته، واالنتقا-

 طفل يعتمد على غيره إلى راشد مستقل معتمدا على نفسه متوافقا نفسيا. 

حقق ما يمر االجتماعية تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة مالئمة تتفق مع المعايي-

 توافقه االجتماعي.

 االهتمام بالتوجيه واإلرشاد النفسي للتلميذ.-

خرى ة األاالهتمام بالبيئة االجتماعية من خالل التعاون مع المؤسسات االجتماعي-

 وخاصة األسرة.



 فاطمة غضبانأ. حداد، د.صونية المدرسية البيئة في للطفل والسلوكية النفسية للصحة المعيقة المشكالت

 

50 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 مراعاة كل ما من شأنه ضمان نمو الطفل نموا نفسيا سليما.-

 لقيمعديدة أثناء تربية التالميذ منها دعم ا تستخدم المدرسة أساليب نفسية-

ليم االجتماعية عن طريق المناهج، وتوجيه النشاط المدرسي بحيث يؤدي إلى تع

والثواب  قيم،األساليب السلوكية المرغوبة وتعليم المعايير واألدوار االجتماعية وال

 لحةصا والعقاب وممارسة السلطة المدرسية في عملية التعليم، مع تقديم نماذج

ي فللسلوك السوي، إما في شكل نماذج تدرس لهم، أو نماذج يقدمها المدرسون 

 سلوكهم اليومي مع التالميذ.

لك ذل متبعة في كما أن على المدرسة توسع الدائرة االجتماعية والنفسية للطف

 :(28: 2012-2011)عبد الالوي سعيدية، األساليب التالية

لى إؤدي يالمجتمع وتوجيه النشاط المدرسي بحيث  دعم المناهج بالقيم السائدة في-

 تعليم األساليب السلوكية المرغوبة.

 استعمال الثواب والعقاب لتعلم نماذج السلوك السوي. -

لة في لعدادور المدرس أن يهتم بالتلميذ الذكي والمتوسط والمتأخر، وأن يستعمل ا-

 المعاملة بين المتمدرسين.

 اته.سلوكالتالميذ، لذلك عليه أن يحافظ على مظهره و أن المدرس نموذج يحتذي به-

أن المدرس كموجه سلوك، يصحح سلوك الطفل إلى األفضل عن طريق وضعه  -

 في خبرات سلوكية سوية.

 يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة ما يلي: استنتاجات عامة:

 العلميةإن دور المدرسة الحديثة ال يقتصر على تزويد األفراد بالمعارف -

ها وانبجوالمعلومات المتنوعة، لكنه يتعدى إلى تكوين شخصيته، واالهتمام بكافة 

 الي.االنفععي والذهنية والخلقية والنفسية واالجتماعية، بما يحقق له التوافق االجتما

فل، أن ثمة عوامل في البيئة المدرسية لها أثر مباشر على تكوين شخصية الط-

ه رار واالضطراب والثواب والعقاب الموجود في هذوالتي تختلف وفقا لالستق

 يها.دة فالبيئة، وكذا من كل النواحي الثقافية واالجتماعية واألخالقية المتواج
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 لتعاونها امن مسؤوليات المدرسة الحديثة، توثيق عالقتها بأسر األطفال، ليتسنى ل-

ال، ألطفاالتي تواجه معهم في مواجهة المشكالت المعيقة للصحة النفسية والسلوكية 

 وذلك من خالل متابعة ظروف األسرة المادية واالجتماعية.

تقع  صيتهيقضي الطفل معظم أوقاته في بيئته المدرسية، لذا فإن مسؤولية بناء شخ-

ل ن خالمعلى عاتقها، فالمدرسة تعد المسئولة على إعداد األجيال الواعية، وذلك 

 معالجةءا بإلى جانب المهارات التعليمية، بد تنمية مهاراتهم النفسية واالجتماعية

 المشكالت المعيقة لهذه المهارات.  

 خاتمة:

ر و أمهإن االهتمام بالصحة النفسية والسلوكية للطفل من طرف بيئته المدرسية، 

 خصيةعلى درجة بالغة من األهمية في تنشئة الطفل تنشئة سليمة بحيث يتمتع بش

ة تنشئويكون للمدرسة الدور الفعال في  هذه ال متوازنة في حياته االجتماعية،

 الطفل وافقالسليمة من خالل اتباعها الستراتيجيات تربوية وتعليمية ناجحة، فإذا ت

ق يحق مع نفسه ومدرسته ومجتمعه سيعود ذلك باإليجاب عليه وعليهم، األمر الذي

ف نحراله ولهم التطوير والنجاح على صعيد كل المجاالت، ويجنبه متاهات اال

 واالنسياق وراء السلوك اإلجرامي. 
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Problems impeding the psychological and behavioral health 

of the child in the school environment 

And the strategies used to treat it 
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Abstret: This research paper includes a reading of some of the 

problems that the child suffers from in his school environment, 

whether those that hinder his psychological health or impede 

his normal behavior, by revealing some of the most important 

of these problems, and understanding their nature, causes, 

dimensions, and their impact on the child's health and the 

formation of his personality, with the purpose of Striving to 

highlight the school's responsibilities towards the child's proper 

psychological and behavioral development by meeting his 

educational and educational needs to achieve this, and trying to 

shed light on the most important scientific results related to 

directing the school to the child’s upbringing in a sound 

manner, which gives him a balanced personality that qualifies 

him to integrate into society and enter life, and Achieving the 

highest levels of psychological and behavioral health. 

Key words: mental health, behavior, child, school 

environment, personality. 
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دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في 

 المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل"

 نبيل أمين المغربيأ.

 أستاذ مشارك علم النفس التربوي

 فلسطين -المفتوحةجامعة القدس 

 

ة هدف هذا البحث إلى التعرف على دور المرشد التربوي في توفير بيئ: ملخص

 يريننفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية من وجهة نظر المد

دم في محافظة الخليل، والفروق في هذا الدور في ضوء بعض المتغيرات، واستخ

راء من ( من المد86استبانة على عينة مكونة من )الباحث المنهج الوصفي بتطبيق 

 مرشدمجتمع الدراسة لتحقيق أهداف البحث، وقد بينت نتائج الدراسة أن دور ال

رين لمديالتربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في المدارس األساسية من وجهة نظر ا

ائج كما بينت النت، (3.45جاء بدرجة متوسطة بوسط حسابي ) في محافظة الخليل

، نسأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في هذا الدور تعزى لمتغيرات )الج

 باحثالمؤهل العلمي، الخبرة، الجهة المشرفة(، وفي ضوء هذه النتائج أوصى ال

ت دورابالعديد من التوصيات، أهمها: أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد ال

ار رات الالزمة للتعامل مع اآلثالمتخصصة إلكساب المرشدين التربويين الخب

 النفسية لجائحة كورونا.

، ساسيةرس األ: المرشد التربوي، البيئة النفسية المدرسية، المداالكلمات المفتاحية

 .جائحة كورونا

 

 



 لمغربيا مينأ أ.نبيل المدارس في كورونا جائحة ظل في آمنة نفسية بيئة توفير في التربوي المرشد دور

 

55 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 مقدمة:

شار انت لقد تعرضت كافة مناحي الحياة في جميع دول العالم إلى أزمة حقيقية بسب

 الحياة التي تضررت بسبب انتشار هذا الفيروسفيروس كورونا، ومن قطاعات 

 مثلتتقطاع التعليم، فأسرعت حكومات العالم إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات، 

ى لبة إلالط بإغالق المدارس والتحول للتعلم عن بعد، وفي العديد من دول العالم عاد

لى عاظ المدارس بشكل جزئي وعلى فترات متناوبة للحد من اختالط الطلبة والحف

بسبب  التباعد االجتماعي، وقد أدى هذا الوضع إلى تردي الوضع النفسي للطلبة،

هنا  . مناإلغالق والحد من حرية الحركة والتحول إلى نمط تعلم لم يألفوه من قبل

ً للتصدي للمشكالت ال ة نفسيفقد أصبح دور المرشد التربوي أكثر أهمية وإلحاحا

 التي يعاني منها الطلبة.

اخل رى دة الطالب المدرسية ال تقتصر على عملية التعلم والتعليم التي تجإن حيا

نب الصفوف بهدف تحقيق الغايات واألغراض األكاديمية، إنما تمتد لتشمل جوا

ة أخرى لها من األهمية والضرورة قسط كبير، وذلك بهدف بناء شخصية متكامل

 تربويةوال ثقافية والدينيةاألبعاد في جوانبها الجسمية والنفسية واالجتماعية وال

م هتماوالعقلية، من هنا أصبح اإلرشاد التربوي يحظى بأهمية كبيرة تمثلت في ا

ة مؤسسات التربية والتعليم بهذه الخدمة، والسعي إلى توفيرها في كل مؤسس

جتمع م والملمعلتعليمية، باعتبار اإلرشاد سبيالً لتوفير الجهد والوقت على المتعلم وا

حل نير الطريق للطلبة ويخفض عنهم أعباء الدراسة وضغوطها، ومر ابعامة، وي

 (. 2009القلق التي قد يتعرض لها الطالب )شاهين، 

تنمية ة التكمن أهمية البيئة المدرسية بشقيها المادي والمعنوي في دورها في عملي

ً مالتربوية وتطويرها، ويحتل الجانب المعنوي في العملية التربوية جزءاً   داً،ج هما

تطور ى الويشكل حجر األساس في نجاح العملية التعليمية التعلمية والوصول بها إل

 (.2016والتقدم المنشودين )حشايكة، 

لقد ظهر االهتمام بدراسة البيئة المدرسية في األدب التربوي منذ السبعينات، 

باعتبارها مجموعة العوامل التي تكسب كل مدرسة شخصيتها المستقلة وتميزها 

ن غيرها من المدارس. وتعد الحاجة إلي األمن النفسي في مقدمة الحاجات النفسية ع

)غير العضوية( لإلنسان، وأكثرها أهمية بصورة عامة وإذا ما أشبعت اهتم بحاجاته 
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النفسية واالجتماعية األخرى، وال تظهر هذه الحاجة عند الفرد إال بعد أن يشبع 

ً حينه ا يسعي الشخص اآلمن بعد بذلك في تحقيق حاجته الفسيولوجية ولو جزئيا

حاجات أعلى في المستوي الهرمي للحاجات، وتختلف الحاجات باختالف المرحلة 

العمرية، ومن هنا يظهر دور المدرسة، إذ يعد توفير األمن النفسي للطلبة أولويات 

المهام المنوطة بالمدرسة، وإن كانت مهمة تحقيق األمن النفسي مسؤولية المجتمع 

 (.2018ككل بما يشمله من مؤسسات تربوية وإعالمية ودينية وغيرها )الدليمي، 

 اعدةويعد اإلرشاد التربوي والنفسي المدرسي عملية مخططة منظمة تهدف إلى مس

 الطالب لكل يفهم شخصيته، ويعرف قدراته، ويحل مشكالته، ليصل إلى تحقيق

 (.2012قيل، التوافق النفسي والتربوي والمهني واالجتماعي )الع

لذي من اوال شك أن دور المرشد التربوي له أهمية تربوية كبيرة في خلق الجو اآل

ئة : البيوهي يهيئ النظرة اإليجابية للذات، ويحترم فيها المتعلم وقدراته وإمكاناته

 راجعة غذيةالتي تضمن النجاح لكل متعلم وتوفير الثقة في تعزيز التعلم للمتعلم وت

 (.2011يه وتقويمية آمنة )خليل، تصحيحية وتعزيز

ر من أث لها ولذلك فإن الخدمات اإلرشادية من أرقى الخدمات التي تقدم لألفراد، لما

ق كبير في مساعدة الفرد على حل مشكالته وتعديل سلوكه وتوجيهه نحو الطري

 قومهالسليم، وهذا هو دور المرشد التربوي الذي يرشد ويوجه ويعدل السلوك وي

 تماعي،االجوة الفرد بنفسه وقدراته وإمكاناته ويساعده على التكيف النفسي ويزيد ثق

ي ، لكباإلضافة للعديد من الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المرشد للمسترشدين

ت لمهارات وايكون لهذا الدور فاعلية ينبغي على المرشد أن يمتلك العديد منا القدرا

فسي اد النإلرشم بهذه المهمة على أكمل وجه، فاوالفنيات واإلمكانات التي تؤهله للقيا

 كونهلهو علم وفن معاً، فهو علم ألنه مبني على نظريات وأصول علمية، وهو فن 

 (.2015نبهان، وتكتيكات وفنيات ومهارات معينه)يستخدم استراتيجيات 

إن الحاجة لإلرشاد التربوي تتمثل في مساعدة الطلبة على رسم الخطط التربوية 

تتالءم مع قدرات الطلبة وميولهم وأهدافهم، وتحقيق الهدف الخاص باإلرشاد التي 

التربوي وذلك من خالل معرفة الطلبة، وفهم سلوكهم، ومساعدتهم في االختيار 

السليم لنوع الدراسة، ومناهجها، واالستمرار في الدراسة، وحل ما يعترضه من 

ً التطلع المستقبلي والتخطي ط للمستقبل التربوي في ضغوط، ومشكالت، وأيضا
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ضوء دراسته للماضي والحاضر التربوي، وكل هذا يلعب دوراً في توفير وبناء 

 (.2003بيئة أمنة في المدرسة )السالمة، 

 أهداف التوجيه واإلرشاد الطالبي:

بي إلى ( أن هناك عدة أهداف يسعى التوجيه واإلرشاد الطال2016أشار الببالوي )

 اآلتي: تحقيقها، وهي على النحو

 وازن: يهدف التوجيه واإلرشاد إلى توفير ظروف النمو المتكامل المتإنمائية-

ً للفرد( ولتحقيق ذلك الهدف ال  ً وانفعاليا ً واجتماعيا ً وعقليا ة مراعا د منب)جسميا

 مطالب النمو لكل مرحلة يمر بها الفرد.

 لنفسية: تهدف هذه الخدمات إلى منع حدوث المشكالت واالضطرابات اوقائية-

 بإزالة األسباب المؤدية لها، والكشف عنها في مراحلها المبكرة.

 ، أو: يقصد بها معالجة المشكالت واالضطرابات التي يتعرض لها الفردعالجية-

فسي الن الجماعة، ليتحقق التوازن بين جوانب النمو المختلفة، وبالتالي التوافق

 واالجتماعي وهنا ندرس أسباب وأعراض المشكلة. 

 ( ذكر أهداف للتوجيه واإلرشاد المدرسي كما يلي:2015في حين أن مقدم )

عية توجيه المتعلم وإرشاده من جميع النواحي النفسية واألخالقية واالجتما-

ً في بناء المجتمع، وليحيا ح ياة والتربوية والمهنية، لكي يصبح عضوا صالحا

 مطمئنة راضية.

نت لمتعلمون أثناء الدراسة سواء كاالبحث عن المشكالت التي قد يواجهها ا-

ساعد تلتي شخصية أو اجتماعية أو تربوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ا

 المتعلم في الدراسة وتوفر له الصحة النفسية.

 نهماالعمل على توثيق الروابط والتعاون بين المدرسة والبيت لكي يصبح كل م-

 سته.درا و المحيط المشجع للمتعلم لكي يواصلمكمالً وامتداداً لآلخر لتهيئة الج

 المساعدة في تحسين العملية التربوية والتعليمية.-
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هم واهبمساعدة المتعلمين على اختيار نوع الدراسة والمهنة، التي تتناسب مع م-

 وقدراتهم وميولهم واحتياجات المجتمع، وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية

 بالمعلومات. والمهنية المتوفرة وتزويدهم

 البيئة المدرسية:

د ل إعدان أجتعرف بأنها البيئة التي تقدم برامج تعليمية وتربوية نوعية ومتميزة، م

 حياتيةت المتعلمين دائمي التعلم، قادرين على اكتساب المعرفة واالستعداد للتطورا

لك ذه، ووتحقيق الذات، والتكيف والعيش مع اآلخرين في المجتمع الذي ينتمون إلي

ى من خالل التركيز على المهارات األساسية والمهارات العصرية، للوصول إل

ية حياتالمعلومات والمهارات العقلية، وتعمل على اكتساب الخبرات والمهارات ال

ي تربوالمختلفة، ووضعها موضع التطبيق، كما أنها تولي عناية خاصة بالجانب ال

(Ditommaso et al, 2003). 

 يتصرف الطالب أو أي كائن بشري عندما يقوم بسلوك معين بناء على مؤثرات

وتفاعالت حاضرة، وتتفاعل مؤثرات الحاضر مع المخزون المعرفي السلوكي 

 طفال، كان والثقافي، وطرق التنشئة التي قد تمتد إلى بدايات حياتنا األولى حينما

ل يتفاعلالتراكمات والخبرات ودور المثيرات الحالية ما هو إال استثاره كل هذه 

ً توفير البيئة المد  رسيةمعها بأسلوبه المميز والخاص به. لذلك أصبح ضروريا

ع اآلمنة والمحفزة والخالية من العنف، والتواصل مع المجتمع المحلي بجمي

كن . يمعناصره الثقافية والمادية للمساعدة في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة

 يقومالت السلوكية وخاصة العنف، يأتي الطالب محمالً به لالقول إن جل المشك

ا ، ممبتفريغه أو إزاحته على زمالئه أو حتى على األثاث المدرسي أو المعلمين

 (.2015يحول دون توفير البيئة المدرسية اآلمنة )أبو كمال، 

ثة حديية أديبوتعمل البيئة المدرسية اآلمنة والخالية من العنف على استخدام وسائل ت

ال بد ويبية، تأد عند اللزوم بدال من الضرب، الذي ال يعتبر أبدا أداة للتعليم أو وسيلة

لمعلم فظ لمن إيجاد واستخدام بدائل تعلم الطالب االنضباط، وتضمن له كرامته، وتح

اليب ى أسهيبته، فالطفل يتعلم بالحب وليس بالرهبة والكراهية، ويجب االعتماد عل

 (.2014بدال من أساليب العقاب )دروزة، التعزيز بأنواعه 
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ذ الميوتعتبر المدرسة أهم مؤسسة مسؤولة بعد البيت عن رعاية وتنمية سلوك الت

يت الب اتجاه الصحة النفسية، فهي المكان الذي يقضي فيه التلميذ كل وقته خارج

روف ويتعرض لقوانين ونظم انضباطية خالل فترة تواجده فيها ويتاح له فيها ظ

 فسيةمن التفاعل االجتماعي بغيره من التالميذ. وتتحدد حالة الصحة الن خاصة

ع مالميذ للت للتالميذ فيما يتعلق بالمدرسة بقدرة المدرسة على تحقيق التالؤم الجيد

رصة ظروفها البيئية وتكوين اتجاهات مرضية نحو كافة هذه الظروف وإتاحة الف

ظة أو محاففير المجال له للمبادرة بالللتلميذ للتفاعل مع هذه الظروف والنظم وتو

 (.2014تحسين أو تطوير عالقاته بجوانب هذه البيئة المدرسية )بلمهدي، 

 ( عدة مظاهر تشير للصحة النفسية وهي:2017وقد ذكر بوفاتح )

ا : حيث تؤدي الشخصية وظائفها بصورة متكاملة جسميتكامل الدوافع النفسية

ئما ها مالالفرد في الوقت المناسب حين يكون ظهوروعقليا وانفعاليا، فتظهر دوافع 

لى إواه لتكيف اإلنسان، فال يسيطر دافع ما على الفرد وبالتالي يوجه اإلنسان ق

 تحقيق حاجاته.

 حترامه باالهو تقييم الفرد لنفسه وشعور: تقبل الفرد لذاته وللغير وللعالم المحيط

 .والقيمة والكفاءة

 ية ما: عندما يتحمل الفرد مسؤولوأفكاره ومشاعرهتحمل الفرد مسؤولية أعماله 

رين يقوم به من اعمال وعدم الهرب من انفعاالته ومشاعره بإسقاطها على اآلخ

 وتحمله نتائج تفكيره فهذا دليل على صحته النفسية.

هي  لنقص: الفرد الذي يتقبل النقد من الغير دون الشعور باأللم أو اتقبل النقد

 النفسية. خاصية أساسية للصحة

، افعه: إن الشخص الصحيح نفسيا يدرك أسباب سلوكه ودوإدراك الدوافع واألهداف

ه كما يدرك أهدافه ويؤمن بها ويعرف الوسائل التي يستطيع أن يحقق بها هذ

 األهداف.

 تقدير الحياة والشعور بالرضا للوجود فيها.

 اء.والخدمة والعط: واإلسهام في تحسين البيئة المحيطة، التعاون والمبادأة
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 يعبرو: الشخص الصحيح نفسيا هو الذي يسيطر على انفعاالته االتزان االنفعالي

الت نفعاعنها بشكل صحيح يتناسب مع المواقف المختلفة، وعدم اللجوء إلى كبت اال

 المبالغة في إظهارها. وأأو إخفائها أو الخجل منها، 

المة عهو  ية في المواقف المتشابهة: إن ثبات االستجابة االنفعالثبات االنفعاالت

ابة الصحة النفسية واالستقرار االنفعالي والمقصود بالثبات هو ثبات االستج

 . (Feldman, 2006) االنفعالية اإليجابية

قي الحقي بديلويعتبر المرشد التربوي حجر الزاوية في تحقيق النفسية لتالميذه فهو ال

صواًل وسية ي برعاية التالميذ وتنميتهم النفللوالدين في البيت، وهو المكلف الرسم

بهم إلى تحصيل المعرفة وتكوين االتجاهات الطيبة نحو ما يدرسون، ونحو 

صفة باته المدرسة ونحو أنفسهم، وال شك أن الكفاءة المهنية للمرشد التربوي وقدر

ميذ عامة وشخصيته وعالقاته مع تالميذه كلها تنعكس على تصرفات وسلوك التال

ور نتص ردية والجماعية وتؤثر على مدى تمتعهم بالصحة النفسية، وال يمكن أنالف

 ذه فرصالميمرشداً تربوياً يفتقر إلى جوانب الصحة النفسية قادراً على أن يوفر لت

ميذ لتالاتحقيق صحتهم النفسية. وال أحد ينكر الدور الخطير الذي يلعبه في حياة 

 (.2014العلمية والنفسية )المطيري، 

ق إن أهم الصور التي نحتفظ بها عن عالم يتسم بالجودة، هي تلك التي تتعل

ن مثلوباألشخاص، فنحن نصغي إلى هؤالء األشخاص ونثق بهم ألننا تعلمنا أنهم ي

بح جزء ال يتجزأ مما يرضينا ويشبع حاجياتنا، والمرشد الناجح يمكنه أن يص

صبح ، ويي تساعدنا في حياتناصورة قوية ضمن هذا العالم، ألنه يعلمنا الطرق الت

 (.2010صديقا لنا يشاركنا ضحكاتنا )شعباني، 

هذه  ركانأكما أن التلميذ هو محور العملية التعليمية كلها وهو يبدو وكأنه أضعف 

ً العملية وهو الذي يتحمل في النهاية كافة جهود مخططي هذه العملية، إيج باً. أو سل ابا

اح األركان جميعا باعتبار أن نجاحه يعني نجولكنه في نفس الوقت أقوى هذه 

أسرها بمية العملية التربوية كلها وفشله يعني فشلها، وكم من مدرسة أو منطقة تعلي

أو  قافيقد تفاخرت بأن أحد تالميذها أحرز المكانة األولى في نشاط تحصيلي أو ث

 (.2015نفسي ما )أبو العيون، 
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س ء من صفه الذي يبادلونه األحاسيباإلضافة إلى ذلك فإنه يتفاعل مع زمال

 واألفكار عبر مسار دراسته، مما يستوجب تطوير هذه العالقة عن طريق دور

لبناء المي المدرسة في فرض النظام واالحترام وتهيئة أجواء تساعد على التنافس الع

 عينةموليس التناحر الهدام وإزالة كل أشكال الفوارق الطبقية أو وجود عاهات 

لو  تخراهق عرضة لالستهزاء والسخرية، ذلك أن العالقة بين الزمالء التجعل الم

فسي من الصراعات التي قد يكون مصدرها الفارق االجتماعي واالقتصادي أو الن

 (.2015)أبو سعد، 

 مشكلة البحث وأسئلته:

 إلى إن الواقع التعليمي يشير بأن هناك بعض من المدارس لم تتمكن من الوصول

من  درسيةمن األمن واألمان والتحفيز، الواجب توفيره في البيئة المدرجة مناسبة 

لبيئة فهوم اإن مفأجل التأثير إيجاباً في العملية التعليمية ودفعها نحو األمام، وكذلك 

 المدرسية اآلمنة في هذه المدارس ال يزال دون المستوى المطلوب )شاهين،

2017 )(Mulgadi, 2010) (Ventegogt et al, 2003) . 

 د منوقد تفاقم هذا الوضع في ظل جائحة كورونا، لذلك ال بد من إعطائه المزي

فير لتو األهمية، والبحث في عناصره األساسية من أجل تفعيل دور المرشد التربوي

ليها، ون إالحماية والدافعية للطلبة الذين يعيشون في كنف البيئة المدرسية وينتم

ي وي فالسؤال الرئيس: "ما دور المرشد الترب فالبحث الحالي يحاول اإلجابة عن

ل؟" لخليتوفير بيئة آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية في محافظة ا

 وتفرع عنه عدة أسئلة فرعية وهي:

في  ما دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا-

 ي محافظة الخليل؟ المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين ف

ا ورونكهل يختلف دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة -

في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل باختالف 

 )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، الجهة المشرفة(؟ 

 

 



 لمغربيا مينأ أ.نبيل المدارس في كورونا جائحة ظل في آمنة نفسية بيئة توفير في التربوي المرشد دور

 

62 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 فرضيات البحث: 

 ( في دور ≥ 0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -

ارس المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المد

 األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس. 

 ( في دور ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

ارس المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المد

 ي. لعلمااألساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل 

 دور ( في ≥ 0.05) الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-

ارس آمنة في ظل جائحة كورونا في المد المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية

 ة.لخبراألساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات ا

 ( في دور ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

ارس المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المد

 ة.لمشرفمن وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجهة ااألساسية 

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية: أهداف البحث:

ة التعرف على دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائح-

ن مكورونا في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل، 

ة محيطخالل البحث في دور المرشد التربوي في متابعة الطلبة وتهيئة الظروف ال

 بهم، ومتابعة القضايا والمشاكل التي يواجهونها.  

 ي ظلفالتعرف على الفروق في دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة -

ليل محافظة الخجائحة كورونا في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في 

 باختالف )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، الجهة المشرفة(.

 أهمية البحث: 

 األهمية النظرية:

 تأتي أهمية هذا البحث من:
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ي أهمية موضوع التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي في ظل جائحة كورونا ف-

 توفير بيئة آمنة المدارس. 

ين، معلمالمعرفة لكل من اإلداريين، والالعمل على توفير واقع أفضل من الوعي و-

حسين جل توالمرشدين، والمهتمين بالبيئة المدرسية اآلمنة واإلرشاد التربوي من أ

 العملية اإلرشادية المقدمة للطلبة.

سية النفوتوجيه اهتمام المعنيين إلى أهمية العمل على عالج المشكالت التربوية -

 مناً.أكثر أكورونا مما يسهم في توفير بيئة  لدى الطلبة الناجمة عن انتشار فايروس

 األهمية التطبيقية:

دين من المتوقع أن يسهم هذا البحث في زيادة اهتمام مديري المدارس والمرش-

 التربويين بتوفير بيئة أكثر أمناً في ظل جائحة كورونا.

ي فمنة يوفر هذا البحث أداة تصلح لقياس دور المرشد التربوي في توفير بيئة آ-

 المدارس.

 تتحدد نتائج هذا البحث بالحدود التالية:  حدود البحث:

ية لنفسا: اقتصر البحث على دور المرشد التربوي في توفير البيئة الحد الموضوعي

 اآلمنة في المدارس األساسية.

 : المدارس األساسية في محافظة الخليل.الحد المكاني

 2020/2021الدراسي األول من العام : تم إجراء البحث في الفصل الحد الزماني

 : مديرو المدارس األساسية في محافظة الخليل. الحد البشري

 مصطلحات البحث:

هو شخص متخصص حاصل على الشهادة الجامعية األولى في  المرشد التربوي:

أحد التخصصات اآلتية: )إرشاد نفسي، تربية وعلم نفس، خدمة اجتماعية، علم 

رغ لتقديم الخدمات النفسية والتربوية واالجتماعية، اجتماع( وهو شخص متف

وخدمات البحث العلمي للطلبة، يحث تتكامل هذه الخدمات لتقابل حاجات الطلبة 
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ً شخص متميز  اإلرشادية، وتسعى لتحقيق خدمات البرنامج اإلرشادي وهو أيضا

 .(Martin et al, 2014)بحيث يشكل مصدر األمن واألمان للطالب 

أجل  ية منالبيئة التي تقدم برامج تعليمية وتربوية نوعدرسية اآلمنة: البيئة الم

عيد صإكساب المتعلمين الخبرات والمعلومات لمواكبة التطورات التي تحدث على 

ات مهارالحياة، ومن أجل التعايش مع اآلخرين ويتم ذلك من خالل التركيز على ال

 ليّةلى بعض المهارات العقاألساسية والمهارات العصرية التي تؤدّي للوصول إ

ت شاطامثل: التفكير، وجمع المعلومات التي تفيد في حل المشكالت، وكل هذه الن

عاب الص تكون في جو ّ يسوده المتعة والنشاط لتحفيز الطالب على التعلّم وتحّمل

 (.2011)العساف،   (Fenniman, 2010)للحصول على المعلومات

رشادي التي يقدمها اختصاصيون في علم النفس اإلهو الخدمات  اإلرشاد المدرسي:

 وفق مبادئ، وأساليب دراسة السلوك اإلنساني خالل مراحل نموه المختلفة،

له ويقدمون خدمات لم التأكيد الجانب االيجابي في شخصية المسترشد واستغال

مو الن لتحقيق التوافق لديه، بهدف اكتساب مهارات جيدة تساعد على تحقيق مطالب

ي فراد فاأل توافق مع الحياة، واكتساب قدرة اتخاذ القرار، ويقدم اإلرشاد لجميعوال

ل. المراحل العمرية المختلفة وفي مختلف المجاالت، األسرة والمدرسة والعم

 (2015)مقدم، 

 الدراسات السابقة:

سة ( دراسة هدفت إلى تقديم محتوى معرفي حول دور المدر2018أجرت الدليمي )

 حيث ومعلماتها وإرشادها النفسي، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

ن كشفت مدى تعزيز األمن النفسي لدي الطالبات وغرس القيم التي تعزز األم

ها ة تعليمية تؤدي دورالنفسي وخلق بيئة نفسية آمنة للمدرسة كمؤسسة تربوي

ت تمخضوبسهولة ويسر، وبينت الدراسة أهمية تعزيز األمن النفسي لدى الطالبات، 

ذا هذه الدراسة عن بعض التوصيات ذات الصلة بمحاورها ربما تسهم في نجاح ه

 خصيةالدور المنوط بالمدرسة كمؤسسة تعليمية تربوية ال بديل عنها في بناء ش

 ة المنتجة.  الطالبة السوية المطمئن

( هدفت إلى تحديد درجة امتالك المرشدين التربويين 2017وكذلك دراسة شاهين )

في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية، وتحديد االختالف في درجة 
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امتالكهم لهذه المهارات بحسب بعض خصائصهم النوعية، استخدمت الدراسة 

( 49لبيانات من عينة الدراسة المكونة من )المنهج الوصفي، واالستبانة لجمع ا

مرشداً تم اختيارهم بالطريقة العنقودية من محافظة رام هللا والبيرة، وتوصلت 

الدراسة إلى: أن تقديرات المرشدين لمهاراتهم اإلرشادية كانت بتقدير متوسط، 

وكان لمجال المهارات الخاصة بعالقة المرشد مع أطراف العملية التعليمية هو 

األدنى، وكذلك أظهرت الدراسة وجود فروق في درجة امتالك المرشدين للمهارات 

 اإلرشادية تبعاً لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث.

البيئة  ( بدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة القائمة بين2017قام بوفاتح ) وقد

بيئة  وفيرالمدرسية والصحة النفسية، الوقوف على الخدمات التي تقدمها المدرسة لت

مدرسية مالئمة تضمن تحقيق مستوى من الصحة النفسية، التعرف على طبيعة 

 البيئة المدرسية في بعض المدارس، التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى

 لدى المعلمين والتعرف على الفروق في جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية

 -االقدمية، المنطقة )حضر عينة الدراسة باختالف خصائصهم الديموغرافية:

ة دراسريف(. وتم اتباع المنهج الوصفي االرتباطي المقارن بحيث تكون مجتمع ال

( وتم أخذ 733من جميع معلمي المدرسة االبتدائية بوالية األغواط والبالغ عددهم )

ائية إحص عينة عشوائية حيث توصلت للنتائج التالية: توجد عالقة موجبة ذات داللة

والية ية بالبيئة المدرسية والصحة النفسية لدى معلمي المرحلة االبتدائ بين جودة

لة األغواط، تقدير متوسط لجودة البيئة المدرسية من وجهة نظر معلمي المرح

توجد  ، الاالبتدائية، مستوى متوسط للصحة النفسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية

ً في تقدير كل من جودة البي دى لسية ئة المدرسية والصحة النففروق دالة إحصائيا

 معلمي المرحلة االبتدائية تعزى إلى متغير المنطقة واألقدمية.

إلى الكشف عن  (Stiefel & Wiswal & Schwartz, 2016)وهدفت دراسة 

الفرق بين المدارس الكبيرة والصغيرة والقديمة والحديثة في مدينة نيويورك من 

ع آراء واتجاهات طلبة الصف التاسع حول حيث بيئات التعلم، من خالل استطال

البيئة المدرسية، باستخدام استبانة مكونة من ثالثة محاور تتعلق بالعالقات 

الشخصية والتوقعات األكاديمية والسلوك االجتماعي، وأشارت النتائج إلى تميز 

المدارس الصغيرة )القديمة والحديثة(، كما أشارت النتائج إلى أن طلبة المدارس 

حديثة )الصغيرة والكبيرة( أفضل من الناحية األكاديمية من طلبة المدارس ال
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القديمة، وبين النتائج أن هذا االختالف األكاديمي ناتج عن االختالف في بيئات 

 التعلم، وبناء على ذلك أوصت الدراسة بتحسين بيئات التعلم.

اإلدارة ( فقد هدفت إلى التعرف بشكل رئيس دور 2016أما دراسة حشايكة )

 المدرسية في توفير بيئة مدرسية آمنة في المدارس الحكومية األساسية في

ي فالف محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر المعلمين فيها، وبيان االخت

 ً  تغيرات لموجهات النظر في دور اإلدارة المدرسية في توفير بيئة مدرسية آمنة تبعا

موقع  نوات الخبرة، المديرية، جنس المدرسة،الجنس، المؤهل العلمي، الكلية، س

س مدارالمدرسة، عدد طلبة المدرسة. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ال

لغ الباوالحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من الذكور واإلناث 

ً ومعلمة375( وتم أخذ عينة طبقية عشوائية بواقع )14857عددهم ) تم . و( معلما

ت ق ذااالعتماد على المنهج الوصفي حيث توصلت للنتائج التالية: عدم وجود فرو

( بين متوسطات وجهات نظر a=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ي فالمعلمين في مجاالت دور اإلدارة المدرسية في توفير بيئة مدرسية آمنة 

 درسة، الكلية، جنس المالمدارس الحكومية تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي

( a=0.05وموقع المدرسة، يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 وفيربين متوسطات وجهات نظر المعلمين في مجاالت دور اإلدارة المدرسية في ت

ة بيئة مدرسية آمنة في المدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضف

 سة.لمدرالخبرة، متغير المديرية، متغير عدد طلبة ا الغربية تعزى لمتغير سنوات

( للتعرف إلى العالقة بين مستوى الشعور 2016في حين هدفت دراسة عفانة )

باألمن النفسي ودافعية التعلم لدى طلبة صعوبات القراءة والكتابة والطلبة العاديين، 

ة التعلم لدى التعرف إلى مستوى الشعور باألمن النفسي، التعرف إلى درجة دافعي

طلبة صعوبات القراءة، والتعرف إلى عالقة بعض المتغيرات في مستوى الشعور 

باألمن النفسي ودافعية التعلم لدى طلبة صعوبات القراءة والكتابة والطلبة العاديين. 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من 

( في 160الكتابة والطلبة العاديين البالغ عددهم )جميع طلبة صعوبات القراءة و

محافظة أريحا وبيت لحم حيث توصلت للنتائج التالية: ال توجد فروق ذات داللة 

( في مستوى األمن النفسي لدى طلبة a ≥ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

ان صعوبات القراءة والكتابة والطلبة العاديين يعزى لمتغير الجنس والعمر ومك

السكن والترتيب داخل األسرة ومعدل الفصل األول والمستوى االقتصادي وتعليم 
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األب وتعليم األم، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(a≤0.05 في درجة دافعية التعلم لدى طلبة صعوبات القراءة والكتابة والطلبة )

كن والترتيب داخل األسرة ومعدل العاديين يعزى لمتغير الجنس والعمر ومكان الس

الفصل األول والمستوى االقتصادي وتعليم األب وتعليم األم، يوجد فروق ذات داللة 

( في درجة دافعية التعلم لدى طلبة a≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

صعوبات القراءة والكتابة والطلبة العاديين يعزى لمتغير المستوى االقتصادي 

 وتعليم األب.

لنفسية ( دراسة هدفت إليجاد العالقة بين توافر السالمة ا2015وقد أجرى كاتب )

 ستوىملدى البيئة التعليمية الدراسية والصحة النفسية للطالب، من خالل قياس 

، لنفسيةحة اوجود السالمة النفسية لدى البيئة التعليمية، وقياس مستوى الشعور بالص

ة في ليميد السالمة النفسية لدى البيئة التعوالتعرف على العالقة بين مستوى وجو

. المدارس تحت الدراسة ومستوى الصحة النفسية لدى الطالب في تلك الدراسة

دة جفي  وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة األقسام األدبية للجامعات السعودية

ية: التال (، وتوصلت للنتائج400وتم اختيار عينة بالطريقة العشوائية بلغ حجمها )

تويات د مسأن درجة توفر السالمة النفسية لدى البيئة التعليمية كانت متوسطة، وجو

ن ة بيمتوسطة من الصحة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة، وجود عالقة ارتباطي

 شعورمستوى توفر السالمة النفسية لدى البيئة التعليمية الجامعية ومستوى ال

لسالمة ا( بين متغيرات a≤0.05تباط إيجابي )بالصحة النفسية لدى الطالب، كان ار

 النفسية للبيئة التعليمية ومتغيرات الصحة النفسية لدى الطالب.

اإلرشاد و( فقد هدفت إلى توضيح دور التوجيه 2015أما دراسة الفيهقي والتوايهة )

في  نويةالطالبي في الوقاية من العنف المدرسي من وجهة نظر معلمي المدارس الثا

 أداةكتيماء بمنطقة تبوك، استخدم الباحث المنهج الوصفي، واالستبانة  محافظة

توصلت ( مبحوثاً، و91للدراسة وجمع البيانات، وقد تم اختيار عينة مكونة من )

يه، ء علالدراسة إلى أن المرشد الطالبي له دور في تخفيف العنف المدرسي والقضا

 هرة. وأهمية األسرة والتشريعات في الحد من هذه الظا

 ,Martin, K & Bremner, A & Salmon, J & Rosenbergأما دراسة )

M & Giles- Corti, B, 2014 فقد هدفت الدراسة لتطوير نموذج متعدد )

المجاالت لتحديد الخصائص الرئيسية لبيئة المدرسة االبتدائية المرتبطة بالنشاط 
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( مدرسة 27ة على )البدني لألطفال خالل فترة دوامهم المدرسي، وطبقت الدراس

ابتدائية في بيرث غرب استراليا، وأظهرت نتائج الدراسة أهمية التعلم باللعب، كما 

ً والذين يمارسون الرياضة بمختلف  أظهرت الدراسة تميز الطلبة النشيطين بدنيا

أنواعها يومياً، وأوصت الدراسة بضرورة القيام بالتدخالت الالزمة لإلفادة من 

لمادية واالجتماعية والثقافية والسياسية لدعم النشاط البدني البيئة المدرسية ا

 لألطفال. 

رضا ودراسة هدفت إلى بحث العالقة بين البيئة المدرسية  (Cara, 2012)وأجرت 

ج لمنهاالمعلمين الوظيفي في المدارس العامة األمريكية، وقد استخدمت الباحثة 

سية لمدرت الدراسة إلى البيئة االوصفي التحليلي باستخدام االستبانة، وقد توصل

 لنمطاتؤثر في عدم رضا المعلمين وبشكل خاص االستقالل الذاتي للمعلمين، وأن 

، ظيفياإلداري الذي يتبعه مدراء المدارس يقلل من احتماالت رضا المعلمين الو

 ن.علميوكذلك تزيد مشكالت الطلبة والمجتمع والمدرسة من احتماالت عدم رضا الم

( للتعرف إلى كيفية مواجهة العنف في Church, 2011فت دراسة )في حين هد

المدارس من خالل استكشاف تصورات واقتراحات معلمي المدارس حول العنف 

قد المدرسي، واستخدم الباحث المقابالت وأشرطة التسجيل لجميع البيانات، و

 توصلت الدراسة إلى أهمية فهم تصورات المعلمين لدور المدرسة والمجتمع

عية واألسرة لمفهوم العنف المدرسي، وأن مسؤولية مواجهة العنف مسؤولية جما

 رورةتساهم فيها األسرة المدرسية والمدرسة والمجتمع ككل، وأوصت الدراسة بض

 ملينتدريب العاملين في المدرسة على مواجهة تلك الظاهرة وضرورة تنمية العا

 وتطويرهم بما يكفل مواجهة مشكلة العنف.

ت فقد هدفت إلى تحديد العالقة بين التسهيال (Vandiver, 2011)راسة أما د

 ستخدوالخدمات المدرسية من جهة وبيئة التعليم المدرسي من جهة ثانية، وقد ا

قد يلي، ولتحلالباحث المقابالت واالستبانة لجمع البيانات باستخدام المنهج الوصفي ا

يمية لتعلعية ومالءمة التسهيالت اأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين نو

ما في موبين تحصيل الطلبة األكاديمي، وأن هناك تغيراً في دور المعلمين الوظي

ت يؤثر على تحصيل الطلبة بشكل عام، وأوصت الدراسة بضرورة توفير التسهيال

 .مالئمةة الالمناسبة والظروف المالئمة لرفع تحصيل الطلبة وتوفير البيئة التعليمي
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إلى التعرف على العالقة بين  (Oluwatoyin, 2006)ين هدفت دراسة في ح

ث لباحاأنماط القيادة والمناخ المدرسي في مدارس بوتسوانا الثانوية، واستخدم 

( معلماً 137المنهج الوصفي التحليلي، وطبق الباحث استبانة على عينة مكونة من )

 سة أنوبينت نتائج الدرا ( مدارس ثانوية في بوتسوانا في جنوب أفريقيا،7في )

حي، ي وصللمعلمين دوراً مهماً إلى جانب المدراء في في توفير مناخ مدرسي إيجاب

وقد أوصت  وأنه بإمكان المدراء التأثير بفاعلية وإيجابية في في المناخ المدرسي،

قيام  د منالدراسة بضرورة قيام الحكومة ببناء ثقافة المساءلة في المدارس والتأك

 ة بدورها في توفير مناخ مدرسي مالئم.المدرس

نة، ة اآلمنفسيوتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول مفهوم البيئة ال

ي ثل فإال أنها تختلف مع الدراسات السابقة في الهدف الرئيسي للدراسة والمتم

ي ف نامعرفة دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورو

 المدارس األساسية من وجهة نظر مديري المدارس. 

 رة فياستخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاه منهج البحث:

ه الوقت الحاضر وكما هي في الواقع، وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل هذ

ر لحاضاالدراسات، وذلك لإلجابة على أسئلة البحث باعتباره طريقة في البحث عن 

 يقاً. ووصف الظاهرة المراد دراستها كما توجد في الواقع وصفاً دق

ية تكون مجتمع البحث من جميع مديري ومديرات المدارس األساس مجتمع البحث:

 . 2021-2020في محافظة الخليل في الفصل الدراسي األول لعام 

م بطريقة ( مديراً من مجتمع البحث، تم اختياره86تكونت العينة من ) عينة البحث:

 العينة العشوائية البسيطة، وذلك على النحو التالي:
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 (: خصائص العينة الديموغرافية1جدول )

 المجموع النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 %49 42 ذكر الجنس
86 

 %51 44 أنثى

 %69 59 بكالوريوس المؤهل العلمي
86 

 %31 27 ماجستير فأعلى

 %45 39 سنوات 5أقل من  الخبرة

 %30 26 سنوات5-10 86

 %25 21 10أكثر من 

 %76 65 حكومة الجهة المشرفة

 %9 8 وكالة 86

 %15 13 خاصة

 أداة البحث:

كذلك وبوي تم بناء أداة البحث على شكل استبانة من خالل االستفادة من األدب التر

 حتوىبالرجوع إلى دراسات سابقة، وقد كانت االستبانة مكونة من قسمين: حيث ا

ة، لخبراالقسم األول على البيانات األولية وهي )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات 

لتربوي ( فقرة لقياس دور المرشد ا30من )الجهة المشرفة(، وتكون القسم الثاني 

ة وجه في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية من

 نظر المديرين في محافظة الخليل.

 صدق أداة البحث:

تم التحقق من صدق أداة البحث بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي 

المالحظات حولها، وبناًء عليه تم إخراج االستبانة االختصاص، والذين أبدوا بعض 

بشكلها الحالي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم التأكد من صدق االتساق 

الداخلي لمقياس دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة 

كورونا في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل، 
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حتساب معامل االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية با

 (.2للمقياس، وذلك كما هو واضح في الجدول )

( لمصفوفة ارتباط فقرات Person correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )2جدول )

 أداة البحث مع الدرجة الكلية لألداة.

اإلحصائيةالداللة  قيمة )ر( الرقم  الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم 

1.  0.453* 0.000 16 . 0.546** 0.000 

2.  0.569** 0.000 17. 0.648** 0.000 

3.  0.535** 0.000 18. 0.264 0.000 

4.  0.634** 0.000 19. 0.583** 0.000 

5.  0.672** 0.000 20. 0.457** 0.000 

6.  0.366 0.000 21. 0.523** 0.000 

7.  0.607** 0.000 22. 0.53** 0.000 

8.  0.564** 0.000 23. 0.391* 0.000 

9.  0.526** 0.000 24. 0.451* 0.000 

10.  0.384* 0.000 25. 0.709* 0.000 

11.  0.269 0.000 26. 0.535** 0.000 

12.  0.264 0.000 27. 0.634** 0.000 

13.  0.583** 0.000 28. 0.672** 0.000 

14.  0.457** 0.000 29. 0.366 0.000 

15.  0.523** 0.000 30. 0.607** 0.000 

تباط ( السابق إلى أن جميع قيم مصفوفة ار2تشير المعطيات الواردة في جدول )

تساق وة االلى قفقرات أداة البحث مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إ

يئة بير الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معا في دور المرشد التربوي في توف

يل، نفسية آمنة في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخل

 وبذلك فإن المقياس يتمتع بمعامل صدق عالي.

 ثبات أداة البحث:

قام الباحث بحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ 

وهي قيمة مرتفعة تسمح  (0.841ألفا، وقد بلغت قيمة الثبات بهذه الطريقة )

 باستخدام المقياس ألغراض البحث العلمي.
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 متغيرات البحث:

 (.شرفةالمتغيرات المستقلة: )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الجهة الم

 نة.المتغير التابع: دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آم

 اآلتية:طبق البحث وفق الخطوات  خطوات تطبيق البحث:

ور وع دالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة التي تتناول وتعالج موض-

 لبحث. اداة المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة، واالستفادة منها في بناء أ

 تحديد مجتمع البحث، واختيار عينة البحث.-

سية يئة نفر بوي في توفيبناء أداة البحث المتمثلة باستبانة لقياس دور المرشد الترب-

 آمنة.

 تطبيق األداة على عينة البحث.  -

 معالجة البيانات وتحليلها.-

 صياغة النتائج وتقديم التوصيات. -

 نتائج البحث:

 اإلجابة عن السؤال األول:

ي فما دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا 

 المديرين في محافظة الخليل؟ المدارس األساسية من وجهة نظر

ارية لمعيلإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات ا

 نا فيدور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورو لدرجة

مرتبة حسب  المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل

 (.3ا هو موضح في الجدول )األهمية، وذلك كم

دور المرشد التربوي في توفير بيئة  (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة3جدول )

نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة 

 الخليل مرتبة حسب األهمية

 الرقم

 

 الترتيب
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.85 3.87 يحرص على الحفاظ على سرية حاالت الطلبة. 26  .1
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يبدي اهتماماً خاصاً بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في  25  .2

 المدرسة.

3.87 0.82 
 مرتفعة

يتواصل مع المعلمين لحثهم على الطرق الصحيحة في توفير  27  .3

 البيئة النفسية اآلمنة لهم. 

3.86 0.83 
 مرتفعة

 مرتفعة 3.30 3.85 يحرص على منع ظاهرة العقاب في المدرسة. 4  .4

 متوسطة 2.16 3.59 يستخدم عبارات تشجع الطلبة للتغلب على مشكالت كورونا. 3  .5

 متوسطة 0.71 3.58 يتفقد مرافق المدرسة للحفاظ على سالمة الطلبة. 22  .6

الذين يعانون من يبادر إلى وضع الخطط العالجية للطلبة  8  .7

 مشاكل نفسية.

3.57 0.82 
 متوسطة

 متوسطة 1.02 3.57 يوظف اإلذاعة المدرسية للدعم النفسي للطلبة. 29  .8

 متوسطة 0.81 3.56 م. يتواصل مع أسرة الطلبة للتعرف على المشكالت التي تواجهه 18  .9

 متوسطة 0.79 3.56 يوظف اإلرشاد الفردي للحاالت المشكلة في المدرسة. 24  .10

 متوسطة 0.68 3.55 يخصص يوماً للحديث عبر اإلذاعة عن األمن النفسي. 13  .11

 متوسطة 0.84 3.53 يتواصل مع المعلمين باستمرار لمتابعة أحوال الطلبة. 9  .12

فيه يعمل مع معلمي الرياضة والفن على توظيف هذه المواد للتر 14  .13

 عن الطلبة. 

3.53 0.66 
 متوسطة

 يتابع مع اإلدارة في تقييم البيئة المدرسية وسالمتها من 16  .14

 المخاطر. 

3.53 0.81 
 متوسطة

 متوسطة 0.86 3.45 ف.يتعاون مع المعلمين لتوفير بيئة تعليمية محفزة داخل الص 7  .15

 متوسطة 0.86 3.45 يعقد جلسات إرشادية جماعية للطلبة. 20  .16

ة يتواصل باستمرار مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير البيئ 23  .17

 النفسية اآلمنة للطلبة. 

3.45 0.76 
 متوسطة

 يتابع المقصف المدرسي للتأكد من سالمة األطعمة الموجودة 21  .18

 فيه. 

3.44 0.86 
 متوسطة

 متوسطة 0.76 3.43يحرص على بناء عالقات مبنية على االحترام بين الطلبة  11  .19
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 أنفسهم. 

 متوسطة 0.83 3.42 . يعمل على استقبال حاالت التحويل من قبل المعلمين للطلبة 17  .20

 متوسطة 0.87 3.40 يستخدم عبارات تشعر الطلبة بالراحة النفسية. 5  .21

 متوسطة 0.99 3.40 يتابع المشكالت النفسية للطلبة باستمرار. 6  .22

النفسية يحتفظ بسجالت حول أحوال الطلبة وأوضاعهم  19  .23

 والدراسية.

3.35 0.85 
 متوسطة

يوظف الملصقات والنشرات التي تعزز األمن النفسي في  2  .24

 المدرسة.

3.28 0.92 
 متوسطة

 متوسطة 0.95 3.27 يعمل على إعطاء الفرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم.  12  .25

 متوسطة 1.24 3.17 يهتم ببناء عالقات طيبة مع الطلبة.  28  .26

 متوسطة 0.88 3.14 مع المعلمين لتوفير بيئة تعليمية آمنة.يتعاون  15  .27

 متوسطة 1.19 3.12 يقيم نشاطات للترفيه عن الطلبة.  10  .28

ى يزود المرشد التربوي الطلبة بالمعلومات التي تساعدهم عل 1  .29

 مواجهة مخاطر كورونا.

3.01 1.13 
 متوسطة

 متوسطة 1.17 2.78 يخصص حصصاً لإلرشاد والتواصل مع الطلبة.  30  .30

 متوسطة 0.34 3.45 المجموع 

( أن دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في 3يتضح من الجدول )

جاء بدرجة  المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل

(. وجاءت أربع فقرات 0.34( وانحراف معياري )3.45متوسطة بوسط حسابي )

( والتي تنص على: يبدي 26بدرجة عالية، حيث كان أعلى هذه الفقرات الفقرة رقم )

ً بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة.  ً خاصا المرشد التربوي اهتماما

ف المرشد التربوي اإلرشاد الفردي ( والتي تنص على: يوظ24والفقرة رقم )

( والتي 27( تليها الفقرة رقم )3.87للحاالت المشكلة في المدرسة. بوسط حسابي )

تنص على: يتواصل مع المعلمين لحثهم على الطرق الصحيحة في توفير البيئة 

( والتي تنص على: 4(، يليها الفقرة رقم )3.86بوسط حسابي )النفسية اآلمنة لهم. 
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(، فين حين 3.85ى منع ظاهرة العقاب في المدرسة. بوسط حسابي )يحرص عل

( والتي 30جاءت بقية فقرات االستبانة بدرجة متوسطة، وقد كان أدناها الفقرة رقم )

ً لإلرشاد والتواصل مع الطلبة. بوسط حسابي  تنص على: يخصص حصصا

ي الطلبة ( والتي تنص على: يزود المرشد التربو1( يسبقها الفقرة رقم )2.78)

(. 3.01بالمعلومات التي تساعدهم على مواجهة مخاطر كورونا. بوسط حسابي )

يقيم نشاطات للترفيه عن الطلبة. بوسط ( والتي تنص على: 10يسبقها الفقرة رقم )

 (.3.12حسابي )

 ً ائحة جسبب بويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن األمن النفسي للطلبة قد تأثر سلبا

ل ما حاانقطع الطلبة فترة طويلة عن الدوام الوجاهي في المدارس مكورونا، وقد 

وام س بددون قيام المرشد التربوي بالقيام بدوره، وبعد عودة الطلبة إلى المدار

خرى واأل جزئي، حيث قّسم الطلبة إلى مجموعتين إحداهما داومت في األيام الفردية

ى شد التربوي، إضافة إلداومت في األيام الزوجية، مما زاد من أعباء المر

بشكل  كانتالمشكالت النفسية والتربوية التي ألقت بظاللها نتيجة جائحة كورونا. و

وعدم  بوي،مفاجئ مما أربك العملية التعليمية برمتها بما في ذلك دور المرشد التر

ة نفسيقدرة المرشدين التربويين على التصدي لهذا الكم الكبير من المشكالت ال

رس، لمداإضافة إلى ذلك عدم انتظام العملية التعليمية في كثير من ا والتربوية،

ري مدي والغياب المتكرر للطلبة وإغالق العديد من المدارس، مما أدى إلى تقدير

ية ساسالمدارس لدور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في المدارس األ

 بدرجة متوسطة.

دراسة ( و2017نتائج كل من دراسة )بوفاتح، وقد اتفقت نتائج البحث الحالي مع 

(، في حين اختلفت مع نتائج دراسة 2009( ودراسة )شاهين، 2015)كاتب، 

 (.2015)الفيهقي، 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ا ورونهل يختلف دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة ك

ر المديرين في محافظة الخليل باختالف في المدارس األساسية من وجهة نظ

 )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، الجهة المشرفة(؟ 

( التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المرشد 4الجدول )

التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية من 
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محافظة الخليل حسب المتغيرات: )الجنس، المؤهل وجهة نظر المديرين في 

 العلمي، الخبرة، الجهة المشرفة(.

(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المرشد التربوي في توفير 4جدول )

 بيئة نفسية آمنة حسب متغيرات البحث

االنحراف    الوسط الحسابي المستوى المتغير

 المعياري

 0.35 3.49 ذكر الجنس

 0.32 3.42 أنثى

 0.37 3.46 بكالوريوس المؤهل العلمي

 0.27 3.44 ماجستير فأعلى

 0.36 3.45 سنوات 5أقل من  الخبرة

 0.24 3.41 سنوات 5-10

 0.41 3.51 10أكثر من 

 0.31 3.42 حكومة الجهة المشرفة

 0.37 3.68 وكالة

 0.42 3.46 خاصة

ً ظاهرية في األوساط الحساب( السابق 4يتبين من الجدول ) ية لدور أن هناك فروقا

ارس المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المد

: تقلةاألساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى للمتغيرات المس

حص ف)الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، التخصص(، ولفحص داللة هذه الفروق تم 

 الفرضيات اآلتية:

 نتائج الفرضية األولى:

( في دور  ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ارس المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المد

 األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس. 
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 لمرشداصحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار )ت( للفروق في دور للتحقق من 

ة من ساسيالتربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األ

تالي ( ال5وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل حسب متغير الجنس، والجدول )

 يبين نتائج هذه الفرضية.

 )ت( للفرضية األولى(: نتائج اختبار 5جدول )

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة
 الدالة اإلحصائية

 0.35 3.49 42 ذكر

84 0.892 0.375 
 0.322 3.42 44 أنثى

إلحصائية ( السابق أن قيمة مستوى الداللة ا5تشير المعطيات الواردة في الجدول )

ة: ال (، وبذلك تقبل الفرضية الصفري0.05وهذه القيمة أكبر من )( 0.375بلغت )

رشد ( في دور الم ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ة من ساسيالتربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األ

 وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس. 

 ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن جميع المدارس واجهت نفس الظروف بسبب

هون ي المدارس األساسية يواججائحة كورونا، وأن جميع المرشدين التربويين ف

ن، رشدينفس المواقف العادية والطارئة التي تحتاج إلى رعاية وتدخل من قبل الم

لى اج إوكذلك فإن مدارس المرحلة األساسية وطبيعة المرحلة العمرية للطلبة تحت

ي وق فرعاية بالدرجة نفسها من قبل المرشدين والمرشدات، وبالتالي ال يوجد فر

ً لجنس مدير التقييم دور ا  ة. وقدمدرسلمرشد في توفير البيئة النفسية اآلمنة تبعا

 (.2016اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )حشايكة، 

 نتائج الفرضية الثانية:

( في دور  ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ارس كورونا في المد المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة

 ي.لعلمااألساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل 

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار )ت( للفروق في دور المرشد 

التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية من 
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( 6المديرين في محافظة الخليل حسب متغير المؤهل العلمي، والجدول )وجهة نظر 

 التالي يبين نتائج هذه الفرضية.

 (: نتائج اختبار )ت( للفرضية الثانية6جدول )

المؤهل 

 العلمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.37  3.46 59 بكالوريوس

ماجستير  0.768 296 84

 فأعلى

27 3.44 0.27 

إلحصائية ( السابق أن قيمة مستوى الداللة ا6تشير المعطيات الواردة في الجدول )

ة: ال (، وبذلك تقبل الفرضية الصفري0.05( وهذه القيمة أكبر من )0.768بلغت )

رشد في دور الم(  ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ة من ساسيالتربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األ

 وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 هلهمويرى الباحث أن سبب هذه النتيجة في أن جميع مديري المدارس باختالف مؤ

ي ظل نة فيين في توفير البيئة النفسية اآلمالعلمي يقيمون أداء المرشدين التربو

جائحة كورونا، بالدرجة نفسها، بسبب تقيمهم الموضوعي لنفس المتغيرات 

ه ت هذالمتشابهة في كافة المدارس والمرتبطة بأداء المرشد التربوي، وقد اتفق

 (.2016النتيجة مع نتيجة دراسة )حشايكة، 

 نتائج الفرضية الثالثة:

دور  ( في ≥ 0.05) الداللة داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات

ارس المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المد

 ة.لخبراألساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات ا

 Oneاألحادي )للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين 

Way Anova للفروق في دور المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في )

ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة 

 ( التالي يبين نتائج هذه الفرضية.7الخليل حسب متغير سنوات الخبرة، والجدول )
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 ة( للفرضية الثالثOne Way Anovaاين األحادي )(: نتائج اختبار تحليل التب7جدول )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.587 0.536 0.062 2 0.125 بين المجموعات

 0.116 83 9.645 داخل المجموعات

 85 9.770 المجموع

إلحصائية ( السابق أن قيمة مستوى الداللة ا7الجدول )تشير المعطيات الواردة في 

ة: ال (، وبذلك تقبل الفرضية الصفري0.05( وهذه القيمة أكبر من )0.587بلغت )

رشد دور الم ( في ≥ 0.05) الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

من  اسيةاألسالتربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس 

 وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

رون يويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن جميع مديري المدارس باختالف خبرتهم 

 جائحة ي ظلدور المرشد التربوي، ويقيمون أداءه في توفير البيئة النفسية اآلمنة ف

ر المرشد التربوي، وبسبب تقيمهم كورونا، بالدرجة نفسها، بسبب وضوح دو

د لمرشاالموضوعي لنفس المتغيرات المتشابهة في كافة المدارس والمرتبطة بأداء 

 (.2016التربوي، وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )حشايكة، 

 نتائج الفرضية الرابعة:

 ( في دور ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال 

ارس المرشد التربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المد

 فة.لمشراألساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجهة ا

 Oneللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

Way Anovaبوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ( للفروق في دور المرشد التر

ظل جائحة كورونا في المدارس األساسية من وجهة نظر المديرين في محافظة 

 ( التالي يبين نتائج هذه الفرضية.8الخليل حسب متغير الجهة المشرفة، والجدول )
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 ة( للفرضية الرابعOne Way Anova(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )8جدول )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.111 2.256 0.252 2 0.504 بين المجموعات

 0.112 83 9.266 داخل المجموعات

 85 9.770 المجموع

حصائية اإل( السابق أن قيمة مستوى الداللة 8تشير المعطيات الواردة في الجدول )

ة: ال (، وبذلك تقبل الفرضية الصفري0.05( وهذه القيمة أكبر من )0.111بلغت )

رشد في دور الم ( ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ة من ساسيالتربوي في توفير بيئة نفسية آمنة في ظل جائحة كورونا في المدارس األ

 وجهة نظر المديرين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجهة المشرفة.

جهة ويرى الباحث أن سبب هذه النتيجة في أن جميع مديري المدارس باختالف ال

ي ظل فمنة ويين في توفير البيئة النفسية اآلالمشرفة يقيمون أداء المرشدين الترب

 جائحة كورونا، بالدرجة نفسها، بسبب أن دور المرشد التربوي هو نفسه في

المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وأن تقيمهم 

د لمرشاالموضوعي لنفس المتغيرات المتشابهة في كافة المدارس والمرتبطة بأداء 

 (.2016قد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )حشايكة، التربوي، و

 التوصيات: 

دين لمرشعلى وزارة التربية والتعليم أن تقوم بعقد الدورات المتخصصة إلكساب ا-

 التربويين الخبرات الالزمة للتعامل مع اآلثار النفسية لجائحة كورونا.

اإلرشادية للمدارس على وزارة الصحة أن تعزز دورها في توفير النشرات -

 وللمرشدين التربويين في التعامل مع اآلثار السلبية لجائحة كورونا.

فاظ للح المحافظة على مستوى مرتفع من النشاطات التي يقوم بها المرشد التربوي-

 على أمن وسالمة الطلبة، من خالل زيادة تخصيص الحصص اإلرشادية للطلبة،

 رات الموجهة للطلبة. وكذلك تفعيل مجالت الحائط، والمنشو
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اجه أن يتم عمل المزيد من األبحاث والدراسات، للبحث في المعيقات التي تو-

  لطلبة.دى االمرشد التربوي في القيام بمهامه المدرسية للحفاظ على األمن النفسي ل

 :قائمة المراجع

ر (. الصحة النفسية "منظور جديد"، دا2015أبو سعد، أحمد عبد اللطيف. ).1

 المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.

 ، عمان: دار المسيرة.2(. الثقافة الصحية، ط2015أبو العيون، سمير. ).2

لية (. كلمة المحرر مقال تربوي، مجلة المدرسة فص2015أبو كمال، محمود. ).3

 تعنى بالصحة النفسية وصعوبات التعلم، مركز زهور األمل.

ي فتراتيجيات توظيف اإلرشاد المدرسي (. اس2016الببالوي، فيوال فارس. ).4

ي، لنفسالبرامج الدراسية: دراسة مقارنة لنماذج دولية معاصرة، مجلة اإلرشاد ا

 46جامعة عين شمس، عدد 

لدى  (. دور المناخ المدرسي في تحقيق الصحة النفسية2014بلمهدي، فتيحة. ).5

 46المراهق، مجلة عالم التربية،عدد 

ية لدى (. جودة البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفس2017بوفاتح، محمد. ).6

بوية، وتر عينة من معلمي المرحلة االبتدائية بوالية االغواط، مجلة دراسات نفسية

 . 18جامعة قاصدي مرباح، ع

درسية م(. دور اإلدارة المدرسية في توفير بيئة 2016حشايكة، شيرين عدنان. ).7

 األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية منآمنة في المدارس الحكومية 

، طنيةوجهات نظر المعلمين والمعلمات فيها، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الو

 فلسطين.

.نحو (. درجة تحقيق أهداف الحملة الوطنية )معاً..2011خليل، أحمد فخري. ).8

في  بيئة مدرسية آمنة( من وجهة نظر لجان المناصرة في المدارس األساسية

 محافظة الزرقاء، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشمية، األردن.
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والنشر،  ، دار الفاروق للطباعة1(. علم النفس التربوي، ط2014دروزة، أفنان. ).9

 نابلس، فلسطين.

البات (. دور المدرسة في تعزيز األمن النفسي لدى ط2018الدليمي، منيرة. ).10

 (.39اإلنسانية واالجتماعية، العدد ) المرحلة الثانوية، مجلة جيل العلوم

ومية (. أداء المرشد التربوي في المدارس الحك2003السالمة، ناصر رفيق. ).11

ن، الثانوية في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر كل من اإلداريين والمعلمي

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

(. درجة امتالك المرشدين التربويين في المدارس 2017شاهين، محمد. ).12

ها، جهونالحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية وعالقتها بالصعوبات التي يوا

 (.18دد )( الع5مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية، مجلد )

 هللا (. دور المرشد التربوي في مدارس محافظة رام2009شاهين، محمد. ).13

العدد  نية،والبيرة الحكومية بين الواقع والمأمول، مجلة البحوث والدراسات اإلنسا

(12.) 

م (. واقع العالقات اإلنسانية في مؤسسات التعلي2010شعباني، عزيزة. ).14

 ربوية،ة وتالثانوي وعالقتها باتجاهات التالميذ نحو المناخ المدرسي، دراسات نفسي

 ، جامعة الجزائر.5النفسية والتربوية، عددمختبر تطوير الممارسات 
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"The role of the educational counselor in providing a safe 

psychological environment in light of the Corona pandemic 

in primary schools from the point of view of the principals 

in the Hebron Governorate" 
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Associate Professor of Educational Psychology 
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Abstract  : This research aimed to identify the role of the educational 

counselor in providing a safe psychological environment in Corona 

pandemic in basic schools from the point of view of managers in the 

Hebron governorate, and to identify the differences in this role in light of 

some variables,  the researcher used the descriptive approach by applying 

a questionnaire to a sample of (86) from the study community to achieve 

the research objectives. The results of the study showed that the 

educational counselor’s role in providing a safe psychological 

environment in basic schools from the point of view of the principals in 

the Hebron governorate came with a moderate degree with a mean of 

(3.45). The results also showed that there are no significance differences 

in this role attributed to variables (gender, academic qualification, 

experience, supervising authority), and in light of these results the 

researcher recommended several recommendations, the most important of 

which are: that the Ministry of Education hold specialized courses to 

provide educational counselors with the necessary expertise to deal with 

the psychological effects of the Corona pandemic  .  

Key words: educational counselor, school psychological environment, 

basic schools, Corona pandemic. 
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 لدى فاعلية استخدام منحى الرياضيات الواقعية في اكتساب المفاهيم الرياضية

 طالب الصف الخامس االبتدائي في دولة قطر

 أحمد سعيد كنعاند. 

 وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر

 البشايرهأ.د زيد علي 

 األردنجامعة مؤته، 

 

هدفت الدراسة تقصي فاعلية استخدام منحى الرياضيات الواقعية في ملخص: 

اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الخامس. تكون أفراد الدراسة من 

ً من مدرسة أحمد بن راشد المريخي االبتدائية للبنين، تمَّ اختيارها 47) ( طالبا

 ً ( طالباً، تم تدريسهم باستخدام منحى 24تكونت المجموعة التجريبية من ) .قصديا

( طالباً، تم تدريسهم 23الرياضيات الواقعية، والمجموعة الضابطة تكونت من )

الدراسة فكانت اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية وفقاً  أداة بالطريقة االعتيادية. أما

الضابطة والتجريبية بعد  مجموعتيناللمستويات )ديفيس(، وجرى تطبيقه على 

التأكد من صدقه وثباته. أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بين المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة المجموعتين (α=0.05مستوى الداللة 

 التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار ككل وفي المستوى

 التدريس باستخدام يشير إلى فاعليةوى الثاني من مستويات ديفيس مما والمستاألول 

 عند مستويات ديفيس.  منحى ال

لصف ضية، امنحى الرياضيات الواقعية، المفاهيم الريافاعلية، : الكلمات المفتاحية

 الخامس.
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 مقدمة

و يرة نحاألخ الدول المتقدمة والنامية في السنوات التربويين في معظمتَغيَّرت نظرة 

 اتهاعملية التعلم والتعليم بشكل كبير، فأخذت تنتهج النهج الواقعي في مؤسس

ة لحاليالتغيرات والتحديات االتعليمية في تعلم وتعليم مختلف العلوم لمواكبة 

ومات معلال والمستقبلية بهدف إعداد متعلمين لمواجهة هذه التحديات ومواكبة ثورة

ج انتها يمهاوالتكنولوجيا. وتعدّ الرياضيات من أحد العلوم التي يتطلب تعلمها وتعل

 نقوم افي جميع مناحي حياتنا اليومية، فعندم تدخل النهج الواقعي، فتطبيقاتها

ا لك على فهمننتخذ قراراً لشراء شيٍء ما فإنَّنا نعتمد في ذ بالتخطيط لعمل معين أو

ى در علللمعرفة والقا هنا وجب التركيز على المتعلم فهو الصانعللرياضيات، من 

 .(2018اإلنتاج المبدع لمواكبة هذه التحديات)كنعان، 

و حجير هيويُعد المتعلم القضية المركزية فيي مجيال تطيوير التعلييم، فيإذا كيان المعليم 

ليية عماألساس في المنظومة التعليمية، فإن المتعلم هو األسياس نفسيهو وهيو محيور لل

علم التعليمييية والتربوييية، وبييذلك يكييون راييية التربييية التركيييز علييى مسيياعدة كييل مييت

يية في  رارب في التعلم على فهم أفضل لما يتعلمهُ، وحتى تتمكن من تحقيق هيذه الغا

اهيم فيي يية المفيبدَّ لها من تنمية المفاهيم التيي تعيد أداة الفكير واإلبيداع ، ونظيراً ألهم

ليى عثير من التربويين والبياحثين ومخططيي المنياهج الحديثية تنمية الفكر حرص الك

ي فياهيم هياالهتمام بها والتركيز عليها، ولعّل من أبرز المنياهج التيي ترتكيز عليى الم

ر ظيم أميومناهج الرياضيات التي تنبثق أهميّتها من حاجة األفراد في المجتمع إلى تن

، ي للعليمد مسيتويات البنياء المعرفيحياتهم ومعام تهم. وتمثل  المفاهيم الرياضيية أحي

 (.2000الخطيب، )إذ تُبنى عليها باقي مستويات المعرفة الرياضية

والمفاهيم جوهر المعرفة الرياضية، إذ من الصعب أن يتم تعلُّم أي معرفة بشكل 

جيد من دون اكتساب المفاهيم األساسية الخاصة بها، فعملية اكتساب المفاهيم تمثل 

غة لكل من النمو المعرفي عملية التعلم الصفي كما أنَّ لها أهمية بال جزءاً كبيراً من

(. وإنَّ عملية تكوين المفهوم الرياضي بصورة صحيحة 2010)أبو زينة، والتعلم

وراسخة متطلب أساسي ومهم حتى ال تكون المعلومات التي يتم اكتسابها في 

لتي تستند إليها )الشربيني مراحل التعلُّم ال حقة مشوشةو فتفقد األرضية الصلبة ا

 ذلك أنَّ كثيًرا من مشك ت تعلُّم الرياضيات، ترجع بحد ذاتها (، 2000وصادق،

إلى الطريقة التي يتعلم بها الطلبة، ويتم تأسيسهم بها، وأنَّه ال بدَّ من التغلب على تلك 

ً أكبر في التعل م الصعوبات بإتباع أساليب تدريسية قائمة على منح الطلبة فرصا
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 Hiebert)  والممارسة والتطبيق، بما يقلل من الصعوبات التي تواجههم مستقب ً 

& Douglas ,2007). 

 National وفي هذا السياق فقد شار المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات

Council of Teachers of  Mathematics (NCTM, 2000)  إلى أنَّ تعلــيم

 الرياضــيات الفعـــّال يتطلب معرفة المعلم بطرائق تدريس المفاهيم الرياضية

 بالموقف تحيط التي التدريسية الظروف معرفة على استعمالها لتساعده على وقدرته

التعليمي التعلمي لتمكين الطلبة من اكتساب المفاهيم الرياضية بشكل صحيح، 

 واحتياجاتهم اليومية بحياتهم ووثيقة الصلة لهم، اذبةج التعلم عملية ولتصبح

المعلم من الدور االعتيادي الذي  يتغير دور أن ال بدَّ من وعليه وررباتهم، وميولهم

يقتصر على نقل الخبرات الجديدة للطلبة إلى الدور الذي يتميز بقدرته على تخطيط 

ً بطبيعة مجاالت التدريس، وتوظيف ما يتوافر من تقنيات تربوية،  وأن يكون ملما

الفعّالة لها، بهدف إكساب طلبته خبرات متنوعة  التدريس الرياضيات وبطرائق

 تساعدهم على مواجهة متطلبات العصر. 

فرقياً بيين أهميية معرفية المعلميين بطبيعيية  ,Haylock) 2010)هيايلو   وال ييرى

ليك ذالمفياهيم، المفاهيم الرياضية معرفة صحيحة وعميقية وبيين معرفية الطلبية بتليك 

جيات استراتيبأنَّ ما يقوم به المعلم من دور ناجح تجاه طلبته ما هو إال نتاج المعرفة 

ح تدريسها والقدرة عليى توظيفهيا فيي مواقيف تدريسيية فعاليةو ومين هنيا تظهير م مي

لطرائيق الصعوبات التي يبديها الطلبة فيي فهمهيم للرياضييات إذا ميا اتبيع المعلميون ا

، سييروالتفل ر الواقعية التي تركز عليى التلقيين، بيدالً مين الفهيم والتحليياالعتيادية ري

وبات فقد ظهر من خ ل الممارسيات التدريسيية والمشياهدات الميدانيية، أنَّ ثمية صيع

طة تواجه الطلبة، ويعبِّّرون عنها بالتصريح أو مين خي ل ضيعف تفياع تهم ميع أنشي

 الرياضيات الصفية.

أظهرت نتائج بعض  اصل في مجال طرائق التدريسوعلى الررم من التقدم الح

الدراسات أنَّ أحد أهم المشك ت التي تواجه معلمي الرياضيات االفتقار للمهارات 

ال زمة للتدريس الفعال واستخدامهم أساليب وطرائق تدريس تعتمد على حفظ 

واستظهار المادة العلمية، إلى جانب ضعف مقدرة الطلبة على تعلم المفاهيم 

لرياضية واستخدامها في تطبيقات الحياة المختلفة، وهذا ربما يعود إلى قصور في ا

فهم النظريات التربوية التي يستند إليها في تعليم وتعلم الرياضيات فيزيد ذلك من 

مجردة ومنفصلة عن نظرة المعلم والطلبة على حد سواء إلى الرياضيات على أنَّها 
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 ,Hough &Dickinson, 2013; Akkas & Turnrklu)واقعهم الحياتي 

2014 .) 

ورة بضر وفي ظل األهمية الكبيرة لمادة الرياضيات، فقد تعالت األصوات المطالبة

 نيتـهمـي بتحسين وتطوير أساليب تعلم الرياضيات لتمكين الطلبة من بناء المعرفة ف

كـوين تتم العقليـة معتمدين علــى المعرفـة الـسابقة الموجـودة لديـهم، حيـث يـ

ات نظريمفـاهيم جديدة أو توسيع مفاهيم قديمة، وتمييز ع قات جديدةو فظهرت ال

في  يدية، لتحل محل األساليب التقلالمتعددة، وظهرت األساليب المتنوعة الفاعلة

 ( أنَّ Sullivan, 2011)(. ويرى سولفان 2010 )أبو زينة،تدريس الرياضيات 

 ة ويجب أن يخضع إلى مبادئ ودراساتتدريس الرياضيات أمر في راية األهمي

لف مخت ومناحي من أجل دعم تعلم الطلبة وإيجاد كافة الطرائق للتصدي الحتياجات

والنماذج مجموعات الطلبة، ويوصى بوجه خاص بالتركيز على االستراتيجيات 

 .لكل من الطلبة والمعلمين التعليمية الحديثة

ً للرياضيات باعتباره نشاطاً فقد َطّوَر عددٌ من التربويين في هولندا م ً علميا نهجا

 Mathematics( RMEإنسانياً، وهو ما يعرف اآلن بمنحى الرياضيات الواقعية )

Education Realistic وآخرون) وقد وضع أسسه هانز فرودنثال(Hans 

Freudenthal وتم اعتماده وتطبيقه بنجاح في بعض بلدان العالم كمنطلق لتدريس ،

الرياضيات مثل: إنجلترا، وألمانيا، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، 

والواليات المتحدة األمريكية، واليابان، وماليزيا، حيث تم التأكيد على فكرة 

ياضيات وتعلمها يجب أن الرياضيات كنشاط إنساني، ولذلك اقترح أنَّ تعليم الر

     (Van, 1995).يكون متص ً بالواقع وذو صلة بالمجتمع

وم ( من المناحي الشهيرة في تعليم الرياضيات وتعلمها، ويقRMEويعد منحى )

إلى  وصولعلى فكرة قيام الطلبة بتطوير فهمهم للمفاهيم الرياضية بشكل تراكمي لل

ل مسائحل المشاكل وال على للعمل بهم بديهية خاصة أساليب القدرة على استنباط

ً وتج في  ذراً الرياضية من خ ل استراتيجيات متعددة تصل بهم إلى فهم أكثر عمقا

ً أكبر في تعلم المفاهيم الريا  ضية،الرياضيات، حيث يمنحهم هذا المنحى فرصا

 رير ويمنحهم كذلك قدرة على الربط بين المواضيع الرياضية المختلفة بأساليب

  (.(Van, 2003يةتقليد
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 ( في تبسيط تعليم وتعلم الرياضيات، وبحسب وجهة نظرRMEوقد أسهم منحى )

  (1991,(و فرودثال(Van, 2003 (و وفانDjokic, 2015دجوكيك )

Freudenthal:ة بحياة أن تكون الرياضيات ذات صلة وثيق  (، فإنَّ أبرز مرتكزاته

 ليوميةاياة ة االستفادة منها في الحالطلبة، وهذا يتطلب وجود اعتقاد سليم بإمكاني

ة فية المدرسي( بأنَّ هنا  ارتباطاً ضعيفاً بين الخبرة الص(Vanالواقعية. ويرى فان 

م في ي تتوالتجربة الحياتية الواقعية في المجتمع، ويعزو ذلك إلى الممارسات الت

س الال بالغرفة الصفية أثناء تعلم وتعليم المفاهيم الرياضية، والناتجة عن ريا سليم حِّ

ا تي، لذلحيابها عند الطلبة ومعلميهم على حٍد سواء، مما جعلها منفصلة عن واقعهم ا

 حدث فيما يعيرى بأنَّ تعلم وتعليم الرياضيات ال بدَّ أن يتم بطريقة أخرى مغايرة 

  ل يوم.كنها وتكون ذات صلة بمواقفهم الحياتية التي يعيشو الغرف الصفية التقليدية،

 رياضيال االبتكارهو إعادة (RME) أما المرتكز الثاني الذي يرتكز عليه منحى 

(، Guided reinvention and progressive mathematizingالموجه)

ث د حيوالذي يسهم في التخفيف من فكرة أنَّ الرياضيات نشاط بشري مرهق وُمعق

ضيات رياكرة أنَّ اليقوم الطلبة في هذه العملية بتجربة عمليات مماثلة تحاكي ف

ضي مبتكرة، ومعنى إعادة االبتكار ضرورة إعادة تنظيم عملية النشاط الريا

كراً يس حلباعتبارها عملية رئيسية في تعليم وتعلم الرياضيات، فالنشاط الرياضي 

ً فقط، بل ال بدَّ من إعطاء ا ة لفرصعلى علماء الرياضيات والمتفوقين رياضيا

ستقى مُ ياتي بهذا النشاط من خ ل اعتبار الرياضيات نهج حلجميع الطلبة من القيام 

ئل لمسالمن المواقف اليومية. فالنشاط الرياضي الذي يقوم به الطلبة عند حلهم 

قيود وال الرياضية السياقية الواقعية يتضمن اتجاهات رياضية ومعرفة االحتماالت

هج الرياضي المفروضة على استخدام النهج الرياضي، ومعرفة متى يكون الن

 .مناسب ومتى ال يكون مناسب

وال بدَّ أنَّ تكون عملية تعليم الرياضيات موجهة ومنظمة، والتوجيه هنا ال يعني أن 

م المعلم تلميحات للطلبة للوصول إلى الحل، وإنما  أنشطة تقديم يتم أن يعني يُقدِّّ

لمبتكرون، ا يمارسهاأنّه  لو الرياضيات كما لممارسة الفرصة تعطيهم للطلبة هادفة

 البشرية أنتجته ما الخاصَّة بطريقتهم يلخصوا بأن للمتعلمين يتاح بأن يُقترح لذلك

، تؤهلهم لإلبداع واإلنتاج، وليس التكرار رياضية، ومفاهيم ونظريات من قوانين

ا التنظيم يعني إيجاد بيئة  .أس فهم عليه انتهى فيما البدء فقط منهم يطلب وأال أمَّ
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 ئمة لممارسة األنشطة الرياضية الهادفة تضمن تنظيم عروض الطلبة صفية م

 (.,Sullivan 2011)وإتاحة الفرصة لهم للمناقشات الصفية الفردية أو الجماعية 

 Cobb, Stephan, Mclain and)ويذكر كوب وستيفن ومكلين ورراميجير 

Gravemeijer, 2001)  أنَّ فهم مصممي العملية التعليمية والمعلمين لمنحى

الرياضيات الواقعية وتطبيقاته يسهم إلى حد كبير في دعم التعلم الفردي للطلبة إلى 

جانب دعمه للتعلم التعاوني حيث يستفيد الطالب من مجوعته في امت   المعرفة 

إثارة التفكير وتخزينها وتوظيفها في مراحل متقدمة حيث تسمح هذه المناحي ب

ا فرودنثال  والدخول في المهمات التعلمية دون إهمال للقدرات الفردية لكل متعلم، أمَّ

Freudenthal) إلعادة ابتكار  ( فيؤكد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الطلبة

بتنظيم مضامينها وع قاتها شريطة أن تكون المادة التي  الرياضيات واختراع

مرتبط بحياتهم ألنَّهم بذلك يمارسونها  ابع حقيقييتعلمونها واقعية ذات ط

ً بيوم  ويتعلمونهاو فتزيد بذلك فرص انط قاتهم وتعلمهم للرياضيات يوما

Freudenthal,1971).) 

( في تعلم RME)( خمس خصائص لمنحىTreffers, 1987ويصف تريفرز )

 The)ات" الرياضيات وتعليمها، إذ يؤكد هذا المنحى على خاصية "استخدام السياق

use of contexts( باعتبارها ال تستخدم في )RME لتوضيح مدى م ءمة )

وقابلية تطبيق الرياضيات في العالم الحقيقي فقط، ولكن تستخدم أيضاً كمصدر لتعلم 

الرياضيات بحد ذاتها من خ ل السياقات التي يمكن صيارتها واستوحائها من العالم 

تشجيع الطلبة على استخدام خبراتهم وحدسهم الحقيقي، ويتمثل دور المعلم في 

وإحساسهم السليم لفهم السياق، والتواصل معه، والمحافظة على مستوى من 

ً دون الحاجة إلى اللجوء إلى حفظ القواعد  اإلحساس به، ليتطوروا رياضيا

 The use)واإلجراءات التي ليس لها معنى بالنسبة لهم، كما أنَّ "استخدام النماذج" 

of models تعد خاصية أخرى بارزة لهذا المنحى، إذ يوفر قدراً كبيراً من فرص )

التعلم عن طريق النماذج المتعددة للتعلم وهو بمثابة الوسائط المساعدة على الفهم 

والحل للمسائل الرياضية، فض ً عن خاصية "استخدام المنتجات والتراكيب 

 & The use of students own productions) الخاصة بالطلبة"

constructions) التي ستمكن الطلبة من الخروج بكم وافر من المخزون ،

 المعرفي وكذلك إنتاج مسائلهم الخاصة وطرقهم في فهمها.
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 The) كما أنَّ خاصية "الطبيعة التفاعلية للعملية التعليمية" في هذا المنحى

interactive character of the teaching process)  العمل تساعد على

الجماعي بروح الفريق الواحد من خ ل ممارسة التفكير التشاركي في حل 

المشك ت التي تواجههم في المسألة الرياضية، وفي هذا تبنى المعرفة والفهم 

اجتماعياً، فالطالب المتعلم ال يبدأ ببناء المعرفة بشكل فردي فحسب، وإنما بشكل 

مستفيداً  .اوض االجتماعي مع اآلخريناجتماعي عن طريق الحوار والمناقشة والتف

ية "التداخل مع مختلف مسارات التعلم"   The intertwinement of)من خاّصِّ

various learning strands)  التي من خ لها يوفر المنحى قدراً كبيراً من

التكاملية والتراكمية بين مواضيع الرياضيات فيما بينها، وبين الرياضيات وريرها 

، وبالتالي فإنَّ هذا المنحى يعزز التكامل بين المواد الدراسية عند تعلم من العلوم

 موضوع ما في الرياضيات أو في ريرها من المواد.

علم وعليه، فإنَّ تلك الخصائص وما تشمل عليها من تطبيقات ستكون ميسرة للت

ر وللد وتجعل من المعلم مرشداً، وموجهاً، وميسراً لعملية التعلم، وهذا مغاير

لمعرفة لاق ً هُ ناالعتيادي المتعارف عليه عن المعلم بأنًّه المصدر األول للتعلم وأنًّ 

ن فقط، أما المتعلم سيمنح في الوقت نفسه مسؤولية أكبر عن تعلمه كباحث ع

 ( (Dickinson & Hough,2013 المعلومة ال متلقياً لها. ويرى دكنسون وهوج 

فهمهم ة كوسيلة تسمح للطلبة بتطوير ( يستخدم حاالت واقعيRMEأّن منحى )

يد التأك يتم ، بدالً من استخدام السياقات كتطبيقات للرياضيات الرسمية. كماالرياضي

  ً عن، فضعلى الفهم االنتقائي المنظم، بدالً من التركيز على المعرفة اإلجرائية

ن دالً مببة، انتقال هذا المنحى بالتركيز على أهمية المناقشة والتأمل في تطور الطل

بوية ث الترلبحوالتركيز على التلقين المباشر لهم، والتأكيد على أهمية االستفادة من ا

ها ستخدامازم المجربة في تحسين عملية التعلم والتعليم وانتقاء الوسائل والمواد ال 

 في المدارس، بدالً من التجارب العشوائية في التعلم والتعليم.  

بأنَّ هنا  نموذج شائع في قياس مدى تعلم الطلبة للمفاهيم ) 2010)ويذكر أبو زينة 

(: ويقوم هذا النموذج على مستويين لقياس Davisالرياضية وهو: نموذج ديفيس)

اكتساب المفاهيم الرياضية هما: المستوى األول يقيس "قدرة الطالب على تمييز 

ور وإجراءات متعددة أمثلة المفهوم من ال أمثلة المفهوم" من خ ل قيام الطالب بأم

تساعده على تمييز أمثلة المفهوم، كأن يعطي أمثلة على المفهوم، أو يعطي أمثلة 

على عدم انتماء المفهوم، أو يعلِّّل سبب اختيار أمثلة المفهوم، ويعلل سبب اختيار ال 
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. أمثلة المفهوم، وأن يقوم بتحديد أمثلة المفهوم من بين مجموعة من األمثلة المتنوعة

أما المستوى الثاني فيقيس "قدرة الطالب على تمييز خصائص المفهوم"، ويكون 

ذلك من خ ل قدرة الطالب على تحديد األشياء التي يجب توافرها في أمثلة 

المفهوم، وتحديد الخصائص والشروط الكافية حتى يكون أي مثال هو مثال على 

فهومين والصفات رير المفهوم، ويستطيع كذلك تحديد الصفات المشتركة بين م

المشتركة، ويعطي تعريفاً محدداً ودقيقاً للمفهوم، ويذكر طرائق استخدامات المفهوم 

 المختلفة. 

 مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيس

يات رياضمن خ ل م حظة الواقع التربوي الميداني ي حظ ضعف الرربة لتعلُّم ال

تية، لحيااقدم لها في ممارستهم  لدى الكثير من الطلبةو ذلك لصعوبة إيجادهم موطئ

شكلة اعتقادهم بعدم جدوى تعلم بعض المواضيع، وتبرز م مح هذه الم مما يعزز

 ابعةجليةً في إهمال حل المسائل، والشرود الذهني في أثناء الحصة وتجاهل مت

ن مالمعلم والتفاعل الصفي المثمر، وضعف قدرة الطلبة على ربط ما يتعلموه 

زن، التواوفي بنيتهم المعرفية بالشكل الذي يخلق حالة من التكامل مفاهيم رياضية 

 ن فض ً نسياوبالتالي تبقى هذه المفاهيم واألفكار مشتتة في اذهان الطلبة وعرضه لل

 ً وكيك دج ة، وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات كدراسعن الفهم الخاطئ لها أحيانا

(Djokic, 2015( و دراسة هوج ودكنسون)Hough & Dickinson,2013 ،)

 (.2010 ودراسة )سعد،

ا الم مح األخرى التي تعكسها الدراسات الدولية والبحوث العلمية  وقة لموثاأمَّ

( ودراسة Akkas& Turnrklu, 2014دراسة أكاس وتورنركلو )والموثقة مثل 

ة إلى ( وجود صعوبات في تعلم الط ب للمفاهيم الرياضية باإلضاف2010األسطل )

ى المعلمين في تدريس الرياضيات، حيث يعتمد أرلب الطلبة عل تواجهت صعوبا

ي ضبط فقوى الحفظ دون الفهم، وقد يكون المعلم بأساليبه التدريسية هو المتغير األ

 ت منهذه المظاهر والتخفيف منها، ثم العمل على ت شيها لتغدو حصة الرياضيا

 وباتؤولية تحديد صعالحصص المحببة لدى الطلبة، فعلى معلم الرياضيات تقع مس

تي جراءات القد يجدها الطلبة في اكتساب المفاهيم الرياضية، ويتخذ اإل التعلم التي

 قد تساعدهم في حلها. 
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إكساب  في (RME)منحى إسهام تبلورت مشكلة الدراسة في قياس درجة وعليه،

ي ف ؤثرةالطلبة المفاهيم الرياضية، باعتبار هذا المنحى وسيلة قد تكون مهمة وم

، اساتإقبال الطلبة على تعلم الرياضيات، وهذا ما أشارت إليه نتائج بعض الدر

و Veloo & Herwat, 2015)(، ودراسة فيلو وهيروات )2018كدراسة )كنعان،

(و فقد يؤدي النجاح في Hough & Dickinson,2013ودراسة هوج ودكنسون )

 مها،ات وصعوبات فهرياضياستخدام هذا المنحى إلى التغلب على صعوبات تعلم ال

ات لرياضييم الذا فإنَّه أصبح لزاًما البحث في نظريات يُعتقد بجدواها في تحسين تعل

ين ، وبوتعلمها، ويساعد الطلبة في تحقيق الربط بين الرياضيات والمواد األخرى

ات. ياضيالرياضيات والحياة العملية وتطبيقاتها من خ ل االستخدام الوظيفي للر

و دراسة ضمن الجهود المبذولة في االرتقاء بأساليب أو طرق أوتأتي هذه ال

م استراتيجيات تدريس الرياضيات التي تنعكس إيجاباً على فهم الطلبة وحبه

 .للرياضيات باعتبارهم محوراً للعملية التعليمية التعلّمية

 عليةوبناء على ما سبق، يتحدد السؤال الرئيس في هذه الدراسة باآلتي: ما فا

دى ل( في اكتساب المفاهيم الرياضية RMEاستخدام منحى الرياضيات الواقعية )

 ؟ط ب الصف الخامس االبتدائي في دولة قطر

 فرضية الدراسة

توى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس :تفحص الدراسة الفرضية اآلتية

ة في ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطα = 0.05داللة )

( Davis)التطبيق البعدي الختبار اكتساب المفاهيم الرياضية عند مستويات ديفيس 

 (، والطريقة االعتيادية(.(RMEتعزى الستراتيجية التدريس )وفق منحى

 هدف الدراسة

( RMEتهدف الدراسة التعرف على فاعلية استخدام منحى الرياضيات الواقعية )

  .قطر  ب الصف الخامس االبتدائي في دولةفي اكتساب المفاهيم الرياضية لدى ط

 :هما أساسيين، جانبين تنبع من الدراسة هذه أهمية إنة: أهمية الدراس

العربي في  التربوي الدراسة األدب هذه تثري أن يتوقع حيث النظري، الجانب

( في اكتساب المفاهيم RME)يتعلق بفاعلية استخدام منحى  فيما الرياضيات
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الرياضيةو فهي من الدراسات الصريحة األولى في دولة قطر وربما في الوطن 

نتائج الدراسة  أنَّ  "حسب علم الباحثان". كما( RME)العربي التي تناولت منحى 

في الغرفة الصفيةو  (RME)تطبيق منحى  معلم الرياضيات على ربما تساعد

 تطبيق هذا المنحى.  وأهداف فةفلس يفهم لن هذه الخلفية فبدون

 هب ينادي لما موضوعية استجابة الدراسة هذه التطبيقي، تعد الجانب في أما

 لتدريس،ا في الحديثة التربوية االتجاهات من مسايرة الحاضر الوقت في التربويون

 ةالعملي تطوير في إيجابية إلى نتائج تؤدي تعليمية ومناحي أساليب وتجريب

دولة قطر،  الرياضيات في تعلم وتعليم في جديدة رؤية الدراسة هذه تقدمالتعليمية. 

 في دتساع جديدة بأفكار المعلمين على تزويد تعمل أن الدراسة لهذه قعحيث يتو

تصورات  طلبتهم للمفاهيم الرياضية وتنميتها لديهم، كذلك محاولة خلق فهم زيادة

 ها فيلتمكينهم من تعلمها واستخدامإيجابية لدى الطلبة حول تعلم الرياضيات، 

 ي إعدادالرياضيات ف على مناهج القائمين الدراسة حياتهم اليومية، وقد تفيد هذه

يتم فيها ربط الرياضيات مع العلوم  (RME)منحى  باستخدام أنشطة وتطوير

ياس  لقاألخرى ومع البيئة المحيطة بالمتعلم، وكذلك قدمت هذه الدراسة اختباراً 

ه من ة من ب الصف الخامس االبتدائي للمفاهيم الرياضية يُمكن االستفاداكتساب ط

 أو المعنيين بالعملية التربوية.قبل معلمي الرياضيات 

 تتمثل حدود الدراسة باآلتي:: حدود الدراسة ومحدداتها

من  ”()فهم القيمة المنزلية األولى الوحدة على الدراسة الموضوعية: اقتصرت

لى ع. حيث اشتملت الوحدة (A)الخامس االبتدائي الجزء  للصف الرياضيات كتاب

ة، متكافئة القائمة المفاهيم الرياضية اآلتية: األس، األساس، القوة، الكسور العشري

ية، حليلالكسر العشري، القيمة المنزلية الكسور العشرية المتكافئة، الصيغة الت

 .ن ألفمالقياسية، األجزاء الصيغة اللفظية، الصيغة التحليلية األسية، الصيغة 

، 2019/2020العام  من األول الدراسي الفصل في الدراسة تطبيق الزمانية: تم

 .( حصة صفية12ولمدة أسبوعان، وبواقع )

في  -ة للبنينمدرسة أحمد بن راشد المريخي االبتدائي في الدراسة تطبيق المكانية: تم

 .الدوحة
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يقة الدراسة من حيث صدقها وثباتها، وطرأما محددات الدراسة فتتعلق بأدوات 

ار (، وكذلك طريقة اختيRMEتقدير ممارسة ط ب المجموعة التجريبية لمنحى )

 أفراد الدراسة ودرجة تمثيلها لمجتمع الدراسة. 

 ائيةاإلجر التعريفات الدراسة تعتمد: مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 اآلتية لمصطلحاتها: 

( بأنها:" 54، ص2009يعرفها زيتون ) :The Effectiveness)الفاعلية )

لوصول ة واالقدرة على التأثير وإنجاز األهداف أو المدخ ت لبلوغ النتائج المرجو

ً بأنها الدراسة إليها بأقصى حد ممكن". وفي هذه ذي يتركه : األثر التعرف إجرائيا

ة فهم القيم“وحدة  ( على اكتساب المفاهيم الرياضية المتضمنة فيRMEمنحى )

 .للصف الخامس االبتدائي في دولة قطر (A)في كتاب الرياضيات ” المنزلية

فه فرودنثال ) (:RMEمنحى ) بأنّه: "منحى Freudenthal, 1991,P15)يعّرِّ

رن متجذر في تعلم وتعليم الرياضيات، يؤكد على أّن الرياضيات نشاط بشري م

جعل متجدد، ويسترشد بعدة مبادئ كالتجديد، والسياق، والممارسة، والتفاعل ل

ف وفي هذه الدراسةالرياضيات واقعية للطلبة".   دف إلىحى يهمن إجرائيا بأنّه: يُعرَّ

م لتعلسب ط ب الصف الخامس المبادئ األساسية في اإيجاد بيئة صفية موجهة تُك

و أسية )التواصل، التجريد، استخدام تمثي ت متعددة للمفهوم، استخدام نماذج ح

ة لقيمتصورية، التفكير بأمثلة جديدة للمفهوم(، لجعل المحتوى الرياضي "فهم ا

تية الحيا قاتسياالمنزلية" قريباً منهم ومرتبطاً بحياتهم اليومية، من خ ل توظيف ال

ف ختلممع  اليومية، والنماذج، والمنتجات الخاصة بالطلبة، والتفاعل، والتداخل

، وريرها من الوسائل المادية لدى طلبة الصف الخامس في مسارات التعلم

 المجموعة التجريبية، لتمكينهم من بناء فهمهم معارفهم بأنفسهم.

فيها  (: هي الطريقة التي يتعلّمConventional Approach)الطريقة االعتيادية 

ع هيم، ملمفاالطلبة بمساعدة المعلم، ويأخذ المعلم فيها الدور األساسي، في توضيح ا

(، anSulliv, 2011إعطاء التغذية الراجعة للطلبة وبشكّل فردي في معظم الوقت )

ف وفي هذه الدراسة  /لمعلم ال قاً لدلي: طريقة التعليم المستخدمة وفإجرائياً بأنّها تعرَّ

 .قطر الرياضيات للصف الخامس، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم العالي في

فهMathematical Concept)المفهوم الرياضي  ، 2010أبو زينة ) (: يعّرِّ

الصورة الذهنية التي تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم صفات ( بأنَّه: "110ص
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وفي هذه الدراسة  ".ذلك المفهوموخصائص استنتجت من أشياء متشابهة هي أمثلة 

ف إجرائياً بأنه: مجموعة المفاهيم الواردة في وحدة "فهم القيمة المنزلية من  ”"يُعرَّ

بكلمة أو رمز الجزء األول  في قطر، وتتحدد  –كتاب الرياضيات للصف الخامس 

 يكونه ط ب أفراد الدراسة.

(:  Acquisition of Mathematical Concept) الرياضي اكتساب المفهوم

فه ديفس) مثلة على التمييز بين أ ( بأنه: "قدرة الطالبDavis, 1977,p13يعّرِّ

ثال مهو  المفهوم من ال أمثلته، وتحديد الخصائص والشروط الكافية ليكون أي مثال

ف وفي هذه الدراسة ."على ذلك المفهوم ب الصف : مقدرة ط إجرائيًا بأنّه يُعرَّ

ة في تضمنلقيام بعملية تعريف وتمييز وتطبيق المفاهيم الرياضية المعلى ا الخامس

ائي في للصف الخامس االبتد (A)الرياضياتمن كتاب ” فهم القيمة المنزلية“وحدة 

هيم لمفا، ويقاس من خ ل الع مة التي يحصل عليها في اختبار اكتساب ادولة قطر

 الرياضية الُمعَد لهذه الغاية.

ي م والتمن مراحل التعلي االبتدائية: أحد صفوف المرحلة االبتدائيالصف الخامس 

 تتضمن عشر سنوات، ويكون متوسط عمر الطالب في هذا الصف أثنى عشرة سنة،

 .  2019/2020حسب نظام التعليم في قطر للعام 

 الدراسات السابقة

( كموضوع ومحتوى وأظهرت  (RMEوفي مجال الدراسات التي اهتمت بمنحى 

فاعليتها في تدريس الرياضيات وفهمها وممارستهاو فقد أجرى هوج ودكنسون 

(Hough and Dickinson, 2013  دراسة في بريطانيا هدفت إلى استكشاف )

 التحديات التي تواجه معلمي ما قبل الخدمة عند تدريس الكسور باستخدام منحى

(RMEوقد استخدم الباحثان أدا ،) تين لجمع البيانات: المقابلة، وورقة عمل، حيث

وزعت ورقة عمل تتضمن عدة مسائل على الكسور، الختبار المعرفة اإلجرائية 

والمعرفة المفاهيمية لدى هؤالء المعلمين، وقد أظهرت النتائج أن أرلبية معلمي ما 

المفاهيمية،  قبل الخدمة لديهم المعرفة اإلجرائية في الكسور ولكنهم افتقدوا للمعرفة

ً في استخدام منحى) ا شكًّل عائقا ( في التدريس لديهم، وبعد تدريبهم على RMEممَّ

ت مقابلتهم، وقد أعرب المعلمون عن  استخدام المنحى في تدريس الكسور تمًّ

( في تركيزه على المعرفة RMEرضاهم عن فاعلية األسلوب الذي ينتهجه منحى )
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الحياةو مما أكسبهم تصورات إيجابية نحو هذا  المفاهيمية وربط الرياضيات بواقع

 .المنحى

 ( دراسة هدفت إلى بيانVeloo and Herwat, 2015كما أجرى فيلو وهيروات )

الت ( على التفكير الرياضي القياسي في موضوع المعادRMEأثر استخدام منحى )

قد وه حوالخطية لدى طلبة المرحلة الثانوية الحكومية في اندونيسيا وتصوراتهم ن

يبي لتجرااستخدم الباحثان المنهج النوعي باستخدام بطاقات م حظة، والمنهج شبه 

قد وضي، باستخدام اختبار يقيس قدرة الط ب على استخدام المنطق والتعميم الريا

ً وضابطة ت35طبِّّقت الدراسة على مجموعتين: تجريبية تكونت من ) كونت ( طالبا

ق ست وفائج أن المجموعة التجريبية التي دُّرِّ ( طالباً، وقد أظهرت النت34من )

ً أفضل في المنطق والتعميم الرياضي مقارنة RMEمنحى ) ( حققت تعلما

ج بالمجموعة الضابطة التي درست وفق المنحى االعتيادي، كما أظهرت النتائ

ة وجود تصورات إيجابية لدى طلبة المجموعة التجريبية حول الفائدة العملي

 ً  (. RMEلمنحى ) للرياضيات وفقا

( دراسة في صربيا هدفت إلى استقصاء أثر Djokic, 2015وأجرت دجوكيك )

ي ( في مقدرة طلبة الصف الرابع على التبرير المنطقي فRMEاستخدام منحى )

 شبه وحدة الهندسة، وتصوراتهم نحو هذا المنحى، وقد استخدمت الباحثة المنهج

ً  67)متساويتين في العدد )التجريبي من خ ل التطبيق على مجموعتين   لكل طالبا

( واألخرى ضابطة درست RMEمنها، إحداهما تجريبية درست وفق منحى)

ختبار ي: اهبالطريقة االعتيادية، وقد استخدمت الدراسة ث ث أدوات لجمع البيانات 

 -قبلي البعدي( لقياس القدرة على التبرير المنطقي، ومقياس اتجاهات ) -قبلي )

س اتجاهات طلبة المجوعة التجريبية نحو تعلم الرياضيات، البعدي( يقي

ار ختبوالم حظات الصفية، وقد أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في اال

طة، لضاباالبعدي، وأنها كانت أكثر قدرة على التبرير المنطقي مقارنة بالمجموعة 

ة التجريبية كما أظهرت النتائج أن تطبيق هذا المنحى أكسب طلبة المجموع

 تصورات إيجابية نحو تعلم الرياضيات.

( دراسة في ماليزيا  Hidayat and Iksan, 2015وأجرت هدايات وايكسان )

( على الفهم المفاهيمي لدى طلبة إحدى RMEهدفت إلى بيان أثر استخدام منحى )

المدارس الثانوية في موضوع البرمجة الرياضية الخطية، وبيان الع قة بين 
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التحصيل الرياضي والفهم المفاهيمي، وقد استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي 

( طالباً وطالبة 33من خ ل التطبيق على مجموعتين من الطلبة: إحداهما تجريبية )

( مستويات من 3(، موزعين على )RMEدرست البرمجة الخطية وفق منحى )

% على 15.2%، 63.6%، 21.2التحصيل: مرتفع، متوسط، منخفض، وبنسبة 

ست نفس الموضوع وفق الطريقة 32التوالي، واألخرى ضابطة ) ( طالباً وطالبة دّرِّ

( فئات من التحصيل مرتفعة، متوسطة، منخفضة، 3االعتيادية، وموزعين على )

%: وقد استخدمت الدراسة لجمع البيانات اختباراً 21.9%، 59.4%، 18.8وبنسبة 

( مسائل رياضية 6مجة الخطية الرياضية، مكون من )يقيس الفهم المفاهيمي في البر

حياتية، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار لصالح 

المجموعة التجريبية، وكما أظهرت النتائج وجود ع قة ارتباطيه قوية بين الفهم 

 المفاهيمي والتحصيل الرياضي في البرمجة الخطية.

 Ningsihi, Indrapuri, and)رابوري وسوناتي )وأجرى نينزهي وإيند

Susantie, 2016  دراسة نوعية هدفت إلى تعزيز فهم طلبة الصف الخامس في

(، وقد تكونت عينة الدراسة من RMEموضوع النسبة المئوية باستخدام منحى )

( 3( ط ب من طلبة الصف الخامس في إحدى مدارس اندونيسيا موزعين على )6)

)مرتفع، متوسط، منخفض( درسوا موضوع النسبة المئوية  لمستويات تحصي

(. وقد استخدمت الدراسة األدوات اآلتية في جمع البيانات: RMEباستخدام منحى )

تسجي ت الفيديو والمقابلة وورقة عمل مكونة من عدة مسائل حياتية على النسبة 

فة المفاهيمية ( عزز من المعرRMEالمئوية. أظهرت النتائج أنَّ استخدام منحى )

 لدى الطلبة وأكسبهم تصورات إيجابية نحو هذا المنحى.

( دراسة في ماليزيا ,Zakaria and Syamaun (2017وأجرى زكريا وسيامن 

( على تحصيل الطلبة وتصوراتهم RMEهدفت إلى استقصاء أثر استخدام منحى )

لى عينة مكونة نحوه. استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي، وقد طبقت الدراسة ع

ً بالتساوي على 61من ) ً من طلبة المدارس الثانوية، موزعين تقريبا ( طالبا

( وأخرى ضابطة درست RMEمجموعتين إحداهما تجريبية درست وفق منحى )

بالطريقة االعتيادية. وقد استخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات هما: اختبار 

نحو الرياضيات، وأظهرت النتائج وجود تحصيل، واستبانه لقياس اتجاهات الطلبة 

فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، وقد 

ً وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات طلبة  أظهرت النتائج أيضا
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( في مقياس االتجاهات نحو RME) المجموعة التجريبية، التي دّرست وفق منحى

 ( لصالح القياس البعدي.RMEمنحى ) التعلم باستخدام

( دراسة في تركيا Karaca and Ozkaya (2017,وأجرى كاراكا وأوزكايا 

لصف ( على التقارير الذاتية لطلبة اRMEهدفت إلى تحليل أثر استخدام منحى )

راسة الد الخامس في وحدة األعداد والعمليات في مادة الرياضيات، وقد تكونت عينة

ً 45من ) ً بالتساوي على ( طالبا من إحدى مدارس أنطاليا، موزعين تقريبا

 (RMEمجموعتين إحداهما تجريبية درست وحدة األعداد والعمليات وفق منحى )

سة وأخرى ضابطة درست نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية. وقد استخدمت الدرا

يان ستباوأداتين لجمع البيانات هما: اختبار تحصيل في وحدة األعداد والعمليات، 

ن Mathematics Self Report Inventory) التقرير الذاتي الرياضي ن م( ُمكوَّ

 ق ذاتفقرة مدرجة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي. أظهرت النتائج وجود فرو (33)

ود داللة إحصائية في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وج

ر ( في استبيان التقريα =0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 الذاتي الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

ر ( دراسة في اليونان هدفت إلى استقصاء أث,Zaranis (2017وأجرى زارينيس 

 ( من خ ل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على فاعليةRMEتوظيف منحى )

بي، المنهج شبه التجريطلبة رياض األطفال في الجمع والطرح، استخدم الباحث 

ة ( روض24( طالباً وطالبة من )335وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من )

ً درست165رياض أطفال، موزعين على مجموعتين: إحداهما تجريبية )  ( طالبا

( باالعتماد على تكنولوجيا RMEموضوعي الجمع والطرح وفق منحى)

ً درست الموضوعين ( طا170االتصاالت والمعلومات، وأخرى ضابطة ) لبا

ع لجم بعدي( -قبلي)بالطريقة االعتيادية. وقد استخدمت الدراسة اختبار تحصيلي 

 اللةدالبيانات، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(α =0.05 .في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية ) 

( Saleh,Darhim and Sabandar, 2017وأجرى صالح ودارهم وسباندر )

القدرة ( في تعزيز RMEدراسة في اندونيسيا هدفت إلى استقصاء دور منحى )

وقد استخدمت الدراسة  على حل المسائل الرياضية لدى طلبة الصف الخامس،

( طالباً 96المنهج الكمي النوعي في تحليل البيانات. تكونت عينة الدراسة من )
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مرتفع، متوسط، ومنخفض( تمَّ )ن التحصيلموزعين على ث ثة مستويات م

ً يُمثِّّلون المجموعة التجريبية51اختيارهم من مدرستين وبواقع ) درسوا )( طالبا

 الضابطة ( طالباً يمثلون المجموعة45(، و)RME)موضوع الكسور وفقاً لمنحى )

درسوا نفس الموضوع بالطريقة االعتيادية (، أما أدوات الدراسة فتمثلت في ث ث )

 أدوات: اختبار تحصيلي

ن تسع مسائل حياتية تتناول موضوع الكسور، وبطاقة  –قبلي )  بعدي( يتضمَّ

م حظة لرصد سلوكات الطلبة عند التعلم، والمقابلة، وقد أظهرت نتائج الدراسة 

افتقار طلبة المجموعتين )الضابطة والتجريبية( للمعرفة المفاهيمية وتركيزهم على 

في اختبار التحصيلي القبلي، كما  عند حل المسائل الرياضيةجرائية المعرفة اإل

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيل البعدي 

لصالح المجموعة التجريبية )المستويين التحصيليين المرتفع والمنخفض(، 

وأظهرت النتائج أّن طلبة المجموعة التجريبية قد امتلكوا المعرفة المفاهيمية للكسور 

 ن طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي. بشكل أفضل م

 في اندونيسيا هدفت دراسة  (Sirait and Azis,2017)وأجرى سيريت وأزيس  

( في تعزيز قدرة طلبة الصف السابع على RMEإلى استقصاء دور منحى )

نة التواصل الرياضي، وقد استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي. تكونت عي

ً  27( طالباً موزعين على مجموعتين تجريبية )54من ) الدراسة فق ودرست  طالبا

َ درست وفق الطريقة(، تم  27( ومجموعة ضابطة )(RME)منحى  طالبا

ختبار تين: اأدا اختيارهما بالطريقة العشوائية العنقودية. أما أداة الدراسة فتمثلت في

ظة. ة م حلة الخطية وبطاق( أسئلة رياضية مقالية تتناول مفهوم المعاد3مكون من )

في  (α =0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

  طلبةأنَّ  اختبار التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية. كما أظهرت النتائج

  .ملتعلاالمجموعة التجريبية أكثر نشاطاَ وحماساً من طلبة المجموعة الضابط في 

( دراسة في األردن  هدفت إلى الكشف عن تصورات ط ب 2018)عانوأجرى كن

الصف الثامن األساسي حول استخدام منحى الرياضيات الواقعية، وقد استخدمت 

الدراسة المنهج النوعي. تكون أفراد الدراسة من ستة ط ب من ط ب الصف 

ارهم الثامن األساسي من مدرسة ذكور مخيم عمان اإلعدادية الثالثة، تمَّ اختي

بالطريقة العشوائية الطبقية موزعين بالتساوي على ث ثة مستويات من مستويات 

مرتفع، متوسط، منخفض(، بعد تدريس شعبتهم وحدة المجسمات )التحصيل 
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باستخدام منحى الرياضيات الواقعية. أما أداة الدراسةو فكانت المقابلة، حيث أشارت 

 ب حول استخدام منحى الرياضيات النتائج إلى وجود تصورات إيجابية لدى الط

الواقعية في تعلّمهم، فقد أظهرت النتائج إلى اعتقاد الط ب بإمكانية توظيف 

الرياضيات في حياتهم الواقعية، وكذلك اكتسابهم مهارات رياضية )كالتواصل 

الرياضي، والفهم(، وكذلك إلى وجود تباين في آراء الط ب نحو الصعوبات التي 

 .لمواضيع رياضية اخرى باستخدام منحى الرياضيات الواقعيةتعوق تعلمهم 

,  (Pratiwi and Waziana ,2018تريسنواتي وبراتيوي ووزينا وأجرى

Trisnawatiت ( دراسة في اندونيسيا هدفت إلى  استقصاء دور منحى الرياضيا

م ( في تحسين قدرة الط ب على التواصل الرياضي. وقد استخدRMEالواقعية )

اسع الت ة المنهجين الكمي والنوعي. تكون أفراد الدراسة من شعبة من طلبةالدراس

: في إحدى المدارس االندونيسية. أما أداة الدراسة فتمثلت في ث ث أدوات

ة، قابلبعدي( يقيس القدرة على التواصل الرياضي، الم -الم حظة، اختبار )قبلي

على  سَّن من قدرة الطلبة( حRMEأظهرت النتائج أن استخدام منحى الرياضيات )

  .التواصل الرياضي

ه ومن خ ل استعراض الدراسات السابقة وما توصلت إليه من نتائج يمكن لهذ

لنظري لها الجانب ا إثراء الدراسة اعتمادها واالستفادة من مؤشراتها ودالالتها في

 لذيخاصة فيما يتعلق بالصف االدراسة وإجراءاتها  أداة تصميم والمساهمة في

 . وقدارائهأجريت عليه الدراسة والمنطقة التي أجريت بها والمنهجية المتبعة في إج

دب التربوي بعداً جديداً لأل األخرى بإضافتها عن الدراسات الحالية الدراسة تميزت

ب ( في اكتساRMEالعربي في الرياضيات المتعلق بتقصي فاعلية استخدام منحى)

ية ميدان اناتع المنهج شبه التجريبي الذي يقدم بيالمفاهيم الرياضية، فض ً عن إتبا

ا قد يعطي هذه الدراسة قدراً من ي فاقعية الو ال نظرية تعبِّّر عن آراء الباحث، ممَّ

طلبة ت الالتطبيق والتحليل وبناء القرارات والسياسات التربوية المتعلقة بتصورا

ميق المنشود نحو الرياضيات وتعلمها بصورة عملية محسوسة تحقق الفهم الع

ى إلى تسع باعتباره أولى أولويات تعلم الرياضيات وتعليمها، وأبرز المخرجات التي

الذي  ألمرتحقيقها وزارة التربية والتعليم في قطر والعالم العربي لدى طلبتها، ا

 يمكن الركون إليه واالطمئنان على مستقبلهم العلمي والوظيفي.

 واإلجراءات الطريقة
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 ألسئلةولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن سؤالها الرئيس وا الدراسة: منهجية

فاعلية  المنهج شبه التجريبي، وذلك لتقصي الدراسة هذه الفرعية له، فقد اعتمدت

( في إكساب ط ب الصف الخامس االبتدائي المفاهيم RMEاستخدام منحى )

 .”"الرياضية في وحدة " فهم القيمة المنزلية

 في الخامس الصف ط ب جميع من الدراسة مجتمع تكون مجتمع الدراسة:

 .2019/2020الدراسي  للعام األول مدارس قطر االبتدائية في الفصل الدراسي

ً من الصف الخامس االبت47تمَّ اختيار عينة من )عينة الدراسة:  دائي ( طالبا

 ولبمدرسة أحمد بن راشد المريخي االبتدائية للبنين في الفصل الدراسي األ

قة ، وقد تمَّ هذا االختيار بطريقة قصدية بناًء على رربة ومواف2019/2020

(، وكذلك لسهولة متابعة الباحث RMEالمدرسة التي تبرعت لتطبيق منحى )

ً للمجموعتين التجريب ية الرئيسي إلجراءات تنفيذ التجربة كونه يعمل معلما

الخامس، حيث والضابطة، حيث يتوفر في هذه المدرسة ثمانية صفوف للصف 

شوائي طالباً بتعيين ع (24جرى اختيار إحدى الشعبتين كمجموعة تجريبية، تضم )

(. في حين شكلت الشعبة األخرى من نفس RMEوجرى تدريسها وفق منحى )

 .( طالباً درست وفق الطريقة االعتيادية23الصف المجموعة الضابطة وتضم )

 الدراسة وموادها التعليمية أداة

(، وما RMEالمتعلقة بمنحى ) واألدبيات السابقة الدراسات على االط ع بعد

 ,Veloo & Herwatالباحثون فيلو وهيروات ) تحتويه من أدوات استخدمها

 مادة إعداد الباحث الرئيسي إلى(، وقد خلص Djokic,2015( و دجوكيك )2015

 :النحو اآلتي على الدراسة وأدوات

 وتمثلت باآلتي:الدراسة التعليمية،  مادة :أوالً 

 تطبيق في أثناء التدريس عملية في به ل سترشاد للمعلم دليل إعداد المعلم: تم دليل

 اختيار تم فهم القيمة المنزلية". وقد " وحدة في التجريبية المجموعة على الدراسة

 تطويعها الممكن من التي العلمية من الموضوعات العديد على الحتوائها الوحدة هذه

 على النظري اإلطار اشتمل :النظري الدليل اإلطار (. ويتضمنRME)منحى  وفق

( للتعريف به وبيان أهميته. كما اشتمل على اإلطار RMEعن منحى ) مقدمة

 لتنفيذ المقترحة الزمنية الدروس، والخطة تنفيذ إرشادات على وقد اشتمل اإلجرائي
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 المعلم، تمَّ عرضه دليل إعداد من االنتهاء وبعد .تحضير الدروس وخطط الوحدة،

إلبداء  مشرفي الرياضيات ومنسقي الرياضيات، من تربويين عدة محكمين على

محتوى الدليل، حيث طلب إليهم إبداء  حول والتربوية العلمية وم حظاتهم آرائهم

الرأي في البنود اآلتية: س مة صيارة النتاجات التعلمية من الناحية التربوية، توزيع 

الدراسية، وتصميم الدروس وفق المبادئ التي يستند إليها منحى وقت الحصص 

(RME وقد تمَّ األخذ بآرائهم وم حظاتهم المتعلقة باألمور اآلتية: إعادة صيارة .)

بعض النتاجات التعلمية لتكون قابلة للقياس، ووجوب بيان دور كل من المعلم 

 والط ب بشكل أوضح عند تنفيذ األنشطة الرياضية..

 الرياضية( المفاهيم اكتساب ياً: أداة الدراسة )اختبارثان

 Velooالسابقة، كدراسة فيلو وهيروات ) الدراسات من عدد على االط ع بعد

and Herwat, 2015( ،و ودراسة العنزي)فاعلية  (، تمَّ إعداد اختبار لقياس2013

طلبة الصف  استخدام منحى الرياضيات الواقعية في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى

(، حيث  Davisديفيس ) مستويات حسب” الخامس في وحدة فهم القيمة المنزلية

( فقرة من نوع االختيار من متعدد منها 25تشكل االختبار في صورته األولية من )

 أمثلة تمييز)( Davis( فقرات تقيس المستوى األول من مستويات ديفيس )10)

تقيس المستوى الثاني من مستويات ديفيس ( فقرات 10أمثلته ( و) ال من المفهوم

(Davis ) بناًء على تحليل المحتوى وجدول ( )تمييز خصائص المفهوم

    المواصفات الذي أُعدّ لهذه الغاية.

بار الصدق الظاهري الخت من : للتأكد صدق اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية

أساتذة مناهج  من على عدة محكمين عرضه اكتساب المفاهيم الرياضية تم

الرياضيات وأساليب تدريسها، وأساتذة القياس والتقويم، وعدد من مشرفي 

 حظاتهموم  آرائهم إبداء إليهم الرياضيات، ومتخصص في اللغة العربية، وقد طلب

إلجابات االعلمية، وفاعلية بدائل  والدقة اللغوية، األسئلة، والس مة صيارة في

 من مستوى فقرة قياس كل ومدى االختبار،في كل فقرة من فقرات  الصحيحة

طلبة الصف  لمستوى أسئلة االختبار م ءمة إلى باإلضافة ديفيس، مستويات

 ( فقرات بناَء على آرائهم وم حظاتهم حولها.5الخامس، حيث نمًّ حذف )

اختبار اكتساب المفاهيم  ثبات من للتحقق :اكتساب المفاهيم الرياضية اختبار ثبات

تم تطبيقه على عينة استط عية من مدرسة أحمد بن راشد المريخي الرياضية، 
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ً 30االبتدائية للبنين ) . في ضوء هذا من مجتمع الدراسه ومن خارج عينتها( طالبا

 التطبيق تم القيام باآلتي:

االختبار  تمَّ حساب متوسط الزمن ال زم لإلجابة على فقرات االختبار: تحديد زمن

 جموعمة مذي استغرقه كل طالب إلنهاء االختبار، من ثمَّ قسوذلك بتسجيل الزمن ال

 على لإلجابة الزمن ال زم استغرقه جميع الطلبة على عددهم، وكان الذي الزمن

 دقيقة تقريباً.45))يقدَّر بـ  االختبار فقرات

 ركود تمَّ حساب معامل الثبات الداخلي باستخدام معادلة حساب ثبات االختبار:

( لقياس مدى االتساق الداخلي للفقرات، وتستخدم في (KR-20ريتشاردسون 

طأ الخ االختبارات التي تعطي فيها درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة

دنى ( وهو الحد األ0.60( وهي أكبر من )0.83الداخلي ) الثبات بلغ معامل وقد

مكن على ذلك ي(، وCronbach, 1970المطلوب لمعامل الثبات وفقاً لـ كرونباخ )

م بالثبات.  القول بأن االختبار يتَّسِّ

رة تم حساب معامل الصعوبة لكل فق حساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار:

سمة من فقرات االختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لإلجابة الصحيحة، بق

ين با م عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة على العدد الكلي للطلبة، وقد تراوحت

ً لما ذكره )النبهان،0.74 –0.34)  ( لت ئم مختلف2004( وهي مقبولة وفقا

 مستويات الطلبة.

ن رة م: تم حساب معامل التمييز لكل فقحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار

ً لما أشار الن0.76إلى  0.33فقرات االختبار وقد تراوحت بين ) بهان (، ووفقا

الوثوق  ( فأكثر بالتالي يمكن0.30التمييز المقبول ) ( فإنَّ معامل171، ص2004)

 بنتائج تحليل مؤشرات التمييز وص حيتها للتطبيق على العينة األصلية.

ن  الخصائص السيكومترية ل ختبار، التأكد بعد النهائية: االختبار في صورته تكوَّ

 على موزعة متعدد، من نوع االختيار من فقرة (20) من االختبار بصورته النهائية

مستويات ديفيس، المستوى األول )تمييز أمثلة المفهوم من ال أمثلته( الفقرات 

( من أسئلة االختبار، في حين %50( وتشكل )1،3،7،8،11،12،15،17،18،20)

أن المستوى الثاني )تمييز خصائص المفهوم( الفقرات، 

 (1ملحق )%( من أسئلة االختبار. 50يشكل )(  2،4،5،6،9،10،13،14،16،19)
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من  رالكلية ل ختبا الدرجة تكونت تصحيح اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية:

 الخطأ. لإلجابة وصفر إجابة صحيحة لكل ( ع مة، بمقدار ع مة واحدة20)

الدراسة التصميم  استخدمت  تصميم الدراسة: 

 التالي:

إلى المجموعة  CGإلى المجموعة التجريبية، والرمز  EG حيث يشير الرمز

البعدي(،  -إلى اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية )القبلي Oالضابطة، ويشير الرمز 

 (.RMEإلى التعلم باستخدام منحى ) Xويشير الرمز

 الدراسة مجموعتي بين التكافؤ

لمفاهيم امجموعتي الدراسة من خ ل تطبيق اختبار اكتساب  تمَّ التأكد من تكافؤ 

 سابحتمَّ  قبل البدء بالدراسة، حيث” فهم القيمة المنزليةالرياضية في وحدة 

 نتكا إذا ما ولمعرفة الدراسة. المعيارية لمجموعتي واالنحرافات المتوسطات

ً  المتوسطات دالة في الفروق مستقلتين للعينيتين ال اختبار)ت( استخدام تم إحصائيا

 المجموعتين في اختبارالتكافؤ في ع مات  نتائج حساب يوضح (1والجدول )

 .اكتساب المفاهيم الرياضية قبل البدء بالدراس

التكافؤ في ع مات المجموعتين في اختبار اكتساب  اختبار )ت( لحساب نتائج(: 1الجدول )

  .بالدراسةالمفاهيم الرياضية قبل البدء 

الع مة  العدد )ن(  المجموعة

 الكلية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

قيمة " ت 

المحسوب“

 ة

 مستوى

 الداللة

  

 0.88 0.16 2.74 8.17  20.00 23.00 التجريبية 

 2.77 8.51 20.00 22.00 الضابطة 

 دالة ( وهي قيمة رير0.16تساوي ) قيمة )ت( المحسوبة ( أن1) الجدول من يتضح

 ً  دال فرق وجود عدم(و مما يدلل على (α = 0.05عند مستوى الداللة  إحصائيا

 ً  تكافؤ مؤشراً على ذلك ويعد الضابطة والتجريبية. الدراسة مجموعتي بين إحصائيا

 البدء قبل” يخص التحصيل الدراسي في وحدة فهم القيمة المنزلية فيما المجموعتين

 الدراسة بتطبيق
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 :نفذت الدراسة وفق الخطوات واإلجراءات اآلتية: إجراءات تنفيذ الدراسة

( من أجل الخروج بتصور RMEإلى األدب النظري المتصل بمنحى ) الرجوع-

 واضح وشامل عن هذا المنحى.

 دقه.إعداد مادة الدراسة التعليمية، المتمثلة بدليل المعلم، والتحقق من ص-

 .بناء أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها-

بية جريموعتين التالتطبيق القبلي الختبار اكتساب المفاهيم الرياضية على المج-

 .والضابطة وتصحيحه بالطريقة المذكورة سابقا، ورصد نتائجه

 االلتقاء بطلبة المجموعة التجريبية، وتدريبهم على أسلوب العمل.-

بية تدريس الباحث الرئيسي وحدة "فهم القيمة المنزلية" للمجموعتين التجري-

 والضابطة وفقاً لما تمَّ االتفاق عليه.

 ريبيةالبعدي الختبار اكتساب المفاهيم الرياضية على المجموعة التجالتطبيق -

 ،”والمجموعة الضابطة بعد االنتهاء من تدريس وحدة فهم القيمة المنزلية

 ه.يقة المذكورة سابقًا، ورصد نتائجوتصحيحه بالطر

رة إجراء التحلي ت اإلحصائية المناسبة واستخراج النتائج وتفسيرها وصيا-

 التوصيات.

 ومناقشتها الدراسة عرض نتائج

 على: "ما فاعلية استخدام منحى  ينص الذي الدراسة سؤال عن لإلجابة

(RME) َّفي اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي، تم

لبيانات طلبة المجموعتين عند  المعيارية واالنحرافات المتوسطات الحسابية حساب

أمثلته(  ال من المفهوم أمثلة تمييز)(  Davisيات ديفيس)المستوى األول من مستو

 خصائص المفهوم( وفي االختبار البعدي ككل، كما تم تمييز)الثاني  والمستوى

 ( لحسابSample t-test Independentالمستقلتين ) اختبار)ت( للعينتين تطبيق

عند  البعدي االختبار في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين الفروق داللة

 (.2( ( كما يوضحها الجدول )Davis)مستويات ديفيس 
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 يمجموعت في الط ب درجات متوسطات بين الفروق لحساب اختبار )ت( ( نتائج2الجدول: )

 (Davis) عند مستويات ديفيس البعدي التطبيق في الدراسة

 المستوى

الع مة 

 العدد ن المجموعة الكلية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

قيمة ت 

المحسوب

 ة

مستوى 

 الداللة

 10 األول

 1.75 8.77 23 التجريبية 

 2.15 6.03 22 الضابطة  *0.03 -3.34

 10 الثاني

 3.28 8.23 23 التجريبية 

 4.26 6.22 22 الضابطة  *0.00 -3.35

االختبار 

 20 ككل

 4.52 17.00 23 التجريبية 

 6.12 12.26 22 الضابطة  *0.00 -3.34

 ( اآلتي:2يتضح من جدول )

 عند مجموعتي الدراسة بين متوسطي درجات إحصائية داللة ذي فرق وجودأ( 

المجموعة التجريبية تُعزى الستراتيجية التدريس  ( لصالحα =0.05) داللة مستوى

 مما (،3.34-)(و حيث بلغت قيمة )ت( لعينتين مستقلتين (RMEباستخدام منحى

في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طلبة (RME) استخدام منحى على فاعلية يدل

 (Davis)ديفيس  مستويات من األول المستوى الصف الخامس االبتدائي عند

( ينحو RMEمنحى ) بأنَّ  ذلك تفسير أمثلته(، ويمكن ال من المفهوم أمثلة  تمييز)

نحو النظرية البنائية باعتبار الطالب جوهر العملية التعليمية التعلمية، كما أنَّ هذا 

الخبرات السابقة لدى الطلبة في حل مسائل توظيف المعارف والمنحى يُؤكد على 

ذات سياقات واقعية من الحياة اليومية في بداية كل درس ويشجعهم على تقديم 

ً وكتابياً، وكذلك ربط المفهوم تبريراتهم وتفسيراتهم وتعلي قاتهم حول أفكارهم لفظيا

الرياضي الجديد بالمفاهيم الرياضية السابقة الموجودة في البنية المعرفية لدى 

ز من  فهمم  للمفاهيم  الطالبو مما انعكس بشكل إيجابي على تفكيرهم، وعزَّ

ته، ويظهر ذلك من الرياضيةو فزاد من مقدرتهم على تحديد أمثلة المفهوم من ال أمثل

خ ل  قِّلة األخطاء المفاهيمية التي وقع بها طلبة المجموعة التجريبية )التي درست 
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( في فقرات اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية التي تقيس ) (RMEوفق منحى 

أمثلته(،  ال من المفهوم أمثلة )تمييز (Davis)المستوى األول من مستويات ديفيس

و Veloo & Herwat, 2015)ع دراسة فيلو وهيروات )وتتفق هذه النتائج م

اللتين استخدمتا منحى  (et al  ,2018), Trisnawatiوآخرون ودراسة تريسنواتي

(RME.) 

 مجموعتي الدراسة عند بين متوسطي درجات إحصائية داللة ذي فرق ب( وجود

 نم الثاني المستوى المجموعة التجريبية عند ( لصالحα =0.05داللة ) مستوى

خصائص المفهوم (و حيث بلغت قيمة )ت(  )تمييز (Davis)ديفيس  مستويات

 في (RME) استخدام منحى  على فاعلية يدل مما (،3.35-)لعينتين مستقلتين 

 ذلك رتفسي االبتدائي. ويمكن الخامساكتساب المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف 

ة وشبه المحسوسة ( يُؤكد على استخدام النماذج المحسوسRMEمنحى ) بأن

( RME) للمفاهيم الرياضية، وتشجيع الطلبة على تنفيذ أنشطة هادفة متصلة بمنحى

وم لمفهفي أثناء عملية التعلم، وكذلك يركز على معرفة االستخدامات المختلفة ل

مما  عيةوالرياضي وتوظيفه خارج إطار الموقف التعليمي لمحاكاة أشياء حياتية واق

قة في لسابالمفهوم الرياضي المتعلم مع المفاهيم الرياضية ا مكَّن الطلبة من ربط

ا أكسب الطلبة المقدرة على تحديد الخصائص األسا م لمفاهيلسية بنيتهم المعرفيةو ممَّ

ر اً أكبفرص الرياضية بشكل جيد، كما يمكن تفسير ذلك بأنَّ هذا المنحى يمنح الطلبة

زيدهم ، فيسر بذلك حاجز الخوف لديهمللتفاعل اإليجابي مع المادة والتدريبات، ويك

 اباتهمط إجثقة بأنفسهم، ويظهر ذلك من خ ل تفاعلهم الصفي ودافعيتهم العالية ونم

ً ياضيالجيدة على فقرات االختبار التي قاست قدرتهم على اكتساب المفاهيم الر  ة وفقا

 وتتفق .تمييز خصائص المفهوم() (Davis)للمستوى الثاني من مستويات ديفيس

(و هدايات وايكسان (Djokic,2015هذه النتائج مع دراسة كل من دجوكيك 

(Hidayat &Iksan, 2015و) ( سيريت وأزيسSirait, and Azis,2017 )

  .(2018)كنعان( ودراسة Zakaria, Syamaun (2017,وزكريا وسيامن 

مجموعتي الدراسة في  بين متوسطي درجات إحصائية داللة ذي فرق ج( وجود

المجموعة التجريبيةو حيث  (  لصالحα =0.05داللة ) مستوى ككل، عند االختبار

 على فاعلية استخدام منحى  يدل مما (،3.34-)بلغت قيمة )ت( لعينتين مستقلتين 

(RME) الصف الخامس االبتدائي عند طلبةفي اكتساب المفاهيم الرياضية لدى 

( يزيد من RMEمنحى) بأنَّ  ذلك تفسير ككل، ويمكن (Davis)ديفيس  مستويات
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فرص الفهم المبسط للمفاهيم في ظل تجارب حياتية وتطبيقات عمليةو فيكون لها 

المنحى فضل في الربط بين المعرفة العلمية والتجارب الحياتية مما يشجع على 

ً للمنحى التكاملي في أثناء حل مسائل وتطبيقات رياضيّة على المفاهيم  التعلم وفقا

علمةو مما أكسب الطلبة المقدرة على التبرير والتواصل الرياضي فيما الرياضية المت

بينهم ومكنهم من بناء معارفهم بأنفسهم وأكسبهم الثقة بأنفسهم، فانعكس ذلك على 

فهمهم للرياضيات بأنها ذات صلة بحياتهم الواقعية والعملية وليست منفصلة عنهم، 

اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية  ويظهر ذلك من خ ل أدائهم  الجيد على  فقرات

دراسة كل من  نتائج دراسة كل من دجوكيك  مع النتائج ككل وتتفق هذه

(Djokic,2015 و) 2017زارينيس) Zaranis, )( فيلو وهيروات ،(Veloo & 

Herwat, 2015 ( نينزهي وآخرون(Ningsihi, et al, 2016 ،  صالح ودراسة

ي أكدت على أن استخدام هذا المنحى يؤدي الت( Saleh, et al, 2017وآخرون )

 النجاح والتغلب على صعوبات تعلم الرياضيات وصعوبات فهمها.

 (RMEمنحى ) األثر نتيجة استخدام ولقياس فاعلية المنحى، فقد جرى قياس حجم

 = حجم)2η (التالية: مربع ايتا المعادلة في اكتساب المفاهيم الرياضية باستخدام

 ،،الحرية درجة )df(بينما  قيمة )ت(، ( هيt( حيث )df + 2t)/2tاألثر =  

 األثر. حجم (  نتائج حساب3الجدول ) ويوضح

 ( في اكتساب المفاهيم الرياضيةRMEاألثر لمنحى ) حجم ومقدار )2η(: قيمة )3الجدول )

 قيمة"ت" المستوى 
 η 2قيمة مربع ايتا)

) 
 مقدار حجم األثر

األول )تمييز أمثلة 

 ال أمثلته(المفهوم من 
 قوي 20.60% -3.34

الثاني )تمييز خصائص 

 لمفهوم(
 قوي 20.70% -3.35

 قوي %20.60 -3.34 االختبار ككل

 

( RMEأحدثه استخدام منحى ) الذي األثر حجم مقدار ( أن3يتضح من الجدول )

 أمثلة  ( األول )تمييزDavisفي اكتساب المفاهيم الرياضية حسب مستوى ديفيس )
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تمييز خصائص )( الثاني  Davisأمثلته(، ومستوى ديفيس ) ال من المفهوم

البعدي حيث بلغت قيمة مربع  التطبيق في المفهوم(، وفي االختبار ككل كان كبيراً 

، حيث %20.60، %20.70، %20.60( على التوالي على النحو اآلتي: 2ηايتا )

( %15إذا كان )( أنَّ التأثير يكون قوياً 443ص 2010صادق،  أبو حطب و (يذكر

 فأكثر. 

 مستوى التحصيل رفع ( فيRMEفاعلية استخدام منحى ) ويمكن تفسير ذلك إلى

ذا باستخدام ه”" وحدة " فهم القيمة المنزلية موضوعات تدريس الدراسي، وأن

 التعلم نماطالمعنى عند الطلبة. وكذلك أدى إلى مراعاة أ ذي التعلم إلى المنحى أدى

 يعزى أن يمكن األخرى التي األسباب الصف الواحد، ومن فيعند الطلبة  المختلفة

التعلم ك التعلم المستخدمة في طرائق التنوع هو التجريبية المجموعة تفوق إليها

 مامسةو التعاوني، والعصف الذهني، والمناقشة والحوار، والتعلم بالعمل والممار

الحصص  ناءأث في انتباه الطلبة وجعل الرياضيات قريبة لهم شد على عمل

طة األنش تقديم أن كما .أفضل بشكل للدروس فهمهم الدراسيةو وانعكس ذلك على

 نشطة،األ في تلك إيجابية وإشرا  الطلبة بصورة المفاهيم، الستخدام والتدريبات

من  نتحس الحقة، وبالتالي مواقف حياتية في واستخدامه المفهوم تعزيز إلى أدى

 دراسة ائجنت مع النتائج هذه واكتسابهم للمفاهيم الرياضية، وتتفق .مستوى تحصيلهم

و (Veloo & Herwat, 2015)و  (Dickinson, et al, 2013)كل من 

 Karaca and Ozkaya (2017,كاراكا وأوزكايا (، ودراسة  Djokic,2015و)

 الدراسي التحصيل رفع ( فيRMEإلى فاعلية استخدام منحى ) توصلت التي  (

 .مادة الرياضيات في للطلبة

 توصيات الدراسة

( في RMEاستخدام منحى ) فاعلية عن الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء في

قديم كن تاكتساب المفاهيم الرياضية لدى ط ب الصف الخامس االبتدائي، فإنَّه يم

 :التوصيات اآلتية

ناء ( في تصميم وبRMEتوظيف وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر منحى )-

باستخدام منحى  شكل عام والصف الخامس بشكل خاصمنهاج الرياضيات 

(RME) .في التدريس اليومي 
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 ( في تدريس(RMEإثراء المكتبة االلكترونية بحصص وتطبيقات عملية لمنحى -

 الرياضيات.

في مواد دراسية اخرى ( RMEمنحى ) استخدام أثر حول دراسات إجراء-

اكساب  تنمية المعرفة البيداروجية لدى معلمي الرياضيات، :مثل أخرى،متغيرات و

 الطلبة القدرة على حل المسألة الرياضية، وتنمية التفكير الرياضي.
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The Effectiveness of the Realistic Mathematics 

Education Approach in the Acquisition of Mathematical 

Concepts by Fifth Grade Students of Qatar primary 

schools. 

Dr. Ahmed Saeed Mahmoud Kanaan / Ministry of 

Education and Higher Education, Qatar. 

Prof. Zaid Ali Awwad Al-Bashairah / Mutah University, 

Jordan. 

Abstract: This study aimed at exploring the effectiveness of 

using Realistic Mathematic Education (RME) Approach in 

acquiring mathematical concepts among 5th Grade students. 

An intentionally sample consisted of (47) students, was chosen 

from Ahmed Bin Rashid Al - Muraikhi Primary School for 

males. The experimental group (24 students) was taught 

through using (RME), while the control group (23 students) 

was taught through using conventional method of teaching. An 

acquiring mathematical concepts test was developed  according 

to Davis levels as a tool for the study. , and applied to both 

groups after verifying its validity and reliability.The results 

indicated  statistical significance deference (α =0.05) among 

the arithmetical mean for both groups, in favor of experimental 

group in terms of the whole results in general and the  first 

level, and at  the second level of Davis, which indicates The 

effectiveness this approach. 

Keywords: Effectiveness, Realistic Mathematics Approach, 

Mathematical Concepts, Grade 5.  
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 الهوية األخالقية وعالقتها بمقاومة اإلغراء لدى الطلبة المراهقين

 د. زهير عبد الحميد النواجحة

 فلسطين -فرع رفح -عضو هيئة تدريسية غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة

 أ.د. حسني محمد عوض

 فلسطين -القدس المفتوحةجامعة 

 

راء، الدراسة التعرف إلى مستوى الهوية األخالقية، ومقاومة اإلغهدفت  ملخص:

قية، ألخالوالتحقق من العالقة االرتباطية بينهما، والكشف عن الفروق في الهوية ا

ً لمتغير الجنس. وتكونت عينة الدراسة من ) الب ط( 183ومقاومة اإلغراء، وفقا

هوية س الخدم الباحثان مقياوطالبة من المرحلة الثانوية بمحافظة خان يونس، واست

، ومقياس مقاومة Aquino & Reed( 2002األخالقية من إعداد أكينو وريد )

وية (، وأظهرت النتائج أن مستوى اله2011اإلغراء من إعداد غولي والعكيلي )

جود ئج ووبينت النتا ،األخالقية ومقاومة اإلغراء جاء بمستوى يزيد عن المتوسط،

ة لهوياهوية األخالقية ومقاومة اإلغراء، ووجود فروق في عالقة إيجابية بين ال

 األخالقية لصالح اإلناث، وفروق في مقاومة اإلغراء لصالح الذكور.

 .الهوية األخالقية، مقاومة اإلغراءالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة الدراسة:

هي ر، فالحاضرافقت ظاهرة اإلغراءات المجتمعات البشرية منذ القدم، وحتى وقتنا 

قد ة، فمن أشد االبتالءات التي استهوت على عقول ووجدان الناس منذ بدء الخليق

ْيَطاُن ا الش  ُهمَ لَ كان أول ضحاياها أبونا آدم وأمنا حواء، قال هللا تعالى: }فََوْسَوَس 

تلك [، وما زالت 20اف: ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما{ ]األعر

 ظهراإلغراءات تتجسد في سلوكيات مختلفة، وتتبدى في صور وأشكال متعددة، وت

 د.بوضوح في المجتمعات التي يسودها الفقر، والبطالة، والحرمان، واالضطها

اط أو ن نشويعد مفهوم اإلغراء من المفاهيم التي تحمل دالالت سلبية، وهو عبارة ع

ت عملية االقناع والتضليل محاوال إثم يهدف إلقناع شخص وتضليله، وقد تأخذ

ون مة دمتعمدة لجذب الناس، وغالباً ما يقعون عن غير قصد ألنهم يركزون على مه

 (Ridley,2010:55االنتباه الواعي. )

إلى أن اإلغراءات  Aldridge, Robinson,& Berridge (2009ويشير )

 افزحكافأة، أو تنطوي على جوانب من الرغبة في الحصول على المتعة التي تعد م

لالنغماس في تلك اإلغراءات، وينظر لإلغراءات من منظور عصبي على أنها 

 ءات،تختلف عن كونها مكافأة أو حافز يحصل عليه الفرد من جراء اتباع اإلغرا

تعد وفاإلغراءات تثير اإلعجاب والرغبة اللذان يثيران ملذات حسية بالدماغ، 

 لمحفزعن اإلشباع ألنها تجسد الدافع أو االرغبة جوهر اإلغراء، والتي تختلف 

 (.215: 2019الذي يوجد بالمكافأة التي تحتويها اإلغراءات. )الشريف، 

ة تجعل ( فإن هناك أسباب عديد87: 2014ووفقًا لما ذكره القره غولي والعكيلي )

ابة الفرد أسيراً لإلغراءات، منها: الحرمان العاطفي: حيث يؤدي إلى االستج

فرد د السهولة في أضعف المواقف. وسوء الحصانة النفسية: بمعنى استعدالإلغراء ب

الت لمشكللقلق والتوتر، وسهولة االستثارة، وضعف الرغبة في مقاومة اإلغراء. وا

لي، النفعايغ ااألسرية: قد تدفع الفرد للبحث عن البدائل التي تساعده في عملية التفر

ء غراإلقد تدفع الفرد إلى االستجابة  والتنفيس عن رغباته. والحاجات المادية:

في  السرقة، واالحتيال، والغش، والخداع. وانعدام الوازع الديني: بمعنى ضف

 تكوين الضمير، وعدم االلتزام بالمعايير والقواعد االجتماعية.

 نحو وتجدر اإلشارة عالوة على ذلك، أن ثمة أسباب أخرى،قد تجعل الفرد ينجذب

ة لهويللعنف واالضطهاد السياسي: مما يضطر الفرد للتنكر اإلغراءات من قبيل: ا

ما ملفقر: ة واالوطنية، والتعلق بالثقافات األجنبية المغرية، وارتفاع معدالت البطال

 يدفع الفرد إلى الهجرة إلى البلدان التي تُشبع حاجاته.
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ً  (Chen, Tang,&Tang,2013:18)وقد أقترح ً نظريا يُعطي تفسيراً  نموذجا

وي:تدفع لإلغراء، تتمثل في اآلتي: السلوك االندفاعي / العف اد التكوينيةلألبع

 اإلغراءات إلى التفكير والتصرف بطريقة غير عقالنية، وتحفز على التصرف

سد : تفبشكل عفوي، واتباع األهواء واتخاذ اإلجراءات الفورية.والضعف االدراكي

ك لسلوتتحكم في األفكار وااإلغراءات الفرد وتجعله يتخذ قرارات غير الئقة، و

وتحد من التركيز، والشعور بالضعف الجسدي والنفسي والروحي.وعدم ضبط 

، النفس:تمنع اإلغراءات من التفكير بوضوح، وبلوغ األهداف والمثل والخطط

ات وتضعف السيطرة على االنفعاالت، والرغبات.والوصول للثراء:تكون اإلغراء

 عالية جهاتى الثروة، وأكثر بروزا للذين لديهم توأكثر شيوعاً لمن يريد الوصول إل

ات غراءفي حب المال، ولمن لديهم قدرة على المخاطرة. وعواقب اإلغراء:تدفع اإل

 تحفزوالفرد ألن يصبح أناني وتجاهل احتياجات اآلخرين وحقوقهم واهتماماتهم، 

 ارةعلى االنجراف وتجاهل جميع األمور المهمة، وتقود إلى رغبات حمقاء وض

 التي تغرق الفرد في الخراب والدمار، وتفسد المعتقدات األخالقية.

ر المعايي( عدداً من العوامل التي تؤثر في درجة التزام الفرد ب1989وقدم حسان )

اف األخالقية ودرجة مقاومته لإلغراء، منها:درجة المخاطرة والخوف من انكش

 الفرد ارنةنة االجتماعية، أي مقاألمر، وقيمة النجاح والخيبة عند الفرد، والمقار

 ( عوامل أخرى قد تسهم2001نفسه مع اآلخرين، وأضاف عبد المعطي وقناوي )

م يقمن قبيل: ال في االلتزام بالمعايير األخالقية، وزيادة القدرة على مقاومة اإلغراء،

لديه، بوا الثقافية ومعاييرها السائدة في المجتمع، والنمو العقلي، وعالقة الفرد

 (.379: 2015وجماعة األقران، واألفكار الدينية.)المهداوي والدليمي، 

ة ( استراتيجية قائمSklar, Rim Fujita, 2017:27وباإلضافة إلى ذلك عرض )

: على المنحى التجنبي،  لتقليل التعرض لإلغراءات وفرص االنخراط فيها هي

اظ لحفلذين يسعون ااستراتيجية تغيير بيئة االختيار: من قبيل تجنيب األشخاص ا

فعلى  على صحتهم، والمواقف التي تثير الدوافع في السياق المادي واالجتماعي،

سبيل المثال الشخص الذي يهدف إلى خفض وزنه، محاولة تجنيبه النظر إلى 

ً ينطبق األمر  إشارات اإلغراء )كرؤية لى عاألطعمة، أو شم رائحتها(، وأيضا

 إلى التدخين، فيتوجب عليهم تجنب االنتباه أولئك الذين يحاولون اإلقالع عن

لى ععثة الحوافز المادية المغرية، و عدم االندماج في المواقف االجتماعية البا

 اإلغراء.
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واإلرادة  ويرى الباحثان أن إدراك الفرد لخطورة اإلغراءات، وتأثيراتها السلبية،

 نب، ومقاومةوالرغبة الصادقة، أحد أهم االستجابات الفعالة، لمواجهة وتج

 ً مع  استخدام استراتيجيات متنوعة تتوافق اإلغراءات،يتطلب أن يتلوها تباعا

قية، ألخالاالمعتقدات المعرفية للفرد، من قبيل: مجاهدة النفس، والتحلي بالفضائل 

وحيوية الضمير ومحاسبة النفس، والتأمل في سوء عواقب األمور، والتحمل 

 تفكرل والتجنب، والعفة ولزوم الحياء، والوالتحلي بالصبر والحكمة، والتغاف

واالقتداء في سير األنبياء والصحابة، ومصاحبة األخيار، وتجنب مصاحبة 

هماً مراً األشرار. ويُعد نجاح الفرد في توظيف تلك االستراتيجيات معياراً، ومؤش

 للحكم على سلوك الفرد، وتطور هويته األخالقية.

( على أن التطور األخالقي يستلزم استيعاب Freudوفي نفس السياق أكد فرويد )

وتمثل المعايير المجتمعية من خالل تعريف الطفل بوالديه، هذه العملية تؤدي إلى 

خلق حيوية الضمير، أو ما يعرف بالمصطلحات الفرويدية )األنا العليا(، والتي 

ر تعمل كمنظم داخلي للـسلوك. فالضمير ينظم الغرائز الفطرية ويكبح المشاع

 &Jambonمثل: األنانية والعدوانية، الشعور بالذنب والعار والقلق. البغيضة

Smetana,2015:788)) 

 ، فإن تطورErikson’sوبحسب النموذج النظري النفسي االجتماعية إلريكسون 

لى إايا الهوية يتم عبر مرور الفرد بمراحل نمائية متتابعة، حيث تميل بعض القض

تطور  يبلغتناغم، ويمكن التنبؤ بها عبر دورات الحياة، والمعالجة والحل بترتيب م

لنضج وغ االهوية ذروته في مرحلة المراهقة،ويمكن اعتبار هذا التطور دليل على بل

،والتسامح، األخالقي، واالنفتاح على التنوع المعرفي واألخالقي، مثل تطور التفكير

 (Gerson & Neilson, 2014:3والتعاطف، والسلوكيات االجتماعية اإليجابية. )

كامل على أهمية التمييز بين بنائين للت Krettenauer (2011)وقد أكد كريتنور

 أهمية مدى الذاتي للهوية األخالقية، األول: المركزية األخالقية، والتي تشير إلى

لذي يشير ا قيالقيم والمعتقدات األخالقية في الشعور بالذات،  واألخر الدافع األخال

لفعل قييم اند تل و األسباب المختلفة لماذا يفعل األفراد األشياء، وخاصة عإلى العوام

نب جوا األخالقي ،باإلضافة إلى ذلك فقد تلعب المخططات المعرفية ، والتي تمثل

ة ، و القيالذات، واآلخرين، والخبرات، أيًضا دوًرا حيويًا في تطوير الهوية األخ

. ها في معالجة المعلومات الظرفيةالمساهمة في الفعل األخالقي، واستخدام

(Casey, 2014:7) 
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ا مهًما أول من توقع أن تلعب الهوية األخالقية دورً Blasi’s( 1983وكان بالسي )

ن أإلى   أشاروفيفهم العالقة بين الحكم المعرفي والدافع األخالقي والعمل األخالقي، 

ولية لمسؤة،والشعور باالسلوك األخالقي يتأثر بمكونات ثالثة هي: الذات األخالقي

درجة ي الفالذات األخالقية هالشخصية عن العمل األخالقي، ودافع االتساق الذاتي.

قيم التي تكون فيها األخالق مركزية إلحساس الشخص بذاته وهويته، كما أن ال

ن خرياألخالقية متجذرة بعمق في صميم الفرد، ومع ذلك، هذه القيم بالنسبة لآل

لذات لسية م اليومية،ويمكن تحديد القيم األخالقية كعناصر أساليست مهمة في حياته

قيم، ك الويتم دمجها في هوية الشخص، حيث يتم تحفيز الفرد على التصرف وفقًا لتل

 السلوكاط بأما المكون الثاني هو الشعور بالمسؤولية الشخصية أو االلتزام باالنخر

ل ن على االنخراط في عماألخالقي، ويشعر األفراد األخالقيون بأنهم مجبرو

 ثارةإأخالقي ألن سلوك الفرد هو مقياس لقيمته األخالقية أو فضائله كما يتم 

راط النخالمشاعر األخالقية باإلحساس بالذنب أو الندم عندما يفشل األفراد في ا

صرف بالسلوك األخالقي، والمكون األخير هو االتساق الذاتي ويتحقق عندما يت

بعض  ثال،بطرق تتوافق مع هوياتهم األخالقية. فعلى سبيل الم األفراد األخالقيون

ميع جاألفراد هدفهم الرئيس في الحياة هو رعاية اآلخرين إلظهار التعاطف في 

د فراالمواقف، وتعتبر القيم األخالقية أساسية للهوية الشخصية، حيث يفسر األ

ن أولئك الذي تجارب الحياة بدرجة أعلى من األهمية والمعنى األخالقيان من

 (Jia, 2016: 7(ينظرون إلى القيم غير األخالقية على أنها مركزية

تصوًرا للهوية األخالقية منبثقاً  Aquino and Reed( 2002واقترح أكينو وريد )

عن النظرية االجتماعية، والمعرفية، ومبنيًا على أدلة تجريبية داعمةلصحة هذا 

حول  ها "عبارة عن تصور منظم للذاتالتصور، وعّرفوا الهوية األخالقية بأن

مجموعة من السمات األخالقية المعرفية، والتي تتبدى في صورة ذهنية مميزة 

تعكس ما يحتمل أن يفكر فيه الشخص ويشعر به ويفعله"، كما ترتبط الهوية 

ً في جمعيات  ً أو متطوعا األخالقية بمرجعية اجتماعية، كأن يكون الشخص منتميا

ينو وريد إلى أن الهوية تتكون من بعدين، األول: االستيعاب خيرية. وأشار أك

)التمثل( وهو عبارة عن اإلدراكات والتصورات، والدوافع الذاتية، والتي تعكس 

درجة تطبع الفرد بمجموعة من السمات األخالقية المركزية ذات الصلة بمفهوم 

لتعبير عن هذه الذات األخالقية، في حين يعكس الترميز الدرجة التي يتم بها ا

 :Reed&Aquino, 2003السمات علنًا، من خالل تصرفات الشخص في العالم. )

1272) 



 عوض دمحم حسني أ.د النواجحة، الحميد عبد د.زهير لدى اإلغراء بمقاومة وعالقتها األخالقية الهوية

 

123 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ز نولدويتسق التصور النظري الذي أقترحه أكينو وريد مع نتيجة دراسة كل من ري

ة التي أشارت إلى أن األحكام الخلقيReynolds, & Ceranic(2007وسيراينك )

وكريتينور  معاً لتشكيل السلوك األخالقي، ودراسة هيرتز والهوية األخالقية تتفاعل

(2016 )Hertz&Krettenauer  التي بينت أن الهوية األخالقية ترتبط بشكل 

 وتعزز للمجتمع، كبير بالسلوك االجتماعي اإليجابي، وتجنب السلوك المضاد

ر صيناواستعداد األفراد لالنخراط في السلوك االجتماعي. ودراسة كل من شاهنوز 

التي أظهرت أن استيعاب Shah Nawaz, Nasir& Rahman( 2019ورحمان )

 راني.لسيبالهوية األخالقية يلعب دور الوسيط في العالقة بين السادية والعدوان ا

  مشكلة الدراسة:

هم للتي توفر ابالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وباألفعال االندفاعية  مراهقونيتسم ال

 رة علىونفي الكثير من األوقات القد اإلشباعات اآلنية، كما يفتقدالحصول على 

 –م قداضبط الذات، وحيرة في اتخاذ القرار المناسب، وهو ما يطلق عليه صراع اإل

ن اإلحجام، وخاصة في حالة المفاضلة بين عملين متناقضين، أو االختيار بي

طويلة  يقدم فوائد آلخرفورية وعاجلة وا مسارين متعارضين، أحدهما يقدم إغراءات

قابل مواقع التواصل االجتماعي م األجل، من قبيل: مشاهدة التلفزيون أو تصفح

و أمذاكرة الدروس استعداداً لالمتحان، أو إمعان النظر، مقابل غض البصر، 

 السلوكونة، االستمتاع العابر، مقابل الترفع عن الصغائر، أو الخيانة، مقابل األما

لنفسي ابناء السلوك األناني، ... إلخ  من الصراعات الدائرة في الاإليثاري، مقابل 

ات، تجاهللفرد، والتي قد تشكل مع مرور الوقت المعتقدات،والقيم، والميول، واال

 والهوية الذاتية، فكلما كان مستوى النضج والتوازن أكثر تبلورت الهوية

 أو اءالمراهق لألشياألخالقية،وزادت مقاومة اإلغراء، وقلت احتمالية انجذاب 

باً ضطراااإلجراءات التي يجدها مغرية، وبالعكس كلما كانت الهوية الذاتية أكثر 

ا يجدهوأقل استقراراً، زادت فرصة االستسالم وانزالق المراهق لألشياء التي س

ة القدر يادةمغرية. فالهوية األخالقية لها دور في تثبيط النفس األمارة بالسوء، وز

 ة حينالقائم على الحكمة، وممارسة حالة الضبط، والتصرف بإيجابيعلى التفكير 

 مواجهة معضالت أخالقية. 

هوية ة الوفي ضوء ما تقدم تتبلور مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي. ما عالق

 ألسئلةال ااألخالقية بمقاومة اإلغراء لدى الطلبة المراهقين؟ ويتفرع عن هذا السؤ

 الفرعية اآلتية.

 ستوى الهوية األخالقية لدى أفراد عينة الدراسة؟ما م -1
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 لدى أفراد عينة الدراسة؟ ما مستوى مقاومة اإلغراء -2

راد عينة لدى أف ومقاومة اإلغراء هل توجد عالقة ارتباط بين الهوية األخالقية -3

 الدراسة؟

ً بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  -4 لى عهل توجد فروق دالة إحصائيا

 األخالقية تعزى لمتغير الجنس؟ مقياس الهوية

 على هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة -5

 تعزى لمتغير الجنس؟ مقياس مقاومة اإلغراء

 أهمية الدراسة:

وم الهوية من أهمية المتغيرات التي تتناولها، فمفه أهمية الدراسة الحالية نبعت-

ها ، ودوروجيةاألخالقية، من المفاهيم الواعدة والحديثة نسبياً في الدراسات السيكول

 واضح في تمكين ومناصرة الذات،وتحصينها من االنزالق في براثن الرذيلة،

قب وعوا اإلغراء تداعيات خطيرة، وتجنب السلوكيات السلبية، كما قد ينشأ عن

سوء تؤدي إلى الوقوع في الفحشاء والمنكر، والهم والضيق، و طويلة المدى قد

ة ،واختالل الصحة ، وتدمير الذات،وهدر الكرامة، فمقاومعالقاته باآلخرين

اح الفرد من االعتدال، والحكمة، والتوزان، وضبط وكبح جم قد يمكن اإلغراء

 ء الشخصية.بدالً من الركض وراء النزوات واألهوا النفس

تكمن أهمية الدراسة من أهمية االنسجام الحاصل بين متغيرات الدراسة، -

رضة ية عوخصائص أفراد العينة )المراهقين( فالمراهقين من أكثر الفئات االجتماع

الحق وام، الستهواء المغريات، نظراً لعدم مقدرتهم على التمييز بين الحالل والحر

يد ، وتفنيد الغث من السمين، وتوظيف، وتجسوالباطل، ومعرفة الصواب والخطأ

ي هر التلمظاالمعايير األخالقية في المواقف الحياتية المختلفة، كما أن هناك بعض ا

تمام االهوتتبدى في سلوك المراهق، والتي تدلل على القابلية لإلغراء، مثل الميل 

لى ح عنفتابالجنس اآلخر، والتعلق بالمظاهر األجنبية المغرية، والرغبة في اال

دي ، وقد يُؤالتجارب العالمية، والتي قد تتعارض مع تقاليد وعادات المجتمع

، لعاراالستهواء المستمر لإلغراءات، إلى جلب مشاعر سلبية من قبيل الخزي، وا

ت وإنتاج شخصية فاشلة غير قادرة على التحمل والصبر، والتكيف مع التحديا

 ورية.واألزمات، واالستعاضة باالشباعات الف

وتأتي أهمية الدراسة على الصعيد المحلي، في ظل الحمالت اإلعالمية التي تقوم -

بها )إسرائيل( لتحقيق مآرب قومية وسياسية، تهدف البتزاز الشباب مالياً وأخالقيا، 
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من أجل إسقاطهم في مستنقع العمالة، مستغلة بذلك اندفاع وحماسة الشباب 

 وحاجاتهم. 

ن تحصيوالحالية في دورها االستباقي والوقائي في توعية  تتجلى أهمية الدراسة-

ياء الشباب من المغريات، وخاصة في هذا التوقيت بالذات،والذي ينشط فيه أدع

اعي، جتمالعولمة، والتحرر، والديمقراطية على وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اال

هدف بة، اإلسالمي في فرض أفكار، وأنماط سلوكية مغرية، تتنافي مع الُمثل والقيم

 الهيمنة على الفكر، وتدمير الشخصية.

من المتوقع أن تقدم هذه الدراسة اإلرشادات والتوصيات الالزمة لذوي -

 االختصاص في المجال السيكولوجي، والتربوي، واالجتماعي، واألسري، كذلك

 تربطت راساتقديمها مقترحات بحثية مستقبلية، قد يستفيد منها الباحثين في إجراء د

 بين متغيرات الدراسة الحالية، ومتغيرات أخرى.

 أهداف الدراسة:

 لدى أفراد عينة الدراسة. مستوى الهوية األخالقية معرفة-

 معرفة مستوى مقاومة اإلغراء لدى أفراد عينة الدراسة.-

لدى أفراد  ومقاومة اإلغراء التحقق من العالقة االرتباطية بين الهوية األخالقية-

 الدراسة.عينة 

من  الكشف عن الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس كل-

 وفقاً لمتغير الجنس. الهوية األخالقية ومقاومة اإلغراء

 مصطلحات الدراسة:

 Moral identityالهوية األخالقية: 

على أنها تصور   ) (Aquino & Reed, 2002: 1424كينو و ريد  يعرفهاا

 لفردادراكي ذاتي منظم حول مجموعة من الصفات األخالقية المحددة يفكر بها ا

بطة ويشعر بها ويفعلها. وتتبدى الصفات األخالقية في مجموعة الخصائص المرت

ة، لرحمبالبناء االجتماعي، كالتطوع، والتعاطف، والتعاون، والعدل، والصدق، وا

لمفحوص الهوية األخالقية بالدرجة التي يحصل عليها ويعرفها الباحثان ا والكرم.

 الحالية. على المقياس المستخدم في الدراسة

 Resistance to Temptationمقاومة اإلغراء: 

ثير مبحالة يعزف فيها الفرد عن اإلقدام نحو  Lazarus( 1994يعرفه الزاروس )

و أجتمعه ر ملى وفق معايييجذبه أو يغويه، وذلك ألنه يعد خاطئاً، أو غير أخالقياً ع

 (.72: 2014من وجهة نظر ثقافته. )القره غولي والعكيلي، 
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مفحوص إجرائياً: بالدرجة التي يحصل عليها ال مقاومة اإلغراء ويعرف الباحثان

 على المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.

 حدود الدراسة:

ة اإلغراء لدى الطلبالحد الموضوعي: الهوية األخالقية وعالقتها بمقاومة 

 المراهقين.

 بمحافظةخان يونس. الحد المكاني: المدارس الثانوية

 2020الرابع من عام الحد الزماني: الربع

 الدراسات السابقة:

 دراسات سابقة تناولت متغير الهوية األخالقية:

هدفت التحقق من الفروق في  Krettenauer, Murua, & Jia( 2016دراسة )

ً لالختالفات المرتبطة بالعمر، وتكونت عينة الدالهوية األخالق من  راسةية وفقا

وى مست عاًما،وأظهرت النتائج أن 65و 14( مشارًكا تتراوح أعمارهم بين 252)

نت ،وبيالهوية األخالقية يتطور عبر سياقات األسرة والمدرسة، والعمل والمجتمع

وته بلغ ذريفة، لعمرية المختلالنتائج أن التمايز في الهوية األخالقية بين السياقات ا

ستمر لية تعاًما. وأشارت النتائج إلى أن تطوير الهوية األخالقية هو عم 25في سن 

 مدى الحياة تبدأ في سن المراهقة وتمتد إلى منتصف العمر.

ل هدفت بحث العالقة االرتباطية بين الشعور بالخج Septiana( 2017دراسة )

يًا في ( طالبًا جامع520نت عينة الدراسة من )والذنب بالهوية األخالقية، وتكو

 يجابيةذكور(، ووجدت نتائج الدراسة عالقة ارتباط ا 141إناث و 379إندونيسيا )

ليل الشعور بالخجل والذنب، والهوية األخالقية، وأظهرت نتائج تح بين كل من

ل ن خالاالنحدار المتعدد إمكانية التنبؤ بشكل ملحوظ بالشعور بالخجل والذنب م

 الهوية األخالقية.

، هدفت التحقق من العالقة  Narimani Samadifard &(،2018دراسة )

ف لتكيااالرتباطية بين الهوية األخالقية والرفاه الروحي، والتوجه الديني مع 

( ممرضة، أظهرت 120الوظيفي بين الممرضات، تكونت عينة الدراسة من )

اه لرف،  واكل من الهوية األخالقية بيرة بينالنتائج أن هناك عالقة إيجابية ك

 بين الروحي، والتوجه الديني الجوهري، والتكيف الوظيفي، ووجود عالقة سلبية

الت معامالتوجه الديني الظاهري، والتكيف الوظيفي، وبينت نتائج الدراسة وفقا ل

حي، واه الرالرفبيتا إمكانية التنبؤ بالتكيف الوظيفي من خالل بين الهوية األخالقية و

 والتوجه الديني.
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( هدفت معرفة مستوى حيوية الضمير والهوية 2018دراسة هاشم وحبيب )

وية ي حيفاألخالقية، والتحقق من العالقة االرتباطية بينهما، والكشف عن الفروق 

نة ت عيالضمير والهوية األخالقية تبعاً لمتغير الجنس والتخصص الدراسي، وتكون

تمتع  بة من طلبة الجامعة، وأظهرت نتائج الدراسة( طالب وطال400الدراسة من )

 حيوية بين أفراد العينة بحيوية الضمير والهوية األخالقية، ووجود عالقة ارتباطية

قية خالالضمير والهوية األخالقية، وبينت النتائج عدم وجود فروق في الهوية األ

 وفقاً لمتغير الجنس، والتخصص الدراسي.

وجهة هدفت الكشف عن العالقة بين الهوية األخالقية و( 2019دراسة المجنوني )

امعة ج( طالبة في سنة التخرج من طالبات 310الضبط، وبلغ قوام عينة الدراسة )

 وجهةوأم القرى، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية بين بعد االستدماج 

ن ائج أالنتالخارجية، في حين لم يكن هناك عالقة مع بعد التجسيد، وبينت  الضبط

 مرتفعو االستدماج، والتجسيد أكثر ميالً للضبط الداخلي.

قية (. هدفت التعرف إلى مستوى الهوية األخال2020دراسة الصمادي والزعنون )

ي خالقوالسلوك األخالقي، والكشف عن الفروق في الهوية األخالقية والسلوك األ

ً لمتغير الجنس، والكلية، والتحقق من القدرة الت سلوك ية بالخالقنبؤية للهوية األتبعا

 ( من طلبة مرحلة البكالوريوس،1000األخالقي، وبلغ قوام عينة الدراسة )

 ستوىوأشارت النتائج إلى أن مستوى الهوية األخالقية جاء بدرجة مرتفعة،  وم

 السلوك األخالقي جاء بدرجة متوسطة، وكشفت نتائج الدراسة وجود فروق في

ً لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق فالهوية األخالقية تبع هوية ي الا

 األخالقية تبعاً لمتغير الكلية.

(. هدفت التعرف إلى مستوى الهوية 2020دراسة ملحم والربيع وهياجنة والجراح )

األخالقية لدى الطلبة المراهقين، والكشف عن الفروق في الهوية األخالقية وفقاً 

( مراهقاً، وقد 398لمتغير الجنس، والفئة العمرية، وتكونت عينة الدراسة من )

 Aquino& Reed( 2002د اكينو وريد )أستخدم مقياس الهوية األخالقية من إعدا

، وأظهرت النتائج أن مستوى الهوية األخالقية جاء بدرجة مرتفعة، كما بينت )

النتائج تفوق اإلناث على الذكور في الهوية األخالقية، وأشارت النتائج إلى أن الفئة 

 اً(عام 18 -16عاماً( تتفوق على الفئة العمرية من ) 16إلى أقل من  -12العمرية )

بحثت استكشاف العالقات بين فك  Yang, Cai , Yong, & Shi( 2020دراسة )

االرتباط األخالقي، والهوية األخالقية، والسلوك اإليثاري لطالب الجامعات. تم 

استخدام مقياس لتقييم السلوك اإليثاري، واالنفكاك األخالقي، والهوية األخالقية، 
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للمشاركة في الدراسة. وأظهرت النتائج أن  ( طالباً بشكل عشوائي130وتم اختيار )

فك االرتباط األخالقي كان مرتبًطا بشكل سلبي بالهوية األخالقية والسلوك 

اإليثاري. عالوة على ذلك، كانت الهوية األخالقية وسيًطا جزئًيا للعالقة بين فك 

 االرتباط األخالقي والسلوك اإليثاري.

 غراء:دراسات سابقة تناولت متغير مقاومة اإل

(: سعت التعرف إلى مستوى مقاومة 2014دراسة علي حسام و  علي أشرف )

فع اإلغراء، والكشف عن العالقة بين مقاومة اإلغراء والتمرد النفسي، ودوا

( من 464التعرض للمسلسالت األجنبية المدبلجة، وبلغ قوام عينة الدراسة من )

ء، إلغراامقياس مقاومة الطلبة المراهقين، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان 

، بلجةومقياس التمرد النفسي، ومقياس ودوافع التعرض للمسلسالت األجنبية المد

، راسةوأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى مقاومة اإلغراء لدى أفراد عنة الد

لم  ينمابوبينت النتائج وجود عالقة سالبة بين مقاومة اإلغراء والتمرد النفسي، 

 ود عالقة بين مقاومة اإلغراء ودوافع التعرض للمسلسالتتظهر النتائج وج

 األجنبية المدبلجة. 

اء (. استهدفت الكشف عن عالقة مقاومة اإلغر2014دراسة الطراونة والقضاة )

ة على دراسبأنماط التفكير السائدة لدى طلبة الجامعات األردنية، واشتملت عينة ال

رهم ردنية وجامعة مؤتة، تم اختيا( طالبا وطالبة من طلبة الجامعة األ1701)

اآلخر وراء بالطريقة العشوائية الطبقية العنقودية. وتم استخدم مقياس مقاومة اإلغ

عينة، د الألساليب التفكير، وبينت النتائج انخفاض درجة مقاومة اإلغراء عند أفرا

 وأظهرت النتائج وجود فروق في درجة مقاومة اإلغراء تعزى لمتغير الجنس،

 اومةاإلناث، وبينت النتائج وجود عالقة طردية بين أنماط التفكير ومق لصالح

 اإلغراء.

ملت (. بحثت عالقة الذكاء الروحي بمقاومة اإلغراء، واشت2015دراسة بشارة )

قياس م( طالبا من طلبة جامعة الحسين، واستخدم الباحث 330عينة الدراسة على )

د كنج  ، ومقياس الذكاء الروحي إعدا(2010مقاومة اإلغراء من إعداد الطراونة )

King, 2008)وى ( وبينت النتائج وجود مستوى متوسط في الذكاء الروحي، ومست

 ذكاءمنخفض في مقاومة اإلغراء، وأظهرت نتائج الدراسة أن بعدين من أبعاد ال

 تنبؤالروحي وهما: انتاج المعنى الشخصي، وتوسيع حالة الوعي قد ساهما في ال

 غراء.بمقاومة اإل
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 ( هدفت التعرف إلى أكثر العوامل الخمسة2016دراسة عبد الكريم ومبارك )

ف لتعرالكبرى للشخصية شيوعاً، ومستوى مقاومة اإلغراء، والسعادة النفسية، وا

ة سعادإلى عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وكل من مقاومة اإلغراء، وال

ً 416النفسية، وبلغت عينة الدراسة ) لباحثان ا من جامعة القصيم، واستخدم ( طالبا

اس (، ومقي1999مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد جولديبرج )

داد (، ومقياس السعادة النفسية إع2007مقاومة اإلغراء من إعداد الطراونة )

تفع (، وبينت النتائج وجود مستوى مر2003أرجايل تعريب عبد الخالق وآخرون )

ة لخمساإلغراء، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين العوامل من مقاومة ا

إلى  تائجالكبرى للشخصية وكل من مقاومة اإلغراء، والسعادة النفسية، وأشارت الن

رى ة الكبلخمسإمكانية التنبؤ بمقاومة اإلغراء، والسعادة النفسية من خالل العوامل ا

 للشخصية.

-Al- Qudah,Al-Zboon& Al(. 2016دراسة القضاة والزبون واألشقر )

Ashqar  هدفت الكشف عن عالقة مقاومة اإلغراء بنمط التنشئة األسري السائد في

( طالب وطالبة 969عائالت طلبة الجامعة األردنية. وبلغت عينة الدراسة )

(، ومقياس 1984واستخدم الباحثون مقياس أنماط التنشئة األسرية تطوير الصقر )

(. ووجدت النتائج أن درجة مقاومة 2011عداد الطراونة )مقاومة اإلغراء إ

اإلغراء لدى طلبة كلية التربية الجامعة األردنية عالية بين الذكور واإلناث حيث 

( وأن هناك معامالت ارتباط ٪55(، واإلناث )٪58.7تصل إلى نسبة الذكور )

 مهمة بين درجة مقاومة اإلغراء وأنماط التنشئة األسرية.

 ( هدفت التعرف إلى عالقة مقاومة اإلغراء بالشخصية2017ميمي )دراسة الت

منهم  ( طالب وطالبة400الناضجة لدى طلبة الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من )

ً في حيث بلغ عدد الطالبات )243) يقة ( طالبة تم اختيارهم بالطر157( طالبا

ات وتمثلت أدو العشوائية من كليتي اآلداب والعلوم في الجامعة المستنصرية.

 تائجالدراسة في: مقياس مقاومة اإلغراء، ومقياس الشخصية الناضجة. وأظهرت ن

قة الدراسة إن طالب الجامعة يتمتعون بمقاومة اإلغراء بشكل جيد، ووجود عال

 ارتباطية بين مقاومة اإلغراء والشخصية الناضجة.

لى عريري القائم هدفت التعرف إلى فعالية التدخل الس Angeline( 2019دراسة )

نة ت عيزيادة الكفاءة الذاتية في مقاومة االغراء باالقالع عن التدخين، وتكون

ً فما فوق، وبينت النت20( مشاركين تبلغ أعمارهم )6الدراسة من ) ائج أثر ( عاما

 .دخينالتدخل السريري كعالج في تحسين في الكفاءة الذاتية لمقاومة إغراء الت
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ومة ت التعرف إلى مستوى الذات المعرفية، ومستوى مقا( هدف2019دراسة داود )

غراء، اإل اإلغراء، والتحقق من العالقة االرتباطية بين الذات المعرفية، ومقاومة

ً تربوياً، وأعد الباحث مقيا272وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ) س كل من ( مشرفا

تمتع سة تعينة الدراالذات المعرفية، ومقاومة اإلغراء، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

 تباطيةة اربذات معرفية، وبقدرة على مقاومة اإلغراء، كما بينت النتائج وجود عالق

 بين الذات المعرفية، ومقاومة اإلغراء.

 إجراءات الدراسة:

ءمة استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي كونه أكثر مالمنهج الدراسة:

 .لتحقيق أهداف البحث

ي لثانوايتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلبة الصف الثاني مجتمع البحث: 

 ( طالب وطالبة حسب سجالت3779بمديرية تعليم خان يونس، والبالغ عددهم )

 (2020مديرية التربية والتعليم للعام )

طالبة و( طالبة 183من ) األساسية تكونت عينة الدراسة :األساسية عينة الدراسة

ب و ( طال100بمديرية تعليم خان يونس بواقع ) ي الثانويمن طلبة الصف الثان

 ( طالبة. 83)

 أداتا الدراسة:

 األداة األولى: مقياس الهوية األخالقية

و و ريد بمقياس الهوية األخالقية من إعداد اكين وصف المقياس: استعان الباحثان

((Aquino & Reed, 2002 والذي قام الباحثان بتعريبه وتكيفيه ليناسب)يئة الب

ن العربية، ولتتسق مضامين فقراته مع أهداف وخصائص أفراد العينة ، ويتكو

واقع ب(  فقرات موزعة على بعدين بالتساوي (10المقياس في صورته النهائبة من 

على  جابة( فقرات لكل بعد هما: )االستدماج الداخلي( و) التجسيد(، وتتم االست5)

لخماسي، بحيث يستجيب المفحوص على فقرات المقياس من خالل تدرج ليكرت ا

يحدث أحياناً  = 3= يحدث غالباً ،  4= يحدث دائماً ،5أحد البدائل الخمسة اآلتية، ) 

قياس تم = ال يحدث مطلقاً(وللتحقق من الصدق الظاهري للم 1=يحدث نادراً ، و 2،

ً الستجابات السا دة عرضه  على ذوي االختصاص في المجال السيكولوجي، ووفقا

د إعادة صياغة لبعض الفقرات وإضافة فقرتين ليصبح عد لمختصين، تم إجراءا

 ة عاليه.( فقرات لكل بعد من األبعاد المذكور6( فقرة بواقع )12فقرات المقياس )
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 للتحقق من صدق وثبات المقياس، تم تطبيقالخصائص السيكومترية للمقياس: 

ثانوية من من طلبة المرحلة ال ( طالب30المقياس على عينة استطالعية بلغ قوامها )

 خارج عينة الدراسة.

 حساب االتساق الداخلي بطريقتين: تماالتساق الداخلي: 

لبعد ة واالتأكد من االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقر

 الذي تنتمي إليه

 الداخلي ( معامالت االرتباط بين كل فقرة وبُعد االستدماج1جدول )

معامل  فقــــراتال م

 االرتباط
 ** 0.845 أشعر باالرتياح من سمو أخالقي. .1

 ** 0.748 الممارسات األخالقية التي أقوم بها هي جزء من سماتي الشخصية. .2

 ** 0.852 . تواضعي الزائد عن الحد الطبيعيأشعر بالخجل من  .3

 ** 0.685 تتهاوي ُمثلي األخالقية أمام النزوات. * .4

 ** 0.784 ترفض فطرتي اإلنسانية كل أشكال العنف. .5

 ** 0.748 أرغب بشدة أن اتصف بالخصال المحمودة. .6

 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة وبُعد التجسيد2جدول )

معامل  الفقــــرات م

 االرتباط
 **0.858 تعامالتي  الجيدة مع الناس تجعلني أشعر بالفخر. .7

 **0.655 التي تليق بي كي أتحاشى استياء الناس.أختار المالبس  .8

 **0.745 أمارس الهويات التي لها أثر في تقويم األخالق. .9

 **0.856 أطبق  التعاليم اإلسالمية في حياتي. .10

 **0.747 يُعزى نجاحي في الحياة إلى أخالقي الحسنة.. .11

 **0.798 أشارك بفعالية في األنشطة ذات المردود األخالقي. .12

 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى 

ة لهوياالتأكد من االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت ارتباط أبعاد مقياس 

 األخالقية، والجدول التالي يوضح ذلك.
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 ( معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للهوية األخالقية3جدول )

 sig معامل االرتباط البعد م

 0.01دالة عند  **0.62 االستدماج الداخلي 1

 0.01دالة عند  **0.71 التجسيد 2

 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى                   

، مما 0.01( أن جميع األبعاد دالة إحصائيا عند مستوى 3يتضح من الجدول رقم )

 يدل على اتساق األبعاد والدرجة الكلية للمقياس 

 

مل : معاالتحقق حساب من ثبات مقياس الهوية األخالقية بطريقتينالثبــــات: تم 

 كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية

 ( معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية لكل بعد من أبعاد المقياس4جدول )

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 

 بعد التعديل قبل التعديل البعد

 0.85 0.78 0.91 االستدماج الداخلي

 0.72 0.66 0.90 التجسيد 

 0.93 0.87 0.93 الدرجة الكلية

ا قبل (، والتجزئة النصفية م0.93يتضح مما سبق أن معامل ثبات كرونباخ ألفا )

و معامل ( لمقياس الهوية األخالقية، وه0.93(، وما بعد التعديل )0.87التعديل )

ت ة ثباأن أبعاد المقياس تتمتع بدرجثبات مرتفع ودال إحصائيا، وهذا يدلل على 

 مرتفعة األمر الذي يطمئن الباحثان إلى النتائج المتحصل عليها.

 مقياس مقاومة اإلغراء: 

وصف المقياس: تم استخدام مقياس مقاومة اإلغراء، من إعداد غولي والعكيلي 

( فقرة موزعة على ثالثة 19يتكون المقياس في صورته األولية من )(و 2014)

فقرات(، و  6فقرات(، و ) واإلغراء العاطفي  6أبعاد فرعية هي: )اإلغراء المادي

و الستخدام المقياس قام الباحثانبتكييف المقياس، فقرات(،  7)واإلغراء الفكري

راسة، وخصائص أفراد وإعادة صياغة لبعض الفقرات بما يتناسب مع أهداف الد

العينة، وتعريفاتها اإلجرائية، وللتحقق من صدق المحتوى للمقياس، قام الباحثان 

ً لمالحظات  بعرضه على مجموعة من المختصين في المجال السيكولوجي، ووفقا

السادة المحكمين، تم إجراء تعديالت جوهرية على المقياس، حيث تم صياغة لبعض 

لبعد الخاص باإلغراء الفكري، وفي ضوء هذا اإلجراء الفقرات، وحذف فقرة من ا
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فقرة( موزعة على األبعاد الثالثة  18بلغ عدد فقرات المقياس في صورته النهائية )

( فقرات لكل بعد: ويوضع أمام كل فقرة تدرج ليكرت الخماسي 6بالتساوي بواقع )

=  1دث نادراً ، و= يح 2= يحدث أحياناً ، 3= يحدث غالباً ،  4= يحدث دائماً ،5) 

 ال يحدث مطلقاً(.

 للتحقق من صدق وثبات المقياس، تم تطبيقالخصائص السيكومترية للمقياس: 

 ثانوية.( طالب من طلبة المرحلة ال30المقياس على عينة استطالعية بلغ قوامها )

 تم حساب االتساق الداخلي بطريقتين:االتساق الداخلي: 

لبعد ة واالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرالتأكد من االتساق الداخلي من خ

 الذي تنتمي إليه

 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة وبُعد اإلغراء المادي5جدول )
معامل  الفقــــرات م

 االرتباط 
 **0.748 أعتقد أن المال يساعدني على فرض السيطرة على األخرين.* .1

 **0.865 بسرعة.*أعمل على استرداد األشياء الثمينة  .2

 **0.784 أتجنب حيازة األموال بطريقة غير مشروعة. .3

 **0.888 أشعر أن للمال إغراء ال يقاوم.* .4

 **0.746 أستطيع مقاومة االغراءات المادية بسهولة. .5

 **0.847 أستجيب إلى أي صفقة مادية تجعلني شخصاً ثرياً.* .6

 فقرة وبُعد اإلغراء العاطفي( معامالت االرتباط بين كل 6جدول )

معامل   الفقــــرات م

 االرتباط 
 **0.748 تنقصني القدرة على مجابهة مشاهد اإلغراءات الجذابة.* .7

 **0.874 أتجنب مشاهدة األفالم الغرامية. .8

 **0.886 أبتعد عن أية إغواء. .9

 **0.784 القيم.أتمتع بعزيمة قوية في مواجهة المواقف التي تتنافى مع  .10

 **0.858 أعتقد أن نظرات اآلخرين تمثل نظرة عابرة. .11

 **0.777 أحذر من التفاعل مع الجنس اآلخر عبر مواقع التواصل االجتماعي. .12

 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة وبُعد اإلغراء الفكري7جدول )

معامل  الفقــــرات م

 االرتباط 
 **0.658 بسهولة عندما أكون مع أصدقائي. أواجه مواقف اإلغراء ..13

 **0.747 ينشغل فكري بالموضوعات المثيرة.* .14
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 **0.785 أشعر بالقوة عندما أواجه األفكار الهدامة. .15

 **0.568 أفكر ملياً في مقاومة اإلغراءات التي تعترضني. .16

 **0.747 أستلطف األحاديث الغرامية.* .17

 **0.778 عن إعجابي بشيء قاله أو فعله شخص ما.*أستطيع التعبير  .18

 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى        

ستوى ( أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند م7(، و)6(، و)5يتضح من الجداول )

(0.01) 

جة كل ن درثانياً: التأكد من االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بي

 ة للمقياس، والجدول التالي يوضح ذلك.بعد والدرجة الكلي

 ( معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لمقياس مقاومة اإلغراء8جدول )           

 sig معامل االرتباط البعد م

 0.01دالة عند  **0.745 اإلغراء المادي 1

 0.01دالة عند  **0.874 اإلغراء العاطفي 2

 0.01دالة عند  **0.787 اإلغراء الفكري 3

 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى                     

، مما 0.01( أن جميع األبعاد دالة إحصائيا عند مستوى 8يتضح من الجدول رقم )

 يدل على اتساق األبعاد والدرجة الكلية للمقياس

لفا أتم التحقق من حساب ثبات المقياسبطريقتين: معامل كرونباخ الثبــــات: 

 والتجزئة النصفية

( معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية لكل بعد من أبعاد مقياسمقاومة 9جدول )

 اإلغراء

 البعد
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.94 0.89 0.89 اإلغراء المادي

 0.95 0.91 0.87 اإلغراء العاطفي

 0.94 0.88 0.91 اإلغراء الفكري

 0.96 0.93 0.94 الدرجة الكلية

( ومعامل التجزئة النصفية قبل 0.94يتضح مما سبق أن معامل ثبات كرونباخ ألفا )

( للدرجة الكلية لمقياس مقاومة اإلغراءوهو 0.96(، وبعد التعديل )0.93التعديل )
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بدرجة ثبات مرتفعة معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا،وهذا يدلل أن المقياس يتمتع 

 األمر الذي يطمئن الباحثان إلى النتائج المتحصل عليها.

 األساليب اإلحصائيةخامسا: 

 نباخلحساب صدق وثبات أدوات الدراسة، استخدم الباحث االتساق الداخلي، وكرو

 ألفا، وطريقة التجزئة النصفية.

ولعينتين  , واحدة ،" لعينة tلإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث، اختبار "

 ومعامل ارتباط بيرسون.  مستقلتين

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرهاسادساً: 

ث لدى أفراد عينة البح ما مستوى الهوية األخالقيةنتائج السؤال األول " 

ضي المتوسط الحسابي والفرهذا السؤال؛ قام الباحثان بحساب  "؟ولإلجابة عن

 كما هو مبين في الجدول اآلتي.  "،tواالنحراف المعياري وقيمة "

( المتوسط الحسابي والفرضي واالنحراف المعياريوقيمة "ت"ألبعاد مقياس الهوية 10جدول )  

 األخالقية

 البعد م
عدد 

 الفقرات

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 دالة  4.84 18 4.97 22.84 6 االستدماج الداخلي 1

 دالة  6.23 18 5.00 24.23 6 التجسيد 2

الدرجة الكلية الهوية  

 األخالقية
12 

47.07 
9.09 36 11.07 

 دالة

المتوسط الفرضي: تم احتساب المتوسط الفرضي من خالل جمع درجات أوزان 

وي ( ثم قسمة الناتج على عددها ويسا15( يساوي )1،2،3،4،5بدائل المقياس )

 ثم ضرب الناتج في عدد الفقرات.( 3=  15/5)

( والمتوسط الفرضي 47.07أشارت نتائج الدراسة أن متوسط الهوية األخالقية بلغ )

( وبمقارنة "ت" المحسوبة مع قيمة "ت" الجدولية يتضح أن الفروق لصالح 36)

ً  المتوسط الحسابي. وتدلل تلك المؤشرات إلى يزيد عن  وجود مستوى مرتفع نسبيا

، ويمكن تفسير هذه النتيجة في الهوية األخالقية فرضي، في مستوىالمتوسط ال

ضوء فترة التطور المعرفي، واالنفعالي، واالجتماعي التي يطرأ خالل فترة 

المراهقة، فالمراهق خالل هذه المرحلة المهمة، يستطيع تمثل واستيعاب المبادئ 

ً منه إلى ت أكيد وإثبات ذاته، والحرص والقيم الخلقية، وتجسيدها قوالً وفعالً،  سعيا

على إشباع حاجاته بما يتوافق مع المعايير األخالقية، كما يمكن تفسير هذه النتيجة 

في ضوء أن أفراد العينة على وشك الولوج إلى مرحلة الرشد، فالهوية األخالقية 

تصبح أكثر ثباتاً، واستقراراً بفعل النضج، والتقدم في العمر، وتتسق هذه النتيجة مع 
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رؤية نظرية التعلم االجتماعي، والتي ترى أن الجوانب األخالقية يمكن اكتسابها من 

خالل عمليات النمذجة الوالدية والمجتمعية، فأساليب التنشئة الوالدية، والمجتمعية 

في البيئة الفلسطينية والمستندة إلى الدين اإلسالمي، لها دور وتأثير كبير في تطور 

 ينعكس على تمثل القيم األخالقية، وتجسيدها في المواقفالهوية األخالقية، مما 

 السلوكية المختلفة.

ولإلجابة أفراد عينة البحث؟ ما مستوى مقاومة اإلغراء لدىنتائج السؤال الثاني: 

ف المتوسط الحسابي والفرضي واالنحراالسؤال؛ قام الباحثان بحساب  عن هذا

ما هو مبين مقياس مقاومة اإلغراء،، ك، للدرجة الكلية وأبعاد " tالمعياري وقيمة "

  في الجدول اآلتي.

(المتوسط الحسابي والفرضي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمقياس مقاومة 11جدول )

 اإلغراء

 البعد م
عدد 

 الفقرات

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 دالة  4.79 18 6.14 20.18 6 اإلغراء المادي 1

 دالة  8.52 18 5.71 21.60 6 اإلغراء العاطفي 2

 دالة 7.85 18 5.79 21.36 6 اإلغراء الفكري 3

 دالة 9.14 54 14.67 63.14 18 مقاومة التغيير 

المتوسط الفرضي: تم احتساب المتوسط الفرضي من خالل جمع درجات أوزان 

وي ( ثم قسمة الناتج على عددها ويسا15( يساوي )1،2،3،4،5بدائل المقياس )

توسط ( ثم ضرب الناتج في عدد الفقرات، وأشارت نتائج الدراسة أن م3=  15/5)

وبة قارنة "ت" المحس( وبم54( والمتوسط الفرضي )63.14مقاومة اإلغراء بلغ )

لى والناظر إفروق لصالح المتوسط الحسابي.المع قيمة "ت" الجدولية يتضح أن 

لة، المتوسطات الحسابية يجد أنها تقع في مستوى يزيد عن المتوسط بدرجة قلي

راء ة اإلغقاومموتدلل هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة، ما زالوا تنقصهم القدرة على 

 تفسير هذه النتيجة في ضوء خصائص مرحلة المراهقة، فهيبشكل تام، ويمكن 

 مرحلة تنموية تشهد العديد من التغيرات الجوهرية في السياقات النفسية،

لية ت عاوالفسيولوجية، واالجتماعية، واالنفعالية، حيث يتصف المراهقون بمستويا

ما كة، من اإلثارة، والبحث عن تجارب مجزية، واستجابة أكبر للمحفزات الممتع

ير تفس يتصفون بانخراطهم في االندفاع نحو سلوكيات محفوفة بالمخاطر، كما يمكن

ً  لفرداهذه النتيجة على اعتبار أن مقاومة اإلغراء ميكانزيم دفاعي يلجأ إليه  من  خوفا

 التقييم السلبي، ولفت انتباه اآلخرين.
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ة قاومخالقية ومهل توجد عالقة ارتباطية بين الهوية األنتائج السؤال الثالث: 

ام باستخد لدى أفراد عينة البحث؟  ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان اإلغراء

 معامل ارتباط بيرسون،والجدول اآلتي يوضح ذلك.

 (معامالت ارتباط بيرسون بين الهوية األخالقية ومقاومة اإلغراء12جدول )

 المقياس
اإلغراء 

 المادي

اإلغراء 

 العاطفي

اإلغراء 

 الفكري

مقاومة 

 اإلغراء

 **0.72 **0.49 **0.54 **0.24 االستدماج الداخلي

 **0.42 **0.49 **0.31 **0.56 التجسيد

 **0.85 **0.43 **0.31 **0.63 الدرجة الكلية )الهوية األخالقية(

ة ومقاومة ( أن معامل االرتباط بيرسون بين الهوية األخالقي12يتبين من الجدول  )

ع ( وهو معامل ارتباط طردي إيجابي، بمعنى كلما ارتف0.85اإلغراء يساوي )

يتسم  ن منمستوى الهوية األخالقية ارتفع مستوى مقاومة اإلغراء، وهذا يشير إلى أ

ملية عأن  لى مقاومة اإلغراءات، وهذا يؤكدبالهوية األخالقية يكون لديه القدرة ع

نمو  ظريةنوتنسجم هذه النتيجة مع رؤية بثقة من طبيعة أخالقية،مقاومة اإلغراء من

ر تطو األحكام الخلقية لكولبرج، والتي ترى أن مقاومة اإلغراء مؤشر يدلل على

 عنه رت، كما  تتسق هذه النتيجة مع ما أسفMarshall(2010الهوية األخالقية، ) 

د أن قدرة الفر ، والتي أشارت إلى Talwar& Lee(2008نتيجة دراسة كل من )

وية فالهعلى مقاومة اإلغراء تعتمد باألساس على التطور المعرفي واألخالقي، 

، كما زواتاألخالقية هي بمثابة الكابح والتي تتحكم في السيطرة على الشهوات والن

ة قاومالذي يحتاجها الفرد في تجنب وم تمثل المناعة الذاتية، والقوة الرادعة

وتمييز  اإلغراءات، وتأجيل اإلشباع، وتمكنه من االهتداء إلى الطريق المستقيم،

أنعم  ل التيفضائالبدائل األخالقية من غير األخالقية، كما تعد الهوية األخالقية من ال

 اهة،لنز، فهي تحيي الضمير، وتبعث في النفس القناعة وااإلنسانهللا بها على 

 والموضوعية.

 

ً بين متوسطات درجات نتائج السؤال الرابع: هل  فراد أتوجد فروق دالة إحصائيا

ذا هعن  عينة الدراسة على مقياس الهوية األخالقية تعزى لمتغير الجنس؟ لإلجابة

ويوضح "tبحساب المتوسط واالنحراف المعياري، واختبار "  انالسؤال، قام الباحث

 النتائج التي تم الحصول عليها:( 13جدول )
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ية األخالقية " وداللتها لمقياس الهو tوقيمة " الحسابي واالنحراف المعياري (المتوسط13جدول )

 تبعا لمتغير للجنس

 األبعاد
 التكرار الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 " ت " 

مستوى 

 الداللة

 6.09 22.13 100 ذكر االستدماج الداخلي
2.14 0.033 

 2.97 23.7 83 أنثى

 5.68 22.79 100 ذكر التجسيد
4.51 0.00 

 3.31 25.98 83 أنثى

 10.9 44.92 100 ذكر الدرجة الكلية
3.63 0.00 

 5.21 49.67 83 أنثى

أقل من  sig =(0.00( أن  قيمة مستوى الداللة  )13يتبين من الجدول رقم)

0.05=α ية حيث يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الهوية األخالق

ً لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء خص  وصيةتبعا

لوك اإلناث، والحرية المحدودة، والرقابة الوالدية الصارمة المفروضة على س

ن بير مكاالحتفاظ بقدر اإلناث، والمحددات االجتماعية، والتي تفرض على اإلناث 

ح لهم تسم مكارم األخالق، مقارنة بالذكور، الذين تتوافر لديهم مساحة من الحريات

ن بالقيام ببعض السلوكيات دون خوف أو وجل من انتقادات اآلخرين، كما يمك

شددفي لتي تتة واتفسير هذه النتيجة وفقاً لطبيعة التربية األسرية، والتنشئة االجتماعي

رح ناث  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ملحم والربيع وهياجنة والجتربية اإل

(2020 ،) 

ً في متوسطات درجات أفنتائج السؤال الخامس: راد هل توجد فروق دالة إحصائيا

ا ن هذعينة الدراسة على مقياس مقاومة اإلغراء تعزى لمتغير الجنس؟ لإلجابة ع

"  tبار"االنحراف المعياري واختالسؤال، قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي و

 ( النتائج التي تم الحصول عليها:14ويوضح جدول )

"وداللتها لمقياس مقاومة tالحسابي واالنحراف المعياري وقيمة"  ( المتوسط14جدول )

 اإلغراءتبعا لمتغير للجنس

  األبعاد
 التكرار الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 " ت " 

مستوى 

 الداللة

 اإلغراء المادي

 

 12 4.83 23.94 100 ذكر

.23 
0.00 

 4.22 15.65 83 أنثى
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 اإلغراء العاطفي

 

 5.6 23.09 100 ذكر
4.02 0.00 

 5.35 19.81 83 أنثى

 5.41 23.15 100 ذكر اإلغراء الفكري
4.84 0.00 

 5.54 19.22 83 أنثى

 14.2 70.18 100 ذكر الدرجة الكلية
8.34 0.00 

 10.1 54.67 83 أنثى

 أقل من sig = (0.00(، أن قيمة مستوى الداللة )14يتبين من الجدول رقم )

0.05=α  بعاً تحيث يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقاومة اإلغراء 

ية، لعلملمتغير الجنس لصالح الذكور.ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الحقيقة ا

ة ما نتيجوالتي مفادها أن اإلناث يفقن الذكور بالجوانب العاطفية، ويعضد هذه ال

، فهن يمثلن مصدر اإلغراء القوي ( إن اإلناث33: 2014ذكره القره والعكيلي ،)

ن غير معصومات من الخطأ والزلل، أو محصنات من مخالفة المعايير والقواني

ها من بوالقواعد األخالقية، التي تفرضها المجتمعات، وأن لهن سلوكيات خاصة يق

في المواقف االجتماعية، ويحاولن أن يستعرضن ذواتهن عن طريق الحركات 

هن اث للضيقة، واختيار األلوان التي تثير الغرائز، فاإلنوالمالبس الجذابة وا

إلى  تدفعدوافعهن في ارتكاب المخالفات واألفعال السلوكية التي تخالف الضمير، و

 تأنيب الذات، وإن هذه الرغبات والدوافع تكون نابعة من الظروف والقيود

ي د فم السائاالجتماعية واالقتصادية والنفسية التي يتم فرضها من خالل النظا

 وقوة األنا، العائلة، وأساليب المعاملة فيها. بعكس الذكور الذين يتسمون بالصالبة،

 ي عنوقوة اإلرادة، والقدرة على الصبر والتحمل، والمواجهة، والتنفيس العلن

ميمي الت المشاعر، ورجاحة العقل على العاطفة.وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

تلف أن الذكور أكثر مقاومة لإلغراءات من اإلناث، وتخ (، والتي أظهرت2017)

كور والتي بينت أن اإلناث يتفوقن على الذ Silverman(2003عن نتيجة دراسة )

 في مقاومة اإلغراءات. 

 ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج أمكن التوصية بما يلي: فيالتوصيات: 

أفراد العينة يزيد عن المتوسط أشارت النتائج إلى أن مستوى مقاومة اإلغراء لدى -

بدرجة قليلة، وعليه يمكن تعزيز مقاومة اإلغراء من خالل توظيف استراتيجيات 
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خاصة، كالوعي الذاتي، وضبط وتنظيم الذات، والتجنب، وتأجيل اإلشباع، 

 والتعزيز، وترسيخ مفاهيم الحياء.

ة، س البشرينظراً لكون اإلغراءات من الغرائز الحشوية، والمتأصلة في النف-

لى ظة عوالمدفوعة بالحاجات الفسيولوجية، فيجب االستمرار في المتابعة والمحاف

ية تطوير الجوانب األخالقية لدى الطلبة، وذلك من خالل تقديم برامج إرشاد

ئية، لفضاوورشات عمل لمواجهة التحديات الالأخالقية، والتي تبثها بعض القنوات ا

 ومواقع التواصل االجتماعي.

 ية وتربو مقاومة اإلغراء لدى اإلناث، وذلك من خالل تقديم برامج ارشادية عزيزت-

 أبحاث مستقبلية مقترحة:

مي ستخدمتناقض إدراك الذات وعالقتها بمقاومة اإلغراء لدى عينة من المراهقين -

 وسائل التواصل االجتماعي.

ة من عين اإلغراء لدىفاعلية برنامج إرشادي قائم على اليقظة العقلية في مقاومة -

 المراهقين.

 هقين.لمرافاعلية برنامج معرفي سلوكي في تنمية الهوية األخالقية لدى عينة من ا-

ومة رأس المال النفسي كمتغير وسيط في العالقة بين الهوية األخالقية ومقا-

 اإلغراء لدى طلبة الجامعة.
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 فالهددرجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار و

 وعالقتها 

 بالسلوك اإلبداعي للمعلمين بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان.

 د. محمد سليمان الجرايدة 

 سلطنة عمان -جامعة نزوى، مشارك أستاذ

 سالم بن جميل المنوريأ.

 سلطنة عمان  -وزارة التربية والتعليم، مشرف تربوي

 

هدفت الدراسة التعّرف إلى درجة ممارسة المشرفيين التربويين ألنماط : ملخص

القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف وعالقتها بالسلوك اإلبداعي للمعلمين بمحافظة 

مكونة  في سلطنة عمان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانةجنوب الباطنة 

( 420( فقرة، وبعد استخراج دالالت الصدق والثبات تم تطبيقها على )45من )

فردا من مديري المدارس والمعلمين األوائل والمعلمين بمحافظة جنوب الباطنة 

ائج أهمها: أن التعليمية في سلطنة عمان.توصلت الدراسة إلى مجموعة من النت

درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف كانت 

عالية، وخلصت الدراسة أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

النوع ، كما أظهرت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى 

ؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وأظهرت نتائج لمتغيرات المسمى الوظيفي، الم

الدراسة أيضا أن مستوى السلوك اإلبداعي للمعلمين بمدارس محافظة جنوب 

الباطنة في سلطنة عمان جاء عاليا، كما خلصت الدراسة أيضا إلى وجود عالقة 

ارتباطية طردية موجبة دالة احصائيا بين درجة ممارسة المشرفين التربويين 

ادة ومستوى السلوك اإلبداعي للمعلمين في هذه المدارس.وخرجت ألنماط القي

الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: التأكيد على أهمية توجيه المشرفين التربويين 

إلى ممارسة أساليب قيادية وإشرافية وفقا لنظرية المسار والهدف لما لها من دور 

ري المدارس والمشرفين فاعل في تنمية السلوك اإلبداعي للمعلين، منح مدي



 ريالمنو يلجم نب أ.سالم الجرايدة، سليمان د.محمد وفقا القيادة ألنماط التربويين المشرفين ممارسة درجة

 

147 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

التربويين صالحيات أوسع في مجال تقدير ومكافأة المعلمين الذين يهتمون باإلبداع 

 .في ممارساتهم المهنية

 .نظرية المسار والهدف، السلوك االبداعيالكلمات المفتاحية: 

 مقدمة

اس ه يقلقد أصبح التعليم هو العماد الرئيسي لبناء وتقدم األمم والحضارات، وب

كثر ازدهار ونمو المجتمعات، فالمجتمع الذي يتمتع بنضوج علمي وفكري تجده أ

دهرة المزوفاعليه وانتاجية في مختلف القطاعات، لذا نجد أن أغلب الدول المتقدمة 

ع لتنوافي وقتنا الحاضر هي من تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة، يسودها 

علم ت الحوالته المتسارعة في شتى مجاالوالتجديد المتوافق مع متطلبات العصر وت

 والمعرفة.

يذ يعد اإلشراف التربوي أحد العناصر المهمة في المنظومة التربوية ؛ فتنف

ي فسهم السياسات التعليمية يحتاج إلى جهاز إشرافي فعال يعمل على تحسينها، وي

تشخيص واقع العملية التعليمية التعلمية، من حيث المدخالت والعمليات 

ت طلبالمخرجات، ويعمل على تحسينه وتطويره بما يتناسب وتلبيه احتياجات ومتوا

ن موي، المجتمع، وبما يتالءم والتطورات الحديثة في مختلف مجاالت العمل الترب

 ورهاأجل النهوض بالمدرسة كوحدة أساسية للتطوير التربوي المنشود؛ ولتؤدي د

طة ق األهداف التربوية المخطبفاعلية وتسهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها، وف

اصيون وأحد العمليات القيادية التي يقوم بها تربويون اختص، (2010)الطعاني، 

وم به ا يقبهدف النهوض بعمليتي التعليم والتعلم، من خالل االطالع والوقوف على م

تهم ساعدالمعلمون من نشاطات ضمن االمكانات، والوسائل المتوفرة لديهم ومن ثم م

ة تنميوم نحو تحسين وتطوير أداءهم حتى يتمكنوا من التفاعل مع طالبهم وتوجيهه

ية لعملمهاراتهم ومداركهم، وتوجيههم للمشاركة اإليجابية الفاعلة في الحياة ا

بية يجاواالجتماعية، من خالل تزويدهم بالمعارف والعلوم والقيم والسلوكيات اإل

 (.2004النافعة الحميدة )طافش،

مية اإلشراف التربوي في تطوير أداء المعلمين وممارساتهم وانطالقا من أه

التدريسية بشكل خاص، وتطوير العملية التعليمية بشكل عام، فإن دور المشرف 

التربوي لم يعد مقتصرا على متابعة أداء المعلم أثناء تنفيذه للخطط الدراسية 
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عبء مساعدته،  والمناهج، أو تقويم أداءه داخل الغرفة الصفية، وإنما يقع عليه

وتهيئة أفضل الفرص لنجاحه، وتحسين أدائه، وتزويده بالخبرات التربوية 

المتجددة، لالرتقاء بدوره لمواجهة التغيرات العالمية المتسارعة في مختلف جوانب 

ً يسهم في  ً قياديا ً اشرافيا المعرفة العلمية والتكنولوجية وضرورة أن يمارس نمطا

 (.2005التعليمية)العبدالكريم، تحسين العملية التعليمية 

ويين لتربومما الشك فيه ان نظرية المسار والهدف تعد منحي موقفي هام للمشرفين ا

فهم أهداحيث تركز على كيفية تأثيرهم في مفاهيم معليميهم من حيث أهداف العمل و

أن  وبة.الشخصية والمسارات التي تؤدي إلى انجاز الهدف وتحقيق االنتاجية المطل

اف ألهداة المشرف التربوي  تلعب دورا فاعال بتحفيز المعلمين من أجل انجاز مهم

قيق المنشودة من خالل اتباع طرق وآليات محددة، ولكنها ذات اثر بالغ في تح

 مكاسب حقيقتاالنتاجية، وتتمثل في تحديد المهام والواجبات التي يؤدي تنفيذها الى 

ر فز ومكافاءات تتناسب مع األدواعالية للمدرسة،وحصول المرؤوسين على حوا

 والواجبات التي قاموا بها.

ات اذ تؤكد على العالقة بين أسلوب المشرف التربوي وخصائص المعلمين ومعطي

علمين الم العمل، والفرضية األساسية لها مستمدة من نظرية التوقع  التي تؤكد بأن

ن أعمالهم، وأ سوف يتم تحفيزهم اذا كانوا يعتقدون أنهم قادرون على أداء

م مجهوداتهم سوف تؤدي الى نتيجة معينة، وأن ما سيحصلون عليه إزاء قيامه

ى (.إن نظرية المسار والهدف تشيرإل2018بعملهم ذو قيمة) المعيوف ورشيد، 

 اديةسلوكيات المشرف التربوي  تجاه معلميه والتي تتم عبر ممارسة انماًط قي

يادي ،والق ساند، والقيادي الداعم، والقيادي الماشرافية مثل  النمط القيادي التوجيهي

ً التشاركي، والنمط القيادي المهتم باإلنجاز. بحيث يكون سلوك المعلم سل ياً ابداع وكا

م من لمعليسهم في تحقيق االهداف التعليمية التعلمية. اذ يعد السلوك االبداعي ل

ي وال الى الرقالركائز الضرورية في زيادة الفاعلية التنظيمية للمدرسة وص

 بمستويات أدائها. 

 الدراسات السابقة: 

( إلى التعرف على واقع تفعيل ممارسات العمل 2017جاءت دراسة اليعربية )

المشترك بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية بسلطنة عمان،  اإلشرافي

والكشف عن فروق دالة إحصائية بين استجابات عينة آفراد الدراسة حول هذه 
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الممارسات تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والتدريب، ولتحقيق أهداف الدراسة 

( عبارة شملت 31استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وإعداد استبانة مكونة من )

ة، والتنمية المهنية للمعلمين، وتقييم اإلشرافي: التخطيط للعملية وهيثالثة محاور 

( مدير مدرسة 100( مشرفا تربويا، و)166أداء المعلمين، وتكونت العينة من )

ومدير مساعد، وجاءت نتائج الدراسة أن استجابا العينة لدرجة أهمية تفعيل العمل 

ن المشرف التربوي واإلدارة المدرسية كانت عالية، بينما المشترك بي اإلشرافي

جاءت درجة المشاركة في تطبيق هذه الممارسات بدرجة متوسطة، وكذلك وجود 

المشترك يعزى  اإلشرافيفروق ذات دالة احصائية في تطبيق ممارسات العمل 

ء لمتغير المسمى الوظيفي في جميع المحاور عدا محور تقييم أداء المعلمين جا

لصالح مدير المدرسة والمدير المساعد، كما توصلت الدراسة الى مجموعة من 

 المشترك. اإلشرافيالمقترحات التي سوف تسهم  في تفعيل العمل 

(، دراسة هدفت إلى التعرف على واقع ممارسات 2017وأجرت السعدية )

كشف ال إلى باإلضافةالمشرفين التربويين في ضوء إدارة الحوار بسلطنة عمان، 

ات تغيرعن وجود  فروق ذات داله إحصائية بين أراء أفراد عينه الدراسة تعزى لم

ل ن خال)الجنس ، الوظيفة  ، سنوات الخبرة ( استخدمت الباحثة المنهج الوصفي م

ة الدراسة  ( فقرة اشتملت على أربعة أبعاد، وتألفت عين47بناء استبانة مكونة من )

أن  أهمها: عديدةوتوصلت الدراسة إلى نتائج  ( معلما،422( مشرفا و )184من )

فة التربوي في ضوء إدارة الحوار جاءت بدرجة عالية في كا اإلشرافممارسات 

الح تعزى لمتغير الجنس لص إحصائيةاألبعاد، كما أظهرت وجود فروق ذات داله 

 شرفينتعزى لمتغير الوظيفة لصالح  الم إحصائية، ووجود فروق ذات داله اإلناث

روق فوجد ربويين في جميع االبعاد باستثناء  بعد الموقف الحواري، بينما ال تالت

 ذات دالله إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في جميع األبعاد.

التعرف على درجة التنسيق بين أدوار  إلى(، 2015وهدفت دراسة الجرايدة )

مان، حيث المشرفين التربويين ومديري المدارس في محافظة مسقط بسلطنة ع

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي واستخدم الباحث استبانة مكونة من 

المهني  اإلنماءة، اإلشرافيموزعة على ستة محاور هي: تصميم الخطط  ( فقرة25)

 أساليبالوظيفي للمعلمين، ومتابعة  األداءللمعلمين، وتطوير المناهج، وتقويم 

( مديرا ومشرفا 250ونت عينة الدراسة على )تحسين النمو الشامل للطلبة، وتك

أن درجة التنسيق بين ادوار المشرفين  إلىتربويا، حيث أظهرت نتائج الدراسة 
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الوظيفي  األداءومديري المدارس جاءت بدرجة متوسطة، وجاء مجال تقوم 

المهني في المرتبة  اإلنماءللمعلمين في المرتبة الثانية وبدرجة عالية، وجاء مجال 

وبدرجة متوسطة، كما أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى عدم وجود فروق  خيرةاأل

 ذات دالله إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

اف (، دراسة هدفت إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل االشر2014وأجرت العلوية )

 التربوي بمدارس التعليم ما بعد االساسي في ضوء نموذج االشراف المتنوع

ت والكشف عن واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع والصعوبا

فقا أفراد العينة والتي تواجه تطبيقه وكذلك الكشف عن الفروق في استجابات 

ثة  لباحلمتغيرات : النوع، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة الوظيفية، استخدمت ا

حاور ( فقرة موزعة على اربعة م41المنهج الوصفي، واعداد استبانة مكونة من )

وعة مجم إلى( معلم ومعلمة، وقد توصلت الدراسة 300وتكونت عينة الدراسة من )

اء نوع جواقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتمن النتائج أهمها : أن 

ي هبيق بدرجة متوسطة في المحاور الثالثة، وأن أبرز الصعوبات التي تواجه التط

ئج النتا ظهرتقله توفر الوقت لدى المعلمين لتنفيذ أنشطة النمو المهني التعاوني، وأ

 ملينيفي لصالح المعأيضا عدم وجود داللة  احصائية تعزى لمتغير المسمى الوظ

األوائل في جميع المحاور. وخلصت الدراسة إلى وضع تصور لمجموعة من 

 االجراءات التي سوف تسهم في تفعيل ممارسة المشرفين لهذا النموذج.

ين هدفت الدراسة إلى بيان دور المشرفين التربوي (:Abubakar, 2015دراسة )

 درسيةالم العمليةهو أحد وظائف  اإلشرافينحو تحسين أداء المعلمين، إن الدور 

ً للغاية في اإلدارة في المدارس  ً صعبا وية. لثاناالتي كانت وال تزال تشكل جانبا

على تحسين أدائهم  المدرسينيتضمن هذا التحدي عملية مستمرة لمساعدة 

ً للقانون المهني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم. ا  اف مهمإلشرالتدريسي وفقا

قط لمدارس لضمان االلتزام بالمعايير التي وضعتها الوزارة وليس فجدا في ا

م ، يتاألهداف المؤسسية ولكن أيضا األهداف الوطنية. وفي حالة تعزيز اإلشراف

سب لمنارصد األداء الوظيفي للمدرسين وتنفيذ تدابير تصحيحية فعالة في الوقت ا

كل مكن اكتشاف المشالضمان تحسين كفاءات المعلمين والنمو المهني العام. ي

 التعليمية بسهولة من خالل المالحظات والتقييمات.

: ركزت هذه الدراسة على (Nishanthi, 2014&Weerasuriyaدراسة )

تأثير أنماط القيادة اإلشراقية على مستوى اإلجهاد المتعلق بالموظفين، تم الكشف 
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المتعلق بالموظفين  اإلجهادعن وجود تأثير ألنماط القيادة اإلشراقية على مستوى 

في قطاع الرعاية الصحية. تم اختيار المستجيبين باستخدام تقنية أخذ العينات 

ً من إجمالي عدد السكان. استخدمت 60المريحة من عينة مكونه من ) ( موظفا

الدراسة طريقة مسح مبنية على االستبيان حيث بلغ االرتباط بين نمط القيادة 

٪ مما يشير إلى 95( عند مستوى ثقة 0.313لوظيفة )اإلشراقية والضغط المرتبط با

المعدل أن التأثير  Rوجود عالقة إيجابية معتدلة بين المتغيرين. كشف معامل

٪ فقط حيث يشدد 7.9الحقيقي ألسلوب القيادة نحو مستوى الموظف من اإلجهاد هو 

 ٪.92.1الموظف بشكل كبير على عوامل أخرى إلى 

التعرف على درجة ممارسة المشرفين  إلى(، 2010وهدفت دراسة السالمية )

هج عمان، وقد استخدمت الباحثة المن التربويين لإلدارة باألهداف في سلطنة

الوصفي من خالل بناء استبانة مكونة من اربعة محاور هي )وضع االهداف، 

( 59تملت على )وضع خطة العمل، المراجعة الدورية، تقيم االنجاز السنوي( اش

يين فقرة وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها ان درجة ممارسة المشرفين التربو

لإلدارة باألهداف في سلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة، كما أظهرت وجود 

ر  فروق ذات دالة احصائية تعزى لمتغير الخبرة في جميع المحاور ماعدا محو

يفي الة احصائية تعزى للمسمى الوظتقييم االنجاز السنوي، ووجود فروق ذات د

نوع لصالح المشرفين التربويين  وعدم وجود قروق ذات داللة احصائية تعزى لل

والمؤهل العلمي فيما عدا محور وضع خطة العمل فقد كانت لصالح أعلى من 

ء عن اهمها تخفيف األعبا اإلجراءاتالبكالوريوس وأقترحت الدراسة مجموعة من 

طط الخ لبحوث اإلجرائية لتطوير اداء المعلمين وإطالعهم علىالمشرفين وتقييم ا

 اعداد ن فية وأهدافها واساليب تنفيذها، وان يتعاون المشرفين مع المعلمياإلشرافي

 هذه الخطط التعاونية حتى يتحقق التطوير المنشود الحقل التربوي.

معرفة درجة ممارسة المشرفين  إلى(، دراسة هدفت 2010وأجرى عايش )

لتربويين في وكالة الغوث باألردن لنظرية األبعاد الثالثة في القيادة لردن ا

(RTDLTمن وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين، حيث )  اعتمد  الباحث على

( فقرة مكونة من 53الوصفي من خالل إعداد استبانة مؤلفة من ) يالمنهج المسح

لفاعلية وتكونت عينة الدراسة من ثالثة أبعاد : بعد المهمة ، بعد العالقات ، بعد ا

( معلما ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 200( مديرا ومديرة و )80)

ة كانت اإلشرافيممارسة المشرفين التربويين في الوكالة للنظرية في تنفيذ مهامهم 
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بدرجة متوسطة في أبعاد النظرية الثالثة ، كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً  

قديرات المعلمين وتقديرات مديري المدارس تعزى للوظيفة لصالح مدير بين ت

المدرسة على كافة األبعاد، فيما أظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة 

احصائية بين تقديرات مديري المدارس والمعلمين وفقا للجنس في بعد الفاعلية 

 لصالح اإلناث.

يادية دفت إلى الكشف عن األنماط الق، دراسة ه(2010وأجرى السعود، الشمايلة )

 بيانلمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وفقا لنظرية رنسيس ليكرت و

 حيث عالقتها بالسلوك االبداعي للمعلمين، واستخدم الباحثان  المنهج الوصفي

اما ق( معلما ومعلمة وقد 650( مديرا و مديرة و)130تكونت عينة الدراسة من )

لسلوك لنية اتين للدراسة األولى خاصة باألنماط اإلدارية األربعة، والثاباعداد أد

ة انوياالبداعي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الث

طي( لتسلا، االستبدادي االدارية الثالثة )التشاركي، الديمقراطي العامة لألنماط

ما جاءت مرتفعة، باستثناء النمط االستبدادي  التسلطي الذي جاء متوسطا، ك

اعي البداأظهرت النتائج أن درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية العامة للسلوك 

  ائيةجاءت متوسطة، وأظهرت النتائج أيضا أن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحص

عي ن لألنماط اإلدارية األربعة، ومستوى السلوك االبدابين ممارسة المديري

 للمعلمين. 

 ويتضح لنا من عرض الدراسات السابقة ما يأتي:

نوع ذا الهاستعمل المنهج الوصفي في غالبية الدراسات السابقة ؛ وذلك لمناسبته  –

 ات .من الدراسات ، كما استخدمت معظم الدراسات االستبانة أداة لجمع البيان

 لقيادةانماط المشرفين التربويين ألة الدراسات التربوية التي تناولت بالتحليل قل -

 مجتمعفي مؤسسات تربوية خدمية ومؤثرة في حياة الوفقا لنظرية المسار والهدف 

 مثل المدارس وال سيما في سلطنة عمان.

 متضمنتفيد هذه الدراسة الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي ال –

سة لدراااللها، في بناء االستبانة الخاصة بالدراسة؛ مما يساهم  في نضج أداة خ

ً االستفادة من نتائجها بمقارنتها مع ن هذه  تائجوشمولها وصدقها، كما يتّم أيضا

 الدراسات السابقة ومعرفة التوافق أو االختالف بينها . 
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 مشكلة الدراسة

تظهر العديد من الدراسات إلى أن الواقع التربوي بحاجة إلى التنوع واالبتكار في 

استخدام أنماط اشرافية قيادية جديدة تلبي احتياجات المعلمين المهنية، وتذليل 

الصعوبات التي تحد من تأثير دور االشراف التربوي في التنمية المهنية، كما يوجد 

(، 2008ال التدريب المهني )العامري،قصور في دور المشرف التربوي بمج

وأيضا أظهرت بعض الدراسات إلى أن المهارات االدائية والوظيفية لدى المشرفيين 

التربويين بسلطنة عمان ال ترقى إلى مستوى الطموح المنشود، وأن الممارسة 

ة عمل روتيني، وأكثر عمل تفعيال هو أسلوب المالحظة الصفية مع وجود اإلشرافي

(، كما أظهرت 2012تحديد الفروق الفردية بين المعلمين )الهنائي، قصور في

على كاهل  العديد من الدراسات الميدانية إلى كثرة األعباء االدارية والفنية الملقاة

(، وأيضا أوضحت 2009؛ السنيدية، 2014المرهوبية، المشرفين التربويين )

م، 2012الدراسة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان والبنك الدولي 

ة لم تؤثر بشكل ملحوظ في تجويد اإلشرافيإلى أن جهود المشرفين وممارساتهم 

راسات كذلك أوصت بعض الد(.2012عملية التعليم ) وزارة التربية والتعليم، 

بالتقليل من أسلوب ونموذج الزيارة الصفية المفاجئة التي يمارسها المشرفين التربويين 

اثناء متابعتهم ألداء المعلمين، واستبدالها بأساليب أخرى أكثر حداثه، والنظر للعملية 

ومساندة تستهدف تطوير  ةة على أنها عملية تربوية تعاونية توجيهية داعماإلشرافي

ين األدائية، ال على أنها عملية تصيد لألخطاء، وتتبع للثغرات والهفوات قدرات المعلم

الواقع التربوي، الحظ أن أغلب عمليات وممارسات  أن(. بيد 2012) الغافري، 

ة الصفية بشكل رئيس اإلشرافياالشراف التربوي تعتمد وتركز على اسلوب الزيارات 

ة، في حين أن هناك اإلشرافيه يمارسه المشرف التربوي خالل زيارات أساسيكنمط 

اساليب ونماذج وأنماط قيادية اشرافية أكثر حداثة  لم تعطى حقها من التفعيل 

المتنوع، والتطوري، والتشاركي، والعيادي، وعن بعد، كما أن كاالشراف  والممارسة

هناك نظريات قيادية فاعلة قد ظهرت حديثا كنظرية القيادة التحويلية، وقيادة التغيير، 

والقيادة التبادلية، والقيادة الخادمة، ونظرية قيادة المسار والهدف رغم أهميتها 

وفي ضوء ما وضرورتها في تجويد وتحسين ممارسات األداء واإلبداع لدى للمعلمين.

تقدم تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة ممارسة المشرفين التربويين 

والهدف وعالقتها بالسلوك اإلبداعي للمعلمين، ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار 
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في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في 

 :اآلتيةالتساؤالت 

 أسئلة الدراسة

الهدف ار وما درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المس-

 بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان؟

( فةي تقةديرات α≤0.05توجد فروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة)هل -

نظريةة عينة الدراسة حول درجة ممارسةة المشةرفين التربةويين ألنمةاط القيةادة وفقةا ل

وع المسار والهدف بمحافظة جنوب الباطنة في سةلطنة عممةان تعةزى للمتغيةرات؛ النة

 سنوات الخبرة؟االجتماعي،والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، و

 ان؟ة عمما درجة السلوك اإلبداعي لدى المعلمين بمحافظة جنوب الباطنة في سلطن-

ماط هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجة ممارسة المشرفين التربويين ألن-

 مان؟نة عالقيادة ودرجة السلوك اإلبداعي للمعلمين بمحافظة جنوب الباطنة في سلط

 أهداف الدراسة

لمسار ارية لى درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظالتعرف ع-

ي نة فوالهدف من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمحافظة جنوب الباط

 سلطنة عمان.

ل الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة حو-

ف الهدط القيادة وفقا لنظرية المسار ودرجة ممارسة المشرفين التربويين ألنما

ت سنواوتعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي، والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، 

 الخبرة.

في  السلوك اإلبداعي لدى المعلمين بمحافظة جنوب الباطنة التعرف على درجة-

 سلطنة عمان.

درجة دة وألنماط القياالتعرف على درجة العالقة بين ممارسة المشرفين التربويين -

 السلوك اإلبداعي للمعلمين بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان.
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 أهمية الدراسة

 طويرتأتي استجابة لمرئيات وتوجهات وزارة التربية والتعليم في مواكبة الت-

 والتحديث في كافة قطاعات منظومة العمل التربوي والتعليمي.

اقسام ية ومين على دوائر تنمية الموارد البشرسوف تسهم نتائج هذه الدراسة القائ-

ي فويين ة للمشرفين الترباإلشرافياالشراف التربوي تحديدا في تطوير الممارسات 

 كافة قطاعاتهم وتخصصاتهم.

جة تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات في السلطنة التي تناولت موضوع در-

قتها وعال لنظرية المسار والهدف ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا

 بالسلوك اإلبداعي للمعلمين.

دا م وتحديتعليمن المؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة المهتمين في وزارة التربية وال-

ية المسؤولين، ومتخذي القرار التربوي من حيث وضع الخطط والبرامج التدريب

 هدف.نظرية المسار وال الخاصة بتطبيق نمط االشراف التربوي القيادي من خالل

، التي ديثةتبصير المشرفين التربويين ببعض النماذج واالستراتيجيات القيادية الح-

 ة بكفاءة عالية.اإلشرافيتمكنهم من أداء أدوارهم 

 حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: سعت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة المشرفين 

 بداعيك اإلرية المسار والهدف وعالقتها بالسلوالتربويين ألنماط القيادة وفقا لنظ

 للمعلمين.

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على مديري المدارس والمعلمين 

 االوائلوالمعلمينفيمدارس محافظة جنوب الباطنة التعليمية.

ظة الحدود المكانية: تحددت الدراسة بحدود مكانية شملت جميع المدارس محاف

 مية.جنوب الباطنة التعلي

 م.2019-2018الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي 
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 مصطلحات الدراسة

كل هي الطريقة التي يجب أن يتم بها مزاولة العمل وتكون على شالممارسة : 

أنشطة وعمليات ومهام ومواصفات وإرشادات، تتحقق من خاللها االهداف 

 المنشودة.

عليمي ف التديمقراطية تعاونية منظمة، تعني بالموق عملية قياديةاالشراف التربوي: 

اسة بجميع عناصره، من مناهج ووسائل وبيئة تعلم ومعلم وطالب، ويهدف إلى در

 حقيقتالعوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها، للعمل على تحسينها، من أجل 

 (.2015أفضل ألهداف التعليم والتعلم) الخزاعلة؛ والزعبي، والسخني، 

ها إحدى نظريات القيادة الموقفية الحديثة التي وضعرية المسار والهدف: نظ

وجيه (، التي تشير إلى أن القائد يوفر الدعم والتRobert Houseروبرت هاوس )

 الالزم لمرؤوسيه ومساعدتهم على تحقيق اهداف المنظمة، من خالل التحديد

 بها، ويعمل على الواضح ألهداف العمل والمسارات التي يجب عليهم القيام

م على درتهمكافئتهم وإزالة كافة العقبات التي تعترض أداءهم، ويعبر عن ثقته في ق

يعمل مع  (، أنها تعني أن القائد2007تحقيق االنجاز المطلوب. وعرفها المخالفي )

أو  واجبالمرؤوسين لمساعدتهم في تحديد وتعلم السلوكيات التي تقودهم إلنجاز ال

 على المكافئات الالزمة من المنظمة.المهمة والحصول 

 بأنه عملية خلق األفكار الجديدة ،(2008عرفه دحروج )السلوك اإلبداعي: 

 ب التيساليوالبعيدة عن السياق التقليدي في التفكير، واستحداث كافة الطرائق واال

عرف من شأنها تحويل هذه األفكار إلى واقع مطبق وذي قيمة نفعية مرتفعة. وي

لى إضاف بأنه استحداث واستخدام الشيء الجديد المبتكر واألصيل الذي ي إجرائيا:

ه في هذ د بهاستراتيجيات التعليم والتعلم، أو تطوير ما هو قائم ليبدو جديدا. ويقص

اهم ل يسالدراسة قدرة المعلمين على خلق كل ما هو جديد في الميدان التربوي بشك

 في تحسين العملية التعليمية التعلمية.

 نهج الدراسة وإجراءاتها م

 استخدام المنهج الوصفي االرتباطي إلجراء هذه الدراسة. تممنهج الدراسة: 
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تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس والمعلمين : مجتمع الدراسة

مان عاألوائل والمعلمين بالمدارس الحكومية بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة 

ي فاإلحصائية الصادرة من قسم اإلحصاء التربوي  ( حسب6945والبالغ عددهم )

نوب افظة جبمح دائرة تخطيط االحتياجات التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم

 م.2019-2018الباطنة، خالل العام الدراسي 

( فردا من مديري المدارس 420تكونت عينة الدراسة من ): عينة الدراسة

سة، تم ( من مجموع مجتمع الدرا%16أي ما نسبته ) والمعلمين األوائل والمعلمين

 اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.

( فقرة تندرج 45لتحقيق هدف الدراسة تم اعداد استبانة مكونة من ): أداة الدراسة

تحت خمسة مجاالت رئيسة اعتماداً على بعض الدراسات السابقة التي تناولت 

 (. 2016؛ الجساسية، 2017لسعدية، ؛ا2017الموضوع ومنها )المعمري، 

قام الباحثان بعرضها على مجموعة من المحكمين من لهم عالقة : صدق األداة

( محكمين من أجل إبداء آرائهم ومالحظاتهم 9بموضوع الدراسة وبلغ عددهم)

 ( فقرة.45عليها، واصبحت االستبانة بصورتها النهائية  مكونة من )

 cronbachاألداة تم استخدم معامل كرونباخ ألفا ) للتأكد من ثبات ثبات االداة:

Alpha ( وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية ، )وهي قيمة جيدة الغراض 0.87 )

 البحث العلمي.

 تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:: متغيرات الدراسة

لمسار رية االمشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظالمتغير المستقل: ممارسة 

 والهدف.

 المتغير التابع: السلوك االبداعي للمعلمين.

إعطاء ذلك بوبعد تم تجميع االستبانات قام الباحث بتفريغهما،  المعالجة اإلحصائية:

تها عالجاالجابة عن كل فقرة من االستبانة قيمة رقمية، وتم ادخالها الحاسوب وم

ية ( من اجل احتساب المتوسطات الحساب SPSSباستخدام الررزمة االحصائية ) 

 واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة على فقراتها.
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 عرض النتائج ومناقشتها

فين " ما درجة ممارسة المشر أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:

في  اطنةالبالتربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف بمحافظة جنوب 

 سلطنة عُمان"؟

ات ولإلجابةةةة عةةةن هةةةذا السةةةؤال، تةةةم اسةةةتخراج المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةة

يين درجةةةة ممارسةةةة المشةةةرفين التربةةةو المعياريةةةة لتقةةةديرات عينةةةة الدراسةةةة حةةةول

ي ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة جنةةةةوب الباطنةةةةة فةةةة

ة المشةةةةةةةةرفين لالنمةةةةةةةةاط سةةةةةةةةلطنة عممةةةةةةةةان حسةةةةةةةةب أبعةةةةةةةةاد مقيةةةةةةةةاس ممارسةةةةةةةة

لحكةةةةم القيادية.ولتوضةةةةيح نتةةةةائج اإلجابةةةةة علةةةةى السةةةةؤال، اعتمةةةةد الباحةةةةث معيةةةةار ا

 التالي:
 (: معيار الحكم على نتائج الدراسة1جدول)

 درجة الممارسة المدى

 ضعيفة 2.33إلى  1من 

 متوسطة 3.67إلى  2.34من 

 عالية 5إلى  3.68من 

على األسئلة.والجدول التالي يوضح نتائج اإلجابة   

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة على أبعاد ممارسة المشرفين لالنماط 2جدول)

 القياديةوفقا لنظرية المسار، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

االنحراف  المتوسط الحسابي األبعاد الرقم الرتبة

 المعياري

 درجة الممارسة

 عالية 0.75 3.96 العالقات المهنية واإلنسانية بمعد 4 1

 عالية 0.76 3.94 بمعد التوجيه والمساندة 2 2

 عالية 0.63 3.69 بمعد التمكين 1 3

 متوسطة 0.79 3.55 بمعد التدريب والتنمية المهنية 3 4

 عالية 0.60 3.78 المقياس ككل  

( المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةةة لتقةةةديرات عينةةةة 2بةةةين جةةةدول )

الدراسةةةةةة حةةةةةول درجةةةةةة ممارسةةةةةة المشةةةةةرفين التربةةةةةويين ألنمةةةةةاط القيةةةةةادة وفقةةةةةا 

لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة جنةةةةوب الباطنةةةةة فةةةةي سةةةةلطنة عممةةةةان حسةةةةب 

 أبعةةةةاد مقيةةةةاس ممارسةةةةة المشةةةةرفين لالنمةةةةاط القياديةةةةة، حيةةةةث جةةةةاء فةةةةي المرتبةةةةة
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( 3.96األولةةةى بمعةةةد العالقةةةات المهنيةةةة واإلنسةةةانية، بةةةأعلى متوسةةةط حسةةةابي بلةةةغ )

(، تةةةاله فةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة بمعةةةد التوجيةةةه والمسةةةاندة، 0.75وانحةةةراف معيةةةاري )

(،تةةةةاله فةةةةي المرتبةةةةة 0.76( وانحةةةةراف معيةةةةاري )3.94بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ)

معيةةةةةةاري ( وانحةةةةةةراف 3.69الثالثةةةةةةة بمعةةةةةةد التمكةةةةةةين، بمتوسةةةةةةط حسةةةةةةابي بلةةةةةةغ)

(،  فيمةةةةةا جةةةةةاء فةةةةةي المرتبةةةةةة األخيةةةةةرة بمعةةةةةد التةةةةةدريب والتنميةةةةةة المهنيةةةةةة، 0.63)

(، وبلةةةةةغ المتوسةةةةةط 0.79( وانحةةةةةراف معيةةةةةاري )3.55بمتوسةةةةةط حسةةةةةابي بلةةةةةغ )

( 0.60(، بةةةةةةانحراف معيةةةةةةاري عةةةةةةام )3.78الحسةةةةةةابي العةةةةةةام للمقيةةةةةةاس ككةةةةةةل )

لنظريةةةة  وبدرجةةةة عاليةةةة فةةةي ممارسةةةة المشةةةرفين التربةةةويين ألنمةةةاط القيةةةادة وفقةةةا

إلةةةةى دقةةةةة  وقةةةةد تعةةةةزى هةةةةذه النتيجةةةةةالمسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة جنةةةةوب الباطنة.

المعةةةايير التةةةي بةةةدأت تنتهجهةةةا مةةةؤخراً المديريةةةة العامةةةة لتنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية 

بةةةالوزارة، ودائةةةرة تنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية بمحافظةةةة جنةةةوب الباطنةةةة فةةةي اختيةةةار 

  ة.اإلشرافيالفئات 

لشةةةةغل وظةةةةةائف اإلشةةةةةراف التربةةةةوي اختلفةةةةةت فةةةةةي كمةةةةا إن إجةةةةةراءات الترشةةةةةح 

شةةةةراف السةةةنوات األخيةةةةرة عةةةن المعتةةةةاد سةةةابقا، إذ ينبغةةةةي ان يتمتةةةع المترشةةةةح لإل

ام التربةةةوي فةةةي سةةةيرته المهنيةةةة قبةةةل الترشةةةح بسةةةمات قياديةةةة تؤهلةةةه لتحمةةةل مهةةة

ينةةةه هةةةذه المهنةةةة، ثةةةم يخضةةةع الختبةةةارات ومقةةةابالت نوعيةةةة، وبعةةةد اجتيةةةازه وتعي

د مةةةن بةةةميين دراسةةةيين للمتابعةةةة والتقيةةةيم ألدائةةةه، ثةةةم ال كمشةةةرف يخضةةةع لمةةةدة عةةةا

فةةةةق اسةةةةتيفاء بةةةةرامج اسةةةةتراتيجية للتةةةةدريب فةةةةي الجهةةةةة التةةةةي تحةةةةددها الةةةةوزارة و

ن خطةةةةة معتمةةةةدة، وتقييمةةةةه وفةةةةق الضةةةةوابط واإلجةةةةراءات المحةةةةددة، وبالتةةةةالي فةةةةإ

لةةةةدى معظةةةةم المشةةةةرفين التربةةةةويين ال سةةةةيما مةةةةن تعةةةةين فةةةةي السةةةةنوات األخيةةةةرة 

هةةةا أو غير لتنفيةةةذ أنمةةةاط القيةةةادة وفقةةةاً لمثةةةل نظريةةةة المسةةةار والهةةةدف اسةةةتعداد عةةةال

اتفقةةةةةةةت هةةةةةةةذه النتيجةةةةةةةة مةةةةةةةع نتيجةةةةةةةة دراسةةةةةةةة ) مةةةةةةةن النظريةةةةةةةات الحديثةةةةةةةة. و

 (.2014الهنائي،

يةةةةة ورغةةةةم مةةةةا أظهرتةةةةه النتةةةةائج مةةةةن ممارسةةةةة عاليةةةةة ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظر

سةةب درجةةةة المسةةار والهةةدف، لكنهةةا تفاوتةةت مةةن حيةةث أبعادهةةا وجةةاءت مرتبةةة ح

 الممارسة كالتالي:
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 أوال: بُعد التمكين
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمعد التمكين، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 3جدول)

 الحسابية

الرتب

 ة

المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 عالية 0.85 4.14 كل وفق قدراته الفردية.يحسن التعامل مع المعلمين  5 1

يعةةزز لةةدى المعلمةةين مهةةارات اتخةةاذ القةةرارات الخاصةةة  1 2
 بعملية تطوير قدراتهم الذاتية.

 عالية 0.75 3.97

و يشةةجع المعلمةةين علةةةى إنتةةاج المعرفةةة بةةةدال مةةن تلقيهةةةا أ 2 3

 استهالكها.

 عالية 0.80 3.93

 عالية 0.89 3.85 لدى المعلمين.يسعى إلى تنمية الروح القيادية  6 4

يهيةةةةةع للمعلمةةةةةين بيئةةةةةة عمةةةةةل جاذبةةةةةة تسةةةةةهم فةةةةةي رفةةةةةع  3 5

 فاعليتهم المهنية.

 متوسطة 0.88 3.56

يضةةةةةع مةةةةةع المعلمةةةةةين معةةةةةايير مقننةةةةةة لتقيةةةةةيم مهةةةةةامهم  8 6

 وإنجازاتهم.

 متوسطة 0.95 3.50

يضةةةةع للمعلمةةةةين أهةةةةةدافاً تتسةةةةم بالتحةةةةةدي ليتمكنةةةةوا مةةةةةن  4 7

 تحقيقها.

 متوسطة 0.86 3.47

يسةةةةعى إلةةةةى إشةةةةراك المعلمةةةةين فةةةةي التخطةةةةيط لبرامجةةةةه  7 8

 اإلشرافية.

 متوسطة 1.11 3.06

 عالية 0.63 3.69 المستوى العام  

واالنحةةةراف المعيةةةاري العةةةام لفقةةةرات  ( المتوسةةةط الحسةةةابي العةةةام3بةةةين جةةةدول )

 ( بةةةةانحراف معيةةةةاري عةةةةام3.69المتوسةةةةط العةةةةام للبمعةةةةد ) بمعةةةةد التمكةةةةين، إذ بلةةةةغ

( والتةةةةةي تةةةةةنص 5(، وبدرجةةةةةة ممارسةةةةةة عاليةةةةةة. حيةةةةةث جةةةةةاءت الفقةةةةةرة )0.63)

على"يحسةةةةن التعامةةةةل مةةةةع المعلمةةةةين كةةةةل وفةةةةق قدراتةةةةه الفرديةةةةة" فةةةةي المرتبةةةةة 

(، تلتهةةةا فةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة الفقةةةرة 4.14األولةةةى بةةةأعلى متوسةةةط حسةةةابي بلةةةغ )

 ( ونصةةةها" يعةةةزز لةةةدى المعلمةةةين مهةةةارات اتخةةةاذ القةةةرارات الخاصةةةة بعمليةةةةة1)

(، تلتهةةةةا فةةةةي المرتبةةةةة 3.97تطةةةةوير قةةةةدراتهم الذاتيةةةةة" بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

( ونصةةةةها " يشةةةةجع المعلمةةةةين علةةةةى إنتةةةةاج المعرفةةةةة بةةةةدال مةةةةن 2الثالثةةةةة الفقةةةةرة )

( 7(، بينمةةةةا جةةةةاءت الفقةةةةرة )3.93تلقيهةةةةا أو اسةةةةتهالكها" بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

" فةةةي ةرافياإلشةةةليسةةةعى إلةةةى إشةةةراك المعلمةةةين فةةةي التخطةةةيط لبرامجةةةه ونصةةةها" 

تعةةةةزى هةةةةذه النتيجةةةةة إلةةةةى وقددددد (.3.06المرتبةةةة األخيةةةةرة بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

الحةةةرص علةةةى حسةةةن التعامةةةل مةةةع المعلمةةةين كةةةل وفةةةق قدراتةةةه الفرديةةةة، وتعزيةةةز 

مهةةةةارات اتخةةةةاذ القةةةةرارات الخاصةةةةة بعمليةةةةة تطةةةةوير قةةةةدراتهم الذاتيةةةةة، وتمكيةةةةنهم 

ونةةةه فةةةي المرتبةةةة ة فةةةي تنفيةةةذ الةةةدروس. أمةةةا كاإلشةةةرافيمةةةن بعةةةض الممارسةةةات 

الثالثةةةةةة فقةةةةةد يكةةةةةون بسةةةةةبب قلةةةةةة إشةةةةةراك المعلمةةةةةين فةةةةةي التخطةةةةةيط لبةةةةةرامجهم 
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ة، ال سةةةيما أن مةةةدارس المحافظةةةة تتنةةةوع فيهةةةا الخبةةةرات الوظيفيةةةة بةةةين اإلشةةةرافي

المعلةةم المبتةةةدو ومتوسةةط الخبةةةرة وكثيةةر الخبةةةرة. واتفقةةت هةةةذه النتيجةةة مةةةع نتيجةةةة 

 (.2015دراسة ) العلوي، 

 يه والمساندةثانيا: بُعد التوج
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمعد التوجيه والمساندة، مرتبة تنازليا حسب 4جدول)

 المتوسطات الحسابية

الرتب

 ة

المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 عالية 0.77 4.17 يحدد للمعلمين الواجبات المطلوبة منهم بصورة واضحة. 9 1

 عالية 0.88 4.16 ايقدم للمعلمين تغذية راجعة حول المهام المنجزة لتطويره 11 2

يسةةةعى مةةةةع المعلمةةةةين إلةةةةى تكةةةةوين قنةةةةوات اتصةةةةال خاليةةةةة مةةةةن  12 3
 العقبات.

 عالية 0.87 3.94

 عالية 0.78 3.90 يدعم الحوارات الموجهة باألهداف بين المعلمين. 13 4

 عالية 0.80 3.89 للمعلمين مستوى األداء المتوقع منهم القيام به.يبين  14 5

م يتفةةق مةةع المعلمةةين علةةى تحديةةد محةةاور النقةةا  خةةالل لقةةاءاته 15 6

 العملية.

 عالية 0.91 3.81

يتفةةق مةةع المعلمةةين علةةى مؤشةةرات واضةةحة لتحديةةد احتياجةةاتهم  10 7

 التدريسية

 عالية 0.85 3.69

 عالية 0.76 3.94 المستوى العام  

واالنحةةةراف المعيةةةاري العةةةام لفقةةةرات  ( المتوسةةةط الحسةةةابي العةةةام4بةةةين جةةةدول )

( بةةةانحراف معيةةةاري 3.94بمعةةةد التوجيةةةه والمسةةةاندة، إذ بلغالمتوسةةةط العةةةام للبمعةةةد )

( والتةةةي تةةةنص 9(، وبدرجةةةة ممارسةةةة عاليةةةة. حيةةةث جةةةاءت الفقةةةرة )0.76عةةةام )

على"يحةةةدد للمعلمةةةين الواجبةةةات المطلوبةةةة مةةةنهم بصةةةورة واضةةةحة" فةةةي المرتبةةةة 

(، تلتهةةةا فةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة الفقةةةرة 4.17األولةةةى بةةةأعلى متوسةةةط حسةةةابي بلةةةغ )

( ونصةةةها" يقةةةدم للمعلمةةةين تغذيةةةة راجعةةةة حةةةول المهةةةام المنجةةةزة لتطويرهةةةا" 11)

( ونصةةةها " 12(، تلتهةةةا فةةةي المرتبةةةة الثالثةةةة الفقةةةرة )4.16متوسةةةط حسةةةابي بلةةةغ )ب

يسةةةعى مةةةع المعلمةةةين إلةةةى تكةةةوين قنةةةوات اتصةةةال خاليةةةة مةةةن العقبةةةات" بمتوسةةةط 

يتفةةةةق مةةةةع المعلمةةةةين ( ونصةةةةها" 10(، بينمةةةةا جةةةةاءت الفقةةةةرة )3.94حسةةةةابي بلةةةةغ )

ألخيةةةةرة " فةةةةي المرتبةةةةة اعلةةةةى مؤشةةةةرات واضةةةةحة لتحديةةةةد احتياجةةةةاتهم التدريسةةةةية

(. وقةةةةد تعةةةةزى إلةةةةى اهتمةةةةام المشةةةةرفين التربةةةةويين 3.69بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

المتزايةةةد بتجويةةةد عمليةةةة التوجيةةةه والمسةةةاندة فةةةي ظةةةل التطةةةور المتسةةةارع للمنةةةاهج 

الدراسةةةةية، وأسةةةةاليب التةةةةدريس والتقةةةةويم المةةةةرتبط بهةةةةذه المنةةةةاهج، وكةةةةذلك إلةةةةى 
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مةةةع المعلمةةةين علةةةى  اهتمةةةام المشةةةرف التربةةةوي مطلةةةع كةةةل عةةةام دراسةةةي باالتفةةةاق

واتفقةةةةةةةت هةةةةةةةذه النتيجةةةةةةةة مةةةةةةةع نتيجةةةةةةةة  تحديد واجباتهم واحتياجاتهم التدريسية.

 (.2017دراسة)السعدية، 

 ثالثا: بُعد التدريب والتنمية المهنية
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمعد التدريب والتنمية المهنية، مرتبة تنازليا حسب 5جدول)

 ت الحسابيةالمتوسطا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

الممارس

 ة

 عالية 0.91 3.95 يولي اهتماماً ورعاية خاصة بالمعلمين الجدد. 18 1

 عالية 0.87 3.92 يشجع المعلمين على التنمية المهنية الذاتية. 17 2

 فةةةةي تنفيةةةةذ برامجةةةةهيسةةةتفيد مةةةةن المعلمةةةةين ذوي الخبةةةةرة والكفةةةاءة  20 3
 اإلشرافية.

 عالية 1.80 3.77

ة يسةةةتخدم طرقةةةا علميةةةة فةةةي تحديةةةد االحتياجةةةات التدريبيةةةة الالزمةةة 16 4

 للمعلمين.

متوسط 0.97 3.52

 ة

يةةةةةةزود المعلمةةةةةةين دوريةةةةةةا بالنشةةةةةةرات واإلصةةةةةةدارات التربويةةةةةةة  19 5

 المتخصصة.

متوسط 1.19 3.50

 ة

للمعلمةةةين بعةةةد التحةةةاقهم يحةةةرص علةةةى متابعةةةة نقةةةل أثةةةر التةةةدريب  23 5

 بالبرامج التدريبية.

متوسط 1.01 3.50

 ة

يةةةةوفر للمعلمةةةةين فرصةةةةاً لاللتحةةةةاق ببةةةةرامج تدريبيةةةةة تتوافةةةةق مةةةةع  22 6

 امكاناتهم المهنية.

متوسط 1.07 3.46

 ة

ل يشةةةرك المعلمةةةين فةةةي القيةةةام بةةةالبحوث اإلجرائيةةةة التعاونيةةةة لحةةة 21 7

 مشكالتهم التدريسية.

متوسط 1.19 2.78

 ة

متوسط 0.79 3.55 المستوى العام  

 ة

واالنحةةةراف المعيةةةاري العةةةام لفقةةةرات  ( المتوسةةةط الحسةةةابي العةةةام5بةةةين جةةةدول )

( بةةةانحراف 3.55المتوسةةةط العةةةام للبمعةةةد ) بمعةةةد التةةةدريب والتنميةةةة المهنيةةةة، إذ بلةةةغ

( 18(، وبدرجةةةة ممارسةةةة متوسةةةطة. حيةةةث جةةةاءت الفقةةةرة )0.79معيةةةاري عةةةام )

والتةةةةةي تةةةةةنص على"يةةةةةولي اهتمامةةةةةاً ورعايةةةةةة خاصةةةةةة بةةةةةالمعلمين الجةةةةةدد" فةةةةةي 

(، تلتهةةةا فةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة 4.95المرتبةةةة األولةةةى بةةةأعلى متوسةةةط حسةةةابي بلةةةغ )

( ونصةةةها" يشةةةجع المعلمةةةين علةةةى التنميةةةة المهنيةةةة الذاتيةةةة" بمتوسةةةط 17الفقةةةرة )

( ونصةةةها " يسةةةةتفيد 20(، تلتهةةةا فةةةي المرتبةةةة الثالثةةةة الفقةةةرة )3.92حسةةةابي بلةةةغ )

ة" بمتوسةةةةط اإلشةةةةرافيمةةةةن المعلمةةةةين ذوي الخبةةةةرة والكفةةةةاءة فةةةةي تنفيةةةةذ برامجةةةةه 

يشةةةرك المعلمةةةين فةةةي ( ونصةةةها" 21(، بينمةةةا جةةةاءت الفقةةةرة )3.77حسةةةابي بلةةةغ )

تبةةةةة " فةةةةي المرالقيةةةةام بةةةةالبحوث اإلجرائيةةةةة التعاونيةةةةة لحةةةةل مشةةةةكالتهم التدريسةةةةية

(.وقةةةد تمعةةةزى هةةةذه النتيجةةةة إلةةةى قلةةةة تةةةوفر 2.78األخيةةةرة بمتوسةةةط حسةةةابي بلةةةغ )
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فةةةةةرص االلتحةةةةةاق للمعلمةةةةةين بةةةةةالبرامج التدريبيةةةةةة التةةةةةي تتوافةةةةةق مةةةةةع إمكانةةةةةاتهم 

 (. 2015المهنية، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الجرايدة،

 رابعا: بُعد العالقات المهنية واإلنسانية
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمعد العالقات المهنية واإلنسانية، مرتبة تنازليا حسب (: المتوسطا6جدول)

 المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 عالية 0.74 4.24 يعتمد على مبادو عادلة في التعامل مع المعلمين. 24 1

 عالية 1.62 4.18 ينمي لدى المعلمين نظام العمل بروح الفريق الواحد. 27 2

 عالية 0.78 4.06 يوفر مناخاً تعاونيا داعماً ألداء المعلمين. 25 3

 عالية 0.81 4.04 يعزز عالقات المعلمين بقياداتهم المدرسية. 26 4

 عالية 0.88 3.88 يوفر خيارات متعددة لالتصال والتواصل مع المعلمين. 29 5

 عالية 1.11 3.82 .يسمح للمعلمين بمناقشة ما يرد في تقاريرهم اإلشرافية 31 6

 عالية 0.90 3.76 يعمل على خفض عوامل القلق والتوتر لدى المعلمين. 28 7

 ينةةوع فةةي أسةةاليب تعزيةةز التعةةاون بةةين األفةةراد والجماعةةات 30 8

 من المعلمين.

 عالية 1.36 3.71

 عالية 0.75 3.96 المستوى العام  

واالنحةةةراف المعيةةةاري العةةةام لفقةةةرات  ( المتوسةةةط الحسةةةابي العةةةام6بةةةين جةةةدول )

( 3.96المتوسةةةةةةط العةةةةةةام للبمعةةةةةةد ) بمعةةةةةةد العالقةةةةةةات المهنيةةةةةةة واإلنسةةةةةةانية، إذ بلةةةةةةغ

(، وبدرجةةةة ممارسةةةة عاليةةةة. حيةةةث جةةةاءت الفقةةةرة 0.75بةةةانحراف معيةةةاري عةةةام )

لةةةة فةةةي التعامةةةل مةةةع المعلمةةةين" ( والتةةةي تةةةنص على"يعتمةةةد علةةةى مبةةةادو عاد24)

(، تلتهةةةةا فةةةةي المرتبةةةةة 4.24فةةةةي المرتبةةةةة األولةةةةى بةةةةأعلى متوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

( ونصةةةها" ينمةةةي لةةةدى المعلمةةةين نظةةةام العمةةةل بةةةروح الفريةةةق 27الثانيةةةة الفقةةةرة )

( 5(، تلتهةةةةا فةةةةي المرتبةةةةة الثالثةةةةة الفقةةةةرة )4.18الواحةةةةد" بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

داعمةةةةاً ألداء المعلمةةةةين" بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ  ونصةةةةها " يةةةةوفر مناخةةةةاً تعاونيةةةةا

ينةةةوع فةةةي أسةةةاليب تعزيةةةز التعةةةاون ( ونصةةةها" 30(، بينمةةةا جةةةاءت الفقةةةرة )4.06)

" فةةةي المرتبةةةة األخيةةةرة بمتوسةةةط حسةةةابي بةةةين األفةةةراد والجماعةةةات مةةةن المعلمةةةين

وقةةةد تعةةةزى هةةةذه النتيجةةةة إلةةةى اهتمةةةام دائةةةرة تنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية (. 3.71بلةةغ )

فةةةةةي محافظةةةةةة جنةةةةةوب الباطنةةةةةة بالعمةةةةةل بةةةةةروح الفريةةةةةق الواحةةةةةد بةةةةةين الفئةةةةةات 

ة التربويةةةةةة واإلداريةةةةةة وبةةةةةين إدارات المةةةةدارس والمعلمةةةةةين مةةةةةن أجةةةةةل اإلشةةةةرافي

تطةةةةوير األداء المدرسةةةةي، باإلضةةةةافة إلةةةةى تقةةةةدير أفةةةةراد العينةةةةة للةةةةدور اإليجةةةةابي 
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ة اإلشةةةةةرافيالفاعةةةةةل الةةةةةذي يمارسةةةةةه المشةةةةةرف التربةةةةةوي خةةةةةالل تنفيةةةةةذه ألدواره و

بصةةةةةورة هادفةةةةةة تتسةةةةةم بالوضةةةةةوح والشةةةةةفافية والتعةةةةةاون وااللتةةةةةزام بأخالقيةةةةةات 

 المهنة في الحقل التربوي.

لة ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:" هل توجد فروق ذات دال

 في تقديرات عينة الدراسة حول درجة (α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة)

افظة بمح ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف

ى جنوب الباطنة في سلطنة عُمان تعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي،والمسم

 الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟"

ابية ت السةةةتخراج المتوسةةةطات الحسةةةلإلجابةةةة عةةةن هةةةذا السةةةؤال تةةةم تحليةةةل البيانةةةا

واالنحرافةةةةةةات المعياريةةةةةةة لتقةةةةةةديرات عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة حةةةةةةول درجةةةةةةة ممارسةةةةةةة 

افظةةةةة المشةةةةرفين التربةةةةويين ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمح

جنةةةةةوب الباطنةةةةةة فةةةةةي سةةةةةلطنة عممةةةةةان، ومقارنةةةةةة هةةةةةذه المتوسةةةةةطات باسةةةةةتخدام 

(؛ للتحقةةةةةةق مةةةةةةن داللةةةةةةة ANOVAاختبةةةةةةار)ت(، وتحليةةةةةةل التبةةةةةةاين األحةةةةةةادي )

الفةةةةةروق التةةةةةي تعةةةةةزى للمتغيةةةةةرات؛ النةةةةةوع االجتمةةةةةاعي، والمسةةةةةمى الةةةةةوظيفي، 

 والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، على النحو التالي:

 : متغير " النوع االجتماعي"1

ة تةةم اسةةةتخراج المتوسةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةة، واختبةةةار)ت( للعينةةة

يوضةح  النوع االجتماعي )ذكةر، أنثةى(، والجةدول التةالي المستقلة لمعرفة أثر متغير

 ذلك.

(: اختبار)ت( ألثر متغير النوع االجتماعي حول درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط 7جدول)

 القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عممان
النوع  األبعاد

 االجتماعي

 العدد

 420ن=

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة  قيمة )ت(

اإلحصائي

 ة

 0.001 -256. 0.73 3.68 196 ذكر بمعد التمكين

   0.54 3.69 224 أنثى

 0.003 -1.041 0.84 3.90 196 ذكر بمعد التوجيه والمساندة

   0.69 3.97 224 أنثى

 0.024 -0.661 0.83 3.52 196 ذكر بمعد التدريب والتنمية المهنية

   0.75 3.57 224 أنثى

بمعد العالقات المهنية 

 واإلنسانية

 0.025 -0.791 0.76 3.93 196 ذكر

   0.73 3.99 224 أنثى
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 ( وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة7يالحةةةظ مةةةن جةةةدول )

(α≤0.05 فةةةةةي تقةةةةةديرات عينةةةةةة الدراسةةةةةة حةةةةةول درجةةةةةة ممارسةةةةةة المشةةةةةرفين )

 القيةةةةةادة وفقةةةةةا لنظريةةةةةة المسةةةةةار والهةةةةةدف بمحافظةةةةةة جنةةةةةوب التربةةةةةويين ألنمةةةةةاط

الباطنةةةةة فةةةةي سةةةةلطنة عممةةةةان حسةةةةب متغيةةةةر النةةةةوع االجتمةةةةاعي )ذكر أنثةةةةى( فةةةةي 

 اث.جميةةةع أبعةةةاد المقيةةةاس، وجةةةاءت الفةةةروق االحصةةةائية فيهةةةا لصةةةالح عينةةةة اإلنةةة

ايير وقةةةد تعةةةزى هةةةذه النتيجةةةة إلةةةى إن اإلنةةةاث أكثةةةر حرصةةةا علةةةى االلتةةةزام بالمعةةة

مهنيةةةةة قيةةةةيم مهةةةةامهن وإنجةةةةازاتهن، كمةةةةا يظهةةةةر اهتمةةةةامهن بالتنميةةةةة الالمقننةةةةة لت

 الذاتيةةةةةة، والحةةةةةرص علةةةةةى االسةةةةةتفادة مةةةةةن البةةةةةرامج التدريبيةةةةةة ونقةةةةةل أثةةةةةر هةةةةةذه

البةةةةةةرامج لةةةةةةزميالتهن فةةةةةةي المةةةةةةدارس أكثةةةةةةر مةةةةةةن الةةةةةةذكور، وكةةةةةةذلك تحةةةةةةرص 

 المشةةةرفات مةةةع المعلمةةةات علةةةى تةةةوفير منةةةاخ تعةةةاوني داعةةةم ألدائهةةةن، ويةةةنعكس

أثةةةره وة واألسةةةاليب التدريسةةةية والتقويميةةةة اإلشةةةرافيلممارسةةةات ذلةةةك فةةةي جةةةودة ا

ت فةةةي ارتفةةةاع المسةةةتوى التحصةةةيلي فةةةي مةةةدارس اإلنةةةاث حسةةةب مةةةا تثبتةةةه البيانةةةا

ئج هةةةةذه والدراسةةةةات الدوريةةةةة التةةةةي تنفةةةةذها دائةةةةرة التقةةةةويم التربةةةةوي. واتفقةةةةت نتةةةةا

(، حيةةةةث أثبتةةةةت أنةةةةه توجةةةةد فةةةةروق ذات 2017الدراسةةةةة مةةةةع دراسةةةةة السةةةةعدية )

ة إحصةةةةائية فةةةةي واقةةةةع ممارسةةةةات المشةةةةرفين التربةةةةويين فةةةةي ضةةةةوء إدارة داللةةةة

 الحةةةةوار بسةةةةلطنة عمةةةةان تعةةةةزى لمتغيةةةةر الجةةةةنس لصةةةةالح اإلناث.واختلفةةةةت نتةةةةائج

هةةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةا توصةةةةةةةةةلت إليةةةةةةةةةه نتةةةةةةةةةائج دراسةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةورد  

(Murdoch,2013)  حيةةةةةث أشةةةةةارت أنةةةةةه ال يوجةةةةةد فةةةةةارق ذو داللةةةةةة إحصةةةةةائية

 فةةةةة وفقةةةةاق بالعالقةةةةة بةةةةين أنمةةةةاط القيةةةةادة المختلبةةةةين الةةةةذكور واإلنةةةةاث فيمةةةةا يتعلةةةة

 لنظرية المسار والهدف.

 : متغير " المسمى الوظيفي"2

راسةة تم اسةتخراج المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لتقةديرات عينةة الد

الهةدف وحول درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار 

لباطنةة فةةي سةلطنة عممةةان حسةب متغيةةر المسةمى الةةوظيفي )مةةدير، بمحافظةة جنةةوب ا

 معلم أول، معلم(، والجدول التالي يوضح ذلك.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير المسمى الوظيفي حول درجة ممارسة المشرفين 8جدول)

 التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف 

المسمى 

 الوظيفي

 العدد

 420ن= 

بمعد 

 التمكين

بمعد التوجيه 

 والمساندة

بمعد التدريب 

والتنمية 

 المهنية

بمعد العالقات المهنية 

 واإلنسانية

 3.89 3.35 3.89 3.62 المتوسط الحسابي 149 مدير
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 0.48 0.66 0.70 0.50 االنحراف المعياري

 4.02 3.59 3.90 3.68 المتوسط الحسابي 96 معلم أول

 0.69 0.73 0.61 0.74 االنحراف المعياري

 3.99 3.69 4.00 3.75 المتوسط الحسابي 175 معلم

 0.93 0.88 0.88 0.67 االنحراف المعياري

 3.96 3.55 3.94 3.69 المتوسط الحسابي  الكلي

 0.75 0.79 0.76 0.63 االنحراف المعياري 420

المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية واالنحرافةةةةةةات ( تبيانةةةةةةا متقاربةةةةةةا فةةةةةةي 8بةةةةةةين جةةةةةةدول )

يين المعياريةةةة لتقةةةديرات عينةةةة الدراسةةةة حةةةول درجةةةة ممارسةةةة المشةةةرفين التربةةةو

ي ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة جنةةةةوب الباطنةةةةة فةةةة

سةةةةلطنة عممةةةةان حسةةةةب متغيةةةةر المسةةةةمى الةةةةوظيفي.  وللتأكةةةةد مةةةةن داللةةةةة الفةةةةروق 

ادي ية، تةةةةم اسةةةةتخدام تحليةةةةل التبةةةةاين األحةةةةاإلحصةةةةائية بةةةةين المتوسةةةةطات الحسةةةةاب

(ANOVA.والجدول التالي يوضح ذلك ،) 

( ألثر متغير المسمى الوظيفي حول درجة ممارسة ANOVA(: تحليل التباين األحادي )9جدول)

 المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف
 مجموع المصدر األبعاد

 المربعات

درجات 

 الحرية

 توسطم

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية

 بمعد التمكين
 

 0.196 1.634 0.652 2 1.305 بين المجموعات

   0.399 417 166.523 داخل المجموعات

    419 167.828 الكلي

بمعد التوجيه 

 والمساندة

 

 0.368 1.002 0.584 2 1.167 بين المجموعات

   0.582 417 242.899 داخل المجموعات

    419 244.067 الكلي

بمعد التدريب 

 والتنمية المهنية

 

 0.000 8.014 4.818 2 9.637 بين المجموعات

   0.601 417 250.716 داخل المجموعات

    419 260.353 الكلي

بمعد العالقات 

المهنية 

 واإلنسانية

 0.318 1.148 0.637 2 1.274 بين المجموعات

   0.555 417 231.472 داخل المجموعات

    419 232.746 الكلي

( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى 9يالحةةةظ مةةةن جةةةدول )

( فةةةةةةي تقةةةةةةديرات عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة حةةةةةةول درجةةةةةةة ممارسةةةةةةة α≤0.05الداللةةةةةةة )

المشةةةةرفين التربةةةةويين ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة 

إلةةى المسةةمى الةةوظيفي فةةي جميةةع أبعةةاد جنةةوب الباطنةةة فةةي سةةلطنة عممةةان تعةةزى 

المقيةةةاس عةةةةدا فيبمعةةةد التةةةةدريب والتنميةةةةة المهنيةةةة. ولبيةةةةان الفةةةروق الزوجيةةةةة بةةةةين 
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المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية فةةةةةي بمعةةةةةد التةةةةةةدريب والتنميةةةةةة المهنيةةةةةة، تةةةةةم اسةةةةةةتخدام 

 ( كما هو مبين في الجدول التالي.Scheffeالمقارنات البعدية بطريقة )

( ألثر متغير متغير المسمى الوظيفي حول درجة ممارسة Scheffeعدية بطريقة )(: المقارنات الب10جدول)

 المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف

 اتجاه الفروق الداللة االحصائية فرق المتوسطات المسمى الوظيفي البمعد

 ـــــــــــــــــ 0.062 0.2401 مدير معلم أول التدريب والتنمية المهنية

 معلم 0.000 *0.34194 مدير معلم

 ـــــــــــــــــ 0.586 0.10184 معلم أول معلم

 (α≤0.05* دالة عند مستوى الداللة )  

ة ( وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةة10يتبةةةين مةةةن جةةةدول )

(α≤0.05 بةةةةين عينةةةةةة المعلمةةةةين، وعينةةةةةة المةةةةدراء. وجةةةةةاءت الفةةةةروق ) لصةةةةةالح

ارسةةات كةةون أغلةةب المموفددد تعددزى هددتي النتيجددة إلددى  عينةةة المعلمةةين فةةي البمعةةد.

مةةةين، ة مةةةن قبةةةل المشةةةرفين التربةةةويين تتجةةةه بصةةةورة مباشةةةرة إلةةةى المعلاإلشةةةرافي

لمسةةةةةاعدتهم باسةةةةةتمرار فةةةةةي اكتسةةةةةاب معةةةةةارف ومهةةةةةارات جديةةةةةدة تمكةةةةةنهم مةةةةةن 

حديةةةد لتقةةةويم، وتالتعامةةةل مةةةع مسةةةتجدات المنةةةاهج الدراسةةةية وأسةةةاليب التةةةدريس وا

جةةةةة  ه النتياحتياجةةةةاتهم التدريبيةةةةة الالزمةةةةة لتنميةةةةة قةةةةدراتهم المهنيةةةةة. واختلفةةةةت هةةةةذ

 (، حيةةةث جةةةاءت نتةةةائج دراسةةةتها2014مةةةع نتيجةةةة  دراسةةةة قامةةةت بهةةةا العلويةةةة )

ن بعةةةدم وجةةةود دالةةةة إحصةةةائية تعةةةزى لمتغيةةةر المسةةةمى الةةةوظيفي لصةةةالح المعلمةةةي

 في بمعد النمو المهني التعاوني.

 متغير " المؤهل العلمي": 3

راسةة اسةتخراج المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لتقةديرات عينةة الد تم

الهةدف وحول درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار 

بمحافظةةة جنةةوب الباطنةةة فةةي سةةلطنة عممةةان حسةةب متغيةةر المؤهةةل العلمةةي )دبلةةوم، 

 ي يوضح ذلك.بكالوريوس، ماجستير فأعلى(، والجدول التال

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير المؤهل العلمي حول درجة ممارسة المشرفين 11)جدول

 التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف بمحافظة جنوب الباطنة 

 العدد المؤهل العلمي

 420ن= 

بمعد 

 التمكين

بمعد التوجيه 

 والمساندة

تدريب بمعد ال

والتنمية 

 المهنية

بمعد العالقات المهنية 

 واإلنسانية

 3.91 3.50 3.89 3.70 المتوسط الحسابي 47 دبلوم
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 0.58 0.85 1.12 0.66 االنحراف المعياري

 3.99 3.59 3.95 3.70 المتوسط الحسابي 330 بكالوريوس

 0.78 0.80 0.74 0.63 االنحراف المعياري

 3.81 3.29 3.90 3.56 المتوسط الحسابي 43 ماجستير فأعلى

 0.62 0.58 0.45 0.62 االنحراف المعياري

 3.96 3.55 3.94 3.69 المتوسط الحسابي  الكلي

 0.75 0.79 0.76 0.63 االنحراف المعياري 420

( تبيانةةةةةا متقاربةةةةةا فةةةةةي المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافةةةةةات 11بةةةةةين جةةةةةدول )

يين الدراسةةةة حةةةول درجةةةة ممارسةةةة المشةةةرفين التربةةةوالمعياريةةةة لتقةةةديرات عينةةةة 

ي ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة جنةةةةوب الباطنةةةةة فةةةة

سةةةةةلطنة عممةةةةةان حسةةةةةب متغيةةةةةر المؤهةةةةةل العلمي.وللتأكةةةةةد مةةةةةن داللةةةةةة الفةةةةةروق 

ادي اإلحصةةةةائية بةةةةين المتوسةةةةطات الحسةةةةابية، تةةةةم اسةةةةتخدام تحليةةةةل التبةةةةاين األحةةةة

(ANOVA والجدول ،).التالي يوضح ذلك 

( ألثر متغير المؤهل العلمي حول درجة ممارسة المشرفين ANOVA(: تحليل التباين األحادي )12جدول)

 التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف

 مجموع المصدر األبعاد

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية

 بمعد التمكين

 

 0.387 0.952 0.381 2 0.762 بين المجموعات

   0.401 417 167.066 داخل المجموعات

    419 167.828 الكلي

بمعد التوجيه 

 والمساندة

 

 0.814 0.206 0.121 2 0.241 بين المجموعات

   0.585 417 243.825 داخل المجموعات

    419 244.067 الكلي

بمعد التدريب 

 والتنمية المهنية

 

 0.054 2.945 1.813 2 3.626 بين المجموعات

   0.616 417 256.727 داخل المجموعات

    419 260.353 الكلي

بمعد العالقات 

 المهنية واإلنسانية

 0.282 1.268 0.704 2 1.407 بين المجموعات

   0.555 417 231.339 داخل المجموعات

    419 232.746 الكلي

عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى ( 12يالحةةةظ مةةةن جةةةدول )

( فةةةةةةي تقةةةةةةديرات عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة حةةةةةةول درجةةةةةةة ممارسةةةةةةة α≤0.05الداللةةةةةةة )

المشةةةةرفين التربةةةةويين ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة 

جنةةةوب الباطنةةةة فةةةي سةةةلطنة عممةةةان تعةةةزى إلةةةى المؤهةةةل العلمةةةي فةةةي جميةةةع أبعةةةاد 

هةةةةذا يشةةةةير إلةةةةى التوافةةةةق فةةةةي الةةةةرأي بةةةةين أفةةةةراد عينةةةةة الدراسةةةةة حةةةةول المقياس.

أهميةةةةةة ممارسةةةةةة المشةةةةةرفين التربةةةةةويين ألنمةةةةةاط القيةةةةةادة وفقةةةةةا لنظريةةةةةة المسةةةةةار 
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والهةةةةدف، وأهميةةةةة أبعةةةةاد الدراسةةةةة األربعةةةةة فةةةةي تطةةةةوير قةةةةدراتهم المهنيةةةةة مهمةةةةا 

 اختلفةةةت مةةةؤهالتهم العلميةةةة، ويظهةةةر كةةةذلك طمةةةوح كافةةةة المةةةؤهالت العلميةةةة إلةةةى

تطةةةةوير وتحسةةةةين ممارسةةةةاتهم المهنيةةةةة. واتفقةةةةت نتةةةةائج هةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةع مةةةةا 

(، حيةةةث أشةةةارت إلةةةى عةةةدم وجةةةود 2012توصةةةلت إليةةةه نتةةةائج دراسةةةة البراشةةةدي )

فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطات الدراسةةةةة فةةةةي الكفايةةةةات الالزمةةةةة 

ة اإلشةةةرافيللمشةةةرف التربةةةوي فةةةي سةةةلطنة عمةةةان فةةةي ضةةةوء بعةةةض االتجاهةةةات 

 رة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.المعاص

 : متغير " سنوات الخبرة"4

راسةة تم اسةتخراج المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لتقةديرات عينةة الد

الهةدف وحول درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار 

ى الخبرة )مةن سةنة إلة بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عممان حسب متغير سنوات

 سنة فأكثر(، والجدول التالي يوضح ذلك. 16سنة،  15إلى  11سنوات، من  10

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير سنوات الخبرة حول درجة ممارسة المشرفين 13جدول)

 التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف بمحافظة جنوب الباطنة 

 العدد سنوات الخبرة

 420ن= 

بمعد 

 التمكين

بمعد التوجيه 

 والمساندة

بمعد التدريب 

 والتنمية

 المهنية

بمعد العالقات 

 المهنية واإلنسانية

(1-10 )

 سنوات

 3.95 3.49 3.97 3.73 المتوسط الحسابي 98

 0.68 0.79 0.61 0.61 االنحراف المعياري

 3.97 3.59 3.99 3.68 المتوسط الحسابي 112 ( سنة11-15)

 0.89 0.88 0.91 0.64 االنحراف المعياري

 3.96 3.55 3.89 3.67 الحسابيالمتوسط  210 سنة فأكثر 16

 0.69 0.74 0.74 0.64 االنحراف المعياري

 3.96 3.55 3.94 3.69 المتوسط الحسابي 420 الكلي

 0.75 0.79 0.76 0.63 االنحراف المعياري

( تبيانةةةةةا متقاربةةةةةا فةةةةةي المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافةةةةةات 13بةةةةةين جةةةةةدول )

يين درجةةةة ممارسةةةة المشةةةرفين التربةةةو المعياريةةةة لتقةةةديرات عينةةةة الدراسةةةة حةةةول

ي ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمحافظةةةةة جنةةةةوب الباطنةةةةة فةةةة

سةةةةلطنة عممةةةةةان حسةةةةب متغيةةةةةر سةةةةةنوات الخبةةةةرة.  وللتأكةةةةةد مةةةةن داللةةةةةة الفةةةةةروق 

ادي اإلحصةةةةائية بةةةةين المتوسةةةةطات الحسةةةةابية، تةةةةم اسةةةةتخدام تحليةةةةل التبةةةةاين األحةةةة

(ANOVAوالجدول التالي يوضح ذل ،).ك 

( ألثر متغير سنوات الخبرة حول درجة ممارسة المشرفين ANOVA(: تحليل التباين األحادي )15جدول)

 التربويين ألنماط القيادة وفقا لنظرية المسار والهدف
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 مجموع المصدر األبعاد

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية

 بمعد التمكين

 

 0.698 0.36 0.145 2 0.289 بين المجموعات

   0.402 417 167.539 داخل المجموعات

    419 167.828 الكلي

بمعد التوجيه 

 والمساندة

 

 0.477 0.741 0.432 2 0.865 بين المجموعات

   0.583 417 243.202 داخل المجموعات

    419 244.067 الكلي

بمعد التدريب 

 والتنمية المهنية

 

 0.663 0.412 0.257 2 0.513 بين المجموعات

   0.623 417 259.84 داخل المجموعات

    419 260.353 الكلي

بمعد العالقات 

 المهنية واإلنسانية

 0.967 0.034 0.019 2 0.038 بين المجموعات

   0.558 417 232.709 داخل المجموعات

    419 232.746 الكلي

داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى  ( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات15يالحةةةظ مةةةن جةةةدول )

( فةةةةةةي تقةةةةةةديرات عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة حةةةةةةول درجةةةةةةة ممارسةةةةةةة α≤0.05الداللةةةةةةة )

افظةةةةة المشةةةةرفين التربةةةةويين ألنمةةةةاط القيةةةةادة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف بمح

 جنةةةوب الباطنةةةة فةةةي سةةةلطنة عممةةةان تعةةةزى إلةةةى سةةةنوات الخبةةةرة فةةةي جميةةةع أبعةةةاد

الةةةذي قةةةد يعةةةزز ذلةةةك هةةةو قلةةةة حصةةةول الباحةةةث علةةةى دراسةةةات تناولةةةت  المقيةةةاس.

ئةةة ، وربمةةا يعةةزى كةةذلك إلةةى تشةةابه ظةةروف وبياإلشةةرافيهةةذا النةةوع مةةن الةةنمط 

هةةةذه  العمةةةل لجميةةةع أفةةةراد العينةةةة بغةةةض النظةةةر عةةةن خبةةةراتهم المهنيةةةة.  وتتوافةةةق

( و )البصةةةةةةيص، 2017النتيجةةةةةةة مةةةةةةع نتيجةةةةةةة دراسةةةةةةات كةةةةةةل مةةةةةةن )السةةةةةةعدية، 

2015.) 

ثدددددا: النتدددددائج المتعلقدددددة بالسدددددؤال الثالددددد ، ونصددددده: " مدددددا درجدددددة السدددددلوك ثال

 اإلبداعي لدى المعلمين بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عُمان"؟

ات ولإلجابةةةة عةةةن هةةةذا السةةةؤال، تةةةم اسةةةتخراج المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةة

درجةةةةةة السةةةةةلوك اإلبةةةةةداعي لةةةةةدى  المعياريةةةةةة لتقةةةةةديرات عينةةةةةة الدراسةةةةةة حةةةةةول

بمحافظةةةةة جنةةةةوب الباطنةةةةة فةةةةي سةةةةلطنة عممةةةةان حسةةةةب فقةةةةرات مقيةةةةاس المعلمةةةةين 

 والجدول التالي يوضح ذلك.السلوك اإلبداعي للمعلمين.
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة السلوك اإلبداعي لدى 16جدول)

 الحسابيةالمعلمين بجنوب الباطنة، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة السلوك

 عالية 0.81 4.00 .يبدي االستعداد في التواصل مع ذوي األفكار البناءة 2 1

يتقبةةةل األفكةةةار الجديةةةدة والجريئةةةة فةةةي مختلةةةف مجةةةاالت  3 2
 العمل.

 عالية 0.85 3.98

 عالية 2.12 3.96 .الجديدة في بيئة العمليسهم في اإلعالن عن األفكار  5 3

 عالية 0.81 3.92 يمتلك القدرة والمهارة العالية على إقناع اآلخرين. 1 4

 عالية 0.93 3.84 يحرص على إنجاز أعماله بأسلوب متطور. 9 5

 عالية 0.82 3.81 يقدم نقداً بناًء لألفكار الجديدة. 6 6

 عالية 0.78 3.77 قبل الحكم عليها. يحرص على تقييم األفكار الجديدة 4 7

يمتلةةةةةك القةةةةةدرة العاليةةةةةة علةةةةةى تحديةةةةةد الصةةةةةعوبات فةةةةةي  10 8

 مواقف العمل.

 عالية 0.83 3.70

يطبةةةق حلةةةوالً مبتكةةةرة للتحةةةديات التةةةي تواجهةةةه فةةةي بيئةةةة  7 9

 العمل.

 متوسطة 0.89 3.50

يةةةولي الرغبةةةة فةةةي االنتمةةةاء لفريةةةق عمةةةل مكلةةةف بمهةةةام  12 10

 معقدة.

 متوسطة 0.95 3.49

يقةةةةةدم علةةةةةى األعمةةةةةال الصةةةةةعبة التةةةةةي تتحةةةةةدى قدراتةةةةةه  11 11

 وإمكاناته.

 متوسطة 0.88 3.48

 متوسطة 2.23 3.47 يمتلك القدرة على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها. 8 12

يظهةةر القةةةدرة علةةةى التفكيةةةر فةةي مشةةةكالت خارجيةةةة تثيةةةر  14 13

 اهتمامه.

 متوسطة 0.97 3.44

 متوسطة 0.99 3.28 المجازفة متعة له في مجال عمله.تشكل  13 14

 عالية 0.68 3.69 المستوى العام  

واالنحةةةةةةراف المعيةةةةةةاري العةةةةةةام  ( المتوسةةةةةةط الحسةةةةةةابي العةةةةةةام16بةةةةةةين جةةةةةةدول )

لتقةةةديرات عينةةةة الدراسةةةة حةةةول درجةةةة السةةةلوك اإلبةةةداعي لةةةدى المعلمةةةين بجنةةةوب 

بةةةةةانحراف معيةةةةةاري عةةةةةام ( 3.69المتوسةةةةةط العةةةةةام للمقيةةةةةاس ) الباطنةةةةةة، إذ بلةةةةةغ

( والتةةةةي تةةةةنص على"يبةةةةدي 2(، وبدرجةةةةة عاليةةةةة. حيةةةةث جةةةةاءت الفقةةةةرة )0.68)

االسةةةتعداد فةةةي التواصةةةل مةةةع ذوي األفكةةةار البنةةةاءة" فةةةي المرتبةةةة األولةةةى بةةةأعلى 

( ونصةةةةها" 3(، تلتهةةةةا فةةةةي المرتبةةةةة الثانيةةةةة الفقةةةةرة )4.00متوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

مجةةةاالت العمةةةل" بمتوسةةةط حسةةةابي يتقبةةةل األفكةةةار الجديةةةدة والجريئةةةة فةةةي مختلةةةف 

( ونصةةةها " يسةةةهم فةةةي اإلعةةةالن 5(، تلتهةةةا فةةةي المرتبةةةة الثالثةةةة الفقةةةرة )3.98بلةةةغ )

(، بينمةةةةا 3.95عةةةةن األفكةةةةار الجديةةةةدة فةةةةي بيئةةةةة العمةةةةل" بمتوسةةةةط حسةةةةابي بلةةةةغ )

" فةةةي تشةةةكل المجازفةةةة متعةةةة لةةةه فةةةي مجةةةال عملةةةه( ونصةةةها" 13جةةةاءت الفقةةةرة )

(. وقةةةد تمعةةةزى هةةةذه النتيجةةةة إلةةةى 3.28بلةةةغ )المرتبةةةة األخيةةةرة بمتوسةةةط حسةةةابي 
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االسةةةتعداد الجيةةةد مةةةن المشةةةرفين التربةةةويين فةةةي تقبةةةل إبةةةداعات المعلمةةةين المختلفةةةة 

والتواصةةةل مةةةع ذوي األفكةةةار البنةةةاءة مةةةنهم والعمةةةل علةةةى مسةةةاعدتهم فةةةي ترجمةةةة 

هةةةذه األفكةةةار إلةةةى مشةةةاريع واقعيةةةة فةةةي البيئةةةات المدرسةةةية، باإلضةةةافة إلةةةى اهتمةةةام 

التربةةةةويين فةةةةي اإلعةةةالن عةةةةن هةةةةذه األفكةةةار والمشةةةةاريع البنةةةةاءة علةةةةى المشةةةرفين 

مسةةةتوى المجتمةةةع المدرسةةةي والمجتمةةةع المحلةةةي، لتقةةةديم مةةةا يلةةةزم مةةةن دعةةةم مةةةادي 

ومعنةةةةوي لضةةةةمان اسةةةةتمرار هةةةةذه األفكةةةةار والمشةةةةاريع وتقةةةةدمها، كمةةةةا أن توجةةةةه 

اإلشةةةةةراف التربةةةةةوي يجعةةةةةل المعلمةةةةةين فةةةةةي ذات المةةةةةادة أو مةةةةةن مةةةةةواد مختلفةةةةةة 

فةةةي لجةةةان وفةةةرق عمةةةل واحةةةدة تحةةةت مسةةةميات مختلفةةةة سةةةاهم فةةةي دمةةةج  يعملةةةون

الخبةةةةرات واإلجةةةةادات فيمةةةةا بيةةةةنهم وصةةةةقل إبةةةةداعاتهم علةةةةى اخةةةةتالف خبةةةةراتهم 

ومةةةةةةؤهالتهم، وكةةةةةةذلك حةةةةةةرص وزارة التربيةةةةةةة والتعلةةةةةةيم علةةةةةةى جةةةةةةودة البيئةةةةةةة 

المدرسةةةةةية فةةةةةي السةةةةةنوات األخيةةةةةرة مةةةةةن تصةةةةةميم المبنةةةةةي المدرسةةةةةي بأحةةةةةدث 

عةةةةات الدراسةةةةية بةةةةاألدوات واألجهةةةةزة الالزمةةةةة لإلبةةةةداع المواصةةةةفات وتهيئةةةةة القا

فةةةةي عمليتةةةةي التعلةةةةيم والةةةةتعلم لتواكةةةةب التطةةةةور المتسةةةةارع فةةةةي المجةةةةال العلمةةةةي 

( التةةةةي 2016والتقنةةةةي. اتفقةةةةت نتةةةةائج هةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةع دراسةةةةة أبةةةةو نةةةةاموس )

هةةةدفت إلةةةى التعةةةرف علةةةى مسةةةتوى فاعليةةةة القيةةةادة وعالقتهةةةا بالسةةةلوك اإلبةةةداعي 

بالخةةةةةدمات الطبيةةةةةة العسةةةةةكرية، وقةةةةةد أظهةةةةةرت وجةةةةةود عالقةةةةةة  لةةةةةدى العةةةةةاملين

 ارتباطية موجبة بين فاعلية القيادة والسلوك اإلبداعي لدى العاملين.

 ربعا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع، ونصه:

ط " هل توجد عالقة دالة احصدائيا بدين درجدة ممارسدة المشدرفين التربدويين ألنمدا

اإلبددداعي للمعلمددين بمحافظددة جنددوب الباطنددة فددي سددلطنة القيددادة ودرجددة السددلوك 

 عُمان؟"

( Pearsonلإلجابةةةة عةةةةن هةةةةذا السةةةةؤال، تةةةم اسةةةةتخراج معامةةةةل ارتبةةةةاط بيرسةةةةون)

لقيةةةادة المعرفةةةة طبيعةةةة العالقةةةة بةةةين درجةةةة ممارسةةةة المشةةةرفين التربةةةويين ألنمةةةاط 

ة وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف ودرجةةةةة السةةةةلوك اإلبةةةةداعي للمعلمةةةةين بمحافظةةةة

 نةةةةوب الباطنةةةةة فةةةةي سةةةةلطنة عممةةةةان، ولتوضةةةةيح نتةةةةائج السةةةةؤال، اعتمةةةةد الباحةةةةثج

 (.2016الجدول التالي لتفسير معامل االرتباط ) أبو شاويش، 
 (Pearson(: تفسير نتائج معامالت ارتباط بيرسون)17جدول)

 اتجاه العالقة قوة العالقة قيمة معامل االرتباط
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 والجدول التالي يوضح نتائج اإلجابة على السؤال.
( للعالقة بين درجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط القيادة Pearson(: معامل ارتباط بيرسون)18جدول)

 ودرجة السلوك اإلبداعي للمعلمين بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عممان

 ككل مقياس السلوك اإلبداعي للمعلمين عالقة االرتباط القياديةأبعاد ممارسة المشرفين لالنماط 

 بمعد التمكين

 

 **0.652 (rمعامل بيرسون )

 0.000 الداللة االحصائية

 بمعد التوجيه والمساندة

 

 **0.554 (rمعامل بيرسون )

 0.000 الداللة االحصائية

 بمعد التدريب والتنمية المهنية
 

 **0.683 (rمعامل بيرسون )

 0.000 الداللة االحصائية

 بمعد العالقات المهنية واإلنسانية

 

 **0.545 (rمعامل بيرسون )

 0.000 الداللة االحصائية

 **0.740 (rمعامل بيرسون ) المقياس ككل

 0.000 الداللة االحصائية

 (.α≤0.01دالة عند مستوى الداللة ) **

دالةةةةة إحصةةةةائيا عنةةةةد مسةةةةتوى الداللةةةةة ( وجةةةةود عالقةةةةة ارتبةةةةاط 18يبةةةةين جةةةةدول )

(α≤0.01 بةةةةين درجةةةةة ممارسةةةةة المشةةةةرفين التربةةةةويين ألنمةةةةاط القيةةةةادة ودرجةةةةة )

السةةةةةلوك اإلبةةةةةداعي للمعلمةةةةةين بمحافظةةةةةة جنةةةةةوب الباطنةةةةةة فةةةةةي سةةةةةلطنة عممةةةةةان؛ 

وتجةةةةدر اإلشةةةةارة إلةةةةى أن قةةةةيم معامةةةةل االرتبةةةةاط  بينهةةةةا موجبةةةةة، وذات عالقةةةةة 

جةةةةة ممارسةةةةةة المشةةةةرفين التربةةةةةويين طرديةةةةة؛ وهةةةةذا يعنةةةةةي أنةةةةه كلمةةةةةا زادت در

وفقةةةةا لنظريةةةةة المسةةةةار والهةةةةدف زادت درجةةةةة السةةةةلوك اإلبةةةةداعي  ألنمةةةةاط القيةةةةادة

لةةةةةدى المعلمةةةةةين، إذ بلغةةةةةت الداللةةةةةة اإلحصةةةةةائية بةةةةةين المقياسةةةةةين بشةةةةةكل عةةةةةام 

(، كمةةةةا تشةةةةير نتةةةةائج r=**0.740(، وبلةةةةغ معامةةةةل االرتبةةةةاط بيرسةةةةون )0.000)

عةةةد التةةةدريب والتنميةةةة المهنيةةةة هةةةو أكثةةةر ( إلةةةى أن بم rمعةةةامالت ارتبةةةاط بيرسةةةون)

أبعةةةةاد ممارسةةةةة المشةةةةرفين لالنمةةةةاط القياديةةةةة ارتباطةةةةا بدرجةةةةة السةةةةلوك اإلبةةةةداعي 

 (-سالبة ) منخفضارتباط  000.0ــــــــــ أقل من  1-

 موجبة )+( ارتباط ضعيف جدا 0.30ــــــــــ أقل من  0.001

 موجبة )+( ارتباط ضعيف 0.50ــــــــــ أقل من 0.30

 موجبة )+( ارتباط متوسط 0.70ــــــــــ أقل من  0.500

 موجبة )+( ارتباط قوي 0.90ــــــــــ أقل من  0.700

 موجبة )+( جدا ارتباط قوي 1ــــــــــ  0.900
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لةةدى المعلمةةين، فةةي حةةين أن بمعةةد العالقةةات المهنيةةة واإلنسةةانية هةةو أقلهةةا ارتباطةةةا 

وقةةةةد يعةةةةزى  بالسةةةةلوك اإلبةةةةداعي للمعلمةةةةين بمةةةةدارس محافظةةةةة جنةةةةوب الباطنةةةةة.

إبةةداع المعلمةةين يةةزداد إذا تةةوفرت لهةةم بيئةةة تدريبيةةة وتنميةةة مهنيةةةة ذلةةك إلةةى  ان  

محفةةةةةزة علةةةةةى السةةةةةلوك اإلبةةةةةداعي، إذ يمتلةةةةةك الكثيةةةةةر مةةةةةنهم قةةةةةدرات ومهةةةةةارات 

إبداعيةةة لكةةن هةةذه القةةدرات والمهةةارات اإلبداعيةةة تظةةل حبيسةةة فةةي ذواتهةةم إذا لةةةم 

قاعةةةات تجةةةد كةةةوادر إشةةةرافية توجةةةه وتحفةةةز قةةةدراتهم ومهةةةاراتهم اإلبداعيةةةة فةةةي ال

الدراسةةةية والبيئةةةة المدرسةةةية عةةةن طريةةةق التةةةدريب والتنميةةةة المهنيةةةة، ومةةةا يةةةرتبط 

اتفقةةةت هةةةذه  السةةةلوك اإلبةةةداعي لةةةدى المعلمةةةين. بةةةذلك مةةةن تشةةةجيع وتحفيةةةز ينمةةةي

حيةةةث أشةةةار إلةةةى وجةةةود عالقةةةة  (Robinson,2008)النتيجةةةة مةةةع نتيجةةةة دراسةةةة 

المهنيةةةةة للمعلمةةةةين. واختلفةةةةت بةةةةين السةةةةلوك اإلبةةةةداعي للقةةةةادة التربةةةةويين والتنميةةةةة 

(. التةةةي أشةةةارت إلةةةى أن بمعةةةد العالقةةةةات 2016مةةةع نتيجةةةة دراسةةةة )أبةةةو نةةةةاموس،

 المهنية واإلنسانية أكثر ارتباطا بدرجة السلوك اإلبداعي لدى العاملين.

 بناًء على النتائج تقدم الدراسة التوصيات على النحو اآلتي:: التوصيات

نظرية لفقا ومارسة أساليب إشرافية ألنماط القيادة توجيه المشرفين التربويين إلى م

 المسار والهدف، لما لها من دور في تنمية السلوك اإلبداعي للمعلمين.

ات لمؤشرة للمشرفين التربويين وتحليلها بناًء على ااإلشرافيتطوير الممارسات -

 التربوية وتوجيههم بناًء على نتائج هذا التحليل.

فقا دة ولتربوي المختلفة بكتب ودراسات حول أنماط القياإثراء أقسام اإلشراف ا-

 لنظرية المسار والهدف وعالقتها بالسلوك اإلبداعي للمعلمين.

التنسيق مع المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين حول طرح برامج -

 ة التيرافياإلشتدريبية للمتدربين من المشرفين التربويين الجدد تمعنى بالممارسات 

 السلوك اإلبداعي للمعلمين. تحفز

منح المشرفين التربويين ومديري المدارس صالحيات أوسع في مجال تحفيز -

 المعلمين الذين يهتمون بالسلوك اإلبداعي.

التعاون بين أقسام اإلشراف التربوي وقسم ضبط الجودة بمحافظة جنوب الباطنة -

عي في األداء على مستوى في تنظيم مسابقة أو جائزة تمعنى بتحفيز السلوك اإلبدا

 ة التربوية في المديرية وعلى مستوى المعلمين في المدارس.اإلشرافيالفئات 
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دى لقيادة ط الإدراج بند في استمارة متابعة أداء المشرف التربوي يمعنى بتقييم أنما-

 المشرفين التربويين وتبنى مؤشراته وفقا لمبادو نظرية المسار والهدف.

 :المراجعقائمة 

 ( الذكاء االجتماعي وفعالية الذات2016أبو شاويش، عظيمة سعيد أحمد ).1

ات وعالقتهما باالحتراق الوظيفي لدى موظفي العالقات العامة بجامعات وكلي

 محافظات. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى، غزة. 

التعليم  (. األنماط القيادية لمديري مدارس2015الجساسية، بدرية بنت مبارك .).2

 لرضاما بعد االساسي في سلطنة عمان وفقا لنظرية المسار والهدف وأثرها في ا

 .الوظيفي للمعلمين. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نزوى، سلطنة عمان

(. درجة التنسيق بين أدوار المشرفين التربويين ومديري 2015الجرايدة، محمد.).3

-147(،9)3جامعة القدس المفتوحة،  مدارس التعليم في محافظة مسقط ، مجلة

176. 

من  الخزاعلة، محمد سلمان؛ والزعبي، ميسون محمد؛ والسخني، حسين عبدالرح.4

شر (. االشراف التربوي قراءة معاصرة ومستقبلية.عمان: دار صفاء للن2015.)

 والتوزيع.

ارة (. ممارسة المشرفيين التربويين لإلد1010السالمي، عائشة بنت مبارك.).5

ة باألهداف في سلطنة عمان. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نزوى، سلطن

 عمان.

(. واقع ممارسات االشراف التربوي في 2017السعدية، رابعة بنت خميس.).6

طان ضوء إدارة الحوار بسلطنة عمان. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السل

 قابوس، سلطنة عمان.

، اإلشراف التربوي: مفاهيمه، أهدافه، أسسه (.2010الطعاني، حسن أحمد.).7

 أساليبه. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.

م (. تأثير دور مشرف المجال االول )العلو2008العامري، ناصر بن أحمد.).8

طنة سي بسلالسااإلنسانية( في التنمية المهنية للمعلمات بالحلقة األولى من التعليم ا

 نشورة، جامعة الدول العربية، مصر.عمان. رسالة ماجستير غير م

ديدة ج(. اإلشراف التربوي المتنوع رؤية 2005الكريم، راشد بن حسين.) العبد.9

 لتطوير أداء المعلمين. المملكة العربية السعودية: مطبعة سفير.
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ي (. تصور مقترح لتفعيل االشراف التربو2014العلوية ، منى بنت خميس.).10

بمحافظة مسقط في ضوء نموذج االشراف المتنوع. بمدارس التعليم االساسي 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نزوى، سلطنة عمان.

ة (. مدى ممارسة مشرفي التربية اإلسالمي2012الغافري، خميس بن راشد.).11

ن. ة عماة من وجهة نظر المعلمين بسلطناإلشرافيللعالقات اإلنسانية في العملية 

سلطنة  نشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، مسقط:رسالة ماجستير غير م

 عمان.

ة. (. اإلبداع في االشراف التربوي واالدارة المدرسي2004طافش، محمود.).12

 عمان: دار الفرقان للنشر والطباعة.

(. درجة ممارسة المشرفين التربويين لنظرية 2012عايش، أحمد جميل.).13

 26ة، تربويلردن على وكالة الغوث باألردن. المجلة الاالبعاد الثالثة في القيادة 

(102 .)309-349. 

ر. القاهرة: (. القيادة الفاعلة وإدارة التغيي2007المخالفي، محمد سرحان خالد.).14

 مكتبة الفالح.

للتربية  (. الثقة التنظيمية بالمديريات العامة2018المعمري، ظافر بن محمد.).15

يها. لين فوعالقتها بالسلوك اإلداري اإلبداعي لدى العاموالتعليم في سلطنة عمان 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نزوى: سلطنة عمان.

ارس (. األنماط اإلدارية لمديري المد2010السعود، راتب والشمايلة، معن).16

لك عة المجام الثانوية العامة في األردن وعالقتها بالسلوك اإلبداعي للمعلمين. مجلة

 .200-170(، 1)22للعلوم التربوية والدراسات االسالمية،  سعود

سة في (.دور الممارسات اإلدارية والفنية لمدير المدر2009السنيدية، صفية).17

ن لمعلميظر االتنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم ما بعد األساسي من وجهة ن

 قابوس. بسلطنة عمان. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان

(. اإلشراف التربوي ودوره في تطوير 2012الهنائي، فاطمة بنت عامر.).18

ة، المياإلنماء المهني بسلطنة عمان، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة اإلس

 ماليزيا.

 فياإلشرا(. واقع تفعيل ممارسات العمل 2017اليعربية، زيانة بنت حمود.).19

ر جستيدارة المدرسية بسلطنة عمان. رسالة ماالمشترك بين المشرف التربوي واال

 غير منشورة، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان.
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ة. مسقط: (. الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمي2015وزارة التربية والتعليم.).20

 دائرة البحوث واالحصاء.

.21Weerasuriya, M. K., & Nishanthi, H. M. (2014). Impact of 

Supervisory Leadership Style on Employee Level of Stress in 

Sri Lankan Healthcare Sector.University of Kelaniya, Sri 

Lanka  

.22 Yildirim, A. (2013). Student Teachers Perceptions About 

Their Education Supervisors Role, Educational Research and 

Reviews, 8 (3), 112-20. 
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The degree of the practice of educational supervisors of the patterns 

of leadership according to the theory of track and objective and its 
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Abstract: The study aimed to identify the degree of practicing 

educational methods of the educational supervisors according to the path 

and objective theory and its relation to the creative behaviour of the 

teachers in the South Batinah Governorate in the Sultanate of Oman.  In 

order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was 

consisting of 45 points) developed, consisting of (45) paragraphs, after 

extracting the indications of honesty and consistency applied to (420) 

individuals of head teachers and teachers in South Batinah Governorate in 

the Sultanate of Oman.The study has found a group of results the most 

important of them are: The degree of practicing educational methods of 

the educational supervisors according to the org of path and objective was 

high.   The study found that there are significant statistical differences due 

to the gender. The study also showed that there are no statistically 

significant differences due to the experience academic qualification.  The 

results of the study also showed that the level of creative behaviour of 

teachers in the schools of South Batinah Governorate in the Sultanate of 

Oman was high, and the study also found a positive correlation between 

positive function Hsaiaa between the degree of educational supervisors' 

practice patterns of leadership and the level of creative behaviour for 

teachers in these schools.   The study made the following 

recommendations: • Emphasizing the importance of directing educational 

supervisors to practice leadership and supervisory methods according to 

the theory of path and goal because it was an active role in developing the 

creative behaviour of the teachers. • Giving principals and supervisors 

more powers in the field of appreciation and reward of teachers who are 

interested in creativity in their Professional practice. 

Keywords: the theory of track and objective, creative behavior. 
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واقع التفكك األسري ودوره في انحراف األحداث من وجهة نظر األمهات في 

 محافظة طولكرم

 د. نظمية فخري خليل حجازي 

 فلسطين -جامعة القدس المفتوحة

 

هددت ا درتسد ددت در عدد و قعددل فدكددأل در وددده دي دد ر ف فس   دد  د  دد دو  :ملخصص 

 فددت ديحددتد و ف ددت د دد لتده درلددفي  دراةددو  فس دا درتسد ددت دغ دد ع   و ف ع ددا درع

ع ددت ( سه دخ  دد ب   ري ة ددت در   دد تو ف دد   لددا سهددت درف دد    ك س  درتس ددت درد310)

 وعددت فقعددل  ل ددأل رادكددأل در وددده دي دد ر ف فس   دد  د  دد دو ديحددتد   دد  ب ل 

ر   دحث درلؤ س ب درلج غب. ف    ا  درف      ت   تةت  لعت لا در اة  ب لفي  

فردت  عفل   رشؤف  دي  ةت  قعل ل   عت دي   دي ث  ق  ت رع وده دي  ر فل  

عل قدر    ز  ف  ح كفادب د ص ل   ا درزف  ا فإق  ا دي  ا إرل ف عي  دريع ع  

 أل لفد  دث   ا رأل  ا سَهل ت  فسه     در فشئت درسع لت رأل فد   ق ت درفتفدب در    ع 

 فكاقيت   غ   دو.

  ظت و دريول در ت و ل د   دو ديحتد و در وده دي  رالكلمات المفتاحية: 

 .طارد ه
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 مقدمة:

فل دي  ا ه  درجل قت دإل سد   ت ديفردل در د     ادا دريودلو فةعد ن  د   فويد  س

سد   فادب ح   ه   ي  درلسئارت لسؤفر ت   لعت قدا  فد   صلصد  ه فد د   دس  درفو

 دا     فدغ  ل ق . فة وق لعظت درع حث ا قعل س  دراظ وت دي    ت رأل  ا   جعل 

 ق  دا    دح    د  يت فإحس  ديت   ر د درتقت درفوس  فدغ  لد ق  رعيودل قدا ط ةد

لصدتس ر ددا  درفدريلأ  فت لل  ةدسعيت دآلل   فدر دحت ف عدتس ققكدت دريودل  أ د  ه 

 هد و   ريول لفذ فغ  ه ةصعح قاادً  د  دي د ا ة و قدل لدأل س  ددي     رلع د ه 

 .فةد س  لفي  درلع ا فدرلع  ت درا فسةت رفلا  درسع ت

 ليد  دق ع س دي  ا دإلط س درل  عد  دي   د  رعيودل ةع لدت كف ف   قعل ذره ةلدا 

در عال فلع ة  ه         ت  عا هو فدرلصتس دي     إلحس  ه   يلا فدريلأ  فت ف

 ه كدتسدً در    لثل درعف ة  دي    ت غ د   دس  درفوسد  فدغ  لد ق  ف  ر د ر       د

صدوت  ه لا س  د  س   هو ف لا درص ت درفوس تو إذ ةع لت    ذره قعل لا ة  يا  

 .خ ةت ديب فديه

 عدددت دي ددد ا درفدددادا ديفردددل در ددد   فلددد  صلصددد ت س ف  يددد  ف سددد قتهت قعدددل  شدددد ل 

صلص  يت  صدوت ق لدتو ف ظد د رلد   علسده  د  دراكدا در   د  لدا لشد  ل س د ةت 

 دا لدا قتاو فل  د    ي  لدا   دتد  رع ادةدل فب د ب درعقكد ب در ل ل  د تو در د     

ً  ل  ي  فدر   حل ي  رع ا  طاةعت ك ت سد لت در   ت   ي   در ش ع فدرس  ز  و ع و لع 

ر اّل     د ل دس  لد    تةدتا  د  قد فج درلج لدأل دردذر ة دد ا  لد ا لجلداع  عده 

 ت   ب كرذره  جت س  ف أل درعف    دي  ر     ث   لا درتفل درع   ت  دً  دي  و  ظ

س  د   و س ب  تفسه  إرل در وّده فدغ ي د صتق ب خعّو ي  س ع ب  ث  ا ة ع ض إرل 

 (12 ك2000وقو و  ع ض دي   و فإر ل  و  كت درل شدقب دي   ةت )

قب رلشددكت   عث  دي  ا    قلع ت  فشئت ديطو ل    جت رعتةت لا درعادلل لفه 

و دي  ةت در    ل   ي  دي  او فلا هذ  درلشدقب در وده دي  رو دخ ق

 ظي  ف  او ث   ت درادرتةاو دخ قو    دريع  ب دغ  ل ق ت   ا س  د  ديد ج ه ب 

إ  هذ  درلش  ل قعل دريول لا خقل  عا    ه فد وع غ ه فصلص  هو فقع ه  

 ق ه درلشدقب دي  ةت ليل     ا طع ع ي  ف صف و  ي   ؤث  قعل دي  ا  شدل

 (  33 ك2008فدريول  شدل خ ص. )بف تو 
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 راسة مشكلة الد

رل إ تفله رل ر ت در   ةف ل  ري  دريول  لفذ درع ظت ديف ع ع  دي  ا درجل قت ديفر

ر ت  ريولددر   ا ف  ي    شدل صلص  ه  لا خقل قلع ت در فشئت دغ  ل ق ت ة ععت 

 يت س   ه فلج لعه فةد س   عا ه لا خقل  و قل س  د  س   ه لعه    ععت ر 

 ارا  تروس    اه دي  ا   ق ة ه فدصع ع دح      ه د وتفق  د يت ف   ر تهت فك لي

ن ر  ع لع ة   درلج لأل درذفدغ  ل ق ت ف علل قعل  ف   صلص  ه  ل  ة ف    لأل 

   ه.

لل    عفرأل  ا  فس  ع    تد    فك ةت فحل ةت سطو ري  لا دراكاع    درليأ  ي

س   ي  ادفديخقك  ب فقعل قعل     خ لعتس درثاد ا دية عت درلل ت لا در ادقت 

ل ا خق دا  قعل فق    ه  ل  ة اه  ه سطو ري  لا  عا   ب فقع ي  س   ا ييت ل

فن  ا درف يذد  دا  كت س لا س  ر ي      داة ولف كش يت  أر  عاك كت ةصتس لفيت

 .درص رح ي ف  ي 

ت  ةفقعل درف  ض لا ذره  إ   لع  دي  ا قا  فسه  دي          تةت در ق

  ل  د عةشد درد لعت ي ف  ي  ف ا    دح      يت ةشع هت   ر  ل   فقته ديل   لل 

  ريت رعاكاع    دغ   دو فدغ  ع   قا  اد ط درلج لأل فلع ة    ف  ر  ر

 . فاحيت

  ر   ر ت سةعح در وده دي  ر لا درلش  ل دغ  ل ق ت درلي  ا در   س  زه  د

   اه لا آث س  عع ت  ؤث  قعل  ف   ف    عت ديدغ  ل ق  درس ةأل فل  ةص حع

  ل  ب بفس ل طي و  ل  س ى هذد در     إرل         دي فدس دغ  ل ق تو فإرل 

لع  ف  تد  درلع ة   دغ  ل ق تو فب  ب درال   درج  ةسلل   راعط دغ  ل ق

 بفها ديل  درذر س ى إرل ظياس ك ت فق  دب د  ل ق ت  تةتا قعل حس ب ب  

  ر  فعدس قعل درل  ط ديقتةتا ق  دب فك ت درلج لأل ديةع تو فظياس لش  ل 

 .(44 ك205فخ ةت دي ف  ) ع لتو 

ح غب در وده دي  ر    درلج لع ب درع   ت  ث  دًو فغ صه س  در وده  دز د ب

ً قعل  ل لدا  ب دي  ا فسهلي  ديطو ل لل  ةؤ ر إرل  دي  ر ةفعدس  عع 

راكا در  ر  ف سع  ذره  ةشدل د   دو ديحتد  لشدعت خي  ا  فاحيتو ف   د

لا درلش  ل در    اد ه درلج لألو خصاة ً    ظل دغس و ع درلع اظ    لعتغب 

د   دو ديحتد و لل  ةس تق  در صتر ريذ  درلشدعتو فلع  ت دي ع ب درلؤ ةت 

هذ  دي ع بو ف ظ دً إر ي و فد ل ذ در تد    دراك   ت درلف  عت رع  عارت  ف   شا  
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   ب هذ  درتسد ت ر ج   ر عت  ف ش  ه دي ع ب درلؤ ةت إرل د   دو ديحتد و 

 ك قعل در س ؤل در   س در  ر 

 ت؟ي  يل  ها فدكأل در وده دي  ر فل   فس     د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  سل

 الدراسة أسئلة 

ي ب ل  فدكأل در وده دي  ر فل   فس     د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديل-

    ل   ظت طارد ه؟ 

 در س   ت رادكأل در وده بهل  ا ت   فج ذدب  غرت إحص   ت    درل ا ي -

ى دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عز

 (؟ سدا  در ل ق تو درلؤهل درععل و لد رت دغ رعل    دب درتةل  د  ت )درعل ودر  

 الدراسة فرضيات

ب (    درل ا ي ≥0.05غ  ا ت   فج ذدب  غرت إحص   ت قعل لس اى درتغرت)-

  در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د

 ل   ظت طارد ه  عع  رل     درعل .

ب (    درل ا ي ≥0.05 غرت إحص   ت قعل لس اى درتغرت)غ  ا ت   فج ذدب -

  در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د

 ل   ظت طارد ه  عع  رل     در  رت دغ  ل ق ت.

ب (    درل ا ي ≥0.05غ  ا ت   فج ذدب  غرت إحص   ت قعل لس اى درتغرت)-

  در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  ددر س   ت رادكأل 

 ل   ظت طارد ه  عع  رل     درلؤهل درععل .

(  دددد  ≥0.05غ  ا ددددت  دددد فج ذدب  غرددددت إحصدددد   ت قعددددل لسدددد اى درتغرددددت )-

 درل ا ي ب در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د  د دو ديحدتد  لدا ف يدت  ظد 

 ع  رل     لد   درسدا.ديلي ب    ل   ظت طارد ه  ع

 أهداف الدراسة

 در ع و قعل  س ت د  ش س در وده دي  ر.-

 لع  ت فدكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  سلي  يت.-

 در ع و قعل س ع ب در وده دي  ر فققك ه      دو ديحتد . -

درادكع ب   ا لع  ت حجت ظ ه ا د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب -

 در وده دي  ر.
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 هودي  شف درو فج    د   دو ديحتد  رتى دي   درلوددت  عع  رل    دب )قل -

 .(و لد   درسدا در  رت دغ  ل ق تو درلؤهل درععل

 أهمية الدراسة 

ت سهل ت دي  ا در    ع ع  لا سهت درلؤ س ب دغ  ل ق ت در    شدل در  -

 ف  .فدغ ج ه ب فدرلع ة   رأل 

 زة  ا ح غب در وده دي  ر لل  ةؤ ر إرل زة  ا د   دو ديحتد .-

ت سق ة لاث ت رأللي ب فدرجي ب درلسئارت      دا  هذ  درتسد ت  لث  ت ل  ع ت-

 دي  ا؛ رإلطقع قعل درف     فدغ  و  ا لا  اة  ب درع حثت.

 حدود الدراسة 

ا   ا لدرعاد   ةع  لا ديلي بدر تف  درعش ةتك     ص  هذ  درتسد ت قعل ق فت 

 . در وده دي  ر

  عسي ا. در تف  درلد   تك    ت  يع ق هذ  درتسد ت    ل   ظت طارد ه.

 .2020در تف  درزل   تك    ت  يع ق هذ  درتسد ت    

 مصطلحات الدراسة 

ر   دتدب ها دغ  قل دي  رو فة صت  ه د ج   در و قل   ا دراح التفكك األسري:

 ا    لفي  دي  ا  ت درلس اة ب دغ  ل ق ت درل عارتو    ث ة ال ذره   دا

د لل س فدر    ددي  ا ف  ا     ق فظ  وي  فدر   غ ت ري  لا در   ه  ي  ر ا    دغ 

 .(61 ك2007و ف  ا س  د ه )درعل 

ف قفتل   في س دراحتا درع  ع ت س(Abdel Hamid,2015: 6)   فل          ع ةف

    س د س   دي فدس دغ  ل ق ت فقفتل  ةوشل فدحت سف س ث  لا سقا  ي   ةلزج 

  ا درتفس درلع ا ري   شدل ة  حو  لعفل آخ  ها س ض در ع ف    ا س  د  دي

 فك قتا درلف  ست فدرص دع   ا سقا  ي .

ؤ ر ا   ف ع  ه درع حثت إ  د   ًك س ه قع سا قا سزل ب فلش  ل    ت  دخل دي  

   . ي فد د   دوكي و ف جعل س  د  دي  ا ةع شا  لفوصع ا لل  ةؤ ر إرل إرل  لز

   ر     دة   ه     ا درل      فج ق     ا در       ت فدرلع       انحراف األحداث:

 دو دغ   ة لذفةا     عي  درلج ل     أل رع و      ظ قع     ل سلف     ه فد    دس . 

 و ف فل درللتسدبو ص ب درلل و دغ   دو درجفسةاسد قتةتا لفي ك درس كتو  

 .(33 ك2001درا بو فدرج ح)درع سارو 
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 ق ت ها دغ   دو قا درلع ة   دغ  ل ك (Samia,2000: 245)  فل          ع ةف

ل ب رلفظد اد  لا دي  د  سف درفظت دغ  ل ق ت سف  وسف ديهتدو درعع   رعلج لأل

 دغ  ل ق ت.

ل س     إردرذةا ةف لا    ًك  أ ه درسعاك درص  س قا ديطو لف ع  ه درع حثت إ  د

 .فةل رف ك ت فلع ة   درلج لأل لوددت

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 التفكك األسري 

 فصد غ قت سة وق دردث   لا درع حث ا ف درلود ةا قعل س  دي  ا درلوددت سف درل صت

ه لويا"س ل ط  لل عوتو ةش   ري  سحت درلود ةا    كاره  أ  در وده دي  ر ها 

ت سد ةإ اةف  ه دي  ا در   ة ف كض سط د ي  درثقثت  عت  د لل ف ل  ه  صاسا 

   سفغ ت   ت  دا  هج  درزفج ف   ه زف  ه فسف ب   إسد ةتو سل  درصاس دإلسد ة

   عتف ذره ةو تف  سق ة ه فحل ة ه ف ا  يه فلا  هو سف  دا   ل فج درزف ت ب

حت و يت فلا   ا درزف  ت ف دةي   ي  رألفغ  سف    يت ي  يت ةش ل   ت    صؤف 

  قف ةا و ريذ  درصاس دإلسد ةت ةاسا سخ ىو فه  درعل رت درياةعت خ سج درع

 ي ا  غ  رل      ه لا ق  ت ل  ر  ع  و سل  قا درصاس ديخ ى در    إسد ةت در  

 ي اةاحت د ي  سس عتك   ت  دا  ف  ا س يحت قع ي  ف در   ةف   قفي   وده دي  ا

ق      فدر   ل  سف قهل و سف  دا  درسجا درياةل درلتا سف  دا  در جف ت رع  ب

ش ا فزفح دروج    خا   لا ديقتد  درل  ع ا ف  ع تا قا دراطاو سف  دا  در

 .(1996ك41دي  ا    جت ذره)درس ق   و

 أنواع التفكك األسري 

ح ث  در وده دي  ر درجز  ك فها در وده درف    قا ح غب دغ وص ل درل  يألو

خ  ةعا  درزف    إرل در   ا دي  ةت ب   س ي   ع ل ح  ا ليت ا لا فكا آل

  .  غ وص ل

ف  ا سوده دي  ر دردع ك فها در وده درف    قا دريقج سف ف  ا سحت درزف در 

 . ع يل 

ب در وده دي  ى درفوس ك فةعفل ف ا  درادرتةا  أ س  هل و ف  فيل  خق  

     للس ل او فة ل    ظعه دح  ده ح اج دآلخ ةا فلا ثت غ ةشع  دي ف     غ

  . دخل دي  ا

فةفشأ قا دغ وص ل سف دريقج سف ف  ا سحت درادرتةا سف  در وده دي  ر دغ  ل ق ك

 ع يل و سف در   ب طاةل ديلت يحت درادرتةاو  ذره ة الا هج  سحت درزف  ا 
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رأل ف      ش  ره   رعللو    ث غ ةس ي أل دإلص دو قعل      يت لل  ةؤ ى إرل 

 .(93 ك2007د عتده سفد ط دي  ا)قي تو 

در وده دي  ر سة ً  د    اقده  يدا ةدؤ ر إردل حدتف  ةدتع  د   فد   دي د ا ح دث 

هدت س د د  دي د ا  التفكصك األسصري سفل  د  ة ةفشي  لفيد  سحدت قف ةد ه  فةددا  

س دد  يل   تفكصصك درلوددددت  دد رزفج فدرزف ددت ةاد يدد   لشدددقب  ث دد ا     دد  قعددل

 ثد سدآلفدرص ت درفوس ت ف   ص       إلحع ط فخ عت ديلل فهعاط    قادلل در اد ق

  هد   عده درل   عدت قعدل سطود ل دي د ا درل ودددت خصاةد  إ   د  اد خطورة دي ث 

 ده      تدةت ل دحل دريوارت   عتسف     لاد يت لص  هت  ف  س  ةدا  لدا ة  دتفد

 ف   د ب هدذد س فد  يت  ي  ا ح ث لدا درلو د ض س  ةشددل درزف د   در دتفا رسدعاك 

ي د ا ديه سف ديب ةعتس دريول    درع ث قا لقذ آلا ره خ سج درفلاذج  اد  لا د

عددل لع لددتدً  ع دد  قف ظدد دً رلصدد  ه هددذ  درل حعددت درعل ةددت در دد  ةدددا    يدد  دريوددل 

كدت لد  لب   ك  س قعدل إ سدك هدذ  در ع  دتدب فدرلشد  ل فدرتةه     ف    درفوس   يا 

 .ة ا   إرل دغ   دو

 أسباب التفكك األسري 

روعل ددرلزد  تك ف   أل إرل  لعت درصو ب دراسدث ت در     ت  س ف  درعادلل  .1

ظي ف  ةدرذةا ) قفت درو  و ف   هذد درلج ل ةا ف درععض سةف    قتةتا لا   في ك

إرل  درذةا ةتس ا  ديص    قعل س  س در  اع ود ج ه ب د ياد  ت سف د عس ط ت

  ود  ا  سحد ليت قعل در ذره درذةا ةعف, ف حاد يت سف إرل سر  اع لا دإلري ه

 .درلفي   سف دق ل  د قعل لش ق هت

 ف أل دي ل ط درسعا  تك فه  در    عع  قا دغ  ج   ب درلد سعت رعو       .2

د  ل ق  لع ا سف خ صو فه   يذ  درصاسا ةلدا س    عتل سف      و فلا 

 درلقحظ س  دي ل ط درسعا  ت قفت درزفدجو  دا  كت د    ب  صاسا لع فت

 ف  تدر ا  دب درزفةصع      ه   عت ذرهو فةقحظ درع حثا     هذد درلج ل س  

ةت  سع  دي ل ط درسعا  ت درل ع س ت قفت درزف  ا  صل إرل  س ت خي  او خ 

ل طو إذد  عع ا  لس  ل لع فت   يخقج دغ  ل ق ت ف درفظ  ت فط ج     ت دي

 فط ج د ل ذ در  دسدب فلع لعت دآلخ ةا. 

  غ كت در  ت دغ  ل ق تك فه  لجلاقت درصو ب درل با ت قفت درزف  ا در  .3

 دا  ل د لعت   فيل و فلفه ةفشأ درص دع فدر ا   درذر كت ةاو  إرل در ودهو 

  خ قو درع  تا درتةف ت لثق سف درس    ت  عت  عع ً لع ص دً رعت  لا در ا  دب ةلدا 
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س   ؤ ر إرل د  قل دي  ا رت ل  ة ا   رعزف  ا سف سحتهل  ط كت إةج   ت قعل 

 در د ف. 

 ت رفوسا درف  جت قا دخ قو درساو فظياس ديل دض درع ع ت فددر ص   ب درش ذ .4

  فدرجفس ت فل  إرل ذره لا سل دض لزلفت.

  كت در  ةعتس در وده دي  ر إذد  اكف در و قل   ا درزف  ا فخ ةت    درلس  ل .5

ت    ا  در ف زل درل ع  لو   ر  ل لثق ة  لل لسؤفر ت دي  ا لا درف ح 

ر ت ت درع هل  ع  و ره درل سا  سعيت  ع  ا    درلس  ل ذدب دي دغك ص  ةت ل   َل س 

    فشأدر  لثل ل زد  ت دي  ا فدرلع  ئ درع لت        ت ديطو لو فردا درلق  ب

 حال هذ  درلس  ل كت  ؤ ر إرل إحتد   جاا كت   سأل    ث غ ةلدا قعاسه 

  . سيارت

سك  ع بت لا س      ا ط     صلص ت سحت درزف  ا قعل دآلخ   شدل لعلا .6

ا دي  ا رع  ل  يذد غ ةعف  س  هذ  درس   ا  فيار قعل  د ا خااع درل س

ت ل ع  رب درفد   ك كي و إذ ةفع   س  ةسا  در و هت فدغ و ج فدر د ف  ل أل درعقك 

 .  فيل 

   ت  ظياس دغ ج ه ب درو  ةت فدي    تك لا دريع ع  س  ةدا  درزفج فدرزف .7

 ع ف ل  ح ةص ا قعل دغ  ل  ع     ا زف  ت  ع تا ك  لت قعل در  تدةت ح   ي

ت رزف دفدر   درل ع  لو ب   س  د ص ريل    رع رت درل س  و غ   ل  إذد    ا 

رل إففكا يل  قعل  ج سب  ث  ا فلش هت يل  ح غب د   دو ص ذاو  ؤ ر  ق لعت

 لص تودغ ج ه ب درش    ا  عض دي د س در  تة ةت رع   ا درزف  تو ح ث  عتس 

 قعل فةأخذ  لٌّ لا درزفج فدرزف ت     شد ل ح   ه درل ةت فل اره فد ج ه  ه

س  س    ر   او  ع تًد قا لصع ت دي  ا  دلو فكت  أخذ هذ  دغ ج ه ب 

 ع ف فدرل ال درو  ةت    دغ س ع ح ل  أ   قعل فحتا دي  ا در     يع  در 

 فدر د  ل فدرعلل درلش  ك. 

   ا   عت تده درعادطف دي  ةتك كت  و    درع طوت درزف  ت قفت سحت درزف  اد ع .8

كت  يال فكت   ص و   صعح در   ا درزف  ت خ ر ت لا در   فدرعيفو فهذد 

 .(93 -89 ك2007و فدرجو و غ ةس   ت لأل طع عت در   ا)درعل 

غ ةلدا در ال  دأ  هدذ  دي دع ب   دط  دؤ ر دردل در ودده دي د ر  يفد ك درعتةدت لدا 

دي ع ب درل تدخعت   رلق  ب  ظي   صاسا ل  د لت رلشدقب قتةدتا  ع  دا ريد  

دي  ا   ت  دا  دي ع ب إ   ت إرل دي ع ب درس   ت ديف  ع دغك ص  ةت    رع لل 

  درزفج ق طًق قا درعلل سف    ً د ةدؤ ر ذرده دغك ص  ر ليت رعف   دي  او  إ    
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رشعاس    رعجز قا  عع ت ل يعع ب دي  او فقته  ويت درزف ت سف دي ف   ةدؤ ر إردل 

 ع  حجت در  تة ب فد عد  ي   شدل  ع   قعل درفظ ه دي  ر فلا  يت سخ ى  إ  

 فدس ردتى خ فج درل سا رععلل  ععي  لس  عت دك ص  ةً  فكت ةؤ ر هذد إردل ةد دع دي

درلدد سا  وسددي  فرددتى درددزفج درددذر رددت ةعددت ةشددع   ددتفس   دد  دي دد او فهفدد ك س ددع ب 

د  ل ق ت لثل   تخل ديهل فدرل  ط فقته صعاس دي  ا      قر  ي  فلا دي ع ب 

سةا  ده ل ه درزف ت درلع رغ   ه   يفغ  قعل حس ب ده ل لي   زف ي  ف وسي و فكدت 

ع دد   دد ا درددزف  ا فةددؤ ر إرددل دز فد  ددت  دد  قلع ددت ة ددت  س  ةدددا   دد سج درسددا  

در فشددئت دغ  ل ق ددت فد دد لتده دي دد ر   درل ف كاددت  دد  سق ةددت دي فدد    فكددت ة  ددأل 

در وده دي د ر إردل دي دع ب درفوسد ت لثدل دي    دت فدرو  ةدت  د  در ع لدل  دق ةشدع  

 .درو     غ  ل   رأل  ا

 مفهوم انحراف األحداث 

  سا  درسعاكو فردا ر س لعفل هذد س َّ  ل  عاك   ئ ةعفها لوياه ة  عط  

ً   رفسعت رسا لع ا؛  إ   اق ت ً ب   لق ل  عاك درس د   د ً  ح ل  ع ع    عا  

 ك1999و ل  ساف س ت دغ   دو هل  ق لق     در دت قعل دروعل درلف  و. )

15 ) 

 أسباب انحراف األحداث

ت ديحتد  ر     ي و  عاي  ك ةعدرل ل رعجفاحك هف ك  عض ديهتدو ةسعل  .1

 ه ه سف  سفدرلف ل فسخ ى  ع تا درلف ل ردفي   لعا لا ديحقه فدرل  ل؛ ي ي  لج 

 سحقه ة ظت. 

ذ يول لفل دردرع ئت دي  ةتك  ع ع  دي  ا درع ئت دغ  ل ق ت ديفرل در    س  ع .2

ت للسفادب درفغ  ه ف س ل  لعه لتا لع فت كت  دا  طاةعت سف كص  او ف عت درس

ت  ل ق لا ح  ا دريول سهت    ا    د  س ب ف ععت درصو ب فدرلص  ه دغ  ديفرل

عل ق  ب ديفرل فدي    ت در    شدل ك قتا صلص  هو ريذد س تب دردث   لا درتسد

 س  هف ك ققكت رأل  ا      دو ديحتد  خ ةت إذد    ا دي  ا لوددت. 

  حتد ث  د ل  ةؤ ر إرل حتف  د   دو دي دروشل درتسد  ك إ  دروشل درتسد   .3

 ً  لدا س  ه ةو ف فشئتً س  ةت ة   ت ف ع لت؛ يإذد رت ةعَق در ت  قف ةتً فده ل ل 

   ارت رتةه  د ا س ه ب   ك  س قعل  ا    ص فط درفج ح سل ه  شعه. 

درعجز        ق درلس عزل ب درل  ةتك ةاد ه در ت     ح   ه در ال ت لشدعت  .4

  لثل    قته كتس ه قعل     ق لجلاقت لا درلس عزل ب لا درلج لأل سخ ى 
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  ق ع س  ةؤ ر  فسد د  ل ق    ل يعع ب ل عت ا فل فاقتو فد ج   هذد درلاكف درذر 

ةجلأل   ا درعجز سف دراعف    در تسا ف عت  درلي ر   إ  دح ل ل دروشل ةع ل ك  ل  

 .(56 ك2006 فل اكع  فها ل  ةؤ ر  ه إرل درجفاح)درعد ةعتو

 ع لت لل   عق ة اح س   ل أل هذ  دي ع ب    جت قا قته  ف   دي  ا قعل س س 

 راظ وترل دفقته ك  لي   اظ  وي  دي    ت  تسً لا دراظ وت درع ارا  ت دل تد د إ

 داةفيتت ف در   اةت    ث  دا    ي  دي  ا لسئارت قا إ س ب سطو ري  در  ت در سف

ليت  عع ف ودرع  دب فدر   ر ت درف ظلت رسعاك درلج لأل ديف ألف أ ةعيت ف عع ليت 

 رلع  ئت فدس  ر    ف   درعقك ب فس س در و قل لأل ل  ييت  ف ً  قعل در  ت درص   

 فديخقج.

 التوجه النظري التي استندت إليه الدراسة

    ة ى سة  ب درلتس ت درسعا  ت س  د   دو ديحتد    النظرية السلوكية : 

رع ئت د ةه رعع ئت درل  يت   رو  و فكت س زب درلتس ت درسعا  ت قعل ديث  درذر  ؤ

 ل س ع     داةا درسعاك دإل س   و   ع ع  س  درسعاك دإل س    ل  ها إغ س ف 

 َدّاِّ      لع تا قعل لث  دب خ س  ت لع تاو   رع ئت در   ةفشأ   ي  درو   ه  در 

  ت درسارو ف  ى درفظ ةت س  درشلص ت دإل س صلص  ه    دغ ج   درسار فب   

أل فدرسعاك دإل س     شدل ق ه  عاك ل  َعَعَّت لا خقل قلع  ب در و قل ل

 .(54 ك2004دآلخ ةا)درع سارو 

 العالقة بين التفكك األسري وانحراف األحداث 

ت كرذر دة صت   ر وده دي  ر لا درف ح ت دغ  ل ق تك د وص ه در فد ط دي  ةت 

 ح ق ف ه   ر ت  قفتل  ةو.   لا دريقج سف دريج و فدرش  ج فدرص دع    دي  اةف

 رع ا     ا  سا    ه درلصالت فدرشج س   ا درادرتةاو  لا در  ل  س  ة  ك د

ل در   ت فةي ب لا ل  ط دي  ا درلا ا ا ر ع ث قا س  جو لل  ةليت ره  ع

ف  فها  ي ه درش بوفغ  ع دغ   دو. فقعل دي  ا س    اه   راد   دي لل

عل س     ق  روي ه هف   لعف   درلع فوو ردا دروي ه  لعفل  عاةت     دراكا درلف 

 .(116 ك1999ق رتً قعل دي  ا) عو  و  ظلةس  ل قا دآلخ ةاو فسّغ ة

إ  ظ ه ا د   دو ديحتد   عا   أ   ي  إرل قادلل د  ل ق ت فقادلل 

ً س  ر   در    ت فدر فشئت دغ  ل ق ت     س  ةتوفلفي  درلع لعت درادرتةت فسةا 

درلج لأل فدر وده دي  ر قعل دخ قو ةاس وفها ل  ةعف  د    س دريول إرل درجا 

 ل ق ت فدرع ارا  ت درلل عوت. ف  ا درع  ع  درسع تودرذر ةشعأل ح    ه درفوس ت فدغ 

ق لل ) در وده دي  ر  درع لل دي ث   أث  دً فخياسا فهاهف   صت  در    ز قعل 
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( ي ه ةعف  د ي  س دراحتا دي  ةت فد  قل دي فدس دغ  ل ق تودرل  عيت  ي وقفتل  

 .ةوشل قاا سف س ث و   در   ه   ر زدل ب  فس   صاسا ل   ت

 عدت ب دغ  ل ق ت س  در ت  درج  ح لصفاعوفر س لارا دً فها    طع ؤ ت درتسد  

در  ل    ت ف ط د  ل ق وفهف ك قادلل ه لت رجفاحه  دؤ ر إردل در عدق فدر دأس 

تو  ر    ت درث    رتةهو ل  س  ري   أث  دً  عع  ً    سحادره درجسل ت فدرفوس ت فدر   اةت ف

ل لدأل   دت لدا ظد ه ا  فداح ديحدتد و فدرع  دب دغ  ل ق ت در   ة صف  ي  درلج 

 ل  جععيت لع زل ا  ل ل ً     ف   صلص  يت فلجد لعيت فةعدذرا  لد   د  ف دعيتوي

ريد   إ ع   س   يتوفةع شا   د  ح د ا ه  ئدت خ ر دت  ل لد ً لدا درلشددقبودر   ةددا 

  ددأث    ددعع   دد   عي ددل قلع ددت در فل ددت. فدي دد ا لسددؤفرت قددا در ا  دده فدإلسصدد  

در   ت فدخ  دد س درصددتةقو ي ة ت  ددع لتوردا ه سهددت ل دداس  دد  ح دد ا دي فدد  وفدرل   عدد

 .ةج  د   قري  دغ   قل ديلثل        ت     لجه

 لدراسات السابقة ا

 الدراسات العربية 

ا رتى  عفاد  "س ل ط در فشئت دي  ةت درس  ت(، 2019دراسة العازمي والزيود )

ت و فد  طععت لتدسس درث  اةت    ل   ظت در  سد ت قعل ق فت لا –دي   درلوددت 

  ى دي ا رتهت ا درتسد ت در ع و إرل س ل ط در فشئت دي  ةت درس  ت. تفرت درداةا"

 و ف تتل  د  رعت  لا درل    دب درتة ف ا  درو فج    س ل ط در فشئت  عع  ف درلوددت

ً 141ف دا ا ق فت درتسد ت لا )  د  لتده دغ  ع  ت  أ دا رعتسد ت  فط رعت ( ط رع 

 د  تلا لتدسس درث  اةت    ل   ظت درو فد  تو ف ت دخ   سهت   ري ة ت درعشا

  ل طف اةعا درتسد ت إرل س  ) لط در ذ ذب( )ف لط در و كت( ه  دي درعف ا ةت

 ط ي لدرل طئت درس  تا رتى دي   درلوددتو ف   ب    تة  ل  وألو    ح ا س  د

ط ( ل  د أل(    ب    تة  ل ا طو   فل      )درفلط درتةدرسع لت )در  عل فدر شج

( ع لت   تة  لفلوضو ف ذره   فج     ل س ل ط در فشئت دي  ةت )درل طئت فدرس

ت  عع  رلس اى در عع ل  رار  ديل و فقا قته ف ا    فج    س ل ط در فشئ

 اة )درل طئت فدرسع لت(  عع  رجفس دغ ا فدرلس اى دغك ص  ر رأل  او فة

ل ط ل س درع حث    فظ ت   دل   اقاةت  س يتو دي   درلوددتو فإ  د   سد  ب حا

 در فشئت دي  ةت رتى دي   درلوددت ف أث  ه  قعل  فاح ديحتد . 

 عفاد  "درعادلل درفوس ت فدغ  ل ق ت درلسععت رجفاح (، 2017دراسة مخامرة )

هت ا درتسد ت إرل .اك"ديحتد  لا ف يت  ظ  ص طت ديحتد  فل دكع  درسع
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در ع و قعل  س ت درعادلل درفوس ت فدغ  ل ق ت درلسععت رجفاح ديحتد  لا ف يت 

  ظ  ص طت ديحتد  فل دكع  درسعاكو فد  لته درع حث درلفي  دراةو و

فسظي ب       درتسد ت س  سهت درعادلل رجفاح ديحتد  لا ف يت  ظ  ل دكع  

ح ث    ا  عسي ا  لثعا    )درعادلل درفوس ت(  درسعاك فس  د  ص طت ديحتد    

تس ت ل  وعتو   فل     ب    درل  عت درث   ت )درعادلل دغ  ل ق ت( لعع ا قا در

 س ت ل ا يت سةا و ف    ا  هذ  درف     خ ج درع حث  لجلاقت لا در اة  ب 

 ت س ت      ب فد  ت س ث   تةت لا كعل فزدسا در    ت فدر عع  ا فسا  لثل  

 .   درس ئفدرشؤف  دغ  ل ق ت رع ع ف  لأل ديه ر  ر ل لشدعت  عاك ديحتد  

ت ا ه.  عفاد  "در وده دي  ر فسث       عاك دي ف  "(، 2017دراسة الذئب )

ع حث ه دردرتسد ت إرل در ع و قعل در وده دي  ر فسث       عاك دي ف  و فد  لت

ا لاقت لا درف     سهلي ك إذد    درلفي  دراةو و ف اةعا درتسد ت إرل لج

ه ر ودددرلش فح ب در   كتلي  قعل   دغ  ل ع فقعل   درفوس دغ  ل ق  رلوياه 

لأل  كاةتدي  ر درلل عوت    درشدلو  إ  در وده دي  ر ة  عط  عقكت إةج   ت ف

سف  در وده دغ  ل ق و فخ ج درع حث  لجلاقت در اة  ب لفي ك غ  ت لا ف ا 

 َّ سف د ز إسص   س  ر  إص دو س   ذا ل لصص ا     ل  د  ا حدال تو إ ش   ل

ً كا سدً رإلققه  ف رلي ب ع  دق   در ث  ف دي  رو فسهل ت دي  ا  اد      ذره  ة 

ت قعل تد  درتةف و سف درع دل  دروا   ت دإلذدق ت فدر عوزةا  تو فإ  د   سد ت ل 

ده        سد ت ل  س ت   ا در وظ ه ا در وده دي  ر فسث       عاك دي ف

  .دي  ر    درلتةفت فدر  ةت

"د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  لاظو   عفاد  (، 2015دراسة جبالي )

.  سد ت  يع   ت" -درلؤ س ب دغ  ل ق ت    درلج لأل ديس    ل   ظت قجعا 

هت ا درتسد ت لع  ت درعادلل دي  ةت فدرفوس ت فدغ  ل ق ت فدغك ص  ةت 

فدرجسل ت درلؤ ةت غ   دو ديحتد و ح ث د  لتلا درع حثت لفي  درلسح 

( لاظف فلاظوت    100دغ  ل ق  فدراةو و ف دا ا ق فت درتسد ت لا )

  در  ر تك درلؤ س ب در دال ت    ل   ظت قجعا و ف اةعا درتسد ت إرل درف   

درعادلل دي  ةت در    ؤ ر إرل د   دو ديحتد  فه   ث ا درفزدع   ا درادرتةاو 

دغ   دو درلع    دخل دي  او ب  ب سب دي  ا درل د س فرو  دب طاةعتو ف  ا 

سحت درادرتةا سف  ع يل و فسل  درعادلل دغ  ل ق ت در    ؤ ر إرل د   دو ديحتد  

فس     درسا و فب  ب در ك  ت دغ  ل ق تو   إل   ت إرل س   ي  در  ت دغ  ل ق و 

درعادلل درفوس ت در    ؤ ر إرل د   دو ديحتد  ه   ت   درث ت   رفوسو فدردذب 
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فدرلاو فدر عق فدرلاو لا    إلحع طفدرس كت لا س ل  عع ت دح      هو فدرشعاس 

 درلس  علو فدرو  . 

 الدراسة األجنبية 

 عفاد  " فس  ظ ةت  ش سرز   ل     وس   د   دو  ،(The raid,2018 (دراسة

ت درع رت در ع و إرل  فس  ظ ة  سد ت ل تد  ت" هت ا درتسد ت"ديحتد     ديس   

) ش سرز   ل(     وس   د   دو ديحتد     ديس  و ف عغ قت  دي  د  

درش للو ( حت و فكت د  لتلا درتسد ت لفي  درلسح دغ  ل ق  101درتسد ت)

    ف اةعا درتسد ت إرل س  سبعع ت درل دال ا     فس     ت ف أه ل ديحتد 

   س(و لا  د   درلتةفتو ةع شاَ   لا 18 -15ديس   هت لا دروئت درعل ةت )

ى رلس اد ل  س  درلس اى در عع ل  رعادرتةا ة   ز       خعي  درشي ر لفلوض  تد

سع    دررس كتو  ل  سظي ب       درتسد ت سدرث  ارو فسبععيت لا ل  دع    د ت د

اعط در   س    د   دو ديحتد  درل دال ا    ديس   ةدلا    زة  ا لعتل در

 ا  دالدرلل سس قع يت    دي  او ف ع ا س  لعتل دراعط درذد   رتى ديحت  درل

سفةا درتسد ت  ا فسا قلل درع دل  فدرل    دب در اقاةت ف     لفلوا و 

قته ف ادز  دراعط   أ عابال   و ت در ع لل در تةث لأل دي ف   فذره رأل   ح

 درلع ر ت سف دإلهل ل    درلع لعت. 

 عفاد " فس درلتلت دغ  ل ق ت    در ت لا  فاح  ،Badrouni,2017)) دراسة

ديحتد   سد ت ح رت لصع ت در    ت فدرلقحظت   را ط درلو اح ق ا 

ةت درتسد ت إرل ل  فرت لع  ت  فس درلتلت دغ  ل ق ت    فك  هت ا.درت عل"

ع    ع فلع رجت ديحتد  درج    او فكت فظوا    هت  درتسد ت درلفي  دراةو  در

 ع فتلا خقل  يع ق درلقحظت فدرل   عت در   سقتب ر  ض  لأل درع    ب لا در

  لعظت ديحتد در صتةتو ف اةعا درتسد ت إرل لجلاقت لا درف     سهلي ك س 

  ل هدرج    ا    اد ةع شا      ا س  ر ة ل ز   ر وده )دريقج(و فقته دغه

 ق ت   لفب  ب در ك  ت لا درادرتةاو فإ  لعظت درع حث ا د  و  فد لا درلتلت دغ

ةل  عت در    ع ع  لا اقف  دي    و  يذ  ديخ  ا  فظ  رع ت  درج  ح لا خقل

ل س  ه خص  ه درلادطا درص رح در   س قعل در ع لصلص  ه فذره لا خقل د  

 .لأل لدا  ب   ئ ه سف لج لعه  شدل إةج   

"سث  س  ر   درلع لعت درادرتةت درل طئت     فاح   عفاد ، Boussaid,2017))دراسة

هت ا درتسد ت إرل در ع و . س سدس-    ديحتد   سد ت ل تد  ت  ل  ز إق  ا در    ت

فدردشف  ت درل طئت فققك ي   جفاح ديحتد  رتى درل ده  اوقعل درلع لعت درادرتة
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قا س  ر   درلع لعت درل طئت در   ة ع  ه  درل دهق لا فدرتةهو د  لتلا درتسد ت 

درلفي  دإل ع ف د  ف  ع ل درل  اى  ظ د رلق ل يل  سب دَض درع ث لع لتةا قعل 

ف شوا       درتسد ت  ح ث طعق قعل ح ر  ا. TAT دخ ع س  ويت درلا اع

لجلاقت لا س  ر   درلع لعت درادرتةت درل طئت درلس هلت     فاح درل دهقو 

  اةت  فس دي  ا ف  قع  ي و فحل ة ي و فحل ةت ديطو ل لا فسفةا  ا فسا 

 ش  دراق    ا دآل    فديلي ب حال درلش  ل درص  ت  درعفف ف ا  درلع لعتو

ع ض ري  ديطو ل فدرل ده ا  فط ج لع رج ي و فدرفوس ت فدغ  ل ق ت در   ة 

  فسا دإلصع ع درع طو  رأل ف   لا درادرتةا رل  ة  عه هذد درج    لا سهل ت    

 . داةا صلص  يت

   درلج لأل  دي  ر عفاد  " در وده ، Lamia Mechgoug,2015))دراسة

     درد لعسا  ا لا خقل   ع ل دي ديهع تدرجفا   ل   عت در  ب  ديل ةد 

ذر    درهت ا درتسد ت إرل إظي س سث  در  . سفدةت درص   فدرعفف رار  ه  اردفز"

س ط س    درلج لأل قعل درج    درفوس  رعشلص  ب ف  ف   هلا ر  يت    إظي 

ق دض سرلس هل ه    إظي س   هذ  در أث  و فدر  ع ل درفوس  لو ت ريذ  درتسد ت

 اةال إرل ذها درشلص  ب لا خقل  ظ ة    فس ع ب در وده دي  ر فذره   ر

  ا دي لا ت   فةتو ح ث  اةعا درتسد ت إغ س ج)ق تا سف ة ( ف)  ت درع ل( رس 

ٍت كتة    درلج لأل ديل ةد  درجفا      ا    ت ر     لج لعي  لا لج لأل  فا  

إرل لج لأل  فا    تةتو  ل   دشف س  ر ت درشلص  ب   هلا    قدس هذد 

 . در أث  

 التعقيب على الدراسات السابقة 

ر در وددده دي دد  دد رفظ  إرددل درتسد دد ب درسدد   ت ةقحددظ س  هددذ  درتسد دد ب  ف فرددا 

 رعتةدت  فققك ه  أ ل ط   ر فشدئت دغ  ل ق دت درل ععدت ف دذره ققكدت در ودده دي د ى 

لددا درل   دد دب فلددا ف يددت  ظدد   يدد ب لل عوددت فلفيدد  لددا  فدد فل در وددده دي دد ر 

وددده در   فلدد   دد   در   ددت درلشدد  ك  دد  هددذ  درتسد دد ب س   سددعاك دي فدد  و فققك دده 

   ددي  ر ةؤ ر إرل د   دو ديحتد  ف  وق هدذ  درتسد دت لدأل درتسد د ب درسد   ت 

   ف فري  راحدتا درلا داع ف ل عدف قفيد   د خ قو لج لدأل فق فدت درتسد دت ف ف فريد

 ف فل درلا اع لدا لجد غبرادكأل در وده دي  ر لا ف يت  ظ  ديلي ب ف ذره  

  ت  ععدل. ف  ل  ة ععق   ر ش  ه   ا هدذ  درتسد دت فدرتسد د ب درسد  فل    دب لل عوت

 .حت قعت درع حثت رت  جت سر  سد ت  ل ثل هذ  درتسد ت
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 منهجية وإجراءات الدراسة 

 .دراةو  در  ع ع  درلفي  لفي  درتسد تك د  لتلا درع حثت

 لج لأل درتسد تك   دا  لج لأل درتسد ت لا ديلي ب    ل   ظت طارد ه.  

 .( سه310ق فت درتسد تك دخ  سب درع حثت ق فت كصتةت ف عغ حجلي  )
 (  ازةأل ق فت درتسد ت  عع  رل    د ي  درلس  عت1 تفل )

 درفسعت درلئاةت )%( در د دس لس اة ب درل     درل    دب درلس  عت

 درعل 

 6.8 21  فت 20سكل لا 

 60.3 187  فت 30 – 20لا 

 32.9 102  فت 30س ث  لا 

 %100 310 درلجلاع

 در  رت دغ  ل ق ت

 90.6 281 ل زف ت

 7.7 24 ليع ت

 1.6 5 سسلعت

 %100 310 درلجلاع

 درلؤهل درععل 

 35.2 109 سكل لا   عاه

 60.3 187  د راسةاس

 4.5 14  سد  ب قع  

 %100 310 درلجلاع

 لد   درسدا

 37.4 116 ك ةت

 22.3 69 لل ت

 40.3 125 لتةفت

 %100 310 درلجلاع

 أداة الدراسة

 لدا درع حثدت قعدل قدت  لدا درتسد د ب درسد   ت فدي فدب درلسد لتلت   يد  ك إطدقع عت 

و د  د د  د در ودده دي د ر   فسدرع حثت   ياة  د  ع  ت خ ةت لا س ل در ع و إرل 

  ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد هو فكت  دا ا دي دا    ةداس ي

لدد و درفي   دت لددا  ددزسةاك ديفل ة اددلا     دد ب سفر ددت قددا درلع دداث ا  لثعددا  دد ك )درع

رو د دب در  رت دغ  ل ق تو درلؤهدل درععلد و لدد   درسددا(و سلد  درثد      دت  ددا  لدا د

دي د ر قعدل د  د دو ديحدتد  لدا ف يدت  ظد  ديليد ب  د  در      س فدكأل در وده 

 (    او فزقدا قعدل ثقثدت لجد غب38ل   ظت طارد هو ح ث  عغ قت  هذ  درو  دب )

 ( ةع ا ذرهك2س  ست فدرجتفل سكت )
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 (ك  ازةأل    دب س دا درتسد ت قعل ل  فسه  در   ست2 تفل سكت )

 ل   ت  صل ت دغ  ع  ت قعل س  س ل   س ر دد ب خل  د  دي عد   فكدت  ف دا درو د دب 

  غ ج   درسدعع و فسقي دا ديفزد  رعو د دب  لد  ةعد ك )لاد دق  شدتاك خلدس  س د بو 

لاد قك سس أل  س  بو ل  ةتك ثق   س  بو ب   لاد قك  س   او ب   لاد دق  شدتاك 

ف دددا  سكددل  .190 38× 5 س ددت  دد  درل  دد س   س ددت فدحددتا(و ف ددذره  دددا  سقعددل 

 .38  38× 1 س ت   

( 10د ددد لتلا درع حثدددت ةدددتج درل دلددد ا فذرددده  عددد ض دي دا قعدددل ) صصصصدأل األداة:

ت ل دل ا لا ذفر دغخ ص ص  يتو در أ ت لا لف  دعت دي دا رلد  سقدتب لدا س عده فكد

 (.%85 ع ا  سعت دغ و ج   ا درل دل ا قعل    دب دي دا )

د دددد لتلا درع حثددددت لع لددددل درثعدددد ب   ف عدددد   سرودددد  فكددددت  عددددغ لع لددددل  األداة :ثبصصصصات 

 (.%82درثع ب)

 إجراءات الدراسة 

 ف أل دغ  ع     صاسا لفظلت فل   ت.

 يد   سد ت لج لأل درتسد ت فسخذ   تةت درع فت در د   لثدل لا داع درتسد دت ف فيعدق قع

 ص فط درتسد ت.

 لا ق فت درتسد ت. ازةأل دإل  ع  ت فسخذ دغ  ج   ب قع ي  

ل  لددأل دغ دد ع   ب لددا س دد د  درع فددت ف  زهدد  ف صددف وي  فإ خ ريدد  إرددل در   دداب  شددد

 سلاز.

قارجدددددا درع   ددددد ب إحصددددد    ً قدددددا ط ةدددددق حزلدددددت درعددددد دل  دإلحصددددد   ت رعععددددداه 

 (.SPSSدغ  ل ق ت)

 دراةال إرل  درف     ف  ته  فلف كش ي .

 المتغيرات المستقلة:

  فت 30. س ث  لا 3 فت    30 -20.لا 2 فت    20. سكل لا 1.درعل ك 1

 .سسلعت3.ليع ت  2.ل زف ت   1.در  رت دغ  ل ق تك 2

 . سد  ب قع  3. د راسةاس  2.سكل لا   عاه  1.درلؤهل درععل ك 3

 درو  دبقت   سسك ه درو  دب    درلج ل درلج ل

 13 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1 قادلل در وده دي  ر

 10 23و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14 دآلث س درل   عت قعل در وده دي  ر

 15 38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 31و 30و 29و 28و 27و 26و 25و 24 درعادلل درلؤ ةت غ   دو ديحتد 

 38 درلجلاع
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 .لتةفت3.لل ت   2.ك ةت  1.لد   درسداك 4

ل دي د ر قعددرل     در د  ألك ف لثدل  د   ل دأل درلجد غب در د    د س فدكدأل در ودده -ب

 .د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب

   لددا د ددل لع رجددت درع   دد ب  ددت د دد لتده درع  دد ل  دإلحصدد   المعالجصصات اإلحصصصائية:

 ( فذره     لتده درلع رج ب دإلحص   ت در  ر تكSPSSرعععاه دغ  ل ق ت )

 . درل ا ي ب در س   ت فدغ   دو درلع  سر فدرفس  درلئاةت. 1

 (.Independent-Samples T-test).دخ ع س ب رلجلاق  ا لس  ع  ا 2

 .(One Way ANOVA).   ع ل در ع ةا ديح  ر3

 رعل  س  ب درععتةت   ا درل ا ي ب در س   ت. (LSD) . دخ ع س4

 عرض وتحليل نتائج الدراسة 

 ه دي د رلد  فدكدأل در ودد سفغ ك درف     درل عع ت   رسؤدل در   س رعتسد ت فدردذر  صدهك

 فل   فس     د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه؟

لددا س ددل دإل   ددت قعددل هددذد درسددؤدل د دد لتلا درل ا ددي ب در سدد   ت فدغ   د دد ب 

ا ( ةعددد ا ذردددهو   فلددد  ةعددد 5و 4و 3درلع  سةدددت فدرفسددد  درلئاةدددت فدرتس دددت فدرجدددتدفل )

ا در وددده دي د ر قعدل د  د دو ديحدتد  لدد(     د  درلجد غب  ععد ً رادكدأل 6درجدتفل)

آل د  دف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد هو فلا س ل  وس   درف     دق لت در  تة  

 عد  ل دأ ث  فة 21.4 درل ا دط در سد   )رعوصل ل    ا دردتَّس  بو ف  د   ذرده   لد  ةع 

 س ت %  68.2 فةع  ل 20.4 -41.3  أقعل  س ت ل  وعت  تدً.درل ا ط در س    84.2%

  س دددت ل ا ددديت. %68.0 -% 52.2فةعددد  ل 40.3-61.2 درل ا دددط در سددد    ل  وعدددت.

درل ا دددط   س دددت لفلوادددت. %52.0 -% 36.2فةعددد  ل 60.2-81.1 درل ا دددط در سددد   

 .( أكل   س ت لفلوات  تدً % 36.2فةع  ل 81.1 در س    سكل لا
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 مجال عوامل التفكك األسري:
( درل ا ي ب در س   ت فدغ   دو درلع  سر فدرفس  درلئاةت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو 3 تفل)

ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رلج ل قادلل در وده دي  ر ل  عت  ف زر ًّ  

 حس  درتس ت. 

ل
س

سع
در 

 

 درو  ا

درل ا 

ط 

در س  

 ر

دغ   دو 

 درلع  سر

درفسعت 

 درلئاةت
 درتس ت

قته درفااج دغ وع ر  سف درفوس  سف درع طو  رتى  1

 درزف  ا سف سحتهل .               

 ل  وعت 80.19  0.822  4.00

 ل  وعت 79.61  0.835  3.98  أ  س ح  ا س  ةت لعد دً ف صاسا ب   ل با ت   ي . 2

 ل  وعت 77.55  1.047  3.87  عف إ سدك لسؤفر  ب دي  ا ففد ع  يت. 3

 ل  وعت 76.06  1.044  3.80 ف ا   ا   ف زدع ف ةعا ت    إقي   در  .  4

قته ف ا  سهتدو لش   ت رتى دري   ا   ل  ة ععق  5

   يطو ل.

 ل  وعت 75.94  1.014  3.79

 ل  وعت 74.97  1.055  3.74 . شل دآل        تسة  س ف  يت   ا دغ ج ه ب درجفس ت 6

 ل  وعت 74.71  0.881  3.73 قته ف ا  د ج   فدكع    ا دي  ا فدرزفدج.  7

 ف ا  قادلل   ئ ت ل ف كات   ر ف كض در   ا   سف كعت 8

 درتخل.

 ل  وعت 73.10  1.137  3.65

 ل  وعت 72.97  1.077  3.64 درعجز درجسل  فدرفوس . 9

قته ف ا  سهتدو لش   ت رتى دري   ا   ل  ة ععق  10

   ا   فكا درو دغ.

 ل  وعت 71.42  0.944  3.57

 ل ا يت 68.19  1.009  3.40 قته دغ سج ه   د  ف ا  دخ ق  ب    لس اى در تةا. 11

 ل ا يت 66.26  1.180  3.31 قته دغ سج ه   د  ف ا  دخ ق  ب    لس اى در عع ت. 12

 ل ا يت 64.06  1.143  3.20 قته دغ سج ه   د  ف ا  دخ ق  ب    لس اى درعل . 13

 ل  وعت 73.46  0.596  3.67 درتس ت دردع ت  رلج ل قادلل در وده دي  ر

 (.   65( فرعلج ل )5*سكصل  س ت رعو  ا)

( س  درتس ت دردع ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو 3ة اح لا خقل درجتفل )

ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه   عع  رلج ل قادلل در وده 

دي  ر    ا ل  وعت ح ث  ع ا ك لت ل ا ط درفسعت درلئاةت دردع ت غ  ج  ت 

ف عزف درع حثت هذ  درف  جت و (%73.46درلع اث ا قعل  ل أل    دب هذد درلج ل )

إرل س  درعادلل  لا درج    دغ  ل  ق  در ذر ةفل ا    ه در  ت  فل   ة شلل ل ا 

دي   ا فدرلج ل أل فدرع   دب فدر   ر  تو  عف تل  غ ةد ا  هف ر ه  اد     ر تى در  ت  

رفو س ت ل أل س    ه سف ل أل ك  ت درلج لأل  ع  د ه ف   ر ت و ف عف إصع ع ح    ه د

فدغ  ل ق  ت ل ا دح   ده فل ع ت ف  ع لو فحصل خعل     ذر ه   أ  در  ت  

   ف  و    رل فج ق ا ه ذ  درلفظال ت    ع  ت دية تك   فس   ج در  سا     ج  ه 

إر  ل دغ   دو.  ل  س ي   لا درج    درفوس   إ  صلص ت دريول ةج   س  
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اد  ت لا خقل س  ا ل عت ل  د يت  ع تا قا      ه ف فشأ   ري ة ت درسع لت درل 

درعفف فدر وده درذر ة ؤث      هذ  درشلص ت درعس يتو   صعح هذد در  ت  ل  ت   

درث  ت  فو سه   ك تد رألل ا درفو س      س    ه فلج لعه ف  كتد رقه ل ه   ع ث قفه 

ل عتد ريت  خ س   لا خقل ديةتك   درذةا كت ةدا اد لف     ا    صعح در ت 

ر   صل قع ل دغق ع  س فدر  ل ت درلو  ا ا در    ف  ته  ل أل ه ؤغ  دية تك  و سل   

درعادل ل دغك  ص  ةت    رظ فو دغك  ص  ةت ف  ت   دغ  اس در ال  ت فدرعي ر ت     

دي   ا ك ت   ؤ ر   ريو ل دغ  ع    ق ا  ا  ه طو ق ر   ل ل درل سؤفر ت فة س قت 

ه درو    ا ر  ا      عل درع  ن رادرتةه فإخا ه  ف  رفسعت رععادل  ل در  ص  ت س    

    ت  و      دي  ا إر  ل در   أل ا در  ص   درلف     ري ت فق ته ك تس ي  قع ل 

  ا    درع قج إ         هظ  و يح ت س  د ه   در ذر ك ت ةع     ل ا سل دض لزلفت 

إر ل درع  ث ق ا ل صتس ر  ا    در تفد  رعل  ةض     دف لعتة ت   عج أ در  ت  

ف  وق هذ  درتسد ت لأل  سد ت  ل لا س    ه   صعح درلع ل ريت   بت ة    فه.

 .((The raid,2018و(و2015(و) ع ر و2017(و)درذ  و2017)لل ل او

 مجال اآلثار المترتبة على التفكك األسري:
( درل ا ي ب در س   ت فدغ   دو درلع  سر فدرفس  درلئاةت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو 4 تفل)

ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رلج ل دآلث س درل   عت قعل در وده دي  ر 

 ل  عت  ف زر ًّ  حس  درتس ت. 

ل
س

سع
در 

 

 درو  ا
درل ا ط 

 در س   

دغ   دو 

 درلع  سر

درفسعت 

 درلئاةت
 درتس ت

 ل  وعت  تّد 87.81  0.823  4.39 . ةف   قا در وده دي  ر دإل ل   قعل درللتسدب سف درد ال 1

ةؤ ر در وده دي  ر إرل در وده درشلص   ل  ها در  ل  2

 درسعاك دإل  دل .

 ل  وعت 83.61  0.998  4.18

دآلخ ةا     ةف   قا در وده دي  ر قته دح  ده ح اج 3

 دي  ا.

 ل  وعت 80.26  0.888  4.01

عل  عل  دز د  در وده دي  ر   صا ل تسا درلج لأل دردع ت ق 4

 دإل ج ز    درلج غب دإل   ج فدرلتل ب.

 ل  وعت 78.52  0.726  3.92

 ه ب  جدز ة   در اى درعش ةت در   سا قعل ل   عت در   ا    دغ 5

 درعع  .در    يته لص رح درجل قت 

 ل  وعت 76.97  0.971  3.84

ةؤ ر در وده دي  ر إرل إة  ت ديطو ل  أل دض در لعف  6

 .درع ع 

 ل  وعت 76.84  0.997  3.84

در وده دي  ر ةاعف  أث   درلع ة   دغ  ل ق ت قعل  7

  ل ق ب فس  د  لع ف ا. 

 ل  وعت 71.94  1.065  3.59

ً      ا  فسعت س ع  لل  ها 8  ه قع دي  ا درلوددت  ف   سحتدث 

 قفت دي   درساةت.                              

 ل  وعت 70.32  0.944  3.51

 ل  وعت 68.71  1.100  3.43دريول درذر ةع ن    س  ا لوددت ةع ت ل  س  ب لس ل ا   ا  9
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 ح   ه فدر   ا دي  ةت در   ةع شي  ديطو ل دآلخ ةا. 

   ةف   قا در وده دي  ر در وده درفوس  رعو   درذر ة ت   10

 دي  ا در   ةسا ه   ا درفزدق ب درلس ل ا.

 ل ا يت 62.65  1.117  3.13

 ل  وعت 75.76  0.619  3.78 درتس ت دردع ت  رلج ل دآلث س درل   عت قعل در وده دي  ر

 (.   50( فرعلج ل )5*سكصل  س ت رعو  ا)

 دو (  س  درتس ت دردع ت رادكأل در وده دي  ر قعل د  د4ة اح لا خقل درجتفل )

عدت ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب  د  ل   ظدت طدارد ه  ععد  رلجد ل دآلثد س درل   

 دت ردعدقعل در وده دي  ر   ت    ا ل  وعت ح ث  ع ا ك لت ل ا ط درفسعت درلئاةت 

(و  لعفددل لاد  ددت %75.76غ دد ج  ت درلع دداث ا قعددل  ل ددأل   دد دب هددذد درلجدد ل )

ثدت ف عزف درع حديلي ب قعدل دآلثد س درل   عدت قعدل در ودده دي د ر  تس دت ل  وعدت.

هددذ  درف  جددت إرددل س  دي دد ا هدد  دي دد س  دد  لفددأل  وشدد  ديلدد دض دغ  ل ق ددت 

 .ف     لشدقب دغ   دو رأل  فدي ل ط درسعا  ت درسعع ت در    تل قعل دراكاع

 مجال العوامل المؤدية النحراف األحداث:
( درل ا ي ب در س   ت فدغ   دو درلع  سر فدرفسعت درلئاةت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو 5 تفل)

ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رلج ل درعادلل درلؤ ةت غ   دو ديحتد  

 ل  عت  ف زر ّ  حس  درتس ت. 

ل
س

سع
در 

 

 درل ا ط در س    درو  ا
دغ   دو 

 ردرلع  س

درفسعت 

 درلئاةت
 درتس ت

85.4  0.936  4.27  وا ل درادرتةا سحت س  د  دي  ا قعل دآلخ .  1

2 

 ل  وعت  تد

82.1  0.902 5 4.10  ةؤ ر  ت   درلس اى دغك ص  ر رأل  ا إرل دغ   دو. 2

3 

 ل  وعت

 ا  لع لعت دي اةا يفغ هت  ؤ ر إرل قته صعاس  3

   يل  .                                      

4.06  0.860  81.2

9 

 ل  وعت

 ف ا      سف س ث     دي  ا  عق فس  دس د   ف ت سف 4

  ف ةت كت ةسع  حتف  د   دو آخ ةا    دي  ا. 

3.97  1.151  79.4

8 

 ل  وعت

75.4  0.896  3.77 ب  ب سب دي  ا درل د س فرو  دب طاةعت.  5

8 

 ل  وعت

   كعت فق  درادرتةا   ري ج درسع لت رع ع لل لأل دي ف 6

 ةؤ ر إرل د   د يت. 

3.76  0.826  75.3

5 

 ل  وعت

75.3  1.090  3.76 كعت دردشف درلعد  قا ح غب دغ   دو. 7

5 

 ل  وعت

  قت دغ وع ل سف دغ ي دب  ؤ ر إرل حتف   8

 دغ   دو. 

3.73  0.975  74.7

7 

 ل  وعت

 ؤ ر درعي رت إرل لشدقب  عع ت  سع    تف  د   دو  9

 ديحتد . 

3.72  0.823  74.5

2 

 ل  وعت

 ل  وعت74.1  0.934  3.70 لع  دي  ا قا  فسه     در ا  ه ق لل ليت لا  10
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 9 قادلل دغ   دو. 

 عف در اق ت لا لل ط  حتف  دغ   دو لا كعل  11

 درلؤ س ب درلج لأل.

3.67  1.201  73.4

8 

 ل  وعت

71.4  0.913  3.57 دروشل    د   قل دراكا.  12

2 

 ل  وعت

62.6  1.000  3.13  أث   س  ج درسا   ؤ ر إرل حتف  دغ   دو.  13

5 

 ل ا يت

60.7  0.404  3.03 د ي  س لد  ت سحت درادرتةا ف  ي ا دآلخ  قع ه.  14

1 

 ل ا يت

60.5  0.271  3.02  عزةز ديهل ف شج عيت رعسعا   ب درعتفد  ت.  15

8 

 ل ا يت

73.7  0.519  3.68 درتس ت دردع ت رلج ل درعادلل درلؤ ةت غ   دو ديحتد 

9 

 ل  وعت

 (.   75( فرعلج ل )5*سكصل  س ت رعو  ا)

دو ( س  درتس ت دردع ت رادكأل در وده دي د ر قعدل د  د 5ة اح لا خقل درجتفل )

ةدت ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  ععد  رلجد ل درعادلدل درلؤ 

ت غ  دد دو ديحددتد     ددا ل  وعددت؛ ح ددث  ع ددا ك لددت ل ا ددط درفسددعت درلئاةددت دردع دد

(و  لعفددل لاد  ددت %73.79 ج  ت درلع دداث ا قعددل  ل ددأل   دد دب هددذد درلجدد ل )غ دد

ت هذ  ف عزف درع حثديلي ب قعل درعادلل درلؤ ةت غ   دو ديحتد   تس ت ل  وعت.

هد   درف  جت إرل س  درلج ل  الا قادلل س  ةت  ل  ةت أل دريول دردل دغ  د دو هدا

ا ي د ا كدت ةسدع  لشددقب  ع د  درظ فو فدرفزدق ب دي د ةت  إ لد   سحدت س د د  د

 رللدتساود   ع ت در ت  ريذد درسعاك درسعع  ف  ت عه ذره إردل درسد كت ر دأل ا درلد  ا 

 ف   ف دذره در فشدئت دي د ةت فدغ  ل ق دت درل سددعيت در د   ل د  ز  ود  ض ديفدلدد  

ف د     عتفد  دتدرف   شو فدر ل   ز    ا دغ ف        ط ة ت در ع لل كت ةارت در  د ا فدر

 ق دت و ف دذره  ادلا درلجد ل درعادلدل دغ  لدي   ا فخ ة ت درادر تةا سف سح تهل 

ا    أ ددعاب در فشددئت دغ  ل ق ددت فدرلع لعددت درادرتةددت  دعلدد   دد   درجددا دي دد ر ةسدد

  دا دريلأ  فت  عل   د   ذرده  دتدً لف عد  ة د  ظ قعدل دريودل لدا دغ  د دو ف علد   

يت ب  علد   د قت ذرده قعدل د  د دو ديطود ل رسدع درع ئت دي  ةت لش ا ت   رلشدق

 إرل لا ةلعصيت لا هذ  درلش  ل   جتف  س  ج درسا  درذةا ة  ادفاهت فةدا  ف 

 .ريت در ل ةت در   د   تفه     س  هت

لا  فقفتَ ل  س ت هذ  درف  جت  ف     درتسد  ب درس   ت  ع ا س ي    وق لأل  سد ت  ل

 Boussaid,2017)( )(Lamia( 2017)درذ  و (و2019فدرزةا و  )درع زل 

Mechgoug,2015 (و 2017  فل  دخ عوا درتسد ت لأل  سد ت  ل لا )لل ل او

             (.  (Badrouni ,2017 (و(The raid,2018(و2015 ع ر و)
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ا د  ل      درلج غب فدرتس ت دردع ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحت

 ل   ظت طارد هكف يت  ظ  ديلي ب    
(       درلج غب فدرتس ت دردع ت حس  فدكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت 6 تفل)

  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه ل  عت  ف زر ّ  حس  درتس ت.

كت
 

در
 

 درتس ت درفسعت درلئاةت دغ   دو درلع  سر درل ا ط درلج غب

 ل  وعت 75.76 0.61981 3.7881 دي  ر.دآلث س درل   عت قعل در وده  1

 ل  وعت 73.79 0.51950 3.6895  درعادلل درلؤ ةت غ   دو ديحتد . 2

 ل  وعت 73.46 0.59636 3.6732 قادلل در وده دي  ر. 3

 ل  وعت 74.34 0.49218 3.7169 درتس ت دردع ت

 دو دي  ر قعل د  د(ك س  درتس ت دردع ت رادكأل در وده 6ة اح لا خقل درجتفل )

ديحتد  لا ف يت  ظد  ديليد ب  د  ل   ظدت طدارد ه    دا ل  وعدت ح دث  ع دا 

أل درفسددعت درلئاةددت دردع ددت رل ا ددط د دد ج   ب درلع دداث ا قعددل  ل ددأل درو دد دب رجل دد

  (.%74.34درلج غب )

 النتائج المتعلقة بالفرضيات

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: 1.2.4

 (  د  درل ا دي ب≥0.05ذدب  غرت إحص   ت قعل لس اى درتغرت)غ  ا ت   فج 

  در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د

 ل   ظت طارد ه  عع  رل     درعل .

ا   فلفلا س ل   ه درو   ت  ت د  ل دج درل ا ي ب در س   ت  عع  رل     درعل

  ودهديح  ر رع ع و قعل  غرت درو فج    فدكأل در ثت د  لته   ع ل در ع ةا

  دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع

 (  ع ا ذرهك8( ف)7رل     درعل  فدرجتدفل )
( درل ا ي ب در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  7 تفل)

 طارد ه  عع  رل     درعل .ديلي ب    ل   ظت 

 درعل           

 درلج غب 

  فت 30س ث  لا   فت 30 – 20  فت 20سكل لا 

 درل ا ط درل ا ط درل ا ط

 3.8062 3.6294 3.4176 قادلل در وده دي  ر.

 3.8196 3.8118 3.4238 دآلث س درل   عت قعل در وده دي  ر.

 3.7627 3.6774 3.4413 درعادلل درلؤ ةت رق   دو ديحتد .

 3.7962 3.7062 3.4276 درتس ت دردع ت.

( ف ددا   دد فج  دد ا درل ا ددي ب در سدد   تو فلددا س ددل 7ة اددح لددا خددقل درجددتفل)

 لع  ددت إ      ددا هددذ  درودد فج كددت فةددعا رلسدد اى درتغرددت دإلحصدد   ت  ددت د دد لتده

 ( ةا ح ذرهك8دخ ع س   ع ل در ع ةا ديح  ر فدرجتفل )
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تد  لا دو ديح        ع ل در ع ةا ديح  ر رتغرت درو فج    فدكأل در وده دي  ر قعل د   ( 8 تفل )

 ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     درعل .

 لصتس در ع ةا درعل 
لجلاع 

 درل  ع ب
  س  ب در  ةت

ل ا ط 

 دغ   دو

 "و"

 درل سا ت

لس اى 

 درتغرت

قادلل در وده 

 دي  ر.

 

 درلجلاق ب  ا 

 دخل 

 درلجلاق ب

 درلجلاع

3.535 2 1.768 5.102 

 

0.00* 

 106.358 307 0.346 

 109.893 309 

دآلث س درل   عت 

قعل در وده 

 دي  ر.

   ا درلجلاق ب

 دخل 

 درلجلاق ب

 درلجلاع

2.993 2 1.496 3.970 

 

0.02* 

 115.713 307 0.377 

 118.706 309 

درعادلل 

درلؤ ةت 

رق   دو 

 ديحتد .

   ا درلجلاق ب

 دخل 

 درلجلاق ب

 درلجلاع

1.869 2 0.934 3.519 

 

0.03* 

 81.526 307 0.266 

 83.394 309 

 درتس ت دردع ت.

   ا درلجلاق ب

 دخل 

 درلجلاق ب

 درلجلاع

2.421 2 1.210 5.130 

 

0.00* 

 72.430 307 0.236 

 74.851 309 

 (≥0.01(     **  دل إحص     قفت لس اى )≥0.05 دل إحص     قفت لس اى )* 

دكدأل ( س  ك ت لسد اى درتغردت درل سدا ت قعدل درتس دت دردع دت را8ة اح لا درجتفل )

در وددده دي دد ر قعددل د  دد دو ديحددتد  لددا ف يددت  ظدد  ديليدد ب  دد  ل   ظددت 

س فد   درل دت  رعتسد دت سر درلج غب سكل لا ك لت لسد اى درتغردت    ت طارد ه فقعل

س دل     ض درو   ت درصو ةت در   عت  أ ه غ  ا ت   فج  ععد  رل   د  درعلد و فلدا

ةدتو رعل  س د ب درععت (LSD)دخ عد س   تةت رص رح لا    ا هذ  درود فج  دت د د لتده 

 (  ا ح ذرهك9ف      درجتفل )
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 ر وده دي  ردرعل  س  ب درععتةت   ا درل ا ي ب در س   ت    فدكأل  (LSD)(       دخ ع س 9 تفل سكت )

 قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     درعل .

 )ب( درعل  درعل  )س(
 درو ج    درل ا ط

 ب(-)س
 درليأ درلع  سر

 لس اى درتغرت

 

 0.01 0.11179 *0.27861-  فت 30 – 20  فت 20سكل لا 

 0.00 0.11639 *0.36863-  فت 30س ث  لا 

 0.01 0.11179 *0.27861  فت 20سكل لا   فت 30 – 20

 0.13 0.05979 0.09001-  فت 30س ث  لا 

 0.00 0.11639 *0.36863  فت 20سكل لا   فت 30س ث  لا 

 0.13 0.05979 0.09001  فت 30 – 20

   فكدد  ذدب  غرددت إحصدد   ت  دد  فدكددأل در وددده( س  هفدد ك 9ةظيدد  لددا درجددتفل سكددت )

دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د  ل   ظدت طدارد ه  ععد  

 30 – 20 فت( ف د ا  ئ د  درعلد  )) 20رل     درعل و فذره   ا  ئت درعل  )سكل لا 

 20)) فت(( فه   درت إحص     رصد رح دروئد ب درعل ةدت دي عد   30 فت(و )س ث  لا 

ادد  ف عدزف درع حثدت هدذ  درف  جدت إردل طع عدت درف  دفت((. 30 دفت(و )س ثد  لدا  30 –

دد س درل  عط   رعل   دعل  زد  قل  ديه  علد  س س دا خيداسا در ودده دي د ر فد ع

 ذره قعل ديطو ل لل  ةؤ ر إرل د   د يت. 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 2.2.4

 (  د  درل ا دي ب≥0.05قعل لس اى درتغرت) غ  ا ت   فج ذدب  غرت إحص   ت

  در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د

 ل   ظت طارد ه  عع  رل     در  رت دغ  ل ق ت.

رت فلا س ل   ه درو   ت  ت د  ل دج درل ا ي ب در س   ت  عع  رل     در  

   و فج در ع ةا ديح  ر رع ع و قعل  غرت دردغ  ل ق ت فلا ثت د  لته   ع ل 

ت فدكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظ

   ذرهك( ة ع ِّّف 11( ف)10طارد ه  عع  رل     در  رت دغ  ل ق ت فدرجتفغ  )
ف يت  ظ  ديلي ب    ( درل ا ي ب در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا 10 تفل)

 .ل   ظت طارد ه  عع  رل     در  رت دغ  ل ق ت

 در  رت دغ  ل ق ت          

 درلج غب 

 سسلعت ليع ت ل زف ت

 درل ا ط درل ا ط درل ا ط

 3.7538 3.5288 3.6841 قادلل در وده دي  ر

 3.6800 3.6167 3.8046 دآلث س درل   عت قعل در وده دي  ر

 3.3600 3.6000 3.7030 درلؤ ةت رق   دو ديحتد درعادلل 

 3.5979 3.5818 3.7306 درتس ت دردع ت
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( ف دا   د فج  د ا درل ا دي ب در سد   تو فلدا س دل 10ة اح لا خقل درجدتفل)

لع  ددت إ     ددا هددذ  درودد فج كددت فةددعا رلسدد اى درتغرددت دإلحصدد   ت  ددت د دد لتده 

 ( ةا ح ذرهك11)دخ ع س   ع ل در ع ةا ديح  ر فدرجتفل 
(         ع ل در ع ةا ديح  ر رتغرت درو فج    فدكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا 11 تفل )

 ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     در  رت دغ  ل ق ت.

 لصتس در ع ةا در  رت دغ  ل ق ت
لجلاع 

 درل  ع ب

 س  ب 

 در  ةت
 ل ا ط دغ   دو

"و" 

 درل سا ت

لس اى 

 درتغرت

قادلل در وده 

 دي  ر

 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

0.566 2 0.283 0.795 

 

0.45 

 109.327 307 0.356 

 109.893 309 

دآلث س درل   عت 

قعل در وده 

 دي  ر

 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

0.841 2 0.420 1.095 

 

0.33 

 117.865 307 0.384 

 118.706 309 

درعادلل درلؤ ةت 

رق   دو 

 ديحتد 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

0.786 2 0.393 1.461 

 

0.23 

 82.608 307 0.269 

 83.394 309 

 درتس ت دردع ت

   ا درلجلاق ب

 دخل 

 درلجلاق ب

 درلجلاع

0.561 2 0.281 1.159 

 

0.31 

 74.290 307 0.242 

 74.851 309 

 (≥0.01(     **  دل إحص     قفت لس اى )≥0.05*  دل إحص     قفت لس اى )

  دا ( س  ك ت لس اى درتغرت درل سا ت قعل درتس دت دردع دت  11ة اح لا درجتفل )

عدت در   ت س ع  لا ك لت لس اى درتغرت درل ت  رعتسد ت سر س ف    عل درو  د ت درصدو ة

(  د  فدكدأل ≥0.05 أ ه غ  ا ت  د فج ذدب  غردت إحصد   ت قعدل لسد اى درتغردت)

در وددده دي دد ر قعددل د  دد دو ديحددتد  لددا ف يددت  ظدد  ديليدد ب  دد  ل   ظددت 

ثد   عدت ديف عزف درع حثت هذ  درف  جدت إردل طعطارد ه  عع  رل     در  رت دغ  ل ق ت.

 ت دغ  ل ق ت رأله.درذر ة   ه در وده   ض درفظ  قا در  ر

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: 3.2.4

 (  د  درل ا دي ب≥0.05غ  ا ت   فج ذدب  غرت إحص   ت قعل لس اى درتغرت)

  در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د

 ل   ظت طارد ه  عع  رل     درلؤهل درععل .

درو   ت  ت د  ل دج درل ا ي ب در س   ت  عع  رل     درلؤهل فلا س ل   ه 

درععل  فلا ثت د  لته   ع ل در ع ةا ديح  ر رع ع و قعل  غرت درو فج    فدكأل 
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در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت 

    ذرهك( ة ع ِّّف13( ف)12طارد ه  عع  رل     درلؤهل درععل  فدرجتفغ  )
( درل ا ي ب در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  12 تفل )

 .ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     درلؤهل درععل 

 درلؤهل درععل           

 درلج غب 

  سد  ب قع    د راسةاس   عاه  أكل

 درل ا ط درل ا ط درل ا ط

 3.6374 3.7429 3.5582 قادلل در وده دي  ر

 3.5000 3.8337 3.7468 دآلث س درل   عت قعل در وده دي  ر

 3.6524 3.7900 3.5217 درعادلل درلؤ ةت رق   دو ديحتد 

 3.5966 3.7889 3.6089 درتس ت دردع ت

( ف ا   د فج  د ا درل ا دي ب در سد   تو فلدا س دل 12ة اح لا خقل درجتفل )

درودد فج كددت فةددعا رلسدد اى درتغرددت دإلحصدد   ت  ددت د دد لتده لع  ددت إ     ددا هددذ  

 ( ةا ح ذرهك13دخ ع س   ع ل در ع ةا فدرجتفل )
(         ع ل در ع ةا ديح  ر رتغرت درو فج    فدكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا 13 تفل )

 ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     درلؤهل درععل .

 لصتس در ع ةا هل درععل درلؤ
لجلاع 

 درل  ع ب

 س  ب 

 در  ةت

ل ا ط 

 دغ   دو

 "و"

 درل سا ت

لس اى 

 درتغرت

 قادلل در وده دي  ر

 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

2.368 2 1.184 3.380 

 

0.03* 

 107.525 307 0.350 

 109.893 309 

دآلث س درل   عت قعل 

 در وده دي  ر

 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

1.737 2 0.868 2.279 

 

0.10 

 116.969 307 0.381 

 118.706 309 

درعادلل درلؤ ةت 

 رق   دو ديحتد 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

4.977 2 2.489 9.743 

 

0.00* 

 78.417 307 0.255 

 83.394 309 

 دردع تدرتس ت 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

2.442 2 1.221 5.178 

 

0.00* 

 72.409 307 0.236 

 74.851 309 

 (≥0.01(     **  دل إحص     قفت لس اى )≥0.05*  دل إحص     قفت لس اى )

دآلثدد س  ( س  ك لددت لسدد اى درتغرددت درل سددا ت قعددل لجدد ل13ة اددح لددا درجددتفل )

در د ت  ( فهدذ 0.10درل   عت قعل در وده دي  ر  عع  رل     درلؤهل درععلد     دا )

 ت ( سر س فدد    عددل درو  دد≥0.05س عدد  لددا ك لددت لسدد اى درتغرددت درل ددت  رعتسد ددت )

 درصددو ةت در   عددت  أ دده غ  ا ددت  دد فج ذدب  غرددت إحصدد   ت قعددل لسدد اى درتغرددت

(0.05≤ دد  لجدد ل دآلثدد س درل   عددت قعددل  )در وددده دي دد ر  ععدد  رل   دد  درلؤهددل 

 درععل .
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يدت سل    رفسعت رتس دت دردع دت رادكدأل در ودده دي د ر قعدل د  د دو ديحدتد  لدا ف 

 ظدد  ديليدد ب  دد  ل   ظددت طددارد ه فقعددل درلجدد غب )قادلددل در وددده دي دد رو 

ل درعادلددل درلؤ ةددت غ  دد دو ديحددتد (  ععدد  رل   دد  درلؤهددل درععلدد  كددت  ع ددا قعدد

ت  ( فهددذ  در دد ت سكددل لددا ك لددت لسدد اى درتغرددت درل دد0.00و 0.00و 0.03)  در ددادر 

فج ( سر س ف   د  ض درو  د ت درصدو ةت در   عدت  أ ده غ  ا دت  د ≥0.05رعتسد ت )

ل (    فدكأل در ودده دي د ر قعد≥0.05ذدب  غرت إحص   ت قعل لس اى درتغرت )

ل د ه  عع  رل   د  درلؤهدد   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طار

( LSD)دخ عد س درععل و فلا س ل   تةت رص رح لدا    دا هدذ  درود فج  دت د د لتده 

 (  ا ح ذرهك14رعل  س  ب درععتةتو ف      درجتفل )
رعل  س  ب درععتةت   ا درل ا ي ب در س   ت    فدكأل در وده  (LSD) (       دخ ع س14 تفل سكت )

 دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     درلؤهل درععل .

 لس اى درتغرت درليأ درلع  سر درو ج    درل ا ط )ب( درلؤهل درععل  درلؤهل درععل  )س(

 0.00 0.05852 *0.17996-  د راسةاس   عاه  أكل

 0.92 0.13788 01233.  سد  ب قع  

 0.00 0.05852 *0.17996   عاه  أكل  د راسةاس

 0.15 0.13457 0.19229  سد  ب قع  

 0.92 0.13788 0.01233-   عاه  أكل  سد  ب قع  

 0.154  0.13457 0.19229-  د راسةاس

رلؤهدل د  فك ً ذدب  غرت إحص   ت  عع  رل     ( س  هف ك 14ةظي  لا درجتفل سكت )

 درععلدد و فذردده  دد ا )  عدداه  أكددل( ف دد ا ) ددد راسةاس( فهدد   درددت إحصدد     رصدد رح

ثد  ف عزف درع حثدت هدذ  درف  جدت إردل ديديلي ب در  ةدقب قعدل  س دت  دد راسةاس.

  .درذر ة   ه در عع ت فةفعدس قعل  اق ت ديلي ب  لل ط  در وده دي  ر

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة: 4.2.4

ب (    درل ا ي ≥0.05غ  ا ت   فج ذدب  غرت إحص   ت قعل لس اى درتغرت )

  در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د

 ل   ظت طارد ه  عع  رل     لد   درسدا.

 درل ا ي ب در س   ت  عع  رل     لد  فلا س ل   ه درو   ت  ت د  ل دج 

كأل   فد درسدا فلا ثت د  لته   ع ل در ع ةا ديح  ر رع ع و قعل  غرت درو فج 

در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت 

 ك( ة ع ِّّف  ِّ ذره16( ف)15طارد ه  عع  رل     لد   درسداو فدرجتفغ  )
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 ظ   درل ا ي ب در س   ت رادكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت( 15 تفل)

 .ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     لد   درسدا

 لد   درسدا          

 درلج غب 

 لتةفت لل ت ك ةت

 درل ا ط درل ا ط درل ا ط

 3.7237 3.4671 3.7414 قادلل در وده دي  ر

 3.7728 3.7290 3.8397 در وده دي  ردآلث س درل   عت قعل 

 3.6987 3.5024 3.7908 درعادلل درلؤ ةت رق   دو ديحتد 

 3.7317 3.5662 3.7906 درتس ت دردع ت

( ف دا   د فج  د ا درل ا دي ب در سد   تو فلدا س دل 15ة اح لا خقل درجدتفل)

د دد لتده لع  ددت إ     ددا هددذ  درودد فج كددت فةددعا رلسدد اى درتغرددت دإلحصدد   ت  ددت 

 ( ةا ح ذرهك16دخ ع س   ع ل در ع ةا ديح  ر فدرجتفل )
(         ع ل در ع ةا ديح  ر رتغرت درو فج    فدكأل در وده دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا 16 تفل )

 ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  رل     لد   درسدا.

 لصتس در ع ةا لد   درسدا
لجلاع 

 درل  ع ب

 س  ب 

 در  ةت

ل ا ط 

 دغ   دو

 "و"

 درل سا ت

لس اى 

 درتغرت

 قادلل در وده دي  ر

 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

3.788 2 1.894 5.481 

 

0.00* 

 106.104 307 0.346 

 109.893 309 

دآلث س درل   عت قعل 

 در وده دي  ر

 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

0.579 2 0.289 0.752 

 

0.47 

 118.127 307 0.385 

 118.706 309 

درعادلل درلؤ ةت 

 رق   دو ديحتد 

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

3.616 2 1.808 6.957 

 

0.00* 

 79.778 307 0.260 

 83.394 309 

 درتس ت دردع ت

   ا درلجلاق ب

  دخل درلجلاق ب

 درلجلاع

2.225 2 1.113 4.703 

 

0.01* 

 72.626 307 0.237 

 74.851 309 

 (≥0.01(     **  دل إحص     قفت لس اى )≥0.05*  دل إحص     قفت لس اى )

دآلثدد س  ( س  ك لددت لسدد اى درتغرددت درل سددا ت قعددل لجدد ل16ة اددح لددا درجددتفل )

 د ت ( فهدذ  در0.47لدد   درسددا    دا )درل   عت قعدل در ودده دي د ر  ععد  رل   د  

 ت ( سر س فدد    عددل درو  دد≥0.05س عدد  لددا ك لددت لسدد اى درتغرددت درل ددت  رعتسد ددت )

 درصددو ةت در   عددت  أ دده غ  ا ددت  دد فج ذدب  غرددت إحصدد   ت قعددل لسدد اى درتغرددت

(0.05≤لج ل دآلث س درل   عت قعل در وده دي  ر  عع  رل     لد   د    ).رسدا 

سل    رفسعت رتس دت دردع دت رادكدأل در ودده دي د ر قعدل د  د دو ديحدتد  لدا ف يدت 

 ظدد  ديليدد ب  دد  ل   ظددت طددارد ه فقعددل درلجدد غب )قادلددل در وددده دي دد رو 

درعادلل درلؤ ةت رق   دو ديحتد (  عع  رل     لد   درسدا كت  ع ا قعل در دادر   
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لسدد اى درتغرددت درل ددت  رعتسد ددت  ( فهددذ  در دد ت سكددل لددا ك لددت0.01و 0.00و 0.00)

(0.05≤ سر س ف     ض درو   ت درصو ةت در   عت  أ ه غ  ا ت  د فج ذدب  غردت )

(  د  فدكدأل در ودده دي د ر قعدل د  د دو ≥0.05إحص   ت قعل لس اى درتغردت )

ديحتد  لا ف يت  ظد  ديليد ب  د  ل   ظدت طدارد ه  ععد  رل   د  لدد   درسدداو 

رعل  س د ب  (LSD)دخ عد س ص رح لا    ا هذ  درو فج  ت د  لتده فلا س ل   تةت ر

 (  ا ح ذرهك17درععتةتو ف      درجتفل )
( رعل  س  ب درععتةت   ا درل ا ي ب در س   ت    فدكأل در وده LSD(       دخ ع س )17 تفل سكت )

 رل     لد   درسدا.دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يت  ظ  ديلي ب    ل   ظت طارد ه  عع  

 لس اى درتغرت درليأ درلع  سر درو ج    درل ا ط )ب( لد   درسدا لد   درسدا )س(

 ك ةت
 0.00 0.07394 *0.22444 لل ت

 0.34 0.06270 0.05889 لتةفت

 لل ت
 0.00 0.07394 *0.22444- ك ةت

 0.02 0.07295 *0.16555- لتةفت

 لتةفت
 0.34 0.06270 0.05889- ك ةت

 0.02 0.07295 *0.16555 لل ت

ه ( س  هفد ك   فكد  ذدب  غردت إحصد   ت  د  فدكدأل در ودد17ةظي  لدا درجدتفل سكدت )

دي  ر قعل د   دو ديحتد  لا ف يدت  ظد  ديليد ب  د  ل   ظدت طدارد ه  ععد  

     رل     لد   درسداو فذره   ا )لل ت( ف د ا )ك ةدت(و ف)لتةفدت( فهد   دردت إحصد

 عدت ت إردل طعف عزف درع حثدت هدذ  درف  جددرق   ةسد اَّ در  ةت فدرلتةفت. رص رح ديلي ب

 سا  فدس رعلددرع ئت دغ  ل ق ت درلو احت فد  لتده فد  ش س در  ة ب درو  ةت ف عدت  دي

ئددت   يلدد  للدد  ةددؤ ر إرددل كعددت دغه لدد ه   ي فدد   فب دد ب  يددت دراددعط قعددل قدددس درع 

 دغ  ل ق ت    درلل ت

لد ه دي د  در د   دثد    يد   يد ب درادعط لدا درادردتةا فر  لد  ديق   درلل ت ح دث 

 فديخادل لل  ةؤ ر إرل  ث ا در ك  ت قعل دي ف      دي  ا درادحتا. 

 در اة  ب 

سهل ددت در اد ددق  دد  دي دد ا  إ دد د  حلددقب  اقاةددت إسصدد  ةت  ا ددح رألهددل لددتى-

 .فلتى د عد س ذره قعل  عاك س ف  يت

سدعع  و فدردتفس درس فد هتلياسا دي عاب درل عأل لدا كدععيت  د      دت  اق ت ديهل  -

ت ةصدل كددرذر كت ةعععه دي عاب درلع لت قعل در ساا فدرع  ب درشدتةتةاو فس  ديلد  

   ي ف   إرل  س ت دغ   دو.  
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 قعدل ل   عدت   ل ت در    عفل   رشدؤف  دي د ةتحث درلؤ س ب در  ل ت فب   در-

رع وددده دي دد ر فل  فرددت  دد ح كفددادب د صدد ل  دد ا درددزف  ا دي دد  دي ثدد  ق  ددت 

فإقدد  ا دي دد ا إرددل ف ددعي  دريع عدد  درددذر ة دداه قعددل در حلددت فدر عدد ف  ف ددذره 

لدا   يدسَهل دت  فس دي د ا ف  و دت در ود ظ قع  ق دت درفدتفدب در د   عد ا در    ز قعل

 . ت  فس دي  ا    ل   عت س ف  ي در ودهو فسهل
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The reality of family disintegration and its role in juvenile 

delinquency from the viewpoint of mothers in Tulkarm 
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Abstract: The study aimed to identify the reality of family disintegration 

and its role in juvenile delinquency, and the descriptive method and the 

questionnaire study tool were used, and the sample reached (310) or was 

chosen by the objective method, and among the most important results: 

that the overall degree of the reality of family disintegration and its role in 

juvenile delinquency was high. All Areas. In light of the results, a set of 

recommendations were presented, including urging institutions dealing 

with family affairs to follow up on families most vulnerable to family 

disintegration, trying to open channels of communication between 

spouses and returning the family to its normal state, and focusing on 

holding seminars that show the family the importance of its role in the 

proper upbringing of children in order to prevent their occurrence 

Skewed. 
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ء ي ضوفتطوير المناهج الدراسية للمراحل ما قبل الجامعية بالجمهورية اليمنية 

 متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة

 د. عبد الغني أحمد علي الحاوري

 اليمن -جامعة صنعاء، أستاذ أصول التربية المساعد

 

هدف البحث إلى الكشف عن واقع تطوير المناهج الدراسية األساسية ملخص:

زم بالجمهورية اليمنية، ومعرفة متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة الال

ير لتطولتضمينها في المناهج الدراسية ما قبل الجامعية بغرض تقديم تصور مقترح 

ي م البحث المنهج الوصفينسجم مع مجتمع المعرفة وعصر العولمة، وقد استخد

 دراساتن الالتحليلي مستعينًا بأسلوب تحليل المضمون، وقام بتحليل نتائج العديد م

ن تائج أالن اليمنية التي استهدفت تقويم المناهج الدراسية ما قبل الجامعية، وكشفت

 صور فيالق مناهج المرحلة األساسية والثانوية بمختلف مجاالتها يعتريها الكثير من

ة مين العديد من االحتياجات والحقوق وكذا الجوانب المهارية والوجدانيتض

نية والتق لعلموالقضايا المعاصرة ناهيك عن مهارات االبداع والتفكير الناقد وقضايا ا

 البحث خرج والتكنولوجيا ومتطلبات اقتصاد المعرفة وأبعاد التنمية المستدامة. وقد

التي  لقاتية بالجمهورية اليمنية يتضمن المنطبتصور مقترح لتطوير المناهج الدراس

ه نفيذيقوم عليها، وأهداف التصور ومكوناته باإلضافة إلى بعض المعوقات عند ت

 وسبل التغلب عليها.

ة مهوري: المناهج الدراسية، المراحل ما قبل الجامعية، الجالكلمات المفتاحية

 .اليمنية، مجتمع المعرفة، عصر العولمة

 

 

 



 يالحاور يعل دأحم الغني د.عبد  اليمنية بالجمهورية الجامعية قبل ما للمراحل الدراسية المناهج تطوير

 

212 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 مقدمة: 

 ختلفمتعيش المجتمعات اليوم في عالم مليء بالمتغيرات والتطورات التي تالمس 

 هذه جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، األمر الذي يحتم على

جد تالمجتمعات العمل جاهدة على مواكبة التغيرات ومسايرة التطورات حتى ال 

 نفسها خارج إطار الزمن بعيدة عن دائرة الفعل.

ة ومن أهم المجاالت التي هي في أمس الحاجة إلى مواكبة التغيرات، ومتابع

، ألممالتطورات المجال التربوي، الذي هو أساس تطور المجتمعات، وعماد تقدم ا

لعلوم ت وافالتعليم إذا لم يساير التطورات أو يواكب الجديد في المعارف والمهارا

لى عحاضرالطلبةومستقبلهم فقط، وإنما يقضي والتكنولوجيا فإنه ال يقضي على 

 صر علىتقت المجتمع بأسره، ويحكم عليه بالجمود والتخلف والفقر. فمهمة التعليم ال

م ساعدتهلى ممجرد أن يتمكن الطلبة من أن يبلوا بالًء حسنًا في المدارس، بل يمتد إ

 في التعامل مع الحياة التي يعيشونها خارج المدرسة كما ينبغي.

جراء لى إعد المناهج الدراسية من أهم العناصر التربوية التي هي بحاجة ملحة إوت

م عال عمليات التحديث والمراجعة والتطوير حتى تحقق األهداف المرجوة منها في

أس يموج باإلبداعات واالختراعات في كل جانب، وفي عصر تمثل فيه المعرفة ر

 مال المجتمعات وثروة األمم واقتصاد الدول.

 على ذا فإن هذا العصر يتطلب من المناهج أال تركز فقط على إنشاء جيل قادرل

إنما ب؛ وحفظ المعلومة واسترجاعها، وتمكينه من مهارات التذكر والفهم واالستيعا

ليل بمهارات التفكير الناقد والتح -باإلضافة إلى تلك المهارات -جيل متسلح

اعل التفكنه من التكيف واالنسجام ووالتركيب واالبداع وحل المشكالت. مهارات تم

اإليجابي مع ثورة المعلومات، ومجتمع المعرفة وعصر االنفتاح الثقافي 

والحضاري على اآلخر. فنحن في قرية كونية واحدة، والحديث يكثر فيه عن 

أسرى  شريةالمواطنة الكونية. ومن المعيب أن نبقى في ظل كل ما أبدعته العقول الب

 أو قيم ال تستجيب لمتطلبات العصر الحالي بكل تجلياتهمناهج أو مهارات 

 وتعقيداته.
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 مشكلة البحث وتساؤالته:

 لمناهجير االمشكلة األساسية التي يناقشها هذا البحث تتمثل في ضعف االهتمام بتطو

ه ير فإنتطو الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية، وإن حصل

ة قضايا الشكلية وغير المهمة، وال يالمس القضايا األساسييحدث في بعض ال

 لعصراوالجوهرية التي من شأنها أن تخرج أجيااًل قادرة على استيعاب متطلبات 

ت هاراالحالي، متسلحة بالمهارات الالزمة للولوج إليه، والذي يتطلب امتالك م

نقد اع والبدتقويم واالالتفكير العليا المتمثلة في القدرة على التركيب والتحليل وال

ة وغيرها من المهارات، فنحن في مجتمع المعرفة وفي عصر الفضاءات المفتوح

ماعية الجتوتعدد الثقافات، عصر زالت فيه الحدود والغيت فيه الحواجز السياسية وا

 لحفظاوالثقافية واالقتصادية، وبالتالي يتطلب هذا العصر عقلية ال تركز على 

تها حاكمر فقط، ولكنها قادرة على تحليل المعلومة ونقدها وموالتلقين واالستذكا

 وإبداع الجديد.

 ومن هنا فإن البحث يحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

منية الي كيف يمكن تطوير المناهج الدراسية للمراحل ما قبل الجامعية بالجمهورية

 في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة؟

 اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية: البحث ويهدف

ية اليمن وريةما واقع تطوير المناهج الدراسية للمراحل األساسية والثانوية بالجمه .1

 في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة؟

ما متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة الالزم تضمينها في المناهج  .2

 الدراسية ما قبل الجامعية؟

عصر والمقترح لتطوير تلك المناهج بما ينسجم مع مجتمع المعرفة ما التصور  .3

 العولمة؟

 أهمية البحث: تكمن أهمية البحث فيما يلي:

تحديث ة، وسينضم إلى الجهود التربوية التي نادت وتنادي بتطوير المناهج الدراسي-

 المقررات لكي تواكب الجديد، وتستوعب متطلبات العصر.
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ي األخذ فبمنية الجهات المعنية بالتربية والتعليم في الجمهورية اليسيفيد هذا البحث -

 االعتبار بالمتطلبات الضرورية لمجتمع المعرفة وعصر العولمة عند إجراء

 التحديثات القادمة على المناهج الدراسية.

 الدراسات السابقة:

ي الت باستقراء األدب السابق والدراسات ذات الصلة، يالحظ تعدد تلك الدراسات

نقص ب التناولت تطوير المناهج الدراسية أو تقويمها في محاولة للوقوف على جوان

رف على ( إلى التع2018فيها، ومكامن الضعف الذي يعتريها فقد هدف أبو الفتوح )

ة اخليدتحديات العولمة التي تواجه اللغة العربية، وقد توصل إلى وجود تحديات 

ي إلى السع العربية، تتمثل التحديات الداخلية فيوكذا تحديات خارجية تواجه اللغة 

ة ر لغتحويل اللهجات المحلية من المستوى الشفوي إلى المستوى الكتابي وانتشا

برز مواقع التواصل االجتماعي بين أبناء األمة خاصة الشباب، بينما تتمثل أ

ولمة، لعل التحديات الخارجية في: التلوث اللغوي للبيئة المحيطة، والجانب السلبي

 والمعلوماتية وشبكة االنترنت.

لثانوية ا( إلى تقويم كتاب الحديث المقرر على المرحلة 2017بينما سعى السنيدي )

خدم بالمملكة العربية السعودية في ضوء بعض مهارات مجتمع المعرفة، وقد است

ة مرحلالباحث استمارة تحليل المحتوى، وأبرزت النتائج ضعف منهج الحديث في ال

 ثانوية على مواكبة مجتمع المعرفة.ال

( فقد هدف في دراسته التعرف على واقع توجه الجامعات 2017أما تنيرة )

لى صل إالفلسطينية نحو مجتمع المعرفة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتو

تمع و مجأن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع توجه الجامعات الفلسطينية نح

جتمع م(، بينما درجة تقدير أفراد العينة لمجاالت %57.85بنسبة ) المعرفة جاء

لمعرفة (، مجال انتاج وتوليد ا%62.41المعرفة كانت: مجال نشر المعرفة بنسبة )

 (.%53.46(، ومجال توظيف المعرفة بنسبة )%57.57بنسبة )

أما مفرح فقد سعى لتطوير محتوى منهج الفيزياءللمرحلة الثانوية في ضوء 

تجاهات الحديثة للتربية العلمية. وقد توصل البحث إلى تصور مقترح لتطوير اال

منهج الفيزياء يقوم على اقتراح وحدة الضوء في كتاب الفيزياء للصف الثاني 

الثانوي بما يتسق مع المعايير والمخرجات المقترحة بهدف قياس فاعلية الوحدة، 
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ئية بين متوسطات درجات كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصا

 أفراد المجموعة الضابطة ومتوسطات أفراد المجموعة التجريبية.

لبة ( إلى تقويم منهج الثقافة اإلسالمية المقرر على ط2006وسعى المخالفي )

بناء حث بالجامعات اليمنية في ضوء حاجاتهم ومتطلبات عصر العولمة. وقد قام البا

صر لبات عمتط طلبة من الثقافة اإلسالمية، والثانيةقائمتين األولى: تتعلق بحاجات ال

العولمة، وكشف البحث عن تدني كبير في مستوى مراعاة المحتوى المقرر 

ك لحاجات الطلبة وكذا متطلبات عصر العولمة. كما توصل الباحث إلى أن هنا

 متطلبات كثيرة لعصر العولمة تتوزع في خمسة مجاالت رئيسيه هي: التوعية

اع عولمة ومظاهرها وآثارها، قضايا اإلرهاب والتطرف، قضايا الصربحقيقة ال

ية والحوار والسالم والتسامح، حقوق اإلنسان والمرأة والديمقراطية، والهو

 والشخصية اإلسالمية.

المية ( فقد استهدفوضع تصور مقترح لتطوير مناهج التربية اإلس2015أما عطوة )

وي، وقد خرج البحث بتصور مقترح الفلسطينية في ضوء نتائج البحث الترب

ب لطالللتطوير تضمن المبررات، واألهداف، والمحتوى الذي ينبغي أن ينمي لدى ا

لحوار ارات مهارات التفكير العليا، والتعلم الذاتي والمستمر، وحل المشكالت، ومها

ة، حديثواتخاذ القرار. كما يجب أن يركز على استخدام األساليب التكنولوجية ال

 تقدمرات التعامل مع أدوات ووسائل المعرفة وحاجات الطلبة، ومتطلبات الومها

 التكنولوجي، والثورة المعلوماتية، والعولمة.

( إلى إعداد تصور مقترح لتطوير منهج العلوم لتالميذ الصف 2014وسعت دبوان )

الخامس األساسي بالجمهورية اليمنية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة، والوقوف 

لى مدى فاعليته في تنمية بعض مهارات عمليات العلم األساسية، وقد استخدمت ع

الباحثة اختبار مهارات عمليات العلم األساسية، وخلصت الدراسة إلى بناء تصور 

مقترح يتضمن بناء وحدتين في الكتاب المقرر هما وحدة الحرارة: انبعاثها 

نظرية الذكاءات المتعددة، وقامت واستخدامها، والشحنة والكهرباء السالبة وفقًا ل

الباحثة باختبار الطالب قبل تدريس الوحدتين المقررتين، ثم قامتبتدريسهم 

الوحدتين، بعد ذلك اعطتهم االختبار البعدي. وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي، ووجود 

 ين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.فروق ب
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لتربوي ( معرفة التحديات التي تفرضها العولمة على النظام ا2013كما هدف على )

ية، في المغرب العربي، وقد كشف الباحث عن تحديات داخلية وكذا تحديات خارج

اب ة، وغيالميلتربوية اإلسحيث تتمثل التحديات الداخلية في: االفتقار إلى الفلسفة ا

لقيم دماج اي: إالمعلم القدوة، وعجز النظام التربوي. أما التحديات الخارجية فتتمثل ف

لى تعدي ع، الالعالمية في المناهج التربوية، التناقض بين دور اإلعالم ودور التربية

 الخصوصية الثقافية عبر االنترنت. 

ع جامعات السعودية في بناء مجتم( معرفة واقع دور ال2012وهدف الذيباني )

ب مطلوالمعرفة، وقد كشفت النتائج عن ضعف اسهام الجامعات السعودية بالشكل ال

شر للتحول نحو مجتمع المعرفة نتيجة لعدم وجود خطط عملية مسبقة في مجال ن

ا م بأنهتتس المعرفة. كما كشفت النتائج أن المعرفة التي تنتجها الجامعات السعودية

 قليدية ال تواكب متطلبات العصر.معرفة ت

ي يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أنها تلتقي مع البحث الحالي ف

ل خال اهتمامها بمجتمع المعرفة أو بعصر العولمة، وأن ذلك االهتمام انعكس من

لك وء ذمطالبتها بتطوير المناهج الدراسية للمراحل الثانوية أو األساسية في ض

رفة المع من خالل سعيها نحو تطوير األداء الجامعي بما يواكب مجتمعالمجتمع، أو 

سة، لدرالوعصر العولمة. وقد استفاد الباحث منها كثيًرا في بناء اإلطار النظري 

ج مناهغير أن ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة أنه اهتم بتطوير ال

و أاحد وى مقرر واحد أو منهج الدراسية ما قبل الجامعية بشكل عام، ولم يركز عل

ة معرفمرحلة معينة، وإضافة إلى ذلك فالتطوير يتم وفقًا لما يتطلبه مجتمع ال

 وعصر العولمة.

 مصطلحات البحث:

تم هاج ييعرفه مرعي والحيلة بأنه " عملية من عمليات هندسة المن :تطوير المنهج

عنصر من  في تدعيم جوانب القوة، ومعالجة وتصحيح نقاط الضعف في كل

بحث (.ويعرفه ال21، 2008عناصر المنهج تصميًما وتقويًما وتنفيذًا" )مرعي، 

ها من ا يمكنة بم: تحسين المناهج الدراسية ما قبل الجامعية بالجمهورية اليمنيإجرائيًا

 استيعاب متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة.
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رفة ويوفر يهتم بدورة المعذلك المجتمع الذي "  أنهيان بيعرفه عل :مجتمع المعرفة

لحديثة قنية االت البيئة المناسبة لتفعيلها وتنشيطها وزيادة عطائها، بما في ذلك البيئة

وير بشكلها العام، وبيئة تقنية المعلومات على وجه الخصوص بما يساهم في تط

 (.399، 2012إمكانات االنسان ويعزز التنمية " )عليان، 

 ز على: هو ذلك المجتمع الذي يركإجرائيًالمعرفة ويعرف البحث الحالي مجتمع ا

ل لحصواالبداع وفهم وتطوير المعارف، ويتسم بالحرية والتنوع وحق الجميع في ا

 على المعرفة.

فية هي " حركة تدفقية من مختلف دول العالم تتخطى الحواجز الجغرا العولمة:

 افيقتصادي والثقوالزمانية والمكانية بين الدول والشعوب سعيًا للتواصل اال

م " لعالاوالفكري والسياسي للوصول إلى اقتصاد وثقافة وفكر موحد بين شتى بلدان 

عصر (، ويعرف البحث عصر العولمة إجرائيًا: هو ذلك ال240، 2011)الذيباني، 

ية ثقافالذي يعيش فيه العالم كأنه قرية واحدة، بعيدًا عن الحدود والحواجز ال

 واالقتصادية.واالجتماعية والسياسية 

 إجراءات البحث:

 منهج البحث: 

ي الت سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نتائج الدراسات واألبحاث

ع الرجو سيتمواهتمت بتقويم المناهج الدراسية ما قبل الجامعية بالجمهورية اليمنية، 

محتوى ال وحتى اآلن مستخدًما في ذلك أداة تحليل 2010إلى الدراسات منذ العام 

 لتحليل نتائج تلك الدراسات.

 أداة البحث: 

تي سيتم استخدام أسلوب تحليل المحتوى لتحليل نتائج الدراسات واألبحاث ال

 استهدفت تقويم المناهج الدراسية ما قبل الجامعية بالجمهورية اليمنية.

 نتائج البحث:

معية في الجمهورية ما واقع تطوير المناهج ما قبل الجا اإلجابة عن السؤال األول:

 اليمنية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة؟
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حاث األبواعتمد البحث للوصول إلى إجابة لهذا السؤال على تحليل نتائج الدراسات 

خالل  نويةاليمنية التي استهدفت تحليل المناهج الدراسية للمراحل األساسية والثا

وقد  اهج،ي عملية من عمليات التطوير للمنالعشر السنوات األخيرة التي لم تشهد أ

 تم توزيع النتائج بحسب المجاالت اآلتية:

 :أوال: مناهج الدراسات اإلسالمية

 ال من:ظر كتم تحليل نتائج العديد من الدراسات )رسائل الماجستير والدكتوراه( )أن

، 2010، والشرجي، 2012، والكحالني، 2015، والحسني، 2014السنحاني، 

(، 2014، وقطينة، 2013، والقدسي، 2014، والشرقي، 2010لجبار، وعبد ا

 (.1وتبين أن المناهج تعاني من بعض القصور كما هو موضح في جدول )

 ( أوجه القصور في مناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلتين األساسية والثانوية:1جدول )

 المرحلة المقرر أوجه القصور 

التالميذ من ضعف في تضمن الكتب لحاجات  1

 التربية الجنسية

 الحلقة األخيرة  التربية اإلسالمية

توافر حقوق الطفل النفسية واالجتماعية والصحية  2

 والجسدية بنسب بسيطة جدًا.

 الحلقية األخيرة  التربية اإلسالمية

اهمال االحتياجات األخالقية والنفسية والجسمية  3

 للتالميذ.

الثانية من الحلقة  التربية اإلسالمية

 التعليم األساسي

توافر مفاهيم البيئة والمشكالت البيئية بشكل  4

 ضعيف.

 التعليم األساسي التربية اإلسالمية

اهمال الجوانب المهارية والوجدانية وخلوه من  5

 األنشطة والوسائل التعليمية.

 الصف الثالث الثانوي التربية اإلسالمية

 المرحلة الثانوية التربية اإلسالمية توافر حقوق األسرة بشكل ضئيل. 6

اغفال بعض المشكالت االجتماعية مثل: غالء  7

 المهور والتدخين والقات.

 المرحلة الثانوية التربية اإلسالمية

 المرحلة الثانوية التربية اإلسالمية لم تظهر بعض القضايا المعاصرة بشكل صريح. 8

 ( ما يأتي:1يتضح من الجدول )

الدراسات اإلسالمية للمرحلة األساسية يعتريها الكثير من أوجه أن مناهج  -

القصور، فقد توافرت العديد من االحتياجات والحقوق بشكل ضعيف كاالحتياجات 

النفسية واالجتماعية والجسدية والجنسية واألخالقية والصحية، وكذا بعض المفاهيم 

أهم متطلباته االهتمام البيئة، وهذا يتنافى مع متطلبات عصر العولمة الذي من 

بالتربية الشاملة للفرد روحيًا وعقلًيا ونفسيًا واجتماعيًا وصحيًا وجنسيًا حتى يكون 
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قادًرا على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، إضافة إلى ذلك فهذا القصور ال 

 يلبي بعض متطلبات العولمة المتمثل في التركيز على بعض القيم والمفاهيم العالمية

 التي منها االهتمام بالبيئة والمشكالت الناتجة عنها.

 ر، حيثلقصوأن مناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يعتريها الكثير من ا -

ض اهملت الجوانب المهارية والوجدانية للمتعلمين، وكذا حقوق األسرة، وبع

ب غير مواكالمشكالت االجتماعية والقضايا المعاصرة، وهو ما يجعل المتعلم 

د من لعديلمجتمع المعرفة وعصر العولمة. فمجتمع المعرفة يتطلب امتالك المتعلم ل

 مات،المهارات التي تمكنه من العيش بفاعلية في عصر ممتلئ بالمعارف والمعلو

ض وبع إضافة إلى ذلك فإهمال الكثير من الحقوق األسرية والمشكالت االجتماعية

ذي ة التعلم من االندماج بفاعلية في عصر العولمالقضايا المعاصرة ال يمكن الم

و ما ، وهيمتاز بانتشار الكثير من القيم والحقوق وأصبح العالم كأنه قرية واحدة

بها  مرونييتطلب توعية المتعلمين بالقضايا المعاصرة والمشكالت االجتماعية التي 

 حتى ال يعشوا معزولين عن محيطهم، مغتربين عن واقعهم.

 ناهج اللغة العربية:ثانيًا: م

 ال من:ظر كتم تحليل نتائج العديد من الدراسات )رسائل الماجستير والدكتوراه( )أن

 (، وتبين أن المناهج تعاني من2013، وشعالن، 2011، والحملي، 2015حسن، 

 (.2بعض القصور كما هو موضح في الجدول )

 األساسية والثانوية:( أوجه القصور في مناهج اللغة العربية للمرحلتين 2جدول )

 المرحلة المقرر أوجه القصور 

افتقار المحتوى للموضوعات التي تنمي  1

 االتجاهات والقيم اإليجابية نحو اللغة العربية

 والقضايا الوطنية.

الصف التاسع  لغتي العربية

 األساسي

عدم توافر بعض المعايير الخاصة بالكتاب  2

 المدرسي.

 الثالثةالحلقية  لغتي العربية

 المرحلة الثانوية كتب القراءة توافر المهارات االبداع بدرجة ضعيفة. 3

 ( ما يأتي:2يتضح من الجدول )

أن كتاب لغتي العربية للصف التاسع األساسي يعاني من بعض أوجه القصور  -

يتمثل في افتقاره للموضوعات التي تنمي االتجاهات والقيم اإليجابية نحو اللغة 
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والقضايا الوطنية، وهذا يعد مثلبة كبيرة تزداد فداحتها كوننا نعيش في العربية 

عصر العولمة الذي يتميز بطغيان الثقافة األمريكية واألوروبية، وذوبان اللغات 

والهويات الوطنية والمحلية، وهو ما يعني ضرورة االهتمام بالهوية الوطنية وباللغة 

ا وتذوب في الهوية األمريكية أو الغربية أو العربية حتى ال تنسلخ األجيال من هويته

( التي 2018غيرها من الهويات، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة أبو الفتوح )

 أكدت على بعض التحديات التي تواجهها اللغة العربية في عصر العولمة.

ع، بداأن كتب القراءة للمرحلة الثانوية تعاني من ضعف االهتمام بمهارات اإل -

ف تضع وفر هذه المهارات جاء بدرجة ضعيفة، وهذا يعد قصوًرا كبيًرا، ومثلبةفت

أسها لى رقدرة خريجي الثانوية العامة على مواكبة متطلبات مجتمع المعرفة التي ع

تي رات اللمهاااالهتمام بتنمية مهارات االبداع والتفكير، فهذه المهارات تعد من أهم 

يا ة إلى ما وصلت إليه من تطور وتكنولوجأوصلت العالم والمجتمعات المتطور

 وثراء معرفي ونهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية.

 ثالثًا: مناهج العلوم: 

 ال من:ظر كتم تحليل نتائج العديد من الدراسات )رسائل الماجستير والدكتوراه( )أن

، 2010، الزوبعي، 2017، المعمري والنظاري، 2018، زيعلي، 2010مفرح، 

 (، وتبين أن المناهج تعاني من2014، الكبسي، 2015، أدهم، 2012الشريف، 

 (.3بعض القصور كما هو موضح في الجدول )

 ( أوجه القصور في مناهج العلوم للمرحلتين األساسية والثانوية:3جدول )

 المرحلة المقرر أوجه القصور 

 الحلقة الثانية  العلوم ضعف توافر قضايا العلم والتقنية والتكنولوجيا. 1

ة ديثقصور في تضمين الكتب المفاهيم والقضايا المرتبطة باالتجاهات الح 2

 للتربية العلمية وغياب التوازن والشمول فيها.

 المرحلة األساسية العلوم

 المرحلة الثانوية الفيزياء ا.توافر متطلبات االقتصاد المعرفي بمستوى منخفض وغياب البعض تمامً  3

 المرحلة الثانوية الفيزياء أبعاد التنمية المستدامة بنسب ضئيلة جدًاتضمن  4

ات مليعتوافر المفاهيم العلمية بشكل منخفض، باإلضافة إلى انخفاض توافر  5
 ات،العلمية التكاملية مثل: فرض الفروض، التجريب، التحكم في المتغير

 تفسير البيانات.

الصف الثاني  األحياء
 والثالث الثانوي

، باطوجود مهارات التفكير الناقد بنسب منخفضة مثل: االستنتاج، االستن 6
 معرفة االفتراضات، التقويم.

الصف الثالث  الفيزياء
 الثانوي

 ( ما يأتي:3يتضح من الجدول )
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ي أن مناهج العلوم للمرحلة األساسية يعتريها بعض أوجه القصور والضعف ف-

وهذا مؤشر  مية،جيا وكل ما يتعلق بالتربية العلتناول قضايا العلم والتقنية والتكنولو

خطير يوحي بضعف مواكبة تلك المناهج لمقتضيات ومتطلبات مجتمع المعرفة 

ي إليجابعل االذي يهتم بقضايا العلم، ويركز على التكنولوجيا كأحد أهم أدوات التفا

 مع مجتمع المعرفة التي أصبحت فيه المعرفة هي المحرك األساسي، والعامل

 نتائج ق معاألبرز في التنافس والمسابقة بين األمم والمجتمعات، وهذه النتيجة تتف

( التي أشارت إلى ضعف مواكبة الجامعات السعودية 2012دراسة الذيباني )

 لمتطلبات مجتمع المعرفة. 

ر أن مناهج العلوم للمرحلة الثانوية لديها بعض القصور والضعف في تواف -

 ساسيةم األعرفي وأبعاد التنمية المستدامة وكذا عمليات العلمتطلبات االقتصاد الم

اكبة ن موومهارات التفكير الناقد، وهذا الضعف ال يمكن خريجي الثانوية العامة م

م ن أهممجتمع المعرفة وعصر العولمة، فتلك األبعاد والمتطلبات والمهارات تعد 

ات، علومة وتكثر فيه الماألدوات الالزمة للعيش بإيجابية في مجتمع يعج بالمعرف

 جتمعفالزمن الذي كان تتطلبه المعرفة عشرات السنين حتى تتضاعف أصبحنا في م

ة معرفالمعرفة ال نحتاج سوى إلى أشهر وربما اقل من ذلك بكثير إذ يقال أن ال

 عشر ساعة، وهذا األمر يخلق تحدي حقيقي أمام المناهج بأن 18تتضاعف كل 

جار النفالناقد والتفكير العلمي حتى تتعامل مع هذا ا تركز على مهارات التفكير

نشر تي تالهائل في المعرفة، وحتى ال تكون األجيال فريسة سهلة لبعض األفكار ال

هنا وهناك وخاصة بعد ظهور وسائل التواصل االجتماعي وأصبحت في متناول 

ات مهارللجميع شرائح المجتمع األمر الذي يتطلب امتالك طلبة المرحلة الثانوية 

 النقدية التي تمكنهم من فهم المعلومة وتحليلها ونقدها.

 رابعًا: مناهج الدراسات االجتماعية:

أنظر ه( )تم االطالع على نتائج العديد من الدراسات )رسائل الماجستير والدكتورا

، 2009، الفودعي، 2015، العنوة، 2014، صالح، 2017كال من: الصايدي، 

 أن المناهج تعاني من بعض القصور كما هو موضح في (، وتبين2010الحمزي، 

 (.4الجدول )
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 ( أوجه القصور في مناهج العلوم للمرحلتين األساسية والثانوية:4جدول )

 المرحلة المقرر أوجه القصور 

 الحلقة الثالثة الدراسات االجتماعية وجود المفاهيم الوطنية بنسب متدنية. 1

المشكالت االجتماعية بشكل عدم تضمن العديد من  2

 نهائي، وضعف تناولها بشكل عام في جميع الكتب.

 المرحلة األساسية الدراسات االجتماعية

تضمن المهارات الجغرافية بنسب ضئيلة وغياب  3

 التوازن في توزيع المهارات.

 المرحلة الثانوية الجغرافيا

انعدام بعض المفاهيم الخاصة بحقوق االنسان بشكل  4

 نهائي.

 المرحلة األساسية الدراسات االجتماعية

عاني من ( أن مناهج الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية ت4يتضح من الجدول )

بعض القصور وتدني تناول المفاهيم الوطنية وبعض المشكالت االجتماعية، 

لبة طباإلضافة إلى عدم تناول المفاهيم الخاصة بحقوق االنسان وهذا ال يمكن 

ا المرحلة األساسية من الوقوف على أرضية صلبة أمام التحديات التي تفرضه

 العولمة على الهوية الوطنية.

 الزماإلجابة عن السؤال الثاني: ما متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة ال

 تضمينها المناهج الدراسية بالجمهورية اليمنية؟

ات لدراسعلى العديد من الكتب واللوصول إلى إجابة لهذا السؤال فقد تم االطالع 

بد ، وع1425، ومجلس البحث العلمي، 2007والتقارير )أنظر كال من: الصاوي، 

، 2018، والصرابي والعروسي، 2018، والهبوب والفخر، 2011الوهاب، 

 (التي حددت أهم متطلبات مجتمع المعرفة وهو2005، والغزي، 2013واآلغا، 

نية، اليم عند تطوير المناهج الدراسية بالجمهوريةاألمر الذي يعني االهتمام بها 

 ومن أهم تلك المتطلبات:

 ت مثل:هارااالهتمام بمهارات التفكير الناقد واالبداعي وحل المشكالت، وكافة الم-

على  قدرةالتعلم الذاتي، التعاون والتواصل مع اآلخرين، القيادة والمسؤولية وال

نتج تلتي ل التغيير فهذه من أهم المهارات ااتخاذ القرار، التكيف والمرونة وتقب

 أجيااًل قادرة على التعامل اإليجابي مع مجتمع المعرفة.

 تماعيةاالجإطالق العنان لحرية الفكر والتعبير والتحرر من كل العوائق النفسية و-

 والسياسية التي تحول دون تحقيق أهدافه وطموحاته.
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ن مفهذه  تصالكنولوجيا الحديثة، ووسائل االاالهتمام بقضايا العلم المختلفة، وبالت-

 أهم األدوات التي يتطلبها مجتمع المعرفة.

صة وخا االهتمام بالتالقح الفكري واالطالع على خبرات وتجارب البلدان األخرى-

 صوص.المتطورة منها في المجال التربوي عموًما، وتطوير المناهج على وجه الخ

واكبة من م بما يمكن العاملين في المجال التربويتحسين البنية التحتية وتطويرها -

 التوسعت، ومجتمع المعرفة، وتتمثل تلك البنية التحتية في توفير االتصال باألنترن

 لتقنيةادام في استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة االتصال الهاتفية المحمولة، واستخ

 رفة.لمعاطلبات مجتمع الرقمية في التعليم، تقديم الدعم المادي الكافي لتحقيق مت

ر قاريوبالنسبة لعصر العولمة فقد تم الرجوع أيًضا إلى العديد من الكتب والت

، والمنصور، 2015، والسلطان، 2005والدراسات )أنظر كال من: الغزي، 

ي ، وحنتول، بدون( التي أشارت إلى أبرز متطلبات عصر العولمة ما يعن2009

ة مهوريالمناهج الدراسية ما قبل الجامعية بالجضرورة االهتمام بها عند تطوير 

 اليمنية ومن أهم تلك المتطلبات ما يلي:

طنية يا الولقضاالتخطيط للتعليم بما يحافظ على هوية األمة ولغتها العربية، ويهتم با-

 والتحديات االجتماعية ويعزز االتجاهات المعاصرة.

 .ولمةيها سمات ومعطيات العإدخال البعد الدولي عند تطوير المناهج تتوافر ف-

فتح التخصصات الجديدة التي تلبي حاجة سوق العمل ومتطلبات الثورة -

 المعلوماتية.

 االهتمام باللغة العربية والمحافظة عليها من التحريف.-

ت لسفابلورة فلسفة تربوية توجه العملية التعليمية، وعدم االنجرار وراء الف-

 األخرى.

 ة.لنقد لجوانب القصور التي تعتري المناهج الدراسيالمراجعة المستمرة وا-

سية والنف قليةاالهتمام بالتربية الشاملة للفرد بحيث تشمل: التربية االخالقية والع-

 واالجتماعية والجسمية والجنسية ....الخ.
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ة التركيز على بعض القيم والمفاهيم العالمية مثل: حقوق اإلنسان واألسر-

امة مستدالنفتاح الواعي على اآلخر، والبيئة والتنمية الوالتسامح، والسالم، وا

 وغيرها من المفاهيم.

جم ينس اإلجابة عن السؤال الثالث: ما التصور المقترح لتطوير تلك المناهج بما

 مع مجتمع المعرفة وعصر العولمة؟

ر ع تطويواق بعد أن أظهرت نتائج تحليل الدراسات واألبحاث اليمنية التي تم تحليلها

ع لواقالمناهج الدراسية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة أن ذلك ا

ات يعاني الكثير من الخلل والقصور، وأن هناك الكثير من القضايا والمتطلب

أو أن  المرتبطة بمجتمع المعرفة وعصر العولمة التي غفلت عنها عملية التطوير،

 د خرجوبناًء على ذلك الواقع فقتلك المناهج لم يجري عليها أي عملية تطوير. 

البحث بتصور مقترح لتطوير المناهج بما يتالءم مع مجتمع المعرفة وعصر 

 تصورالعولمة، يستند في ذلك على المنهج البنائي الذي استعان به في بناء ال

 المقترح.

وللمزيد من الثقة والمصداقية فقد عرض الباحث التصور على مجموعة من 

قد ون بالمناهج وطرق التدريس وعلم النفس وعلم االجتماع، الخبراء والمختصي

ر لكثياتفضلوا بإبداء الكثير من المالحظات التي أثرت التصور المقترح، وصوبت 

 من األفكار التي غفل عنها، وقد تضمن التصور المكونات اآلتية:

 المنطلقات التي يقوم عليها. .1

 أهداف التصور المقترح. .2

 مكونات التصور. .3

 تنفيذ التصور وسبل التغلب عليها. معوقات .4

التي  األسسوتوجد العديد من المنطلقات  أواًل. المنطلقات التي يقوم عليها التصور:

 يقف عليها التصور المقترح في مقدمتها ما يأتي:

المتغيرات المتسارعة والتطور الهائل في جميع المجاالت والعلوم التي تحتم على -

والثانوية في الجمهورية اليمنية استيعابها حتى تنشأ  المناهج الدراسية األساسية

أجيال قادرة على مواكبة تغيرات العصر، ومتطلبات مجتمع المعرفة وعصر 

 العولمة.
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اعية جتمالمشاكل العديدة التي يمر بها اليمن في مختلف المجاالت السياسية واال-

ى درة علقا إعداد أجيالوالثقافية والعلمية األمر الذي يحتم على التربية أن تهتم ب

 التفكير اإلبداعي والناقد وحل المشكالت.

 ناهجما كشفت عنه نتائج إجابة السؤال الثاني الخاص بتحليل واقع تطوير الم-

ذات  ضاياالدراسية بالجمهورية اليمنية والتي أكدت اغفال المناهج للعديد من الق

 العالقة بمجتمع المعرفة وعصر العولمة.

 لحديثة في تطوير وتحسين المناهج الدراسية.االتجاهات ا-

ات لمجتمعفة االتحديات الثقافية واالجتماعية والفكرية التي تفرضها العولمة على كا-

 وخاصة النامية.

يش الحاجة إلى تحقيق مخرجات تمتلك المهارات والقدرات الالزمة للفرد للع-

لمية والع بالتحديات الثقافيةبإيجابية وفاعلية في مجتمع يموج بالمعرفة، ويمتأل 

 واالجتماعية.

 يهدف التصور المقترح إلى اآلتي:ثانيًا. أهداف التصور:

جم ما ينسبنية تطوير المناهج الدراسية للمرحلة األساسية والثانوية بالجمهورية اليم-

 مع مجتمع المعرفة وعصر العولمة.

ر مجتمع المعرفة وعصتأهيل أجيال متسلحة بالمهارات الالزمة للتعامل مع -

 العولمة.

 فسة فيلمنااالرتقاء بنوعية مخرجات التعليم بالجمهورية اليمنية بما يمكنها من ا-

 سوق العمل والحياة محليًا واقليمًيا.

س يمكن أن يتضمن التصور المقترح مجموعة من األس ثالثًا. مكونات التصور:

تضمن ما يكلتطوير أو اإلضافة، والمعايير التي يمكن األخذ بها عند إجراء عملية ا

راء أهم متطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة التي ينبغي استيعابها عند إج

 عملية التطوير.
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 .معايير تطوير المناهج الدراسية:1

صة توجد مجموعة من المعايير العامة لهذا التصور، باإلضافة إلى معايير خا

يب تدريس ووسائل التعليم، وأسالبأهداف المناهج، ومحتوى المقررات وطرق ال

 التقويم واألنشطة كما يلي:

 معايير عامة في التطوير: .أ

وتنمية  التركيز على مهارات التفكير العليا واالبداعي وحل المشكالت والناقد، -

 المواطنة العالمية والمحلية.

 التخطيط لعملية اإلضافة حتى نبتعد عن المزاجية والعشوائية. -

 العالمية وروح العصر واالنفجار المعرفي.مسايرة االتجاهات  -

 أن يكون شاماًل لعناصر التعليم بحيث تشمل: الكتب واألدلة، والوسائل، -

 واالمتحانات وطرق التعلم وإعداد المعلمين.

 معايير أهداف المناهج: .ب

ر ي عصاالهتمام بتنمية المهارات الالزمة للطلبة للعيش بفاعلية وإيجابية ف -

 ت.لمشكالالمعرفة مثل: االبداع والتحليل والنقد والتركيب وحل االعولمة ومجتمع 

ق التعبير عن فلسفة المجتمع وحاجات الطالب وميولهم واتجاهاتهم والفرو -

 الفردية بينهم.

 أن يتم اشتقاقها من فلسفة المجتمع ونظرته للكون واالنسان والمعرفة. -

 لمتعلم.الوضوح والقابلية للمالحظة والقياس وتركز على سلوك ا -

 معايير محتوى المقررات: .ت

 التنظيم المنطقي والمتسلسل للمحتوى. -

 ياة.مساعدة التالميذ على التعلم الذاتيوتنمية االستعداد للتعلم مدى الح -

 تشجيع الطلبة على االبداع والبحث والتطوير والتفكير. -

 المواكبة للتطورات العلمية ومتطلبات عصر العولمة ومجتمع المعرفة. -

 بين النظري والعملي، وبين األكاديمي والمهني. التوازن -

 معايير لطرق واستراتيجيات التدريس: .ث

 تحفيزالطلبة على التعلم الذاتي. -

 استخدام االستراتيجيات الحديثة والفاعلة في التدريس. -

 .طلبةتنوع طرائق التدريس بما يتفق وطبيعة المحتوىومراعاة خصائص النمو لل -
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ني تعاويس التي تركز على المتعلم مثل: التعلم الاستخدام استراتيجيات التدر -

 حالةوالمناقشة والعصف الذهني ولعب الدور وحل المشكالت والمشروع ودراسة ال

 وغيرها.

 معايير وسائل وتقنيات التعليم: .ج

 .أن تتسم بالحداثة والجدة مثل الحاسوب وبعض وسائل التواصل االجتماعي -

 ية للطلبة.متناسبة مع المرحلة التعليمية والعمر -

 التنوع في الوسائل بما يحقق عنصري التشويق والفائدة المرجوة منها. -

 معايير أساليب التقويم: .ح

 استخدام األساليب الحديثة في التقويم. -

عي مراعاة التنوع في استخدام أساليب التقويم المرحلي والبنائي والموضو -

 والمقالي.

ت مجتمعي المعرفة قياس مدى امتالك الطلبة لمهارات العصر ومتطلبا -

 والعولمة.

 معايير األنشطة المصاحبة. .خ

 قد.والنا داعيمساعدة التالميذ على استخدام مهارات التفكير بأنواعه المختلفة اإلب -

 تنوع األنشطة بتنوع الحواس ومصادر التعلم. -

 تتناسب األنشطة مع مهارات ومتطلبات مجتمع المعرفة وعصر العولمة. -

 المعرفة وعصر العولمة:ثانيًا: متطلبات مجتمع 

لى عال يكفي تلك المعايير حتى يتحقق الهدف المرجو منها في مساعدة الطلبة 

ج مواكبة مجتمع المعرفة وعصر العولمة، وإنما ال بد أن يحدث تطوير لمناه

رفة المرحلة األساسية والثانوية بما يؤدي إلى استيعاب متطلبات مجتمع المع

 طلوب يكون بإضافة هذه المتطلبات إلى محتوىوعصر العولمة. والتطوير الم

المناهج الدراسية، بحيث يتم إضافة موضوعات أو وحدات أو بعض األنشطة 

المصاحبة لمحتوى تلك المقررات، وباإلمكان أن تركز تلك الموضوعات أو 

 الوحدات على أهم المتطلبات التي توصل إليها البحث وهي كاآلتي:
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 لتي يمكن إضافتها في المناهج الدراسية:متطلبات مجتمع المعرفة ا .1

ي، لذاتااالهتمام بمهارات التفكير الناقد واالبداعي وحل المشكالت، والتعلم  .أ

قرار، ذ الوالتعاون والتواصل مع اآلخرين، والقيادة والمسؤولية والقدرة على اتخا

 التكيف والمرونة.

ئق النفسية إطالق العنان لحرية الفكر والتعبير والتحرر من كل العوا .ب

 واالجتماعية والسياسية التي تحول دون تحقيق أهدافه وطموحاته.

ل تواصاالهتمام بقضايا العلم، وبالتكنولوجيا الحديثة، ووسائل االتصال وال .ت

 االجتماعية.

ى االهتمام بالتالقح الفكري واالطالع على خبرات وتجارب البلدان األخر .ث

جه عموًما، وتطوير المناهج على ووخاصة المتطورة منها في المجال التربوي 

 الخصوص.

 ي منتحسين البنية التحتية وتطويرها بما يمكن العاملين في المجال التربو .ج

ترنت، األنبمواكبة مجتمع المعرفة، وتتمثل تلك البنية التحتية في توفير االتصال 

لة، والتوسع في استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة االتصال الهاتفية المحمو

 واستخدام التقنية الرقمية في التعليم.

 متطلبات عصر العولمة التي يمكن إضافتها في المناهج الدراسية: .2

يا لقضاالتخطيط للتعليم بما يحافظ على هوية األمة ولغتها العربية، ويهتم با .أ

 الوطنية والتحديات االجتماعية ويعزز االتجاهات المعاصرة.

جة سوق العمل ومتطلبات الثورة فتح التخصصات الجديدة التي تلبي حا .ب

 المعلوماتية.

ت لسفابلورة فلسفة تربوية توجه العملية التعليمية، وعدم االنجرار خلف الف .ت

 األخرى.

 ية.المراجعة المستمرة والنقد لجوانب القصور التي تعتري المناهج الدراس .ث

نفسية ية واللعقلاالهتمام بالتربية الشاملة للفرد بحيث تشمل: التربية االخالقية وا  .ج

 واالجتماعية والجسمية والجنسية ....الخ.

رة التركيز على بعض القيم والمفاهيم العالمية مثل: حقوق اإلنسان واألس .ح

دامة لمستوالتسامح، والسالم، واالنفتاح الواعي على اآلخر، والبيئة والتنمية ا

 وغيرها من المفاهيم.
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ات لمعوقايواجه التصور المقترح  من المتوقع أن رابعًا. معوقات التصور المقترح:

 اآلتية:

لبات متط ضعف إيمان قيادة وزارة التربية والتعليم بأهمية التطوير الذي يراعي .1

 لعملامجتمع المعرفة وعصر العولمة، وللتغلب على هذا المعوق سوف يتم محاولة 

لبات طع متمعلى اقناع قيادة الوزارة بأهمية ذلك التغيير وتلك اإلضافة بما ينسجم 

حث مجتمع المعرفة وعصر العولمة، ويتم ذلك من خالل تسليم نسخة من هذا الب

ذلك  اكبةلقيادة الوزارة وذكر أهمية ذلك التطوير في رفع قدرات التالميذ على مو

ر المجتمع، وسرد خبرات بعض الدول في استيعاب متطلبات مجتمع المعرفة وعص

 العولمة.

 لتطويرذا االالزمة ألجراء هذا التطوير.فمثل ه شحة الدعم وقلة الموارد المالية .2

ق لمعواال شك أنه بحاجة إلى إمكانات مالية كثيرة لمواجهته، وللتغلب على هذا 

ة باإلمكان أن تبحث الوزارة عن موارد مالية من قبل بعض المنظمات المهتم

 وير.ا التطل هذبالتربية والتعليم والتي بإمكانها تقديم بعض الدعم الالزم لمواجهة مث

 التوصيات:

سية ألساأن تعمل وزارة التربية والتعليم اليمنية على تطوير مناهج المرحلة ا .1

 والثانوية بما يواكب مجتمع المعرفة وعصر العولمة.

 لباتأن تركز الوزارة عند تطوير المناهج على بعض المهارات التي تلبي متط .2

ي لذاتواالبداعي، التعلم ا مجتمع المعرفة وعصر العولمة مثل: التفكير الناقد

 هارات.الم والمستمر، حل المشكالت، قضايا العلم والتقنية والتكنولوجيا وغيرها من

اهج أن يتم االستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في عملية تطوير المن .3

فة الدراسية وخاصة تلك الدول التي تمكنت من استيعاب متطلبات مجتمع المعر

 مناهجها ومقرراتها.وعصر العولمة في 

 المراجع:قائمة 

وية في (. تقويم محتوى منهج الفيزياء بالمرحلة الثان2015. أدهم، هشام علي )1

ية، لتربالجمهورية اليمنية في ضوء االتجاهات المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية ا

 جامعة الحديدة.
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رفي من (. متطلبات التحول نحو االقتصاد المع2013. األغا، صهيب كمال )2

وجهة نظر القيادات الجامعية في فلسطين، مجلة جامعة فلسطين لألبحاث 

 (، يونيو.5والدراسات، ع )

جلة (. اللغة العربية وتحديات العولمة، الم2018.أبو الفتوح، حلمي عمار )3

 (، أكتوبر.54التربوية، كلية التربية بالمنوفية، ع )

توجه الجامعات الفلسطينية (. واقع 2017.تنيره، محمد عثمان مصباح )4

ية، لمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة وعالقته بالحد من اتساع الفجوة الرقم

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة.

ع (. تقويم محتوى كتاب )لغتي العربية( للصف التاس2015.حسن، حميد علي )5

، منيةلمنهاج بالجمهورية اليمن مرحلة التعليم األساسي في ضوء أهداف وثيقة ا

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.

 (. مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية في الحلقة2015.الحسي، حسن حمود )6

ر، جستياألخيرة من التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية حقوق الطفل، رسالة ما

 كلية التربية، جامعة صنعاء.

(. تطوير منهج التاريخ للصف الثامن 2010اسم ).الحمزي، مطهر علي ق7

لوعي امية األساسي في الجمهورية اليمنية بما يواكب تحديات العولمة وأثره على تن

سات ببعض القضايا المعاصرة وبعض قيم المواطنة، رسالة دكتوراه، معهد الدرا

 التربوية، جامعة القاهرة.

يم من التعل العربية( للحلقة الثالثة (. تقويم كتب )لغتي2011.الحملي، حسين على )8

 األساسي في اليمن في ضوء معايير الكتاب المدرسي، رسالة ماجستير، كلية

 التربية، جامعة صنعاء.

ت حديات. حنتول، عبد الرحمن )بدون(. التخطيط للتعليم الثانوي العام في ضوء 9

 العولمة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى.

الصف  (. تصور مقترح لتطوير منهج العلوم لتالميذ2014بوان، داليا محمد ).د10

يات الخامس األساسي في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وأثرها على تنمية عمل

 العلم األساسية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.

فة ع المعر(. دور الجامعات السعودية في بناء مجتم2012.الذيباني، محمد )11

ربية الت كخيار استراتيجي للمكلة العربية السعودية، رسالة الخليج العربي، مكتب

 (.33(، السنة)124العربي لدول الخليج، ع)
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رفي (. مستوى تضمين متطلبات االقتصاد المع2018.زيلعي، أحمد عبده محمد )12

لية ، كجستيرفي منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية، رسالة ما

 التربية، جامعة الحديدة، اليمن.

مجتمع (. مدى تضمين قضايا العلم والتقنية وال2010.الزوبعي، اعتماد ناجي )13

جامعة  في محتوى كتب الفيزياء للتعليم المهني، رسالة ماجستير، كلية التربية،

 صنعاء.

مجلة  لعالي،(. فضاءات العولمة وجودة التعليم ا2015.السلطان، نسرين حمرة )14

 (.22كلية التربية األساسية للعلوم التربوية اإلنسانية، جامعة حائل، ع )

ية (. مدى تضمن كتب التربية اإلسالم2014.السنحاني، محمد حسن إسماعيل )15

بية ن الترمتهم لتالميذ الحلقة األخيرة من التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية لحاجا

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.الجنسية من منظور إسالمي، 

نوية (. تقويم كتاب الحديث المقرر على المرحلة الثا2017.السنيدي، سامي )16

ة، عودي)نظام المقررات( في ضوء مهارات مجتمع المعرفة في المملكة العربية الس

 (، كانون الثاني.1(، ع)6المجلة الدولية التربوية المتخصصة، مج )

مات (. مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية للمفهو2010ي، حميد علي ).الشرج17

ية ، كلالبيئية في مرحلة التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير

 التربية، جامعة صنعاء.

(. مدى تضمين محتوى كتب الكيمياء للمعاهد 2012.الشريف، محمد علي )18

ر، كلية (، رسال ماجستيSTSقنية والمجتمع )المهنية الصناعية لقضايا العلم والت

 التربية، جامعة صنعاء.

تب (. مدى توافر حقوق األسرة في اإلسالم في ك2014.الشرفي، إشراق حسن )19

ة ، رسالمنيةالتربية اإلسالمية المقررة على طلبة المرحلة الثانوية بالجمهورية الي

 ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.

 (. تقويم محتوى كتب القراءة في ضوء مهارات2013عبد الوهاب ).شعالن، 20

معة ية، جالترباالبداع للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير، كلية ا

 صنعاء.

سحاب (. إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، دار ال2007.الصاوي، ياسر )21

 للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
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ي ف(. تضمين المفاهيم الوطنية والديمقراطية 2017بشرى ناجي ) .الصايدي،22

ية، اليمن وريةمناهج الدراسات االجتماعية للحلقة الثالثة من التعليم األساسي بالجمه

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.

 (. تطوير المراكز2018. الصرابي، نبيلة حسن، والعروسي، عبد السالم )23

 ت فيالبحثية بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة، دراساالعلمية و

–(، يوليو 11(، ع )6التعليم الجامعي وضمان الجودة، جامعة صنعاء، مج )

 ديسمبر.

(. المشكالت االجتماعية المتضمنة في كتب 2014.صالح، محمد يحي )24

 سالةراليمنية، الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية 

 ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.

مية ( تقويم محتوى كتب التربية اإلسال2010.عبد الجبار، أم الخير قاسم )25

جامعة  بية،للصف الثالث الثانوي في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير، كلية التر

 صنعاء.

جتمع العلمي وبناء م (. سباق االبداع2011.عبد الوهاب، جودة عبد الوهاب )26

 (.31المعرفة، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، ع)

مية (. تصور مقترح لتطوير محتوى مناهج التربية اإلسال2015. عطوة، أكرم )27

 ستيرللمرحلة الثانوية بفلسطين في ضوء نتائج البحث التربوي في رسائل الماج

 ر.والدكتوراه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مص

(. اقتصاد المعرفة، دار الصفاء للنشر 2012.عليان، ربحي مصطفى )28

 والتوزيع، عمان، األردن.

عاصر، (. التربية وتحديات العولمة في المغرب العربي الم2013.علي، بريمة )29

ر، ع جزائمجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية، مؤسسة نور الحكمة للنشر، ال

(19.) 

وية في (. مدى تضمين كتب الجغرافيا للمرحلة الثان2015د محمد ).العنوة، واج30

، لتربيةية االيمن للمهارات الجغرافية ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستير، كل

 جامعة صنعاء.

ي (. إدراك القيادات اإلدارية في القطاع الحكوم2005.الغزي، عوض خلف )31

ة راسد-عولمة وتداعياتها ومتطلباتهاوالقطاع العام في دولة الكويت لمفهوم ال

(، 33ج )ميدانية، مجلة العلوم االجتماعية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت م

 (.3ع )
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(. مفاهيم حقوق اإلنسان في مناهج الدراسات 2009.الفودعي، بشير )32

 جستير،ة مااالجتماعية في مرحلة التعليم األساسي ومدى اكتساب التالميذ لها، رسال

 لية التربية، جامعة صنعاء.ك

ي ف(. مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية 2013.القدسي، عبد الرحمن محمد )33

ير، اجستالمرحلة الثانوية للمشكالت االجتماعية في الجمهورية اليمنية، رسالة م

 كلية التربية، جامعة صنعاء.

 للمرحلة(. تطوير منهج التربية اإلسالمية 2014.قطينة، علي علي صالح )34

 الثانوية بالجمهورية اليمنية في ضوء احتياجات المجتمع اليمني وقضاياه

 ر.المعاصرة، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مص

اب (. مدى توافر مهارات التفكير الناقد في كت2014.الكبسي، سيدة محمد )35

لية كلثانوي، رسالة ماجستير، الفيزياء واالختبارات الوزارية للصف الثالث ا

 التربية، جامعة صنعاء.

الحلقة (. تقويم محتوى كتب التربية اإلسالمية ب2012.الكحالني، أروى أحمد )36

ية، ليمناالثانية من التعليم األساسي في ضوء احتياجات المتعلمين في الجمهورية 

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.

ربي (. نحو مجتمع المعرفة، مجتمع المعرفة الع1425علمي، ).مجلس البحث ال37

 ودوره في التنمية، جامعة الملك عبد العزيز.

وية في (. تحليل مكونات منهاج األحياء للمرحلة الثان2010.المحبشي، منيرة )38

 الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء.

طالب ل(. تقويم منهج الثقافة اإلسالمية 2016عبده ).المخالفي، عبد السالم 39

ه، الجامعات اليمنية في ضوء حاجاتهم ومتطلبات عصر العولمة، رسالة دكتورا

 جامعة عين شمس.

ة (. تصور مقترح لتطوير منهج الفيزياء بالمرحل2017.مفرح، بشير أحمد )40

ة ، رسالميةلتربية العلالثانوية في الجمهورية اليمنية في ضوء االتجاهات الحديثة ل

 دكتوراه، كلية التربية، جامعة صنعاء.

لحديثة (. المناهج التربوية ا2008.مرعي، توفيق أحمد والحيلة، محمد محمود )41

 ، دار المسيرة، عمان، األردن.6مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها، ط
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قترح (. تصور م2017.المعمري، سليمان عبده والنظاري، بشرى محمد )42

ء ي ضولتطوير محتوى كتب الفيزياء بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية ف

 جامعة تعز. ابعاد التنمية المستدامة، مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلنسانية،

ة، مجلة (. العولمة والخيارات العربية المستقبلي2009.المنصور، عبد العزيز )43

 (.2(، ع )25ة والقانونية، مج )جامعة دمشق للعلوم االقتصادي

تجويد ل(. تصور مقترح 2018.الهبوب، أحمد غالب، والفخر، نجالء عبد الدائم )44

ي فسات البحث العلمي في الجامعات اليمنية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة، درا

 .ديسمبر –( يوليو 11(، ع )6التعليم الجامعي، جامعة صنعاء، مج )

Development of curricula for pre-university stages in the Republic of 

Yemen in light of the requirements of the knowledge society and the 

era of globalization 

Abdulghani Ahmed Ali Alhawri, Sana'a University, Yemen 

 

Abstract: The aim of the research is to uncover the reality of developing 

the basic curricula in the Republic of Yemen, and to know the 

requirements of the knowledge society and the era of globalization that 

must be included in the pre-university curricula with the aim of presenting 

a proposed conception of development in line with the knowledge society 

and the era of globalization.  And he analyzed the results of several 

Yemeni studies that aimed to evaluate pre-university curricula.  The 

results revealed that primary and secondary school curricula in various 

fields have many shortcomings in including many needs and rights, as 

well as skillful and emotional aspects, contemporary issues, as well as 

creativity and critical thinking skills, issues of science, technology and 

technology, the requirements of the knowledge economy and dimensions 

of sustainable development.  The research also came out with a proposed 

vision for developing school curricula in the Republic of Yemen that 

includes the principles on which it is based, the goals of the perception 

and its components, in addition to some of the obstacles expected when 

implementing it and ways to overcome them. 

Keywords: Educational subjects, Pre- university stage, Republic of 

Yemen,knowledge society, era of globalization. 



 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة

 2021 مارس 12العدد 

 المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين
 

235 

 

 

ئحة التعلم عن بعد ودافعية التعلم لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في ظل جا

 كورونا: دراسة على عينة أردنية

 د. شادي محمود أبو عباس

 شميةالها األردنيةالمملكة  -تربية الزرقاء الثانيةالتربوي،  دكتوراه في علم نفس

 د. خالد حسين العلوان

 ميةالمملكة األردنية الهاش -الجامعة الهاشميّة، دكتوراه في علم االجتماع

 

 عد فيالكشف عن دافعية التعلم والتعلم عن ب إلىهدفت الدراسة الحالية  ملخص:

ارس في المد بينهما لدى طلبة الثانوية العامة إطار جائحة كورونا، والعالقة

 160المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من  الباحثان ستخدموااألردنية، 

تم  صناعيدبي والعلمي، والوطالبة من طلبة الثانوية العامة في الفرع األطالبا ً

 انحثالبا ولتحقيق أهداف الدراسة استخدام، ختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطةا

امتالك  ىإل أظهرت نتائج الدراسةولدافعية التعلم.   ( (Keller, 1987 مقياس كيلر

ود لى وجإشارت النتائج أالطلبة لمستوى متوسط من الدافعية والتعلم عن بعد، كما 

 ديميكاألحصائية على مقياس الدافعية تبعا لمتغيرات الفرع اإفروق ذات دالله 

ائية على حصإصناعي( لصالح الفرع العلمي، وعدم وجود فروق  -دبيأ -)علمي

لة ة دامقياس الدافعية تعزى للجنس. كما اظهرت النتائج الى وجود عالقة ايجابي

 حصائيا بين مقياس الدافعية الكلي والتعلم عن بعد.إ

جائحة  ،امة: دافعية التعلم، التعلم عن بعد، طلبة الثانوية العالكلمات المفتاحية

  .كورونا، المدارس األردنية
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 مقدمة:

أدى إغالق  أزمة كورونا هزة للعالم أجمع وعلى جميع الصعد، مماأحدثت 

 الماليين من الطلبة من حقهم والتي نتج عنها حرمان المؤسسات التربوية،

بالحصول على التعلم بشكل منتظم. غير أن الحكومات في جميع دول العالم 

 طلبةسارعت لوضع الخطط العالجيه لهذه المشكلة وبذلت قصارى جهدها لتمكين ال

أو ما يسمى بالتعلم  من الحصول على حقهم بالتعلم، فظهر التعلم عن بعد

صات ده تقريبا في جميع دول العالم. فأنشات المنوالذي تم إعتما اإللكتروني

مال ة إلكتناسبالتعليمية، وأعدت الفيديوهات التعليمية، وتم توفير البنى التحتيه الم

 هذه العملية.

كونه  التعلم عن بعد من أنجح الوسائل للحصول على المعلومات الحديثة، ويعد  

ن عثين ات وتقلل الوقت للباحمرتبط بشبكة اإلنترنت، والتي بدورها تقرب المساف

معات لمجتاالمعرفة، إضافة إلى أن توظيف مثل هذا النوع من التعلم يعد من معايير 

المتحضرة، فمن غيره يصعب على هذه المجتمعات التعايش في هذا العصر 

م لتعلالمتصف بالسرعة، وعليه فإّن اهتمام الدول بتوسيع رقعة هذا النوع من ا

 سعي وراء اللحاق بركب الدول والمجتمعات المتحضرة. ببرامجها ما هو إال

 تصالالئل استخدام وسااأن التعلم عن بعد هو التعلم المبني على  ويمكن اإلشارة إلى

يمثل  أنه وال ريبالمتاحة للتغلب على مشكلة البعد المكاني بين المعلم والمتعلم، 

هداف أتحقيق لالتصال وسيلةً من التعليم عبر وسائل احديثًا يتّخذ  تعليميًااتجاًها 

 عوقات  محول تالعلمية العلمية التعلمية، وهو تعلم ذو نوعين، نوعٍ يكون طارئًا حين 

  بين الطالب والمدرس من االلتقاء في مكان واحد، ونوع يكون اختياريًا.

منها وعد، ومن هذه اإليجابيات العامة التي يمكن أن تسجل بها عملية التعليم عن ب

، يًزاية الطالب عن تصورات المعلم، وكذلك ضبط جودة التعليم ضبًطا مماستقالل

 اةوتحقيق مبدأ االستقاللية، فضال عن عدالة التعليم، وتحقيق مبدأ المساو

، حيث غالبًا ما تكون هيدرس المتعلم عن بعد المواد الدراسية بمفردوفي ضوء ذلك 

وزمالئة قليلة او معدومة؛ لذلك  الفرص المتوافرة لدية للتفاعل المباشر مع معليمية

فهو يحتاج إلى درجة عالية من الدافعية حتى يتمكن من إكمال دراسته بنجاح 

(Sankaran & Bui,2001 ولهذا السبب تصبح تنمية دافعية المتعلم .)

؛ (Timmis & cook,2001عنصرا ًجوهريا ً في تحقيق وتصميم التعلم عن بعد )

في نجاح  ًماالمتعلم تلعب دورا ً حاس درجة دافعية بأنّ حيث يؤمن كثير من المعلمين 
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ن عملية التعلم تصبح شبه مستحيلة إذا فقد المتعلم رغبيه إعملية التعلم؛ حيث 

 (.Dick, Carey & Carey,2005ودافعيته فيما يتعلمه) 

 قدراته نع أهمية تقل ال إذ األهمية، في غاية أساسية عوامل المتعلم دوافع وتعد  

 م،تعل  ال سبيل يف جهد أي يبذل لن لدافعيةبدون ا هألنّ  لديه؛ التفكير ومهارات ية،العقل

( الدافعية كواحدة من العوامل األربعة 2003حيث حدد توق وقطامي وعدس )

 احتلّ  ذلكل ؛رة في التعليمالرئيسة )االستعداد، الخبرة، النضج، الدافعية( المؤثّ  

ي ه فألهميت افي علم النفس بجميع فروعه نظرً  ةً مرموق ةً موضوع الدافعية مكان

 دفعت حيث ؛له هاًما اللسلوك ومحددً  ارئيسً  امحركً  نساني؛ حيث يعد  تفسير السلوك اإل

 (.2005)سليمان،  جديدة مواقف لتعلم والطاقة الجهد من مزيد بذل نحو الفرد

 يف الحاسوب الذين يستخدمون الطلبة أنإلى  Rupe, 1986) ) روبي وقد أشار 

 ضورح على مواظبةً  وأكثر ومثابرة، أكثر دافعيةً  يكونون تعلمهم عملية أثناء

 نما يرىبي .االعتيادية بالطريقة يتعلمون الذين بالطلبة الدراسية مقارنة الحصص

 تولد لتعليموا التعلم عملية أثناء في الحاسوب يوفرها التي البيئة أن ( 1994)الفار

 شارأ كما .للتعلم دافعيتهم من كما تزيد يدرسونها، التي المواد نحو اتجاهات

 ت،اإلنترن خالل من درسوا الذين الطلبة أن دراسته في Teeter, 1997)تيتير)

، لمللتع زادت دافعيتهم قد الحاسوب خالل من والمشاركة الواجبات وقاموا بحل

لبة لدى طوبناء عليه جاءت الدراسة الحالية للتحقق من مستوى دافعية التعلم 

 .المرحلة الثانوية العامة أثناء عملية تعلمهم عن بعد

ح، ال لناجاويرى الباحثان بأن التعلم عن بعد ضرورة حتمية إلستمرار عملية التعلم 

إلى  ساهمسيما ما يتصف به العصر الحالي من التقدم العلمي والتكنولوجي، والذي ي

 ر مكونن توفالتعلم، غير أنه ال بد محد بعيد بتوفير البيئة الخصبة لهذا النوع من 

علم ية التعمل أساسي ومهم لهذه العملية أال وهو الدافعية للتعلم، فمن غيرها ال تؤتي

لطرق ايسر أكلها، فالدافعية تحث المتعلم وتدفعه للمزيد من المعرفة، والبحث عن أ

 للحصول عليها والمتمثلة بالتعلم عن بعد.

 عد أوال: التعلم عن ب  

بالمراسلة  مٍ عد في العصر الحديث في صورة تعل  ول بوادر التعلم عن ب  أ تظهر

حيث ظهر ألول مرة في جامعة بوستن سنة  ؛لتطور الخدمات البريدية نتيجةً 

حيث  1901عدهو أول بث للراديو سنة ساهم في نجاح التعلم عن ب  قد ، و(1728)

 وظهرت الجامعة الالسلكية عن بعد سنة ،إلغراض التدريب والتأهيل م  د  خ  ت  س  كان ي  

م الراديو في تقديم خدمات تعليمية لسكان المناطق استخدا، وبعد ذلك (1920)
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مريكا الالتينية، وبعد ظهور التلفاز أالريفية في الهند وبعض البلدان األفريقية وفي 

الخمسينيات  ستخدام التلفاز في التعليم، وفيا، فقد تم اخرً آ شهد التعلم عن بعد تطوًرا

( 1960)تصال والتكنولوجيا ظهرت سنة نتيجة للتطورات التي حدثت في مجال اال

ستخدام شبكة االمؤتمرات السمعية عن بعد في جامعة وينسكونسن األمريكية ب

الهاتف، وفي عقد التسعينات من القرن العشرين توافرت للبشرية وسائل إلكترونية 

ها وخاصة في مجال التعليم لعرض المعرفة مذهلة لنقل المعلومات وأصلها ونشر

على الطلبة وللتفاعل بين المعلمين والطلبة، وبين الطلبة أنفسهم، ومن التقنيات 

الحديثة التي تستعمل للعرض اشرطة الفيديو المطورة والشبكات الحاسوبية وحقائب 

مع ما  (WWW) ، والشبكة العنكبوتية العالميةCD-ROMالملتيميديا، أقراص 

نترنت، وظهور افقها من خيارات الربط والتوضيحات البيانية والرسوم واإلير

مكانها تسهيل إتعمال المؤتمرات المسموعة والمؤتمرات المرئية التي باسإمكانيات 

يضفي التفاعل والحيوية على التعلم عن  تكوين مجتمعات تعليمية يدور خاللها حوار  

 (.2011)الكسجي،  عدب  

د هو التعلم التعلم عن بع ( أنّ 2014عقل ) د  عد حيث أك  لم عن ب  تعددت تعاريف التع

بين  مكانيتصال المتاحة للتغلب على مشكلة البعد الستخدام وسائل االاالمبني على 

ي طلبة فال هيمن أشكال التعلم والتعليم يتحكم ف كل  نه شأالمعلم والمتعلم، وهو يرى 

 طريقة التعلم أكثر من المعلم.

تفاعل مع ي( فرأى أن التعلم عن بعد هو ما يكتسبة المتعلم  وهو 2015)أما العزام 

ى ينما يرب م،الخبرات التعليمية من خالل الوسائط المتعددة التي يتفاعل معها المتعل

(Egwouben, Aja-Okorie &Nwafukwa,2016 أن التعلم عن بعد هو )

 لعمرس والموقع واعملية تمكين المتعلمين من جميع الفئات بغض النظر عن الجن

فاز في الحصول على التعليم من خالل مجموعة متنوعة من وسائل األذاعة والتل

سوا ، وهي عملية يكون فيها المتعلمين ليءوأشرطة الفيديو أو مزيج من كل شي

ات تصال وجه لوجه مع المعلم، ولكن يجتمعوا في الوقت المحدد لتبادل وجهاب

   النظر وحل المشكالت األكاديمية.

وغير  ة،غتنام الفرص التعليمية المتاحاوتؤكد فلسفة التعلم عن بعد حق األفراد في 

المقيدة بوقت او فئة من المتعلمين، وغير المقتصرة على مستوى أو نوع معين من 

حيث تنطوي هذه الفلسفة على فكرة جوهرية وهو تحول  ،(2008التعليم )المهدي،

الفرد في طلب العلم  مقراطية التعليم، وحقّ التعليم إلى التعلم، وتأكيد مبدأ د

وبالتالي  ،ستعداداته النفسية وطموحاتهاوالحصول علية حسب قدراته العقلية و
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والعملية التعليمية الذاتية، كالتعلم الذاتي والدراسة الذاتية دون  ،التركيز على المتعلم

لمتعلم عبر وسائط عتماد المباشر على المعلم من خالل إيصال مواد التعلم إلى ااال

 (.2011عن المعلم في الزمان والمكان )الكسجي، حيث يكون المتعلم منفصاًل 

لمشار يلة ايًضا أهمية برامج التعلم عن بعد كما أوردها مبارك ونشوان والحأوتكمن 

تعلم ن الإ( بأنها تتخطى حدود المكان والزمان، حيث 2006إليهم في بني يونس )

الم، ء العتماعية وثقافية واقتصادية من كل انحااجعن بعد يربط الطلبة من خلفيات 

في  حيث يتيح فرصا ً كبيرة لتبادل الخبرات.كما تساهم برامج التعلم عن بعد

سة لدراستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، كما تساعد في الجمع بين العمل واا

ن إحيث  دية.ية للقاعات الصفية التقليبعايستقدرة االوأستيعاب أعداد كبيرة تفوق ال

ن ثة مالتعليم عن بعد يقوم على أساس التعليم من خالل شبكات االتصاالت الحدي

ة نترنت، وتقديم المادخالل الربط بين المدرس والطالب عن طريق برامج اإل

حاجة ن الالتعليمية بأسلوب محوسب دون الحاجة للقدوم إلى المؤسسة التعليمية ودو

 (.2015عبر الدول )عوض، لتحمل تكلفة ومشقة السفر

 ثانيًا: دافعية التعلم 

بوي، م ترينظر التربويون  إلى الدافعية  على أنها هدف تربوي يسعى إليه  أي نظا

ب أسالي خداملذا يسعى كثير من المعلمين إلى إثارة دافعية طلبتهم نحو التعلم، باست

ا وتوليد (. كما أن استثارة دافعية  الطلبة وتوجيه2004)البيطار،تدريس متنوعة  

ة دانياهتمامات معينة  لديهم  تجعلهم  يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية ووج

ف وحركية تتعدى نطاق المدرسة، كما أنها وسيلة  تستخدم  في انجاز األهدا

 (.1998التعليمية  )شبيب، 

عيتهم داف لمون عن أسباب اختالف الطلبة في مستوىباء والمعا ما يتساءل اآلوكثيرً 

ية مدرسعض الطلبة يقبل على النشاطات الفب نحو أي نشاط مدرسي أو مادة دراسية,

 ,تعاضمن الفتور واالم يءٍ بحماس كبير, في حين يرفضها اخرون أو يتقبلونها بش

يعده  ذيال  Motivationإن أسئلة من هذا القبيل ترتبط بمفهوم الدافعية ف ولذا

يات الباحثون في التربية وعلم النفس احد العوامل المسئولة عن اختالف مستو

 (.Woolfolk,1997الطلبة من حيث النشاط والتحصيل الدراسي )

تعدّ دافعية التعلم حالة داخلية لدى المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقف التعليمي، 

النشاط حتى يتحقق التعلم .وتظهر واإلقبال علية بنشاط موجة، واالستمرار في هذا 

أهمية الدافعية من الناحية التربوية من حيث كونها هدفا تربويا في حد ذاتها، 

فاستثارة دافعية الطلبة، وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يقبلون على 
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ممارسة نشاطات معرفية ووجدانية وحركية . ومن هذا المنطلق فأن الدافعية من 

هداف التربوية المهمة التي ينشدها أي نظام تربوي، ولها آثار مهمة في تعلم األ

الطالب وسلوكه، وتشمل هذه اآلثار توجيه هذا السلوك نحو أهداف معينة، وزيادة 

الجهد والطاقة والمبادرة والمثابرة لدى المتعلم، وزيادة قدرته على معالجة 

 (.2004المعلومات وبالتالي تحسن األداء )بقيعي,

وقد عرفت الدافعية تعريفات مختلفة، تبعا الختالف نظرياتها وتفسيراتها إذ أنه من 

( 1998الصعب وضع مصطلح الدافعية في قالب معين حيث يرى عدس وتوق )

بان الدافعية هي حالة أو استعداد داخلي، فطري أو مكتسب،شعوري أو ال شعوري، 

ذهنيا أو حركيا ويسهم في توجيهه  عضوي أو اجتماعي أو نفسي، يثير سلوك الفرد

 ميل :أنها(Brophy 1987)) بروفي فيعرفها التعلم دافعية أما وإيصاله إلى غاية

 الفوائد لمس ويمكن الجهد، تستحق معنى ذات أكاديمية نشاطات التخاذ الطالب

 ,Negovan and Bogdanعنه فيما يرى نيغوفان وبوجدان ) الناتجة األكاديمية

الدافعية للتعلم  من أهم العوامل النفسية  التي يجب على  المعلم  أن ( أن 2013

يعرف  كيفية إثارتها  لدى الطلبة  ؛ وذلك للحد  من تشتت  انتباهه، ودمجه في  

المهام التعليمية، والتزامه باألنظمة  والتعليمات المدرسية. أما دافعية التعلم عن بعد 

ي يمتلكه الطالب للتفاعل اإليجابي مع  عملية ستعداد الداخلي المكتسب الذفهي اال

 التعلم عن بعد. 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

ة انويتتجلى مشكلة الدراسة في التعرف على مستوى دافعية التعلم لدى طلبة الث

جه العامة في تجربة التعلم عن بعد في ظل ظهور فايروس كورونا المستجد وتو

ة فتراضياال العملية التعليمية من التعلم في المدارس الى االنتقال للتعلم بالصفوف

م م عدثان من خالل عمله بقطاع التعليمن خالل التعلم عن بعد. حيث الحظ الباح

هم  تسا إقبال الكثير من الطلبة على التعلم عن بعد وجود عدد من المشكالت التي

 تفاعلدى الطلبة عند استخدام منصات التعلم، كغياب فرص اللنخفاض الدافعية اب

يات الصفي المباشر مع المعلم وبعدهم عن زمالئهم ممن يشاركونهم  نفس الخلف

عية داف تمامات؛ لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على مستوىهواال

ي فن بعد ععلم التعلم لدى طلبة  الثانوية العامة  الذين يتلقون تعليمهم من خالل الت

 ية: لتالاجابة عن األسئلة ظل انتشار فايروس كورونا المستجد، وجاءت الدراسة لإل

س مداردى طلبة الصف الثاني الثانوي في الما مستوى دافعية التعلم عن بعد ل -1

 التابعة لمديرية التربية والتعليم الزرقاء الثانية ؟.
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م عن لتعلهل يختلف مستوى دافعية التعلم لدى طلبة المرحلة الثانوية من خالل ا -2

 ختالف الجنس والتخصص؟ابعد ب

 (بين مستوى(0,05هل توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  -3

م عن لتعلادافعية التعلم والتعلم عن بعد لدى طلبة الثانوية العامة؟  ما مؤشرات 

 بعد؟.

ية وتنبثق أهمية الدراسة من موضوعها الي يتمثل في التعرف على مستوى دافع

ن بعد ععلم التعلم لدى طلبة  الثانوية العامة  الذين يتلقون تعليمهم من خالل الت

 ج دراستهم الجهات التالية:أن تفيد نتائ انويأمل الباحث

وية وزارة التربية والتعليم، بان يتبنى المخططون وصانعو القرارات الترب .1

ة افعيدومطورو البرامج  والمقررات بتطوير برامج التعلم عن بعد ومعرفة مستوى 

رتهم لى قدباإلضافة إ ،النجاح المدرسي متطلباتبرز أالطلبة للتعلم التي تعتبر من 

ن مدى قق مات التي تدرس بنظام التعلم عن بعد والتحراد التعلم للمقرعلى تقييم مو

على  لبا ًفاعليتها  في تنمية دافعية المتعلم، وتشخيص جوانب القصور التي تؤثر س

 دافعية المتعلم  .

الباحثون والمهتمون والمختصون في هذا المجال من خالل إعداد أبحاث  .2

 بالتعلم ينللمهتم معلوماتية مرجعيةل تقديم مستقبلية في هذا السياق البحثي من خال

 بعد وفق مفاهيم تنمية الدافعية،وجعلها بيئة ممتعة ومحفزة للتعلم. عن

 الدراسة مصطلحات

م الهتمالم واستمتاع الطالب بالتعالى إ : مفهوم متعدد األبعاد يشيردافعية التعلم .1

، لصعبةاوإنجاز المهام ستطالع، والمثابرة في التعلم، بكل ما هو جديد، وحب اال

 .(Gottfried,1994وإدراك الكفاءة، والتفوق في األعمال التي يقومون بها )

مقياس ي الف: الدرجة التي يحصل عليها المتعلم التعريف االجرائي لدافعية التعلم .2

ة ليميالذي تم استخدامه في هذه الدراسة وهو مقياس الدافعية نحو المواد التع

(Killerالذي يتضم )الثقة، الرضا ،ةنتباه، المالئمن اربع أبعاد هي: اال. 

فيه  تخدم: هو تعلم نظامي منظم تتباعد فية مجموعات التعلم، وتسالتعلم عن بعد .3

 يًا عنن سونظم االتصاالت التفاعلية لربط المتعلمين والمصادر التعليمية والمعلمي

 . (2015بعد )عزمي، 

الفيروس التاجي الجديد، المعروف أيًضا باسم  جائحة كورونا: .4

2019COVID ،هو نوع من الفيروسات التي تسبب مرًضا في الجهاز التنفسي ،

 .وهذا وائل في مجرى الهواء وفي الرئتين )االلتهاب الرئوي(
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ء لزرقاهي منطقة تقع ضمن محافظة ا منطقة مديرية التربية والتعليم الثانية: .5

 لحكومية التي تقع ضمن لواء الهاشمية وقضاء بيرينمن المدارس ا ١١٠تضم 

 زرق وقضاء الظليل والحالبات.وقضاء األ

 : تحددت الدراسة الحالية بعدد من المحددات حدود محددات الدراسة

لعلمي رع االدراسة على طلبة الثانوية العامه للف هتم تطبيق هذ الحدود المكانية:

 واألدبي والصناعي في منطقة تربية الزرقاء الثانية في مدينة الزرقاء .

لفصل االل ختم إجراء  هذه الدراسة في  الفترة الزمنية الممتدة  الحدود الزمانية:

 .2020الدراسي الثاني من العام الدراسي

  :المحددات

ن مالدراسة في ضوء األدوات المستخدمة في جمع البيانات ستتحدد نتائج هذه 

إن لي فصدقها وثباتها، وفي استجابات أفراد الدراسة على فقرات أدواتها وبالتا

ق ن صدتعميم النتائج يعتمد على طبيعة أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية م

 وثبات. 

 الدراسات السابقة 

لكن  لت متغيرات الدراسة بشكل دقيق،لم يجد الباحثان دراسات عربية تناو

 مجياتالبر استخدام أثر بحثت التي الدراسات بعض نجد التربوي، األدب وبمراجعة

  .الدافعية في

 الدراسات العربية

 باستخدام التدريس أثر عن الكشف إلى هدفت دراسة ( 2007 ) الحسناوي أجرى

 نحو لطلبةا دافعية في الكهربائية القدرة إلكترونيات تدريس في والحاسوب اإلنترنت

 ( 90 ) نم الدراسة عينة تكونت .التعلم في استخدامهما نحو اتجاهاتهم وفي التعلم،

 الناصرية يف التقني المعهد طلبة من الكيمياء قسم في الثاني الصف في وطالبة طالبًا

 في رنتاإلنت استخدموا الذين الطلبة تفوق إلى الدراسة نتائج أشارت .العراق في

 .الحاسوب استخدموا الذين الطلبة على االتجاهات وفي الدافعية

ستخدام بيئة التعلم ا( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر 2008أجرت آل سماح )

فتراضية على دافعية المتعلمين وتحصيلهم الدراسي في مقرر علم األجتماع، اإل

أساليب تصميم مواد التعلم عن وفق  نيًادرًسا من المقرر إلكترو 14حيث تم تصميم 

( متعلما ً يدرسون بكلية الطب في جامعة 147كونت عينة الدراسة من )تبعد. 

الخليج العربي، حيث قسمت العينة إلى مجموعتين، تجريبية درست المقرر بالتعلم 

عن بعد، وضابطة درست بالطريقة التقليدية . أظهرت نتائج الدراسة بأن المتعلمين 
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وأعلى دافعية من أفراد  ،أعلى تحصياًل  امجموعة التجريبية كانومن أفراد ال

 المجموعة الضابطة.

 تعلمال طريقة استخدام أثر عن للكشف دراسةب ( 2012 ) دومي وبني الزعبي وقام

 مادة في األساسي الرابع الصف تالميذ تحصيل في األردنية المدارس في المتمازج

 وطالبة اطالب71 ) )من الدراسة عينة تكونت .تعلمها نحو دافعيتهم وفي الرياضيات،

 مجموعة  (33) و تجريبية، مجموعة(38 ) منهم صفية، شعب أربعة على موزعين

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج كشفت وقد .ضابطة

 لصالحو والدافعية التحصيل في الضابطتين والمجموعتين التجريبيتين المجموعتين

 يف واإلناث الذكور بين وجودفروق عدم إلى إضافة التجريبيتين، المجموعتين

 .والدافعية التحصيل

 الدراسات األجنبية

 ( دراسة  هدفت إلى معرفة  تأثير (Yoo and Huang ,2013أجرى يو وهانق  

.  افعيةاالختالفات الدفي  الجنس )ذكور، إناث ( كعامل يؤثر على التعلم عن بعد

اف ( طالب وطالبة  حيث سعت دراستهم إلى استكش300تكونت عينة الدراسة من )

اتية الذ ما إذا كانت هناك اختالفات بين الطالب والطالبات فيما يتعلق بالدوافع

كبر ا أوالخارجية.  حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن لدى اإلناث دافعًا جوهريً 

وسعت  بينما االختالفات في الدافع الخارجي لم تكن ملحوظة. بكثير من الذكور،

تى ح عيةالدافالدراسة  للتوسع في هذه النتائج الستكشاف كيفية تأثير الجنس على 

 .عندما يكون األداء األكاديمي قاباًل للمقارنة بين الطالب والطالبات

 لكشفا بهدف دراسة (Gómez-Fernández,2005)فرنانديز- جوميز أجرى كما

 ينتحس في الطلبة اإللكتروني بين البريد (e-mail) خالل من التواصل أثر عن

 في زعينمو وطالبة طالبًا ( 63)  من الدراسة عينة تكونت .لديهم الدافعية مستوى

 يزية،اإلنجل األولى لغتهم والرابعة والثالثة األولى المجموعة :مجموعات أربع

 واللغة السبانية،ا األولى لغتهم فكانت الثانية المجموعة أما االسبانية، الثانية ولغتهم

 هي فاعالت المجموعات أكثر أن الدراسة نتائج أظهرت .لديهم ثانية لغة اإلنجليزية

 .دافعية وأكثر ستمتاًعاا أكثر أنهم كما الثانية، المجموعة

 ,Faessler)وداهندن وويس وهنتربيرجر فاسلر أجراها دراسة وفي

Hinterberger, Dahinden & Wyss, 2006 )المهمة نوع أثر عن للكشف 

 عينة تكونت .الطلبة لدى الدافعية مستوى تحسين في الحاسوب  طريق عن المقدمة

 علوم إلى مدخل مساق في المسجلين الطلبة من وطالبة طالبًا ( 500 ) من الدراسة
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 مستوى تحسين في يساعد المهمات أداء أن الدراسة نتائج أظهرت .الحاسوب

 المرتبطة المهمات من أكثر الدافعية تحسن الغامضة المهمات وأن الدافعية،

 .األساسية بالمفاهيم

 ستكشاف أراء الطلبة ومقترحاتهما( هدفت إلى Tsai,2005قدم تساي دراسة )

 ة منحول بيئات التعلم عن بعد في تعلم مادة العلوم، حيث تكونت عينة الدراس

 انباحثطلبة المرحلة الثانوية في تايون، حيث قام ال ( طالبا ً وطالبة من853)

 سيايس ألغراض الدراسة. حيث كشفت هذه المقيبتصميم استبيان ضمن تمانية مقاي

بة من خالل التحليل عن وجود مستوى عال من الصدق والثبات في مدى رضا الطل

 ة أنهملطلبعن فكرة البيئات التعليمية القائمة على األنترنت، كما أظهرت إجابات ا

في  رغبنيفضلون وبشدة هذا النوع من التعلم، إضافة لذلك قد تبين أن الطالبات ي

لمواد اعلم التركيز أكثر على التعلم عن بعد وتوفير البيئة المناسبة لها من أجل ت

 العلمية أكثر مما يرغب فيها الطلبة الذكور .

 تعقيب على الدراسات السابقة 

ن  في وقد طور الباحثا أهدافها، تنوع حسب على السابقة الدارسات أدوات تنوعت

دراسات ال اما عيناتلدافعية التعلم،  ( (Keller, 1987 هذه الدراسة مقياس كيلر

تعليمية اشتملت على معظم المراحل ال  حيث أهدافها، وعنت بطبيعة السابقة تنوعت

 بعضوطلبة الجامعات والكليات، من  بعض الدراسات عينة اختارت حيث

 لهذه النسبةب أما.اإلعدادية أو )األساسية( المرحلة تالميذ من عينة اختارت الدراسات

ت دة من الدراسا. وتم االستفامن طلبة المرحله الثانوية  عينة اختيار تم فقد الدراسة 

ة. ناسبالسابقة عن طريق بناء اإلطار النظري، واختيار األساليب اإلحصائية الم

 تمامالدراسات السابقة أن التعليم عن بعد يحتاج إلى اه ويمكن أن نستخلص من

وتطوير من قبل المؤسسات المعنية وذلك بتدريب الكفاءات وبوضع البرامج 

 . ةالمساعدة وتوسيع دائرة التدريب للطالب واالستفادة من التقنيات المتاح

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

راسة  : منهج الّدِّ

هدف ياسة فقد اعتمدت الدراسة المنهج  الوصفي الذي من أجل تحقيق أهداف الدر

عد بإلى وصف الظاهرة المدروسة من خالل التعرف على العالقة بين التعلم عن 

 ودافعية التعلم لدى طلبة الثانوية العامة. 
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راسة وعينتها:  مجتمع الّدِّ

راسة من جميع طلبة الثانوية العامة في الفرع األ ن  مجتمع  الدّ   العلميودبي تكو 

سي لدراوالصناعي في مديرية التربية والتعليم لتربية الزرقاء الثانية للعام ا

ادرة ( طالبًا وطالبةً وفق االحصائيات الص1840والمقد ر عددهم ) 2019/2020

 عن مديرية تربية الزرقاء الثانية. 

في الفرع  ( طالبا ًوطالبة من طلبة الثانوية العامة160)وتكونت عينة الدراسة من 

ل لجدواالدبي والعلمي والصناعي، تم إختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة،وا

 التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة.

 متغيرات الدراسةالتكرارات والنسب المئوية حسب  (1جدول )

    

 الفرع االكاديمي 

 Total الجنس    

  انثى ذكر 

 60 30 30 العدد ادبي

 60 30 30 العدد علمي

 40 20 20 العدد صناعي

 160 80 80 العدد المجموع

راسة:  أدوات الّدِّ

دافعية (  ل (Keller, 1987 مقياس كيلر انلتحقيق أهداف الدراسة استخدام الباحث

طة وترجمته وقد أجريت تعديالت بسي  بتطويره  انالتعلم.  حيث قام  الباحث

د هذا تماوقد تم اع ،لموائمته بما يتناسب مع هذه الدراسة من خالل التعلم عن بعد

اس لمقياالمقياس بعد توفيقه وموائمته بما يتناسب مع هذه الدراسة، وبعد تكييف 

 اسة.الدرعلى البيئة األردنية والمرحلة العمرية تم تطبيق المقياس على عينة 

 دالالت صدق مقياس دافعية التعلم: 

للتأكد من داللة صدق المقياس تم عرضه بصورته الجديدة على ثمانية من 

المختصين في علم النفس التربوي والقياس ومناهج التدريس في الجامعة الهاشمية، 

وطلب منهم تحكيم المقياس من حيث وضوح المعنى، ومدى انتماء كل فقرة إلى 

لذي تقيسه، وأضافه أية مالحظات أو اقتراحات يرونها مناسبة. وفي ضوء البعد ا

مالحظات المحكمين وأرائهم تم إجراء تعديالت بسيطة . كما تم التأكد من االداة من 

( طالبا 25خالل تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )

معامل ارتباط كل فقرة من وطالبة، حيث تم تحليل فقرات المقياس وحساب 

الفقرات، حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في 

صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة 
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وبين ارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه، وبين كل مجال والدرجة الكلية من جهة 

-0.33معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين ) أخرى، وقد تراوحت

 ( يبين ذلك2( والجدول )0.91-0.44(، ومع المجال )0.92

رقم 

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 مع البعد

معامل 

 االرتباط

 مع االداة

رقم 

 الفقرة

 معامل 

 االرتباط

 مع البعد

 معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 البعدمع 

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

1 .91** .92** 13 .86** .83** 25 .90** .88** 

2 .85** .84** 14 .65** .58** 26 .44* .54** 

3 .60** .52** 15 .76** .80** 27 .73** .65** 

4 .64** .63** 16 .77** .80** 28 .67** .61** 

5 .65** .61** 17 .84** .84** 29 .70** .61** 

6 .80** .80** 18 .58** .35* 30 .64** .39* 

7 .69** .61** 19 .82** .83** 31 .48* .33* 

8 .77** .70** 20 .84** .85** 32 .82** .85** 

9 .55** .37* 21 .83** .85** 33 .79** .86** 

10 .75** .75** 22 .75** .75** 34 .47* .54** 

11 .79** .76** 23 .66** .70** 35 .86** .87** 

12 .71** .70** 24 .78** .81**    

 (.0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )   

  (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **   

ودالة  وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة

 يتم حذف أي من هذه الفقرات.، ولذلك لم إحصائيا

 دالالت ثبات مقياس دافعية التعلم:

ة انويتتجلى مشكلة الدراسة في التعرف على مستوى دافعية التعلم لدى طلبة الث

جه العامة في تجربة التعلم عن بعد في ظل ظهور فايروس كورونا المستجد وتو

راضية الفتاعلم بالصفوف االنتقال للت إلىالعملية التعليمية من التعلم في المدارس 

م م عدمن خالل التعلم عن بعد. حيث الحظ الباحثان من خالل عمله بقطاع التعلي

هم  تسا إقبال الكثير من الطلبة على التعلم عن بعد وجود عدد من المشكالت التي

 تفاعلدى الطلبة عند استخدام منصات التعلم، كغياب فرص اللنخفاض الدافعية اب

يات ع المعلم وبعدهم عن زمالئهم ممن يشاركونهم  نفس الخلفالصفي المباشر م

ذه هتبرت ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعهتمامات؛ لذلك تسعى واال

 القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
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 عضها والدرجة الكليةالمجاالت بب( معامالت االرتباط بين 3 ) جدول رقم 

 (.0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 األول:النتائج المتعلقة بالسؤال 

الل خما مستوى دافعية التعلم لدى طلبة المرحلة الثانوية من الذي ينص على "

نية ألردالتعلم عن بعد  في التخصصات العلمية واألدبية والصناعية في المدارس ا

 "؟

ة الدافعيوى (  األوساط  الحسابيه واالنحرافات المعيارية لمست4) يبين الجدول رقم 

 كل.كياس الموجود لدى طلبة الثانوية العامة على كل بعد من ابعاد المقياس والمق

المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعياريه الستجابات افراد عينة الدراسة  ( 4الجدول رقم )

 على أبعاد مقياس الدافعية.

عدد  البعد

 الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الدافعية

 ية : جذب االنتباة للمهمة التعليماألولالبعد 

 المراد تعلمها

160 38.06 

 

18.62 

 

 متوسط

البعد الثاني: مناسبة المهمة التعليمية  

 لطموح المتعلم)المالئمة(

160 38.52 

 

13.20 

 

 متوسط

ة ادالبعد الثالث: ثقة المتعلم بالنجاح في الم

 التي يتعلم

 متوسط 16.21 37.31 160

 البعد الرابع:  قناعته بالمهمة التعليمية 

 )الرضا(

 متوسط 14.60 38.78 160

 متوسط 20.87 152.67 160 الكلي

جيث  ( ان مستوى الدافعية لدى الطلبة كان متوسطا4يظهر من خالل الجدول رقم)

هي ( و20.87( وبانحراف معياري )152.67س ككل )ابلغ المتوسط الحسابي للمقي

مين، لمتعلحالة متوسطة من الدافعيه عند ا إلىضمن الفئة المتوسطة وبالتالي تشير 

تالي بالتكما اشارت نتائج المتوسطات الحسابيه جاءت لالبعاد على النحو التالي و

 طة.( على التوالي، وجاءت جميعها متوس38.52 - 37.31 - 38.78 - 38.06)

 الدافعية ككل الرضا الثقة المالئمة جذب االنتباه 

جذب 

 االنتباه

1     

    1 **780. المالئمة

   1 **889. **922. الثقة

القناعة 

 والرضا

.858** .906** .921** 1  

 1 **950. **981. **917. **956. الدافعية ككل
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بسبب  بةتفسير ان مستوى الدافعية كان متوسطا لدى الطل يمكن أنه انالباحث ويرى

د وجود بعض المعوقات والمشكالت التي واجهت الطلبة والمعلمين وابرزها بع

تحفيز دة والطلبة عن المعلم وجه لوجه حيث يعد المعلم المصدر األبرز لتنمية وزيا

ى الطلبة الجديد لم يطبق عل هذا االسلوب أن إلىالدافعية لدى الطلبة، باالضافة 

ة والمعلمين بشكل ممنهج ومدرب بل طبق عليهم بشكل مفاجئ لذلك واجه الطلب

دم  ل عوالمعلمين مشكالت في كيفية استخدام هذا النمط الجديد في التعلم من خال

  اتيالذ امتالكهم لمهارات التعلم والتواصل االلكتروني  مثل القدرة على التعلم

عدم   إلى واالعتماد على النفس وأستخدام الحاسوب واالنترنت بكفاءة عالية، إضافه

 توفر بيئة حاضنة لهذا النوع من التعلم . 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

ن ية مالذي ينص على "هل يختلف مستوى دافعية التعلم لدى طلبة المرحلة الثانو

م جابة عن هذا السؤال تلإل التخصص؟"ختالف الجنس واخالل التعلم عن بعد ب

 واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة على مقياس ةحساب المتوسطات الحسابي

 الدافعية باختالف الجنس والتخصص.

 حسب متغير الجنس. .أ

( لدالله الفروق (Tالمتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعياريه واختبار  ( 5يبين الجدول رقم )

 مستوى الدافعية لدى الطلبة.بين الجنسين في 

الوسط  العدد الجنس البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  Tقيمة 

 الدالله

جذب االنتباة للمهمة التعليمية  

 المراد تعلمها

 0.995 -0.007 0.17 37.7 80 ذكور

 0.37 38.37 80 اناث

مناسبة المهمة التعليمية  لطموح 

 المتعلم)المالئمة(

 0.949 -0.101 0.15 37.3 80 ذكور

 0.26 38.41 80 اناث

ثقة المتعلم بالنجاح في المادة التي 

 يتعلم

 0.929 3.558 0.13 38.6 80 ذكور

 0.29 37.28 80 اناث

 0.001 2.301 0.18 39.2 80 ذكور قناعته بالمهمة التعليمية  )الرضا(

 0.25 39.24 80 اناث

 0.156 1.549 0.15 152.8 80 ذكور الكلي

 0.29 153.3 80 اناث
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دافعية ( عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى ال 5كما يبدو في الجدول رقم )

بعد م  وعلى المقياس ككل وعلى ابعاد جذب االنتباه ومناسبة المهمة  وثقة المعل

 قناعتة بالمهمة)الرضا( يعزا للجنس.

 القدر يهمالطلبة من الذكور واالناث،لد جميع أن إلى النتيجة هذه انالباحث ويعزو

 من لقدرا نفس لديهم وبالتالي والدافعية السلوب التعلم عن بعد، الرغبة من نفسه

 دة بشكلالما عرض أن كما .الجديدة الطريقة هذه مع واالنتباه والتفاعل المشاركة

 جيد بشكل المادة والطالبات يفهم الطالب أن على كبير بشكل ساعد ومتسلسل سهل

 فعاال كان المنصات التعليمية تأثير أن إلى ذلك يعزى أن كمايمكن .نفسه وبالمستوى

 لمؤثراتبا الذكور واإلناث تأثر لتشابه نظًرا سواء، حد على واإلناث على الذكور

المنصات التعليمية  من حيث احتوائها على الصور والحركات  في الموجودة

  .ن والفيديوهاتلواواأل

 صناعي( -ادبي -التخصص )علمي حسب متغيرب.

لمعرفة ذلك سيتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعياريه الستجابات افراد 

 الدراسة على ابعاد مقياس دافعية التعلم ككل  تبعا لمتغير التخصص العلمي

الوسط  العدد التخصص البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 جذب االنتباة للمهمة التعليمية  المراد

 تعلمها

 11.15 44.63 60 علمي

 10.09 43.88 60 ادبي

 10.01 42.80 40 صناعي

مناسبة المهمة التعليمية  لطموح 

 المتعلم)المالئمة(

 15.09 42.01 60 علمي

 10.88 38.11 60 ادبي

 9.90 36.02 40 صناعي

 13.36 45.48 60 علمي مثقة المتعلم بالنجاح في المادة التي يتعل

 9.90 42.75 60 ادبي

 10.11 36.88 40 صناعي

 10.15 40.67 60 علمي قناعته بالمهمة التعليمية  )الرضا(

 11.23 35.21 60 ادبي

 10.21 37.11 40 صناعي

 16.58 172.79 60 علمي الكلي

 14.03 119.95 60 ادبي

 13.301 152.81 40 صناعي
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احصائيا بين المتوسطات الحسابية ( وجود فروق دالة 6يظهر من الجدول رقم ) 

صناعي( ولمعرفة  -ادبي  -على مقياس الدافعية حسب متغير التخصص ) علمي

 ( 7داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين االحادي كما في الجدول )

مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

درج

ة 

الحر

 ية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة *

للمهمة  هاالنتباجذب 

 التعليمية  المراد تعلمها

بين 

 المجموعات

728,140 2 364,56

9 

3,389 0,036

* 

داخل 

 المجموعات

23765,3455 78 107,58

1 

  

    80 24493.4855 الكلي

مناسبة المهمة التعليمية  

 لطموح المتعلم)المالئمة(

بين 

 المجموعات

1369,777 2 688,99

0 

4,650 *

0,011 

داخل 

 المجموعات

3279,113 78 147,92

3 

  

    80 4648.89 الكلي

ثقة المتعلم بالنجاح في 

 المادة التي يتعلم

بين 

 المجموعات

565,495 2 282.74

8 

1,064 0,212 

داخل 

 المجموعات

39989,934 78 180,94

0 

  

    80 40555.429 الكلي

قناعته بالمهمة التعليمية  

 )الرضا(

بين 

 المجموعات

555,400 2 364,56

9 

3,388 0,035

* 

داخل 

 المجموعات

23665,4450 78 107,58

1 

  

    80 24220.845 الكلي

بين  الكلي

 المجموعات

3218.812 8 1700.8

76 

  

داخل 

 المجموعات

94154.492 31

2 

544.02

5 

  

32 93918.6495 الكلي

0 

   

 

( وجود فروق ذات دالله احصائية في مستوى  7شارت النتائج في الجدول رقم )أ

جذب االنتباة للمهمة التعليمية  المراد تعلمها و مناسبة المهمة التعليمية  لطموح 
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المتعلم)المالئمة( و قناعته بالمهمة التعليمية  )الرضا( على المقياس ككل وعلى 

تعلم بالنجاح في المادة التي يتعلم، ولبيان الفروق أبعاد المقياس باستثناء بعد ثقة الم

 (8( للمقارنات البعدية كما في الجدول رقم )LSDفي االبعاد تم استخدام اختبار )

 صناعي ادبي علمي الفرع العلمي البعد

 2.9501 --------- 7.7324* علمي مثقة المتعلم بالنجاح في المادة التي يتعل

 10.6700 -------- -------- ادبي

النجاح في با على بعد ثقة المتعلم حصائيً إن الفروق دالة أ( 8يتضح من الجدول رقم)

رع الف بي والصناعي من جهة، ولصالحدالمادة التي يتعلم بين الفرع العلمي واأل

راسية ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى طبيعة المقررات الد .أخرىالعلمي من جهة 

 تعلمعلمي بالمرحلة الثانوية والتي تتطلب من المالتي يدرسها طالب الفرع ال

راك هتمام لما يطرح علية خالل الحصص الدراسية من استيعاب وأدالتركيز واال

لم ى التعة علللمفاهيم والموضوعات مما ينمي لدى المتعلم الدافعية والمثابرة والقدر

 الذاتي .

ربط تالتي  الدافعية الحديثةيًضا بما توصلت له نظريات أالنتيجة  هويمكن تفسير هذ

لية لفاعبين دافعية التعلم والعوامل الشخصية لدى األفراد كالشعور بالكفاءة وا

حو ومستوى التوقع والطموح لدية حيث ان الدافعية تعد محرك للسلوك يوجهه ن

لعلمي رع ادافعية التعلم لدى طلبة الف نّ إالهدف ويحافظ على استمراريته؛ وعلية ف

الية ية عن طلبة الفرع االدبي والصناعي لما يمتلكونه من كفاءة وفعالكان اكبر م

مرتفع مقارنة من نظرائهم من طلبة الفرع االدبي  حومستوى توقع  وطمو

 والصناعي.

 الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 

( (0,05هل توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة الذي ينص على "

 ابة عنجلإلو"، دافعية التعلم والتعلم عن بعد لدى طلبة الثانوية العامة؟بين مستوى 

كل كياس السؤال تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين جميع ابعاد الدافعية والمق

 (9والتعلم عن بعد كما في الجدول رقم )
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 ارتباط بيرسون بين الدافعية والتعلم عن بعد (9الجدول رقم )

 التعلم عن بعد الدافعية

 ةمستوى الدالل معامل االرتباط

 0.668 0.029 اجذب االنتباة للمهمة التعليمية  المراد تعلمه

مناسبة المهمة التعليمية  لطموح 

 المتعلم)المالئمة(

0.024 0.724 

 0.006 *0.188  ثقة المتعلم بالنجاح في المادة التي يتعلم

 0.655 0.025 قناعته بالمهمة التعليمية  )الرضا(

 0.011 * 0.180 الكلي

  a= 0.05 الداللةمستوى   عند دال *

 س الدافعية( وجود عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية بين مقيا9يبين الجدول رقم )

حيث ، تعلميالكلي والتعلم عن بعد، وبين بعد ثقة المتعلم بالنجاح في المادة التي 

( وبين 0.19سي )في المادة التي يتعلم والتدفق النفبلغت بين بعد ثقة المتعلم بالنجاح 

 (0.18مقياس الدافعية ككل والتعلم عن بعد )

 ن بعد أن العملية التعليمية ع في النتيجة هذه تفسير يمكن أنه انالباحث ويرى

المحبب  زالتجديد والتحفي من نوًعا يعد باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة 

 ث في التعلم من النمط التقليدي الى النمط الحدي في االنتقال  يساعدهم فهو للطلبة،

لم الطلبة حيث جديدًا ومحفًزا لتع يشكل نمًطا ذاته فاستخدام نظام التعلم عن بعد بحد

ائط الطلبة في هذه المرحلة العمرية يميلون بشكل كبير إلى استخدام الوس أن

 التكنولوجيا الحديثة أكثر من الوسائل التقليدية.

 خاتمة

كان ية وأثرت جائحة كورونا والتي اجتاحت العلم على كثير من القطاعات االجتماع

لذا  ابرزها القطاع التعليمي؛ ألن هذا القطاع يمس شريحة كبيرة من المجتمع،

 ى طلبةم لدجاءت هذه الدراسة لتوصف العالقة ما بين التعليم عن بعد ودافعية التعل

جتمع الم انوي( في مدارس تربية الزرقاء الثانية فيالثانوية العامة )الثاني الث

 تقبلاالردني بفروعه: األدبي والعلمي والصناعي، كون هذه المرحلة حاسمة لمس

 الطلبة، إذ يترتب عليها التحاقهم بمرحلة الدراسات الجامعية.

ومن أجل تحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي لوصف هذه العالقة 

مقياس كيلر لدافعية التعلم كاداة للدراسة بعد ان ترجمتها وتطويرها بما واستخدام 

يتناسب مع هذه الدراسة والمرحلة العمرية والبيئة االردنية، حيث تكونت عينة 
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( طالبا وطالبة تم اختيارهم عن طريق العينة العشوائية البسيطة 160الدراسة من )

 ( طالبًا و طالبة.1840من إجمالي مجتمع الدراسة المقدر عددهم )

ية لدافعامتالك الطلبة لمستوى متوسط من اوتوصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها 

لى حصائية عإلى وجود فروق ذات دالله إشارت النتائج أوالتعلم عن بعد، كما 

الح صناعي( لص -دبيأ -)علمي كاديميألمقياس الدافعية تبعا لمتغيرات الفرع ا

 مقياسد فروق دالة احصائيا في مستوى الدافعية على العدم وجووالفرع العلمي، 

 المهمةتة بككل وعلى ابعاد جذب االنتباه ومناسبة المهمة  وثقة المعلم  وبعد قناع

 )الرضا( يعزا للجنس

لكلي ادافعية حصائيا بين مقياس الإوجود عالقة ايجابية دالة  إلىظهرت النتائج أكما 

تباة ذات دالله احصائية في مستوى جذب االنوجود فروق ، والى والتعلم عن بعد

 ،ئمة()المال تعلمومناسبة المهمة التعليمية لطموح الم ،للمهمة التعليمية المراد تعلمها

ء استثنااس بوقناعته بالمهمة التعليمية )الرضا( على المقياس ككل وعلى أبعاد المقي

ثقة  لى بعدعا يً حصائإن الفروق دالة ، وأبعد ثقة المتعلم بالنجاح في المادة التي يتعلم

ة، من جه اعيبي والصندالمتعلم بالنجاح في المادة التي يتعلم بين الفرع العلمي واأل

 ةٍ لوجود عالقة ارتباطية ذات دال، وأخيرا خرىأولصالح الفرع العلمي من جهة 

اح في بالنج علمعد ثقة المتحصائية بين مقياس الدافعية الكلي والتعلم عن بعد، وبين ب  إ

تعلم لتي ياحيث بلغت بين بعد ثقة المتعلم بالنجاح في المادة ، المادة التي يتعلم

 .(0.18( وبين مقياس الدافعية ككل والتعلم عن بعد )0.19والتدفق النفسي )

 وقد خلصت الدراسة الى عدة اقتراحات وتوصيات من اهمها:

ل مراح والتعليم عن بعد فيإجراء دراسات حول الفروقات بين التعلم  الوجاهي  .1

 الدراسة المختلفة.

 إجراء دراسات عن اثر التعلم عن بعد في ظهور المشاكلو االضطرابات في .2

 العالقات األسرية. 

وحد يم متحويل المواد الدراسية والمناهج المقررة إلكترونيا وعلى برنامج تعل .3

 لكل المراحل.

 روًضا وبيانات وصوًراالتنوع في شرح وإعطاء المواد التعلمية لتشمل ع .4

 وفيديوهات إضافة الى الطابع النظري لها.

 المراجع:قائمة 

(. أثر إستخدام بيئة التعلم األفتراضية على الدافعية 2008آل سماح، ليل سعيد) .1

للتعلم والتحصيل الدراسي قي مقرر علم األجتماع للمرحلة ما قبل الطبية بجامعة 
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جامعة الخليج العربي، المنامة، مملكة  الخليج )رسالة ماجستير غير منشورة(،

 البحرين.

تحصيل (. أثر برنامج تدريبي للمهارات فوق المعرفية في ال2004بقيعي، نافز) .2

 ردن.، األوالدافعية للتعلم، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة اليرموك، إربد

(. تصورات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 2006بني يونس، عبدهللا) .3

ة رسالاألردنية نحو درجة تحقيق أسلوب التعلم عن بعد الهدافة ومعوقات ذلك، )

 ماجستر غير منشورة(، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

ر للنشوق لشر، دار العمليةوارات الدراسية لمهاا (.2004ليلى)البيطار،  .4

 ، فلسطين.لله، رام ايعزلتووا

م النفس التربوي، دار (. أسس عل2003توق وقطامي، محي الدين ويوسف) .5

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 في اإلنترنت والحاسوب من كل استخدام أثر (.2007موفق ) الحسناوي، .6

 مجلة م،نحوه واتجاهاتهم الطلبة في دافعية الكهربائية القدرة الكترونيات تدريس

 (، هولندا.32اإلنسانية، العدد) العلوم

 زجالمتما التعلم استخدام طريقة (. أثر2012وحسن) علي ،دومي الزعبي وبني .7

 مادة في األساسي الرابع الصف تحصيل تالميذ في األردنية المدارس في

شق، (، دم28دمشق، المجلد) جامعة مجلة تعلمها، نحو وفي دافعيتهم الرياضيات

  سورية.

 سلةسل السليمة، ومهاراته الدراسية االستذكار عادات (.2005سناء) سليمان، .8

  .الكتب، القاهرة للجميع، عالم سيكولوجية ثقافة

طالب يدركها الكما ط السلوك الدافعي للمعلم نما(. بعض أ2018شبيب، محمود) .9

الوادي،  جنوبجامعة العلوم التربوية، مجلة بالدافعية الداخلية لديهم، عالقتها و

 (، قنا، مصر.10العدد)

 دار النفس، علم إلى المدخل (.2005الدين ) محي الرحمن عبد عدس وتوق، .10

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن. الفكر

لتعليم (. ضمان الجودة والنوعية في التعليم المفتوح وا2015العزام، ميسم ) .11

 (، مصر.88(، العدد)15عن بعد، مجلة الثقافة والتنمية، المجلد)

كتبة م(. التعيلم عن بعد ومصطلحات التعليم االلكتروني، 2015عزمي، نبيل ) .12

 بيروت، مسقطــ، ع مان.
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ة (. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردني2014عقل، كوثر) .13

ر ، غيالحكومية نحو التعلم عن بعد وعالقيتها ببعض المتغيرات، )رسالة ماجستر

 منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

بعض بعد وعالقته ب(. االتجاه نحو تكنولوجيا التعليم عن 2015عوض، منير) .14

معة المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، مجلة جا

 .(، غزة، فلسطين19األقصى، العدد)

 أنماط كأحد التدريس الخصوصي نمط استخدام (. أثر1994إبراهيم) الفار، .15

ي اإلعداد األول الصف تالميذ تحصيل على المعزز بالحاسوب الرياضيات تعليم

(، 11قطر، السنة) الرياضيات، حولية نحو واتجاهاتهم المجموعات ضوعلمو

 (، الدوحة، قطر.11العدد)

ـدها، آب/ وما بع 19 -(. موجز التعـليم أثناء جائحة كوفيد 2020األمم المتحدة) .16

 أغسطس. انظر الرابط:

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-

_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf 

 (. مدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة االميرة ثورة2016القحطاني، أمل) .17

(، 35لد)بتقنية التصوير التجسيمي في التعلم عن ب عد، مجلة كلية التربية، المج

 (، جامعة األزهر، مصر.171العدد)

 (. الجودة في التعليم عن بعد، دار أسامة للنشر2011سطين)الكسجي، فل .18

 والتوزيع، عمان، األردن.

نصورة، (. التعليم االفتراضي، دار الجامعة الجديدة، الم2008المهدي، مجدي) .19

 مصر.

مـه، (. التعليم عــن بعـــد: مفهـو2020الهمامي وحجازي، حمد وإبراهيم ) .20
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Distance learning and motivation of learning among high school in 

the light of 

the crisis (corona 19) Study on a Jordanian Sample 

 Dr. Shadi Mhmud Abu Abss. Second Zarqa  Education Directorate 

Doctoral degree  in educational psychology 

.The Hashimate Kingdom of Jordan  

Dr Khalid  Hussien Al Elwan 

Doctoral degree in Sociology. Hashimate University. 

The Hashimate Kingdom of Jordan 

Abstract:This study aimed to investigate the correlation between learning 

motivation and distance learning among a high school students in 

Jordanian school. The researchers used descriptive and correlational 

approach. the study sample consisted of 160 male and female high school 

students, They were chosen by simple random method. To achieve the 

study objectives, the researcher used the Keller (1987) motivation scale 

for learning motivation.. The results of the study also showed that 

students have a medium level of motivation and distance learning, and the 

results also indicated the presence of statistically significant differences 

on the motivational scale according to the academic branch (scientific - 

literary - industrial) in favor of the scientific branch, and the absence of 

statistical differences on the motivation scale attributed For sex. The 

results also showed a statistically significant positive relationship between 

the overall motivation scale and distance learning. 

Key words: learning motivation, distance learning, high school students, 

COVID19. 
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 للجامعة لتحقيق أغراض التنمية تعزيز المسؤولية والشراكة االجتماعية

 دراسة كيفية المستدامة

 أ.د. محمد بن شحات حسين خطيب

 -لعزيزاجامعة الملك عبد ، كلية الدراسات العليا التربوية،أستاذ أصول التربية

 المملكة العربية السعودية

 قرشي العزيز د. عبد الغفار بن عبد

 عوديةالمملكة العربية الس -جامعة الملك عبد العزيز، أستاذ التربية المشارك

 

استهدفت الدراسة التعرف إلى دور الجامعة في ترسيخ ثقافة تعزيز : ملخص

هذا إلى  من أعضاء هيئة التدريس والخبراء. نخبةالمسؤولية االجتماعية كما تراه 

 جانب رصد فعالية دور الجامعة في ربط البحث العلمي بها بقضايا المجتمع

ات واحتياجاته، ومناقشة بعض األساليب الحديثة للتواصل بين الجامعة وقطاع

امعة الج المجتمع المختلفة، عالوة على رصد التحديات والعقبات التي قد تحول بين

ة فاعلية دورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية لخدمة قضايا التنمي وبين

 ة. ثقافالمستدامة، واقتراح بعض اإلجراءات النظامية والتنفيذية لتعزيز هذه ال

واعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي مع تطبيق جزئي للجانب الكمي، وتم تطبيق 

س في عدد من المواقع بواقع الدراسة على نخبة من الخبراء وأعضاء هيئة التدري

خبيراً مسئوالً وباحثاً، واتضح من نتائج الدراسة أن الجامعات لديها اهتمام  44

واسع بتطبيق مبادئ تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية، وأنها تختلف فيما بينها 

في حسن تنفيذ برامج ومبادرات تعزيز المسؤولية والشراكة بحسب ظروف عدة 

ضح من نتائج الدراسة أنه يتوقف نجاح الجامعات في هذا التنفيذ على بها. كما أت

مدى ما يتوفر لها من االنفتاح على المجتمع المحلي، وأنه البد من توفر مهارات 

إدارية عالية. وإمكانات مالية ومادية مناسبة ومهارات أخرى من أجل ذلك، وأنه 

مساهمين  د من جعل الشركاءلكي تشجع مبادرات تعزيز المسؤولية والشراكة فالب

في اتخاذ القرار. ومن جانب آخر أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى تحقيق مبادئ 

% وأن أكثر هذه 80تعزيز المسؤولية والشراكة بالجامعات يقترب من نسبة 
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المبادرات تحققا هو تقديم االستشارات المتخصصة للجهات المختلفة وأنه من 

تعوق استكمال حلقات المسؤولية والشراكة  الضرورة تخطي العقبات التي

 المجتمعية من أجل التنمية المستدامة.

ور دة، التنمية المستدام ،المسؤولية والشراكة االجتماعية الكلمات المفتاحية:

 .الجامعة

 

 مقدمة

 وساطيعد موضوع الشراكة المجتمعية من الموضوعات الحديثة نسبياً في بعض األ

 التربوية. على الرغم من توفير عدد كاف من األدبيات حول أهمية الشراكة

رب المجتمعية في العمل التربوي وضرورتها بل وإلزاميتها إال أن حجم التجا

 لعملالمركزية في إدارة المحلية في هذا السياق ال زال ضئيالً، وربما كانت ا

خصية ة وشالتربوي سبباً في هذه الضاُلة، وربما كانت هناك أسباب ثقافية، وتربوي

ً لذلك. ويقوم مفهوم الشراكة المجتمعية في العمل التربوي على مبد  شفافيةأ السببا

ين ات بوالمحاسبة والتنسيق والتعاقد، وتتضمن هذه المبادئ العديد من االلتزام

اخاً المتشاركة، هذا فضالً عن أن جهود الشراكة المجتمعية تتطلب مناألطراف 

ر، كبي يتسم بالحوية النسبية عالوة على بيئة تشجيع وتحفز العمل التطوعي بشكل

ً متعددة  ن موتتضمن المشاركة المجتمعية في العمل التربوي أشكاال وأنواعا

رك لمشتاكين وعلى العمل األنشطة التي تعتمد على التعاون التلقائي بين المتشار

 بهدف االرتقاء بمستوى المخرجات التعليمية، ويستمد معناها من الممارسة

وي لترباوالتطبيق، وهى بمثابة أسلوب اجتماعي للعمل من أجل التطوير أو التغير 

 االيجابي. وقد قدمت اقتراحات عديدة حول مستويات المشاركة بين الجامعة

 ة فيه،شاركالمدرسة تناولت إدارة العمل التربوي أو الموالمجتمع أو بين المجتمع و

صنع  ة فيوتنمية الموارد المادية والبشرية وتحسين الخدمات التعليمية، والمشارك

 القرار نحوه. 

وي وحتى يمكن تعزيز المشاركة المجتمعية بشكل حقيقي وعملي في العمل الترب

على هة ولوجداني والمادي من جفالبد أن تبنى المشاركة على االختيار المعرفي وا

لك العمل في مستوياته المختلفة " التأسيس والتطبيق والتقويم". كما ترى ذ

 اليونسكو.

 يتضمن ذلك: ووفقا لذلك
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 .تشخيص المشكالت وتحديدها 

 .جمع المعلومات وتحليلها 

 .تحديد األولويات واألهداف 

 .تقدير الموارد المتاحة 

 .تقرير البرنامج وتخطيطها 

 م االستراتيجيات لتطبيق البرنامج.تصمي 

 .توزيع المسؤوليات 

 .إدارة البرامج 

 البرنامج. مراقبة التقدم في 

 .تقويم النتائج والتأثيرات 

ور مع ا تتطشكلياً، وأن تتم المشاركة عبر مبدأ التدريج ألنه على أال يكون الحضور

 مرور الوقت.

 :اآلتيامعات مراعاة ولكى تصبح المشاركة المجتمعية فاعلة ينبغي على الج

 مشاركة السلطة ونقل الصالحيات في مسارين هما: .أ

 .داخل المنظومة نفسها للزمالء 

 .خارج المنظومة للقوى والمؤسسات ذات العالقة 

 ة ماعيفهناك إمكانية اكتساب الناس المعرفة والوعي األكبر بمجاالتهم االجت

ل في العموواالقتصادية والسياسية، وهذا في حد ذاته يمكنهم من المشاركة بفاعلية 

 إطار عملي واسع الخيارات. 

حوه ض ونكما يجب أن يكون واضحاً من البداية أن المشاركة حتى عند توفير التفوي

ً و ليست حلوال  يصعبجذرية لكل المشكالت التربوية ألنها صعبة ومحبطة أحيانا

 ( هـ 1425المحافظة على استمراريتها.)مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

ليدية ة تقوالجامعة مؤسسة اجتماعية عظيمة المهام والمسؤوليات حيث لم تعد الجامع

د أن وبع الحياة من حولها في مناشطها وفعالياتها، بل أضحت مندمجة أكثر مع نظام

، حددةمتركزت جهودها األولى في الفكر والتثقيف وإعداد الكفاءات لخدمة أغراض 

وتطوير  في فهم الكون، اتجهت في السنوات األخيرة إلى التعمق العلمي والتطبيقي

حياة اإلنسان من أجل رفع مستوى جودة حياته، وارتبطت بأغراض التنمية 

 المستدامة.
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 أهيلكما أن دورها الجديد استدعى أن تعيد النظرفي مناهجها في اإلعداد والت

 والتدريب وتقديم المشورة وصناعة القادة، وترسيخ دعائم األسرة ومؤسسات

رة المجتمع األخرى، وأصبحت تخدم شرائح اجتماعية عديدة، بعد أن كانت مقتص

 على شريحة واحدة أو شريحتين فقط. 

قاء لخبراء أن الجامعة هي مؤسسة اجتماعية من شأنها االرتالعديد من ا ويرى

عة لجامابالمجتمع وخدمة أغراضه، وأنه لم يعد هنالك مبرر من استمرار انعزالية 

القات يم ععن المجتمع المحيط بها، بل إن الجامعة في المفهوم الحديث يكنها أن تق

ية بط بشراكات محلجوهرية مع المجتمعات األخرى داخل البالد وخارجها، وترت

 (.2016وعالمية ذات وقع خاص في دعم مسيرة التنمية )محمد، 

ية وحسب ما جاء في أدبيات العلم فإن الجامعات مسؤولة إلى حد بعيد عن تنم

المجتمع المحلى وتطويره وإعداد وكوادره المجتمعية في برامجه وكما أن 

ة أوجه الخلل الجامعات المعاصرة أصبحت مسؤولة بشكل قطعي عن معالج

ه تعتري االجتماعي، ومساندة المجتمع المحلى في وقوفه تجاه التحديات التي

ذت لتي أخاه اوالتغيرات االجتماعية التي تجاذبه، واألوضاع الثقافية العالمية االتج

ير (ويذكر تقر2017()البصير، 2017طريقها إلى كل مسار من مساراته. )محمد، 

ات جامعيستنى لل السعودية أن من أهم الخدمات التي التعليم في المملكة العربية

 يلي: تقديمها للمجتمع ضمن مسؤوليتها االجتماعية ما

 تقديم االستشارات المتخصصة للمؤسسات الحكومية واألهلية. .1

 المجتمع. ربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات المختلفة في .2

 لف المجاالت.المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة في مخت .3

مع لمجتاتقديم برامج تطبيقية ميدانية تهتم بنشر الوعي والمعرفة لدى أفراد  .4

وذلك في إطار منهج علمي دقيق يراعي الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 والسياسية للمجتمع.

ولوزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية دور مهم في السعي لتعزيز 

تماعية التي تقع تحت متطلباتها فقد حرصت وزارة التعليم في المسؤولية االج

المملكة العربية السعودية على تفعيل مفهوم المسئولية االجتماعية للجامعات وذلك 

بإنشاء عمادات أو مراكز مستقلة في الجامعات السعودية تهتم بتقديم الخدمات 

وزارة تأتى هذه المبادرة المتنوعة لكافة فئات المجتمع وفى ظل هذا االهتمام من ال

للتأكيد على دور الجامعة في خدمة المجتمع من خالل تبني االتجاهات العلمية 

الحديثة للمساهمة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال مع التركيز 
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على البرامج والخدمات التطبيقية الميدانية التي تتيح فرص التفاعل مع قطاعات 

فة وتقديم الخدمات الملموسة لها. كما سبق لوزارة التعليم العالي في المجتمع المختل

المملكة العربية السعودية طرح المشروع الشامل لتقدير التعليم العالي السعودي 

تحت إطار أفاق وتعزيز ذلك المشروع عددا من المحاور ذات العالقة المباشرة 

 (.2016ع )وزارة التعليم، بمسؤولية الجامعات االجتماعية وقضايا خدمة المجتم

 مشكلة الدراسة 

في  تشير وثائق مشروع مبادرة تعزيز المسؤولية االجتماعية من قبل الجامعات

من ية ضالمملكة العربية السعودية إلى أن تطوير وتعزيز أنشطة الجامعات السعود

 قاتالطامسئوليتها االجتماعية هي مبادرة شراكة تستهدف االستفادة من الموارد و

 تضمنتالمتاحة لتنفيذ أنشطة وبرامج وخدمات عملية تعود بالنفع للمجتمع. كما 

 ليتهاالمناسبة فيما يقع ضمن نطاق مسؤو اآللياتالمبادرة المساعدة في تحديد 

ة لبيئيالراهنة الصحية واالجتماعية وا األوضاعاالجتماعية وذلك في دراسة بعض 

توى ع مساإليجابي ألفراد المجتمع ورف )ونحوها(ومحاولة تحسينها بما يحقق األثر

سس أثة الحياة العامة. وتقوم هذه المبادرة التي تطرحها وزارة التعليم على ثال

 تطويرية هي:

ة ئولياألساس األول: تنمية دور الجامعة نحو مجتمعها المحيط وتعزيز روح المس

 ية لدىالوطنويقصد بذلك تنمية الشعور بالمسؤولية  المجتمع ومؤسساته لدى أفراد

منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطالب، ومطالبتهم بدور أكبر في 

ام في إلسهاتسخير طاقاتهم العلمية والعملية لتوعية المجتمع وتثقيفه. ويتضمن ذلك 

راد عة ألفمتنوميادين الثقافة المختلفة ونقلها ألبناء المجتمع، تقديم االستشارات ال

ة، اركة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلميالمجتمع ومؤسساته، المش

ات ناسبة في مجاالت الحياة المختلفة، المشاركة في الميتقديم الدورات التدريب

 المختلفة، وغير ذلك مما يقع ضمن اختصاصات الجامعة. 

مع لمجتااألساس الثاني: تكثيف قنوات التواصل بين الجامعة وبين مؤسسات وأفراد 

 المحلى 

لى عويقصد بذلك ربط برامج المسؤولية االجتماعية باحتياجات أفراد المجتمع 

 رحاتاختالف مستوياتهم العلمية والمهنية، ومحاولة تقديم خدمات وأفكار ومقت

 ميدانية من شأنها تلبية هذه االحتياجات. 

 األساس الثالث:اإلسهام في تحسين البرامج والمشاريع المجتمعية القائمة وتطويرها

في ضوء المستجدات العلمية الحديثة ويقصد بذلك العمل على االرتقاء بمستوى 
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الخدمات الحالية في مجال المسؤولية االجتماعية ومحاولة استحداث مشاريع جديدة 

تستفيد من التجارب القائمة وتركز على الجوانب االبداعية واالبتكارية في هذا 

ة، وتقديم خدمات مباشرة وملموسة المجال في ضوء المستجدات العلمية الحديث

تؤديه  يوتشعره بالدور الهام الذ مجانية ألفراد المجتمع تحسن من مستوى معيشته

 الجامعات نحو مجتمعها.

 أما المجاالت التي تغطيها المبادرة في هذه المرحلة:

 تغطي هذه المبادرة المجاالت الميدانية التالية:

باشر الم فراد المجتمع ذات األثر اإليجابيحمالت التوعية الصحية الميدانية أل .1

ية لتوعا)مثل حمالت التوعية باألورام السرطانية لدى النساء وفحصها. أو حمالت 

 والفحص لمرضى السكري وأمراض العيون وغيرها(.

ت آلفااحمالت التوعية الزراعية للمزارعين )مثل الحمالت الميدانية لمكافحة  .2

 ين االقتصاد الزراعي(.الزراعية وزيادة اإلنتاج وتحس

د حمالت التوعية في مجال الثروة الحيوانية)مثل حمالت تطعيم الماشية ض .3

ادة وزي األمراض واألوبئة الموجودة أو المستجدة ورعايتها لتحسين نوعية المنتج

 حجمة(.

صاميم ة بتحمالت التوعية البيئية والهندسية ألفراد المجتمع )مثل حمالت التوعي .4

ثقيف ة وتسبة بيئياُ، وأساليب المشاركة في معالجة المشاكل البيئيالمباني المنا

 ك (ر ذلالمجتمع حول األمن والسالمة األسرية والمجتمعية بأقل التكاليف... وغي

يب حمالت التوعية االقتصادية والتجارية )مثل حمالت التوعية حول األسال .5

د فراألدية والصغيرة والطرق العلمية والعملية إلنشاء المشاريع التجارية الفر

 المجتمع... وغيرها(.

 ع.مجاالت أخرى مشابهة ذات أثر ملموس وأثر إيجابي مباشر ألفراد المجتم .6

ت حمالت التوعية في المجاالت التربوية واالجتماعية والنفسية )مثل حمال .7

الت لمشكالتوعية بأساليب التربية السليمة، والوقاية من المخدرات، والتعريف با

 وطرق الوقاية منها... وغيرها(.النفسية 

ارة والى جانب حداثة الوظيفة، ومشكالت التمويل هناك مشكالت إدارية تخص إد

لة قانب النشاط المجتمعي في تعزيز المسؤولية االجتماعية بالجامعات، هذا إلى ج

 ا.المتخصصين العاملين في هذه الوحدات تخطيطا لبرامجها وتقويما لمخرجاته

لوضع الحالي إلمكانات الجامعات في تعزيز المسؤولية االجتماعية والخالصة إن ا

هو دون شك أدنى بكثير من حاجات خطط التنمية والتجارب والخبرات العالمية، 
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األمر الذي يؤثر سلبياُ على خطط التنمية في المجتمع المحلي، لذا تأتي هذه الدراسة 

رية في المجتمع في صورة برامج بقصد أن تنفتح الجامعات بإمكاناتها المادية والبش

معدة إعداداً جيداً يخطط لها في ضوء حاجات المجتمع وخطط التنمية، وال مانع من 

التخطيط لبعضها بقصد أن يخدم حاجات ورغبات بعض األفراد والفئات على أن 

لهذه البرامج على أساس تجاري.  Marketingيخطط لها من منظور التسويق 

كز مشكلة الدراسة في التعرف على مدى مالءمة تقدم وتأسيسا على ذلك تتر

 الجامعات في تعزيز المسؤولية االجتماعية في سبيل التنمية المستدامة.

 :أسئلة الدراسة

 ماعية؟الجت:ما الدور الذي تقوم به الجامعة في ترسيخ ثقافة تعزيز المسؤولية ا1س 

مع ها بقضايا المجت:ما مدى فاعلية دور الجامعة في ربط البحث العلمي ب2س 

 واحتياجاته التنموية المستدامة ؟

 يفة ف:ما األساليب الحديثة للتواصل بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختل3س 

 ؟ سياق دورها في تعزيز مسؤوليتها االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة

 ا في:ما التحديات والعقبات التي قد تحول بين الجامعة وبين فاعلية دوره4س 

 تعزيز المسؤولية االجتماعية لخدمة أغراض التنمية المستدامة ؟

 لجامعةلاعية النظامية والتنفيذية لتعزيز ثقافة المسؤولية االجتم اإلجراءات:ما 5س 

 داخل محيطها وخارجه ؟

 أهمية الدراسة

مجتمع ة التنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية دور مؤسسات التعليم العلي في " خدم

ة واجه" وما تقدمة في هذا المجال من نشاطات تسعى لتثقيف أبناء المجتمع في م

يقية لتطبامتغيرات العصر، وتدريبهم وتقديم االستشارات الفنية، والقيام بالبحوث 

ية مر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف التنملحل مشكالت االنتاج والخدمات، األ

 واالرتقاء بنوعية الحياة، لذا فإن هذه الدراسة معنية 

 بما يلى:

في  جمع معلومات دقيقة وشاملة حول واقع ما تقدمة مؤسسات التعليم العالي .1

ا مالمملكة في المجال وتصنيفها لتكون في صورة تسمح بتكوين تصور شامل عن 

 المجال.هو قائم في هذا 

الوقوف على مدى مالئمة ما تقدمه الجامعة في هذا المجال وكفاءته ومطابقته لما  .2

يجب أن يكون عليه في ضوء األهداف المعلنة وحاجات خطط التنمية والخبرات 
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العلمية في هذا المجال، وبما يسمح بتصويب حركة الجامعات في خدمة مجتمعاتها 

 جتماعية تجاه المجتمع المحلي. سعيا لتعزيز دورها في المسؤولية اال

عدة  قديميترتب على هذه الدراسة من خالل استشرافها للمستقبل في هذا المجال ت .3

توصيات في ضوء نتائج الدراسة تكون سنداً للمخطط لوضعها في صورة خطط 

 استراتيجية وصوال بالموضوع الحالي إلى نقاط معينة على سلم التطور.

علمي تطبيقي في ضوء نتائج مشروع الدراسة التوصل إلى صيغ ذات طابع  .4

لك عية وذجتماتترجم األطر النظرية واألفكار العلمية المتميزة لتعزيز المسؤولية اال

 بين بقصد رفع كفاءة المجتمع المحلي النوعية وغير النوعية، وزيادة التواصل

ية امعجالجامعة والمجتمع، وكسر النزعة التقليدية في طبيعة ومستوى الخدمات ال

 ة. للمجتمع المحلي، وفى طبيعة مستوى الخدمات االجتماعية المحلية  للجامع

 بحاثإمكانية التطرق إلى موضوعات جديرة بالبحث والدراسة عن طريق األ .5

 وطلبة الدراسات العليا وغيرهم مما قد تتمخض عنه نتائج هذه الدراسة.

 أهداف الدراسة

 تستهدف الدراسة ما يلي:

 ؟ ر الجامعة في ترسيخ ثقافة تعزيز المسؤولية االجتماعيةالتعرف إلى دو .1

رصد فعالية دور الجامعة في ربط البحث العلمي بها بقضايا المجتمع  .2

 واحتياجاته.

مناقشة بعض األساليب الحديثة للتواصل بين الجامعة وقطاعات المجتمع  .3

 المختلفة.

ي فعلية دورها رصد التحديات والعقبات التي قد تحول بين الجامعة وبين فا .4

 تعزيز المسؤولية االجتماعية لخدمة التنمية المستدامة.

ماعية الجتااقتراح بعض اإلجراءات النظامية والتنفيذية لتعزيز ثقافة المسؤولية  .5

 للجامعة داخل محيطها وخارجه.

 حدود الدراسة

 :الحدود الموضوعية أوال

عات لجامية االجتماعية لكزت الدراسة على مختلف األبعاد التي تتضمنها المسئولر

مية تجاه المجتمع المحلي المحيط بها وسبل تعزيزها من أجل خدمة أغراض التن

 المستدامة ، كما وردت في الوثائق الرسمية.

 :الحدود المكانية ثانيا
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ي فالقة من الخبراء ذوي الع نخبةتمثلت الحدود المكانية في تطبيق الدراسة على 

 البالد العربية.

 :الحدود الزمنية ثالثا

 م(. 2020هـ  1441حد الدراسة زمنيا بأنه طبقة خالل العام الجامعي )

 مصطلحات الدراسة

يرى البعض أن المسؤولية االجتماعية )هي نظرية أخالقية  المسؤولية االجتماعية:

تقترح أن أي كيان، سواء كان منظمة أو فرداً، يقع على عاتقة العمل لمصلحة 

ي أمر يتعين على كل منظمة أو فرد االلتزام به للحفاظ على المجتمع ككل، فه

(ويحدد قاموس .https://ar.m.wikipedia.org.wikiالتوازن )ويكبيديا: 

الفوركس أن المسؤولية االجتماعية تقوم على فكرة )أن الشركات ينبغي أن توازن 

امة عالقات الربح واألعمال التي تفيد المجتمع، ويشمل ذلك إقبين أعمال تحقيق 

(فإن العالقة isoتعمل به وفقا للمنظمة الدولية للمعايير ) يإيجابية بالمجتمع الذ

يستمر  يمقدرتها لك بالمجتمع والبيئة التي تعمل بها الشركة هي عامل حاسم في

 داء العام.العمل بشكل فعال، وهي أيضا تستخدم باستمرار كقياس لأل

الح للص ويقصد بها في هذه الدراسة مدى االلتزام بتقديم خدمات اجتماعية متنوعة

ة لخدمالعام منبثقة عن تقدير حق المجتمع في تلك الخدمات لتعزيز وجود مقدم ا

 وبقائه عبر الجامعات.

ماعية أن تحدد الشبكة السعودية للمسؤولية االجت المسؤولية االجتماعية للجامعة:

ا كالهر الجامعة في خدمة المجتمع يتسع ليشمل تحويل المنتجات الجامعية بأشدو

شبكة )ال المختلفة إلى حلول قابلة للتطبيق على مشكالت المجتمع والبيئة المحيطة

 (2016أغسطس  11السعودية للمسؤولية االجتماعية، محمد السويري، الخميس 

تقديم بمعة لدراسة مدى التزام الجاويقصد بالمسؤولية االجتماعية للجامعة في هذه ا

في  ريهاخدمات اجتماعية متنوعة للصالح االجتماعي العام لتعزيز وجودها واستمرا

 المجتمع، وترسخ أهمية المسؤولية االجتماعية لها.

التنمية المستدامة أو المستديمة هي بذل الجهد للوفاء بحاجات  المستدامة: التنمية

بالقدرة على تلبية حاجيات األجيال القادمة. كما يشدد الحاضر، من دون المساس  

المفهوم المعاصر للتنمية المستدامة على ضرورة احترام موارد كوكب األرض 

المحدودة غير المتجددة، كما يرتبط هذا المفهوم بصعود نجوم فاعلين حكوميين 

يسهمون في تقريرها وإعادة بلورتها في صيغ متطورة،وخاصة المنظمات غير 

يحمل فكرة جديدة لكنه ثم إعادة إخراجه في قالب  مفهوم ال الحكومية. وهو

https://ar.m.wikipedia.org.wiki/
https://ar.m.wikipedia.org.wiki/
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ومضمون جديد مع االنفجار السكاني وأزمة الطاقة، وتغيرات مجتمع 

 هـ(. 1433االستهالك،وظهور وعي عالمي جديد )برونيل، 

 منهجية الدراسة

ن ملة قلي اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الكيفي الي تم تطبيقه على عينة

ت تاجاالمجتمع المستهدف لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وأهدافها لتقدير االستن

الالزمة. وقد تم الحرص على توفير وصف مفصل عن الموضوع المطروح وهو 

 سباباأل المسؤولية االجتماعية للجامعة لتحقيق أغراض المنهج الكيفي. ومن زيتعز

ة هو أن هذه الطريق أكثرورة مركزة الشرعية الستخراج الطريقة الكيفية بص

هي  نيميياألكادلتسهيل التعمق واإلغراء في مناقشة المعلومات على اعتبار أن فئة 

ما  ة إذاكفأ فئات المجتمع في إدراك أهمية هذا الدور وممارسته، خاصأأبرز و حدأ

 سلوبأللزئي أتيحت لها الفرصة للقيام به. ولدعم المعلومات النوعية تم التطبيق الج

ذات الكمي، وصيغت األسئلة المرتبطة بالموضوع بطريقة سلسلة قدر اإلمكان، و

عى، خاصية مباشرة،حتى تصدر عن مجتمع الدراسة إجابات محددة ومتعمقة )الولي

تركزا يكون م م (. وعموما فإن البحث الكيفي غالبا ما 2012هـ (،)الطائي، 1433

قد يكشف موضوع  يالمتسع وتوضيح الغموض الذ على الجانب المعرفي ومداه

 بيعةطالدراسة الحالية،ويضع إطارا مرجعيا للجانب التطبيقي دون التركيز على 

 النجاردة )الممارسات الميدانية، آلن الغرض هو الوصول للحقيقة، والمفاهيم المتجد

 (.2009والنجار والزعبى، 

 مجتمع الدراسة

ات جامعنخبة من اعضاء هيئة التدريس بعدد من ال تم تطبيق الدراسة الحالية على

ز اث تعزأبح في البالد العربية ممن هم مطلعون بتقديم مبادرات أو القيام بمناشط أو

انب جثقافة المسؤولية االجتماعية للجامعة )شخصيات نسائية ورجالية(هذا إلى 

مع  معيةالمجتأعضاء هيئة التدريس الذين لديهم خبرة بالعمل الميداني والشراكات 

 مؤسسات المجتمع المحلى.

 عينة الدراسة

ى ع علتم تطبيق الدراسة على عينة عمدية من أعضاء هيئة التدريس من ثم االطال

 سؤوليةالم سيرهم الذاتية والتعرف على خبراتهم الميدانية والبحثية في مجال تعزيز

 وباحثا. خبيرا ومسؤوال 44والشراكة المجتمعية. وبلغ عدد أعضاء العينة 
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 أداة الدراسة

تم تصميم استمارة معلومات وإرسالها إلى أصحاب العالقة من أعضاء هيئة 

يات ألدباالتدريس في عدد من الجامعات في البالد العربية، وذلك بعد الرجوع إلى 

ين ديميوالدراسات السابقة في الموضوع، وإخضاعها للتحكيم من قبل عدد من األكا

 جامعات.العاملين في هذه ال

 المجال: بعض الدراسات العالمية السابقة في

(: حول تعزيز المسؤولية االجتماعية في 2010دراسة براون وكلوك عام ) .1

ت ادراالتعليم العالي. وقد استهدفت استعراض الحوارات المستمرة حول تعزيز مب

اع لقط الشراكة الجامعية مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتسويق الخدمات الجامعية

سها ت نفالتعليم العالي للمجتمع المحلي، وما إذا كان باإلمكان اعتبار الجامعا

ة جاريمؤسسات مجتمع محلي تستفيد من األجهزة المجتمعية األخرى الصناعية والت

 وغيرها.

لتعليم ا(: حول طبيعة وأثر المبادرات االجتماعية في 2012دراسة رالبوت عام ) .2

 وليةاسة تقديم نموذج متعدد األبعاد لتعزيز المسؤالعالي. وقد استهدفت الدر

وصلت . وتاالجتماعية في التعليم العالي مرتبط بالمنافع االجتماعية واالقتصادية

ً كبيراً في مستوى تعزيز المسؤوليات، االج ية تماعالدراسة إلى أن هناك تراجعا

ن أعتبار الى عليات، للتعليم العالي في العديد من األدوار ذات العالقة إلدارة المسؤو

 رأس المال االجتماعي وتحسين فرص الحياة كان أهم جوانب هذه المسؤولية.

لتعليم (: حول اإلعالم االجتماعي في ا2012عام ) وآخريندراسة ديفيس الثالث  .3

ة ة فاعلماعيالعالي. وقد استهدفت الدراسة تبيان سبل جعل التعليم العالي مؤسسة اجت

 خدامالمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وسبل استعبر تعزيز الدور اإلع

ن دد معتقنيات االتصال الحديثة في زيادة الدور االجتماعي للتعليم العالي في 

ة، ديميالمحاور أبرزها التسويق، وبناء مجتمع الجامعة، وتحسين المخرجات األكا

فية كا معلومات وزيادة مستوى التعليم الطالبي، وتنمية روابط الخريجين، وتوفير

م، نفسهللطالب حول الكليات والجامعات، وتقوية التواصل والتفاعل بين الطالب أ

 يجابيع اإلوتعزيز نوعية الحياة للطالب وزيادة تواصله االجتماعي مع الغير، والدف

حيط للمشاركة االجتماعية للطالب سواء في مجتمع الجامعة أو في المجتمع الم

 خارج الجامعة.

( حول حركة التعليم العالي من أجل التغيير 2009ليونسكو عام )دراسة ا .4

المجتمعي والتطوير. وقد أوضحت الدراسة أن من أهم المسؤوليات االجتماعية 



 طيبخ سينح شحات بن محمد أ.د التنمية أغراض لتحقيق للجامعة االجتماعية والشراكة المسؤولية تعزيز

 

269 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

للتعليم العالي مساعدة جميع األطراف االجتماعية على مواجهة التحديات العالمية، 

والتفكير العلمي ومهاراته، واالستقاللية المؤسسية، األكاديمية وتعزيز الحرية 

والمواطنة الفاعلة في سبيل تأمين نجاح التنمية المستدامة والسالم والنماء اإلنساني، 

وحقوق اإلنسان، والمساواة بين األفراد مهما كانت اختالفاتهم الثقافية أو الجغرافية 

 أو العرقية أو اللونية أو النوعية.

زمام المسؤولية دعوة لمشاركة  (: حول اخذ2006وزمالئه ) دراسة باسكو .5

هدفت است التعليم العالي في مواجهة التحديات االجتماعية المختلفة للمجتمع. وقد

حديات الت الدراسة توضيح التوجهات الرئيسية للتعليم العالي في مواجهة العديد من

والظروف االجتماعية، وتحسين مستوى الحياة االجتماعية، ودور القيادات 

في العمل مع مؤسسات المجتمع من أجل تعزيز مصالح المجتمع،  األكاديمية

م ومطارحة الموضوعات االجتماعية، زيادة فرص التحاق المهاجرين في التعلي

 العالي.

 بحوث وأوراق العمل المقدمة في مؤتمر ومعرض وزارة التعليم العالي في .6

 1434ض ت، الرياالمملكة العربية السعودية تعزيز المسؤولية االجتماعية للجامعا

ام والبصير ع 2017هـ. وإلى جانب ذلك فقد أظهرت دراسات كل من الحاجى عام 

ز أن الجامعات تلتزم في رؤاها وتوجهاتها بتعزي 2016، وأل سالم عام 2017

خدم تدرات قدمت خالل الفترات األخيرة مبا وأنهادورها في المسؤولية االجتماعية، 

، والعياشي عام 2012كل من الزهراء عام  هذا التوجه بينما ذهبت دراسات

 على هذا الدور.  إلى التأكيد 2011، وعواد عام 2012

وقدم باقي الباحثين تصورات عن األدوار الممكنة للجامعات لتعزيز مسؤولياتها 

 ،2017والسديرى عام  ،2016االجتماعية مثل الدراسة التي أجراها محمد عام 

لألبحاث والدراسات  ، والمركز الدولي2016عام ، ورزق هللا 2016واحاندو عام 

أن المناهج الدراسية في الجامعاتالبد وأن ترسخ  2016. ورأى كيتا عام 2013عام 

دور الجامعة في تعزيز المسؤولية االجتماعية. واتضح من دراسات جمعية العلوم 

 LIUBOTEVICدراسة  2017، وأبو هربين عام 2011االقتصادية السورية 

AND LIUBOTEVIC  أن القيام بالمسؤولية االجتماعية يحقق مزايا  2012عام

 تنافسية متعددة.

وتناول العديد من الخبراء في الساحة الدولية موضوع الشراكة والمسؤولية 

هـ أنه بالنسبة 1434االجتماعية في التعليم عبر نماذج متعددة. فقد رأى ألوتو عام 

تكون  تمعية، فقد كان هناك التزام واضح بأنللتجربة األمريكية في الشراكة المج
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الكليات والجامعات من أبرز الداعمين والمؤيدين لالستدامة في العالم وكان 

للقرارات التي اتخذتها الجامعات تجاه الطاقة واستخدام األرض والبناء والنقل 

لى والتخلص من النفايات أثرا واضحا جلياً على بيئاتهم المحلية فضال عن أثرها ع

البيئة العالمية بشكل جماعي. عالوة على ذلك حظيت الجامعات والكليات بفرصة 

داخل فصولها الدراسية وخارجها لتشكيل مجتمع أكثر وعيا بأهمية البيئة في 

المستقبل، وذلك بسبب مهمتها وغايتها األساسية المتمثلة في التعليم والتدريس باتت 

ومن  1970ذلك اعتبارا من يوم األرض عام االستدامة بمثابة التزامها عالميا، و

خالل المبادرات التي تمت برعاية األمم المتحدة، وانه يتجلى هذا االلتزام في 

الجامعات ويظهر نفسه من خالل اعتماد وتبنى معايير المباني الخضراء جهود 

إعادة التدوير، وكذلك تصميم الحرم الجامعي فضال عن نظم تصميم النقل، لقد 

والمناهج  ،األبحاثأيضا تركيزا واضحا جليا على قضايا االستدامة في شهدنا 

في الواليات المتحدة، تعد  الطالبية على حد سواء ولذلك فإنه واألنشطةاألكاديمية 

مبادة االلتزام بالمناخ لرؤساء الجامعات والكليات األمريكية واحدة من ابرز 

المبادرات للتصدي لتغير المناخ حيث أطلقت مبادرة " التزام المناخ " في عام 

من رؤساء  665من قبل  اآلنوتم التوقيع عليها منذ ذلك الحين وحتى  2006

ذين أبدوا رغبتهم في الحد من صافي انبعاث الغازات داخل الجامعات والكليات ال

السور الجامعي، فضال عن تعزيز الجهود البحثية والتعليمية التي من شأنها إعادة 

 من أجل مستقبل أكثر استدامة. األرضيةاالستقرار والتوازن لمناخ الكرة 

 –هذه المبادرة  باعتبارها واحدة من أوائل الموقعين على –وقد عملت والية أوهايو 

على وضع عدد من االستراتيجيات التي تهدف إلى الوصول إلى الحياد الكربوني 

بذلت من المتوقع أن تصبح  ومن خالل جهود االستدامة التي 2050بحلول عام 

والية أوهايو مصدر إلهام لجيل جديد من المواطنين على مستوى العالم من خالل 

دمج المناهج.  أنشطةلمجتمعية والبيئية وبين الدمج المتكامل بين المسؤولية ا

واالجتماعية داخل السور الجامعي فيمكن القول األكاديمية ولتوضيح طبيعة الحياة 

هيئة التدريس،موظفو الدعم والزوار بأن حياتهم قد  أعضاءبأنه يشعر الطالب. 

ها تأثرت والمست جهود االستدامة المبذولة متى التزمت الجامعة بأن يكون سور

الجامعي بمثابة حقل تجارب لمبادرات االستدامة. يجب أن يتم تضمين مثل هذه 

على الصعيدين األكاديمي  –الجهود في االستراتيجيات المؤسسية لتحقيق النجاح 

تأثرت  هـ(أما تشيون فقد أكد على أنه 1434والتشغيلي على حد سواء.)ألو تو، 

ومع تأثيرات العولمة صارت المعايير الجامعات في وقتنا الحاضر بمظاهر العولمة 
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متحدة أكثر فأكثر ليس في التميز األكاديمي فحسب بل في المخرجات والمنجزات 

. وبسبب المنافسة الدولية المتصاعدة والحاجة إلى االلتزام بالمعايير األكاديميةوالقيم 

 من في جانب النمو الكمي وخرجات البحث العلمي بدال أكثرالدولية صار التركيز 

التعليم ورعاية جوانب مثل الوعي بالخدمة المجتمعية والمسؤولية االجتماعية التي 

يتوقعها المجتمع من خريجي مؤسسات التعليم العلي. وأدى االنفصال بين التدريس 

بالبحث عن وظائف تحقق دخال ثابتا  أكثرالطالب المهتمين  والتعليم في زيادة عدد

الذاتية الداخلية ونموهم الفكري. ويمكننا القول بأن  همصعاليا بدال من تنمية خصائ

العالم أدى إلى انتشار  أنحاءهو حاصل في مؤسسات التعليم العالي في مختلف  ما

المظاهر الفردية حيث صار االهتمام بتحقيق المنافع الشخصية والمكتسبات القابلة 

فيه المنافسة هي  للقياس الكمي والتي تعطي صاحبها ميزة تنافسية في عالم تحتدم

أهمية. وفي مجابهة هذه التغيرات صارت مؤسسات التعليم العالي  األكثر األمر

المعادلة المناسبة لتطوير ذاتها وهيئاتها التدريسية طبقا  إيجادتالقى صعوبات في 

للمعيار الدولي وتحديد هوياتها الحقيقية بما ينسجم مع أدوارها الرئيسية في اعتقادي 

انه حان الوقت لمؤسسات التعليم العالي أن تعيد النظر في  األمرا فيما يخص هذ

صياغة هوياتها لتتالءم مع التحديات الناجمة عن  وإعادةبيان رسالتها األساسية 

االتجاهات العالمية المتغيرة وفي ضوء الظروف الحالية فان ورقتي ستستعرض 

لوطنية لتغرس في نفوس والبرامج التي تقدمها جامعة سيول ا األنشطةمجموعة من 

طالبها شعورا قويا بالعدالة االجتماعية ومنظومة راسخة من القيم وتمكنهم من 

يتعين عدم فعله وكيفية تحقيق  التعرف على العدل وما ينافيه وما يتوجب فعلة وما

ذلك بصورة خالقة تعين على أن تحقق أفعالنا نتائج أكبر مما تسمح له الموارد 

 هـ( ورأت اندرسون أنه:1434المتاحة )تشيون، 

" المشاركة المجتمعية" باعتبارها شيء  إلى األحيان" تنظر الجامعات في كثير من 

في حين أنه من المؤكد أن  ،أسوارهايحدث " في الخارج فحسب خارج نطاق  ما

الجامعات على وعي متزايد. وينبغي أن تكون كذلك بالمجتمعات التي تعتبر جزءا 

والتي  –بداية من أحيائهم الخاصة ووصوال إلى دولهم  –ينها يتجزأ من تكو ال

تغمرها بالكثير من أفضل خدماتها التعليمية والتدريسية.والتي سيتم تقديمها من 

هيئة التدريس بالمعايير  وأعضاءخالل المؤسسات التي تزود طالبها وموظفيها 

الكائنة في  األمريكية الجامعة والنماذج لإلدارة المسئولة. فعلى سبيل المثال تسلط

الضوء على الفرص المتاحة داخل الجامعات  اإلسهاماتالقاهرة من خالل هذه 

المشاركة، تقوية المجتمع، تبني المسؤولية االجتماعية وتشجيع  لتعزيز مبدأ
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االبتكار، وتعكس هذه األنواع من البرامج اضمحالل وتالشي التسلسالت الهرمية 

لتقليدية وتوضح األدوار المتغيرة " لطالب / طالبة " الكالسيكية في الجامعات ا

 الجامعة في القرن الحادي والعشرين، ومن أهمها:

الفصول بموردا: الناشطين االجتماعيين في السياسات المعاصرة  الطالب باعتباره-

 الدراسية

 معلما: شهادة لتدريس اللغة االنجليزية للمتعهدين. الطالب باعتباره-

ة كتكليف مستشارا: أول تقرير بصمة كربونية للجامعة في المنطق باعتبارهالطالب -

 من الفصل الدراسي.

 الطالب باعتباره صاحب مصلحة: إسداء النصح والمشورة للرئيس.-

 عديالتتخال في كل مثل من األمثلة سالفة الذكر، تتطلب األدوار المتغيرة للطالب إد

ن ة التدريس على الخبراء والمتخصصيتقتصر هيئ على األدوار األخرى: إذ ال

ملين تشمل أيضا على المدربين والمساعدين: وال يقتصر طاقم العا فحسب ولكنها

ة: لحياعلى الموظفين فحسب ولكنه يشتمل أيضا على المستثمرين في التعليم مدى ا

ء لعمالاعلى المديرين والمشرفين فحسب ولكنها تضم  اإلداريةوال تقتصر الوظائف 

 إلى وكذلك تتحول الجامعة في حد ذاتها من مجرد مستودع ومرسل للمعارف أيضا:

 هـ(. 1434حافز ووسيط للغير )أندرسون، 

يمكن تعريف المسؤولية االجتماعية في التعليم العالي فإنه وعلى حد تعبير باهي 

على أنها مسؤولية الجامعة عن الدعوة إلى ممارسة مجموعة من المبادئ والقيم من 

من تدريس وبحث ومشاركة مجتمعية، وتشمل هذه المبادئ  األساسيةوظائفها خالل 

والقيم االلتزام بالمساواة والحقيقة والتميز، ودعم العدالة االجتماعية والتنمية 

المستدامة،اإلقرار بكرامة الفرد وحريته وتقدير التنوع وتعدد الثقافات ودعم حقوق 

مسؤولية االجتماعية في التعليم العالي كل والمسؤولية المدنية.وتستمد ال اإلنسان

تدفعه العولمة والتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات  يأهميتها في االقتصاد الذ

والتقني والتنافسية العالمية.إن الغش والخداع في التعليم العالي في  واالبتكار العلمي

قية قد يكون لها أثار ازدياد كما أن أوجه التقدم األساسي في البحث تثير قضايا أخال

 األساسيةبحاجة إلى تحديد التحديات العالمية  أيضااجتماعية خطيرة: والجامعات 

مثل التغير المناخي والفقر والصحة والصراعات المسلحة.  اإلنسانيةالتي تواجه 

بالفوائد قصيرة  واألعمالوأخيرا ففي مرحلة زمنية يزداد فيها تعلق الصناعات 

السياسات العامة تبعا لذلك.وتقع على عاتق الجامعات مسؤولية  المدى وتؤثر على

تها الحالية لن يكون اجتماعية وهى التفكير على المدى البعيد، والتأكد من أن إجراءا
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يثير تساؤال مهما وهو كيف يمكن  على المجتمع في المستقبل، وهذا ما يلها أثر سلب

للجامعات في أنشطة التدريس والتعليم الخاصة بها أن تمنح الفرصة للمحرومين 

منها ؟ وبالتالي تدعم العدالة االجتماعية،وكيف لها، من خالل أنشطة بحثها العلمي، 

، وكيف يمكن من خالل مشاركتها المجتمعية، األخالقيةأن تضمن المعايير 

التنموي وكيف يمكن لها من خالل إدارتها اليومية للمؤسسة،  التعاون المساعدة في

 هـ(.1434أن تغرس في الطالب مبادئ التنمية المستدامة )باهى، 

 ئتالفالتي حصل عليها من عمله لدى رابطة تالوار، اال ومن خالل خبرة هوليستر

شهدت رابطة تالوار نموا ملحوظ حيث وصل عدد  2005منذ تأسيسها عام 

ردها دولة والتي تقوم بحشد موا 71جامعة من  285فيها إلى  األعضاءالجامعات 

مها قيا الفكرية والطاقات البشرية لمواجهة التحديات المجتمعية الملحة من خالل

ماعية ية اجتإن االتجاه المتنامي للعالم نحو مسؤول األبحاث وإجراءبعملية التعليم 

ث البحة كبرى تتمثل في النهوض بالتعليم وأكبر للجامعة ينبثق عنه فوائد ثالث

 .العلمي وتحسين الحلول المجتمعية وزيادة الدعم الخارجي للتعليم العالي

من  لقد استخدمت تلك الجامعات التي حققت أعلى مستويات النجاح مع ما لديها

 ت ستسياسات وممارسات تتعلق بالمسؤولية االجتماعية واستفادت من استراتيجيا

 وهي:

 األساسيةعمل المسؤولية االجتماعية مع المسؤوليات المؤسساتية  وصف .1

 أهم المسؤوليات االجتماعية ليس فقط باعتبارها واحدا من أنشطةوالتعامل مع 

تقدم ة الالمقاصد المرجوة في حد ذاتها، ولكن أيضا باعتبارها أحد سبل تسريع عجل

عليم ي للتموقة للبحث العلممثل تحقيق المكانة المر األولوياتالمؤسسي نحو تنفيذ 

 العالي والجودة الفنية وتعيين الطالب والكليات.

نية الف االستثمار الفاعل في تطوير ودعم الكليات وتوفير التدريب والمساعدات .2

تعلق ييما فألساتذة الجامعات المشاركين وتقديم مكافآت التميز في التعليم والبحث 

 ييم الكليات والنهوض بها.بالمسؤوليات االجتماعية في عمليات تق

ى في الهيكل التنظيمي. وإنشاء منصب ذي مستو إستراتيجيةإجراء تغييرات  .3

عية عالي يكون له سلطات قوية لتعزيز وتنسيق وضع برامج للمسؤوليات االجتما

 شترك.الم الكلية لتسهيل التنسيق وتطوير البرنامج إداراتمجلس ما بين  وإنشاء

منظمات غير حكومية وهيئات  –مجموعات خارجية المشاركة الفاعلة مع  .4

ت من أجل تعزيز فرص التعليم التجريبي وتطبيق خبرا –حكومية وشركات خاصة 

 الجامعات على التحديات المجتمعية.
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ها بتطوير السياسات القومية التي تعزز المسؤولية المجتمعية التي تضطلع  .5

ج برامتمويل البحث العلمي و الجامعات من خالل تلك المناهج مثل تعديل معايير

ات الجوائز السنوية مع جعل انجاز مستوى معين من خدمات المجتمع احد متطلب

ة تمعيالتخرج بالنسبة للطالب الذين لم يتخرجوا بعد وربط تقديم الخدمات المج

 للطالب بالمساعدات المالية.

ولة الد والمشاركة في أحد الروابط على مستوى األخرىالتعاون مع الجامعات  .6

لدى  لتعليمالفاعلة والعمل معا على قضايا مثل نتائج ا األدواتلتبادل  اإلقليم أو

 هـ ( 1434الطالب والنهوض بالتعاون مع قطاعات أخرى )هوليستر، 

ة في مهم واتضح من نموذج الشراكة المجتمعية في التعليم بماليزيا أن هناك جهودا

ً وال هذا السياق إذ تعد الممارسات والسياسات في  عنه غنى المؤسسية أمرا أساسيا

 تنفيذيج الإعداد وتمهيد الطريق لتخطيط وتنفيذ خطة التنمية المستدامة أو البرنام

ال في تحو لتحقيق االستدامة في الجامعات والكليات: ألن التنمية المستدامة تتطلب

ت اساسيمنهج التفكير من جانب المؤسسة. يتوقف األمر غالبا على الممارسات وال

طابقة " م التيتتبنى طرقا استراتيجية للغاية لتوجيه القيادة بحيث تكون فاعلة في

أن ببالمؤسسة إلقناعهم  اآلخرونالفعل للقول" لضرب مثال يحتذي به األعضاء 

ً يجب تقديم الدعم بطريقة منهجية   ج بناءبراملالتنمية المستدامة وثيقة الصلة قطعا

ى ة علاعدة في تعزيز وتشجيع تنفيذ مفهوم االستدامالقدرات، وذلك من أجل المس

ء مختلف المستويات واألصعدة في المؤسسة. والهدف المرجو هو السماح بإجرا

م مناقشات ومشاركات مؤسسية أوسع نطاقا بين موظفي وطالب الجامعة بحيث يت

فير وتو تفهم السياسات والممارسات بشكل جيد وتعديلها عند الحاجة بناء عليه

 ص وافرة أمام األعضاء العاملين بالمؤسسات ألخذ زمام المبادرة وتولىفر

طاع الق المسؤولية فيما يتعلق بتحقيق مفهوم االستدامة في حين ضمان مواءمته مع

 المعنى.

د مقاصبعبارة أخرى. تبدأ عقلية تنفيذ التنمية المستدامة في التشكل رهنا بال

مدة بحت السياسات والممارسات المعتاالستراتيجية للمؤسسة. يحدث ذلك متى أص

كن من قبل المؤسسة حاسمة ومصيرية ضمن مجموعة من أطر التقييم والرصد للتم

 من إحداث التغيير للتحول تجاه المطلوب.

في إحداث التغيرات التحولية بمثابة عناصر أساسية  واإلبداعوتعد المرونة 

قة أكثر تقليدية، وهذا بدوره وحيوية، وهناك نزعة قوية نحو القيام باألمور بطري

ويجب معالجة القضايا ذات  يحد من التكيف بثقافة االستدامة الجديدة المقرر إتباعها،
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الصلة بالحكم، المكافآت والترقيات، فضال عن المخططات التدريبية وبرامج القيادة 

بواسطة السياسات والممارسات المحددة والمعمول بها في المؤسسة )عبد الرزاق، 

ينظر فيه إلى الجامعات على  يفي العصر الذ ووفقا لشهاب الدين فإنه هـ( 1434

إنها مراكز إلنتاج وإفراز المعرفة والحداثة والتكنولوجيا والعمالة الماهرة واألخالق 

قدرا من االهتمام دون قصد. فقد يطول تهميش  األموركل هذه  ال تمنحوالقيم قد 

 اآلخرينوالروحانيات والسعادة وتحمل غير الملموسة كالمعتقدات  األمور

والحب. من هنا يبرز دور باآلخرين واالحترام المتبادل والتشارك واالهتمام 

المجتمع بتوجيه كافة موارده مباشرة نحو  إشراكالجامعات في العمل حتما على 

توفير احتياجاته التي ال يمكنه االستغناء عنها. كما يمكنها تحقيق ذلك من خالل 

والبرامج التعليمية وابتغاء حماية مهمتها الثقافية. والوفاء بالتزاماتها  األبحاث إدارة

االجتماعية تجاه المجتمع. إذا إن المعرفة تؤتى ثمارها وتصبح ذات معنى وأهمية 

. األطرافمتى اندمجت اندماجا مباشراً في المجتمعات مما يعود بالنفع على كل 

 األوساطاعي على حدوث تغيير ثقافي في وتحث المشاركة في التغيير االجتم

نحو التطوير  األبحاثحيث إنها تغذى القيم في ثقافة التعليم، وتوجه األكاديمية 

المستمر، وتسمح باستقاللية التفكير وتكوين اآلراء حول األمور والمسائل 

المجتمعية وتقوم الجامعة بوضع حجر األساس لحزمة من الممارسات والمناقشات 

 والمحاضرات والمعاهد والوجهات الثقافية لدعم المشاركة المجتمعية.

طنية دها من جامعة ماليزيا الوالتي تدل على ذلك والتي تم رص األمثلةوهناك 

وتشمل تعيين نائب رئيس جامعة للصناعة والشراكة المجتمعية، خلق مراكز 

ات لكلياومواقع جديدة ليعمل بها منسقو الشراكة بين المجتمع والصناعة في كافة 

الب ووضع مؤشرات أداء تقيم المشاركة االجتماعية، ومنح الط األبحاثومعاهد 

نح ج المشاركة االجتماعية درجات أكاديمية. والتأسيس لمالمتطوعين في برام

عية جتماودمج المشاركة اال وإدخالجوائز ثانوية للمشاركات االجتماعية المتميزة 

كة التي تجرى في مجال المشار األبحاثفي معايير التقييم والترقية وتمويل 

ناء ة وبوالمحلياالجتماعية، وتأمين المنح البحثية التي تعالج المشاكل الوطنية 

 كيانات وتعاونيات عالمية لتعزيز المشاركة االجتماعية ولعل من الضروري

مور تلعبه جامعة ماليزيا الوطنية في المسائل واال يإلى الدور الذ اإلشارة

ة على حافظاالجتماعية النوعية كمسألة تطوير اللغة المالية. وتجديد الثقافة والم

 (هـ  1434البيئة )شهاب الدين، 
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ية اديماألكوأظهرت التجربة االسترالية في الشراكة المجتمعية من منظور البحوث 

ت أنه تعد المشاركة المجتمعية بمثابة عنصر أساسي ومهم من أنشطة الجامعا

عة العصرية ومع ذلك هناك ضرورة للربط بين األهداف والقيم األساسية للجام

مثل الجامعة الوطنية بشكل مناسب السيما في جامعات البحوث المكثفة 

 50ل ( إذ تصنف الجامعة الوطنية األسترالية عادة من بين أفضANUاالسترالية)

قدم ها. تبانتشار روح البحث في كافة كليات جامعة على مستوى العالم. والتي تسمح

وطنية ة الالجامعة الوطنية االسترالية أيضا دورا مهما وجوهريا باعتبارها الجامع

 تبارهاباع باإلضافة إلى ذلك قامت الجامعة بتحديد السياسة العامة لدولة أستراليا

مجتمع ع المالوسيلة التي تستطيع الجامعة من خاللها المشاركة والتعامل واالنخراط 

ي وة التالق )مجتمع استراليا بأسره(وقد حددت الجامعة بأنه من الممكن استخدام نقاط

ارها ل إطم الدعم للسياسة العامة وتشكيتتميز بها أبحاثها في المساعدة على تقدي

 عاونومجاالت تنميتها داخل أستراليا ويمكن ألعضاء هيئة التدريس العمل بالت

 عامةواالشتراك مع الحكومة ومنظمات الخدمات العامة لوضع وتطوير السياسة ال

 بأكملها. األمةتقدم  إلىالتي تفضي 

نتشر مة تإنشاء معهد للسياسة العاولتحقيق مثل هذا الهدف قامت الجامعة بتأسيس و

ي فدريس من أعضاء هيئة الت واألكاديميينفروعه عبر الجامعة تم تعيين الموظفين 

عهد مختلف المجاالت عبر الجامعة باعتبارهم زمالء السياسة العامة داخل الم

 ه(. 1434الجامعي)يونج،

ديمي ألكاان التفوق فقد اتضح منها أ أما المشاركة المجتمعية في جامعات األرجنتين

ناس ع البمثابة سبب وجود بعض الجامعات فهناك اعتقاد وهو أن تقديم الخدمة لجمي

 لعديداهو أفضل وسيلة لتحقيق ذلك. ويقوم  األكاديميهو هدف كبير ويعد التفوق 

 EDUSOL  11.2006من طالب كلية الطب من جامعة توكومان، األرجنتين،

ة ناقشم(بجمع التبرعات لضحايا الكوارث الطبيعية بمثابة خدمة مجتمعة، وتعتبر 

ن أن ي حيفقيمة رعاية اآلخرين واالهتمام بهم بمثابة انعكاس ونتيجة لهذه الخدمة 

تصميم منزل كنموذج امتحان الهندسة المعمارية النهائي هو التحصيل 

شاء اصة، على سبيل المثال: تصميم وإنالدراسي،استخدام مهاراتك ومعارفك الخ

منازل مستدامة لضحايا الزالزل، وتعلم المزيد وإظهار ذلك من خالل 

 يسمى التعليم الخدمي. الممارسة،وهذا هو ما

وتبين من معرفة أصول التربية والتدريس للتعليم الخدمي أن بعض القيم مثل رعاية 

عي يتم تعلمها على نحو أكثر فاعلية بهم، وكذلك االلتزام الجام واالهتمام اآلخرين
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عندما يقوم الطالب بوضعها في حيز التنفيذ، ويتم إرشادهم إلظهار مثل هذه القيم 

 في أنشطتهم ومواقفهم الخاصة.

وقد اختيرت مؤسسات التعليم العالي في شتى أنحاء العالم لتقديم التعليم الخدمي 

في الموقع مع األبحاث المستخدمة  باعتباره وسيلة لدمج الممارسة المهنية الهادفة

بسبب ذلك الشبكات اإلقليمية والدولية مثل العقد  ازدهرت وتعليم القيم ذات الصلة،

المتعلق بالمشاركة المجتمعية، التعليم الخدمي واألبحاث العلمية  الماضي

 – IBERICANشبكة   TALLOIRESالمستخدمة، مثل شبكة 

AMERICAN  للتعليم الخدمي شبكةASIAENGAGE  وشبكةASEAN 

 للتعليم الخدمي وغيرها من الشبكات األخرى.

، دراسيةج الوقامت الكليات في جميع أنحاء العالم بإدخال التعليم الخدمي في المناه

في  اهمةوذلك نظراً ألنه يساعد الطالب على تعلم وممارسة القيم، إلى جانب المس

 ة فياعدتهم على تطبيق المعرفتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، فضال عن مس

م م تعليتقديأطر حقيقية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع السياق الجديد، باختصار ل

 عليميةيع تكاديمي وتعليم القيم إلى مشارمكان بلورة التفوق األأفضل، أي إنه باإل

 دميالخ خدمية عالية الجودة وذلك استنادا إلى الخبرة الواسعة في مجال التعليم

 هـ(. 1434والتي تم اكتسابها في أمريكا الالتينية وأجزاء من العالم )تابيا، 

ن واتضح من نموذج المشاركة المجتمعية في هوالندا)نموذج جامعة ماسترخت(أ

 هناك التزاما قويا بهذه المشاركة.

ماستريخت بملف فريد من تحظى جامعة  هـ فإنه 1434باول عام  فاستنادا إلى

التعليم العالي، وتتميز الجامعة بنظام التعليم القائم على المشكلة في نوعه في مجال 

كافة أرجاء كلياتها، كما أنها واحدة من الجامعات التي تضم عددا من الطالب 

الدوليين )القادمين إليها من أكثر من مائة دولة مختلفة(فضال عن البحوث متعددة 

ة الكبرى، يتمثل الهدف االختصاصات والتي تركز على التحديات المجتمعي

الرئيسي لبرنامج الجامعة في إكساب الطالب كفاءات ومهارات اجتماعية واسعة 

النطاق لجعلهم مواطنين عالميين. ومن ثم فإن هدف الجامعة من ناحية هو جعل 

الخريجين أكثر جاذبية ألسواق العمل الدولية، ومن ناحية أخرى تزويدهم بإطار 

خالقية والمسؤولية االجتماعية، تتمتع هذه األخيرة بأهمية واضح وجلي من القيم األ

خاصة نظراً ألنها قد تؤثر على عامل المنافسة مع بعض الشركات متعددة 

الجنسيات العاملة في االقتصاد العالمي في الوقت الراهن بناء على ذلك تعد األدوات 

وات األولى بعد الالزمة للطالب لكي يتمكن من ايجاد منصب مالئم لنفسه في السن
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التخرج، وتلعب الجامعة دورا رئيسيا في توفير األدوات األفضل واألمثل إلتاحة 

إلى سوق العمل، إذا يتم إجراء األكاديمية االنتقال على نحو أكثر فاعلية من البيئة 

 اختبار الستقامة الطالب ونزاهته من اليوم األول.

ن خالل وضع وتنفيذ القيم وتعمل رئاسة الجامعة على تشجيع وتحفيز ذلك م

سنوية ال  االجتماعية واألساسية في بيان المهمة )ميثاق الجامعة( وكذلك التقارير

ثال االمت يتم والرؤية االستراتيجية عالوة على ذلك يتعين على الجامعة التأكد من أنه

مان ضلتلك القيم االجتماعية والعمل بها في بيئة الجامعة الخاصة وهذا يعنى 

 ة، وأنماعيعة أن يقوم كافة الطالب والموظفين بالعمل بدافع المسؤولية االجتالجام

 قوبةيتم حثهم وتشجيعهم على القيام بذلك هذا فضال عن اتخاذ تدابير فرض الع

كة لمشاراتقدم تعد  ما إلىالصارمة على السلوكيات السلبية أو االحتيالية. إضافة 

كل معة بشتشارك فيه الجا يالتدريب العملي الذفي تعزيز نهج المدنية أمر أساسيا 

عة جام مباشر أو غير مباشر في البيئة االقتصادية واالجتماعية المباشرة وتلعب

ع صل مماستريخت دورا أساسيا في التطوير االستراتيجي بالمنطقة من خالل التوا

المصلحة والشركات الحكومية وكذلك من خالل تطوير الجامعات  أصحاب

ات واالبتكار المفتوح والتي يتم وصفها باعتبارها مبادر لإلبداعة المتخصص

دة ألصعلالقتصاد الكلي عبر الحدود وعابرة للحدود أيضا وذلك على المستويات وا

دولية وال البحثية والتعليمية كافة كالهما يعد أمثلة على دمج المصالح اإلقليمية

تحتية نية الم البيكون عمليا ما لم تنع يمكن أن القائمة على فكرة أن التركيز الدولي ال

درة لمبااوالموارد البشرية المحيطة بالجامعة باالستقرار وعلى نحو مماثل تحتاج 

 المقدمة من الطالب إلى دعم هيكلي.

ة زاويويعد المكتب األخضر في جامعة ماستريخت على سبيل المثال بمثابة حجر ال

لضمان وجود بيئة عمل مستدامة وضع من قبل خريجي الجامعة  يواألساس الذ

حفاظا على صحة موظفي وطالب الجامعة هذا ليس سوى مثال واحد فحسب على 

ً خصبة للنمو واالزدهار.لقد أفضت ه يواالبتكار الذ اإلبداع ذه يتطلب أرضا

ً المبادرة إلى تصنيف جامعة ماسترخت من بين أكثر الجامعات المستدامة بي في  ئيا

ن ملتعلم يع اك وباعتبار أننا جامعة عالمية فقد عملنا على تشجهولندا. عالوة على ذل

طريقة ه الالخلفيات الثقافية والخبرات الدولية المختلفة في الفصول الدراسية بهذ

ضا ن أييمكن لمجتمع الجامعة التعلم ليس فقط من الطالب األجانب والدوليين ولك

ادلة ة متبمنفع وإيجادثم خلق  االستراتيجي ومن اشراكهم في تخطيط وتنفيذ برنامجنا

 هـ( 1434حقيقية )باول، 
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راطية يموقأما المشاركة المجتمعية في التعليم الجامعي في الهند من خالل)نموذج د

ً HEIتواجه مؤسسات التعليم العالي ) تاندون أنه فقد رأى المعرفة( مزدوجاً  (تحديا

 لباتفضال عن المطا يتمثل في تلبية توقعات مجموعة متزايدة من الطالب الجدد

خ لمنا، تغير ااإلقصاءالمجتمعية باستحداث وإيجاد حلول لمعالجة مشاكل الفقر، 

 والعدالة.

راجا " أب ينظر إلى مؤسسات التعليم العالي باعتبارها من الناحية التاريخية كانُ 

ر عاجية " وال يزال هناك ضغوط متزايدة على مؤسسات التعليم العالي إلظها

عديد عت الاالجتماعية األوسع نطاقا في الوقت الحاضر. ففي هذا السياق شرأهميتها 

 ي معمن مؤسسات التعليم العالي في عرض مساهماتها في البحث والتعليم للتماش

ً وكإطار هادف للمسؤولية االجتماعية ركزت بعض  هذا التوجه االوسع نطاقا

بحوث " فيما يتعلق بالمؤسسات التعليم العالي على نهج " ديمقراطية المعرفة 

 تراموالتعليم ساعد هذا المنظور على إقامة وتأسيس عالقات من التعاون واالح

علمية ث الالمتبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع ككل.وعُنيت مجالس البحو

ه ل هذوواضعوا السياسات والمسؤولون عن التعليم العالي بالنظر ودراسة دعم مث

 من قبل مؤسسات التعليم العالي بطرق مبتكرة بحيث تصبحالجهود المبذولة 

شعر أن يوالمسؤولية االجتماعية هي االتجاه السائد والعام في مثل هذه المؤسسات 

ن وه مقدم كل من الطالب والباحثين على حد سواء بأنهم قد تمت مكافأتهم على ما

 هـ(. 1434إسهامات في هذا الصدد أيضا )تاندون، 

المكسيك في المشاركة المجتمعية في التعليم أن هذه المشاركة  وأوضحت تجربة

ذكره أساد فإنه تعتبر جامعة  عنصر أساسي في تنمية المجتمع.استنادا إلى ما

(بمثابة مجتمع تعليمي قائم على المبادئ الدينية والتي تقدم UDEMمونتيري )

كاديمي في بيئة للطالب تعليما فرديا ومتكامال كما أنها تدعم وتعزز التفوق األ

متعددة الثقافات وتساهم في بناء مجتمع مستدام بحيث يتسنى لكل طالب تحقيق 

وتتبنى جامعة  .اآلخرينحياته التي يصبو إليها وايجاد مغزى من خدمة  أهداف

منتيرى تنمية وتطوير القادة الذين يتمتعون بضمير اجتماعي والتزام خدمي من 

ى مجتمعنا العالمي كما أشار ديفيد لويس في تقريره شأنه إضفاء تغييرات إيجابية عل

المنشور بعنوان " المنظمات غير الحكومية، الثقافية التنظيمية، االستدامة 

المؤسسية،" أن مشاريع التنمية هي عبارة عن تداخالت محددة زمنيا مع توافر 

أن  أهداف معلنة لتوفير فوائد مستديمة للفقراء ألبعد من حياة المشروع وأشار
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لجامعة منتيرى مسؤولية مشتركة لتطوير المشاريع ضمن مجتمعاتها وبلدياتها 

 وكذلك داخل المؤسسة نفسها أيضا.

ات ستويويؤكد لويس أنه من الممكن تحقيق االستدامة المؤسسية متى وجدت ثالثة م

ووضعت  ائد،مترابطة وهي: االستدامة المالية، االستدامة التنظيمية، واستدامة الفو

 ء منجامعة مونتيرى سياسات تدعم االستدامة المالية والتنظيمية والعامة كجز

وسيتم  وتبنيها من قبل المجتمع والبلديةوالتي تم اعتمادها  2020رؤيتها لعام 

رى ونتيعرض الركائز االستراتيجية التي تحدد جدول األعمال التنظيمية لجامعة م

وذلك من خالل استعراض  2020على مدى السنوات السبع القادمة حتى عام 

 التحليالت الموقعية الستدامة البرنامج في المكسيك.

ديا قتصاجتماعيا وا شاريع والتي كان لها أثراونفذت جامعة منتيرى العديد من الم

 ستفادةبتبادل الخبرات والدروس الم أيضاكما قامت الجامعة  جوهري على المجتمع

ية من تنفيذ مشروع جامعه منتيرى والتي اشتملت على تحقيق االستدامة المال

اع ألوضاالتنظيمية واستدامة الفوائد يمكن تطبيق كل هذا على مجموعة متنوعة من 

المشاريع  أسفرتالتنظيمية المختلفة من خالل تجربة مشروع جامعة منتيرى 

مع لمجتاالمدعومة عن توليد أثر إيجابي داخل الجامعة غير أنها امتدت أيضا إلى 

 الكبير.

كما تقوم جامعة منتيرى بمشاركة وتبادل االستنتاجات والتوصيات مع شرح كيف 

للسياسات التي تعزز االستدامة في مختلف  تمكنت جامعة منتيرى من تمهيد الطريق

القطاعات التعليمية، البنية التحتية، الصحية، األمن، العمالة، األصول، المدخرات، 

هـ(. وهناك نماذج  1434)اساد،  2020وذلك من خالل استراتيجياتها ورؤيتها لعام 

ن الباكستان أخرى للشراكة المجتمعية منها الشراكة المجتمعية في التعليم: نموذج م

تمثل المسؤولية االجتماعية للجامعات الخاصة موضوعا شائكا  إذ يرى ناجام أنه

المسؤولية  هتعني يولإلجابة على السؤال بشأن ما الذمكان  عند طرحة في أي

االجتماعية في هذا السياق وكيف يمكن نقله إلى حيز التنفيذ ؟ عبر استعراض حالة 

(وقبل ربع قرن من الزمان LUMS.EDU.PK) اإلداريةجامعة الهور للعلوم 

برنامج تخرج تم تأسيس جامعة  20مدارس، 4كلية و  200طالب و 2500وبسعة 

على أساس صلب وواضح من مسئوليتها وعرضها تجاه  اإلداريةالهور للعلوم 

المجتمع وقد احتلت تلك القيم المرتبة األعلى في تطوير وتقييم الجامعة تحديدا فيما 

مع التركيز المشترك على جوانبها الثالث: رعاية  –فهوم التنمية المستدامة يتعلق بم

وتطبيقها على الجامعة بالطرق  –البيئة، العدالة االجتماعية، والتنمية االقتصادية 
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التي تجعل منها ذات صلة وثيقة وذات قيمة بالنسبة للدول النامية.من المتفق عليه أن 

ن األهداف المحلية له أهمية كبيرة وحيوية بما في إدراج المسؤولية االجتماعية ضم

ذلك ما يهتم تحديدا بجودة األداء البيئي ولكن في إطار فرص تحقيق العدالة 

االجتماعية. ومن أهم برامج هذا التوجه داخل الجامعة برنامج التواصل الوطني 

سارباز  يهتم بتقديم الدعم المالي للطلبة الفقراء وبرنامج يوالذ (NOPللجامعة )

ينصب التركيز الرئيس في كال  اإلدارية)إيفر جرين(بجامعة الهور للعلوم 

البرنامجين على مبادئ ودور الجامعة الخاصة )كما هو مفترض بالنسبة للجامعات 

الحكومية(في تحملها المسؤولية االجتماعية وكذلك مدى أهمية االنتباه إلى 

فمن المتعارف عليه أن الجامعات واالهتمامات والواجبات المحلية. األولويات

الخاصة بما فيها وخصوصا في الدول النامية اضطرت إلى الدخول في تعاقدات 

اجتماعية مع المجتمع بشكل كبير وذلك ليس في سبيل مجرد تقديم خدمة تعليمية 

راقية فحسب ولكن في الحقيقة المشاركة الكاملة في خلق مجتمع صحي وجيد 

 هـ(. 1434)ناجام، 

وفقا  ة نظر إيرلندا، فقد اتضح أنههالمشاركة المجتمعية في التعليم من وج أما

ه فإنه يمر التعليم العالي حاليا بمرحلة من التغير  1434لمرئيات ماكلراث عام 

السريع والتحولي. وذلك نظراً لما سببته حالة الكساد االقتصادي العالمي من تحول 

ع ومدى أهمية أعمالنا بالنسبة لتماسك المجتمع األفكار والمفاهيم ناحية قضايا المجتم

لم تعد النظرة إلى الجامعة على أنها برج عاجي وأصبح المتفق علية بصورة كبيرة 

أنها قد تلعب دورا محوريا في تنمية المجتمع من خالل األبحاث والدراسات والتعليم 

يجيات وخدمة المجتمع.فعل الصعيد الدولي، إنه من المتفق عليه أن استرات

وممارسات المشاركة المجتمعية تؤثر باإليجاب على معاهد التعليم العالي وكذلك 

على الطالب وهيئة التدريس وعلى المجتمع بصفة عامة بينما يزداد االقتناع بأهمية 

دور التعليم العالي في المجتمع مما ترتب عليه ظهور نطاق واسع من الممارسات 

والتي تم تصميمها لتوفير قدر أكبر من المشاركة  في إيرلندا خالل العقد المنصرم

الميدانية والمسؤولية االجتماعية.كانت ومازالت عملية المشاركة الميدانية 

والمسؤولية االجتماعية التي يقدمها التعليم العالي في إيرلندا تحظى بمزيد من 

فرعية تعمل الجاذبية ففي العقد المنصرم تم تشكيل العديد من األنشطة األساسية وال

على دعم التنمية والتطوير مثلت إحدى الرؤى السياسية الجديدة للحكومة األيرلندية 

وفى إطار المراجعة الشاملة لقطاع  2011واحدا من أنشطة التنمية البارزة في 

التعليم العالي قامت الحكومة األيرلندية بتفعيل مبادرة " المشاركة مع قطاع أكبر 
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ن ثالثة مهام رئيسة مترابطة للتعليم العالي إلى جانب البحث من المجتمع " كواحد م

(وذلك باإلضافة إلى 2030والتدريس والتعلم )هيئة ضمان جودة التعليم العالي حتى 

إنه على مستوى الهيئات المحلية كان هناك طفرة شديدة في االهتمام بالدور 

في األنشطة التي من  االجتماعي للتعليم العالي تجسدت في العديد من االستثمارات

شأنها تدعيم األبعاد الخارجية لتفاعل التعليم العالي مع المجتمع مدنياً.بينما تطمح 

معاهد التعليم العالي إلنجاح مهمة وثقافة المشاركة المدنية والمسؤولية االجتماعية 

وعملية إدراك أن تلك الممارسات تنطوي على العديد من التحديات إلى جانب 

وم هذا الطرح باستعراض المبادئ والممارسات المنطقية لتطبيق الفرص سيق

المشاركة المدنية سواء على الصعيدين المحلى والقومي كما سيقوم هذا الطرح 

(في الجامعة CKIبإيضاح المسارات المختلف لتطبيق مبادرة المعرفة المجتمعية )

سنوات على  10ر بمرو 2013التي تحتفل في  بمدينة غالوايو الوطنية األيرلندية

تأسيسها وأثر تلك األنشطة وانعكاساتها على الجامعة والمجتمع وسيتم تقديم عدد من 

الدراسات حول مدى تأثر خبرة الطالب وناتج العملية التعليمية عالوة على ذلك 

والتي  سيتم استعرض القوى المحركة لشبكة التفاعل المجتمعي الحالية في إيرلندا

الجامعة في المجتمع ورؤيتها المستقبلية لدعم هذا الجانب بناء يطلق عليها مشاركة 

 هـ(.  1434على الخطة الحالية للحكومة والموارد المخصصة)ماكلراث 

المشاركة المجتمعية في التعليم من وجهة نظر سويسرية أنه أحد  وأظهر نموذج

لنظام المالي يحتاج ا هـ انه 1434النماذج العالمية المهمة. حيث يرى فلوكيجير عام 

أن يكون بمثابة الجهاز العصبي لالقتصاد العالمي فضال عن أن يكون هو المتحكم 

فيه ونحن نعتقد ومن خالل جمع الخبرات من مختلف المجاالت البحثية أن 

الجامعات يمكنها تحقيق مساهمة أكاديمية للتطور الالزم للنظام المالي لجعله 

ً ولقد حققت اإلصالحات الحا لية في النظام المالي خطوات عدة في االتجاه مستداما

الصحيح عبر رفع متطلبات رأس المال وزيادة نسبة احتياطي السيولة وتعزيز 

هيكلية  إصالحاتإشراف عدد أكبر من الوسطاء الماليين ولكن هناك حاجة إلى 

أوسع إذا كان النظام والقطاع المالي يريد تحقيق تنمية مستدامة عالوة على ذلك 

بالتنسيق مابين الدول المتقدمة والدول منخفضة  اإلصالحاتأن تنفذ هذه  يجب

الدخل يمكن فقط عندئذ أن تحقق المساواة عبر مختلف األسواق المالية العالمية وأن 

حوكمة مثلى  إيجادترسخ لتنظيمات وتشريعات تتسم بالحكمة وأن تساهم في 

صدد هناك حاجة إلى أن في هذا ال األجل قيمة طويلة إلىللشركات والوصول 

نعرف كيف يكون لالستدامة المالية أثر في الحد من الفقر وإنشاء المشاريع وتمكين 
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المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم وتم إنشاء مجموعة من شرائح 

العالمي  األثرالمستثمرين وشبكات مثل شبكة أثر االستثمار العالمي ونظام تقييم 

أساسية لتبادل  وأنظمةهياكل وسيطة وصناديق أمول  ناآلللصناعة كما يوجد 

في دعم زيادة وسائل الوساطة  اآلنالصفقات ومبادالت مخصصة ويتمثل التحدي 

الناجمة عن االستثمارات بالدرجة  اآلثاربشكل أكبر مما يساعد في امتصاص 

 الالزمة للجذب كبار المستثمرين والمؤسسات.

ن نمط م يجادكما يهدف التمويل من خالل مبدأ االستثمار القائم على االستدامة إلى إ

ة على مقبلأنماط االستدامة " يلبى احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال ال

 ت أفضلنتجامتوليد  إلىتلبية احتياجاتها الخاصة " وبالتالي يسعى التمويل المستدام 

ل طوي وبمنظور اإلجراءاتيا من خالل اتخاذ المزيد من اجتماعيا واقتصاديا وبيئ

 .األمد

اق إلى مواصلة استكشاف المخاطر النظامية واستقرار األسو أيضاونحن بحاجة 

فيد تأن  اإلسالميالمالية وأثارها على التنمية المستدامة ويمكن لمبادئ التمويل 

ن تتضموواق المالية كثيراً في عملية المحاسبة وخلق قيمة طويلة األجل في األس

 هذه المبادئ المالية على سبيل المثال:

 تحريم الفوائد الربوية  .1

 تحريم المقامرة في أي نشاط مالي  .2

 عدم وجود الريبة التعاقدية .3

  باحواألريجب أن يتشارك الطرفان في المخاطر  .4

 المالية إلى أصول ملموسة يمكن تحديدها يجب أن تشير المعامالت .5

 1434 ،جيد وتعمل على مؤازرة التمويل المستدام )فلوكيجير  ولهذه المبادئ صدى

 هـ(.

ت الياوأظهر نموذج معهد ماساتشوستس في الشراكة المجتمعية في التعليم في الو

 إنههـ  ف 1434المتحدة األمريكية تميزا ملحوظا.فمن وجه نظر سوزنويتز عام 

ف ة األنية على مساعديعمل مركز الخدمات العامة التابع لمعهد ماساتشوستس للتق

 ا أوالطالب على المشاركة في أعمال الخدمات العامة للمجتمع سواء أكان محلي

 وطنياً أو دولياً وذلك كل عام.

لقد تم تصميم برامجنا لتتوافق استراتيجيا مع رؤية وثقافة وهدف معهد 

ة ماساتشوستس وقدرة الطالب على توفير انشطة تعليمية عميقة وخدمات فاعلي

 مجتمع.لل
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على  نوياستعمل المنافسة الدولية لألفكار التي يقيمها معهد ماساتشوستس للتقنية 

مكان  إلى توفير الفرص للطالب للعمل على تطوير قدراتهم اإلبداعية لتغيير العالم

 .أفضل

ا يعمل الطالب وزمالؤهم على تطوير حلول فاعلة وموضوعية ومبتكرة من شأنه

ات في المجتمعات التي تواجه تدنى في مستوى الخدمالرفع من رفاهية الحياة 

ية لألفكار وقدمت المسابقة الدول 2001المقدمة لها في أي مكان من العالم منذ عام 

حويل نصف مليون دوالر إلى مائة فريق لمساعدتهم على ت إلىجوائز تصل قيمتها 

لتي رات االعديد من االبتكا إنتاجإلى واقع وقد استمرت هذه العملية عن  أفكارهم

من  عملت فيه على تنمية قدرات المئات يس في نفس الوقت الذالنا الفآساعدت 

كونوا لي وإعدادهموالمشاركة المجتمعية  اإلبداعوحثهم على  (MITطلبة المعهد )

 قادة.

 لثقةوتعمل عدة برامج خدمية عامة أخرى على تحفيز الطموح والمشاركة وبناء ا

يئة بعيل كال متعددة من الدعم كما تعمل هذه البرامج سويا على خلق وتفوتوفير أش

ي مل فتعليمية تأتى ثمارها الطيبة على المجتمع بشكل عام في حين أن فريق الع

تناسب مج لمركز الخدمات العامة بمعهد ماساتشوستس للتقنية يقوم بتصميم تلك البرا

لى خدام عؤكد على أنها صالحة لالستأن المبدأ والممارسة التطبيقية تإال المعهد 

 هـ(. 1434نطاق تطبيقها في الجامعة األخرى )سوزنويتز، 

هنا  سعة.والمشاركة المجتمعية في التعليم من منظور كندى ذات أهمية اعتبارية وا

 ينظر 

احة هـ إلى أن هناك أبعاد كثيرة للمسؤولية المجتمعية داخل س 1434هال عام 

رق سنوات ماضية كانت إحدى الط 10الى  5دا ففي غضون التعليم العالي في كن

ة مارسالتي يتم عبرها التعبير عن المسؤولية المجتمعية هي ظهور السياسة أو م

ث لحدياخطاب المشاركة الجامعية للمجتمع أو المشاركة المدنية ويشار عادة عند 

تمع المج المجتمعية إلى مشاركة الطالب )وتسمى خدمة –عن المشاركة الجامعية 

ي فالتعليمية في كندا(ونقل المعرفة )التأكد من أن المعرفة البحثية تطبق 

ت موعاالمجتمع(والبحوث المجتمعية )البناء المشترك للمعرفة بالنيابة عن المج

هني المجتمعية(وتطوير السياسات )جلب محفزات وسياسات أخرى لدعم التطور الم

 للبحوث المجتمعية( 
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يد التحدعلى التحديات الناجمة عن ممارسات البحوث المجتمعية وب األفكاروتتركز 

طار إناء على فكرة البناء المشترك للمعرفة بالتعاون مع المجموعات المجتمعية وب

 عملي داخل المفهوم الشامل لديموقراطية المعرفة.

 هي  و ،األسئلةويمكن طرح بعض 

 المجتمعية ؟ ماذا يقصد بالبحوث .1

 تساهم في المسؤولية المجتمعية؟كيف تتصل أو  .2

 ما المقصود بالبناء المشترك للمعرفة ؟ .3

من خالل التجارب هل باإلمكان ضرب بعض األمثلة حول البناء المشترك  .4

 للمعرفة ؟

 هـ(. 1434 هي التحديات التي قد تمثُل أمامنا عند القيام بهذا العمل ؟)هال، ما .5

ن سياق كة المجتمعية في التعليم مهـ بشأن الشرا 1434ومن وجهة نظر بادات عام 

ة جتمعيالمشاركة الم أضحتتجربة جنوب أفريقيا فإنه يعتقد أنه على نحو متزايد 

ن لك مذبمثابة نشاط الجامعات والمسؤولية االجتماعية المقبولة وعلى الرغم من 

الضروري المشاركة بشكل حاسم واالنخراط في عدد من القضايا ذات الصلة 

 جتمعية.بالمشاركة الم

 أن مكنناهي مزايا وتداعيات ما ي أوال:كيف يمكننا تصور المشاركة المجتمعية وما

 ؟نطلق عليه اسم )المفاهيم " الضيقة " و " الواسعة للمشاركة المجتمعية 

ل ب فهثانيا:التدريس والتعليم والبحوث هي األغراض األساسية للجامعات بال ري

 جتمعية ؟ينطبق األمر نفسه على المشاركة الم

عالقة ال يثالثا:في حالة وجود عالقة بقدر مابين التدريس والتعليم والبحوث فما ه

 بين المشاركة المجتمعية وهذه الثالث ؟

ة لمشاركالطابع المؤسسي على ا وإضفاءالشروط الالزمة للتطبيق الفاعل  رابعا:ما

ى سي علع المؤسالمترتبة على إضفاء الطاب واآلثارهي التداعيات  المجتمعية: وما

 المشاركة المجتمعية بمختلف ميادين الجامعة ؟

 أخيرا:ما التحديات المثارة بشأن المشاركة المجتمعية ؟

، ولذلك يجب على متخذي القرار مناقشة األفكار الواردة في هذه التساؤالت

ه مؤسساتلي وواعتبارها منطلقا لتعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية في التعليم العا

 هـ(. 1434لمختلفة)بادات، ا

ومن خالل استعراض األفكار الواردة في هذه الخبرات والتجارب العالمية يتضح 

أن دور الجامعة في تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية يأتي في صحيح مهامها 
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المعاصرة، لذا وجب أن تتم االستفادة من النماذج العالمية في هذا السياق وتكييف 

لية ففي النهاية فإن معظم نماذج التعليم على البيئات المح -بعضها إن لزم األمر

العالي المعاصر هي مستمدة من مواقع جغرافية محددة وخاصة من الواليات 

، وما قدمته هذه الجامعات هو امتداد للجامعات التي نشأت في األمريكيةالمتحدة 

تطورها وحضارتها، وإذا كانت الحكمة قد  أوجهالبالد العربية واإلسالمية خالل 

يمنع تحصيلها منها،ألن  لت إلى بالد أوروبا وأمريكا وغيرها، فال يوجد ماانتق

والمكتسبات العالمية، يتخطى الحواجز  اإلرثالتعليم هو جزء مشترك من 

 والعراقيل.

ت شكاالورغم الوضوح البسيط في مفهوم التنمية المستدامة إال أن هنالك بعض اإل

 اإلشكاالت: من أهم هذهومسوغاته. و تعترض دالالته يراها النقاد

 صعوبة الربط بين التنمية وبين االستدامة. .1

 أن مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم تلميعي غير واقعي. .2

 أنه مفهوم يجسد ما يسمى بالمسميات الثالثة بشكل فضفاض وهى: .3

ع المخاطر التي تهدد كوكب األرض )التصحر، أو األضرار التي تلحق التنو .أ

 المياه والهواء، والتغيرات المناخية()الشق البيئي (.األحيائي وتلوث 

 غذيةالبشرية متمثلة في استمرار الفقر، واستفحال التفاوت، ونقص الت مآسي .ب

ة والماء الصالح للشرب، وتفشي األوبئة )وهو تمثل الشق االجتماعي للتنمي

 المستدامة (.

العالقات مطالب الحكومات العالمية )االختالل ومظاهر الظلم في مجال  .ت

مية ر التنإقرااالجتماعية الدولية أي بين الدول الفقيرة، صعوبة اعتماد أنظمة تسمح ب

ية لتنملشق االقتصادي لالمستدامة وباحترام المعاهدات واالتفاقيات القائمة )ا

 (.المستدامة

وق أزمة القروض واستغالل الثروات لتسديد الديون، ورفع األسعار بشكل يف .4

 اإلمكانات 

 تقديم المساعدات لغرض قد تتعارض مع حقيقة التنمية المستدامة. .5

 العالم. االنفتاح االقتصادي في زيادة الفقر وعدد القراء في .6

 :اآلتيالتنموية لأللفية الثالثة على النحو  األهدافوتطورت 

 نية(.التنمية المستدامة في السياسات الوط ضمان بيئة مستدامة)إدراك مبادئ .1

 يات األطفال دون سن الخامسة.تخفيض نسبة وف .2

 تقليص عدد األشخاص ضحايا الفقر المدقع .3
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 والجوع. الفقر .4

 للجميع. ضمان التعليم االبتدائي .5

 تحسين الصحة اإلنجابية لألمهات. .6

 تشجيع المساواة بين الجنسين، والعمل على تحقيق استقاللية النساء. .7

 (.يرهامالريا، وغال المناعة المكتسبة، اإليدز، مكافحة األمراض الصحية )نقص .8

 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. .9

يتم ذلك فقد ظهر دور المنظمات غير الحكومية المتعددة المشارب  يولك

 اباتوالتوجيهات في ترسيخ مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، والتدخل عبر بو

 ،روالسالح األخضاألرض، جديدة قبل)التدخل البيئي(وتحملها منظمات أصدقاء 

 والصندوق الدولي من أجل الطبيعة. ،والمحافظة الدولية

 وأضحى المفهوم الجديد للتنمية المستدامة مركزا على:

ر أكث وجوب إعطاء األولوية للمحافظة على كوكب األرض )اعتماد أنماط إنتاج .1

 احتراما للبيئة(.

كن أن يم الالمبدأ الثاني هو ناتج عن األول مفاده أنماط عيش الغرب واستهالكه  .2

 تحشدتأخذ بهما باقي دول العالم من دون أن يهدد ذلك مستقبل كوكب األرض ن و

 تلته. والمؤتمرات التي ذلك في كل من )تقرير بروند تالند(

رون وظل مفهوم التنمية المستدامة مشوشا بشكل كبير رغم كل ذلك، ورأى المنظ

ي أو مادي أو الطبيعهي مسألة موارد كالرأسمال ال االقتصاديون أن االستدامة

إلبقاء او أ البشري أو االجتماعي ونظر غيرهم إلى أنه يمكن تحقيق االستدامة القوية

ادي قتصيسمى باال على مستوى من االستدامة الضعيفة أو الثقة في التقدم، وظهر ما

ويل اإليكولوجي، كما ظهرت اتجاهات جديدة مثل استخدام تقنية قوية في من ته

ن زيز منطق السوق أوال، أو تسليح التلوث،  وظهرت أشكال مالكوارث، أو تع

ماط ألن ولويةأغفل الفقر والفقراء، أو إعطاء األ ياإلنساني الذ التعاون الدولي

 يرى يتم تحقيق تقدم ملحوظ في إحداث التنمية المستدامة يتنموية جديدة، ولك

 المنظرون أهمية مراعاة المؤشرات التالية:

 لة بالدفاع عن المصلحة العامة يمكنها تخطى مجموعاتإيجاد مؤسسات كفي .1

 المصالح الخاصة، وجماعات الضغط.

الحريات وهى  هالقضاء على العوامل األساسية التي تقف في وج .2

نعدام ة،واالفقر،واالستياء، وغياب الفرص االقتصادية، والشروط االجتماعية المزري

 جي.المصالح االجتماعية، والالتسامح، والقمع المنه
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ء ل شيكخيار االعتدال)االقتصار للتوسط من أجل أن يمكن أولئك الذين يملكون  .3

 من أن يتقاسموا مع من ال يملك شيئا(.

سمح تاألهوج، إلى انماط حياتية وسيطة  تعديل األنماط الحياتية لالستهالك .4

 بالتوفيق بين إنتاج الخبرات وتقاسمها في ظل احترام البيئة.

 إيقاعالضغط العالي شريطة تنفيذ القواعد القانونية، واالستفادة من أدوات  .5

 العقوبات.

 حسن توظيف المواثيق االجتماعية المحلية أو العلمية لتحسين ظروف بني .6

مومية الع اإلنسان في الصحة المحلية أو الدولية على السواء، مثل مفهوم )الخبرات

 نفوذء استغالل الالعالمية(وتخطي أساليب الحصرية واالحتكارية الجديدة، وسو

ماية ى وحوالسلطة والتحيزات بمختلف أشكالها، وإعالء مكانة وقيمة اإلنسان المحل

هما مية مالمحلى في التن اإلنسانحقوقه ومصالحه، وإتاحة الفرصة بتوسيع لمشاركة 

اض. عتركانت ظروفه وإمكاناته، وتوسيع نطاق حرية الرأي أو النقد البناء أو اال

 (.2016(،)البريدى، 2019ـ (، )الكبيسي،ه 1433)برونيل، 

وفى كل األحوال فإن هنالك مصاعب تصاحب قيام الجامعة بتعزيز دورها في 

عات المسؤولية االجتماعية من أهمها التمويل والعديد من الجامعات ذات النز

 التقليدية القائمة على الدعم الحكومي تواجه صعوبات بالغة في مد دورها

دية األساسية تقليالمجتمعي،فهي أصال لديها مصاعب مالية في تغطية أدوراها 

يع الطابع ومع ذلك فهناك جامعات حكومية بدأت فيتبنى أساليب حديثة في تنو

مصادر دخلها، دون أن يغير ذلك من طبيعتها، وذلك حرصا منها على تجويد 

 طويرخدماتها، ورفع مستوى كفاءتها والولوج إلى أبوب جديدة في التحسين والت

 (.2014وخدمة المجتمع )بيترسون، 

ية ظل الجانب البيروقراطي للجامعات الحكومية وبعض الجامعات غير الحكوموي

اد مسؤوال إلى حد كبير عن ضعف قدراتها في تعزيز المسؤولية االجتماعية )ز

 (.2015 وآخرون،

ي ف يةومعظم الجامعات لديها المقدرة على تعزيز دورها في المسؤولية االجتماع

ر من كبي ر الجامعات التدريب والتأهيل لقطاعجوانب معينة دون غيرها، فمثال، توف

 (.2018(،)ديسي،2018المستفيدين منها )شوارتز،

مة ستداويغطى دور الجامعة في تعزيز المسؤولية االجتماعية من أجل التنمية الم

 :اآلتيعددا من المحاور على النحو 

 لمعالجة المشكالت االجتماعية. التصدي .أ
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 المجتمع.رفع كفاءة العاملين بقطاعات  .ب

 تحسين التعليم العام. .ت

 العلمية والفنية للمجتمع. تقديم االستشارات .ث

 اإلشراف على العديد من برامج الخدمة والتنمية الشراكة في إدارة أو .ج

 المجتمعية.

 إجراء البحوث العلمية لمعالجة مشكالت تقليدية أو طارئة بالمجتمع. .ح

 تمع،بمختلف شؤون المج اإلبداع في توفير التقنيات المتطورة ذات العالقة .خ

 وتسجل براءات االختراع.

 تهيئة الظروف المناسبة لقيادات المجتمع والمساعدة في اتخاذ القرار. .د

 عمال.ة األتفعيل جهود دعم الطلبة في كل ماله عالقة بالتربية الريادية أو رياد .ذ

 فتح البرامج والتخصصات الجامعية في مستويات متعددة لتزويد المجتمع .ر

 (.2018(، )موسمان، 2015ات المستهدفة )فينست، بالكفاء

ارير تم تحليل مضمون دراسات و تق آراء الخبراء )عينه الدراسة(تجاه محاورها

لي في الوطن العربي و خارجه. ويوضح العرض التا ةمتنوع أنحاءخبيرا من  44

 التحليل: حصيلة
 (1المشاركة المجتمعية بها جدول رقم ): مستوى المشاركة  للجامعة في برامج تعزيز المسئولية و أوال

 المستوى
ة مستوى تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية في الجامع

 يراه الخبراء ككل كما
 النسبة المئوية

 %47.72 خبيرا وخبيرة 21 عال

 %31.81 خبيرا وخبيرة 14 متوسط

 %20.45 خبراء وخبيرات 9 ضعيف

  ---- توجد مشاركة ال

 %100 44 المجموع

 ( يتضح أن الخبراء يُظهرون تفاؤال حول حجم المشاركة1ومن الجدول رقم )

زيز % منهم أن مستوى تع47.18الجامعات. فقد بين  فيوالمسؤولية االجتماعية 

% 31.81في الجامعات هو مستوى عال،مقابل  المسؤولية والشراكة االجتماعية

هم % من20.45متوسطة. ورأى منهم يرون أن مستوى هذا التحقيق يقع في دائرة 

أن مستوى تعزيز المسؤولية والشراكة في الجامعات هو مستوى ضعيف ويمكن 

 تفسير ذلك من أن هناك.

 :دوما حدا أدنى من المنافع التي تتحقق من وراء المشاركة المجتمعية مثل

 المسؤوليات. التغيرات في المعرفة واالتجاهات والمهارات وتوزيع-

 مليات التطوير ولو بشكل محدد أو محدود.المساهمة في ع-
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 العمل. والتعبير عن حاجات المجتمع المحلى واالستمرارية في-

 والسؤال المطروح هنا دوماَ هو من هم أهم الشركاء المتوقعون؟

 يمكن أن تكون المشاركة ذات فائدة أكبر؟ وأين

 ولويةوليست ذات أتكون واضحة،  إذ يرى الخبراء أن مجاالت المشاركة أحيانا ال

، أو اقيلفي مرحلة ما. كما إن المسؤولية والمشاركة المجتمعية تصطدم أحيانا بعر

كنها ية لقد تكون شكلية فهناك في العديد من الجامعات اتفاقات للشراكة والمسؤول

 ليست مفعلة.

معية لمجتا: مدى مساهمة الجامعة في دعم مبادرة تعزيز المسؤولية والمشاركة ثانيا

 خدمة أغراض التنمية المستدامة ل

 (2جدول رقم )

 المستوى

مدى مساهمة الجامعة في تعزيز 

والمشاركة  مبادرة تعزيز المسؤولية

المجتمعية لخدمة أغراض التنمية 

 المستدامة حسب رأى الخبراء

 النسبة المئوية

تقديم الجامعة لالستشارات المجتمعية للمؤسسات  .أ

 الحكومية واالهلية

  

 %72،72 32 مرتفع

 %15.9 7 متوسط

 %11.36 5 منخفض

 ----- --- ضعيف

 --- --- توجد مساهمة ال

 %100 44 المجموع

 لمي بالجامعة باحتياجات القطاعاتربط البحث الع .ب
 المختلفة بالمجتمع

  

 %40.9 18 مرتفع

 %25 11 متوسط

 %27.27 12 منخفض

 %6.81 3 ضعيف

  --- توجد مساهمة ال

 %100 44 المجموع

في جميع  المشاركة بفاعلية في التنمية الشاملة .ت
 المجالت

  

 %38.63 17 مرتفع

 %20.45 9 متوسط

 %22.72 10 منخفض

 %18.18 8 ضعيف

 ---- --- توجد مساهمة ال

 %100 44 المجموع
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ى المعرفي لدي برامج تطبيقية تهتم بنشر الوعتقديم  .ث

ظروفه أفراد المجتمع بمنهجية علمية تراعى 

 المختلفة

  

 %65.9 29 مرتفع

 %20.45 9 متوسط

 %9.09 4 منخفض

 %4.54 2 ضعيف

 --- --- توجد مساهمة ال

 %100 44 المجموع

مية ( يتضح أن مستوى مساهمة الجامعة في تعزيز مبادرة تن2ومن الجدول رقم )

ت تفاوبالمسؤولية حسب رأى الخبراء هو مستوى مرتفع في جميع الميادين األربعة 

 برامج يشير إلى عدم وجود يوجد بها ما فيما بينهما. كما يتضح أن الجامعات ال

وما ت عملتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية في المجاالت األربعة. والجامعا

هدة لديها بعض الشراكات التي يمكن أن توصف بأنها شراكات متميزة، وتعمل جا

ها. ية لفرصها في تعزيز المسؤولية االجتماع لزيادة هذه الشراكات من أجل تحسين

رات كما يمكن أن تقوم الجامعات بجمع موارد أكثر لتغطية أهداف برامج ومباد

مج لبرااتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وزيادة أعدد المشاركين في هذه 

 حتاجفي هذا المسار. على أن هنالك مصاعب ت والمبادرات، ورفع مستوى برامجها

راكز ، واستثمار المناجحةالجامعات إلى تخطيها مثل الدخول في مشروعات ليست 

لة القيادية من قبل شخصيات غير مؤهلة، وعدم المؤزرة على ضبط اإلنفاق، وق

ة، التجانس بين رواد الجامعات والقطاعات المحلية، وغلبيه المصالح الفردي

عة لمتابالتخطيط والتنفيذ وا في اإلداريةوضعف الحوافز، هذا إلى جانب العوائق 

ربية للت والتقويم.وحسب تقديرات مكتب التربية العربية ومكتب اليونسكو اإلقليمي

عات لجامفي البالد العربية فإن هناك عددا من المعايير التي يحسن أن تراعيها ا

 وشركائها:

 المعايير التنظيمية. .1

 التغيير.االنفتاح المؤسسي واألفكار والطرق الجديدة من أجل -

 االلتزام بالتعاون والمشاركة عبر الفاعلين في الجامعة وخارجها.-

 االستقاللية والتمكن المهني.-

 والتنظيمات التعاونية. البنى: اآلليات .2

 بنى وشبكات أفقية.-

 بنى إدارية محددة بوضوح.-
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 السياسات: اإلجراءات. .3

 حديد المهام واألدوار.ت-

 ي تحكم المسؤوليات والوظائف.تحديد السياسات واإلرشادات الت-

 المعرفة والمهارات واالتجاهات والسلوكيات. .4

 .األخرييناالنفتاح على -

عة لجاماالمعرفة واالتجاهات والمهارات الالزمة لضمان تعاون أكبر وأكثر داخل -

 وخارجها.

 القدرة على العمل على نحو تعاوني مع الناس.-

 والنواتج النهائيةالقدرة على التركيز على العملية -

لية مراعاة األسس الموضوعية لتعزيز المسؤو أهمية: رؤية الخبراء حول ثالثا

 والشراكة 

 المجتمعية بالجامعة.

 معيةوالشراكة المجت رأى الخبراء أن أهم األسس الموضوعية لتعزيز المسؤولية

 :يبالجامعات ه

 تنمية دور الجامعة نحو مجتمعها المحيط بالدرجة األولى. .أ

 ويندرج تحت ذلك ما يلى:

 تنمية الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى منسوبيها. -1

 جتمعمطالبة منسوبي الجامعة لتسخير طاقاتهم العلمية والعملية لتوعية الم -2

 وتثقيفة.

 االشباع في ميادين الثقافة المختلفة ونقلها ألبناء المجتمع. -3

 تقديم االستشارات المتنوعة ألفراد المجتمع ومؤسساته. -4

 المشاركة في تقديم الدورات التدريبية في مجاالت الحياة المختلفة. -5

 المشاركة بتقديم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية. -6

 المشاركة في المناسبات المختلفة داخل المجتمع المحلى. -7

من  تكثيف قنوات التواصل بين الجامعة وبين أفرد ومؤسسات المجتمع المحلى .ب

 -خالل:

ف المسؤولية االجتماعية باحتياجات أفراد المجتمع على اختالربط برامج   .1

 مستوياتهم العلمية والمهنية.

 ت.تقديم خدمات وأفكار ومقترحات ميدانية من شأنها تلبية هذه االحتياجا .2
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ء ي ضولمجتمعية القائمة وتطويرها فاإلسهام في تحسين البرامج والمشروعات ا .ج

  -خالل:المستجدات العلمية الحديثة، وذلك من 

 ية.تماعالعمل على االرتقاء بمستوى الخدمات الحالية في مجال المسؤولية االج .1

محاولة استحداث مشروعات جديدة تستفيد من التجارب القائمة تركز على  .2

 االبداع واالبتكار.

ته تقديم خدمات مباشرة وملموسة وجانية ألفراد المجتمع تحسن مستوى معيش .3

 وتشعره بدورها نحو مجتمعها.

 . ولكنامعةتنظيم الحمالت الميدانية لتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية للج .ح

  -يتم ذلك البد من القيام باالتي:

 حمالت التوعية الصحية الميدانية. .1

 حمالت التوعية الزراعية للمزارعين. .2

 حمالت التوعية في مجال الثروة الحيوانية. .3

 حمالت التوعية البيئية والهندسية. .4

 توعية االقتصادية والتجارية.حمالت ال .5

 والنفسية. حمالت التوعية التربوية واالجتماعية .6

 لوطني.ء اواالنتما يحمالت التوعية السياسية والثقافية واإلعالمية لتعزيز الوع .7

  حمالت التوعية اإلنسانية لمراعاة حقوق المقيمين والعمالة والمهجرين .8

يت بابة على أن تكون الجامعة بمث ولذلك، فإن العديد من األدبيات العلمية تؤكد

 فتوحة،الم المجتمع، ويكون لديها االهتمام الفعلي بالشراكة المجتمعية عبر األيام

، لريفيةاياة والرياضية، والزيارات الميدانية، والرحالت العلمية، وبرامج تنمية الح

له الخ والمناشط الريادية ويكون لدى الجامعة تنظيم مؤسسي واضح لذلك، تقوم من

فيذ ي تنفبتنظيم أدوارها ومسؤولياتها نحو المجتمع، وتتمكن من قياس مدى نجاحها 

ها، مثليمبادرات تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية، وسبل توسيعها، وتهيئة م

 وتخطى العوائق البيروقراطية)مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

في  حديات والعقبات إزاء دورها: رؤية الخبراء حول مدى تأثير بعض الترابعا

سؤال مة )تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية في ضوء احتياجات التنمية المستدا

 مفتوح( 

ز تواجه الجامعة في تعزي يرى الخبراء أن من أهم التحديات والمصاعب التي

 :يليدورها في المسؤولية والشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ما 

 .تحديات مادية )التمويل، الدعم، الميزانية، المرافق، التجهيزات....( .1
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ر تحديات إدارية )صعوبة التواصل مع األفراد ومؤسسات المجتمع، عدم توف .2

لى عطرة االلتزام من قبل األفراد والمؤسسات، رغبة المستفيدين في التحكم والسي

 فعاليات المشاركة، ضعف تيارات العاملين في الجامعة(.

ض ى بعتحديات ثقافية واجتماعية )لغوية، دينية أو مذهبية، شدة المحافظة لد .3

لية ، العقافيةاألطياف، مصاعب االنفتاح الشديد أو االنفالت الشديد، اإلقليمية الجغر

 أو الحضرية، بعد المسافات للجامعة..(.

لية ؤومسوتشير األراء إلى أن الجامعات تحتاج من أجل مساندة دورها في تعزيز ال

و ت أرااوالمشاركة المجتمعية إلى البحث عن مصادر مالية متجددة سواء من الوز

 الوةعالقطاعات الحكومية، أو المؤسسات األهلية، أو المنظمات غير الحكومية، 

ات د سياسإيجاعلى األنشطة اإلنتاجية لها، والمناشط  الثقافية والتدريب والتأهيل، و

ير ين االعتبار مبادئ تحديد األولويات، وتقدتتعلق بذلك كله، مع األخذ بع

دف االحتياجات، وإدارة الموارد، وأن يكون واضحا لدى جميع األطراف أن اله

توى األسمى من برامج تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية هو االرتقاء بمس

 التعليم والتعلم بالدرجة األولى.

ة الزمالنظامية والتنفيذية ال :رؤية الخبراء حول أهمية توفر اإلجراءاتخامسا

 لتنميةاداف لتعزيز ثقافة المسؤولية والشراكة المجتمعية من قبل الجامعة لتحقيق أه

 المستدامة )سؤال مفتوح(.

 -يرى الخبراء أن من الضرورة بمكان مراعاة العناصر التالية:

تعزيز للفة يوجد تنظيم رسمي قائم يحدد إجراءات القيام باإلمداد والمهام المخت .1

 المسؤولية االجتماعية لدى الجامعة.

وار األديوجد تنظيم رسمي قائم من قبل وزارة التعليم يحدد إجراءات القيام ب .2

 والمهام المختلفة لتعزيز المسؤولية االجتماعية من قبل الجامعات.

ية تخضع اإلجراءات النظامية والتنفيذية الالزمة لتعزيز ثقافة المسؤول .3

 جامعة.ل المعات الجتهادات اإليرادات واألفراد المختصين بها داخاالجتماعية بالجا

 لجامعةام ايوجد دعم قانوني من الهيئات القضائية أو الدوائر السياسية يسهل قي .4

 بدورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية لخدمة التنمية المستدامة.

َ لعدم تطبيق بعض اإلجراءات التنظيمية وال .5 ية تنفيذتضطر الجامعة أحيانا

 ة.لمتوقعير التعزيز ثقافة المسؤولية االجتماعية لها لمواجهة العديد من التحديات غ

يتم ذلك البد من ربط العديد من برامج ومبادرات تعزيز المسؤولية والشراكة  يولك

المجتمعية بالمبادئ الوطنية والمشاكل االجتماعية الرفيعة مثل )التزام 
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محبة الوطن،والسعي إلنهاء التسلسالت الهرمية  المسؤولية،والنوايا الصافية،

التقليدية في العمل التربوي، واستبدالها بنماذج جديدة، وتعديل مختلف األدوار 

المرتبطة بالعمل والممارسة التربوية في اتجاه الشراكة المجتمعية، وتحفيز 

جامعات االقتصادي بها، وزيادة مساحة التعاون الدولي، والتنسيق مع ال االستثمار

في الموضوعات ذات  األخرى داخليا وخارجيا، ورفع مستوى التفكير االستراتيجي

العالقة بالشراكة، وحسن تمثيل قطاعات المجتمع المحلى في المجالس واللجان 

الفنية واالستشارية بالجامعة، والمشاركة في اتخاذ القرار،وتحفيز العمل التطوعي، 

وتنفيذ المشروعات  إعدادامجها وطلبتها في وحسن توظيف التفوق األكاديمي لبر

العلمية والتربوية والخدمية ودعم البحث العلمي لخدمة المجتمع، كما قد يكون من 

المهم جدا تبنى مبادئ " االستدامة المؤسسية ماليا وتنظيميا وربحيا " ورفع مستوى 

 ثقافة المشاركة الميدانية.

 تنتاج ما يلي:تقدم يمكن اس من خالل ما: نتائج الدراسة

 راكةأن الجامعات لديها اهتمام واسع بتطبيق مبادئ تعزيز المسؤولية والش .1

 المجتمعية.

تختلف الجامعات في حسن تنفيذ برامج أو مبادرات تعزيز المسؤولية  .2

رامج ومنسوبها بأهمية هذه الب والشراكة المجتمعية بحسب مدى إيمان قياداتها

 والمبادرات.

في تنفيذ دورها في تعزيز المسؤولية والشراكة  يتوقف نحاج الجامعات .3

 يتوفر لها من االنفتاح على المجتمع المحلى. المجتمعية على مدى ما

جود يتطلب تنفيذ دور الجامعة في تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية و .4

يط لتخطمهارات إدارية عالية، ومقدار مناسب من المقدرة المالية، ومهارات في ا

 والمتابعة والتقويم.والتنفيذ 

ل أحد أهم أبواب تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية للجامعات هو جع .5

 في اتخاذ القرار. الشركاء مساهمين

ى يجمع الخبراء على أن مستوى تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية لد .6

 %.80رب من قي الجامعات يصل إلى ما

 للجامعات شكلية.ربما تكون بعض الشراكات االجتماعية  .7

يعد دور الجامعة في تقديم االستشارات المتخصصة للمؤسسات الحكومية  .8

شراكة وال واألهلية هو أكثر األدوار تنفيذا في برامج ومبادرات تعزيز المسؤولية

 المجتمعية بها.
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ة هناك معايير إلزامية تحكم برامج ومبادرات تعزيز المسؤولية والشراك .9

 أهداف التنمية المستدامة البد من مراعاتها. المجتمعية من اجل تحقيق

كة توجد حاجة ألهمية مراعاة األسس الموضوعية لتعزيز المسؤولية والشرا .10

 المجتمعية من أجل تحقيق أهدف التنمية المستدامة.

 ثقافة عزيزتوجد حاجة ألهمية توفير اإلجراءات النظامية والتنفيذية الالزمة لت .11

والبد  امة،عية للجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدالمسؤولية والمشاركة المجتم

 بها. من األخذ

ن دو –هناك حاجة لتخطي بعض التحديات والعقبات التي تقف حائال أحيانا  .12

جل نجاح بعض تطبيقات تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية للجامعة من أ

 تحقيق أغراض التنمية المستدامة.

 ة يمكناسة، واألطر والدراسات النظرية والميدانيضوء نتائج الدر في: التوصيات

 التوصية بما يلي:

كة أن تقوم الجامعات بتحديث نظرتها إلى مفهوم تعزيز المسؤولية والشرا .1

بنود ها والمجتمعية في الفكر التربوي المعاصر، وتعيد تبعا لذلك صياغة بعض أهدف

 خططها االستراتيجية لهذا الغرض.

تي ومية على وجه الخصوص االستقاللية الكافية الأن تعطي الجامعات الحك .2

 .الياتكفل قيامها بدورها في تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية إداريا وم

 :المراجعقائمة 

ميزة ( دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق ال2017.أبو هربيد، ياسر سعيد )1

 غزة.التنافسية: دراسة حالة، شركة توزيع الكهرباء، محافظات 

 ( متطلبات جودة المسؤولية االجتماعية في التعليم2016.أحاندو، سيسي )2

 .2016، مايو 42الجامعي لخدمة المجتمع، مجلة دراسات لجامعة األغواط، العدد 

سسية، هـ(األسس االستراتيجية لالستدامة المؤ 1343.أساد، أنطونيو جيه ديك )3

 لرياض.المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، ا

ماعية، ( دور الجامعات في تنمية المسؤولية االجت2016.أل سالم، علي بن يحي )4

هـ )زاوية مجتمع وإصالح /  14/5/1437، 23/2/2016شبكة األلوكة بتاريخ 

 تربية / التربية والتعليم(.

لمعرض هـ(قضايا االستدامة وااللتزامات العالمية، ا1434.ألوتو، جوزيف إية )5

 الدولي للتعليم العالي، الرياض.المؤتمر 
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اليب هـ(الجامعة والمجتمع: االستدامة واالبتكار كأس 1434.أندرسون، ليسا )6

 للتربية والممارسة، المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

هـ( عشر أطروحات للشراكة بين المجتمع  1334.بادات، سليم )7

 للتعليم الدولي، الرياض. والجامعات،المعرض والمؤتمر الدولي

لة، هـ(المسؤولية االجتماعية للجامعات: نظرة شام 1434.باهي، عالم محمد )8

 المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

هـ(غرس القيم االجتماعية: منهج جامعة ماستريخت،  1434.باول، مارتن )9

 المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

يد هـ(التنمية المستدامة رهان المخاطر و ترجمة رش1433.برونيل، سيلفي )10

 تحدة.ظبي،اإلمارات العربية الم ظبي للسياحة والثقافة، أبو برهون، هيئة أبو

كاملي ت( التنمية المستدامة: مدخل 2016هللا بن عبد الرحمن ) .البريدي، عبد11

ر العالم العربي )عرض ضرا لمفاهيم االستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على

ر / أذا مارسالماضي عبيد(نقد وتنوير، العدد الرابع، الفصل األول، السنة الثانية )

2016.) 

ة ( واقع تفصيل المسؤولي2017.البصير، خالد بن عبد الكريم بن سليمان )12

ي، لعلمالمجتمعية بكليات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مجلة البحث ا

 .2017الثامن عشر لسنة  العدد

( محفزات قادة الجامعات والكليات في تكامل 2014.بيترسون، جون )13

 يكية.ألمرالممارسات المستدامة، رسالة دكتوراه، جامعة كيسر، الواليات المتحدة ا

لمعرض اهـ(خدمة الجامعات االجتماعية والتعليم،  1434.تابيا، ماريا نيفيز )14

 م العالي، الرياض.والمؤتمر الدولي للتعلي

عرفة، هـ(إطار المسؤولية االجتماعية: ديموقراطية الم 1434.تاندون،راجيش )15

 المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

تماعية في ( التنمية االقتصادية واالج2011.جمعية العلوم االقتصادية السورية )16

 مال ة االجتماعية لقطاع اإلعحول المسؤولي 26/4/2011في  24سورية ندوة رقم 

 هـ(الشراكة بين المدرسة والمجتمع مفهومها،1436.الخطيب، محمد شحات )17

ينة المدبأسسها، سيل تنظيمها، برنامج مقترح لجمعية خريجي مدارس طيبة الثانوية 

 المنورة، ثانوية طيبة، المدينة المنورة.
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 والشراكة المجتمعية،هـ(القيادة المدرسية  1434.الخطيب، محمد شحات )18

، محاضرة ألقيت في برنامج مديري المدارس، كلية التربية )مركز الدورات (

 جامعة طيبة، المدينة المنورة.

 ت األعمال( التعليم من أجل التنمية المستدامة: إعداد كليا2018.ديسي، ديفيد )19

، نياسلفاللطالب من أجل الريادة اإلجتماعية، رسالة دكتوراه، جامعة والية ين

 الواليات المتحدة األمريكية.

ق، ( المسؤولية االجتماعية للجامعات إلحداث الفر2016.رزق هللا، سهام )20

 .2016ديسمبر  3السبت  csrالشبكة السعودية للمسؤولية اإلجتماعية

ت ( مقارنة للجامعات المستدامة بين الواليا2015.زاو، يونغوا وآخرون )21

 ينقهواة تسصين: دراسة حالة جامعة أنديانا األمريكية وجامعالمتحدة األمريكية وال

 الصينية.

ج قية، جامعة بر( المسؤولية االجتماعية واألخال2012.الزهراء، فاطمة )22

 ، الجزائر.بوعريريج

( المسؤولية االجتماعية للجامعات 2017.السدسري، محمد )23

(OKAZ:COM.SA اإلثنين)نوفمبر(. 30ربيع الثانى ) 16 

س هـ(ابتكارات الخدمات العامة: معهد ماياتشوست1434.سوزنوزيتز، سالي )24

 للتقنية المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

من  األكاديميةهـ(تغيير الثقافة  1434.شهاب الدين، شريفة حبشة سيد حسن )25

  ياضالر خالل التغيرات االجتماعية، المرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي،

مية ( خطر االستدامة  لجامعة فيالنوفا: أهداف التن2018.شوارتز، ليسيل )26

عالي، م الالمستدامة من قبل األمم المتحدة عندما يتم تطبيقها على مؤسسات التعلي

 رسالة ماجستير، جامعة فيالنوفا، الواليات المتحدة األمريكية.

اإلعالم وعلوم االتصال،  (مناهج البحث في2012.الطائي، مصطفي حميد )27

 مكتبة الجامعة، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.

هـ(الممارسات والسياسات المؤسسية،  1434.عبد الرزاق، ذو الكيفلي )28

 المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

درسة و للم( المشاركة المجتمعية واإلدارة الذاتية 2006.العجمي ومحمد حسين )29

سلسلة قضايا تربوية من منظور علم اجتماع التربية المعاصر )الكتاب 

 الثالث(العالمية للنشر والتوزيع، مصر.
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( الجامعات العربية والمسؤولية المجتمعية. 2010.عواد، يوسف ذياب )30

  12/12/2010محاضرة بتاريخ 

قع لعربية: الوا( المسؤولية المجتمعية للجامعات ا2012زرزار ) .العياشي،31

، 20وت والتحديات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أ

 سكيكدة، الجزائر.

ستدامة، االجتماعي: التمويل واال هـ( االبتكار1434إيفز تشارلز ) .فلوكيجير،32

 المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم، الرياض.

ن أجل ات التعليم العالي األمريكية م( التحول في مؤسس2015.فينست، شيرلي )33

 ي.مؤسسدعم االستدامة في العلوم من أجل مستقبل مرن: أثر التنظيم اإلداري وال

ار ( دراسات حول مداخل التنمية المستدامة، د2019.الكبيسي، عامر خضير )34

 جامعة نايف للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية.

مناهج التعليمية ودورها في تعزيز المسؤولية ( ال2016جاكاريجا ) .كيتا،35

 (206-230).االجتماعية لدى طلبة التعليم العالي، مجلة العلوم النفسية والتربوية،

2016.(2)3 

 هـ(دور تعدد النشاطات والمسارات الجامعية في1434لوراين ) .ماكلراث،36

 ض.رياليم، التطوير ودعم المسؤولية االجتماعية، المعرض والمؤتمر الدولي للتع

( رؤية مقترحه لممارسة المسؤولية 2017.محمد، سميرة حسن الحاجي )37

( 176د )المجتمعية لجامعة الملك فيصل، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العد

 ، مصر.2017الجزء الثاني، ديسمبر لسنة 

( نصور مقترح لتنمية المسؤولية 2016.محمد، مديحة فخري محمود )38

 ية للجامعات المصرية على ضوء مجتمع المعرفة، دراسات عربية فياالجتماع

 .2016(، العدد الثمانون، ديسمبر ASEPالتربية وعلم النفس، )

امعات ( المسؤولية االجتماعية للج2013.المركز الدولي لألبحاث والدراسات )39

ني ثاجمادى ال 17 –2013أبريل 20صحيفة المدينة السعودية ) –حلم طال انتظاره

 هـ(. 1434

لتعليم اهـ(الشراكات والمشاركة في  1425.مكتب التربية العربي لدول الخليج )40

األساسي، سلسة حقائب تدريبية وملخصات دراسة حاالت موجهة للمخططين 

اكة الشروالمديرين التربويين، إعداد شيلدون شافر، ترجمة محمد بالل الجيوشي، ب

، رياضكتب التربية العربي لدول الخليج، المع مكتب بلبنان، الطبعة األولي، م

 المملكة العربية السعودية.
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تدامة ( إعادة تهيئة البرج العاجي: مشاركة تحديات االس2018.موسمان، أمي )41

حوث العالمية من خالل التعليم المتعدد التخصصات القائم على المشكالت والب

 متحدة األمريكية.والشراكة في مؤسسات التعليم العالي في الواليات ال

لدول هـ(المسؤولية االجتماعية للجامعات الخاصة في ا 1434.ناجاح، أد يل )42

 النامية، المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

ساليب ( أ2009.النجار، فايز جمعة، نبيل جمعة النجار، وماجد راضي الزعبي )43

 .نشر والتوزيع، عمان، األردنالبحث العلمي منظور تطبيقي، دار الحامد لل

هـ(المسؤولية االجتماعية للجامعات في عصر  1434.نشيون، أوه يون )44

 العولمة، المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الرياض.

اعية هـ(: تصميم البحوث في العلوم االجتم1434.نوري، محمد عثمان األمين )45

 .الرابعة، خوارزم العلمية، جدة والسلوكية: خطوات البحث العلمي، الطبعة

مسؤولية هـ(البناء المشترك للمعرفة: التحديات التي تواجه ال1434.هال، بود )46

 رياض ، الالمجتمعية في التعليم العالي، المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي

هـ(استراتيجيات تطوير المسؤولية االجتماعية في  1434.هويستر، روب )47

 المعرض الدولي للتعليم العالي، الرياض. الجامعات،

ة هـ (: مبادرة تعزي المسؤولية االجتماعي1434.وزارة التعليم العالي )48

مج لبرالللجامعات السعودية، وكالة الوزارة للشؤون التعليمية، اإلدارة العامة 

 التطويرية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

ائل هـ( المدخل إلى إعداد البحوث والرس1433.الوليعي، عبدهللا بن ناصر )49

كة لمملاالجامعية في العلوم االجتماعية، الطبعة األولى، مكتبة جرير، الرياض، 

 العربية السعودية.

 ليونسكو،( التربية من أجل التنمية المستدامة: كتاب مرجعي، ا2013.اليونسكو )50

 باريس، فرنسا.

ض تمع في البحوث األكاديمية، المعرهـ(مشاركة المج 1434.يونغ، إيان  )51

 الدولي للتعليم العالي، الرياض.

.52 Liubjevil، c and liubojevic.G.(2012) social responsidlity and 

competitive advantage of the companies in Serbia، mic 2012: 

managing، ideas. Repec. Org. 
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.53 Tournal of higher education outreach and engagement 

(vol.72.number 1’p.35’2018.) environ dev sustain (2015) 

17:341-363- 

.54 http:khaward.ae:8080/pages/applicationdetails.aspx?appld=

14d92a41-7121-45f2-ba20-6bae81b803ee 

.55 http:khaward.ae:8080/pages/applicationdetails.aspx?appld=

65972bcb-4b57-b812-f261de1ff157 

.56 https://www.ica.gov.ae.assets. 

.57 https://www.okaz.com.sa. 

Promote of social responsibility and partnership for 

university to achieve SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT PURPOSES QUALITATIVE 

STUDY 

PROF. MOHAMMAD SHAHAT KHATEEB 

DR. ABDULGAFFAR ABDULAZIZ QURESHI 

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

JEDDAH, SAUDI ARABIA 

ABSTRACT:The study aimed to identify the role of the 

university in establishing a culture of promoting social 

responsibility as seen by a selection of faculty members and 

experts. In addition to monitoring the effectiveness of the 

university's role in linking scientific research by the community 

and needs issues، and discuss some of the modern methods of 

communication between the university and the various sectors 

of society، as well as to monitor the challenges and obstacles 

that may prevent between the university and the effectiveness 

of its role in promoting social responsibility to service of the 

sustainable development issues، and propose some of the 

regular and executive to strengthen these procedures culture. 

https://www.ica.gov.ae.assets/
https://www.ica.gov.ae.assets/
https://www.okaz.com.sa/
https://www.okaz.com.sa/
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The study adopted on the qualitative curriculum with partial 

application of the quantitative side. This study was applied on a 

selection of experts and faculty members in a number of sites 

by 44 experts، officials and researchers. As well as، it became 

clear from the results of the study that the universities have 

broad attention of a application of the principles of 

strengthening the responsibility and community partnership، 

and they differ including in the proper execution of programs 

and initiatives to promote responsibility and partnership، 

according to several circumstances of them. As it showed by 

the results of the study that the success of universities in this 

implementation is depending on the extent to which it is 

available from openness to the local community، and it must 

provide high administrative skills،  and the Suitable financial 

and material capabilities and other skills for it، and that in order 

to encourage initiatives to strengthen responsibility and 

partnership must make shareholders are partners in decision-

making.On the other hand، the results of the study showed that 

the level of achievement of the principles of enhancing 

responsibility and partnership universities is approaching 80% 

and that most of these initiatives is to make inquiries 

specialized for different views and that it is necessary to 

overcome the obstacles that hinder the completion of 

workshops responsibility and partnership community for 

sustainable development. 

Key words: Social and partnership responsibility, 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, UNIVERSITY ROLE. 
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ية لبدنبناء مقياس التكيف األكاديمي لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات ا

 والرياضية

 د.عيسى ميمون

ن معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة الشهيد مصطفى ب

 الجزائر .-02باتنة -بولعيد 

 عبد الحفيظ قادري.د

ن معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة الشهيد مصطفى ب

 الجزائر  - 02باتنة –بولعيد 

لوم عهدفت الدراسة إلى بناء مقياس التكيف األكاديمي لدى طلبة معاهد ملخص: 

ية وائبطريقة عش وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، أجريت على عينة مختارة

قنين طالب جامعي )ذكور(، تم إستخدام المنهج الوصفي، من أجل ت 811مكونة من 

يل لتحلاالمقياس تم التأكد من الخصائص السيكومترية له، وذلك بإستخدام برنامج 

(، لينتج في األخير بواسطة التحليل SPSS-( )سابقاPASW)V25 التنبؤي 

ة  من خمسة وأربعون فقرة موزعة على  سبعالعاملي اإلستكشافي مقياسا مكون 

 محاور، قابلة للتطبيق في دراسات أخرى وعلى عينات مختلفة.

 تقنياتلوم وبناء المقياس، التكيف األكاديمي، الطالب، ميدان ع الكلمات المفتاحية:

 النشاطات البدنية والرياضية.
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 مقدمة 

رة ية كبيسيكون له نتائج إيجابإن زيادة االهتمام بالشباب خاصة طالب الجامعات  

 يظهرستنعكس بالضرورة على تقدم المجتمع بشكل عام، فمن المعروف أن الطلبة س

ن ابهومنهم قادة المجتمع والذين سوف يتحملون تطويره وقيادته، وهم من سوف يج

 على التحديات التي تواجه مجتمعهم عن طريق تسلحهم بالعلم، وهذا األمر أوجب

ل لتحصيالتعليم العالي في معظم جامعات العالم على تنمية جانب االمسؤولين في 

خلق يالعلمي، وكذا االهتمام بتطوير جميع جوانب شخصية الطالب الجامعي، بما 

 جيال متعلما مثقفا قادرا على النهوض بمجتمعه وتطويره وتنميته.

لبشرية ا ( أنه لكي نتمكن من أن نعطي اهتمام فاعل لثروتنا2001ويشير )المهدي، 

قوة  أهم ال بد من إعطاء أولوية لشريحة طلبة الجامعات ألن الشباب الجامعي يشكل

قول بشرية ألي مجتمع، فهم مصدر الطاقة والتجديد والتغيير واإلنتاج فكما ي

الفيلسوف األلماني )غوته( "مستقبل األمة نابع من طاقات عناصرها 

 .(17: 2001الفتية")المهدي، 

ت هاراهاب( أن التحاق الطالب بالجامعة يساعده على اكتساب المويضيف )عبد الو

 قدمهتاالجتماعية والمعرفة والحركية واالنفعالية والصحية، وذلك من خالل ما 

 الجامعات من أنشطة طالبية مختلفة يختبر الطالب من خاللها حدود قدراته

رصة فعي يم الجاموإمكانياته مما يساعده على فهم واقعي لشخصيته، كما يتيح التعل

ة ليميلالستقالل والتميز وإثبات الذات تختلف عما تعود عليه في المراحل التع

 خصيةالسابقة، وقد يواجه الطالب صعوبات في ذلك، والتي تتفاعل مع ظروفه الش

 شخصيواألكاديمية مما يؤدي إلى إعاقة تقدمه وتكيفه الجامعي واإلجتماعي وال

 الصعوبات بتكيف الطالب النفسي وإندماجه فيوالصحي، وقد تنتهي بعض هذه 

 (207-169: 2000)عبد الوهاب، الحياة الجامعية.

اع إشب وهنا يتوجب على الجامعة توفير المناخ الدراسي المناسب الذي يساعد على

 يرتهحاجات الطالب داخل الجامعة، كي يقوم بدوره اإليجابي والفعال أثناء مس

 (55-47: 2006)زياد،  التعليمية.
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فضل أسية فقد أثبتت الدراسات أن الطلبة المتكيفين جامعيا يحصلون على نتائج درا

مج لبراويشاركون في البرامج الطالبية بصورة أكثر، وهم أكثر احتماال إلنهاء ا

 (169-154: 2005الجامعية من الطلبة غير المندمجين.)شاكر وأحمد، 

ا متحكم لفرداي الحياة الجامعية يجعل باإلضافة إلى أن االندماج والتكيف اإليجابي ف

لذات ول افي انفعاالته متحمال لمسؤولياته وفاهما ألهدافه، مبتعدا عن التمركز ح

وهذا يؤدي  مما يتيح له تحقيق المواءمة بينه وبين أفراد الجماعة التي ينتمي لها،

 إلى درجة كبيرة من النضج الشخصي واإلجتماعي والعقلي لشخصية الطالب.

 (116-89: 2007قضاة، )ال

 قاتهفالطالب يدخل الجامعة ال ليوسع معارفه فقط وإنما ليطور نفسه وشعب عال

 هاتهاالجتماعية مع اآلخرين من طلبة وأساتذة وإداريين وغيرهم، ويبلور إتجا

، محمدوعواطفه وإنفعاالته وهذا كله يصقل شخصيته ويؤثر على إنتاجه مستقبال.)

 (3: ص 2005

ماعي إلجتااألكاديمي للطالب الجامعي يعتمد على درجة تكيفه وتوافقه  إن المستقبل

وية الترب مليةوالثقافي مع البيئة الجامعية التي ينتقل إليها للدراسة، وباعتبار الع

ه، عليمإكتساب أسلوب الحياة وثقافة المجتمع الذي يتلقى فيه الطالب الجامعي ت

 ن كائننسالميا وأكاديميا وفنيا، وأن اإلعالوة على كونها إكتساب خبرات وتأهيال ع

، حياةإجتماعي ذو قدرة على التعامل مع مختلف الظروف واإلستجابة لمستجدات ال

عل ي تجفإن التكيف مع البيئة الجامعية يحتاج إلى عدد من المقومات الخاصة الت

 (.100: ص 2007البيئة الجامعية بيئة صالحة للدراسة.)القضاة، 

لوم الدراسة لتصميم مقياس للتكيف األكاديمي لطلبة معاهد ع وعليه جاءت هذه

لتي جع اوتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ليكون سندا من  بين مختلف المرا

ي تهتم بهذا الموضوع، وليكون وسيلة لقياس تكيف الطلبة مع التخصص الجامع

 الرياضي الذي ينتمي إليه. 

 إشكالية الدراسة:

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أصبحت تتبوأ مكانة علمية هامة معاهد علوم 

في الجامعات الجزائرية، باعتبارها من أكبر وأهم المعاهد التي تهتم ببرامجها 

وطلبتها والعاملين فيها، فهي تسعى إلى التحسين من جودة برامجها من خالل 
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زارة الوصية، وتحضيرها مشاركتها الدؤوبة في لجان اإلصالح التي تقوم بها الو

لمختلف الملتقيات الدولية والوطنية، باإلضافة للندوات الجهوية والوطنية، التي تقام 

بين الحين والحين، للنهوض بهذا النوع من التكوين، حيث قامت بعديد العمليات 

التقويمية لبرامج ومناهج تكوينها، وتسعى بموجب هذه الندوات إلى توحيد برامجها 

ية لمختلف التخصصات على المستوى الوطني، للحصول على نتائج جيدة التكوين

تضاهي مثيالتها من الميادين المفتوحة على مستوى الجامعات الجزائرية، ويسعى 

القائمون على التكوين في هذا الميدان المضي قدما نحو تقويم كافة برامجها وفق 

ديمي؛ تحقيقا لطموحاتها خطط منهجية وعزيمة ثابتة، كي تطمئن إلى وضعها األكا

في التقدم والتطور حتى تصبح في مصاف المعاهد التي يشار إليها بالتميز وعلى 

جميع المستويات، فقد أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الطلبة الوافدين من مختلف 

أقطار الوطن، والتي ترمي إلى تكوين إطارات للعمل في مختلف القطاعات 

ين العالي والمتواصل، والتكوين المهني، باإلضافة إلى التربوية والمهنية والتكو

قطاع اإلعالم، والتعليم المكيف،كما تسمح للطالب بمواصلة الدراسات في الماستر 

والدكتوراه، من خالل اكتساب معارف ومعلومات نظرية وتطبيقية في مختلف 

لوم الطبية، العلوم البيولوجية والعلوم اإلجتماعية واإلنسانية وعلوم الحركة والع

 وعلوم االتصال، إضافة لمختلف الرياضة الفردية والجماعية.

يف لذا تعمل الجامعة الجزائرية على مساعدة الطالب في الوصول إلى أفضل تك

ي الت ممكن، من خالل محاولة مراعاة التوجيه السليم للطلبة، وبرامج النشاطات

 ترافق عملية التكوين.

مي كاديلحياة الجامعية يتأثر بجنسه، وبتخصصه األإن تكيف الطالب مع متطلبات ا

ومه بمفهوبمهاراته األكاديمية وبحاجاته الشخصية وقدراته العقلية والتحصيلية و

ثر يتأ لذاته ومدى تقديره وتقبله لنفسه وبمستوى طموحه وآماله بالمستقبل، كما

ه أثرلى تبظروف األسرة ومستواها اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي، باإلضافة إ

 ساتذةع األبطبيعة الحياة الجامعية بما فيها من أنظمة وتعليمات ومناهج وعالقات م

ني والطالب، باإلضافة إلى مدى اتجاهه نحو مختلف ميادين التكوين. )الريحا

 (159-125: 1987ونزيه، 

كما تعد الخبرة التربوية التي يكتسبها الطالب من مصادر متعددة ذات أثر في تكيفه، 

تسهم في تنمية إتجاهاته وقدرته على إقامة عالقات إيجابية وناجحة في المواقف و
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الحياتية المتنوعة، لذا فإن عمليتي التعلم والتعليم الناجحتين تعتبران من الوسائل 

المهمة في رفع خبرات الطالب وتعميقها، بحيث يتمكن الفرد بمساعدتها أن يصبح 

 ستجدة.أكثر تكيفا مع متطلبات الحياة الم

مي كاديمما تقدم تتضح أهمية الدراسة الحالية من حيث كونها تتناول التكيف األ

ي بل فقللطلبة الجامعيين وفق  متغيرات جديدة مجتمعة حسب علمنا لم تتناول من 

ية كوينبيئتنا، حتى يمكن تجنب الوقوع في سلبيات تؤثر على مخرجات العملية الت

 من جميع جوانبها.

 لوسطلجامعة حركة ديناميكية تدل على اإلنبعاث الحياتي داخل اواليوم تشهد ا

مل الع الجامعي، الذي يعد السوق المناسبة لإلستثمار قصد تخفيف الهوة بين سوق

ت، جاالوالجامعة، لما توفره من طاقات طالبية وكفاءات لدعم اإلنتاج في كل الم

رغم وجود بعض  ومهما يكن ال يمكن إنكار هذا الدور الذي تلعبه الجامعة

 فسهااإلهتزازات واإلضطرابات في المناخ الجامعي ككل، فهي تحاول جادة فرض ن

، امعيوفق برامج وطرق لتكوين الطلبة، واألخذ بمواقفهم حول واقع التكوين الج

من ي يضألنهم ال محالة هم الذين سيحملون المشعل الثقافي والعلمي والمهني الذ

 رورةضى فيه بتكييف جميع الموارد المتاحة حسب ضإنتاج نموذج من المعرفة، يح

 اجاتحالمنهاج، وهذا التكييف يتطلب إستهالك وتوظيف المعرفة العلمية إلشباع 

ن بد مالمتكونين، لهذا فإن إتجاه الجامعة في ضوء التخصصات الموجودة التي ال

 يطرةسإبراز فاعليتها وقدرتها على تحقيق منفعة علمية وعملية تتجسد في بلوغ 

مثلى على المشكالت اإلجتماعية، من خالل تسليط الضوء في دراستها على 

لحقل لى اعاإلنسان، ومن هذا المنطلق عملت الجامعة الجزائرية بتركيز إهتماماتها 

 ين.المعرفي األكاديمي في كل التخصصات الموجودة والمتاحة على مستوى التكو

  أهمية الدراسة:

لوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من الميادين يعتبر ميدان التكوين في ع

التي لها أهمية في إعداد وتكوين أجيال المستقبل، كما أن وقوف المجتمع في وجه 

التحديات التي تفرضها طبيعة العصر يعتمد بدرجة كبيرة على مدي الرعاية التي 

بصفة عامة، تقدمها لهذه الفئة، التي تأخذ على عاتقها مهمة تطوير الرياضة 

وبالتالي المساهمة في تطوير وبناء المجتمع، ومهما يكن لميدان التكوين في علوم 

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من أهداف ومهمات، فإن هدف إعداد الطالب 
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علميا وتربويا وأخالقيا وثقافيا وإجتماعيا سيظل الهدف األساسي من بين تلك 

 األهداف.

ف التكي قياسا أهمية الدراسة الحالية، من كونها تتناول بناءا لمومما تقدم يتضح لن

ظرا ناألكاديمي لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية؛ 

ه مع تكيفوألهمية هذا النوع من التكوين الذي يؤثر بشكل مباشر في توافق الطالب، 

دي ن تؤأاجح من عواقب يمكن النظام الجامعي، لما قد يترتب على التكوين غير الن

ه، راستدإلى تأخر الطالب دراسيا أو تأخر تخرجه من الجامعة، أو حتى عدم إكمال 

 يا. هذا باإلضافة إلى ما تتحمله الجامعة من أعباء تمثل فاقدا ماديا وتربو

إلى  بويةكما يعد التكيف األكاديمي من األمور الرئيسية التي تسعى العملية التر

ارت ي أثى الطالب الجامعي، ولعل التكيف األكاديمي من الموضوعات التتحقيقها لد

عية إهتمام الباحثين، وألهميتها من حيث تأثيرها في تكوين الشخصية اإلجتما

 للطالب.

لبة هدفت الدراسة إلى تصميم مقياس التكيف األكاديمي لدى طأهداف الدراسة: 

ن لى أعة. ومن األهمية التأكد معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضي

ثر ن أكالتكيف عملية ديناميكية مستمرة، يهدف بها الفرد إلى تغيير سلوكه ليكو

م، إبراهي). يةتوافقا مع بيئته، ويكون بإتباع التقاليد والخضوع لاللتزامات االجتماع

2004 :259.) 

 مفاهيم الدراسة:

ة بأنه "آدا المقياس( Anne Anastasi( )1976تعرف أنستازي )بناء المقياس: 

 (107: 2012موضوعية لتحديد عينة من السلوك" )معمرية، 

لى إهدف أما التقنين فهو المرحلة األخيرة من مراحل تصميم اإلختبار النفسي، وي

ع حسن تفسير الدرجة التي يحصل عليها المفحوص وتعميم النتائج إلى المجتم

 األصلي للعينة.

 ن" في مجال القياس النفسي بمعنيين: وتستخدم كلمة  "تقني
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ه قديمأن تكون إجراءات إعداد اإلختبار وصياغة بنوده، وطريقة ت المعنى األول

وأسلوب تصحيحه موحدة في كل المواقف، وإمكان الحصول على نفس النتائج 

لمي الع نفسها إذا إستعمله فاحص آخر على نفس المفحوصين، ويفقد اإلختبار أساسه

 إذا لم يكن مقننا بهذا المعنى.والموضوعي 

بهدف  فيه أن يقنن اإلختبار على عينة ممثلة للمجتمع الذي يستعمل المعنى الثاني:

كيف الحصول على معايير معينة، تحدد معنى الدرجة التي يحصل عليها الفرد، و

ية، تفسر هذه الدرجة وفقا لتشتت درجات أفراد المجتمع على اإلختبار. )معمر

 (293: ص2012

لى علفرد مجموعة االستجابات التي تشير إلى قدرة االتكيف األكاديمي )الدراسي(: 

 ربوية.الت التوافق مع الحياة الدراسية، وهو نتاج أساسي لتفاعل الفرد مع المواقف

 دراسيةه الأما الناجم فيقول" هي العملية التي يتم من خاللها سير الطالب حسب خطت

 (162-114: 1999موسى، بكفاءة واقتدار".)الناجم و

لبات م ( التكيف الدراسي بأنه المخرجات المرتبطة مع متط1990كما عرفت الد )

نحو  اهاتالتكيف مع البيئة الدراسية، وأشارت إلى أن التكيف الدراسي يشمل االتج

مع  الدراسة وتأثر هذا التكيف بخصائص الطالب وعالقاته االيجابية والسلبية

 ف الدراسي هو نتاج تفاعل هذه العوامل.األقران إذ أن التكي

تم هو ميدان يهميدان التكوين في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية:

بتكوين إطارات وكفاءات في مختلف الشعب، والتخصصات المتعلقة بالجانب 

يير التسوالرياضي )التربية الحركية، التدريب الرياضي، النشاط المكيف، اإلدارة 

 .....(E.P.Sالرياضي، التربية البدنية والرياضية 

سة متابعة الدراالطالب الجامعي، هو الفرد الذي أتيحت له الفرصة لالطالب: 

من  ي كلبمرحلة التعليم العالي والجامعي،  ونقصد في بحثنا هذا بالطالب الجامع

توى ى مسيدرس في معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المتواجدة عل

 القطر الجزائري.

 



 دريقا ظالحفي د.عبد ميمون، د.عيسى  وتقنيات علوم معاهد طلبة لدى األكاديمي التكيف مقياس بناء

 

310 

 لينبر-مانياأل يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية:

 وصفي. إستجابة لطبيعة الموضوع واإلشكال القائم اعتمدنا المنهج ال :منهج البحث 

يتكووون المجتمووع األصوولي فووي بحثنووا موون جميووع طلبووة معاهوود علوووم : مجتمععا البحععث

جلين وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مون كوال الجنسوين )ذكوور وإنواث(، والمسو

ى لمتواجودة  علوى مسوتوفي التخصصات والمستويات المختلفة، عبر جميع المعاهود ا

 القطر الجزائري.

( طالبووا جامعيووا، موون طووالب معاهوود علوووم وتقنيووات 800تمثلووت فووي )عينععة البحععث: 

النشوواطات البدنيووة والرياضووية موون مختلووق التخصصووات والمسووتويات، المتمدرسووين 

علووى مسووتوى الجامعووات التاليووة )جامعووة الجزائوور، جامعووة وهووران، جامعووة سوووق 

ة، جامعة باتنة، جامعة المسيلة، جامعة بسكرة، جامعة المسويلة أهراس، جامعة الجلف

(، والوووذين اختيوووروا بطريقوووة عشووووائية لتمثيووول المجتموووع األصووولي، وفقوووا لمتغيووورات 

، لبكالوريوا، المعودل فوي البكالوريوواالدراسوة )المسوتوى األكواديمي، االختصواص فوي ا

 (.الجامعة

 ستوى األكاديمي.. مواصفات عينة الدراسة حسب متغير الم1الجدول 

 
 النسبة المئوية تكرار المتغيرات

 المستوى األكاديمي

 24.6% 197 السنة األولى

 25.6% 205 السنة الثانية

 %24.6 197 السنة الثالثة

 %25.1 201 الماستر

 %100 800 المجموع

 المصدر : من إعداد الباحثين.

موون أفووراد عينووة  % 25.6( يتضووح أن نسووبة 01بووالنظر إلووى الجوودول رقووم )

الدراسة تمثل  طلبة السنة الثانية، في حين تساوت نسوبة طلبوة السونة األولوى والثالثوة 

 . %25.1، أما نسبة طلبة الماستر فبلغت % 24.6بـ 

 لوريا .. مواصفات عينة الدراسة حسب متغير ي االختصاص  والمعدل في البكا2الجدول 

 
التكرا المتغيرات

 ر
النسبة 
 %المئوية

التكرا المتغيرات
 ر

النسبة 
 %المئوية

صا
خت
إ

ص 

ري
لو
كا
الب

ا
 

 45.60 365 أدبي

ل 
عد
م

ري
لو
كا
الب

ا
 

 62.1 497 11.99إلى  10من 

 37.9 303 فما فوق 12 54.40 435 علمي

 100 800 المجموع 100 800 المجموع

 المصدر : من إعداد الباحثين.
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 %54.40أن أعلوى نسوبة بوـ (  02)أظهرت البيانات الواردة في الجدول  رقم 

بة من أفراد عينة الدراسة تمثل الطلبة ذوي االختصاص العلمي، فوي حوين بلغوت نسو

 .%45.60الطلبة ذوي االختصاص األدبي 

مون أفوراد عينوة الدراسوة تمثول  الطلبوة الوذين  % 62.1كما  يتضح أن أعلى نسبة بوـ 

تزيوود  % 37.9، فووي حووين نالحووظ أن نسووبة 11.99إلووى  10تتووراوح معوودالتهم موون 

 .% 37.9بنسبة  12معدالتهم عن 

 . مواصفات عينة الدراسة حسب متغير الجامعة.3الجدول 

 
 النسبة المئوية تكرار المتغيرات

 

 

 الجامعة

 %15.00 120 باتنة

 %14.6 117 بسكرة

 %13.9 111 الجزائر

 %12.9 103 الجلفة

 %15.5 124 المسيلة

 %13.9 111 وهران

 %14.3 114 سوق أهراس

 %100 800 المجموع

 المصدر : من إعداد الباحثين.

 موون أفوراد عينووة % 15.5(  يتضوح أن أعلووى نسوبة بوـ 03بوالنظر إلوى الجوودول رقوم )

امعوة الدراسة تمثل  الطلبة المتمدرسين علوى مسوتوى جامعوة المسويلة، يلويهم طلبوة ج

، فطلبووة جامعووة سوووق % 14.6، ثووم طلبووة جامعووة بسووكرة بنسووبة % 15باتنووة بنسووبة 

درة ، يليهم طلبة جامعة وهران والجزائر بونفس النسوبة والمقو% 14.3أهراس بنسبة 

 .  % 12.9عة الجلفة بنسبة ، وأخيرا طلبة جام% 13.9بـ 

 : مجاالت الدراسة

 .2019/2020تم القيام بالدراسة خالل السنة الجامعية المجال الزماني: 

ات تووم إجووراء الدراسووة الميدانيووة علووى مسووتوى معاهوود علوووم وتقنيوو المجععال المكععاني:

ائوور، النشوواطات البدنيووة والرياضووية المتواجوودة فووي جامعووات الواليووات التاليووة )الجز

 وهران، سوق أهراس، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة(.
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لوى : ينحصر المجال البشري في فئة الطلبوة الوذكور المتمدرسوين عالمجال البشري

إلنواث اى معاهد علووم وتقنيوات النشواطات البدنيوة والرياضوية التاليوة باعتبوار مستو

 عددهم قليل مقارنة بالذكور.

 : أداة البحث

د بنواء علوى طبيعوة المشوكلة، وبعود دراسوة مستفيضوة للهوداف الرئيسوة للبحوث، وبعو

ف لتكيوااإلطالع على العديد من المقاييس التوي إسوتخدمتها الدراسوات السوابقة لقيواس 

بحووث األكاديمي لدى طلبة معاهود علووم وتقنيوات النشواطات البدنيوة والرياضوية، وال

 والكتووب والمقوواالت المتعلقووة بالموضوووع، والمقووابالت الشخصووية ألعضوواء التوودريس

يوف اس التكبالجامعات من الزمالء البواحثين، قوام الباحثوان ببنواء آداة لقيواس بنواء مقيو

 تقنيات النشاطات البدنية والرياضية.األكاديمي لدى طلبة معاهد علوم و

ك حسوب يتناول الباحثان في هذا الجزء الخطووات التوي إتبعاهوا لتقنوين المقيواس، وذلو

 الخطوات التالية:

 وصف األداتين بصورتهما األصلية )األولية(. -1

 داتين وذلك من خالل ما يأتي:إجراءات تطوير األ -2

 داتين على المحكمين.عرض األ -أ

 جابة.داتين لمعرفة قدرة عباراتهما على التمييز في االستالتطبيق األولي لل -ب

داتووين لغوورض حسوواب صوودقهما وثباتهمووا علووى بيئووة وعينووة التطبيووق الثوواني لل -ج

 الدراسة وبطرق مختلفة، وفيما يلي يمكن عرض تلك الخطوات بشيء من التفصيل:

دنيعة علوم وتقنيات النشعاطات الب*بناء مقياس التكيف األكاديمي لدى طلبة معاهد 

 والرياضية.

اإلسوووتبيان توووم بنووواؤه مووون طووورف الباحثوووان  لقيووواس مسوووتوى التكيوووف وصعععف األداة:

األكاديمي لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية على مسوتوى 

مووون ذوي  ععععرأل األداة علعععى لجنعععة معععن المحكمعععينالجزائووور، وكتقوووويم  أولوووي توووم 

علووى المسووتوى  بمعاهوود علوووم وتقنيووات النشوواطات البدنيووة والرياضوويةاالختصوواص 
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الوووطني والوودولي للتحقووق موون موودى مالئمووة عبووارات اإلسووتبيان لبيئووة العينووة الحاليووة، 

 ومعـاهد علم النفس والتربية، لإلفـادة من مالحظاتهم من حيث :

 مدى وضوح صياغة عبارات المقياس. -أ

 لعبارة.ااالتجاه داخل المحور الذي تنتمي إليه تلك مدى مالئمة كل عبارة لقياس  -ب

 أي تعديل مقترح أو مالحظات أخرى. -ج

هووذا وقوود إتفووق بعووض المحكمووين علووى إجووراء بعووض التعووديل علووى صووياغة بعووض 

يح، العبارات بعد أن ظهر فيها غموض في التعبير، أو أنها بحاجة لشيء مون التوضو

تها ل عبارة من حيث وضوحها ومدى مالئمتم حساب النسبة المئوية للموافقة على ك

ة لإلنتماء للمحور وللمقياس بشكل عام، وأختيورت العبوارات التوي حصولت علوى نسوب

 موافقة عالية.

سوالبة ( عبارة موزونة بين العبوارات ال57يتألف اإلستبيان في صورته األصلية من )

لطموووح والموجبووة موزعووة علووى سووتة محوواور تشوومل )المنهوواج، األهووداف ومسووتوى ا

سووية، والتفوواؤل، الفعاليووة فووي التخطوويط إلسووتغالل الوقووت، المهووارات والعووادات الدرا

كورت الصحة النفسية، البيئة الجامعية(، صمم شكل االستجابات على أساس طريقة لي

(Likertوقد أكدت التجارب التي أجريت في هذا المجال، ومن بينها التي قو ،) ام بهوا

( علوى تفضويل هوذه الطريقوة 275: 1993لحماحمي،محمد الحماحمي في األردن، )ا

تبيان لسوهولتها وثباتهووا، حيووث تبووين بدقوة درجووة إتجوواه األفووراد نحوو مشووكلة هووذه اإلسوو

سوتخدام إبنوع من أنواع التدرج، إذ أنه يعتمود علوى تودريج العبوارة الواحودة بودال مون 

 جرائيوةالعبارات المتدرجة، ويمكن عورض تسوميات تلوك المحواور موع التعريفوات اإل

 لها:

يقويس هوذا المحوور مودى رضوا الطالوب عون تكوينوه فوي معاهود  التكيف ما المنهاج:

حودات علوم وتقنيات النشواطات البدنيوة والرياضوية، ومودى إسوتمتاعه بالبرنوامج والو

التعليميووة المقترحووة فووي التكوووين، وإحساسووه بأهميتهووا، وتكشووف عوون هووذا المحووور 

 9-1العبارات من 
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ب يقويس هوذا المحوور إدراك الطالو اف ومستوى الطموح والتفاؤل:التكيف ما األهد

لمووودى إرتبووواط التكووووين الجوووامعي بخططوووه المسوووتقبلية، وتكشوووف عووون هوووذا المحوووور 

 .18-10الـعبارات من 

الوب يشير هذا المحوور إلوى مودى تخطويط الط الفعالية في التخطيط الستغالل الوقت:

توووه شوووكل فعوووال، ومووودى إنجوووازه لواجبالنشوواطاته اليوميوووة، وكيفيوووة إسوووتغالله لوقتوووه ب

 الدراسية، وعدم إضاعة وقته في النشاطات الخارجية على حساب دراسته، وتكشف

 .25-19عن هذا المحور العبارات من 

ى يقويس هوذا المحوور تفاعول الطالوب الدراسوي، ومودالمهارات والععادات الدراسعية: 

ه لمكتبوووة، ومووودى إتباعووواإلنتبووواه والتركيوووز لديوووه وتسوووجيل المالحظوووات، وإسوووتخدام ا

ارات لمهارات دراسية فعالة، واإلستعداد لإلمتحانات، وتكشف عن هذا المحوور العبو

 .33-26من 

ها، يشوير هوذا المحوور إلوى الحالوة النفسوية للطالوب ومودى إسوتقرار الصحة النفسعية:

ويكشف عن مدى إحساسه بالقلق والضويق والمعانوات ... وتكشوف عون هوذا المحوور 

 .41-34 العبارات من

عية ة الجاميشير هذا المحور إلى قدرة الطالب على التعامل في البيئ البيئة الجامعية:

دى مومع )زمالئه، أساتذته، إداريين، وعمال الجامعوة(، وإتجاهاتوه نحووهم، ويعكوس 

-42 الثقة واإلحترام المتبوادل بينوه وبيونهم، وتكشوف عون هوذا المحوور العبوارات مون

57. 

ل ( عبوارة وضوع أموام كو57للمقيواس الحوالي والوذي يتكوون مون )قمنا بإعوداد نمووذج 

افووق منهوا اإلسووتجابات التاليووة: )موافووق بشوودة، موافووق، محايوود، غيوور موافووق، غيوور مو

 بشدة(.

ن موكما أرفق مع المقيواس ورقوة تعتبور الصوفحة األولوى والتوي تبوين للطالوب الهودف 

ضوافة ة علوى المقيواس، باإلهذا المقياس، وكذلك التعليمات التوي توضوح كيفيوة اإلجابو

ذه إلى معلومات أولية للمسوتجوب تبعوا لمتغيورات الدراسوة، حيوث أصوبح المقيواس بهو

 الصورة المبدئية معدا للتطبيق.
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 الخصائص السكومترية للمقياس:

 إجراءات الصدق والثبات:

  الصدق:

عدلووة بعوود أن تووم إعووداد الصووورة المبدئيووة المتطبيععا الصععورة المبدئيععة  للمقيععاس: -أ

ات لمقيوواس بنوواء مقيوواس التكيووف األكوواديمي لوودى طلبووة معاهوود علوووم وتقنيووات النشوواط

شوووائيا ع( طالبوا بجامعوة باتنوة، أختيوروا 40البدنيوة والرياضوية، قمنوا بتطبيقوه علووى )

 لغوورض معرفووة موودى وضوووح التعليمووات والعبووارات وكيفيووة اإلجابووة عليهووا والوقووت

التوي  الذي يحتاجوه المقيواس لتطبيقوه، باإلضوافة إلوى كتابوة المالحظوات واإلقتراحوات

يرونهووا، وإلووى جانووب ذلووك التأكوود موون موودى قوودرة عبووارات المقيوواس علووى إظهووار 

 االختالفات في اإلجابة، أي أنها لها القابلية للتمييز.

دوا عينوة، فأكووأموا فيموا يخوص المالحظووات واإلقتراحوات المهموة التوي ذكرهووا أفوراد ال

على وضووح أغلوب العبوارات، بإسوتثناء بعوض الكلموات فوي بعوض العبوارات فقود توم 

 تغييرها أو تصحيحها.

علوى  بعود إجوراء التعوديالت الالزموةتجريب المقياس وتقنينه:  التطبيا الثاني: -ب

فوس المقياس من واقع بعض مالحظوات التطبيوق األول، قوام الباحثوان بتطبيقوه علوى ن

لورقم الوذين أسوتجوبوا فوي التطبيوق األول باالحتفواظ بونفس المعوموات ونفوس األفراد ا

 السري المقترح من طرفنا.

كول وهو معرفة مدى إرتباط كل عبوارة موع الدرجوة الكليوة ل صدق االتساق الداخلي:

س بنواء مقيوابعد من أبعاد المقيواس، وقود توم حسواب صودق اإلتسواق الوداخلي لمقيواس 

فوي  يةلبة معاهد علووم وتقنيوات النشواطات البدنيوة والرياضوالتكيف األكاديمي لدى ط

الدراسووة الحاليووة باسووتخدام معاموول اإلرتبوواط بيرسووون عوون طريووق إسووتخراج معاموول 

( 40) إرتباط كل عبارة بدرجة المحور الذي تنتمي إليه ولقد توم تطبيوق القيواس علوى

 طالبا وطالب.
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 المحور األول: المنهاج.

 يمثل عالقة عبارات المنهاج بدرجة المحور الذي تنتمي إليه. .4الجدول 

قم
ر
ال

 

 العبارات
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 غير دال 920, 010, أظهرت اهتماما كبيرا لميدان التكوين الرياضي. 1

 دال 000, 0**69, أستوعب محتوى الوحدات التعليمية. 2

 غير دال 750, 050, التعليمة في نظام التكوين.أشعر بكثافة الوحدات  3

 دال 000, 0**61, أحس بفاعلية االمتحانات ومرونتها. 4

 دال 030, 0*33, أشعر بتنوع أساليب التدريس الجامعي المستخدمة. 5

 دال 000, 0**58, أفهم المادة العلمية عند شرحها من قبل األساتذة. 6

ها تباطلها قيمة علمية لعدم ارأشعر أن المادة العلمية ليس  7
 بشؤون الحياة.

 غير دال 060, 290,

 دال 000, 0**53, أميل ألحد التخصصات المقترحة في التكوين. 8

 غير دال 490, 110, أفكر في تغيير مجال التكوين. 9

 - - 1 المحور ككل. -

 (.0,01مستوى) دالة إحصائيا عندتعني أن العبارة ** (.0,05تعني أن العبارة دالة إحصائيا عند مستوى)*

 
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثاني: األهداف ومستوى الطموح والتفاؤل.

 . عالقة عبارات األهداف ومستوى الطموح والتفاؤل بدرجة المحور الذي تنتمي إليه.5الجدول  

 

 

 

قم
ر
ال

 

 معامل العبارات
 االرتباط

مستو

ى 
 الداللة

 الداللة

 دال 010, 0*38, .أكتسب التفكير العلمي المنظم من خالل التكوين في هذا الميدان 1

 غير دال 090, 260, .أفكر باستمرار بمستقبلي المهني بعد التخرج 2

 دال 000, 0**76, .أشعر أن آمالي سوف تتحقق مستقبال 3

 دال 000, 0**45, .األكاديميلدي ثقة كبيرة في نجاحي  4

 دال 000, 0**68, .أرغب في التفوق األكاديمي 5

 دال 020, 0*35, .أحقق أهدافا معينة لنفسي من خالل هذا التكوين 6

 دال 000, 0**65, .تعيق المشكالت التي أواجهها تحقيق أهدافي الدراسية 7

 دال 000, 0**59, .تعيق ممارسة هواياتي تحقيق أهدافي الدراسية 8

 دال 000, 0**51, .أضع بالحسبان مصالح األطراف األخرى عند تحقيق أهدافي 9

 - - 1 المحور ككل. -

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  
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 المحور الرابا: المهارات والعادات الدراسية.
 إليه..  يمثل عالقة عبارات المهارات والعادات الدراسية بدرجة المحور الذي تنتمي 7الجدول 

 العبارات الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الداللة

1 
أشعر بصعوبة في استيعاب مقررات الوحدات التعليمية 

 . النظرية
 دال 000, 0**57,

2 
أشعر بصعوبة في استيعاب مقررات الوحدات التعليمية 

 .التطبيقية
 دال 000, 0**61,

 دال 000, 0**62, والتقارير.أجد صعوبة في إنجاز وكتابة األبحاث  3

 دال 010, 0*38, أعرف كيفية اإلعداد لالمتحانات. 4

 غير دال 150, 220, أشعر بالضيق والملل أثناء المذاكرة. 5

6 
أجد صعوبة في استخالص النقاط األساسية من المادة 

 العلمية.
 غير دال 710, 060,

 غير دال 630, 0.07- أنجز الواجبات الدراسية بدقة تامة. 7

 دال 000, 0**42, أحرص على االلتزام بالمواعيد التي أحددها للمراجعة. 08

 - - 1 المحور ككل. -

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  

 المحور الثالث: الفاعلية في التخطيط الستغالل الوقت.

 في التخطيط الستغالل الوقت بدرجة المحور الذي تنتمي إليه.. عالقة عبارات الفاعلية 6الجدول 

 العبارات الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 غير دال 100, 250, أقوم بالتخطيط لعملي الدراسي قبل عدة أيام من موعد حلوله. 1

 دال 010, 0**40, أواجه صعوبة في تنظيم الوقت الخاص بالدراسة. 2

 دال 000, 0**65, أوقات كافية للمطالعة الخارجية.أخصص  3

 دال 000, 0**71, أستغل أوقات الفراغ للمراجعة. 4

 دال 000, 0**77, أقوم بإتمام واجباتي الدراسية في وقتها المحدد. 5

 دال 000, 0**80, أواجه صعوبة في االلتزام بأوقات الدوام الرسمي. 6

 دال 000, 0**46, على عدد من األيام بانتظام. أوزع فترة اإلعداد لالمتحانات 7

 - - 1 المحور ككل. -

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  
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 المحور الخامس: الصحة النفسية.

 إليه. . يمثل عالقة عبارات الصحة النفسية بدرجة المحور الذي تنتمي8الجدول 

 العبارات الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 دال 000, 0**58, .أتعامل مع الضغوط الدراسية بحكمة وتعقل 1

 دال 000, 0**62, .أشعر أن ال مكان لليأس في أثناء دراستي 2

تمنحني دراستي القدرة على حل المشكالت التي  3
 تصادفني.

 دال 000, 0**49,

4 
باستمرار من بعض الضيق والضجر بحيث يصعب أعاني 

 التركيز في دراستي.
 دال 000, 0**71,

 دال 000, 0**43, يؤثر الخوف من االمتحانات على إجابتي. 5

 دال 000, 0**55, تنتابني حالة من التعاسة  واالكتئاب. 6

 غير دال 830, 0.03- أنشغل كثيرا باألمور الخاصة ببيئتي. 7

08 
تحقيق أهدافي وطموحاتي الدراسية يزعجني فشلي في 

 ويقلقني.
 دال 010, 0*39,

 - - 1 المحور ككل. -

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  
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نالحظ أن معظوم عبوارات المقيواس تتمتوع بعالقوة إرتباطيوه دالوة إحصوائيا موع درجوة 

( 0.33المحور الذي تنتمي إليه، حيث تراوحت معامالت االرتباط ذات الداللة بوين )

( عبوارة غيور دالوة 12(، وتم حذف )0,05( أو)0,01(، وهي دالة عند مستوى )1و)

(، وبعوووود 57-46-40-32-31-30-19-11-9-7-3-1وهووووي ذات األرقووووام التاليووووة )

حذف هذه العبارات أمكن القول أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الوداخلي 

 جل قياسه وهو التكيف األكاديمي.لعباراته وبالتالي فإن المقياس يقيس ما وضع من أ

 المحور السادس: البيئة الجامعية.

 تنتمي إليه.. يمثل عالقة عبارات البيئة الجامعية بدرجة المحور الذي 9الجدول 

قم
ر
ال

 

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 دال 000, 0**65, أشعر باحترام األساتذة ألفكاري وآرائي. 1

 دال 000, 0**70, يتعامل األساتذة مع الطلبة بعدالة. 2

 دال 000, 0**64, يتواصل معنا األساتذة بسهولة. 3

 دال 000, 0**63, .و بين هيئة التدريس واإلدارةأشعر أن هناك تعاون بين الطلبة  4

 غير دال 240, 180, أشعر باألمن واألمان داخل الحرم الجامعي. 5

 دال 000, 0**46, أرى أن تباعد القاعات عن الميادين الرياضية يؤثر في دراستي. 6

ة أرى أن عدد الطلبة في الحصص التطبيقية أكبر بكثير من إمكاني 7

 التدريب.مكان 

 دال 000, 0**43,

 دال 000, 0**44, يس.أرى أن األساتذة يجيدون توظيف التقنيات الحديثة أثناء التدر 08

نوع ا الأشعر أن األساتذة يسعون إلى إكسابنا اتجاهات إيجابية نحو هذ 09

 من التكوين.

 دال 000, 0**57,

 قعيةتربوية واأشعر أن إدارة الجامعة تسعى إلى توفير بيئة جامعية  10

 متفاعلة.

 دال 000, 0**54,

 لعدلأشعر أن الجامعة توفر مناخا تنظيميا إيجابيا تسوده الثقة وا 11

 والتفاؤل والتعاون.

 دال 000, 0**54,

ياء أفضل المشاركة بالنشاطات الثقافية والرياضية على مستوى األح 12

 الجامعية.
 دال 000, 0**70,

 دال 000, 0**50, بة.مستبدين ومتعالين في عالقاتهم مع الطلأشعر أن بعض األساتذة  13

 تبني الجامعة عالقات عمل تحقق االحترام المتبادل بين الطلبة 14

 واألساتذة والعاملين على حد سواء.
 دال 000, 0**62,

 دال 000, 0**57, أشارك في حمالت التنظيف التي تنظمها الجامعة. 15

 غير دال 810, 030, داخل الجامعة.ألتزم بقواعد األمن  16

 - - 1 المحور ككل -

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  
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كما تم استخراج معامل ارتباط كل محور مع الدرجة الكليوة للمقيواس كموا يظهور فوي 

 (:10الجدول رقم)

 . يمثل عالقة كل محور والدرجة الكلية لمقياس التكيف األكاديمي.10الجدول 

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط المحور الرقم 

 دال 000. 0**52, المنهاج. 1

 دال 000. 0**62, األهداف ومستوى الطموح والتفاؤل. 2

 دال 000. 0**67, الفعالية في التخطيط الستغالل الوقت. 3

 دال 000. 0**62, المهارات والعادات الدراسية. 4

 دال 000. 0**68, الصحة النفسية. 5

 دال 000. 0**88, البيئة الجامعية. 6

 - - 1 األداة ككل. -

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  

ة ( أعوواله أن جميوع معووامالت االرتبوواط بووين المحوواور والدرجوو10يتضوح موون الجوودول رقووم )

( 0.52( حيوث تراوحوت بوين) 0,01الكلية للمقياس مرتفعة ودالة إحصوائيا عنود المسوتوى )

يوف موع الدرجوة الكليوة لمقيواس التك( وذلك ما يؤكد صدق اتساق محتووى المحواور 0.88و)

 األكاديمي.

( مون طرفوي التوزيوع للودرجات التوي حصول %27تم سوحب أزيود مون)الصدق التمييزي:  

( طالبا وزعت عليهم أداة القياس بعد ترتيبهوا مون أعلوى إلوى أدنوى درجوة، أخوذنا 40عليها )

  -فورد 30قل مون ( فردا، تم حساب قيم )إحصاءة مان ويتني( ألن العينة أ11من كل طرف)

 لداللة الفروق بين المجموعتين المتطرفتين.

 . يمثل قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي العينة العليا والعينة الدنيا.11الجدول 

 
 11العينة الدنيا ن = 11العينة األعلى ن =

قيمة "مان 

 ويتني" 
 ع م ع م

 7,69 1,00 26,27 2,72 33,00 المنهاج.

 1,59 3,22 33,27 3,69 35,63 ومستوى الطموح والتفاؤل.األهداف 

 0,79 5,43 18,90 4,15 20,54 .الفعالية في التخطيط الستغالل الوقت

 2,61 2,60 24,00 3,38 27,36 المهارات والعادات الدراسية.

 2,54 3,13 23,00 3,23 26,45 الصحة النفسية.

 1,75 8,35 48,81 7,69 54,81 البيئة الجامعية.

 3,19 17,08 174,27 17,48 197,81 األداة ككل.

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  
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ين دالوة ( أن قيمة "مان ويتني" لداللة الفرق بين المتوسط11يتبين من الجدول رقم )

 ( أي2-2+ن1( لداللة الذيلين ودرجة الحرية )ن=ن0,01≤إحصائيا عند المستوى )

موعتين (، مما يشير بأن أداة القياس لها القدرة على التمييز بين المج2-11+11)ن=

 وهذا دليل على صدقها.

 توم ،(249: 2004رجواء أبوو عوالم، )يقصد بالثبات دقة المقيواس أو اتسواقه.  الثبات:

معامووول ألفوووا  :حسووواب ثبوووات مقيووواس التكيوووف األكووواديمي فوووي الدراسوووة الحاليوووة بوووـ

 مرتفع.هو معامل  0,91كرونباخ:

 0.83حيووث وجوودنا االرتبوواط بووين النصووفين )ر( يسوواوي:  طريععا التجزئععة النصععفية:

، وعون 0.91باستخدام معادلة تصحيح الطول لسبيرمان وبراون نجد القيمة تساوي: 

أيضوا، وهووو بودوره مقبووول ممووا  0.91طريوق معادلووة جتموان وجوودناه يسواوي القيمووة: 

طريقعععة إععععادة توووم اللجووووء إلوووى   أن المقيووواس ثابوووت فيموووا يعطوووي مووون نتوووائج. يعنوووي

حيث طبقنا أداة القياس علوى مجموعوة مون الطلبوة  (TEST-RE-TESTاإلختبار)

، وبعد أسبوعين مون التطبيوق األول 2020-2019( طالبا للموسم الجامعي40قدرها)

ف مشوابهة تمامووا وترميوز االسوتمارات أعوودنا التطبيوق علووى نفوس األفووراد وفوي ظوورو

لحصوة التطبيوق األول مون حيوث المكوان والتوقيوت، هوذا وعولجوت النتوائج المحصوول 

عليها بحساب معامل االرتباط البسيط بيرسون، وبالنظر للقيم الجدوليوة عنود مسوتوى 

(≥  0,01. ) 

 (.40. يمثل معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني لمجاالت الدراسة )ن=12الجدول 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 التطبيق
إعادة 

 التطبيق
 التطبيق

إعادة 

 التطبيق

 0.01دال عند 0.84 3,49 2,966 30,22 29,65 المنهاج

األهداف ومستوى الطموح 

 والتفاؤل

 0.01دال عند 0.86 3,87 3,884 34,60 34,87

التخطيط الستغالل الفعالية في 

 الوقت

 0.01دال عند 0.88 4,59 4,754 21,20 20,40

 0.01دال عند 0.78 3,35 2,887 26,27 26,35 المهارات والعادات الدراسية

 0.01دال عند 0.84 3,59 3,466 24,02 23,92 الصحة النفسية

 0.01دال عند 0.90 9,46 8,696 51,90 52,17 البيئة الجامعية

 0.01دال عند 0.94 21,13 19,09 188,22 187,37 الكل

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  
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القيموة  ( وهوذه0.94( أن قيم معامل الثبات للداة ككول قود بلو )12يبين الجدول رقم )

 ( ودرجوة0,01  ≤أعلى من القيمة الجدولية لمعامول ارتبواط بيرسوون عنود مسوتوى )

 .( مما يشير إلى مناسبتها ألهداف الدراسة وثباتها39لـ: )الحرية المساوية 

لمعرفوة صوودق األداة إسوتخدمنا مؤشور الثبووات والوذي يطلوق عليووه الصعدق المنطقعي: 

أيضا إسم الصودق الوذاتي، وبموا أن ثبوات االختبوار )أداة القيواس( يعتمود علوى إرتبواط 

نفوس األفوراد الوذين أجوري الدرجات الحقيقية لالختبار بنفسها إذا أعيد االختبار علوى 

عليهم في بادئ األمر، لهذا كان اإلرتباط وثيقا بين الثبات والصدق الذاتي وهذا على 

اعتبار حساب الثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق، ويحسوب هوذا النووع )الصودق 

الذاتي( بحساب الجوذر التربيعوي لمعامول ثبوات االختبوار وباالعتمواد علوى هوذا النووع 

 دق توصلنا إلى النتائج المبينة في الجدول أدناه.من الص

 .كل منهمل. معامل االرتباط لحساب ثبات أداة الدراسة ككل بمحاورها الستة والصدق المنطقي 13الجدول 

 الصدق المنطقي معامل الثبات) االرتباط( مقياس التكيف األكاديمي

 0.91 0.84 التكيف مع المنهاج.

 0.92 0.86 والتفاؤل.األهداف ومستوى الطموح 

 0.93 0.88 الفعالية في التخطيط الستغالل الوقت.

 0.88 0.78 المهارات والعادات الدراسية.

 0.91 0.84 الصحة النفسية.

 0.94 0.90 البيئة الجامعية.

 0.96 0.94 األداة ككل.

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج  

ليوة مون ( أن أداة الدراسة ككل بمحاورها الستة تتمتع بدرجة عا13رقم)يبين الجدول 

لوو  بالثبووات والصوودق المنطقووي وبالتووالي فإنهووا مناسووبة لتحقيووق أهووداف الدراسووة،حيث 

 (.0.96الصدق المنطقي ألداة القياس ككل )

ونستشف أيضا أنوه عنود مقارنتنوا للقيموة المحسووبة لمعامول الصودق الوذاتي لمجواالت 

لتكيف األكاديمي مع القيموة الجدوليوة لمعامول إرتبواط بيرسوون، يتبوين لنوا أن مقياس ا

جميوووع القووويم المحسووووبة لهوووذا المعامووول أكبووور مووون القيموووة الجدوليوووة لمعامووول إرتبووواط 
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(، مموا 1-40( أي )1-( ودرجوة الحريوة)ن0,01  ≤عنود مسوتوى )  (0.40)بيرسون

 الية من الصدق الذاتي.يعني أن األداة ككل وبمجاالتها الثالثة على درجة ع

هوي و( 0.94و 0.78وبالنظر لقيمة الثبوات  لجميوع المحواور نجود أنهوا تتوراوح بوين )

 قيمة مرتفعة للثبات.

 خطوات التحليل العاملي للمقياس: .6.5

كيوف بنواء مقيواس التبهدف التأكد من صالحية المقياس من حيث تغطيتوه ألهوم أبعواد 

دى ، أي موووتقنيوات النشواطات البدنيوة والرياضويةاألكواديمي لودى طلبوة معاهود علوووم 

 (  Construct validityتمتعه بصدق البناء المفاهيمي )

(  Factor Analysis Exploratoryتووم القيووام بالتحليوول العوواملي اإلستكشوووافي )

للنتووائج المتحصوول عليهووا موون خووالل تطبيووق المقيوواس بعوود التعووديالت السووابقة التووي تووم 

 طالب، أختيروا بطريقة عشوائية. (811) كونة من إجراؤها، على عينة م

 للمتغيرات. Communalities) . قيم الشيوع )اإلشتراكيات( 14الجدول 

رة
العبا

 In
itial

 E
x
tractio

n
 

ن
ام
لك
 ا
ر
جذ
ال

 

 

رة
با
لع
ا

 In
it

ia
l
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x
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o
n

 

ن
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لك
 ا
ر
جذ
ال

 

 662. 540. 1 24ع 8.159 590. 1 1ع

 640. 538. 1 25ع 3.512 583. 1 2ع

 607. 532. 1 26ع 2.405 491. 1 3ع

 575. 465. 1 27ع 1.919 385. 1 4ع

 573. 488. 1 28ع 1.520 404. 1 5ع

 558. 580. 1 29ع 1.406 516. 1 6ع

 556. 648. 1 30ع 1.335 573. 1 7ع

 519. 547. 1 31ع 1.317 651. 1 8ع

 518. 517. 1 32ع 1.232 590. 1 9ع

 500. 692. 1 30ع 1.178 497. 1 10ع

 487. 641. 1 34ع 992. 629. 1 11ع

 472. 599. 1 35ع 964. 512. 1 12ع

 462. 643. 1 36ع 926. 328. 1 13ع

 438. 617. 1 37ع 899. 367. 1 14ع

 421. 445. 1 38ع  854. 594. 1 15ع
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 Communalities) ( إلى قيم الشيوع )اإلشتراكيات( )14الجدول رقم )يشير 

ع للمتغيرات، حيث جاءت القيم األولية والمستخلصة إلشتراكيات أو قيم شيو

 43و 14و 13و  4ماعدا العبارات رقم العبارات جميعها بين متوسط ومرتفع، 

على  0.38و  0.37و  0.37و 0.33، و0.38والتي حازت على قيمة شيوع = 45و

  عبارات المقياس موضع التحليل.إرتفاع معامل ثبات مما يدل على الترتيب 

، والذي يقيس مدى  Kaiser-Meyerكما تم إستخدام مقياس )كايزر مير أولكين( )

(، والجدول (Bartlett's Test of Sphericityكفاية العينة، وإختبار التكورية 

  ( يوضح ذلك:15رقم )

 كفاية العينة وصالحية إستخدام التحليل العاملي.. داللة 15الجدول 

KMO and Bartlett's Test .880 من إعداد  المصدر :
الباحثين باإلستعانة 

 SPSS. Bartlett's Testببرنامج  
of Sphericity 

Approx. Chi-Square 10547.181 

 n= 431 Df 990العينة    

Sig. .000 

( والمتعلق KMO and Bartlett's Testقيمة )( 15يتضح من الجدول رقم )

( وهي مرتفعة 0.88حيث بل  ) Kaiser-Meyer-Olkinبمقياس كفاية العينة لـ 

( وقريبة من الواحد الصحيح، مما يدل على زيادة اإلعتمادية 0.50جدا )أكبر من 

(Reliability)  للتحليل العاملي، كما يوضح إختبار التكورية أوالكروانية

Bartlett's Test of Sphericity) وهي دالة إحصائيا حيث قيمة اإلحتمال ،)P-

value Sig=0.000 مما يدل على أن مصفوفة معامالت اإلرتباط ليست مصفوفة ،

 412. 504. 1 39ع  819. 677. 1 16ع

 401. 598. 1 40ع  809. 470. 1 17ع

 370. 624. 1 41ع  794. 491. 1 18ع

 325. 502. 1 42ع  759. 506. 1 19ع

 309. 375. 1 43ع  738. 592. 1 20ع

 301. 498. 1 44ع  706. 629. 1 21ع

 262. 379. 1 45ع  695. 435. 1 22ع

ج  المصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنام  691. 500. 1 23ع 
SPSS. 
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، وأنه يوجد إرتباط بين متغيرات الدراسة، وعليه يمكن Identity Matrixالوحدة 

 إستخدام التحليل العاملي بكل إطمئنان.

المتحصل  Anti-image Matricesمن جدول المصفوفة الصورية  كما إتضح

بسبب أنه يأخذ حجما -، والذي لم يتم عرضه SPSSعليه من مخرجات برنامج 

وفة ، أن مصفوفة معامالت اإلرتباط الجزئية السالبة ومصف -كبيرا من الورقة

ين التغايرات الجزئية السالبة، قد أعطت حل عاملي جيد ألن عناصر المصفوفت

في  روضةالبعيدة عن القطر صغيرة، كما أن قيم مقياس كفاية العينة للمتغير المع

يعها ( وجم0.95( إلى )0.66قطر مصفوفة اإلرتباطات الجزئية السالبة تمتد من )

 ( مما يشير إلى كفاية العينة.1مرتفعة وقريبة من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spssباإلستعانة ببرنامج  : من إعداد الباحثين المصدر

  للجذور الكامنة األولية. Scree Plotيبين شكل التراكم أو منحنى المنحدر للعوامل   .1الشكل 
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ر ( للجذوScree Plot(، والذي يبين الرسم البياني) 01من خالل الشكل رقم )

الكامنة األولية، حيث نالحظ حدوث تغير في حجم قيم الجذور الكامنة 

((Eigenvalue مل د العاللعوامل بعد العامل العاشر، المنحنى منبسط إلى حد ما بع

ن مكبر العاشر، ومنه نستنتج أنه توجد عشرة عوامل أو مكونات جذورها الكامنة أ

 الواحد الصحيح.
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ن التي ( الجذور الكامنة قبل تدوير المحاور وكمية التباي16يشير الجدول رقم )

ه ومن Total Variance Explained) )يفسرها كل عامل والتباين الكلي المفسر

 يتضح أن الحل العاملي أسفر عن وجود عشرة عوامل )أو مكونات( حسب قاعدة

لمتوازي (، وعند مقارنة نتائجه مع طريقة التحليل اKaiserالجذر الكامن )معيار 

ليها  عوامل، حيث جاءت الجذور الكامنة التسعة األولى المتحصل ع 9التي أعطت 

 أكبر من الجذور الكامنة بطريقة التحليل المتوازي. 

ولكن عند تفحص ما لكل عامل من عبارة، وجد أن العامل العاشر تشبعت عليه 

ا  يجعلنا نحذفه ونضيف عبارته لما يلي من التشبع في العامل عبارة واحدة  فقط مم

أو لما تتفق مع المحور. حيث مثلت المحور الرابع، كما وجد أن العامل الخامس 

والتاسع تشبعت عليه ثالثة عبارات فقط مما جعلنا نحذفه ونضيف عبارته لما يلي 

 .Total Variance Explained . التباين المفسر بواسطة كل عامل   16الجدول 

ل
ام
لع
ا

 

 

الجذر 
الكامن 

)طريقة 
 كايزر(

نسبة 

التباين 
 المفسر%

مجموع 

نسبة 
التباين 
 المفسر

للعشرة 
 عومل%

طريقة 

تحليل 
 متوازي

القرار 
 األولي

القرار بعد معرفة  

عدد المتغيرات 
 لكل عامل

المحور الممثل له 

في الصيغة 
النهائية وعدد 
 عباراته النهائية

مجموع نسبة 
 التباين المفسر

 للتسع عومل

النهائية 
 المختارة%

1 8.159 10.44 

53.30 

 10.44 ع9=7المحور  )يحتفظ به( 9 يحتفظ به 1.48

4
1
.5
6

 

 6.80 ع6=2المحور  )يحتفظ به(6 يحتفظ به 1.43 6.80 3.512 2

 5.66 ع6=4المحور )يحتفظ به(1+5 يحتفظ به 1.39 5.66 2.405 3

 5.55 ع5=5المحور  )يحتفظ به(5 يحتفظ به 1.36 5.55 1.919 4

 4.79 ع11=3المحور  )اليحتفظ به(3 يحتفظ به 1.33 4.79 1.520 5

 4.72 ع4=6المحور  )يحتفظ به( 4 يحتفظ به 1.31 4.72 1.406 6

 4.43 ع4=1المحور  )يحتفظ به(4 يحتفظ به 1.28 4.43 1.335 7

 3.96 ع11=3المحور  )يحتفظ به(5 يحتفظ به 1.237 3.96 1.317 8

 3.78 ع11=3المحور  )اليحتفظ به(3 يحتفظ به 1.216 3.78 1.232 9

10 

1.178 3.17 

1.196 

 )اليحتفظ به(1 

يحذف وتضاف عبارته لما يلي من التشبع في 
العامل أو لما تتفق مع المحور .)أضيفت  للعامل 

 الثالث( الممثل للمحور الرابع 

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج   
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لمحور الثالث( ألن من التشبع في العامل أو لما تتفق مع المحور، )حيث مثلت ا

محاور للمقياس، تفسر  7عوامل أي  7عباراتهما تتفق مع محتواه، ليصبح لدينا 

 من التباين الكلي، وهي كمية مرتفعة من التباين المفسر. 38.79مجتمعة 

( يبين التعديل النهائي للمحاور حسب العوامل المستنتجة 17والجدول رقم )

 Rotated Component ريقة الفاريماكسوتشبعاتها العاملية بعد التدوير بط

Matrixa. 

 Rotated . التعديل النهائي للمحاور حسب العوامل المستنتجة وتشبعاتها العاملية بعد التدوير بطريقة الفاريماكس17الجدول 
Component Matrixa .وتسمية المحاور 

 التشبع الفقرات الفقرة المحور

-1 

التكيف مع 
 المنهاج

 0.67 محتوى الوحدات التعليمية المقررة في هذا النوع من التكوين.استوعب  01

 0.62 تمتاز االمتحانات بفاعليتها و ومرونتها. 02

 0.62 وين.أشعر بتنوع أساليب التدريس الجامعي المستخدمة في هذا النوع من التك 03

 0.38 أفهم المادة العلمية عند شرحها من قبل األساتذة. 04

-2 

األهداف 

ومستوى الطموح 
 والتفاؤل

 0.53 لدي ميل نحو أحد التخصصات المقترحة في التكوين. 05

 0.48 أكتسب التفكير العلمي المنظم من خالل التكوين في هذا الميدان. 06

 0.71 مستقبال. تحقق أشعر أن آمالي سوف 07

 0.76 لدي ثقة كبيرة في نجاحي األكاديمي. 08

 0.74 التفوق األكاديمي.أرغب في  09

 0.64 أحقق أهدافا  معينة لنفسي من خالل هذا التكوين. 10

-3 

معيقات التكيف 
 مع الميدان.

11 

 

 0.75 تعيق المشكالت التي أواجهها تحقيق أهدافي الدراسية.

12 

 

 0.53 تعيق ممارسة هواياتي تحقيق أهدافي الدراسية.

 0.40 األخرى عند تحقيق أهدافي.أضع بالحسبان مصالح األطراف  13

 0.37 أواجه صعوبة في تنظيم الوقت الخاص بالدراسة. 14

 0.54 أواجه صعوبة في االلتزام بأوقات الدوام الرسمي. 15

 0.70 أواجه صعوبة في استيعاب مقررات الوحدات التعليمية النظرية.  16

 0.76 التعليمية التطبيقية.أعاني من صعوبة استيعاب مقررات الوحدات  17

 0.59 أجد صعوبة في إنجاز وكتابة األبحاث والتقارير. 18

 0.78 تباعد القاعات عن الميادين الرياضية  يؤثر في دراستي. 19

 0.77 .عدد الطلبة في الحصص التطبيقية أكبر بكثير من إمكانية مكان التدريب 20

 0.41 في عالقاتهم مع الطلبة.بعض األساتذة  مستبدين و متعالين  21
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-4 

الفعالية في 

التخطيط 
 الستغالل الوقت.

 0.71 أخصص أوقات كافية للمطالعة الخارجية. 22

 0.77 استغل أوقات الفراغ للمراجعة. 23

 0.63 أقوم بإتمام واجباتي الدراسية في وقتها المحدد. 24

 0.51 األيام بانتظام.أوزع فترة اإلعداد لالمتحانات على عدد من  25

 0.15 ة.امعيأفضل المشاركة بالنشاطات الثقافية والرياضية على مستوى األحياء الج 26

 0.39 أشارك في حمالت التنظيف التي ُتنظمها الجامعة. 27

-5 

المهارات 

والعادات 
 .الدراسية

 0.66 أعرف كيفية اإلعداد لالمتحانات. 28

 0.56 بالمواعيد التي أحددها للمراجعة.أحرص على االلتزام  29

 0.67 أتعامل مع الضغوط الدراسية بحكمة وتعقل. 30

 0.59 أشعر أن ال مكان لليأس أثناء دراستي. 31

 0.56 تمنحني دراستي القدرة على حل المشكالت التي تصادفني. 32

 الصحة -6
 النفسية.

 0.58 يصعب التركيز في دراستي.أعاني باستمرار من بعض الضيق و الضجر بحيث  33

 0.68 يؤثر الخوف من االمتحانات على إجابتي. 34

 0.76 تنتابني حالة من التعاسة  واالكتآب. 35

 0.70 فشلي في تحقيق أهدافي وطموحاتي الدراسية  يزعجني ويقلقني. 36

البيئة  -7
 .الجامعية

 0.64 أشعر باحترام األساتذة ألفكاري وآرائي. 37

 0.76 يتعامل األساتذة مع الطلبة بعدالة. 38

 0.72 يتواصل األساتذة  بسهولة معنا. 39

 0.74 أشعر أن هناك تعاون بين الطلبة و بين هيئة التدريس. 40

 0.60 أرى أن األساتذة  يجيدون توظيف التقنيات الحديثة أثناء التدريس. 41

ع من اتجاهات إيجابية نحو هذا النوأشعر أن األساتذة  يسعون إلى إكسابنا  42
 التكوين.

0.64 

 0.60 .إدارة الجامعة تسعى إلى توفير بيئة جامعية تربوية واقعية و متفاعلة 43

 0.63 أشعر أن الجامعة  توفر مناخا تنظيميا إيجابيا يساعد الطلبة. 44

45 
ذة واألساتتبني الجامعة عالقات عمل تحقق االحترام المتبادل بين الطلبة 

 والعاملين على حد سواء.
0.51 

 المصدر : من إعداد الباحثين.

إن أداة الدراسوووة المسوووتخدمة استخلصوووت مووون مراجوووع علميوووة وبحووووث ودراسوووات 

ذا موا هوأكاديمية، وأثبتنا ثقلها العلموي حيوث كانوت معوامالت الصودق والثبوات عاليوة، 

 شجعنا على تطبيقها.

ومفهومة الفقرات والمعاني لعينة الطلبة الجامعيين فوي كما أنها بدت سهلة وواضحة 

معاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية بالجزائر، مموا يؤكود مناسوبتها لمسوتوى هوذه 
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الفئة، حيث نؤكد هنا على أننا و بمعية من ساعدنا في العمل لوم نسوجل أي غمووض، 

وحي بموضووعية أداة أو تأويل لعبارات أداة القياس من طورف المسوتجوبين، وهوذا يو

الدراسة، وهو مقوم آخر يضواف لشوروط اآلداة الجيودة، هوذا موا يجعلنوا نؤكود أن آداة 

القياس المستعملة في دراستنا والمتمثلة في بناء مقياس التكيف األكواديمي لودى طلبوة 

معاهوود علوووم وتقنيووات النشوواطات البدنيووة والرياضووية تتميووز بثبووات وصوودق عوواليين 

  ،  يجعلنا نراهن عليها في جمع بيانات يمكن الوثوق بها.وموضوعية مقبولة

 . أسلوب التحليل والمعالجة اإلحصائية:7.5

بعد جمع البيانات للمتغيرات التي أستخدمت في هذا البحث تم إجراء المعالجة 

اإلحصائية المناسبة لتحقيق األهداف والتحقق من مدى صحة الفروض بإستخدام 

 القوانين اإلحصائية، وكذا الحاسب اآللي بواسطة برنامج التحليل التنبؤي 

V25(PASW( )Predictive Analytics Softwareمة اإلحصائية ( )الحز

 SPSS( )Statistical Package for the Social--للعلوم االجتماعية سابقا

Sciences)IBM SPSS Statistics 25.0 المتوسط الحسابي، (، وقد تم حساب

اإلنحراف المعياري، معامل اإلرتباط بيرسون )معلمي(، معادلة ألفا كرونباخ، 

صاءة مان ويتني، التحليل العاملي طريقة التجزئة النصفية، النسب المئوية، إح

 اإلستكشافي(.

بعد القيام بأهم إجراءات تقنين المقياس المتمثلة في ما يعرف بخريطة خاتمة: 

التدفق  بدءا بتحديد األهداف مرورا بتحديد الغرض من اإلختبار ومراجعة معايير 

ى طلبة معاهد اإلختبار الجيد، بتحليل ألهم مكونات بناء مقياس التكيف األكاديمي لد

علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، وذلك بالرجوع إلى المراجع 

والدراسات العلمية ومراجعة األدب السابق، وقد تم التحليل أيضا عن طريق 

إستطالع أراء الخبراء والمختصين في مجال الصفة قيد الدراسة، وذلك بصياغة 

اسها، وإعداد تعليمات المقياس بوضوح، ة للظاهرة المطلوب قيجيدة للفقرات المكون

وقد تم إجراء دراسة إستطالعية حيث تم تقدير الخصائص السيكومترية للمقياس، 

وقد تم تعديل في فقرات المقياس إما بالحذف والتعديل، بعدها تم إختتام اإلجراءات 

ن بالقيام بالتحليل العاملي اإلستكشافي والذي بين وجود تشبع جيد لخمسة وأربعو

التكيف األكاديمي لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات فقرة على سبع محاور تقيس 

، والذي نوصي القائمين عليه بزيادة اإلهتمام به كمجال النشاطات البدنية والرياضية
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هام جدا من مجاالت التكوين في الجامعة الجزائرية، واإلهتمام بالخريجين ودمجهم 

على الولوج للحياة العملية في تخصصهم من  في سوق العمل، بتموينهم ومساعدتهم

خالل قاعات رياضية، ومنحهم فرص التكوين العالي وفرص التدريب واإلدارة 

الرياضية، كما نوصي بإجراء دراسات مستقبلية لنفس المتغيرات تهتم بفئة اإلناث، 

 ومعرفة الفروق بين الجنسين في تكيفهم األكاديمي نحو الميدان المذكور.      

 المراجا:ائمة ق

(. مشكالت طلبة جامعة صنعاء 2000آل مشرف، فريدة عبد الوهاب ) .1

 .14. المجلة التربوية .المجلد-دراسة استطالعية-وحاجاتهم اإلرشادية

رنة بين (. التوافق الدراسي لدى طالبات الجامعة دراسة مقا2006بركات، زياد ) .2

وية شبكة العلوم التربالمتزوجات وغير المتزوجات في بعض المتغيرات. مجلة 

 .11-10والنفسية. العدد  

حو ن(. بناء مقياس اتجاهات اإلدارة المدرسية 1993الحماحمي، محمد محمد ) .3

. 4لمجلد اية. التربية الرياضية المدرسية. المجلة العلمية للتربية البدنية والرياض

 جامعة حلوان.

 العوامل المرتبطة(. العالقة بين 1987الريحاني، سليمان وحمدي نزيه ) .4

 .5. العدد 14بالطالب والتكيف األكاديمي. مجلة دراسات. المجلد 

تكيف (. بناء برنامج إرشادي لل2001عربيات، أحمد عبد الحميد عبد المهدي ) .5

ة. مع الحياة الجامعية في الجامعات األردنية. أطروحة دكتوراه غير منشور

 الجامعة المسنتصرة .

 لثقافية في(. درجة تكيف الطلبة العمانيين مع البيئة ا2007القضاة، محمد أمين ) .6

م لعلوالجامعات األردنية وعالقتها بالتحصيل وبعض المتغيرات األخرى. مجلة ا

 .22. العدد 8التربوية والنفسية. المجلد 

(. اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو 2005المحاميد، شاكر وعربيات أحمد ) .7

. 6 سية. مالنفيفهم الدراسي. مجلة العلوم التربوية واإلرشاد األكاديمي وعالقته بتك

 .4ع 
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Abstract: The study aimed to build a measure of academic 

adaptation among students of institute of science and 

techniques of physical and sports activities, The study was 
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 في السلك الثانوي التأهيلي التاريخ بالكتاب المدرسي درستقويم قدرات ومهارات 

 والديداكتيكية ةاإلبستيمولوجيعلى ضوء الخلفية 

 عبد الفتاح هشمي.د

كز الجهوي لمهن التربية المر، في ديداكتيك التاريخمتخصص أستاذ باحث 

 المغرب -فرع خريبكة-لجة بني مالل خنيفرة، والتكوين

 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع تقويم قدرات ومهارات درس   :صملخ

ب لكتاوالديداكتيكية با ةالتاريخ اعتمادا على األسس المنهجية اإلبستيمولوجي

لوصفي انهج المدرسي لمادة التاريخ بالثانوي التأهيلي في المغرب. وتم استخدام الم

على  راسةم. وقد أسفرت نتائج الدالتحليلي، وتقنية تحليل المضمون ألنشطة التقوي

 يلوجبستيمواإللم تواكب التجديد  أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي لمادة التاريخن ا

ائج النت كشفت لمنهاج المادة. كماكما نصت عليه التوجيهات الرسمية  والديداكتيكي

ئق المرجعية، في مقابل ضعف نسبة توظيف الوثا التاريخية عن هيمنة الوثائق

ضعف حضور . إضافة إلى صيلة والوثائق المصدرية باألنشطة التقويميةاأل

 .الكفايات والقدرات المرتبطة بالتفكير التاريخي

سووي، التقووويم، القوودرات، المهووارات، التوواريخ، الكتوواب المدر :الكلمااات المفتاحيااة 

 والديداكتيكية  ةالثانوي التأهيلي، الخلفية اإلبستيمولوجي
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 مقدمة

كل موضوووا التقووويم التربوووي بووالمغرب، موون أهووم اإلرووكاليات المطروحووة فووي يشوو

 لتقوويم،الساحة التربوية حاليا. وهناك من يفسور وضوعية التعلويم المتودهورة بطريقوة ا

ر ويعتبو .وذلك باالنطالق من مقولة أن جودة العملية التربوية مرتبطة بجوودة التقوويم

 ه أنشوطةمليوة التعليميوة التعلميوة، كموا يوجوهذا األخير مكونا أساسويا مون مكونوات الع

 اسوية فويالكتواب المدرسوي دعاموة أس ويعود .والمودرسالتعلم والتعليم بالنسبة للمتعلم 

تقوويم  الممارسة الفصولية للمودرس والوتعلم الوذاتي للموتعلم. كموا يلعوب دورا مهموا فوي

ختلفة جوانب مالقدرات والمهارات المستهدفة من المادة، فهو يحتوي بين دفتيه على 

علم تقوويم إجمواليو وهوذا يسواعد الموت -تقوويم مرحلوي تكوويني -منها )تقويم تشخيصوي

على التقويم الذاتي للمكتسبات، كما يساعد المدرس علوى تشوخيم موواطن الضوعف 

ب ي الكتواومعالجتها باقتراح الطرق الناجعة، ونظرا لألهمية التوي يكتسويها التقوويم فو

ة مووون أجووول الكشوووف عووون مووودا احتووورام المقوموووات المدرسوووي جوووا ت هوووذه الدراسووو

كتووواب والديداكتيكيوووة لموووادة التووواريخ فوووي إعوووداد أنشوووطة التقوووويم بال ةاإلبسوووتيمولوجي

 المدرسي.

 إشكالية الدراسة

تؤكد التوجيهات الرسمية المؤطرة لمنهاج مادة التاريخ بالثانوي التأهيلي على 

ة لمادة التاريخ في التدريس والديداكتيكي ةاإلبستيمولوجيضرورة احترام األسس 

والديداكتيكي الذي  ياإلبستيمولوجوالتقويم. ويأتي ذلك في إطار أجرأة التجديد 

وزارة التربية ) يعرفه التاريخ كمادة عالمة في موضوعه وأدواته ومفاهيمه المهيكلة

. ومن أجل الحكم و4: 2007،الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

مدا تحقيق ذلك من خالل مخرجات العملية التعليمية التعلمية لدرس التاريخ،  على

نعتمد على عملية التقويم بمختلف أركاله. ويعد الكتاب المدرسي دعامة أساسية في 

تدرس مادة التاريخ وتقويمها. ولهذا يستوجب على اللجان المكلفة بتأليف الكتاب 

يلي أن تعمل على التنزيل لما ينم عليه المدرسي لمادة التاريخ بالثانوي التأه

ة صياغة السؤال اإلشكالي لهذه الدراسيمنهاج المادة. تأسيسا على ما سبق يمكن 

     كاآلتي:

داد في إع والديداكتيكية التاريخية ةاإلبستيمولوجياحترام الخلفية إلى أي حد تم 

 ؟ التأهيلي بالسلك الثانوي لمادة التاريخأنشطة التقويم بالكتاب المدرسي 

 يمكن تفريع السؤال المركزي إلى األسئلة اآلتية



 هشمي لفتاحا د.عبد   التأهيلي الثانوي السلك في المدرسي بالكتاب التاريخ درس ومهارات قدرات تقويم

 

336 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

لكتاب م باما مستوا درجة تقويم المفاهيم المهيكلة لمادة التاريخ بأنشطة التقوي-

 المدرسي؟

 اريخ؟الت كيف توظف الوثيقة التاريخية في أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي لمادة-

 خية في أنشطة التقويم بالكتابما درجة حضور الكفايات والقدرات التاري-

 المدرسي؟

 الفرضية المركزية

والديداكتيكية في إعداد أنشطة  ةاإلبستيمولوجياألسس  تنزيلمحدودية وضعف 

 بالسلك الثانوي التأهيلي. لمادة التاريخالتقويم بالكتاب المدرسي 

  الفرضيات الفرعية

لتاريخي لمادة التاريخ خلل وضعف في الحضور القوي للمفاهم المهيكلة للخطاب ا-

 بأنشطة التقويم بالكتاب المدرسي 

وثيقة م الال تحترم أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي لمادة التاريخ خصوصيات مفهو-

 التاريخية وفق المستجدات اإلبستيمولوجية

 يمدرسحضور ضعيف للكفايات والقدرات التاريخية في أنشطة التقويم بالكتاب ال-

 لمادة التاريخ

 هداف الدراسة:أ

 أنشطةواقع تقويم قدرات ومهارات درس التاريخ بالثانوي التأهيلي بالكشف عن -

كية والديداكتي ةاإلبستيمولوجيالتقويم بالكتاب المدرسي على ضو  المستجدات 

 التاريخية

دة توفير معلومات موضوعية من أجل تجويود أنشوطة التقوويم بالكتواب المدرسوي لموا-

 التأهيليالتاريخ بالثانوي 

 أهيلي فويابراز ما تنم عليه التوجيهات الرسمية لمنهاج مادة التواريخ بالثوانوي التو-

لووى ع، وموودا قوودرة لجووان التووأليف ةوالديداكتيكيوو ةاإلبسووتيمولوجياحتوورام المقومووات 

 احترام ذلك من خالل أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي

 أهمية الدراسة

نوه تهوا، ومة التعلميوة، إذ يتوقوف عليوه مصويرها برمأهمية التقويم في العملية التعليميو

 أهمية الفرد والمجتمع وتنميته الشاملة.

 يمكن استثمار نتائج الدراسة في تجويد أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي

 يخ إسهام هذه الدراسة في إثرا  البحوث والدراسات في مجال ديداكتيك التار

 



 هشمي لفتاحا د.عبد   التأهيلي الثانوي السلك في المدرسي بالكتاب التاريخ درس ومهارات قدرات تقويم

 

337 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 المفاهيم اإلجرائية

ينجز التلميذ من خاللها مهمة أو عدة مهوام يوظوف فيهوا مجموعوة " محطة : لتقويما

من المعارف والمهارات والمواقف قصد التأكد من مودا موا تحقوق لديوه مون أهوداف 

 وRoegiers. X,1999:31)وقدرات"

وال يمكنها أن تكون  هي استعداد وقوة كامنة تكون فطرية أو مكتسبة، القدرات:

تترجم من خالل القيام بفعل أو استظهار سلوك أو فعالة إال إذا عبر عنها، حيث 

مجموعة من سلوكات تتناسب مع وضعية ما، وتنمى من خالل الخبرة والتعلمات 

  وLegendre. R,1993 :159) الخاصة

 ما هي قدرة وصلت إلى درجة اإلتقان والتحكم في إنجاز مهمة، فهي المهارات:

 ألوضااامع  والتأقلم والتكيف، عمل،ال في وإتقان وبراعة، حذق، من الفرد اكتسبه

 عينةم لمدة الفرد عليه يتمرن ومتواصل راق، لتدريس نتيجة كما أنها المختلفة،

ه وضوعم خاصة،: هو علم من العلوم اإلنسانية عامة والعلوم االجتماعية التاريخ

مع دراسة كل ما له عالقة باإلنسان، لفهم واستيعاب وضبط حركة وتحول المجت

ة لفاعلوذلك بعد اإلمساك بالعوامل ا محدد،من الماضي، ضمن إطار مجالي عبر الز

أسس  على في سيرورته التاريخية. ويمكن أن تصبح التنبؤات التاريخية علمية قائمة

ن ميحكمها قانون حركة المجتمع. ويهدف التاريخ المدرسي إلى تنمية مجموعة 

 أجل اقفية لدا المتعلم منالكفايات والقدرات عبر أهداف معرفية ومنهجية ومو

 تعزيز الفكر النقدي.

  يتوجوه، فهوو الفوي عمليوة التعلويم والوتعلم وسيطةو أداة ديداكتيكية :المدرسي الكتاب

 صودونقمبدئيا من مؤلف ما إلى متلق معين، بل هو أحد أدوات المؤسسة المدرسوية" 

 علوم. األولى بكالورياالسنة  والجغرافيابه كتاب مادتي التاريخ 

فيهوا  ، يتميوز18و  15: مرحلة عمرية تتوراوح موا بوين سون التعليم الثانوي التأهيلي

لويم ي والتعالمتعلم بالتفكير المنطقي والمجرد. وهوي مرحلوة توأتي بعود التعلويم االبتودائ

 عي. كمواالثانوي اإلعودادي، وتسواهم فوي تأهيول الموتعلم لمرحلوة التعلويم العوالي الجوام

ث سوونوات دراسووية، السووونة األولووى تسوومى بالجوووذوا تتشووكل هووذه المرحلووة مووون ثووال

لسونة تسومى ا المشتركة، والسنة الثانية تسمى بالسنة األولى باكالوريا، والسونة الثالثوة

 الثانية باكالوريا.

: نقصد بها في هذه الدراسة المقومات والديداكتيكية ةاإلبستيمولوجيالخلفية 

المهيكلة  والمفاهيممن حيث الموضوا المنهجية والعلمية المستمدة من علم التاريخ 
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أي الزمن والمجال والمجتمع، وخطوات النهج التاريخي التي تشمل تحديد اإلركالية 

 والتفسير والتركيب والمفهمة. والتعريفالوثائقي  والكشف

 للدراسةالنظري  اإلطار

  مفهوم التقويم

ممووا  تفسووير األدلووةوهادفووة، لجمووع البيانووات و وعلميووةالتقووويم عمليووة منهجيووة منظمووة 

أدا  المدرسووووين واتخوووواذ ويووووؤدي إلووووى إصوووودار أحكووووام تتعلووووق بالتالميووووذ والبوووورامج 

اإلجوورا ات الالزموووة. كموووا أنووه عمليوووة قياسوووية عالجيووة رووومولية وضووورورة تربويوووة 

ة ئود سوفينوبيداغوجية واجتماعية، وجز  من العملية التعليمية التعلميوة، كموا يوجوه قا

 . (.51: 2014أحمد الشرقاوي،) لتكوينالمتعلم عبر مختلف مراقي ا

لويم ومن هذا التعريف يتبين أن التقويم يقتضي جموع المعلوموات حوول سويرورتي التع

رس والتعلم، عالوة على ضبط التغيير الحاصل عند المتعلم، وهذا يفرض علوى المود

 ضبط وضعية االنطالق أي التشخيم، إضافة إلى تحديده للمستوا الذي يسعى إلى

لوذي للمتعلم. ثوم تحديود مقودار التغييور عون طريوق الوصوف الكموي للمعطيوات ا تبليغه

يسوومح بدصووودار الحكووم واتخووواد القووورارات المناسووبة. ونشوووير إلووى أن التقوووويم ضووومن 

معووارف بيووداغوجيا الكفايووات يخاطووب البنيووات المعرفيووة المعقوودة التووي تتووداخل فيهووا ال

لجد مشكلة جديدة تضمن طابع ا ذلك في أطار وضعيةوبالقيم والمواقف والمهارات، 

جيا ال وذات معنووى بالنسووبة للمووتعلم. وموون هووذا نسووتنتج أن التقووويم وفووق هووذه البيووداغو

 يسوومح بدمكانيووة الغووع أو إعووادة البضوواعة موون طوورف للمووتعلم. ويرتكووز التقووويم فووي

 مقاربة الكفايات على الوظيفية التكوينية والبنائية بالدرجة األولى.

  القدرات والمهارات

عالة فكون توال يمكنها أن  : هي استعداد وقوة كامنة تكون فطرية أو مكتسبة،القدرة

وعة مجم إال إذا عبر عنها، حيث تترجم من خالل القيام بفعل أو استظهار سلوك أو

  ةمن سلوكات تتناسب مع وضعية ما، وتنمى من خالل الخبرة والتعلمات الخاص

(159: Legendre. R,1993ت يع القدرات في ثالثة أصناف هي القدراويمكن تجم .و

 ايةالمعرفية والوجدانية والحس حركية. وتعد هذه القدرات عناصر مكونة للكف

. و24: 2005،وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي)

ك تفك مجموعة من الدراسات في هذا المجال على أن الكفاية على األجرأة حوتقتر

 إلى أهداف معرفية، وحس حركية بدورهاإلى مجموعة من القدرات التي تجزأ 

 :و104: 2002)حسن ركير، اآلتيووجدانية، كما يوضح الشكل 
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 موا : هوي قودرة وصولت إلوى درجوة اإلتقوان والوتحكم فوي إنجواز مهموة، فهويالمهارة

 وضااع األم والتأقلم والتكيف، العمل، في وإتقان وبراعة، حذق، من الفرد اكتسبه

 قود نوةمعي لمدة الفرد عليه يتمرن ومتواصل راق، لتدريس نتيجة كما أنها المختلفة،

 هني خير) المحيطة بها والسهولة الصعوبة، عامل بحسب أي تقصر، أو قد تطول،

مووع  يمكوون القووول إنهووا اإلنجوواز الفعووال لمهمووة أو تصوورف اكموو .و99: 2005،الوودين

وتتكووون و. 25: 2003،محسوون كوواظم فووتالويل )سووهيلة والجهووداقتصوواد فووي الوقووت 

ي المهارة عادة من ثالث مكونات أساسوية وهوي المكوون اإلدراكوي والمكوون المعرفو

 والمكون الوجداني.

 مفهوم الكتاب المدرسي

داخول مؤسسوات  –يعتبر الكتاب المدرسي مؤلفا ديداكتيكيا، وأحد األدوات األساسوية 

: 2007،منصددد  الحددد  عبدددد) وتعميمهوووالتوووداول المعرفوووة  –التربيوووة علوووى الخصوووو  

كما يعد "وسيلة تعليمية هادفة، متسقة ومنظمة و مصممة في ركل مطبووا، و و.236

ومرتبطووة بمعرفووة موون تخصووم معووين ومسووتوا  مخصصووة باألسوواس للمتعلمووين،

محووودد، توجوووه الووودرس وتضوووبطه، وتسوووتجيب للمعوووايير البيداغوجيوووة والتوجيهوووات 

علمووين كفايووات متنوعووة، و تتضوومن برنامجووا يمتوود الوطنيووة، وتهوودف إلووى إكسوواب المت

والكتوواب المدرسووي فوووق .و69: 2016عبددد اليل ددي أمدد  ، )علووى موودار سوونة دراسووية كاملووة"

ذلك، أداة ديداكتيكية وسيطة، فهو ال يتوجه مبدئيا من مؤلف ما إلى متلق معوين، بول 

تواريخ و " موورد الالدراسوةهو أحد أدوات المؤسسوة المدرسوية" ونقصود بوه فوي هوذه 

 الجغرافيا السنة األولى  بكالوريا علوم"

 التاريخ   لدرس يةاإلبستيمولوجبعض المقومات 
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 المفاهيم المهيكلة للخطاب التاريخي

لوم عتعد المفاهيم من أهم المقوموات األساسوية التوي تبورز اسوتقاللية وخصوصوية كول 

يخ د علووم التووارموون العلوووم عامووة والعلوووم اإلنسووانية واالجتماعيووة خاصووة، وبووذلك نجوو

دوات أيرتكز خطابه على ثالثوة مفواهيم ال يمكون للموؤرس االسوتغنا  عنهوا باعتبارهوا 

 للتفكير والبحث والفهم، وهي الزمن والمجال والمجتمع.

 مفهوم الزمن 

مفهوووم الووزمن التوواريخي بأنووه القوودرة علووى وصووف رووخم أو  يعوورف ثووورتن وفكلووج

أروكال اللغوة الزمنيوة. هوو زمون قوائم  مكان أثر أو حدث في الماضي باستخدام بعض

 بذاته، بحيث ينحصر بين الزمن المعيع والزمن الكوني، على حد تعبير بول ريكوو

 . 

 .M, & Vukelich. R, 1988 :70) (Thorntonزمن بالتوواريخ وطيوودةالووإن عالقووة 

ويرا مونيو أن الزمن التاريخي تجربة إنسانية يعالجها الموؤرس بمفواهيم تقتورب مون 

محموووود )جووووة اإلنسووووان العووووادي لألحووووداث ولكوووون فووووي مسووووتوا معرفووووي معينمعال

وهو "عبوارة عون تنسويق لتحووالت فعليوة عديودة غيور متباعودة  و.84: 2016صهود،

البشوير ) عن بعضها البعض تتولد بفعل أداة ترسول رمووزا وفوق برنوامج محودد مسوبقا

دة البالسووما ويصووفه مووارك بلوووك بالبالسووما "زموون التوواريخ هووو موواو. 98 :2005تووامر،

فرانسووووووا )"نفسوووووها التوووووي تسوووووبح فيهوووووا الظوووووواهر وهوووووي بمثابوووووة مكوووووان توضحهما

الووووووزمن التوووووواريخي بخصووووووائم منهووووووا " التحووووووول  م. ويتسووووووو147: 2009دوس،

 واالسوووتمرارية والديموموووة والنسوووبية والتوووداخل بوووين الماضوووي والحاضووور والمسوووتقبل

لموؤرس مون سوؤال متوى؟، ولتحديد الزمن التواريخي ينطلوق ا و.97 :2005البشير تامر،)

وتجوودر اإلرووارة إلووى أن هنوواك اختالفووا فووي النظوورة إلووى الووزمن التوواريخي، فاالتجوواه 

التقليدي يركز على الزمن القصير وله قرا ة خطية، أموا االتجواه الجديود فوي التواريخ 

نجد األزمنة المتعددة ولهوا قورا ة احتماليوة موع المقاربوة البروديليوة. ولتجسويد الوزمن 

ي البوود موون توظيووف مجموعووة موون الوسووائل منهووا الكرونومتريووا أي قيوواس التوواريخ

الزمن، والكرونولوجيا أي التسلسل التعاقبي للزمن إلى جانب المبواد  المتحكموة فوي 

كل منهموا إضوافة إلوى أدوات قيواس الوزمن منهوا: السونة، والعقود، والشوهر، والحقبوة، 

 .و99 :2005البشير تامر،) والقرن، واأللفية

 ل التاريخيالمجا

يعرف المجوال بأنوه "مجوال تصورف البشور عبور التواريخ، وهوو مجوال موادي مورتبط 

بمفهوم الطبيعة، بمعنى االمتداد، ومرتبط كذلك بمجال انتفع به اإلنسان عبر التواريخ 
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 اعليوه. ولهوذوتفاعل معه، فقد طبع اإلنسان المجوال مون خوالل الكيانوات التوي أسسوها 

له إال داخل اإلطار المرجعي لإلنسان الذي أثر فيه وتأثر  فالمجال التاريخي ال معنى

: 2002،خديجووة واهمووي) بووه كمجووال معوواع، ليتعاموول معووه المووؤرس كمجووال موودرك"

وبذلك فهو مكان وقوا الحدث، يساعد المؤرس على تووطين الوقوائع التاريخيوة و. 29

، و252: 2005)عبود   العوروي، وموضعتها، ومن أجل تحديده نطرح سوؤال أيون؟

. و43: 2011)رووكير عكووي، ويعبوور عوون مكووان وجووود مجموعووة بشوورية تتفاعوول معووه

ونشير إلى تتعدد مستويات المجال منها المحلي والجهوي والوطني والعالمي. كما ال 

التحول والتغيير الذي يطرأ على لمجال عبور الوزمن، وبوذلك نتوصول إلوى فهوم ننسى 

باسووتمرار. فمووثال نقوورأ فووي الوثووائق مجووال  األموواكن باعتبارهووا مفوواهيم تاريخيووة تتغيوور

جزيوورة األنوودلس، جغرافيووا الخطووأ واضووح ولكوون تاريخيووا المعلومووة محققووة. يكفووي أن 

نضع أمام أعيننا خارطة اإلدريسي وأن نتذكر أن الحوادث المروية عند ابن خلودون 

ية كانت تقع في إطارها وليس في غيرها، لندرك في الحال أنه ال معنى أن نتابع روا

 .و257: 2005)عبد   العروي،   ابن خلدون على الخرائط الحديثة

  المجتمع:

يعوورف المجتمووع بأنووه " جماعووة موون النوواس، فووي زموون ومكووان محووددين، يرتبطووون 

 .وHassani Idrissi .M,2005 :67)بعالقوات اجتماعيوة مسونودة بثقافوة وبمؤسسوات". 

ي اعووات المكونووة للمجتمعووات التوومووع المجتمووع يقتضووي" فهووم األفووراد والجم والتعاموول

ا عارت في مجوال موا فوي الماضوي، واسوتيعاب دوافعهوا وأحكامهوا ومبادئهوا وعاداتهو

يجوة )خداقتصوادية أو السياسوية أو الثقافية"-من خالل معرفة رروط حياتهم السوسويو

وفي الخالصة نؤكد علوى ضورورة إدراك العالقوة الجدليوة بوين و.35: 2002واهمي،

نهجيوة كلة للخطاب التاريخي، لفهم التغير االجتمواعي، وفوق خطووات مالمفاهيم المهي

 فكرية منظمة يطلق عليها منطق المؤرس.

فالوثائق مصدر للمعلومات وأدوات تبرير وإثبات وبرهنة الوثيقة التاريخية 

للفرضيات. فالوثيقة كانت تستعمل بمفهومها الضيق الذي يركز على األثار المكتوبة 

االستعمال الواسع اريخي التقليدي. ولكن التاريخ الجديد ركز على مع االتجاه الت

وغير ذلك، فهي لمفهومها ليشمل المكتوب والمسموا والمرئي والمادي واألثري 

بول ) ؤرس بهدف إيجاد معلومات عن الماضكل ما يمكن أن يستجوبه الم

كما قد . "فبالنسبة إلى المؤرس ليست الوثيقة معطاة فقط، و278: 2009،ريكول

توحي إلى ذلك فكرة األثر الباقي. إننا نبحث عنها ونجدها. بل أكثر من ذلك، أنها 

محددة، وبهذا المعنى فدن التساؤل يقيمها ويؤسسها كوثيقة. وبالنسبة إلى المؤرس 
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. وبذلك يمكن و2007،جماعة من المؤلفين)فدن كل ري  يمكن أن يصبح وثيقة"

 لة والوثائق المصدرية والوثائق المرجعية.إلى الوثائق األصي تصنيف الوثائق

 القدرات والمهارات المتفرعة عن كفايات التفكير التاريخي

رات يعتبر درس التاريخ حقال خصبا لتنمية مهارات التفكيور. حيوث نجود كفايوات وقود

مختلووف التفكيور التوواريخي النوعيووة، والتووي تتضوومن مهووارات التفكيوور العامووة الممتوودة ل

يمكننووا ة. وهووذا يؤكوود روومولية التفكيوور التوواريخي لمهووارات التفكيوور. والمووواد الدراسووي

توضيح ذلك مون خوالل كفايوة اإلروكالية التاريخيوة خاصوة القودرة علوى طورح مشوكل 

ئق أو تاريخي والتعبير عنه بسوؤال مركوزي انطالقوا مون المكتسوبات السوابقة أو الوثوا

ايوة رضويات. إضوافة إلوى كفقضايا الحاضر. ثم تفريعه إلى أسئلة فرعية وصوياغة الف

والقودرة  على المال موة. ةالقدر المفهومية،القدرة على  التعريف التاريخي التي تشمل

لتفسوير على النقد الخارجي والداخلي للوثيقة. وهناك أيضا قدرات تتفورا عون كفايوة ا

ات بوين تصنيفها وربط العالق واألسباب ثمالتاريخي وهي القدرة على تحديد العوامل 

لووف العواموول، وكووذا القوودرة علووى ترتيووب العواموول حسووب ووزنهووا وفعاليتهووا فووي مخت

وا إلى تفسير المشكل قرا ة االحتماالت الممكنة الوقوا تفسير عدم وقوعها. وبالرج

قووديم تالفكوور التوواريخي نجوود كفايووة التركيووب التوواريخي التووي تتفوورا عنهووا القوودرة علووى 

تقوديم  يد أو نفي الفرضيات، القدرة علوىجواب على المشكل التاريخ، القدرة على تأك

خطاطووة، المنتوووج وفووق خطوواب توواريخي منسووجم وفووق وسووائط تعبيريووة )مقووال، بنووا  

ة علوى تتفرا عن كفاية التحقيب التاريخي القودر اكم و.، رسم بياني، خريطة...جدول

لحقبوة لتحديد معالم الحقبة والمنعطفات بواسطة التأويل، تضم اسوتنتاج مفهووم جوامع 

لتحوول و مفاهيم انطالقا من استنتاج مؤرورات دالوة. والبرهنوة علوى االسوتمرارية واأ

ا. أخور ةتحقيبيوواالنفتواح علوى إروكاليات  في رصد المنعطفات والتمييز بوين الحقوب

ي والمكان وضع المفهوم التاريخي في إطار األبعاد الثالثة، الزماني وكذا القدرة على

 تاريخيووة. وهووذا يسوواعد المووتعلم علووى اسووترجااوالموودلولي ضوومن كفايووة المفهمووة ال

 واستدعا  األحداث والمفاهيم التاريخية.

 الجانب التطبيقي للدراسة

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 الدراسةمنهج 

وصف بالمناسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي. الذي يهتم  المنهج 

ة بين سببيسيرها بدبراز العالقات الالظواهر كما توجد في الواقع، ثم تحليلها وتف

 متغيراتها.
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 وعينات الدراسة اإلحصائيالمجتمع 

لك المجتمع اإلحصائي هو كل الوحودات الموراد دراسوتها بغورض تعمويم النتوائج. وبوذ

ادة يشومل المجتمووع اإلحصووائي لهوذه الدراسووة األنشووطة التقويميوة بكتوواب المدرسووي لموو

لصوووعوبة دراسوووة جووول عناصووور هوووذا المجتموووع التووواريخ بالثوووانوي التوووأهيلي. ونظووورا 

ع اإلحصووائي، نلجووأ إلووى اختيووار العينووة التووي   يقصوود بهووا مجموعووة جزئيووة موون مجتموو

ي لمورد فوالدراسة، تشمل األنشطة التقويمية بكتاب منار التاريخ والجغرافيا وكتاب ا

م التووواريخ والجغرافيوووا لمسوووتوا السووونة األولوووى مووون سووولك البكالوريوووا مسوووالك: العلوووو

ليم ة بوالتعوالعلووم الشورعي-والعلوم االقتصوادية والتودبير-والعلوم التجريبية-رياضيةال

 ويمكن تقديم معلومات حول الكتابين وفق الجدول اآلتي: األصيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

يندرج هذا التأليف في سياق إصالح المناهج التربوية بالمغرب تماريا مع مقتضويات 

جوودر اإلرووارة إلووى مقارنووة مضوومون الكتووابيين وت الميثوواق الوووطني للتربيووة والتكوووين.

عبوور السوونوات، فتبووين لنووا أن التغييوور يشوومل السوونة فقووط مووع عبووارة طبعووة جديوودة مووع 

االحتفاظ بنفس المضمون، بذلك عدم إخال تعديالت أو إضافات في مادة التاريخ مند 

أن  تواريخ المصوادقة إلووى اآلن. ولوذلك اعتمودنا علووى الطبعوة األولوى لكوول كتواب. كمووا

أنشطة التقويم اقتصرت على التقوويم اإلجموالي لكول وحودة دراسوية، ولكول مجوزو ة، 

 حيث إن هناك غياب التقويم التكويني الخا  بكل مقطع تعلمي.

 أدوات الدراسة

هوذه األداة فوي طورق وأسواليب تحليول  تتمثولون "المضومتحليل ل توظيف أداة منهجية

الوودالالت الغالبووة   أو المعوواني المضوومرة. الوثووائق المكتوبووة التووي تسووعى إلووى إظهووار 
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وتوجوود تحاليوول ذات بعوود كمووي، تعتموود أسوولوب المعالجووة اإلحصووائية لتحديوود تكوورار 

بعض الكلمات أو التعابير موثال، وأخورا ذات بعود كيفوي تعتمود علوى إعطوا  وصوف 

: 2017، أحررواو الغوالي )كمي موضوعي منسق للمضمون الظاهرة لموضووا موا"

ف من استخدام هذه األداة هو جمع المعطيوات والمعلوموات المرتبطوة وكان الهد و91

 روبكةبواقع أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي لموادة التواريخ.وفي هوذا السوياق توم بنوا  

للقرا ة والتحليل انطالقا من األسس واإلبسوتيمولوجية والديداكتيكيوة التاريخيوة يمكون 

 توضيحها كآالتي:

 ورين هما:وتتكون هذه الشبكة من مح

خ التواري : يتشكل من معايير تبرز مدا ارتبواط األسوئلة التقويميوة لموادةالمحور األول

قود ووثوائق. بالمفاهيم المهيكلة للخطاب التاريخي والقضوايا التاريخيوة التوي تعالجهوا ال

د   التاريخية خاصة كتابوات عبو ةاإلبستيمولوجيانطلقنا من مجموعة من الدراسات 

رأسووها كتوواب مفهوووم التوواريخ، إضووافة الدراسووة الحديثووة المرتبطووة العووروي وعلووى 

ي فووبأعمووال رواد مدرسووة الحوليووات والتوواريخ الجديوود. وتتجلووى معووايير هووذا المحووور 

إضافة  كيفية توظيف المفاهيم المهيكلة للخطاب التاريخي في الوضعيات االختبارية،

 ئق التاريخية.إلى كيفية التعامل مع طبيعة المعرفة التاريخية والوثا

نهج رجووة تغطيووة األسووئلة التقويميووة للوو: بنووا  هووذا المحووور الخووا  بدالمحااور الثاااني

رات يتكووون موون الكفايووات النوعيووة الخاصووة بووالفكر التوواريخي والقوود التوواريخي، الووذي

يهوا المرتبطة بها، وذلك باالنطالق من مجموعة من األطروحات التوي توم التطورق إل

حووول تعلووم الفكوور  أطروحووة مصووطفى حسووني إدريسوويهووا فووي الدراسووات السووابقة، من

ب التاريخي، وأطروحة البشير تامر حوول الوزمن التواريخي. إضوافة أطروحوة التحقيو

التاريخي لمحمود صوهود فوي صوياغة كفايوة وقودرات التحقيوب التواريخي، وأطروحوة 

التفسوووير التووواريخي لشوووكير عكوووي فوووي صوووياغة كفايوووة وقووودرات التفسوووير التووواريخي، 

 التعريف التاريخي للعربي الصديقي في صوياغة كفايوة وقودرات التعريوف وأطروحة

 التاريخي.  

: توم عورض الشوبكة علوى األسواتذة المحكموين مون أجول تقويمهوا صدق شبكة التحليا 

را  عن طريق تقديم مالحظات ومقترحات لتطويرها، وقد وافقوا على األداة بعود إجو

 التعديالت.

ة ى عينووة عشوووائية موون األسووئلة التقويميووة ألنشووط: وقووع اختيارنووا علووحساااب الثبااات

مووون مجمووووا األسووئلة. واعتمووودنا أسووولوب  % 25التقووويم بالكتووواب المدرسوووي، تمثوول 

 . %89االتفاق عبر الزمن بعد محاولتين بفاصل زمني فكان معامل االتفاق 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة

 أسلوب التحلي  الكمي:  

نسوب والتوي تحصولنا عليهوا فوي جوداول وتحويلهوا إلوى أقوام يعتمد علوى تكمويم البيانوات 

وذلوك مون أجول وصوف  مئوية. وذلك بهودف تسوهيل عمليوة المقارنوة بوين المتغيورات.

 وعرض خصائم عينات الدراسة، وتقدير كل سؤال من أسئلة التقويم.    

 أسلوب التحلي  الكيفي:

ا ة فوي الجوداول وربطهويقوم على عرض وتحليول وتفسوير البيانوات والمعطيوات الووارد

نطاق بالواقع من خالل العودة إلى اإلطار النظري للدراسوة. مون أجول توظيفوه فوي اسوت

 األرقام وإبراز دالالتها وربطها بفرضيات الدراسة.

 والتحقق من صحة الفرضيات ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة 

 الفرضية العامة ومناقشتهاعرض نتائج 

 ةاإلبسوووتيمولوجيدوديوووة وضوووعف احتووورام األسوووس مح تاااذكير بالفرضاااية العاماااة  

والديداكتيكيوة فووي إعووداد أنشووطة التقووويم بالكتواب المدرسووي المغربووي بالسوولك الثووانوي 

 التأهيلي.

 عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتها

هناااخ خلاا  فااي الحقااور القااوي للمفاااهم المهيكلااة  الفرضااية األولااى: التااذكير ب

  خ بأنشطة التقويم بالكتاب المدرسي للخطاب التاريخي لمادة التاري

من أجول إثبوات صوحة هوذه الفرضوية أو نفيهوا سونقوم بعورض النتوائج المرتبطوة بهوذه 

 الفرضية وفق ما يأتي:

 درجة توظيف مفهوم الزمن التاريخي في األسئلة التقويمية
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وأعاله الخا  بدرجة توظيف مفهوم الوزمن 2نستخلم من معطيات الجدول رقم  )

 خي في األسئلة التقويمية المالحظات اآلتية:التاري

م إن هنوواك حضووور متوسووط لمفهوووم الووزمن فووي األسووئلة التقويميووة بالكتووابين، حيووث لوو

خ موون مجموووا األسووئلة الكليووة بكتوواب منووار التوواري %39,4تتجوواوز النسووبة المئويووة 

اب كتوبمون مجمووا األسوئلة التقويميوة  %38,8والجغرافيا، كما بلغت النسبة المئوية 

فهووم مورد التاريخ والجغرافيوا، كموا تجودر اإلروارة هنوا إلوى أن مفهووم الوزمن هوو م

 مركزي ال يمكن االستغنا  عنه في صياغة السؤال التقويمي بدرس التاريخ. 

بالنسبة لمقاربة وقرا ة الزمن ومستوياته: هناك تشابه بوين الكتوابين مون حيوث هيمنوة 

ابع ألحووداث كرونولوجيووة متسوواوية األهميووة، المقاربووة التووي تجعوول التوواريخ مجوورد تتوو

والتي تنطلق من القرا  الخطية للزمن، فالنسبة المئوية بلغوت النسوبة الكليوة لحضوور 

بكتوواب منووار التوواريخ والجغرافيووا، كمووا بلغووت  %39,4الووزمن فووي األسووئلة التقويميووة

وي بكتوواب مووورد التوواريخ والجغرافيووا. وهووذا لووه ارتبوواط قوو %38,8النسووبة المئويووة 

بكتاب مورد  %38,8بمستوا الزمن الفردي الحدثي الذي يهيمن بنسبة مئوية بلغت 

بكتواب منوار التواريخ والجغرافيوا،  %30,7التاريخ والجغرافيوا. وبنسوبة مئويوة بلغوت 

أمووا مسووتوا الووزمن الظرفووي المتوسووط األموود كووان لووه حضووور ضووعيف بنسووبة مئويووة 

بكتوواب مووورد  %1,1ل نسووبة مئويووة بكتوواب منووار التوواريخ والجغرافيووا، مقابوو 8,6%
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التاريخ والجغرافيا، في حين غواب بالكتوابين مسوتوا الوزمن البنيووي الطويول األمود، 

كموا غابوت بشوكل كلووي المقاربوة التوي تهوتم بالعالقووة الجدليوة بوين الحاضور والماضووي 

 . ة االحتمالية لألزمنة المتعددةبشكل ارتدادي، وهناك أيضا غياب كلي للقرا

 ظيف مفهوم المجال في األسئلة التقويميةدرجة تو

 أعاله نسجل مجموعة من المالحظات اآلتية: 3من خالل معطيات الجدول رقم 

إن هنوواك حضووور متوسووط لمفهوووم المجووال فووي األسووئلة التقويميووة بالكتووابين، حيووث 

بكتواب منوار  %63,4تتجاوز النسوبة المئويوة نصوف مجمووا األسوئلة الكليوة، فبلغوت 

من مجموا األسوئلة التقويميوة  %51,1جغرافيا، كما بلغت النسبة المئوية التاريخ وال

بكتواب موورد التواريخ والجغرافيوا، وتجودر اإلروارة أيضوا إلوى أن مفهووم المجوال هوو 

مفهوم مركوزي فوي الخطواب التواريخي ال يمكون االسوتغنا  عنوه فوي صوياغة السوؤال 

 التقويمي بدرس التاريخ. 

م توظيفهوا فوي األسوئلة التقويميوة بالكتوابين تتووزا بشوكل إن مستويات المجوال التوي تو

 %31,7غير متووازن، حيوث نجود  هيمنوة المجوال العوالمي الرأسومالي، وذلوك بنسوبة 

بكتواب موورد التواريخ والجغرافيوا،  %31,1بكتاب منار التاريخ والجغرافيا، وبنسوبة 

لتواريخ والجغرافيوا، بكتاب منوار ا %27,8ثم في الرتبة الثانية المجال الوطني بنسبة 

بكتوواب مووورد التوواريخ والجغرافيووا، ويووأتي فووي المرتبووة الثالثووة  %13,3وبنسووبة أقوول 

بكتووواب منووار التووواريخ والجغرافيوووا،  %3,8المجووال اإلقليموووي العربوووي بنسووبة متدنيوووة 
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بكتاب مورد التاريخ والجغرافيا، ثم في المرتبة الرابعة  بنسوبة مدنيوة  %4,4وبنسبة 

د التاريخ والجغرافيا، وغيواب كلوي بهوذا الكتواب للمجوال المحلوي، بكتاب مور 2,2%

وفي المقابل هناك غياب كلي للمجال الجهوي والمجوال المحلوي بكتواب منوار التواريخ 

والجغرافيا. هذا في ظل تطبيق الجهوية المتقدمة بالمغرب التي تفورض علوى موؤلفي 

إن معيوار فهوم المجوال  موتعلم،الكتاب المدرسي االهتمام بالتاريخ الجهوي والمحلوي لل

 باعتبواره مفهوووم توواريخي يتغيوور باسووتمرار، غائوب كليووا باألسووئلة التقويميووة بالكتووابين،

هنووواك تشوووابه فوووي التوزيوووع غيووور المتووووازن لتوظيوووف مسوووتويات المجوووال باألسوووئلة و

 التقويمية بكتابي منار التاريخ والجغرافيا ومورد التاريخ والجغرافيا.

 درجة توظيف مفهوم المجتمع في األسئلة التقويمية

 

وأعاله الخا  بدرجة توظيف مفهووم المجتموع 1نستشف من معطيات الجدول رقم )

 في األسئلة التقويمية المالحظات اآلتية:

نشير فوي البدايوة إلوى أن هنواك حضوور قووي لمفهووم المجتموع فوي األسوئلة التقويميوة 

ي في الخطاب التاريخي، حيوث بلغوت النسوبة المئويوة بالكتابين باعتباره مفهوم مركز
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 %80من مجمووا األسوئلة الكليوة بكتواب منوار التواريخ والجغرافيوا، ونسوبة  90,3%

 من مجموا األسئلة التقويمية بكتاب مورد التاريخ والجغرافيا.

 نتائج الفرضية األولى وفق ما يأتي:مناقشة ويمكن 

مؤسسات تقيس مفهوم المجتمع على االهتمام بالانصبت معظم األسئلة التقويمية التي 

 مون األسوئلة تنصوب %22,1، مقابل نسبة %74,4والظواهر الجماعية بنسبة مئوية 

ا كوان على  االهتمام بالفرد  وبكبار الشخصيات أي الرجل مع تغيب كلي للمرأة، كمو

بكتووواب موووورد  %57,7التركيووز علوووى القضوووايا السياسوووية والعسوووكرية بنسوووبة مئويوووة 

 ة بنسوبةلتاريخ والجغرافيا، كما بلغت نسبة االهتمام بالمؤسسات والظوواهر الجماعيوا

مووون األسوووئلة تنصوووب علوووى  االهتموووام بوووالفرد   %9,9، مقابووول نسوووبة %68,2مئويوووة 

للمورأة، وهنواك أيضوا  %3,3رجول ، ونسوبة لل %6,6منها نسوبة وبكبار الشخصيات 

 وبكتوواب منووار التوواريخ  %65,3تركيووز علووى  القضووايا السياسووية والعسووكرية بنسووبة 

هووا الجغرافيوا. وفووي المقابول هنوواك حضووور ضوعيف جوودا لبوواقي القضوايا التاريخيووة، من

لدهنيوة ، والفكريوة وا%8,6، واالقتصادية بنسبة %11,5االجتماعية والثقافية بنسبة 

نفوس ومن مجموا األسوئلة التقويميوة بكتواب منوار التواريخ والجغرافيوا.  %4,8بنسبة 

يوا، الضعيف ينطبق على األسوئلة التقويميوة بكتواب موورد التواريخ والجغرافالحضور 

للقضووايا  %6,6القضووايا التاريخيووة االقتصووادية، ثووم نسووبة  %10حيووث بلغووت نسووبة 

 . %5,5االجتماعية والثقافية، وفي األخير القضايا الفكرية والدهنية بنسبة 

فوي أنشوطة التقوويم الزمن بينت نتائج الدراسة أيضا أن هناك حضور متوسط لمفهوم 

المقترحة بوين دفتوي الكتوابين، علوى الورغم مون كوون مفهووم الوزمن التواريخي مفهووم 

جوووهري لكوول تفكيوور توواريخي فووي الخطوواب التوواريخي، حيووث إنووه موون المفووروض أن 

ال تاريخ بدون زمون. كموا ، ألنه من المسلمات توظيف هذا المفهوم في جميع األسئلة

حضور كلي للقرا ة الخطية للزمن، وغياب القرا ة االحتماليوة بينت النتائج أن هناك 

لألزمنوة المتعووددة، إضووافة إلووى الحضووور القووي للووزمن الحوودثي الفووردي، والحضووور 

األسووئلة الضووعيف للووزمن المتوسووط، وغيوواب للووزمن الطويوول األموود. وبهووذا نسووتنتج 

مون  زمن التواريخيالتقويمية تتسم بهيمنة المدة الزمنية القصيرة والمنظور الخطوي للو

زاويوة االتجواه التقليودي الووذي يعتبور التواريخ مجورد تتووابع ألحوداث متسواوية األهميووة. 

وبهذا يتضح عدم مواكبة التجديد اإلبستيمولوجي التاريخي الذي ينطلوق مون األزمنوة 

المتعددة والقرا ة االحتمالية مع المقاربة البروديلية. وبوذلك تلتقوي نتوائج الدراسوة موع 

دراسة البشير تامر التي كشفت على أن األسئلة والتمارين المقترحوة بوين دفتوي نتائج 

الكتووابين تتبنووي منظووور السوويرورة الخطيووة واألحاديووة للووزمن التوواريخي وكأنووه يسووعى 
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 ياإلبسوتيمولوجنحو التقودم باسومرار وهوو منظوور معواكس تماموا لموا عرفوه التجديود 

التقويميوة. سئلة األضعف وخلل في تلك للتاريخ ويناقض رغبة المنهاج. ويعتبر ذلك 

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن رؤية مؤلفي الكتواب المدرسوي، الزالوت محصوورة 

فووي زاويووة االتجوواه التقليوودي فووي التوواريخ، ألنهووم لووم يوفقوووا بشووكل كبيوور فووي تنزيوول 

 المستجدات اإلبستيمولوجية التاريخية.

حوة فوي أنشوطة التقوويم المقترلمجوال بينت النتائج أن هنواك حضوور متوسوط لمفهووم ا

ب ، على الرغم من أن مفهووم المجوال هوو مفهووم مركوزي فوي الخطوا بدفتي الكتابين

ألنوه  التاريخي ال يمكن االستغنا  عنه في صياغة السوؤال التقوويمي بودرس التواريخ،

بوودون المجوووال  ال توواريخ بوودون مكوووان، حيووث توكوود دراسوووة البشووير تووامر علوووى أنووه

كموا أسوفرت ف التاريخ في الفراغ، وليس هنواك حودث يجوري فوي فراغ.الجغرافي يق

توا النتائج عن هيمنوة مسوتوا المجوال العوالمي األوربوي فوي المترتبوة األولوى، ومسو

فوي الثوة. والمجال الوطني في المترتبة الثانية، ويوأتي المجوال العربوي فوي المرتبوة الث

ة تطبيوق الجهويولوى الورغم مون المقال غياب ربه منعدم للمجال الجهوي والمحلي، ع

ريخي المتقدمة بالمغرب. وكوذا غيواب معيوار التعامول موع المجوال باعتبواره مفهووم توا

ييوور التحووول والتغعلووى إبووراز  ياإلبسووتيمولوجيتغيور. علووى الوورغم موون تأكيوود التجديود 

اريخيووة الوذي يطورأ للمجووال عبور الفتورات الزمنيووة، لفهوم األمواكن باعتبارهووا مفواهيم ت

قالل، إلوى االسوت 19باستمرار. فمثال المجال المغربي عرف تغييور منود القورن تتغير 

 ونجد األسئلة التقويمية ال تشير إلى ذلك. 

بينت النتائج أن هناك حضورا قويا لمفهوم المجتمع في أنشطة التقويم المقترحوة بوين 

 دفتووي الكتووابين، وارتفوواا نسووبة االهتمووام بووالظواهر الجماعيووة، مووع تسووجيل حضووور

للتوواريخ البطووولي الووذكوري خاصووة بتوواريخ المغوورب، وتهموويع للموورأة. عووالوة علووى 

التركيوووز علوووى القضوووايا السياسوووية والعسوووكرية، علوووى حسووواب القضوووايا االقتصوووادية 

واالجتماعية والثقافية والفكرية والذهنية. وبذلك نسوتنتج أن توظيوف مفهووم المجتموع 

خ التقليدي الذي يتجه نحو المودة القصويرة، في األسئلة التقويمية ال زال مرتبط بالتاري

ألن التواريخ الجديود يورفض الصوونم السياسوي الوذي يركوز فيووه الموؤرس علوى السياسووة 

والمعووارك الكبوورا وحكووم السووالالت، والصوونم الفووردي الووذي يووولي االهتمووام لكبووار 

الشخصوويات. وكووذا الصوونم الكرونولوووجي الموورتبط بنووزوا المووؤرخين إلووى اعتبووار 

مجرد تتابع ألحداث متساوية األهمية. إن الموسوعة المتعلقة بالتاريخ الجديد التاريخ 

ال تتضووومن مووودخال خاصوووا بالسياسوووي. اذن فهنووواك رفوووض  1979والصوووادرة عوووام 

 السياسي:"األمد الطويل العزيز على التواريخ الجديود، أمود طويول خوال مون السياسوة"
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التوواريخي يتسووم باالنتقووال  فالتجديوود اإلبسووتيمولوجي و. 236: 2009فرانسوووا دوس،)

من مجال القرار السياسي   والمعاهدات التي هي عبوارة عون واجهوة يختفوي ورا هوا 

الدور الحقيقي للتاريخ" حسب تعبير جاك لوغوف، إلى مجال تحليل اآلليوات الذهنيوة 

المعقوودة التووي تووروم الكشووف عوون المشوواعر والسوويكولوجية الجماعيووة. وتعووزا هووذه 

ديووة تنزيوول مووؤلفي الكتوواب المدرسووي للمسووتجدات اإلبسووتيمولوجية النتيجووة إلووى محدو

التاريخيووة. كموووا يمكووون تفسوووير تلوووك النتيجووة بطبيعوووة المواضووويع التوووي يحوووددها دفتووور 

هناخ خلا   الفرضية األولى وبذلك نؤكد التحمالت الخا  بتأليف الكتب المدرسية.

لتاااريخ بأنشااطة فااي الحقااور القااوي للمفاااهم المهيكلااة للخطاااب التاااريخي لمااادة ا

  التقويم بالكتاب المدرسي 

 عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها

 مادة التاريخ"ال تحترم أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي ل نم الفرضة الثانيةتذكير ب

 خصوصيات مفهوم الوثيقة التاريخية وفق المستجدات اإلبستيمولوجية"

هذه بنقوم بعرض النتائج المرتبطة من أجل إثبات صحة هذه الفرضية أو نفيها س

 الفرضية ومناقشتها وفق ما يأتي:
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 معايير توظيف الوثائق التاريخية في األنشطة التقويمية

و أعوواله الخووا  بمعووايير توظيووف الوثووائق 3نسووتخلم موون بيانووات الجوودول رقووم )

 التاريخية في األنشطة التقويمية، المالحظات اآلتية:

ئق التاريخيوووة الموظفوووة فوووي األنشوووطة التقويميوووة هوووي وثووواإن غالبيووة طبيعوووة الوثوووائق 

 ، ثووم تووأتي بهوودها الوثووائق المصوودرية%64,7مرجعيووة، حيووث بلغووت نسووبتها المئويووة 

فيووا. بكتوواب منووار التوواريخ والجغرا %17,6والوثووائق األصوويلة بوونفس النسووبة المئويووة 

يمنوة هرافيوا وعلى نفس المنوال نجد باألنشطة التقويميوة لكتواب موورد التواريخ والجغ

وفي  ،%16,6، ثم تأتي الوثائق األصيلة بنسبة %75الوثائق المرجعية بنسبة مئوية 

 .%8,3األخير الوثائق المصدرية بنسبة 

تظهر النتائج اإلحصائية الخاصة بأنواا الوثائق التاريخيوة، ارتفواا نسوبة النصوو  

الجغرافيووا عوون نسووبة تزيوود بكتوواب منووار التوواريخ و ذإ التقويميووة،التاريخيووة باألنشووطة 

أي نصووووف الوثووووائق التاريخيووووة، ثووووم تووووأتي بعوووودها الجووووداول الزمنيووووة بنسووووبة 50%

،أمووا بوواقي الوثووائق التاريخيووة نسووبتها %17,6،ثووم الخوورائط التاريخيووة بنسووبة 23,5%
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المئويوة جود ضوعيفة أو غائبوة كليوا، حيوث نجود الوثوائق المصوورة والخطووط الزمنيوة 

ألثريوة والمصوادر الشوفوية غائبوة. أموا أنشوطة التقوويم .أموا الوثوائق ا%2,9تبلغ نسبة 

بكتوواب مووورد التوواريخ والجغرافيووا تعوورف أيضووا هيمنووة النصووو  التاريخيووة وكووذا 

،فوووي حوووين نجووود غيووواب كلوووي للوثوووائق المصوووورة %45,8الجوووداول الزمنيوووة بنسوووبة 

 والخطوط الزمنية وكذا المبيانات.

ميوة، التاريخيوة حسوب الشوروط العل كان من الفروض احترام التوثيق العلمي للوثوائق

موون  %26,4موون مجموووا الوثووائق التاريخيووة موثقووة، فووي مقابوول  %73,5ولكون نجوود 

وا مون مجمو %58,3الوثائق بدون توثيق بكتاب منار التاريخ والجغرافيوا. كموا نجود 

ورد مون الوثوائق بودون توثيوق بكتواب مو %41,6الوثائق التاريخية موثقة، فوي مقابول 

 ريخية.غرافيا. وهذا يؤثر على المصداقية العلمية لتلك الوثائق التاالتاريخ والج

 نتائج الفرضية الثانية وفق ما يأتي:مناقشة ويمكن 

ومن جهة أخرا كشفت النتائج عن هيمنة الوثائق المرجعية، في مقابل ضعف نسوبة 

ة توظيووف الوثووائق األصوويلة والوثووائق المصوودرية باألنشووطة التقويميووة للكتووابين. عووالو

علووى أن أغلووب تلووك الوثووائق هووي عبووارة عوون نصووو  تاريخيووة وجووداول، مقارنووة 

بضعف حضور الوثائق المصورة والخطووط الزمنيوة، وغيواب كلوي للوثوائق األثريوة 

بكتوواب، منووار التوواريخ  %26,4والمصووادر الشووفوية. وموون نووواقم هووذه النتووائج أن 

الوثووائق بوودون توثيووق  موونبكتوواب مووورد التوواريخ والجغرافيووا  %41,6 والجغرافيووا و 

علمي، على الرغم من أن ذلك يؤثر على المصداقية العلمية. وهذا األمر غير مقبول 

حتى عند المبتد  في دراسة التاريخ. كما أن الكتاب المدرسي لمادة التاريخ، خاصوة 

كتاب مورد التاريخ والجغرافيا لم يحترم خطوات النهج التاريخي التوي نصوت عليهوا 

لتربويووة فووي التعاموول مووع الوثووائق التاريخيووة. فجوول الدراسووات المنهجيووة التوجيهووات ا

واإلبسووتيمولوجية التاريخيووة تؤكوود علووى ضوورورة بنووا  أو تقووويم المعرفووة التاريخيووة 

تكووون معاصوورة لألحووداث، والتووي التووي  باالسووتناد إلووى الوثووائق األصوويلة والمصوودرية

. كمووا أن الوثووائق التعاموول معهوواتثيوور التفكيوور النقوودي لوودا المووتعلم أثنووا  يمكنهووا أن 

المرجعيووة ال تسوومح بتطبيووق نفووس الخطوووات المتبعووة فووي دراسووة الوثيقووة األصوولية 

المصدرية، ألنهوا هوي عبوارة عون حصويلة تحليول الوثوائق األصويلة والمصودرية. أموا 

غياب الوثائق األثرية والمصادر الشفوية غيور مبورر ألن األسوئلة التقويميوة مرتبطوة 

عاصوورة. عووالوة علووى أن المصووادر الشووفوية أعيوود لهووا االعتبووار فووي إطووار بالحقبووة الم

توسوويع مفهوووم الوثيقووة لتشوومل كوول مووا لووه عالقووة باإلنسووان، فالوثيقووة كوول مووا يمكوون أن 

 و.91: 2009)فرانسووا دوس،يستجوبه المؤرس بهدف إيجواد معلوموات عون الماضي
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ى النصوو  التاريخيوة وبذلك نسوتنتج أن تركيوز الكتواب المدرسوي لموادة التواريخ علو

 المرجعية، ال يتجه نحو مسايرة المستجدات اإلبستيمولوجية التاريخية.

ثيقة حول مفهوم الو و2018وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة محمد صهود ) 

ئق لوثالتي أكدت على أن اا التاريخية بين المعرفة العالمة والمعرفة المدرسية

مد )محالمدرسي توظف بصورة توثر على وظيفيتهاالتاريخية الواردة في الكتاب 

، بحيث يكاد يقتصر عمل مدرسي التاريخ في انشغالهم مع و163: 2018صهود،

تعزا  على ما تحتويه من معارف وأفكار يتم استخراجها. وقد %95الوثائق بنسبة 

 ةج مادمنهالهذه النتيجة إلى طبيعة الخطاب الديداكتيكي بالوثائق الرسمية المؤطرة 

لى إالتاريخ، حيث يتسم ذلك الخطاب بالعموميات البيداغوجية، هذا باإلضافة 

محدودية قدرة مؤلفي الكتب المدرسي لمادة التاريخ على أجرأة التجديد 

ؤكد تلذي ااإلبستيمولوجي التاريخي خاصة ما هو مرتبط بمفهوم الوثيقة التاريخية، 

 اريخ.الت م بالكتاب المدرسي لمادةعليه الوثيقة اإلطار، على مستوا أنشطة التقوي

ي لمدرسالفرضة الثانية"ال تحترم أنشطة التقويم بالكتاب اوبهذا نخلم إلى صحة 

لمادة التاريخ خصوصيات مفهوم الوثيقة التاريخية وفق المستجدات 

 اإلبستيمولوجية"

 عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها

في  للكفايات والقدرات التاريخية نص الفرضية الثالثة  حقور ضعيفالتذكير ب

 أنشطة التقويم بالكتاب المدرسي 

من أجول إثبوات صوحة هوذه الفرضوية أو نفيهوا سونقوم بعورض النتوائج المرتبطوة بهوذه 

  الفرضية ومناقشتها وفق ما يأتي:
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 درجة حقور الكفايات الخاصة بالفكر التاريخي في األسئلة التقويمية 

أعاله أن هناك توزيع غيور متووازن للكفايوات  2ل رقم يتضح من خالل بيانات الجدو

المسوتمدة مون الفكوور التواريخي التوي تقيسووها األسوئلة التقويميوة، كمووا يوجود تفواوت فووي 

نسبها بين الكتوابين المدرسويين، فودذا كوان المتوسوط الحسوابي لحضوور  مجمووا هوذه 

بكتوواب %21,4بكتوواب منووار التوواريخ والجغرافيووا، وبنسووبة  %22,07الكفايووات هووو 

مورد التاريخ والجغرافيا, فدن كفاية التعريوف التواريخي تسوتحوذ لوحودها علوى نسوبة 

بالكتوواب الثوواني، ثووم تووأتي  %75,5بالكتوواب األول، وبنسووبة مئويووة  %73,07مئويووة 

بكتوواب منووار التوواريخ والجغرافيووا، وبنسووبة  %23,07بعوودها كفايووة التركيووب بنسووبة 

افيا، بينما نجود بواقي الكفايوات ال تتجواوز نسوبة بكتاب مورد التاريخ والجغر 18,8%

المتوسط الحسابي بكتابي منار التاريخ والجغرافيا ومورد التاريخ والجغرافيوا، حيوث 

بكفايوة التفسوير  %14,4و%11,5تصل نسبة تلك الكفايات فيهموا علوى التووالي، إلوى 
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 %7,6كفايوووة اإلروووكالية التاريخيوووة، ونسوووبة  %6,6و %11,5التووواريخي، وبنسوووبة 

 كفاية التحقيب التاريخي. %8,8و %5,7كفاية المفهمة التاريخية، وبنسبة  %4,4و

درجة حقور القدرات المتفرعة عان الكفاياات الخاصاة باالفكر التااريخي فاي األسائلة 

 التقويمية

 و أعاله المالحظات اآلتية:3نستخلم من معطيات المبيان رقم )

ا أنشووطة التقووويم بالكتوواب المدرسووي إذإن هنوواك حضووور مهوويمن لقوودرة المال مووة فووي 

 %5,6بكتواب منوار التواريخ والجغرافيوا و  6,04 %علمنا أن المتوسط الحسوابي هوو

ابين بكتاب مورد التاريخ والجغرافيا، حيث تقدر نسبة حضورها على التوالي فوي كتو

موووون مجموووووا األسووووئلة التقويميووووة الكليووووة. وتووووأتي بعوووودها قوووودرة  %45,5و 38,4%

 على التوالي. %28,8و %31,7سبتي المفهومية بن



 هشمي لفتاحا د.عبد   التأهيلي الثانوي السلك في المدرسي بالكتاب التاريخ درس ومهارات قدرات تقويم

 

357 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ى تحتوول قوودرة توظيووف المفوواهيم المهيكلووة الرتبووة الثالثووة، تقوودر نسووبة حضووورها علوو

 %20,1التووووالي بكتوووابي منوووار التووواريخ والجغرافيوووا وموووورد التووواريخ والجغرافيوووا 

ل موون مجموووا األسووئلة التقويميووة، بينمووا وصوولت نسووبة قوودرة انتقووا  العواموو %18,8و

علووى التوووالي، فووي حووين احتلووت قوودرة تفريووع السووؤال المركووزي  %12,2و 10,5%

 ت علووى التوووالي بالكتووابين. كمووا جووا %6,6و %7,6الرتبوة الرابعةووت، تقوودر بنسووبتي 

نوار بكتواب م   %7,6قدرة توظيف المفاهيم الفرعيوة فوي نفوس الرتبوة الرابعوة بنسوبة 

 التاريخ والجغرافيا.

ريخ سوط الحسوابي سووا  بكتواب منوار التواوردت بقية القدرات الفرعية أقول مون المتو

 والجغرافيووا أو بكتوواب مووورد التوواريخ والجغرافيووا. حيووث بلغووت علووى التوووالي نسووب

حضووووور كوووول موووون قوووودرة تحديوووود معووووالم الحقبووووة والمنعطفووووات، وقوووودرة التوقيووووت 

، وقووودرة تركيوووب المنتووووج التحقيبوووي، وقووودرة الصووودق، وقووودرة ربوووط اوالكرونولوجيووو

وقدرة طرح مشكل تاريخي، وقدرة صوياغة سوؤال مركوزي، العالقات بين العوامل، 

فوووووي كتووووواب منوووووار التووووواريخ  %1,9،%1,9،%0,9، و%2,8،%1,9،و 1%، 3%

،في كتواب موورد %0،%0،%2,2،و %1,1،%2,2، و %4،%2,2والجغرافيا، و 

 التاريخ والجغرافيا.

 ابغياب كلي لمجموعة من القدرات في أنشطة التقويم بالكتواب المدرسوي سووا  بكتو

منووووار التوووواريخ والجغرافيووووا أو مووووورد التوووواريخ والجغرافيووووا، وهووووي قوووودرة صووووياغة 

 الفرضوويات، وقوودرة تصوونيف العواموول، وقوودرة ترتيووب العواموول، وقوودرة إدراك داللووة

درة المشكل، وقودرة تأكيود أو نفوي الفرضويات، وقودرة توظيوف المفواهيم الفرعيوة، وقو

 التاريخي.بنا  المفاهيم التاريخية، وقدرة تأطير المفهوم 

 نتائج الفرضية الثالثة وفق ما يأتي:مناقشة ويمكن 

كموا أبانوت نتووائج الدراسوة الحاليوة علووى أن هنواك توزيوع غيوور متووازن علوى مسووتوا 

الكفايات المستمدة من الفكر التاريخي التي تقيسها األسوئلة التقويميوة المقترحوة بودفتي 

ة التوي تتمحوور حوول قيواس كفايوة الكتابين، ويتجلوى ذلوك فوي هيمنوة األسوئلة التقويميو

التعريف التاريخي. مقارنة بالحضور الضعيف لألسئلة التقويميوة التوي تقويس كفايوات 

التركيب التاريخي، والتفسير التواريخي، واإلروكالية التاريخيوة، والمفهموة التاريخيوة، 

والتحقيووب التوواريخي. ويووزداد التفوواوت أكثوور فووي تعميووق الهوووة بووين نسووبة حضووور 

ات المتفرعة عون تلوك الكفايوات التاريخيوة التوي تقيسوها األسوئلة التقوويم، وهنواك القدر

قصورا ونقصا واضحا في تقويم قدرات مستويات جميع الكفايات، فالحضوور القووي 

لكفايوووة التعريوووف يخفوووي بوووين طياتوووه تفاوتوووا أيضوووا، حيوووث توووم التركيوووز علوووى قووودرتي 
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دق أي النقود، ونفوس األمور بالنسوبة في مقابل تغييب لقدرة الص والمال مة،المفهومية 

لكفاية التفسير التواريخي توم التركيوز علوى انتقوا  العوامول فوي مقابول تهمويع لقودرات 

تصنيفها وربط العالقات بينها وإدراك داللوة الحودث المشوكل. وهوو موا يشوكل ابتعوادا 

علوى عن أهداف مادة التاريخ للمرحلوة الثانويوة التأهيليوة، والتوي تهودف إلوى التركيوز 

ترسوويخ مهووارات وقوودرات التفكيوور التوواريخي للمتعلمووين، فالتربيووة النقديووة المرتبطووة 

بالنهج التاريخي هي الغاية الكبرا من تدريس التاريخ، وتتفق هذه النتيجوة موع نتوائج 

ودراسووة تووامر  إدريسووي،بعووض الدراسووات السووابقة منهووا دراسووة مصووطفى حسووني 

بووي الصوديقي، ودراسووة روكير عكووي، البشوير، ودراسووة محمود صووهود، ودراسوة العر

ودراسة محمود الجيوري ومحمود أبرقوي. حيوث أكودت علوى ضوعف حضوور الكفايوات 

أن األنشوطة التقويميوة المقترحوة  والقدرات المرتبطة بالتفكير التواريخي. وبهوذا يتبوين

بوين دفتوي الكتوابين بعيودة عون تمكوين الموتعلم مون الكفايوات والقودرات المسوتوحاة مون 

" أن عموق الموادة وقيمتهووا اريخي. وفوي هوذا السوياق تؤكود دراسوة قطوامي المونهج التو

وتنظيمها وبنيتها المنطقيوة مون األموور التوي تحودد العمليوة الذهنيوة التوي يوراد تفعيلهوا 

حيووث  1بهودف التفاعوول معهوا وتطويرهووا لكوي تصووبح خبورة مخزنووة فوي بنيووة الفورد ".

 السرد والحفظ.تعكس األسئلة التقويمية ارتباط مادة التاريخ ب

وتعزا هذه النتيجة إلى أن مؤلفي الكتاب المدرسي، لم يوفقوا بشكل كبير في تطبيق 

ما سعت إليه توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في إبوراز مهوارات التفكيور 

التاريخي المرتبطة بالتجديد اإلبستيمولوجي التواريخي، إضوافة إلوى ضوعف االهتموام 

التفكير التواريخي، علوى  بقدرات ومهاراتى تأليف الكتاب المدرسي لدا القائمين عل

الوورغم موون تأكيوود منهوواج التوواريخ علووى ضوورورة التركيووز علووى الوونهج التوواريخي فووي 

تدرس وتقويم درس التاريخ. ونظرا ألهمية قدرات التفكير التاريخي كان على لجوان 

للونهج الجغرافوي فوي  التأليف تخصيم درس للنهج التاريخي كما هوو األمور بالنسوبة

مادة الجغرافيا. كما يمكن تفسير تلوك النتيجوة أيضوا باعتقواد موؤلفي الكتواب المدرسوي 

لمووادة التوواريخ أن التركيووز علووى قوودرات التفكيوور النقوودي قوود تقووود إلووى مناقشووة بعووض 

القضايا التاريخية الجدلية التي تبرز المفارقات ما بين الرؤا السياسوية اإليديولوجيوة 

ورا  الطوووابع المؤسسوووي والرسووومي مووون جهوووة، وخصوصوووية الفكووور النقووودي  الخفيوووة

التاريخي من جهة أخرا. مما قد يؤدي إلوى نتوائج عكسوية لألهوداف العاموة الرسومية 

وبهووذا نؤكوود صوودق  لوودرس التوواريخ، وهووم ال يريوودون تحموول مثوول هووذه المسووؤولية.
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أنشوطة التقووويم الفرضوية الثالثوة "حضوور ضوعيف للكفايوات والقودرات التاريخيوة فوي 

 بالكتاب المدرسي"

بنا  على النتائج التي أسوفرت عنهوا الدراسوة والتفسويرات المحتملوة التوي توم التطورق 

 ةاإلبسوتيمولوجيإليها، يتبين أن الفرضية العامة " محدودية وضعف احتورام األسوس 

 والديداكتيكيوة فووي إعووداد أنشووطة التقووويم بالكتواب المدرسووي المغربووي بالسوولك الثووانوي

التووأهيلي." قوود تحققووت صووحتها فووي جووز  كبيوور منهووا، إذ اتضووح بووأن أنشووطة التقووويم 

بالكتوواب المدرسووي لمووادة التوواريخ، لووم تواكووب إال بشووكل جزئووي لمعووايير التقووويم وفووق 

المسووتجدات اإلبسوووتيمولوجية والديداكتيكيووة التاريخيوووة. حيوووث إن أنشووطة التقوووويم لوووم 

عووون تموووارين ال توافوووق التجديووود تتأسوووس علوووى منطوووق عمووول الموووؤرس، فهوووي عبوووارة 

والديداكتيكي كموا نصوت عليوه التوجيهوات الرسومية لمنهواج التواريخ.  ياإلبستيمولوج

وربما يفسر ذلك بالعوامل السوابقة الوذكر، إضوافة إلوى دفواتر تحموالت توأليف الكتواب 

المدرسووي لمووادة التوواريخ، التووي لووم تقوودم توصوويفات دقيقووة لمرجعيووة وأجوورأة التقووويم 

ديداكتيكية واضحة. وبوذلك تورك المجوال مفتووح الجتهوادات الموؤلفين، علوى  بمقاربة

إلى ضورورة  108الرغم من أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد أرار في المادة 

إنتواج الكتوب المدرسوية علوى أسواس دفواتر تحموالت دقيقوة وذلوك تحوت إروراف لجنوة 

  و.376:2004)قطامي نايفة، مناهجدائمة للتجديد والمال مة المستمرين للبرامج وال

 خالصات ومقترحات

المرجعيووووة  محدوديووووة فوووي تنزيووول نسوووتنتج أن هنووواكانطالقوووا مووون النتوووائج السووووابقة 

بالكتوواب المدرسووي التقووويم  أنشووطةاإلبسووتيمولوجية والديداكتيكيووة التاريخيووة فووي بنووا  

وعية المستمدة من . وهذا يتجلى في غياب الكفايات النلمادة التاريخ بالثانوي التأهيلي

تحقيووق وظيفيووة درس التوواريخ فووي اكتسوواب وتنميووة ضووعف الفكوور التوواريخي. وبووذلك 

إلمووام واضووعي منهوواج مووادة  ضووعف وهووذا يعكووس النقوودي. والتفكيوور الوووعي التوواريخي

األسوس المنهجيوة التاريخ ومؤلفي الكتاب المدرسي بمعايير ومواصفات التقويم وفوق 

الوسوائل المقترحوة لتقوويم درس التواريخ ال تسواهم فوي علوى أن  ةعوالووالديداكتيكية. 

التووي تعكووس موودا تملووك الكفايووة عنوود المووتعلم.  التاريخيووةتقووويم القوودرات والمهووارات 

إضووافة إلووى غيوواب التطوووير والتجديوود للمنهوواج وفووق مسووتجدات البحووث األكوواديمي 

لجون  تشوكيلاألخيور نؤكود علوى ضورورة  يوف والديداكتيكي.التاريخي والبيداغوجي 

متخصصوووة فوووي إعوووداد وضوووعيات التقوووويم بالكتووواب المدرسوووي، موووع االنفتووواح علوووى 

اقتراحات مختلف الفاعلين منهم أساتذة الموادة والمفتشوين والمتخصصوين فوي البحوث 

األكاديمي والديداكتيكي التاريخي، من أجل تأليف كتواب مدرسوي جهووي مبنوي علوى 
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Abstract: This study aims at laying bare the reality of 

assessing the abilities and competencies of history lessons 

based on the methodological, epistemological and didactical 

foundations referred to in the textbook of history used in 

Moroccan high schools. Throughout this study, there had been 

a use of the descriptive-analytical approach as well as the 

technique of content analysis to the assessment activities. The 

outcome of this study shows that the assessment activities used 

in the Moroccan textbook do not go hand in hand with the 

epistemological and didactical innovations as advised by the 

ministerial guidelines of this subject. Meanwhile, the results 

have also showed the dominance of historical documents 

against the use of authentic and related source ones regarding 

the assessment activities ; not to mention the lack of 

competencies and abilities related to the historical way of 

thinking. 

Keywords: Assessment, abilities, skills, history, textbook, high 

school, the epistemological and didactical background. 
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 أثر جائحة كورونا في تدني مهارات طلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر

 األمهات في مدينة الخليل

 سندس علي عبد المنعم أبو سباعد: .ط

 األردن –جامعة العلوم االسالمية العالمية  ،تربية خاصةتخصص 

 

الكشف عن أثر جائحة كورونا في تدني  إلىهدفت الدراسة الحالية  : ملخص

 -يةجتماعالسلوكية واإل -األكاديميةمهارات طلبة صعوبات التعلم  )المهارات 

من  40، وقد تكونت عينة الدراسة من األمهاتالنمائية(  من وجهة نظر -اللغوية

ة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة الخليل، ولتحقيق هدف الدراس أمهات

قد وعداده من قبل الباحثة، إستخدمت الباحثة مقياس لمهارات الطلبة من تم إ

ان علم ككاديمية لطلبة صعوبات التمستوى التدني للمهارات األ أنالنتائج  أظهرت

ات مهارجتماعية والية واإلمستوى التدني في المهارات السلوك أمابدرجة متوسطة، 

الة روق دفنه ال يوجد أأظهرت النتائج  وأيضااللغوية والنمائية كان بدرجة بسيطة، 

 بعا  ت ،حصائيا في تأثير جائحة كورونا على تدني مهارات طلبة صعوبات التعلمإ

 مهات.لمتغير التحصيل العلمي لدى األأ 

وبات التعلم، مهارات طلبة ذوي صع: جائحة كورونا، صعوبات الكلمات المفتاحية

 التعلم.
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 مقدمة:

ة جديدة واجه العالم بأسره كارثة حقيقة ناجمة عن تفشي سالل 2020في بداية عام 

ضح في ، وأحدثت هذه الجائحة تغير وا19يأطلق عليها كوفيد  ،من فايروس كورونا

يين المال توقف الحياة بشكل كامل، ومما جعل بقاء إلىكافة أنماط الحياة مما أدى 

ان عالم في منازلهم ضرورة حتمية،  وحيث فأرض على معظم سكلمن البشر حول ا

 قامت معظم الدول اإلجراءاتجراءات الحجر الصحي الصارمة، وهذه إالعالم 

 ءاتاإلجرابشكل عام والدول العربية بشكل خاص ومنها دولة فلسطين، وأهم هذه 

 نواعها.أغالق المدارس بجميع إتي قامت بها الحكومة الفلسطينية هي ال

م أة عاقإلسواء من طلبة ذوي ا ،على جميع طالبنا ن هذا الحظر أثر سلبيا  أوال شك 

طة نشألعاقة، نتيجة حرمانهم من روتين حياتهم الطبيعية وجميع امن غير ذوي اإل

لبة طحداث توجد فئة من ه األالتي كانوا يقومون بها خارج المنزل، وفي ظل هذ

 طلبة هعانينظرا  لما ي ،عاقة وجب علينا تسليط الضوء عليها في هذه الفترةذوي اإل

ما وجتماعية ولغوية وصعوبات نمائية  إكاديمية وأصعوبات التعلم من مشكالت 

د هن، وقبنائأبية على لالس ثاراآلهالي طلبة ذوي صعوبات التعلم لتقليل أيعانيه 

عدة دراسات بهذه الفئة في ظل جائحة كورونا منها دراسة هتمت إ

 (.2020الظفيري)

 منها ،عاقة في ظل جائحة كوروناخرى تناولت طلبة ذوي اإلأأ يضا دراسات أو

أ ( التي شملت التحديات التي تواجه 2020حمد )أدراسة   عاقة.طفال ذوي اإلسر األأ

مهارات طلبة ذوي  لى مدى تدنيإصبح ضروريا التعرف أومن هذا المنظور 

 صعوبات التعلم في فلسطين وتحديدا  في مدينة الخليل.

 مشكلة الدراسة:

س راغرفة المصادر في المد ةمعل  نشأت مشكلة هذه الدراسة من خالل عملي كمأ 

لى مقاعد الدراسة في بداية الفصل إالحكومية في فلسطين، فقد وجدتأ عند الرجوع 

م تدني واضح في جميع مهارات الطلبة ذوي صعوبات 2021-2020ول لعام األ

مور من عدم القدرة على السيطرة والحفاظ على ولياء األأالتعلم، وزيادة شكاوي 

لى الدراسات السابقة تبين إيضا بعد الرجوع أبنائهم طيلة فترة الحظر، وأمستوى 
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عام في فلسطين، وفي  عاقة بشكلتدني الدراسات التي تناولت طلبة ذوي اإل

 : لتاليومن هنا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال ا ،فلسطين بوجه التحديد

ظر نما أثر جائحة كورونا في تدني مهارات طلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة 

 مهات في مدينة الخليل؟األأ 

 :  سئلة التاليةوينبثق من السؤال الرئيسي األ

بات صعو ما مدى تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات األكاديمية للطلبة ذوي-

 التعلم من وجهة نظر األمهات في مدينة الخليل ؟ 

بة لطلجتماعية لما مدى تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات السلوكية واإل-

 مهات في مدينة الخليل ؟ ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

 وباتى تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات اللغوية للطلبة ذوي صعما مد-

 مهات في مدينة الخليل ؟ التعلم من وجهة نظر األأ 

ت عوباما مدى تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات النمائية للطلبة ذوي ص-

 التعلم من وجهة نظر األمهات في مدينة الخليل ؟ 

بات جائحة كورونا على تدني مهارات الطلبة ذوي صعوهل يوجد فروق في تأثير -

 ي؟لعلممهات في مدينة الخليل تبعا  لمتغير التحصيل االتعلم من وجهة نظر األأ 

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

حة طار نظري لطلبة ذوي التعلم، وجائإمن خالل ما تقدمه هذه الدراسة من  -

 كورونا.

 تعلمبين جائحة كورونا ومهارات ذوي صعوبات ال توضح هذه الدراسة العالقة  -

 لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة الخليل.

 مام الباحثين في نفس المجال.أبحاث ودراسات أفاقا لعناوين آتفتح  -
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 األهمية التطبيقية:

بحيث يمكن  اص بمهارات ذوي صعوبات التعلمستبيان خإتوفر هذه الدراسة  -

تي والمدارس ال ،ذوي صعوبات التعلم في المدارس بشكل عامتطبيقه على طلبة 

 تمتلك غرفة مصادر بشكل خاص.

بات همية الدراسة في الجانب الوقائي، فدراسة تدني مهارات ذوي صعوأتكمن  -

كثر أئية التعلم لدى عينة من طالب المدارس، يساعد في التخطيط وإعداد برامج وقا

 تدني المهارات.فاعلية لهؤالء الطالب للحد من 

 لى:إتهدف هذه الدراسة  أهداف الدراسة:

في  ثر جائحة كورونا في تدني مهارات طلبة ذوي صعوبات التعلمأالتعرف على -

 مدينة الخليل من وجهة نظر األمهات في مدينة الخليل.

 كاديمية لطلبة ذويثر جائحة كورونا في تدني المهارات األأالتعرف على -

 .مهات في مدينة الخليلمدينة الخليل من وجهة نظر األأ صعوبات التعلم في 

 طلبةلجتماعية ثر جائحة كورونا في تدني المهارات السلوكية واإلأالتعرف على -

 .خليلمهات في مدينة الذوي صعوبات التعلم في مدينة الخليل من وجهة نظر األأ 

بات ذوي صعوثر جائحة كورونا في تدني المهارات اللغوية لطلبة أالتعرف على -

 .مهات في مدينة الخليلالتعلم في مدينة الخليل من وجهة نظر األأ 

 عوباتثر جائحة كورونا في تدني المهارات النمائية لطلبة ذوي صأالتعرف على -

 مهات في مدينة الخليل.التعلم في مدينة الخليل من وجهة نظر األأ 

في  ذوي صعوبات التعلمثر جائحة كورونا في تدني مهارات طلبة أالتعرف على -

 لتحصيلاغير مور في مدينة الخليل بالنسبة لمتمدينة الخليل من وجهة نظر أولياء األ

 العلمي.

 حدود الدراسة:

أ الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على  م في مهات طلبة ذوي صعوبات التعلأ

 ذنا.إساسية ومدرسة ذكور شهداء مدرسة ذكور الرازي األ

 ذنا.إساسية ومدرسة ذكور شهداء ية: مدرسة ذكور الرازي األالحدود المكان

 م.2021-2020ول لعام الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األ
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 عتمدت هذه الدراسة التعريفات التالية:إمصطلحات الدراسة: 

ة ( بأنه فيروس من سالل2020تعرفه منظمة الصحة العالمية ) جائحة كورونا:

لتهاب ألول مرة في عدد من المصابين بأعراض اإلكورونا تم التعرف عليه 

 الرئوي في مدينة ووهان في الصين، وأنه مرض معدي.

ي فضطرابات إا : هم الطلبة الذي يظهرون يمفاهيم طلبة ذوي صعوبات التعلم: 

للغة استعمال إساسية التي تتضمن فهم وكثر من العمليات النفسية األأو أواحدة 

 ،كالمالو ،والتفكير ،ضطرابات السمعإطوقة، والتي تبدوا في و اللغة المنأالمكتوبة 

ماغ سباب تتعلق بإصابة الدألى إوالحساب، والتي تعود  ،والتهجئة ،والقراءة

 وأعية و السمأسباب تتعلق باإلعاقة العقلية ألى إولكنها ال تعود  ،البسيطة الوظيفية

 (.2019و غيرها من اإلعاقات )فاروق الروسان، أالبصرية 

خصين هم طلبة صعوبات التعلم المش جرائيا:إصعوبات التعلم  يعرف الباحث طلبة

 ذنا.إساسية ومدرسة ذكور شهداء في مدرسة ذكور الرازي األ

حصل يوتعرفها الباحثة: بأنها الدرجة التي  مهارات طلبة ذوي صعوبات التعلم:

ي تدني طلبة ذو مهات الطلبة ذوي صعوبات التعلم على فقرات مقياسأأ عليها 

 .عداده من قبل الباحثةإوالذي تم  ،صعوبات التعلم

 طار النظري والدراسات السابقة:اإل

ة يعد مجال صعوبات التعلم من المجاالت الهامة في التربي صعوبات التعلم:

ي فينات هتمام الباحثين حتى الستإولم ينل  ،الخاصة، ولم يكن هذا المجال معروف

 ( 2014القرن الميالدي الماضي )البلوشي، 

 نواع صعوبات التعلم: أ

خص ضطرابات وظيفة تإلى إوترجع هذه الصعوبات  صعوبات التعلم النمائية: -1

لى نوعين هما إالجهاز العصبي المركزي، وهذه الصعوبات يمكن تقسيمها 

ثل وتتم دراك والذاكرة، وصعوبات ثانويةواإل ،نتباهوتتمثل في اإل وليةأصعوبات 

 .و اللغة الشفويةأفي الكالم والفهم 

جراء إوهي تمثل العجز عن القراءة والكتابة و كاديمية:صعوبات التعلم األ -2

 (.2005لى صعوبات التهجئة )كيرك كالفيت، إالعمليات الحسابية باإلضافة 
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شخاص كورونا عن طريق األشخاص بعدوى يصاب األ نتشار جائحة كورونا:إ

ن ينتقل من شخص آلخر عن أالمصابين بالفيروس، ويمكن للفيروس  خريناآل

 و يعطسأو الفم، وعندما يسعل الشخص أنف طريق الرذاذ الذي يتناثر من األ

اب ن يصأسطح المحيطة بالشخص، يمكن حينها شياء واألويتساقط الرذاذ على األ

 سطح ثم لمسو األأشياء بالفيروس عند مالمستهم لهذه األ خروناآلشخاص األ

 وتشغيل المتحدة إلغاثة األممنف. )الموقع الرسمي لوكالة و األأو الفم أالعين 

 (.4: 2020، األدنىالالجئين الفلسطينيين في الشرق 

 تأثير جائحة كورونا على التعليم وطلبة ذوي صعوبات التعلم: 

الل خنحاء العالم، من أفي مجال التعليم في جميع  هددت جائحة كورونا التقدم

ة كافحمقتصادي الناجم عن تدابير غالق للمدارس بجميع المراحل، والركود اإلاإل

بب ف تتسسو ،ثار هذه الجائحةأقصى الجهود في مواجهة أذا لم يتم بذل إالجائحة، و

وستؤدي الت التسرب، دم، وزيادة معيالتعلبائر سمدارس في خللغالق إزمة أ

 ضرار، من خالل خفض الطلب في مجالم هذه األلى تفاقإقتصادية زمة اإلاأل

 (.2، ص2020التعليم )مجموعة البنك الدولي، 

 الدراسات السابقة:

ال طفلى التعرف على التحديات التي تواجه أسر األإ( 2020هدفت دراسة أحمد )

 240ضطرابات النمائية العصبية في المنزل، وتكونت عينة الدراسة من ذوي اإل

ج لنتائاوضحت أضطرابات النمائية العصبية، وقد طفال يعانون من اإلأسرة لديها أأ 

عجز وهي صعوبة في رعاية الطفل وحمايته من المخاطر، وال ،كثر التحدياتأعن 

 بين حصائياإد فروق داله لى وجوإعن تطبيق البرنامج التدريبي الفردي للطف، و

عود حصائية تإلى متغير العمر، وفروق إطفال تعود متوسطات التحديات ألسر األ

ة من عاقة لصالح الدرجة الشديدضطراب التوحد،  ولدرجة اإلإللنوع لصالح ذوي 

 ضطراب طيف التوحد.إذوي 

لى بحث إ( Duraku & Nagavci, 2020هدفت دراسة الخليلكو وناجافتشي )

ثناء أعاقات في التعليم قبل وطفال ذوي اإلامل المؤثرة على مستوى دمج األالعو

نشطة جائحة كورونا، والتعرف على تأثير هذه الظروف على مستوى الرفاهية واأل

، وتكونت عينة الدراسة من خمسة بائهمآوعاقات طفال ذوي اإلاليومية لدى األ
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خصائيين أيضا من سبعة أواحد، وناث وذكر إ 4عاقة وحقوق المعاقين خبراء في اإل

ناث وذكر واحد، العاملين  في مؤسسات إ 6عاقة تربية خاصة العاملين مع ذوي اإل

لى وجود تأثير سلبي إالتربية الخاصة في كوسوفو، وقد توصلت نتائج الدراسة 

نشطة اليومية، جتماعية، وتغيرات األوالقصور في المهارات اإل ،للعزل المنزلي

نخفاض مستوى إثناء فترة كورونا وتشمل العوامل المؤثرة )أ ونقص الخدمات

ستخدام إعاقة في التعلم االلكتروني، والدمج والميزات المتعلقة بالطلبة ذوي اإل

لكتروني ونقص الخبرات المسبقة المتعلقة بالتعلم اإل ،التكنولوجيا غير المالئمة

 جتماعية.والسياسة التعليمية، والخدمات الصحية واإل

لى التعرف على مستوى الوعي إ( 2020دفت دراسة الظفيري  والسعيدي )وه

ن طلبة م 18صابة به، لدى عينة والوقاية من اإل ،بجائحة فيروس كورونا المستجد

من  ستخدم الباحثان مقياسإصعوبات التعلم في الكويت، ولتحقيق هدف الدراسة 

كانت نة ولوقاية لدى العيظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الوعي واأعدادهما، وإ

 %.87%، وعلى المقياس ككل 88% ونسبة الوقاية 83نسبة الوعي 

لى التعرف على طبيعة بعض المشكالت إ( 2020وهدفت دراسة الفقي وعمر )

 العزلة -المخاوف االجتماعية -كلضطرابات األإ -الضجر-كتئابالنفسية )اإل

من طالب  746جتماعية( المترتبة على جائحة كورونا لدى عينة بلغت اإل

، نفسيةستخدام مقياس للمشكالت الإالجامعات المصرية، ولتحقيق هدف الدراسة تم 

ب كثر المشكالت التي يعاني منها طالأن الضجر هو من ألى إوتوصلت النتائج 

عزى تكالت النفسية حصائيا في المشإلى فروق دالة إالجامعة، كما توصل البحث 

 لمتغير النوع والعمر الزمني.

ابقة ستعراضه عن الدراسات السإمن خالل ما تم : تعقيب على الدراسات السابقة

 يمكن القول:

ثير تفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على أهمية وصف ودراسة تأإ-

 جائحة كورونا على المجتمع ككل.

ة جائح الدراسات السابقة بأهمية دراسة ووصف تأثيرتفقت الدراسة الحالية مع إ-

 .وطلبة صعوبات التعلم بشكل خاص ،عاقة بشكل عامكورونا على طلبة ذوي اإل
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 ي حين تفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:ف

 حثة( فيولى )في حدود علم الباوصفية األالدارسة العتبار هذه الدراسة، إيمكن -

 لم.رف على تأثير جائحة كورونا على مهارات طلبة ذوي صعوبات التعمجال التع

 :اإلجراءاتالطريقة و

 عينة الدراسة: 

ينة ( من أمهات الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مد40تكونت عينة الدراسة من )

 الخليل، مقسمة كاآلتي: 

 ( وصف عينة الدراسة1الجدول )

 النسبة المئوية التكرارات المتغير

 المؤهل العلمي

 %65 28 توجيهي فما دون

 %7.5 3 دبلوم

 %27.5 11 بكالوريوس

 

 منهج الدراسة: 

رة في لظاهاتتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على دراسة 

ذه وكما هي في الواقع، وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل ه ،الوقت الحاضر

ن عتباره طريقة في البحث عإالدراسات، وذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة ب

 قا . كما توجد في الواقع وصفا  دقي ،وصف الظاهرة المراد دراستها و ،الحاضر

 صدق المقياس: 

 مجموعة من المحكمين من ذويتم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على 

بانة ستإلختصاص، والذين أبدوا بعض المالحظات حولها، وبناء  عليه تم إخراج ااإل

ق تسابشكلها الحالي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم التأكد من صدق اإل

علم الت الداخلي لمقياس تأثير جائحة كورونا على تدني مستوى الطلبة ذوي صعوبات

كل  جاترتباط بين درحتساب معامل اإلإمهات، بليل من وجهة نظر األأ في مدينة الخ

دول الج بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، وذلك كما هو واضح في

(2.) 
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ط رتباإلمصفوفة  (Person correlationرتباط بيرسون )نتائج معامل اإل (:2جدول رقم )

 الكلية لألداة.فقرات أداة الدراسة مع الدرجة 

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم

1.  0.597** 0.000 24.  0.652** 0.000 

2.  0.690** 0.000 25.  0.475** 0.002 

3.  0.660** 0.000 26.  0.594** 0.000 

4.  0.500** 0.001 27.  0.566** 0.000 

5.  0.577** 0.000 28.  0.465** 0.003 

6.  0.451* 0.004 29.  0.683** 0.000 

7.  0.485** 0.002 30.  0.695** 0.000 

8.  0.741** 0.000 31.  0.538** 0.000 

9.  0.630** 0.000 32.  0.635** 0.000 

10.  0.583** 0.000 33.  0.459** 0.003 

11.  0.513** 0.001 34.  0.573** 0.000 

12.  0.501** 0.001 35.  0.390* 0.013 

13.  0.483** 0.003 36.  0.447** 0.004 

14.  0.352* 0.026 37.  0.543** 0.000 

15.  0.627** 0.000 38.  0.531** 0.000 

16.  0.518** 0.001 39.  0.379* 0.016 

17.  0.651** 0.000 40.  0.588** 0.000 

18.  0.683** 0.000 41.  0.709** 0.000 

19.  0.589** 0.000 42.  0.448** 0.004 

20.  0.469** 0.002 43.  0.665** 0.000 

21.  0.462** 0.003 44.  0.564** 0.000 

22.  0.322* 0.043 45.  0.654** 0.000 

23.  0.383* 0.015 46.  0.537** 0.000 

 (0.05* دال إحصائيا  عند )  (0.01** دال إحصائيا  عند )

رات ط فقرتباإتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن جميع قيم مصفوفة 

( 0.185-0.612أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائيا  تراوحت بين )

ير اس تأثقي ا فيهوأنها تشترك مع ،تساق الداخلي لفقرات األداةمما يشير إلى قوة اإل

ن يل مجائحة كورونا على تدني مستوى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة الخل

 مهات، وبذلك فإن المقياس يتمتع بمعامل صدق عالي.وجهة نظر األأ 
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 :ثبات أدوات الدراسة

قياس الم الدراسة، وبعد تطبيق هذا قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة على عينة

ن، جيتوماكرونباخ والتجزئة النصفية و –قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة ألفا 

 (.3وذلك كما هو موضح في الجدول )

 (  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أدوات الدراسة3جدول رقم )

السابق أن قيمة ثبات مقياس المهارات  تشير المعطيات الواردة في الجدول

والمهارات  ،(%91.2جتماعية )والمهارات السلوكية واإل ،(%90األكاديمية كان )

وعند الدرجة الكلية لقياس  ،(%84.4والمهارات النمائية ) ،(%79.8اللغوية )

(، وبذلك تتمتع أداة الدراسة %94.7مهارات الطلبة ذوي صعوبات التعلم كان )

 لية من الثبات وقابلة العتمادها لتحقيق أهداف الدراسة.بدرجة عا

 أداة الدراسة: 

لبة ى الطستبانة لقياس تأثير جائحة كورونا على تدني مستوإقامت الباحثة بتطوير 

دة تفاسمهات من خالل اإلذوي صعوبات التعلم في مدينة الخليل من وجهة نظر األأ 

ه يم هذالعالقة بالموضوع، ثم تم تحكمن األدب التربوي والدراسات السابقة ذات 

ل، ختصاص في المجااألداة من خالل توزيعها على مجموعة من ذوي الخبرة واإل

 ستبانة مكونة من قسمين: وقد كانت اإل

 مهات(القسم األول: معلومات عامة وهي )التحصيل العلمي لألأ 

 القسم الثاني: وتكون من أربع مهارات، هي:

 (14-1ت األكاديمية )المجال األول: المهارا

  (31-15جتماعية )المجال الثاني: المهارات السلوكية واإل

 (37-32المجال الثالث: المهارات اللغوية )

 (46-38المجال الرابع: المهارات النمائية )

 األساليب اإلحصائية

عتمدت الباحثة في تحليل بيانات دراستها بعد تطبيق األداة على أفراد عينة إ

 جتماعية حصائية للعلوم اإلحزمة البرامج اإلالدراسة، 

 معامل ألفا المقياس
التجزئة 

 النصفية

سبيرمان 

 براون
 جيتومان

 0.762 0.866 0.895 0.900 المهارات األكاديمية

المهارات السلوكية 

 واالجتماعية
0.912 0.838 0.871 

0.849 

 0.757 0.798 0.808 0.798 المهارات اللغوية

 0.843 0.731 0.728 0.844 المهارات النمائية

 0.881 0.913 0.905 0.947 الدرجة الكلية
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)26( , VersionStatistical Package for Social Sciences :SPSS 

 ختبارات اإلحصائية التالية:ستخدام اإلإوتم 

 نحرافات المعيارية.المتوسطات الحسابية، اإل-

بات ثفة ختبار كرونباخ ألفا، سبيرمان براون، التجزئة النصفية، جيتومان لمعرإ-

 ستبانة.فقرات اإل

( لمعرفة صدق فقرات Pearson Correlationرتباط بيرسون )معامل اإل-

 ستبانة.اإل

 ختبار الفروق تبعا  )للتحصيل العلمي(. ( إلOne way anovaختبار )إ-

 جابات: مفتاح سلم اإل

ستخدمت الباحثة مقياس ليكرت الرباعي لإلجابة على أداة الدراسة، حيث تم إ

تصحيح األداة من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات األداة، حيث 

( 3( درجات، وأعطيت إجابتهم بدرجة متوسطة )4أعطيت إجابتهم بدرجة كبيرة )

ت إجابتهم ال يوجد درجات، وأعطيت إجابتهم بدرجة بسيطة )درجتان(، وأعطي

وتم تقسيم المقياس إلى أربعة فئات لمعرفة درجة التأثير ختالف )درجة واحدة(، إ

 (. 4تبعا  للمتوسطات الحسابية، كما هو موضح في الجدول )

 جابات(: مفتاح سلم اإل4جدول)

 التأثير المتوسط الحسابي

 ختالفإال يوجد  1.74إلى  1من 

 درجة بسيطة 2.49إلى  1.75من 

 درجة متوسطة 3.24إلى  2.50من 

 درجة كبيرة 4إلى  3.25من 

 عرض النتائج ومناقشتها

 اإلجابة عن التساؤل األول : 

ت عوباصما مدى تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات األكاديمية للطلبة ذوي 

 ؟ مهات في مدينة الخليلالتعلم من وجهة نظر األأ 

نحرافات ستخراج المتوسطات الحسابية واإلإلإلجابة عن السؤال السابق تم 

وي ذالمعيارية لتأثير جائحة كورونا على تدني المهارات األكاديمية للطلبة 

 ، كما هو موضح فيمهات في مدينة الخليلصعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

 (5الجدول رقم )
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دني تكورونا على  نحرافات المعيارية تأثير جائحة( للمتوسطات الحسابية واإل5جدول رقم)

 للخليامهات في مدينة المهارات األكاديمية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 التأثير

تدني قدرة الطالب في كتابة الكلمات من  1

 .ثالثة حروف فأكثر
3.430 0.958 85.8% 

 بدرجة كبيرة

تدني قدرة الطالب في قراءة الكلمات  2

 .المكونة من ثالثة حروف فأكثر
3.400 0.841 85.0% 

 بدرجة كبيرة

 بدرجة كبيرة %82.0 0.847 3.280 تدني قدرة الطالب في قراءة الحركات 3

 بدرجة كبيرة %81.3 0.840 3.250 تدني قدرة الطالب في قراءة المقاطع.  4

 بدرجة كبيرة %81.3 0.927 3.250 كتابة المقاطعتدني قدرة الطالب في  5

تدني قدرة الطالب في القيام بعمليتي  6

 .الضرب والقسمة
3.130 1.181 78.3% 

 بدرجة متوسطة

تدني قدرة الطالب في معرفة مفهوم األعداد  7

 .ومدلوالتها
3.080 1.071 77.0% 

 بدرجة متوسطة

الجمع تدني قدرة الطالب في القيام بعمليتي  8

 .والطرح
3.080 1.095 77.0% 

 بدرجة متوسطة

 بدرجة متوسطة %73.8 0.932 2.950  .تدني قدرة الطالب في متابعة الواجبات 9

 بدرجة متوسطة %70.8 0.874 2.830  .تدني قدرة الطالب في قراءة الحروف 10

 متوسطةبدرجة  %67.5 1.067 2.700 .تدني قدرة الطالب في ربط العدد بالمفهوم 11

تدني قدرة الطالب في تسمية األرقام فوق  12

10. 
2.650 1.331 66.3% 

 بدرجة متوسطة

 بدرجة متوسطة %65.0 1.128 2.600 تدني قدرة الطالب في كتابة الحروف 13

 1تدني قدرة الطالب في تسمية األرقام من  14

-10 
2.450 1.239 61.3% 

 بدرجة بسيطة

 بدرجة متوسطة %75.1 0.682 3.003 الدرجة الكلية

 للطلبة ( أن تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات األكاديمية5يظهر الجدول )

ة توسطمهات في مدينة الخليل كان بدرجة مذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

( وأن أبرز التأثير على 0.682نحراف معياري )إ( و3.003بمتوسط حسابي )

ف ة حرو)تدني قدرة الطالب في كتابة الكلمات من ثالثالمهارات األكاديمية كان 

 ،(0.958نحراف معياري )إو ،(3.430بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ) ،فأكثر(

درجة بثر( يليها )تدني قدرة الطالب في قراءة الكلمات المكونة من ثالثة حروف فأك

 (. 0.841نحراف معياري )إو ،(3.400كبيرة بمتوسط حسابي )

بمتوسط  (10- 1ثيرات كانت )تدني قدرة الطالب في تسمية األرقام من وأن أقل التأ

ابة ( يليها )تدني قدرة الطالب في كت1.239نحراف معياري )إ( و2.450حسابي )

 (. 1.128نحراف معياري )إ( و2.600الحروف( بمتوسط حسابي )
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 : اإلجابة عن التساؤل الثاني

ذوي  طلبةجتماعية للالمهارات السلوكية واإلما مدى تأثير جائحة كورونا على تدني 

 ؟ في مدينة الخليل مهاتاألأ صعوبات التعلم من وجهة نظر 

نحرافات ستخراج المتوسطات الحسابية واإلإلإلجابة عن السؤال السابق تم 

لطلبة ة لجتماعيالمعيارية لتأثير جائحة كورونا على تدني المهارات السلوكية واإل

في  ، كما هو موضحفي مدينة الخليل مهاتاألأ ن وجهة نظر ذوي صعوبات التعلم م

 .(6الجدول رقم )

نحرافات المعيارية تأثير جائحة كورونا على تدني ( للمتوسطات الحسابية واإل6جدول رقم)

في مدينة  مهاتاألأ جتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المهارات السلوكية واإل

 الخليل

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 التأثير

نفعاالته في مواقف إتدني قدرة الطالب في ضبط  1

 الخالف مع عائلته. 
2.950 0.815 73.8% 

بدرجة 

 متوسطة

نتباهه وتركيزه على إتدني قدرة الطالب في  2

 .المهمات المطلوبة منه
2.800 0.992 70.0% 

بدرجة 

 متوسطة

قدرة الطالب في حل المشكالت التي تواجهه تدني  3

 .مع والديه واألقارب
2.750 0.840 68.8% 

بدرجة 

 متوسطة

تباع التعليمات المطلوبة إتدني قدرة الطالب في  4

 .منه
2.750 0.840 68.8% 

بدرجة 

 متوسطة

 .ستثمار أوقات فراغهإتدني قدرة الطالب في  5
2.750 1.006 68.8% 

بدرجة 

 متوسطة

قدرة الطالب في تقبل األشخاص الذين  تدني 6

 يختلفون معه.
2.500 0.784 62.5% 

بدرجة 

 متوسطة

 .تدني قدرة الطالب في التفاعل مع أفراد عائلته 7
2.450 0.846 61.3% 

بدرجة 

 بسيطة

 تدني قدرة الطالب في سلوكاته وتعامله مع أقرانه 8

 .بالعمر
2.450 0.986 61.3% 

بدرجة 

 بسيطة

ه الطالب في المبادرة بالحديث مع أقارب تدني قدرة 9

 وزمالئه.
2.350 0.949 58.8% 

بدرجة 

 بسيطة

  .جتماعيةقيود في األنشطة الحركية اإل 10
2.325 0.859 58.1% 

بدرجة 

 بسيطة

 .تدني قدرة الطالب في تقديره لنفسه 11
2.250 0.927 56.3% 

بدرجة 

 بسيطة

 .أصدقائهستمرار بتدني قدرة الطالب في اإل 12
2.200 0.911 55.0% 

بدرجة 

 بسيطة

بدرجة  %53.8 1.001 2.150تدني قدرة الطالب في نشاطه الحركي داخل  13
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 بسيطة .المنزل

 تدني قدرة الطالب في دعوة اآلخرين للعب معه. 14
2.100 0.900 52.5% 

بدرجة 

 بسيطة

 .تدني قدرة الطالب في المحافظة على نظافة بيئته 15
1.925 0.764 48.1% 

بدرجة 

 بسيطة

ة جتماعية ومحاولتدني قدرة الطالب في عالقاته اإل 16

 .بقائه لوحده
1.925 0.859 48.1% 

بدرجة 

 بسيطة

تدني قدرة الطالب في المحافظة على نظافته  17

 .الشخصية
1.850 0.700 46.3% 

بدرجة 

 بسيطة

 الدرجة الكلية
2.381 0.570 

59.5% 

بدرجة 

 بسيطة

( أن تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات السلوكية 6الجدول )يظهر 

ل لخلياجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األمهات في مدينة واإل

وأن  ،(0.570نحراف معياري )إو ،(2.381كان بدرجة بسيطة بمتوسط حسابي )

ضبط  ب فيقدرة الطالجتماعية كان )تدني أبرز التأثير على المهارات السلوكية واإل

( 2.950نفعاالته في مواقف الخالف مع عائلته( بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )إ

لى عنتباهه وتركيزه إ( يليها )تدني قدرة الطالب في 0.815نحراف معياري )إو

نحراف إو ،(2.800المهمات المطلوبة منه( بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

 (. 0.992معياري )

ة( شخصيرات كانت )تدني قدرة الطالب في المحافظة على نظافته الوأن أقل التأثي

ب ( يليها )تدني قدرة الطال0.700نحراف معياري )إ( و1.850بمتوسط حسابي )

حراف نإ( و1.925جتماعية ومحاولة بقائه لوحده( بمتوسط حسابي )في عالقاته اإل

 (. 0.859معياري )

 : اإلجابة عن التساؤل الثالث

بات جائحة كورونا على تدني المهارات اللغوية للطلبة ذوي صعو ما مدى تأثير

 ؟ في مدينة الخليل مهاتاألأ التعلم من وجهة نظر 

نحرافات ستخراج المتوسطات الحسابية واإلإلإلجابة عن السؤال السابق تم 

بات صعو المعيارية لتأثير جائحة كورونا على تدني المهارات اللغوية للطلبة ذوي

رقم  في مدينة الخليل، كما هو موضح في الجدول مهاتاألأ التعلم من وجهة نظر 

(7).  
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ى تدني نحرافات المعيارية لتأثير جائحة كورونا عل( للمتوسطات الحسابية واإل7جدول رقم)

 ليلمهات في مدينة الخغوية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األأ المهارات الل

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 التأثير

ستجابة تدني قدرة الطالب في اإل 1

 لألوامر المكونة من طلبين فأكثر
2.725 1.012 68.1% 

 بدرجة متوسطة

التواصل تدني قدرة الطالب في  2

 البصري مع اآلخرين.
2.700 1.067 67.5% 

 بدرجة متوسطة

تدني قدرة الطالب في سرد القصص  3

 بدون مشكالت لفظية.
2.650 0.975 66.3% 

 بدرجة متوسطة

تدني قدرة الطالب في التعبير عن  4

 األفكار بشكل بسيط.
2.575 0.813 64.4% 

 بدرجة متوسطة

ستجابة تدني قدرة الطالب في اإل 5

 لألوامر المكونة من طلب واحد. 
2.550 0.815 63.8% 

 بدرجة متوسطة

تدني قدرة الطالب في إخراج عدة  6

 حروف من مخارجها السليم.
2.550 0.959 63.8% 

 بدرجة متوسطة

 بدرجة متوسطة %65.6 0.666 2.625 الدرجة الكلية

 طلبة ذويالمهارات اللغوية لل( أن تأثير جائحة كورونا على تدني 7يظهر الجدول )

 مهات في مدينة الخليل كان بدرجة بسيطةصعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

( وأن أبرز التأثير على 0.666نحراف معياري )إ( و2.625بمتوسط حسابي )

 طلبين ة منستجابة لألوامر المكونالمهارات اللغوية كان )تدني قدرة الطالب في اإل

( 1.012نحراف معياري )إ( و2.725بمتوسط حسابي ) فأكثر( بدرجة متوسطة

 يليها )تدني قدرة الطالب في التواصل البصري مع اآلخرين( بدرجة متوسطة

 (. 1.067نحراف معياري )إ( و2.700بمتوسط حسابي )

جها وأن أقل التأثيرات كانت )تدني قدرة الطالب في إخراج عدة حروف من مخار

درة قيليها )تدني  ،(0.959نحراف معياري )إو ،(2.550السليم( بمتوسط حسابي )

( 2.550ستجابة لألوامر المكونة من طلب واحد( بمتوسط حسابي )الطالب في اإل

 (. 0.815نحراف معياري )إو

 اإلجابة عن التساؤل الرابع : 

 وباتما مدى تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات النمائية للطلبة ذوي صع

 ؟ مهات في مدينة الخليلاألأ  التعلم من وجهة نظر

نحرافات ستخراج المتوسطات الحسابية واإلإلإلجابة عن السؤال السابق تم 

المعيارية لتأثير جائحة كورونا على تدني المهارات النمائية للطلبة ذوي صعوبات 
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التعلم من وجهة نظر األمهات في مدينة الخليل، كما هو موضح في الجدول رقم 

(8).  

نحرافات المعيارية لتأثير جائحة كورونا على تدني ( للمتوسطات الحسابية واإل8جدول رقم)

 مهات في مدينة الخليلالمهارات النمائية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 التأثير

1 
تدني قدرة الطالب في القدرة على 

 التحكم بالفراغات بين الكلمات.
2.975 0.733 74.4% 

بدرجة 

 متوسطة

2 
تدني قدرة الطالب على التذكر البصري 

 لشكل الحرف أو الكلمة. 
2.825 0.874 70.6% 

بدرجة 

 متوسطة

3 
تدني قدرة الطالب في الكتابة على خط 

 .مستقيم
2.800 0.883 70.0% 

بدرجة 

 متوسطة

4 

التمييز السمعي تدني قدرة الطالب في 

 –بين الكلمات المتشابهة مثل )غسل 

  .غزل(

2.500 0.816 62.5% 

بدرجة 

 متوسطة

5 
تدني قدرة الطالب على التذكر السمعي 

 .لصوت الحرف
2.500 0.847 62.5% 

بدرجة 

 متوسطة

6 
تدني قدرة الطالب في فهم المسموع مثل 

 فهم التعليمات الموجهة إليه.
2.450 0.846 61.3% 

بدرجة 

 بسيطة

77 
تدني قدرة الطالب في فهم المصطلحات 

 .وسط( –خر أ -العامة مثل )أول
2.125 0.911 53.1% 

بدرجة 

 بسيطة

88 
تدني قدرة الطالب على تمييز وتسمية 

  .األشكال الهندسية األساسية
2.000 1.038 50.0% 

بدرجة 

 بسيطة

99 
تدني قدرة الطالب على تمييز وتسمية 

 .األساسيةاأللوان 
1.950 0.815 48.8% 

بدرجة 

 بسيطة

 الدرجة الكلية
2.458 0.577 

61.5% 

بدرجة 

 بسيطة

وي لطلبة ذ( أن تأثير جائحة كورونا على تدني المهارات النمائية ل8يظهر الجدول )

 كان بدرجة بسيطة ،صعوبات التعلم من وجهة نظر األمهات في مدينة الخليل

 وأن أبرز التأثير على ،(0.557نحراف معياري )إو ،(2.458بمتوسط حسابي )

بين  اغاتالمهارات النمائية كان )تدني قدرة الطالب في القدرة على التحكم بالفر

 ،(0.733نحراف معياري )إ( و2.975الكلمات( بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

رجة يليها )تدني قدرة الطالب على التذكر البصري لشكل الحرف أو الكلمة( بد

 (. 0.874نحراف معياري )إ( و2.852متوسطة بمتوسط حسابي )

وأن أقل التأثيرات كانت )تدني قدرة الطالب على تمييز وتسمية األلوان األساسية( 

ي قدرة الطالب يليها )تدن ،(0.815نحراف معياري )إو ،(1.950بمتوسط حسابي )
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 ،(2.000على تمييز وتسمية األشكال الهندسية األساسية( بمتوسط حسابي )

 (. 1.038نحراف معياري )إو

 اإلجابة عن التساؤل الخامس : 

ات هل يوجد فروق في تأثير جائحة كورونا على تدني مهارات الطلبة ذوي صعوب

 ي؟ لعلمغير التحصيل امهات في مدينة الخليل تبعا  لمتالتعلم من وجهة نظر األأ 

( في تأثير جائحة  ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ت فيكورونا على تدني مهارات الطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األمها

 . ليل تبعاً لمتغير التحصيل العلميمدينة الخ

ية والمتوسطات الحسابستخراج األعداد إللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم 

 ذوي نحرافات المعيارية في تأثير جائحة كورونا على تدني مهارات الطلبةواإل

ل تحصيمهات في مدينة الخليل تبعا  لمتغير الصعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

 العلمي. 
تدني مهارات الطلبة  نحرافات المعيارية في تأثير جائحة كورونا على( األعداد والمتوسطات الحسابية واإل9جدول )

 مهات في مدينة الخليل تبعا  لمتغير التحصيل العلميذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

 المهارة
 نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

المهارات 

 األكاديمية

 

 0.732 3.104 26 سنوات 5أقل من 

 0.607 2.952 3 سنوات 5-10

 0.567 2.779 11 سنوات 10أكثر من 

 0.682 3.004 40 المجموع

المهارات 
السلوكية 

 جتماعية واإل

 0.563 2.507 26 توجيهي فما دون

 0.223 2.078 3 دبلوم

 0.589 2.166 11 بكالوريوس

 0.570 2.381 40 المجموع

المهارات 
 اللغوية

 0.664 2.750 26 توجيهي فما دون

 0.536 2.389 3 دبلوم

 0.676 2.394 11 بكالوريوس

 0.666 2.625 40 المجموع

المهارات 
 النمائية 

 0.602 2.560 26 توجيهي فما دون

 0.651 2.259 3 دبلوم

 0.483 2.273 11 بكالوريوس

 0.577 2.458 40 المجموع

 الدرجة الكلية 

 0.543 2.731 26 توجيهي فما دون

 0.297 2.420 3 دبلوم

 0.410 2.403 11 بكالوريوس

 0.511 2.617 40 المجموع
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لى ( إلى وجود فروق ظاهرية في تأثير جائحة كورونا ع9تشير نتائج الجدول )

ل لخلياتدني مهارات الطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األمهات في مدينة 

 تبعا  لمتغير التحصيل العلمي.

ي ف( One Way Anovaاألحادي)ستخدام اختبار تحليل التباين إولتأكيد ذلك تم 

ر ة نظتأثير جائحة كورونا على تدني مهارات الطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجه

على  احثة، وقد حصلت البمهات في مدينة الخليل تبعا  لمتغير التحصيل العلمياألأ 

 (.10النتائج كما هي موضحة في جدول رقم )

(  للفروق في تأثير One Way Anovaي )(: نتائج اختبار تحليل التباين األحاد10جدول )

مهات في مدينة جائحة كورونا على تدني مهارات الطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األأ 

 الخليل تبعا  لمتغير التحصيل العلمي

 مصدر التباين المقياس
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

المهارات 

 األكاديمية

 0.881 0.413 2 0.826 بين المجموعات

 

 

0.423 

 

 

 0.469 37 17.337 داخل المجموعات

 39 18.163 المجموع  

المهارات 

السلوكية 

 جتماعيةواإل

 1.925 0.598 2 1.196 بين المجموعات

 

 

0.160 

 

 

 0.311 37 11.489 داخل المجموعات

 39 12.685 المجموع  

المهارات 

 اللغوية

 0.580 2 1.161 بين المجموعات
1.329 

 

 

0.277 

 

 

 0.437 37 16.159 داخل  المجموعات

  
 39 17.319 المجموع

المهارات 

 النمائية 

 1.159 0.383 2 0.766 بين المجموعات

 

 

0.325 

 

 

 0.330 37 12.227 داخل المجموعات

 39 12.992 المجموع  

 الدرجة الكلية

 0.478 2 0.956 بين المجموعات

 37 9.235 داخل المجموعات 0.162 1.914
0.250 

 39 10.191 المجموع

صائية ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إح10تشير المعطيات الواردة في الجدول )

في تأثير جائحة كورونا على تدني مهارات ( للفروق ≤0.05عند المستوى )

غير لمت ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األمهات في مدينة الخليل تبعا   الطلبة

لغت ، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية عند الدرجة الكلية بالتحصيل العلمي

ضية (، وبذلك تقبل الفر0.05( أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )0.162)

 الصفرية. 
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  ن الباحثة توصي بما يلي:إها فجراءاتها ونتائجإلى الدراسة وإستناداً إ

عد صة بتصميم دراسات مشابهة تتناول مهارات الطلبة لجميع فئات التربية الخا -

 جائحة كورونا.

ات ستراتيجيات في تحسين مهارات الطلبة ذوي صعوبإستخدام برامج وإضرورة  -

 التعلم.

 وخاصة خالل جائحة كورونا. ،هتمام بطلبة ذوي صعوبات التعلمضرورة اإل -

 المراجع: قائمة 

أ (. التحديات التي تواجه 2020أحمد، شرف جابر ).1 طفال ذوي سر األأ

ية ، مجلة الترببية بالمنزل في ضوء جائحة كوروناضطرابات النمائية العصاإل

 .182 -150(: 38) 10الخاصة والتأهيل، 

 ذوي صعوبات التعلم في(. برنامج الكورت للطلبة 2014البلوشي، عواطف ).2

 الرياضيات: تطبيقات علمية. القاهرة: مركز ديبونو لتعليم التفكير.

لتربية طفال غير العاديين مقدمة في ا(. سيكولوجية األ2019الروسان، فاروق ).3

 ، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.13الخاصة، ط

ائحة فيروس (. مستوى الوعي بج2020حمد )أالظفيري، نواف و السعيدي، .4

م للعلو ربيةكورونا والوقاية منه لدى ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت، المجلة الع

 .646 -633(: 18التربوية والنفسية، )

ئحة (. المشكالت النفسية المترتبة على جا2020الفقي، آمال و عمر، محمد ).5

ة المجلستكشافي في جامعة بمصر، إفيروس كورونا المستجد طالب من عينة لدي 

 .1089-1047(: 74التربوية، )

 حمدأكاديمية النمائية، )ترجمة زيدان كيرك كالغيت، صعوبات التعلم األ.6
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The effect of Corona pandemic in the dicrease of student's 

skills who have dificulties in remote learning from the 

perspective of the the mothers in Hebron city 

PhD Student: Sundos Ali Abdmonem Abusiba'a 

Special Education Specialization, The world Islamic 

Sciences & Education University W.I.S.E - Jordan 

 

Abstract:The aim of this study is to duscover the effect of 

Corona pandemic in the dicrease of the students skills , and the 

remote learning difficulties ( academic skills - Lingual - and 

aldeveloping) from the mother's perspective , and the slide of 

the study contains the the mother's of 40 students who have 

dufficulties in the remote learning in Hebron city , and to 

achieve the aim of the study , the researcher used a 

measurement to see the the students skills, and this 

measurement has been done  by the researcher herself , and the 

results showed the level of this dicrease of academic skills in 

the remote learning was medium , while the level of behavioral 

, social , and development and lingual skills was at a similiarly 

lower , also the results showed that there is no proving 

differences statistically in the effect of the Corona Pandemic on 

the dicrease of students skills at the remote learning , according 

to the mother's variable of educational attainment 

Keywords  : Corona pandemic , Learning difficulties , Students 

Skills . 
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Construction et validation d’une échelle de mesure des prédicteurs liés aux 

comportements antisociaux 

Construction and validation of a measurement scale of predictors 

related to antisocial behavior 

Badreddine EZZAIDI 

Doctorant à l’université Mohamed V,  faculté  sciences de 

l’éducation. Rabat 

Résumé: Cet article présente les résultats d’une étude statistique menée 

essentiellement pour investiguer les qualités psychométriques d’un 

questionnaire qui permet de mesurer les facteurs de risque et les facteurs 

de protection liés aux comportements antisociaux que l’on peut observer 

chez les  adolescents entre 11 ans et 18 ans.  les dimensions et les items 

de ce questionnaire ont été traduit de la langue anglaise à la langue arabe   

à partir du modèle community that care youth survey, Ce modèle, 

développé et validé en Amérique, a été traduit et validé dans plusieurs 

pays notamment en Australie et en Iran. Les résultats de la présente étude 

confirme la validité (convergente et discriminante) et la fiabilité de 

l’ensemble des construits  auprès d’un échantillon de 100 adolescents 

Marocains. Des lors, le questionnaire possède toutes les qualités 

psychométriques requises pour entamer des futures recherches. 

Mots clés : questionnaire, qualités psychométriques, prédicteurs, 

comportement antisocial,  adolescent. 

Abstract: This article presents the results of a statistical study carried out 

primarily to investigate the psychometric qualities of a questionnaire 

measuring risk factors and protective factors linked to antisocial behavior 

that can be observed in adolescents between the ages of 11 and 18. The 

dimensions and items of this questionnaire have been translated from 

English to Arabic from the community that care youth survey model. This 
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model, developed and validated in America, has been translated and 

validated in several countries, notably in Australia and in Iran. The results 

of this study confirm the validity (convergent and discriminant) and 

reliability of all the constructs from a sample of 100 Moroccan 

adolescents, therefore the questionnaire has all the psychometric qualities 

required to start future research. 

Key words: questionnaire, psychometrics properties, predictors, 

antisocial behavior, adolescent. 

Introduction 

La fréquence ascendante des comportements antisociaux dans les sphères 

des institutions scolaires  est devenue aujourd’hui  une problématique si 

inquiétante selon de nombreux chercheurs (Galand et al., 2004 ; 

Debarbieux, 2002). Dans ce contexte, le traitement de ce genre de 

comportement soulève un grand défi, surtout avec l’insuffisance de 

l’approche de contrôle voir de détention (Dodge, 2001), qui reste 

cependant,  largement appliquée par les nations de moyen à faible revenu. 

La raison pour laquelle les efforts d’aujourd’hui se sont accentués vers la 

prévention comme une approche alternative de grande envergure. 

Pratiquement, la prévention des problèmes de comportement, tel conçu et 

suggérer dans la science de la prévention,  se fait à travers des 

interventions qui visent principalement à empêcher l’apparition de ce 

genre de problèmes ce, avant qu’ils se produisent (Hawkins et Weis, 

1985). C’est dans cette optique que les programmes d’intervention 

préventive se sont multipliés ces dernières décennies. Nous citons à titre 

d’exemple le projet Seatle pour le développement social (Hawkins et al., 

2003) et son extension Raising healthy children (Catalano et al., 2003).  

Généralement, un programme d’intervention est conçu pour promouvoir 

un changement au niveau des prédicateurs des comportements 

antisociaux, notamment à travers la réduction des facteurs de risque et le 

renforcement des facteurs de protection (Hawkins et al., 1992). 
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L’identification des predicteurs des comportements antisociaux, est donc 

une étape primordiale pour tout effort de prévention. Dans ce contexte,  

La recherche scientifique à accorder beaucoup d’importance à développer 

des  systèmes de dépistage et de mesure de ce genre de predicteurs. L’un 

de ces système les plus importants aux USA est le ‘’ community that 

care’’. Ce système opérationnelle, qui se  base sur les assises du modèle 

de développement social (Hawkins et weis, 1985),  a permit d’identifier 

une grande variété de facteurs de risque et facteurs de protection liée aux 

problèmes de comportement (Arthur et al., 2002). A la base de ce 

système, le questionnaire ‘’community that care youth survey’’(CTC-

YS),  est conçu essentiellement pour mesurer ces predicteurs au niveau 

individuel, familial, scolaire et communautaire (Flynn, 2008). Plusieurs 

études ont démontré la validité et la fiabilité de ce questionnaire, 

notamment aux USA, Australie, Pays-Bas et en Iran (Arthur et al., 2002 ; 

Beyers et al., 2004 ; Glaser et al., 2005 ; Baheiraei et al., 2014) 

A la lumière de ces études, la présente étude vise d’une part à combler les 

lacunes observées jusqu’à maintenant au niveau de la recherche  

scientifique sur la prévention au Maroc, un domaine qui reste peu 

expérimentalement investigué, et d’autre part à concevoir un outil de 

dépistage des predicteurs des comportements antisociaux et ce, à la base 

du système CTC-YS. Des lors, nous attendons à travers cette  étude 

méthodologique à construire et à tester les qualités psychométriques d’un 

questionnaire qui pourra contribuer à promouvoir les efforts de prévention 

dans nos pays Magrébins.  

La méthodologie     

Participants  

Les données ont été recueillies auprès des jeunes lycéens âgés entre 15 

ans et 18 ans répartis entre trois établissements du secondaire qualifiant, 

un établissement issus d’un milieu rural, les deux autres issus d’un milieu 

urbain représentant deux catégories sociétales, soit le périphérique et le 

centre ville. Le nombre total des participants est de 100 élèves, tous ont 
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accepté de répondre volontairement au questionnaire.  Le tableau  ci après 

synthétise les caractéristiques de l’échantillon requis.  

Tableau 1 : les caractéristiques de l’échantillon requis 

Les variables L’effectif Le pourcentage 

Age 15 39 39 

16 32 32 

17 21 21 

18 8 8 

Sexe Masculin 47 47 

Féminin 53 53 

Distribution sociale Rural 25 25 

Périphérique 45 45 

Centre ville 30 30 

L’outil de mesure 

Le présent questionnaire se base sur le modèle CTC-YS (Arthur et al., 

2002). Il s’agit d’un système de dépistage conçu principalementt pour 

mesurer une grande variété des facteurs de risque et des facteurs de 

protection liés à la prédiction des comportements antisociaux éventuels 

chez les adolescents entre 11 ans et 18 ans (Glaser et al., 2005).  Les 

dimensions du présent questionnaire ont été traduites de l’anglais à partir 

de ce modèle initial et de son adaptation Iranienne (Baheiraei et al., 

2014). Cette traduction prenait en considération la perception des jeunes 

entre 15 ans et 18 ans à l’égard de l’ensemble des mots et expressions qui 

forment le corps du questionnaire mais surtout la culture locale qui 

diffère, cependant, de la culture anglaise et Iranienne. Des lors, certains 

mots ont été modifiés, par exemple le mot ‘’Gun’’, strictement interdit 

dans la législation locale, a été modifié par « arme tranchante » «  ألة حادة », 

le mot « Drug » par des mots locaux tel que cannabis ( ون, الكاال, المعج

 .) القرقوبي.

Une fois traduit, le questionnaire a fait l’objet d’un jugement de validité 

faciale. Il a été administré à des professeurs experts, notamment des 

professeurs de langue, de psychologie et de psychométrie. Le résultat 
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finale  du jugement admet la capacité des items traduits à mesurer les 

construits latents. Certaines suggestions ont été prise en compte, 

notamment l’addition des items pour ainsi  mieux représenter les 

construits, ces items ajoutés concernent   «  التي تعرفها أشارك في أعماال الشغب

 du ضعيف » " « تحصيلي الدراسي du construit « rébellion », et l’item « المؤسسة

construit « échec scolaire ». Nous avons après soumet le questionnaire à 

un pré-test cognitif. Pour ce faire, nous avons fait appel à une vingtaine 

d’élèves pour répondre au questionnaire, l’objectif étant de juger la clarté 

des items et de s’assurer que ces items ne démarquent aucune équivoque 

ni de confus. Le résultat de ce pré-test nous a amené à porter quelques 

modifications, par exemple le mot «  «نتحاجج» a été remplacé par le mot 

 Ces dernières .« اتصرف عكس'» par le mot «اعمل ضد»   et le mot «  نتشاجر »

modifications nous a amené à affiner la dernière version du questionnaire 

qui depuis, comptait  62  items  couvrant 7 facteurs de risque et 7 facteurs 

de protection. 

Analyses 

Les items de la présente étude d’adaptation ont été repartit en trois 

domaines soit : le domaine individuel, le domaine familial et le domaine 

scolaire. L’analyse a été effectuée avec  le logiciel Smart PLS. Il s’agit en 

fait, d’un logiciel de traitement statistique qui se base sur la modélisation 

d’équations structurelles et qui permet de tester la validité de construit 

(convergente et discriminante) et la fiabilité des échelles de mesure (Hair 

et al., 2016). 

La validité de construit consiste essentiellement à tester la validité 

convergente et la validité discriminante des échelles. La validité 

convergente consiste à s’assurer que les mesures d’un même construit 

sont corrélée et que l’ensemble des items du construit possèdent un 

coefficient structurel ou une communalités (la part de variance) supérieur 

à 0.50 (Carricano et al., 2010), et supérieur à 0.70 tel suggéré par Hair et 

al. (2016). Un seuil donc de 0.50 est retenu lors de l’analyse avec 

suppression des  items de moins de 0.50.  
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La validité discriminante, quant à elle, est obtenu à travers l’approche de 

croix de chargement (cross loadings) qui permet de s’assurer que le 

construit est distincte réellement d’un autre construit par des normes 

empiriques (Hair et al., 2016). En fin,  le dernier critère retenu dans cette 

analyse concerne la mesure de la fiabilité des construits. Pour ce faire, le 

coefficient de la consistance interne «  fiabilité composite » (composite  

reliability) avec un seuil de 0.70 a été retenu. Ce coefficient s’interprète 

de la même façon que l’alpha de crombach et devrait dépasser le seuil 

retenu et ne pas dépasser le 0.90 (Hair et al., 2016). 

Présentation des résultats  

Le domaine individuel 

Le modèle initial du domaine individuel compte huit facteurs de risque et 

deux facteurs de protection. Cinq facteurs ont été retenus pour la présente 

étude ; trois facteurs de risque qui sont l’attitude positive aux 

comportements antisociaux, interaction aux pairs antisociaux et la 

rébellion, et deux facteurs de protection couvrant la croyance à l’ordre 

moral et l’attachement aux pairs prosociaux. Les items dont les 

communalités (la part de la variance) sont moins de .50 ont été supprimés, 

cela concerne l’item «   اتجاهل القوانين التي تضايقني  » du construit 

« Rébellion »,  les items « أعتقد أنه من المقبول أن تأخذ شيئًا دون أن تطلب ذلك مسبقا » 

 du construit « croyance à l’ordre « أعتقد أنه من المقبول أحيانًا الغش في المدرسة » ,

moral » et les items  « قائي يمارسون الرياضةاقرب اصد اقرب رفاقي يعملون  »  ,« 

 du construit « interactions aux pairs «جاهدين من اجل التفوق الدراسي

prosociaux ».  Le nombre total des items retenus compte 13 pour les 

facteurs de risque et 5 pour les facteurs de protection. L’ensemble des ces 

items enregistrent  un coefficient structurel supérieur à 0.55 et un 

coefficient de fiabilité (composite reliability) variant entre 0.817 et 0.862 

pour les échelles de facteurs de risque et entre 0.720 et 0.738 pour les 

deux facteurs de protection (voir le modèle et le tableau de corrélation). 

Des lors, la validité de construit et la fiabilité des échelles sont confirmés 

(modèles 1 et 2 ; tableaux 2 et 3) 
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Figure 1 : modèle d’analyse des facteurs de risque individuel 
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Tableau 2 : la validité de construit et la fiabilité des facteurs de risque 
individuels 

Le 

construit 

items Attitude 

pos au CA 

Interaction 

aux pairs 
antisociaux 

rébellion CR 

Attirude 

positive 
au CA 

Attitud pos 1 0.815 -0.202 0.002 0.862 

Attitud pos 2 0.837 -0.306 -0.090 

Attitud pos3 0.810 -0.454 -0.259 

Attitud pos 4 0.638 -0.115 -0.018 

Attitud pos 5 0.608 -0.190 -0.046 

Interacti

on aux 

pairs 
antisoci

aux 

      Intera antis1 -0.300 0.692 0.320 0.845 

Intera antis2 -0.370 0.794 0.348 

Intera antis3 -0.226 0.708 0.252 

Intera antis4 -0.375 0.764 0.291 

Intera antis5 -0.105 0.647 0.359 

rébellio
n 

Rebellion 1 -0.011 0.393 0.827 0.817 

Rebellion 3 -0.176 0.216 0.656 

Rebellion 4 -0.219 0.363 0.830 
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Figure 2 : Modèle d'analyse des facteurs de protection 

individuel 

Tableau 3 : la validité de construit et la fiabilité des facteurs de protection 
individuels 

Le construit items Croyance à l’ordre 

morale 

Attachement 

aux pairs 
prosociaux 

CR 

Croyance à 

l’ordre moral 

Croyance 1  0.834 0.253 0.720 

Croyance 3 0.661 0.186 

Attachement aux 

pairs prosociaux 

Attachement 2 0.164 0.638 0.738 

Attachement 3 0.191 0.713 

Attachement 4 0.247 0.734 
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Le domaine familial. 

Le nombre de facteurs retenu dans le domaine familial compte cinq 

facteurs au lien de sept facteurs que comporte le modèle initial. Il s’agit 

de deux facteurs de risque : conflits parentaux et faible gestion familiale, 

et trois facteurs de protection qui sont : attachement familial, récompenses 

pour engagement social et opportunité d’engagement social.  L’analyse a 

pu ressortir que les échelles analysées présentent une bonne qualité 

psychométrique après suppression des items, « دائما ما نتشاجر على نفس  

اسرتي صارمة اتجاه   » : du construit « conflit familial» et des items «االشياء

وليات او استعمال المخدراتالكح يتعقبني  » « يتعقبني والدي اذا ما تغيبت عن المدرسة' » ,« 

 .« du construit « faible gestion familiale «  والدي اذا حملت الة  حادة الى المؤسسة

Le nombre total des items retenus compte 17 items. L’ensemble de ces 

items présentent un coefficient structurel supérieur à 0.50 et 0.70 et un 

coefficient de fiabilité supérieur à 0.70. La validité de construit et la 

fiabilité des échelles sont donc confirmés. (Modèle 3 et 4 ; tableau 4 et 5) 
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Figure 3 : Modèle d'analyse des facteurs de risque familial sous 

Smart PLS 

Tableau 4 : la validité de construit et la fiabilité des facteurs de risque familiaux 

Le construit items Conflits parentaux Faible 

gestion 

familial

e 

CR 

Conflits 

parentaux 

Conflits parentaux 1 0 .934 -0.264 0.732 

Conflits parentaux 2 0.559 -0.114 

Faible gestion 

familiale 

FG1 -0.128 0.572 0.741 

FG2 -0.031 0.523 

FG3 -0.140 0.624 

FG4 -0.263 0.844 
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Tableau 5 : la validité de construits et la fiablilité des facteurs de protection 
familaux 

Le 

construit 

items Attachement 

familial 

Opportunité 

familiales 

récompenses CR 

Attachem

ent 

familial 

Attachement F1 0.500 0.327 0.344 0.761 

Attachement F2 0.558 0.209 0.406 

Attachement F3 0.830 0.377 0.600 

Attachement F4 0.753 0.399 0.551 

Opportuni

té 

familiales 

OF1 0.405 0.719 0.435 0.755 

OF2 0.330 0.735 0.508 

OF3 0.316 0.681 0.433 

Récompe

nses 
familiales 

Récompensas F1 0.410 0.164 0.505 0.759 

Récompenses F2 0.395 0.509 0.701 

Récompenses F3 0.423 0.496 0.675 

Récompenses F4 0.663 0.485 0.761 

Domaine scolaire 

Le domaine scolaire de la présente étude comporte quatre facteurs tous 

issu du modèle initial CTC-YS. Deux facteurs de risque couvrant l’échec 

scolaire et le faible attachement scolaire, et deux facteurs de protection 

qui sont « opportunités d’engagement prosocial » et « récompenses 

scolaires ». Certains items ont été supprimés de l’analyse faute de faible 

part de variance. Ces items concernent  « اجد  » ; «  ال احب الذهاب الى المؤسسة

اتغيب كثيرا عن الدروس  » ,«  متعة وأنا في المؤسسة  » du construit « faible 

attachement scolaire » et l’item  « اشعر باالمن واالمان في مؤسستنا» du construit 

« récompenses scolaires ». Des lors, L’analyse statistique nous a permis 

de confirmer une bonne qualité psychométrique,  avec un coefficient 

structurel supérieur  à 0.70 et 0.55 et un coefficient de fiabilité supérieur à 

0.70 pour l’ensemble des items retenus (modèles 5 et 6, tableaux 6 et 7) 
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Figure 5 : Modèle d'analyse des facteurs de risque liés à l'école 

sous Smart PLS 

Tableau 6 : la validité de construits et la fiabilité des facteurs de risque liés à 
l'école 

Le construit items Echec scolaire Faible 

attachement 

scolaire 

CR 

Echec scolaire Echec scolaire 1 0.815 0.405 0.84

0 Echec scolaire 2 0.821 0.373 

Echec scolaire 3 0.758 0.323 

Faible 

attachement 

scolaire 

F attach sco 2 0.274 0.658 0.73

9 F attach sco 3 0.415 0.742 

F attach sco 4 0.219 0.572 

F attach sco 7 0.224 0.598 
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Figure 6 : modèle d'analyse des facteurs de protection liés à 

l'école sous Smart PLS 

Tableau 7 : la validité de construits et la fiabilité des facteurs de protection liés à 
l'école 

Le construit items Echec scolaire Faible attachement 

scolaire 

CR 

Opportunité 
scolaire 

Oppo sco 1 0.708 0.219 0.781 

Oppo sco 2 0.640 0.150 

Oppo sco 3 0.749 0.214 

Oppo sco 4 0.648 0.175 

Récompense

s scolaire 

Recomp sco 1 0.210 0.766 0.742 

Recomp sco 2 0.177 0.583 

Recomp sco 4 0.210 0.742 
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Discussion 

La présente étude  s’intéresse à la construction et la validation d’un 

questionnaire qui serve à dépister et à mesurer les facteurs de risque et les 

facteurs de protection liés aux  problèmes de comportements que l’on 

peut observer chez les adolescents. Ce questionnaire  se base  sur  du 

modèle CTC-YS, tel conçu et développé par Arthur et al. (2002) et validé 

auprès d’un échantillon formé de 172628 élèves par Glaser et al. (2005). 

Durant le processus de construction du questionnaire, certaines 

modifications ont été effectuées sur le modèle initial. Ces modifications 

se sont imposées soit pour des raisons socioculturelles, soit pour des 

raisons méthodologie en relation avec la recherche initiale conduite. Les 

plus importantes modifications concernent la réduction des dimensions en 

trois au lieu de quatre que comporte le modèle initial soit ; la dimension 

individuelle, la dimension familiale, et la dimension scolaire. Aussi 

l’échelle  likert utilisé a été réduite  en trois points au lieu de quatre, allant 

de « oui » « parfois » « pas du tout ». Le processus de validation quant à 

lui a imposé certaines modifications à la suite les résultats de l’analyse 

statistique obtenus durant le processus, nous parlons principalement de  la 

suppression des items qui présentent un faible coefficient structurel (les 

items dont la communalité en dessous de 0.50). La version finale du 

questionnaire, après les modifications effectuées  compte 14 predicteurs et 

49 items. Les résultats obtenus suit à l’analyse statistique affirment que le 

questionnaire formé possède toutes les qualités psychométriques 

requises ; chaque construit  possède un coefficient de fiabilité et une 

consistance interne satisfaisante, des lors la fiabilité du questionnaire et sa 

validité de construit (convergente et discriminante) a été confirmé pour 

l’ensemble des facteurs. Ces résultats se conforment  avec ceux obtenus 

en Iran et en Australie pour les dimensions requises,  ce qui permet de 

confirmer le cadre théorique de la mesure CTC-YS tel conçu en 

Amérique et validé dans des pays à revenu élevé.  

Conclusion 

Le questionnaire construit et validé à travers la présente étude s’inscrit 

dans le cadre d’une recherche scientifique sur la prévention des 
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comportements antisociale que l’on peut observer chez les adolescents 

dans les établissements scolaires. De telle approche ne peut se passer de 

l’identification et la mesure des facteurs de risque et de protection qui  

devrait être une préoccupation centrale pour tout effort de prévention 

comme le  suggère la science de la prévention (Catalano et al., 2012 ; 

Hawkins et al., 1992). Les résultats obtenus permettront certainement de 

mieux avancer les études sur la  prévention dans nos pays Maghrébins 

mais aussi et surtout de contribuer à promouvoir la recherche scientifique 

dans le domaine de la prévention avec une recherche issue de pays à 

moyen et faible revenu, sachant que de nombreux auteurs ont suggèré 

d’enrichir la recherche en science de la prévention par des études issus de 

pays à moyen et à faible revenu mais surtout à cultures différentes 

(Murrey et Farrington, 2010) 

Annexe 

  العبارات

 المؤسسة  إلىحادة  آلةن يحمل التلميذ أاعتقد انه من الخطأ 
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 يحتفظ التلميذ بشيء ال يملكه  أناعتقد انه من الخطأ 

 اعتقد انه من الخطأ أن يتعارك تلميذ مع شخص ما.

  اإليذاءن يهاجم تلميذ شخصا ما بنية ألخطأ اعتقد انه من ا

 ن يبقى التلميذ خارج المؤسسة وقت الدراسة  أاعتقد انه من الخطأ 

 من بين اقرب رفاقي هناك من تم توقيفه عن الدراسة

ن 
 م

اء
فق
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فا
الت
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 األمنمن بين اقرب رفاقي هناك من تم توقيفه لدى 

 المؤسسة  إلىحادة  اآلالتمن بين اقرب رفاقي هناك من يحمل 

 بعض رفاقي المقربين يتعاطون المخدرات

 من بين اقرب رفاقي هناك من يستطيع السرقة

 و يطلب منيأأتصرف عكس ما يقال لي 

رد
تم

 ال
ق

ط
من

 

 الشغب التي تعرفها المؤسسة لأعماأشارك في 

 حد استطيع التملص من تبعات مغامراتي   أي إلىاعرف  أن أحب

 رينالمتشاج أوالنزاع بين المتخاصمين التدخل لفك  األفضلانه من  أرى

ال
ا

عت د 
قا

ي 
ف

الن ظا م  ال
ا خ الق ي

مؤ  ش را ت  لو
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 اعتقد انه من المهم أن تكون صادقًا مع والديك

 اقرب رفاقي يحبون الدراسة

ط 
با
رت

ال
ا

ء 
قا

رف
ب

ن
يي
ع

ما
جت

ا
 

 اقرب رفاقي ال يرغبون في استعمال المخدرات

 اقرب رفاقي يمارسون الشعائر الدينية

 

  العبارات

 

 و يشتم بعضهم بعضا أسرتي أفراديتشاجر 
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 طباعهم حادة أسرتي أفراد

 ن كان لدي واجبات مدرسية إلدي ما يسألني وا

ر 
بي
تد

 ال
ف

ضع

ي
ر
س

ال
ا

 

 ذا ما دخلت متأخرا للبيتإيعرف والدي 

 اأننا و مع من أن أيكون في المنزل يعرف احد والدي أعندما ال 

 سرتي  واضح ومحددأ  نظام 

 اشعر بأني قريب من والدتي

ط 
با
رت

ال
ا

ي
ر
س

ال
ا

 

ية
قا
لو

ت ا
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ش
مؤ

 

 حاسيسيأو  فكاريأكل تقاسم مع والدتي أ

 اشعر بأني قريب من والدي

 فكاري  وأحاسيسيأكل قاسم مع  والدي أت

 قوم بهأعمل جيد سرتي بكل أتنوه 

ف 
را
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ا

ط 
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خ
الن

با

ي
ر
س

ال
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 سرتي بأنهم فخورون بيأتخبرني 

 ن امضي وقتا رفقة والدتيأب أح

 ن امضي وقتا رفقة والديأحب أ

 مشاكلذا واجهتني إوالدتي  أوبإمكاني طلب المساعدة من والدي 

ط 
را

خ
الن

ص ا
ر
ف

ي 
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جت

ال
ا

رة
س
ال

 ا
ل
خ
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 سرتي أشياء جيدة مع ألدي كل الفرص لفعل 

 يسألني والدي رأيي الشخصي

 

 

  العبارات

 تحصيلي الدراسي ضعيف
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 التالميذانجازاتي في القسم ليست في مستوى غالبية  

 أجد صعوبة كبيرة في اجتياز امتحاناتي بنجاح 
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 التمدرس بالنسبة لي في غاية األهمية

ط 
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 ا
ف

ضع

سة
ر
لم

با
 

 اعتقد أن تمدرسي عمل ممتع وجيد

 األشياء التي نتعلمها في المؤسسة مفيدة في حياتي

 أحاول بذل جهد اكبر للتعلم

في المساهمة في اخذ قرارات من قبيل  لي كل الفرص
 اقتراح بعض األنشطة أو بعض القوانين 

ط 
را

خ
الن

 ا
ص

ر
ف

سة
ر
مد

بال
ي 

ع
ما
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ية
قا
لو

 ا
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ش

مؤ
 

 تتوفر لي فرص الحديث لألستاذ شخصيا

 يمكنني المساهمة في النقاشات متاحة لي

 ي ولي إمكانية االنخراط في األنشطة الرياضية و النواد

 األنشطة الدراسية خارج الفصل

 يالحظ أساتذتي انجازاتي داخل القسم و يقدروها

ة 
فأ

كا
م

ك 
لو

س
ال

ي
ع

ما
جت

ال
ا

 

 تخبر مؤسستنا عن انجازات التالميذ وتحتفي بها

 يحفزني أساتذتي إذا ما عملت جاهدا في الفصل
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 بناء وضبط استمارة لقياس مؤشرات السلوك غير اإلجتماعي

ص لخصائألجل إختبار ا هاإجراؤ: يقدم هذا المقال نتائج دراسة إحصائية تم ملخص

طة ر ومؤشرات الوقاية المرتبالسيكومترية الستمارة تتيح قياس مؤشرات الخط

 18 إلى 11بالسلوك غير اإلجتماعي مما يمكن أن نلحظه لدى المراهقين مابين 

للغة لى امن اللغة اإلنجليزية إ سنة. عبارات وأبعاد هذه اإلستمارة تمت ترجمتها

 . هذافي شقه اختبار الشبابالعربية وذلك إنطالقا من نموذج المجتمع المتآزر 

ن مديد النموذج تم تطويره في الواليات المتحدة وقد تم ضبطه  واعتماده في الع

عاد ل أبكالدول خاصة أستراليا وإيران. وقد أثبتت نتائج هذه الدراسة صدق وثبات 

ستمارة مراهق مغربي. بناءا على ذلك، تتوفر لدى اإل 100مارة لدى عينة من اإلست

 كل الخصائص السيكومترية إلجل مباشرة دراسات مستقبلية.

ير : استمارة، الخصائص السيكومترية، ِمؤشرات، السلوك غالكلمات المفتاحية

 اإلجتماعي، المراهق.
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